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REGULAMENTUL CONCURSULUI:
Concurenþii care au debutat în volum vor
trimite câte 2 exemplare din ultima carte
editatã, iar cei care nu au debutat în volum vor
trimite câte un grupaj de 10 poeme, însoþite de
motto, în plic închis, în care se va introduce un
alt plic pe care se va scrie motto-ul ataºat
poemelor, iar în interior se vor scrie, pe coalã
albã, datele de identitate, telefonul ºi adresa
autorului. Înscrierile la acest eveniment se vor
desfãºura în perioada 15 decembrie 2013 – 28
februarie 2014, data poºtei.
Juriul festivalului va fi format din
personalitãþi literare din cadrul Asociaþiei
Scriitorilor din Oltenia. Fiecare membru al
juriului va nota independent lucrãrile, fãrã a
cunoaºte opinia celorlalþi.
Premiile acordate:
Pentru secþiunea la care vor participa
scriitorii cu cãrþi editate: Premiile I, II ºi III – o
excursie de 7 zile, 5 zile ºi, repectiv, 3 zile, pentru
douã persoane, în Macedonia, la Ohrid ºi
Skopje, cu toate condiþiile asigurate.
Pentru secþiunea la care vor participa
autorii care nu au debutat în volum, premiile
sunt urmãtoarele: Premiul I – publicarea unui
volum de poezii ºi promovarea lui ; Premiul II –
500 lei; Premiul III – 400 lei.
Premianþilor li se vor asigura toate condiþiile
pentru a participa la festivitatea prilejuitã de
acordarea premiilor, care va avea loc pe data de
14 martie 2014, ocazie cu care se va aniversa ºi
ziua de naºtere a poetului Alexandru
Macedonski.
Lucrãrile pentru concurs se vor trimite pe
adresa Asociaþiei Macedonenilor din România,
str. Thomas Masaryk nr. 29, sector 2, Bucureºti.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
021.212.09.23 ºi pe site-ul
www.concursfestivalmacedonski.ro.
Cei care doresc sã sponsorizeze acest
eveniment cultural sau sã devinã parteneri în
organizarea lui sunt aºteptaþi sã ne contacteze
la urmãtoarea adresã de mail:
asmacedonenilor@yahoo.com.sg. Sponsorilor ºi
partenerilor acestui eveniment li se va asigura
reclamã pe toatã durata desfãºurãrii
manifestaþiei.
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Adresa web a Filialei
Craiova a USR

www.uniuneascriitorilorfiloltenia.ro
Comunicat – Reuniunea Comitetului Director
ºi a Consiliului U.S.R.
În ziua de 10 decembrie, a avut loc, la Alba
Iulia, întâlnirea Comitetului Director al USR ales
în toamna aceasta. Printre prioritãþile USR au
fost menþionate ºi discutate cele douã iniþiative
legislative cu privire la timbrul cultural, precum
ºi cea cu privire la finanþarea revistelor
culturale. Au fost discutate raporturile între
USR ºi firma care administreazã Casa Vernescu,
situaþia fiind gravã, deoarece aceastã firmã nu
ºi-a mai achitat chiria de câteva luni. S-au
stabilit o serie de proiecte ale USR pentru anul
2014, care vor putea fi împlinite în mãsura în
care se vor gãsi surse de finanþare. Printre aceste
proiecte, menþionãm: Premiile USR, Colocviul
romanului românesc, Turnirul de Poezie, ediþia
a IV-a, Premiul Cartea Anului (2013), Festivalul
de literaturã de la Chiºinãu, Ziua scriitorilor
români, Gala Poeziei Române Contemporane,
precum ºi programul de lecturi publice. În
rãstimpul de la alegerile din octombrie, s-au
iniþiat o serie de protocoale de colaborare, care
au fost prezentate în aceastã ºedinþã a
Comitetului Director: cu Primãria Sectorului 2
pentru sprijinirea financiarã a unor proiecte
culturale realizate în comun; cu ICR-ul pentru
realizarea în comun a unor proiecte culturale;
protocolul cu Consiliul Judeþean Alba, pentru
finanþarea revistei România literarã ºi
organizarea Colocviului romanului românesc;
cu TVR pentru realizarea unei emisiuni literare
pe canalele publice. Au fost discutate ºi soluþiile
de continuare a apariþiei revistelor literare ale
USR. La propunerea preºedintelui USR, a fost
aleasã Comisia de validare, în componenþa
urmãtoare: Dan Cristea, Mihai Zamfir, Alex

Goldiº, Gabriela Gheorghiºor, Mircea A.
Diaconu, Petru Cimpoeºu, Rãzvan Voncu, iar ca
rezerve, Dumitru Chioaru ºi Radu Pavel Gheo.
S-a aprobat regulamentul privind cheltuielile
ce se pot face din cotizaþiile încasate de cãtre
Filialele USR.
În ziua de 11 decembrie, tot la Alba Iulia, a
avut loc ºedinþa Consiliului USR, în faþa cãruia
preºedintele USR, Nicolae Manolescu, ºi
vicepreºedintele, Gabriel Chifu, au prezentat o
informare privind activitatea Uniunii
Scriitorilor din România în intervalul de la
precedenta întâlnire. Au fost prezentate
principalele proiecte ale Uniunii pentru anul
2014. Conform prevederilor din noul Statut al
USR, s-a discutat lista revistelor care vor fi luate
în seamã de cãtre Comisia de validare pentru
primirea noilor membri, listã ce va fi
definitivatã de comisia nou aleasã. Nucleul principal va fi, desigur, acela al revistelor editate de
USR. S-a luat, de asemenea, în discuþie situaþia
membrilor stagiari. Au fost prezentate
membrilor Consiliului iniþiativele legislative cu
privire la timbrul literar ºi la subvenþionarea
revistelor literare. A fost ales juriul pentru
premiile USR, care vor fi acordate anul viitor
pentru cãrþile apãrute în 2013. Componenþa
acestuia este urmãtoarea: Gabriel Coºoveanu,
Dan Cristea, Nicolae Oprea, Ioan Holban, Mircea
Mihãieº, Livius Ciocârlie ºi Daniel CristeaEnache (a cãrui cerere de reprimire în Uniune
a fost aprobatã), iar ca rezerve: Vasile Dan ºi
Iulian Boldea. A fost aprobatã excluderea din
USR a dlui Ioan Vieru, pentru prejudicii grave
aduse Uniunii.

Comunicat – ªedinþa Comitetului Director al U.S.R.
Vineri, 24 ianuarie 2014, a avut loc ºedinþa Comitetului Director al USR.
A fost prezentat calendarul principalelor proiecte ale USR pe anul 2014, care va fi publicat
separat pe site-ul USR.
S-au discutat, de asemenea, noile proiecte pe care Uniunea Scriitorilor le iniþiazã în anul
acesta:
Festivalul Naþional de Literaturã de la Cluj-Napoca;
Festivalul de Literaturã de la Chiºinãu-Orhei.
Comitetul Director a fost informat de deschiderea a douã acþiuni în instanþã, de evacuare ºi
de recuperare a datoriilor firmei care administreazã Casa Vernescu.
Comitetul Director a hotãrât sã-l însãrcineze pe prim-vicepreºedintele USR Varujan Vosganian
cu promovarea celor douã iniþiative legislative vitale pentru activitatea USR: o nouã lege a
timbrului cultural ºi legea pentru subvenþionarea principalelor reviste de culturã.
Au fost prezentate Comitetului Director demersurile pentru sprijinirea financiarã a revistelor
USR pentru anul în curs.
Au fost prezentate ºi demersurile pentru înscrierea unei emisiuni literare în grila de programe
a TVR.
Uniunea Scriitorilor din România se aflã printre instituþiile ºi asociaþiile care primesc din
partea Academiei Suedeze invitaþia de a propune scriitori pentru premiul Nobel. Anul acesta,
Comitetul Director al USR i-a propus pe urmãtorii scriitori: Nicolae Breban, Mircea Cãrtãrescu,
Norman Manea, Varujan Vosganian.
Filiala Poezie Bucureºti a anunþat proiectul unui nou Maraton de poezie, care se va desfãºura
odatã cu Noaptea Muzeelor.
Deoarece publicarea pe un site a unor titluri de reviste care vor fi luate în considerare la
primirea de noi membri în USR a trezit întrebãri ºi frãmântãri, Comitetul Director face 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.

editorial

versuri

de Gabriel Coºoveanu

de Gabriel Chifu

Un nou început

Ramuri sau despre
averea unui oraº
Revista Ramuri îºi schimbã concepþia graficã,
îºi reordoneazã setul de colaboratori, fãrã a revizui,
în vreun fel, ideea necesitãþii unui relief valoric clar
marcat. Echipa redacþionalã a resimþit drept
oportunã primenirea, ca expresie a nevoii crescânde
de vizibilizare impuse, cu necruþãtor pragmatism,
de lumea contemporanã. Noutãþile propuse vor fi
treptat descoperite de fidelii noºtri cititori, dar ºi de
eventualii curioºi, mânaþi în luptã de stratul vizibil.
În adâncime, însã, se va sesiza ºi un ductus polemic,
unul implicit, rezultat, principial, din selecþia operatã
asupra operelor ºi evenimentelor comentate, ca ºi
din distribuirea acccentelor critice. Fãrã a încuraja
gândirea adversarialã, ne declarãm inamici
ireductibili ai formelor inelegante, insalubre ºi
partizane de situare în culturã. Ramurile vor
rãmâne un forum de idei, gazdã a oricãrui efort
constructiv dublat de onestitate, fãrã a-ºi ascunde
reticenþa în faþa celor care cred cã orice grupare
intelectualã ilustreazã interesele cuiva. E, aici, ºi logicã
abuzivã, ºi impresia maniacalã cã gândirea nu ar
putea fi independentã, cã totul e pasibil de a fi citit
în rãspãr,antifrastic,cã e imposibil sã nu detectãm,
cu maladia conspiraþiei în cap, doar cabale la baza
oricãrui proiect, oricât de echilibrat ºi obiectiv
conceput.Atunci la ce bun vechiul ºi nobilul îndemn
maiorescian la ataºarea criticii de Adevãr? Se vede
cã anumite lucruri, þinând de deontologie ºi de ceea
se numeºte, de regulã, hygiène des lettres, trebuie
repetate periodic. În ce ne priveºte, nu vom obosi
defel sã reiterãm nevoia acelor calitãþi morale de
care artistul, la o adicã, poate face abstracþie, dar pe
care cel ce reprezintã o instituþie nu le poate ignora.
Iar prima dintre ele considerãm cã e buna-credinþã.
Am dori, evident, ºi mai multe figuri de prorã în
paginile noastre, dupã cum visãm - în fond, textul
însuºi viseazã asta - ºi ca fiecare fragment în parte
sã suscite dicuþii ºi ecouri. Probabil cã nimic nu ar
putea sã-l bucure mai intens pe un redactor.
Colaboratorii noºtri, craioveni sau nu, au
considerat întotdeauna activitatea la Ramuri drept
o pãrticicã din destinul bun al lor. Poate vegheazã
un duh al începuturilor pline de speranþã, sau

poate cã prestigiul unei firme cheamã, firesc, prestigii
individuale. Din bogãþia informaþiilor pe care le
deþinem referitoare la animatorii ei se cristalizeazã,
tonic, acel spirit pasionat, vecin cu idealismul – în
cel mai bun sens al cuvântului – ataºat de un
Eminescu (în Epigonii) generaþiei aurorale care i-a
premers. Identitatea revistei se lumineazã prin
patosul personalitãþilor ce au ilustrat, succesiv,
proiecte de exorcizare a provincialismului. Chiar
coerenþa colecþiei revistei e asiguratã de articularea
ideii entuziasmului necesar, condiþie sine qua non
pentru proiectul cultural cu bãtaie lungã. Ceea ce
elinii numeau enthousiasmós devine o axã
explicativã pentru fazele revistei.
Puþinã istorie nu ar strica, zicem noi, niciodatã,
mai ales când vine vorba de a preciza etapa actualã
ºi de a indica elementele de continuitate. Primul
moment efervescent reflectã programul
sãmãnãtorist apãrat tenace de Nicolae Iorga, care
ºi dirijeazã publicaþia pânã prin 1927. Dincolo de
riscurile doctrinare (circumspecþie în faþa noului,
vãzut ca mimetism occidental, confuzie pioasã a
esteticului cu etnicul ºi eticul, înclinaþia spre primatul
criticii sociologice – , Iorga afirma rãspicat, în stilui inconfundabil, cã„frumoasa,divina literaturã ...e
un produs ºi un factor social. ªi cea mai fireascã
societate e naþiunea”), reþinem partea omenescului
investit în clipele de început. Întemeietorii,
Constantin ªaban Fãgeþel ºi Dumitru Tomescu,evocã
acel primum movens, din 1905, cu vie emoþie: „La
început eram doi inºi, numai doi. Þi-aduci aminte,
prietene Tomescu? Eram numai noi doi. Tu erai un
visãtor, un fãuritor de planuri; eu, un om care
doream sã muncesc ºi-mi trebuia un plan.Tu ai dat
planul; ai scris cel dintâi articol: Credinþele ºi gândul
nostru.
Articolul tãu era un semnal de luptã, un semnal
de chemare. Vorbeai despre o strîngere laolaltã a
tineretului craiovean în jurul unui crez nou, de la
care sã porneascã o nouã muncã, o nouã viaþã.
ªi revista s-a nãscut. I-am zis Ramuri. I-am zis
aºa, fiindcã, pe vremea aceea ea nu era decît o
mlãdiþã sfioasã, rãsãritã din trunchiul viguros al
unui curent literar care cucerise întregul suflet
românesc”. Sfioºenia mlãdiþei de altãdatã a devenit
siguranþa de sine a unui arbore matur, viguros,
menit, desigur, longevitãþii, câtã vreme sevele sunt
sãnãtoase ºi insectele stricãtoare de miez sunt
împiedicate sã pãtrundã.
Observãm cum o revistã cu debut la fel de
nesigur ca destule altele ce aveau sã rãmânã
efemeride s-a dezvoltat pânã la stadiul de instituþie,
anexându-ºi zeþãrie, legãtorie, librãrie, într-un sediu
anume, devenit marcã a Craiovei. La întemeierea
Institutului de Arte Grafice „Ramuri”, în 1920,
consiliul de administraþie motiva astfel: „sã dãm
activitãþii noastre mai multã întindere ºi mai multã
trãinicie [...], sã ridicãm aici O CASÃ PROPRIE,
care sã fie bun ºi PRIELNIC ADÃPOST pentru

Ajutã-mã. Din casa nepotrivitã,
ºubredã,
sã plec odatã.
Sfâºie-mi pielea asta
ce-mi þine nefiresc
sufletul
sub lacãt.
Sfâºie-mi pielea: zãgãzuit,
nedescifrat,
sã mã revãrs.
Ca întunericul
ce umple seara brusc oraºul.
Ori doar sã mã preling.
Precum
tãcuta cernealã
care se scurge grea ºi rece
din cãlimara spartã.
AVEREA ºi munca Societãþii” (literele capitalizate
respectã documentul original). Nu ar strica, prin
urmare, sã fim mai prudenþi, simpli cetãþeni sau
decidenþi, atunci când vrem sã definim averea unei
þãri.Tentaþia de a contabiliza doar obiectele e atât de
mare, încât riscãm sã pierdem din vedere cã
adevãratul tezaur, acela prin care te legitimezi ºi
ajungi creditabil se cere cãutat în nivelul cultural,
respectiv într-o densã revistã.
„Aventura” Ramurilor, cu atâtea metamorfoze
ºi praguri, nu se opreºte aici. Proprietãþile de
veritabilã pepinierã, deschiderea sporitã cãtre
studenþi, masteranzi ºi tineri doctoranzi, plus
interesul crescând pentru eseu, ca nucleu de
atitudine artisticã ºi civicã, nu fac decât sã confirme
faptul cã a rãmas intact entuziasmul care i-a dirijat
pe fondatori. Printre cei care au asigurat cota
Ramurilor la din ce în ce mai exigenta bursã a

periodicelor, se numãrã,fãrã dubiu,Al. Piru,Marin
Sorescu ºi Gabriel Chifu. Cã ei au personalitãþi
diferite, þine, iarãºi, de evidenþã, dar existã
amprentele, vizibile oricând, care atestã cã, deºi
revista e o entitate „heracliteanã”, unde lucrurile
curg, respectiv nu cunosc înþepenirea, o seriozitate
de fond le uneºte. Practic, aceastã seriozitate, tradusã
în dorinþa de a responsabiliza fiecare semnatar,
constituie averea pomenitã anterior. Ceea ce
transgreseazã epocile, unele plãtitoare de greu tribut
ideologic, altele efervescente, iar altele doar terne
(cum se întâmplã, de altfel, în viaþa oricãrui organism, fie el social sau cultural), este ideea de predare
a ºtafetei sub o anumitã cupolã, cu doza cuvenitã
de ceremonial, cu obligaþia de ordin etic, mai întâi,
de a respecta un standard valoric, atunci când pe
frontispiciul venerabilei instituþii care-ºi continuã
mersul stã scris Ramuri.

Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2012
Festivitatea anualã de decernare a
Premiilor Filialei Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România pe anul 2012 a
avut loc în 20 decembrie 2013, la Muzeul
Olteniei - Casa Bãniei, Craiova. Juriul
(Gabriel Coºoveanu - preºedinte, Ileana
Roman, Gabriela Gheorghiºor, Ioan Lascu,
Nicolae Pârvulescu) a stabilit laureaþii,
conform Statutului Uniunii Scriitorilor
din România, dupã cum urmeazã:
Premiul Cartea Anului i-a revenit
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lui Aurelian Zisu, pentru volumul de
versuri Iubita lui Kirillov, Editura Aius,
Craiova
Premiul Special pentru Publicisticã
s-a acordat lui Mircea Pospai, pentru
volumul Convorbiri de dupã-amiazã,
Editura Scrisul Românesc, Craiova
Premiul Special pentru Debut l-a
primit Iulia Cristina Frânculescu,
pentru volumul Singuri pe scenã (roman),
Editura Ramuri, Craiova

Nr. 1 • 2014

rãzleþe

subiecte
de Gabriel Dimisianu
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Vera Cãlin
A

flu într-una din ultimele zile ale anului
trecut, de la Geo ªerban, cã a murit la
Los Angeles Vera Cãlin. Se stabilise acolo în
1976, încã din epoca Ceausescu, aºadar, cu acte
care i-au îngãduit sã-ºi reviziteze þara natalã
de câteva ori. A fost profesor-invitat la
Universitãþile din California, din Canada ºi din
Israel, unde þinea cursuri de esteticã ºi despre
aspectele stilului, implicând ºi teme româneºti,
cum ar fi ironia romanticã la Eminescu.
Amintirile mele despre Vera Cãlin vin din
vremurile îndepãrtate ale studenþiei când,
foarte tânãra membrã a catedrei conduse de
Tudor Vianu, Vera Cãlin, þinea un curs despre
scriitorii nordici. De fapt, amintirile mele
privitoare la Vera Cãlin sunt încã mai vechi,
merg pânã prin 1946 când, copil fiind, citisem
cu pasiune Marile speranþe, cartea lui Dickens
tradusã de ea. De fapt, cititorul de atunci nu
fusese atent la cine fãcuse traducerea, dar mai
târziu, umblînd în nu ºtiu ce împrejurare cu
cartea de care vorbesc, am vãzut cã fusese
tradusã din englezeºte de Vera Cãlin. Ne era
deja profesoarã, cum spuneam, la Facultatea
de Filologie, ºi ne preda un curs închinat marilor
scriitori nordici: Ibsen, Strindberg, Hamsun,
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Sigfrid Unsed ºi alþii. Ne atrãgea atât prin ce
spunea despre ei cât ºi prin felul în care o fãcea.
Vorbea de la catedrã cele douã ore fãrã a-ºi
privi vreun moment ascultãtorii, fixându-ºi
undeva sus, pe peretele din faþã al amfiteatrului
„Odobescu”, un reper numai de ea vãzut, ºi
cãruia, ai fi zis, numai lui i se adresa. Din
timiditate o fãcea sau din superioritate faþã de
noi, nu ºtiu, atât cã expunerea ce pãrea fãcutã
în transã ne þinea ºi pe noi la fel.
Au urmat traducerile din Swift, din
Shakespeare, marile studii de esteticã ºi cele
despre romantism, cercetarea fundamentalã
despre Omisiunea elocventã, ca ºi Jurnalele de
mai târziu ale emigraþiei în care drama exilului
este întoarsã pe toate feþele, cu referiri nu doar
la întâmplãrile proprii, dar ºi la cele ale unor
Mircea Eliade, Nabokov, Brodsky, Milosz, marii
exilaþi din veacul trecut.
S-a stins departe de noi Vera Cãlin, o
profesoarã de mare vocaþie, o eseistã de prim
ordin, o traducãtoare care ne-a îmbogãþit
orizontul intelectual. A scris mult ºi în felurite
domenii, iar operele sale trebuie neapãrat reactivate, retipãrite în þara ei de origine de care
atât de multe fire sufleteºti o legau.
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U

nii critici au un aer plictisit-avid,
rutinat-pînditor, care ne duce gîndul
la patronii caselor de amanet. Alþii au alura
fãþiº crudã a unor cãmãtari. Iar cei ce nu pot
trece dincolo de ideea de justiþie par niºte
executori judecãtoreºti.
*
Dacã Cioran afirmã cã, azi, ar risca sã se
acopere de ridicol condeierul care l-ar cita pe
Anatole France, n-ar putea spune unii acelaºi
lucru în legãturã cu „bietul” Camil Petrescu? De
ce „bietul”? În ziua în care, în mai 1957, o zi
mohorîtã, mã duceam la înmormîntarea
autorului Sufletelor tari, în acelaºi autobuz se
afla ºi poetul Cicerone Theodorescu, unul din
apropiaþii sãi, care a exclamat compasional, dar
ºi ironic:„o sã-l plouã azi pe bietul Camil!”.Vorbã
vaticinarã? I-am citit încã în anii de liceu
romanele, teatrul, volumul de Teze ºi antiteze,
cu o admiraþie ce încã nu s-a sleit de tot. Ovidiu
Cotruº, devenit coleg al meu la redacþia Familiei,
avea plãcerea de-a demonta în faþa mea, piesã
cu piesã, reputaþia glorioasã a „bietului” Camil,
servindu-mi ºi deloc mãgulitoare informaþii
biografice. Mai înainte, Blaga m-a surprins
punîndu-i, în convorbirile cu mine, o etichetã
nimicitoare: „un Miticã la pãtrat”. Nu-mi
rãmîne decît, dacã viaþa tot mai împuþinatã va
avea bunãvoinþa de a-mi acorda rãgazul
necesar, sã-l recitesc ºi sã mã confrunt, vai, nu
atît cu, îndrãznesc a spune, importantul,
tulburãtorul totuºi Camil, ci, cu mine însumi,
cel ce-am devenit cu cel de odinioarã.
*
Citesc urmãtoarele surprinzãtor filistine
rînduri aºternute de cãtre un foarte apreciat
condei eseistic al nostru din prezent:„…iubirile
nefericite ar trebui ºterse din registrul iubirii;
admit cã ele sînt curente, inevitabile ºi cã-ºi au
nimbul lor de tragism ºi de respectabilitate. Nu
sînt însã iubiri adevãrate: sînt doar teribile
probe existenþiale, provocãri tainice ale sorþii,
materie primã pentru o eventualã soluþie de
înþelepciune”. Chiar aºa? Cu cîtã jenã l-ar putea
citi pe A. P., din lumea etericã, Evdokimov, cel
care ºi-a îngãduit a socoti cã „orice iubire mare
sfîrºeºte prin a fi rãstignitã”?
*
„Faptele sînt masculi ºi cuvintele femele”
(Proverb englez).
*
„Cel care-þi face un rãu nu te va ierta
niciodatã” (Proverb englez).
*
În anii ‘70, în trenul cu care cãlãtoream de
la Oradea spre Bucureºti, am stat de vorbã cu
un binevoitor inspector financiar, care, spre
mirarea mea, mi-a spus cã, în þara noastrã, în
pofida controalelor, doar 25 la sutã din escroci
sînt prinºi. N-aº fi cumva prea optimist dacã
aº crede cã acum, în anii noului veac, numãrul
lor nu depãºeºte 1 la sutã?
*
Violenþa: caricatura libertãþii.

*
Un profesor de românã din comuna
gorjeanã A. îmi îngãduie sã observ pe îndelete
tipul ºmecherului. Acesta e prin excelenþã un
om public. Nu pare sã aibã vreo vãlurire a vieþii
lãuntrice, þinînd sã aparã neted, cu o stãpînire
de sine excelentã, dedicat dexteritãþilor sale. Ce
urmãreºte ºmecherul? Sã parã „deºtept”. De-o
„deºteptãciune” mai puþin abstractã (deºi în
unele cazuri poate mînui cu oarecare dibãcie ºi
abstracþiunile), cît de natura „priceperii”, a
aplicaþiei practice. E „priceput”, adicã
„descurcãreþ” în felurite situaþii în care alþii ar
întîmpina dificultãþi. Ceea ce oferã el e un
spectacol, adicã o ficþiune a „superioritãþii” sale
de acest gen, de care este încredinþat. Vanitos,

nu-ºi afiºeazã de-a dreptul vanitatea. De regulã
aroganþa nu face parte din panoplia sa la
vedere. Încearcã a se impune prin mijloacele
jucãtorului de alba-neagra de la colþ de stradã,
iar cînd e mai dotat, aºa cum e cazul în speþã,
prin cele ale iluzionistului de pe scenã. Discursul
sãu e un ºir de scamatorii operate cu o iuþealã
caracteristicã, de jongleur, pentru „a lua ochii”
publicului. Scoate din mînecã, din buzunar, din
pãlãrie obiecte despre care n-ai fi crezut cã se
aflã acolo, se joacã fantast cu mingi ori bile
colorate, aranjeazã într-o clipitã diverse corpuri
în echilibre neverosimile. Ipochimenul pe
care-l am acum în vedere e totodatã þanþoº ºi
surîzãtor, totdeauna elegant, cu cãmãºi
impecabile ºi cravate de efect. Adorã sã ia
cuvîntul la „ºedinþe”, la „adunãri”, avînd un
debit verbal îmbelºugat, ºerpuind cu dibãcie
între cuvinte, neevitînd cîtuºi de puþin aluziile
obscene, care va sã zicã fãcînd cu ochiul. Cautã
cu condescendenþã complicitatea ascultãtorului,
faþã de care, de la un respect formal excesiv,
trece brusc la familiaritãþi. Îi face reverenþe
adînci, pentru ca în momentul urmãtor sã-l
batã amical pe umãr. Neîndoios, îl dispreþuieºte
în sinea sa, dar are nevoie de el pentru reuºita
reprezentaþiei. Ce mai încoace-încolo: de data
asta nu un ºmecher ºi jumãtate cum se zice, ci
un ºmecher ºi… trei sferturi!
*
„Literatura detestabil-afrodisiacã a
autorilor contemporani de mîna a treia” (Mircea
Eliade).

rememorãri
ºi revelaþii

negru

de Adrian Popescu

Trei revelaþii, poezie
ºi demnitate
O

carte revelatoare, în multe sensuri, a
apãrut, spre finele anului trecut, la
editura Humanitas, semnatã de Ana Blandiana,
Fals tratat de manipulare. Întâi de toate, trebuie
remarcatã textura ideaticã densã, poeta despre
care vorbim cu preþuire, din 1964 (anul debutului
în volum) încoace, fiind una dintre vocile lirice
originale în cadrul generaþiei ’60, impunându-se, nu fãrã dificultãþi, tocmai printr-o poezie
a ideilor. Ar fi prima revelaþie a cãrþii, originala
texturã a ideilor. A doua, modul cum se poate
preface, prin lucrarea Proniei, rãul în bine. A
treia, în fine, revelaþia demnitãþii discrete a unor
anonimi ºi micimea sufleteascã a unor celebritãþi
politice. În ce priveºte prima revelaþie, procesul
creator este unul dintre cele mai delicate ºi dificile,
dacã ne gândim cã, de la Panait Cerna, poezia
care mizeazã pe idei, fie ele ºi lirice, nu prea a
avut susþinerea doritã printre cititori sau critici.
Cu excepþia unui Ion Barbu, eventual, Alexandru
Philippide. Ana Blandiana a pornit, de la debut,
cu acest dar al translãrii miraculoase a ideilor
în poezie, sau cu dubla lor naºtere, într-un mod
direct, convingãtor, ardent, cam în felul în care o
face Wiszlawa Szimborska, poeta polonezã
laureatã a premiului Nobel. Cam aceasta e familia de spirite, cam acesta e stilul, ambele
însemnând directeþe, simplitate, empatie,
implicare civicã, ecou social. Acesta e, poate, ºi
nivelul artistic, aºa cum e comparabilã, cred,
rezonanþa majorã a poetei, popularitatea sa
printre cititori (nu neapãrat literaþi, aceºtia, unii
dintre ei, bãnuiþi de gelozie). Un fapt pe care
autoarea recentelor confesiuni ne-egotiste îl
preþuieºte, cum ne spune, mai mult decât
analizele subiective ale unor critici profesioniºti,
unde ego-ul comentatorului se manifestã prea
evident, iar textul poetic devine doar un pretext
pentru speculaþii. Iatã, un prim motiv de
despãrþire amiabilã de mulþi colegi de generaþie,
motiv mãrturisit în volumul despre care scriem,
nu cel definitoriu însã. Cel important este
instransigenþa eticã a poetei în relaþiile cu ceilalþi,
de la scriitori, oameni politici, la interlocutori de
moment, frica de a fi folosit numele ei în
tranzacþii politice, sau în diverse compromisuri,
de a fi manipulatã, deci, de prieteni sau de
duºmani. Cartea Anei Blandiana este o meditaþie
mustind de idei originale, un „tratat” pornind
de la experienþa sa, dar de la idei spre fapte,
avertizându-ne cum sã ne ferim de insidioasele
manipulãri ale eului nostru moral. Poeta apare
mereu ca un decident etic incomod, un spin în
ochii celor care sunt dispuºi la cedãri ºi la
obþinerea unor avantaje prin manipulare. Cum
se defineºte ea singurã, Ana Blandiana este nu
doar o persoanã „serioasã”, dar e ºi austerã, are
un fel de conºtiinþã mereu treazã, una „care vede
idei”, dar ºi posibilitatea maculãrii lor, dupã
modelul ei din tinereþe, un personaj al
dramaturgului Camil Petrescu. Un ghid moral
pentru români, aºa ne-o aratã poemele unei
vieþi, dar ºi prozele sau eseurile, ori tabletele sale,
unele publicate sãptãmânal în Contemporanul,
apoi în România literarã, înainte de ’89. Toatã
povestea acestor înfrângeri din partea cenzurii

(interdicþiile de publicare, cunoscutele întreruperi
impuse, mai apoi), relatate în carte, vor fi urmate
miraculos de victorii. Poeta are tãria sã nu se
lase manipulatã ºi câºtigã bãtãlia cu odioasa
cenzurã. Apariþia celui de al doilea volum, cu
poeziile iniþial eliminate, reintroduse, premiul
Herder, tipãrirea prozelor din volumul Proiecte
de trecut, 1982, pagina de poezii incendiare din
Amfiteatru etc. sunt biruinþe împotriva oricãror
speranþe. Intervenþii ale unui factor misterios,
suprauman. Patosul civic de dupã ’89, implicarea
generoasã în acþiunile Alianþei Civice (cu unele
episoade tulburi privind constituirea partidului
cu nume identic), fondarea Academiei Civice, în
fine, înfiinþarea, împreunã cu devotatul Romulus
Rusan, a Memorialului de la Sighet, toate sunt
victorii morale, în primul rând, nu doar
împlinirea unor datorii sociale... Paginile
Tratatului… le analizeazã pe toate, fãrã pãrtinire
sau resentimente. Aºadar, aserþiunile poetei au
mereu acoperirea în faptele unei existenþe
coerente, unde sunt exemplare demnitatea ºi,
deci, altitudinea moralã. De nimic nu se teme
Ana Blandiana, am zice, în afarã de folosirea
numelui sãu, în scopuri impure. „Angelismul”,
de care o acuzase Al. Paleologu, nu e lipsã de
realism, ci sete de idealitate, pornind de la real,
cam ca la Simone Weil.
Dacã simþul dreptãþii o defineºte, cum ne
dãm seama din aceste pagini, dar ºi din actele
sale civice binecunoscute, simþul proprietãþi îi
provoacã deseori probleme de conºtiinþã.
Deprinsã, de comun acord cu Romulus Rusan,
sã nu cedeze la ofertele ambigue, la invitaþiile
puterii politice, Ana Blandiana are mândria de
a deþine o mare bogãþie interioarã în modestia
pretenþiilor ei materiale. Abia spre maturitate,
casa de la Comana, un refugiu pentru scris, de
fapt, sau moºtenirea din partea bunicilor, din
Banat, acceptatã cu greutate, îi mai tempereazã
reþinerile. Convingerea sa e cã noi, asemeni
franciscanilor, nu trebuie sã deþinem bunuri
temporale, dar le putem folosi cu grijã (de a nu
ne domina) ºi recunoºtinþã, considerându-le
daruri ale Domnului, daruri pe care nu le putem
refuza. Citind cartea, descoperi un mod rar de a
concepe literatura, azi, ca pe depunerea unor
voturi monahale. Vocea conºtiinþei, sãrãcia de
bunãvoie ºi puritatea intenþiilor ºi acþiunilor sunt
cele trei noduri ale unei rase invizibile.
Consceventã cu educaþia religioasã primitã de
la tatãl ei, un vrednic preot ortodox, la Oradea,
cu exemplul mamei, al bunicilor, Ana Blandiana
se afirmã împotriva tuturor piedicilor ºi
manipulãrilor ideologice. Mereu, Romulus
Rusan alcãtuieºte jumãtatea ei idealã. Din
volumul acesta de confesiuni ale ideilor ºi stãrilor
de spirit trãite intens, de umilinþe sau de victorii
morale, aflãm multe lucruri despre modul cum
poþi fi cinsit ºi demn, fugind de condiþia de
„premiant”, chiar dacã de haloul luminos, pe
care-l declanºezi, neintenþionat, în jurul tãu, nu
poþi fugi. Carisma pe care, neîndoielnic, Ana
Blandiana o are, este de Sus, la fel ca talentul, pe
care ea a ºtiut sã nu ºi-l risipeascã, ci sã ºi-l
sporeascã prin consecvenþa generozitãþii.

de Nicolae Prelipceanu

Ce voiam sã vã spun
D

e câte ori trec în alt an mã mir cã lumea
se bucurã de acest eveniment, în fond,
trist. E o mirare plictisitã, mãrturisesc, pentru
cã e uzatã de atâta repetare. Dar, în paralel cu
asta, mã întreb uneori ce aº fi zis la trecerea în
anul 1969 dacã mi s-ar fi spus cum o sã fie cea
în anul 2014. În primul rând cã n-aº fi crezut
sã mai prind o atare îndepãrtatã întâmplare.
Mulþumesc lui Dumnezeu, am prins-o. Încerc
sã-mi aduc aminte cum era în 1969 ºi constat
cã e greu, foarte greu. Pe vremea aia eram de
capul meu, doar partidul ºi Securitatea aveau
grijã de noi toþi, sigur, din umbrã. Cenzura
veghea sã nu greºim, iar Securitatea, aºa cum
i-a spus cândva un preºedinte al Uniunii
Scriitorilor lui Dorin Tudoran, ne apãra. Ne
apãra de dracu’, poate, sau de dracul din noi
înºine. Ei, dacã ar fi avut ºi Faust un astfel de
paznic, probabil cã n-ar fi cãzut în pãcat!
Astãzi avem motive sã ne simþim ceva mai
singuri, pentru cã nu mai existã
Securitate. Nu? Dacã zici mata…
În schimb, pentru cei celebri sau
sus puºi, ceea ce e tot aia, existã
presa de scandal, care îi
fotografiazã pe eventualii
preºedinþi de state atunci când se
suie pe scuter, noaptea, cu casca
pe cap ºi cu un singur pãzitor, ca
sã se ducã la amanta secretã
pentru o noapte fericitã. Mã rog,
treaba lor, eu nu am nici scuter,
nici cascã, nici – vai – amantã. ªi
nici nu sunt socialist ca orientare
turisticã în aceastã lume nebunã. Dar ºi astãzi
mai circulã vorba ºi intriga, se mai fac bilanþuri
secrete sau semi, acesta e bãsist, ãsta nu, e cu
noi. Azi, însã, cum se schimbã orientarea
turisticã a puterii, hop, te trezeºti cu alte
elemente vesele cã trec la acþiune în culturã,
exact ca ºi în celelalte domenii. Deºi, ca sã fiu
sincer, cultura îi intereseazã mai puþin pe clienþii
politici, dar existã, totuºi, acolo jos, la baza
piramidei, inºi care-ºi fac un scop ºi din asta.
Micii ariviºti ai culturii nu dorm, stau la pândã
sã vadã când le vine ºi lor rândul la osciorul
uscat care mai rãmâne pentru aceastã zonã
evident defavorizatã. Aºa o fi ºi pe lumea
cealaltã? se întreabã cei care mai pot avea umor.
Cu condiþia sã existe, aº completa eu.
Bãtãlia pentru nimic e mare la noi. Sunt
pretendenþi care nu se lasã. Totul se joacã la
scara respectivã. Scara unu pe unu e sus, dar,
privitã din te miri ce mare putere, ºi aia e unu
pe vreo sutã, aºa cã vã daþi seama cum e scara
unu pe o sutã a culturii de jos, privitã din marea
putere. Dar nici asta n-ar fi nimic, dacã metodele
cu care se duce lupta n-ar fi atât de murdare ºi
de incorecte. Am fost, odatã, demult, în situaþia
de a juca un fel de golf þãrãnesc, într-o fermã
din Columbia. Nu-ºi juca fiecare bila lui, pe rând,
ºi trebuia sã þi-o plasezi într-un anume punct,
în timp ce ºi cea a adversarului tãu era pe teren
ºi atunci când aceasta era în faþa ta n-aveai
decât sã o dai deoparte cu o miºcare dibace.
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M-am mirat, nu era fair play, dar cel care mã
invitase mi-a explicat cã, dimpotrivã, regula
jocului asta e, sã-i pui piedicã celuilalt. Mi-a
intrat greu în cap, credeam cã nu înþeleg eu
româna lui (învãþase în România), dar pânã la
urmã m-am lãmurit cã fair play-ul nu e tocmai
acelaºi pe toate continentele. Ei bine, la noi e
mai necurat, spui cã respecþi regulile fair playului ºi faci tot cum ºtii tu, cu intrigi, turnãtorii,
calomnii ºi minciuni. Pe mine mã indignau
minciunile deliberate spuse aici, jos, la grupa
micã, culturalã, literarã chiar cu oarecare
indulgenþã vorbind, dar nu aveam motive, din
moment ce modelul, cel de sus, de la grupa
enormã, era ºi mai gogonat. Pãi sã auzi ce auzi
pe la campaniile electorale nu e de colea. Sã vezi
ce spun oameni care ºtiu bine cã mint, dar o fac
cu atâta convingere încât prost informaþii chiar
îi cred. Cât despre ãºtia din urmã, cei care nu
sunt informaþi, ãºtia sunt de mai multe

categorii, de fapt douã: cei care nu vor sã mai
audã de politicã ºi cei care nu au cum sã se
informeze, ba, uite cã mai e cel puþin una,
formatã din cei care, deºi aud adevãruri, nu le
înþeleg, sau înþeleg tot ce le convine lor sau celor
care le-au bãgat în cap altceva cu mult timp
înainte. La CNN e o reclamã care spune cã
informaþia e cunoaºtere, putere, siguranþã (ei
spun securitate, dar la noi asta e deochiatã
altfel). Spune-i asta unui român care e chemat,
deh, ca toþi cetãþenii cu drepturi, la alegeri ºi o
sã vezi ce rãspuns primeºti. Nu mai vreau,
dom’le sã aud de politicã! Bine, nu vrei sã auzi,
dar la alegeri te duci? Dar adevãrul n-ai vrea
sã-l ºtii? Se pare cã nu, e ºi concluzia unei cãrþi
despre Cunoaºterea inutilã, a lui Jean-François
Revel, cã oamenii nu cautã adevãrul.
Dar, de fapt, ce voiam eu sã vã spun? Cine
ºtie, poate tocmai asta, poate cu totul altceva
care ducea tot aici. Cã lupta pentru un mic
oscior de peºte în zona joasã a culturii nici nu
se comparã cu cea pentru unul ceva mai consistent, de mai sus. Se comparã, cã minciunile
sunt cam la fel, sigur, specifice, dar la fel de
gogonate ºi sunt tot aºa, crezute de
dezinformaþii zonei respective. ªi cã deplâng
faptul de a fi pusã ºi zona noastrã, culturalã,
ba chiar literarã, la o adicã, în situaþia de a
plagia zona politicã, cea atât de importantã. Cu
metode specifice. ªi cã îmi pare atât de rãu cã
omenirea nu vrea sã afle adevãrul.
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Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

Lãceniul cu vedere la Mare

ªtefan Baghiu, Spre Sud, la Lãceni, Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 2013

A

utenticismul, atât de des invocat în
literatura contemporanã, este, întradevãr, un atribut necesar, dar nu automat ºi
o calitate implicitã a unui volum de versuri. La
fel era ºi „noul” în deceniile moderniste ale
secolului trecut ºi în toate rãbufnirile
avangardiste, devenind o condiþie esteticã.
Autenticismul nu este autoconsistent estetic,
dar poate genera tensiunile de portanþã ale
poeziei ºi o face, deja, de câteva decenii în poezia
româneascã – cam de prin anii ’70. Însã nu
puþine au fost eºuãrile în biografismul mãrunt
sau în mizerabilisme fãrã nici un fel de
consistenþã existenþialã, pur esteticã, moralã
sau cognitivã.
*
ªtefan Baghiu este unul dintre foarte
puþinii tineri poeþi care evitã manierizarea ºi
cliºeizarea „scriiturii autenticiste”, practicatã
pânã la monotonie, cu sensul de „un singur
ton” ºi cu plictisul aferent, atât de o bunã parte
dintre douãmiiºti, cât ºi de debutanþii
neîncadraþi încã în vreo promoþie. Spre Sud, la
Lãceni, volumul de debut al poetului clujean,
este deja un topos bine aºezat pe harta poeziei
actuale, destul de vag punctatã când vine vorba
de poezia tânãrã. Titlul m-a dus cu gândul la

Ieudul fãrã ieºire al lui Ioan Es. Pop, dar ªtefan
Baghiu se þine la distanþa cuvenitã de aceastã
carte care a creat emulaþie în literatura noastrã
postdecembristã. Dacã Ieudul este într-un sens
kafkian fãrã ieºire, Lãceniul are ieºire la Mare,
din Lãceni se ajunge la Neptun, unde totul este
deschidere, însã de multe ori spre inerþie ºi
singurãtate. Nostalgia ºi melancolia îºi trag
sevele din stupefiante, filme ºi muzicã, ºi astfel
Lãceniul se deschide spre þãrile nordice ºi spre
Danemarca. Nu distanþele sunt o problemã, ci
faptul cã singurãtatea este mai acutã în spaþiile
largi, ea nu mai are efecte claustrofobe, ci de
înstrãinare ºi uniformizare. Aceasta este
impresia pe care poetul vrea sã o inducã în
mod paradoxal prin ultimele versuri, dar
numai pentru a o repudia: „Furtunile de varã
au spãlat plajele întinse ale Neptunului,/ mam trezit transpirat, a fost grozav,/ trãiesc niºte
zile cumplit de anoste,/ funcþionez în plin experiment Asch, nesigur,/ mã plictisesc, de fapt,
în plinã evoluþie/ ºi privesc râul/ fãrã sã mã lege
nimic de lumea asta/ ºi de inerþia ei pe care o
simt mereu,/ mereu ca pe o noutate.” (Nopþile
[înãlþimi impresionante] pentru Fjögur piano).
Viziunea poeticã este cernutã cu
halucinogene ºi prin replieri intertextuale. Cea
din urmã sitã este negatã ºi respinsã: „Trãiesc,
se poate spune, între lucruri mãrunte fãcute
stângaci,/ trãiesc între lucrurile mele mãrunte,
// nu în cãrþi ºi nu cu muzicã, câteodatã chiar
în tristeþe ºi plictisealã,/ într-o lume în care
ritmurile drone invadeazã cu terasele pline//
Nu mai ºtiu cine spunea ºi-avea dreptate
oarecum,/ cã viaþa-i spectaculoasã orice-ar fi,
// mai ales de când am vãzut bucata/ lui Lioret,
care a fãcut valuri/ cu proiectul lui despre
suferinþã” (Ceva din chimie [poemul abrupt]).

Aºadar, chiar dacã de aceastã datã „nu în cãrþi
ºi nu cu muzicã”, palimpsestul existã, totuºi, ºi
este un scenariu de film, ca în multe alte rânduri
pe parcursul acestui volum. Filmul reprezintã
un suport nu numai poetic, ci ºi existenþial, de
reglare a vieþii: „Viaþa e în sfârºit suportabilã./
ca în filmele lui Jaquest Maillot,/ în care am
trãit ca un naiv./ M-am zbãtut pentru viaþa
personajelor in limbo/ ºi aº fi vrut sã se termine
altfel” (Poem despre canal), iar aceastã opþiune
pentru scenariile de film continuã în acelaºi
poem astfel: „M-am vãzut în Tape,/ nu am ieºit
din casã cu zilele/ ca sã înþeleg ceva din
catastrofa existenþialã închis într-o camerã de
hotel. Nu era niciuna./ Nu am gãsit nimic
impresionant/ în sonetele interminabile ale
poeþilor americani, il mestiere di vivere inutilã”.
Alex Goldiº, într-o cronicã de întâmpinare
a acestui volum, din revista Cultura, afirmã cã
nu ºtie dacã e vorba de vizionarism în poezia
lui ªtefan Baghiu, dar cã tânãrul clujean are o
conºtiinþã poeticã „preocupatã de pliurile
ascunse ale realitãþii, simte nevoia sã iasã permanent la suprafaþã în confesiuni despre
singurãtate, tristeþe, fericire, marea evoluþie,
dinamica omenirii º.a.m.d. Imaginarul strident
contemporan e corectat mereu de impulsul
retro menit sã repunã în circuit teme majore
sau doar termeni a cãror carierã poeticã pãrea
încheiatã”. Nu cred cã sunt doar termeni, ci
chiar temele cu pricina, înfruntate cu un curaj
care imprimã ritmul alert al poeziei, cu dese
reluãri sub forma unor refrene, fãrã sã devinã
sacadat. Tehnica este folositã din abundenþã ºi
de douãmiiºti.
Cât despre marile teme, ele nu sunt obiecte
autonome, ci aºa cum relevã Laurenþiu Ulici
(în Literatura românã contemporanã) „teoretic,

câte relaþii de valorizare pot exista între un
numãr nelimitat de scriitori ºi una ºi aceeaºi
temã, atâtea teme noi pot fi invocate”. Aºadar,
potrivit criticului, „nu fuga de identitatea
temelor e imperativul (ºi condiþia) originalitãþii
tematice (…), ci evitarea identitãþii relaþiilor
de valorizare” (p. 23). „Relaþiile de valorizare”
pe care le propune ªtefan Baghiu sunt, de multe
ori, slab racordate. Infuzia de mãrci (ca sã nu
spunem simboluri) contemporane este în
câteva rânduri forþatã sau mult prea dusã în
derizoriu de dragul efectului de contrast, de
pildã: „ce spectacol a fãcut Alex Velea!”, „eºti
toatã numai Zara”, „iar fetele care îºi arãtau
sânii lanurilor de porumb/ la 140 la orã pe
Autostrada Soarelui” etc. Însã trebuie sã þinem
seama de faptul cã este un debut ºi scãpãrile
sunt inevitabile.
Poemele erotice ºi invocarea Petrei sunt
memorabile, iar un vers precum „A cui
frumuseþea asta a ta, Petra?” este magistral ca
topicã ºi sublim prin frumuseþea sa „ca senzaþie
fizicã”: „Cui frumuseþea asta a ta,/ dacã nu
mie,/ dupã ce am exersat cãderile în piaþa
centralã?// (…) Pentru cã s-a arãtat ºi
dragostea,/ a fost scurtã ºi a impresionat prin
cuminþenia ei,/ a decis felul meu de-a fi pentru
un an ºi jumãtate,/ iar acum, când altceva i-a
luat locul,/ acum, când i-a luat un fel de
simpatie nenorocitã,/ rãmâne doar pericolul
cã frumuseþea asta a ta/ ar putea duce cumva
la fericire.” (Unde Petra).
Spre Sud, la Lãceni este unul dintre cele
mai bune debuturi din ultimii patru, cinci ani,
iar ªtefan Baghiu ºi-a câºtigat prin acest debut prezumþia de poet care va aduce un suflu
nou în poezia româneascã.

Gabriel Nedelea

Reflecþii lirice despre existenþã.
Solitudine ºi introspecþie.
A

m scris, ºi cu altã ocazie, despre poezia
lui Vintilã Nicu, într-un articol publicat
mai demult în revista Scrisul Românesc,
intitulat: „Poezie reflexivã despre limitele
existenþei, în care remarcam, de la bun început,
referindu-mã la volumele bilingve: Monolog
continuu, Confesiuni ºi Dualitatea eului –
apãrute în anul 2008 – tentativã de-a dreptul
salutarã de esenþializare a lirismului, faptul cã
autorul scrie o poezie densã, concentratã, de o
binevenitã simplitate a expresiei ºi
transparenþã a limbajului, într-un context în
care poezia noastrã actualã suferã de
discursivism ºi prolixitate, de retorism ºi de
grandilocvenþã. Cei mai mulþi dintre poeþii de
astãzi, de regulã, pletorici ºi logoreici n-au
înþeles bine cã adevãrata poezie presupune o
interiorizare, absolut necesarã, a discursului
liric, este – cum spunea Heidegger – o „rostire
esenþialã”.
Profesor universitar ºi avocat cu
numeroase lucrãri de specia-litate,
personalitate remarcabilã în domeniul sãu,
Vintilã Nicu a desfãºurat ºi o bogatã activitate
literarã, totodatã, însumând mai multe volume
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de versuri, de aforisme, precum ºi o monografie
criticã despre Ada Umbrã, poetã tradiþionalistã
ºi simbolistã din þinutul Romanaþiului.
Recenta carte de poeme la care fac referire
în prezentarea de faþã, intitulatã sugestiv de
autor Tãcerea singurãtãþii vine sã completeze
ºi sã demonstreze afirmaþiile mele anterioare
dar mai presus de ele, cele prezente.
Poezia lui Vintilã Nicu, pe care am definit-o
ca o „poezie reflexivã despre limitele existenþei”,
pentru cã este formatã din reflecþii pe
marginea existenþei, a rosturilor ºi a sensurilor
ei, poate fi consideratã mai mult o poezie
existenþialã, decât existenþialistã, fiind cãlãuzitã
de o filosofie proprie, sui generis, dar care îºi
gãseºte unele consonanþe de spirit cu filosofia
existenþialistã, fãrã sã fie influenþatã direct de
aceasta.
Cuvântul existenþã revine frecvent în
discursul sãu liric, fãrã sã ne trimitã, în mod
expres, la unii dintre gânditorii
existenþialismului filosofic contemporan.
Vintilã Nicu este preocupat tot timpul sã
gãseascã sensurile fundamentale ale existenþei,
pe care le cautã, cu fervoare, în reflecþiile sale
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lirice.
Discursul sãu liric se constituie în jurul a
douã teme centrale, obsedante ºi recurente:
solitudinea ºi cunoaºterea de sine, care se
întrepãtrund ºi se intercondiþioneazã.
Singurãtatea este o supratemã, de fapt, un
leitmotiv în lirica reflexivã a lui Vintilã Nicu,
poet care resimte, din plin, nevoia de
singurãtate, aºa cum ne spune într-una din
numeroasele sale poezii pe aceastã obsedantã
temã.
Singurãtatea ne jaloneazã ºi ne marcheazã
toatã existenþa, de la naºtere ºi pânã la moarte,
aºa cum observã foarte bine ºi în profunzime
poetul: „singur când te naºti/ singur când
iubeºti/ singur când mori” (Singur).
Vintilã Nicu simte „nevoia absolutã de
singurãtate” (Nevoia de singurãtate). Poetul se
închipuie ca un temerar înotãtor într-un vast
ocean, care ajunge la þãrm ºi se simte singur în
univers. (Singur în univers).
Foarte multe poezii au cuvântul
„singurãtate” chiar în titlu. Într-una dintre ele,
poetul o numeºte „unica mea stare
confortabilã” (Singurãtate).

Nicu Vintilã, Tãcerea singurãtãþii,/ La silance de
la solitude, A.S.L.R.Q., Quebec, Canada, 2009
Într-o tabletã din recenta mea carte: Pro
domo (Scrisul Românesc, 2013), intitulatã –
semnificativã coincidenþã – Nevoia de
solitudine, spuneam cã în timp ce oamenii
comuni, obiºnuiþi, fug de singurãtate, pentru
cã o gãsesc apãsãtoare ºi plicticoasã, înþelepþii
ºi oamenii de gândire, dimpotrivã, o cautã,
pentru cã o considerã climatul ideal de reflecþie
ºi meditaþie.
Cele mai multe dintre poeziile lui Vintilã
Nicu sunt „solilocvii”, „monologuri”, cum le
zice poetul, sau mai precis dialoguri cu sine în
solitudine.

Ovidiu Ghidirmic

Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

Idealul axiologic al demnitãþii,
libertãþii ºi onestitãþii
C

u cartea Sãptãmânalul „Demnitatea“.
Libertatea pe cont propriu, profesorul
Nicolae Marinescu pãstreazã regula de a
publica din 2 în 2 ani o lucrare de istorie
literarã. Acest volum intrã în cadenþã cu
volumul Revista „Mozaicul“. Modernitatea
tradiþiei (Craiova, Editura Aius, 2009) ºi cu Aius
20. File din istoria noastrã (Craiova, Editura
Aius, 2011).
Ca demers computaþional, aceste cãrþi
prezintã o accentuatã continuitate. Ele se
structureazã pe douã coordonate ºi dezvoltã
douã tipuri de discurs. Este vorba, mai întâi,
de o coordonatã literar-jurnalisticã. În cadrul
acesteia se desfãºoarã un discurs de
mãrturisire, de relatare, de povestire, de
intervenþie jurnalisticã ºi, finalmente, de
meditaþie asupra acestor experienþe
intelectuale ºi existenþiale. A doua coordonatã
este una de istorie literarã, în sensul real, aplicat
ºi exigent al expresiei. Sub auspiciile acestei
opþiuni se elaboreazã un discurs evocativ ºi
evaluativ.
Cu alte cuvinte, în cãrþile de o remarcabilã
altitudine intelectualã ale domnului Nicolae
Marinescu îºi dau întâlnire douã adresãri: o
adresare personalã directã ºi o adresare
reflexiv-ºtiinþificã indirectã. Aceste trei cãrþi la
care facem referire (Revista „Mozaicul”, Aius,
Sãptãmânalul „Demnitatea“…) se prezintã ca
rezultante ale interacþiunii adresãrii directe cu
adresarea indirectã.
II. În prefaþa la Sãptãmânalul „Demnitatea“.
Libertatea pe cont propriu, (2013), criticul
literar Constantin M. Popa îl catagrafiazã pe
Nicolae Marinescu drept „istoric literar ancorat
în zonele puþin cercetate ale presei culturale de
ieri ºi de azi” ºi care „transmite convingeri cu o
francheþe dezarmantã”. Domnia sa încadreazã
lucrarea în conceptul Ruxandrei Cesereanu,
acela de „memorie terapeuticã”. În subsidiar,
ca „martor în multe momente ale istoriei
sãptãmânalului Demnitatea, totodatã confirmã
„exactitatea documentarã” a cãrþii în discuþie.

Conex, evalueazã Demnitatea drept „una dintre
vocile distincte pregnante ale libertãþii”.
III. În opinia noastrã volumul are o
configuraþie complexã în care circuitele discursive literare ºi istorico-literare se întretaie.
Tabloul de conþinut ne prezintã pe lângã
”Prefaþã”, alte trei secþiuni principale: „Iluzia
cortinei”,„Timpul speranþei” ºi „Bibliografia”.
Prima secþiune se constituie din secvenþe
reflexive, bine puse în concepte, despre
implicarea în procesul de trecere la democraþie,
despre libertate ºi putere, despre operatorii
mediatici apãruþi în anii de dupã 1989 la
Craiova ºi despre sãptãmânalul Demnitatea.
Se începe cu o explicaþie:„Încerc sã înþeleg aceºti
ultimi 20 de ani pe care i-am trãit ºi, pentru cã
fac parte dintre oamenii care ºi-au dorit sã de
a vieþii lor un sens, sã subliniez aceastã
experienþã existenþialã într-un exerciþiu de
reflecþie, toleranþã ºi solidaritate”.
Evocarea începe în 22 decembrie 1989, când
iese în stradã împreunã cu foºtii sãi colegi de
liceu, Ileana ºi Doru Petrescu, cu „eminentul
profesor de românã Nicolae Pârvulescu” ºi cu
alþii. Impulsul care îi energiza era „nevoia de
libertate”: „Libertatea, precizeazã autorul, poate
fi înþeleasã numai în relaþie cu Puterea” (p.15).
În libertate, se subliniazã, „românii au
redescoperit cuvântul”. Astfel, în 1990-1991 au
apãrut la Craiova „vocile libertãþii”, presa liberã.
Urmând, conform mãrturisirii, linii ale
cercetãrilor doctorului în istorie Victor Chiriþã,
ale prof. univ. dr. Florea Firan (Presa
craioveanã 1838-2007. Craiova: Scrisul
Românesc / Editura – Fundaþia, 2007”) ºi ale
lui Florin Stama ( Radio Oltenia Craiova. 50 de
ani în 50 de file / Semicentenar – 6 iunie 19546 iunie 2004) se schiþeazã un compendiu al
istoriei presei craiovene de dupã 22 decembrie
1989. Se menþioneazã Cuvântul libertãþii (din
26.12.1989, cu Dan Lupescu Mircea Canþãr ºi
Romulus Turbatu), Independentul (din martie
1990, pânã în 1992, cu Marian Victor Buciu,
Emilian Mircea º.a.), Gazeta de Sud (din 1995),

Ediþie Specialã (din 2001), Grai studenþesc (24
decembrie 1989 - început de 1990, cu Octavian
Dobriºan ºi Mircea Liviu Goga), Pãdurea
noastrã (1990; cu Constantin Pãdureanu),
Pãcalã (1990-2000, cu profesorul universitar
doctor Ion Pãtraºcu). Se mai menþioneazã
Craiova liberalã, Patria, M. E. R., Oltenia agrarã,
Glia, Situaþie, Armata poporului etc. În 1998
apare revista Mozaicul.
Când se dã expresie poveºtii frumoase a
sãptãmânalului Demnitatea, tonul capãtã
vibraþii nostalgice ºi melancolice. Acest lucru
este normal, cãci profesorul Nicolae Marinescu
a pus suflet, energie ºi ani în a face ca istoria sã
treacã ºi prin Craiova.
Primul numãr a apãrut la 28 martie 1990,
având pe frontispiciu „Sãptãmânal, de opinie
democraticã”. Viaþa sãptãmânalului a durat
un an ºi s-a concretizat în 45 de numere. La
lansare, echipa redacþionalã era compusã din
Nicolae Marinescu, George Mitricof, Nicolae
Petre, Dan-Ion Vlad, Ileana Petrescu ºi Traian
Bãrbulescu. Ulterior, redacþia a fost întãritã,
între alþii, cu Aurel Cãrãºel ºi Liliana
Hinoveanu. Printre colaboratori s-au numãrat:
Dumitru Otovescu, Cezar Avram,Viorel Gãinã,
Ion Pãtraºcu, Marin Budicã, Octavian
Podeanu, Liviu Florian Jianu º.a. „Pentru ca
Demnitatea sã fi supravieþuit, accentueazã
Nicolae Marinescu, ar fi trebuit sã devin om de
afaceri, de fapt ceva imposibil, împotriva
naturii mele, mai degrabã contemplative decât
pragmatice”. N-a fost sã fie mai mult,
sãptãmânalul ºi-a întrerupt apariþia din cauze
financiare.
Trei se desprind a fi elementele de
înþelepciune degajate de munca jurnalisticã la
sãptãmânal: a) „Demnitatea a constituit o
ºansã pentru unii intelectuali craioveni cu
vocaþie constructivã de a se solidariza pentru
proiecte mai generoase, redescoperind valorile
comunitãþii”; b) Demnitatea a reprezentat
„pentru un grup de intelectuali craioveni
liantul care a fãcut posibilã apariþia ºi

Nicolae Marinescu, Sãptãmânalul
„Demnitatea“. Libertatea pe cont propriu,
Editura Aius, Craiova, 2013
afirmarea editurii Aius ºi a revistei Mozaicul ºi
c) „Demnitatea a fost ºcoala mea de jurnalism”.
A doua secþiune a volumului cuprinde cele
36 de contribuþii ale profesorului Nicolae
Marinescu la fiinþarea sãptãmânalului. Ele
investigheazã, interpreteazã ºi evalueazã
evenimentele perioadei respective.Acestea sunt
impregnate de sinceritate, de strãdania de a
pãstra adevãrul ºi dreptatea, precum ºi de
efortul de a promova echilibrul. Poate cã dincolo
de acestea, lecþia axiologicã este una despre
libertate, demnitate ºi obiectivitate. Pentru a fi
totodatã liberã ºi a-ºi respecta ºi statutul,
precizeazã Nicolae Marinescu, „presa are
datoria de a informa cât mai obiectiv în
problemele de interes social, de a aduce puncte
de vedere pertinente în rezolvarea problemelor
comunitãþii sau ale oamenilor” (p. 158).
În secþiunea a treia se enumerã toate
articolele publicate în sãptãmânal ºi autorii
acestora.
IV. Cartea aratã, înainte de toate,
ataºamentul profesorului Nicolae Marinescu
pentru valori. (În forul interior al acestui om
sensibil comandã onestitatea, adevãrul,
dreptatea, echilibrul, umanismul.) În acelaºi
timp, volumul face vizibil un istoric literar bine
aºezat în concepte, dublat de un prozator cu
simþul nuanþelor fine ºi al ideilor clare.

ªtefan Vlãduþescu

Leviathanul, metaforã a existenþei

Camil Tãnãsescu, Leviathanul, Editura
Ramuri, Craiova, 2012

Î

n Leviathanul, Camil Tãnãsescu se
remarcã printr-o acurateþe a descrierii
emoþiilor prin prisma unui exterior
sumbru, cu tuºe neomoderniste (,,Pentru cel
puternic cãutarea se face prin îngeri”, ,,...se va
lumina zborul pãsãrilor întoarse pentru veacul
de-o clipã”). În acelaºi timp, se poate afirma
faptul cã eul poetic trece de la stãri de claustrare

la refugiul într-un spaþiu clar-obscur asemenea
unui geam protector prin care realitatea, un bâlci
al deºertãciunilor sub auspiciile cãrora totul trece
(,,Pericolul deºertizãrii stãruie în asfinþit de mai”,
,,Florile, neavând ce face, înfloresc împlinind ce
este de împlinit”) îºi contureazã formele de
neclintit într-o cadenþã epopeicã sãpatã parcã
în piatrã. De asemenea, metafora are un rol crucial desãvârºind aceastã artã poeticã în sine care
închisteazã un discurs de felurite forme, când
fluid, când grav, ca o sentinþã sau ca un poem în
metru antic. Gravitatea discursului transfigureazã ºi registrul poetic, de menþionat fiind
motivul sângelui, ca leitmotiv al întregii epopei
(,,Sângele de pe braþele albe cutremurã ºi scoalã
din vis bãrbatul“, ,,covorul însângerat ”, ,,sângele
de canibal”, ,,din al cãror sânge pogorâþi” etc.).
O simplitate înºelãtoare poartã cititorul pânã
în infern, odatã cu îngerii cãzuþi, pânã în cele
mai încifrate mistere ale universului, un univers

cutie a Pandorei ce-ºi deschide porþile revãrsând
în sufletul poetului un maniheism dramatic, o
constelaþie de virtuþi ºi pãcate, alfa ºi omega,
fiinþã ºi nefiinþã. Forma clasicã a poemului
militeazã pentru o puritate intrinsecã a
metempsihozei eului poetic damnat asupra
cãruia obsesia pãcatului (,,ªi neliniºtile pãcatului
ca plasele ºi luntrele pescarilor putrezesc”)
planeazã cu o ubicuitate orbitoare. Cromatica
inefabilã bazatã pe antiteze serveºte drept piatrã
de temelie acestui edificiu mirific, poezia sa fiind
un act de vituperare a banalului, a realitãþii
comune, poetul reinventeazã principiile realitãþii,
dându-i sensuri ermetice misterioase (,,Steaua
înserãrii se leagã-ntruna de eternitate, prin clipa
trecutã-n unda curgãtoare, care în clipa
neîngãduitã piere.”).
Prin perspectiva asupra lumii el se apropie
de discursul biblic, fapt sugerat chiar de titlu,
numele de Leviathan fiind menþionat în Vechiul
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Testament cu referinþe atât la un monstru al
mãrilor, cât ºi la unul dintre cei ºapte prinþi ai
iadului, acest lucru sugerând un substrat latent
de dincolo de poem ce îºi face semnalatã prezenþa
printr-un fin intertextualism.
În virtutea formei ºi motivelor poetice
traversate, în virtutea înãlþãtoarei contopiri a
eului poetic cu universul, poetul se apropie de
Mircea Cãrtãrescu mai ales prin atenþia
acordatã detaliilor, poezia autoreflexivã,
tendinþa prozaizantã ºi, nu în ultimul rând,
viziune poeticã: „Iubito, din câte treceri
osândite-þi cauþi universul”, „Trãdarea în
argintul nopþii, în floarea cucutei, în cornul
taurului, în somnul stâncii, în þãrmuri topite,
în gheaþa buzelor.”.
Camil Tãnãsescu este, vorba lui Nichita, nu
un poet, ci un vas prin care poezia vine pe lume.

Leonard Ancuþa
Nr. 1 • 2014

Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

A pedepsi ºi a controla

Traian Dobrinescu,
Cei morþi înainte de moarte, Editura Aius,
Colecþia „EpicArt”, Craiova, 2013

I

nteresul intelectualilor pentru
subteranele puterii comuniste este mai
mare ca oricând, determinaþi sã exploreze fãrã
inhibiþii lumea din care s-a nãscut realitatea de
azi, într- o serie de apariþiile editoriale
remarcabile în ultimii ani: Gabriel Liiceanu,
Dragul meu turnãtor, Ce a fost - cum a fost,
Paul Cornea de vorbã cu Daniel Cristea-Enache,
Gabriel Andreescu - Cãrturari, opozanþi ºi
documente. Manipularea Arhivei Securitãþii,
Vladimir Timaneanu, Lumea secretã a
nomenclaturii. Amintiri, dezvãluiri, portrete,
reeditarea memoriilor lui Ion Ioanid,
Închisoarea noastrã cea de toate zilele.
În acest context, romanul lui Traian
Dobrinescu face saltul de la istoria micã la istoria
mare prin recuperarea „celor morþi înainte de
moarte”ce trãiesc, dincolo de dramele personale,
drama istoriei, mai precis drama deþinuþilor
politici, o docu-ficþiune ce se susþine tocmai prin
dozajul exact de investigaþie, arheologie ºi
simbolic între zona concentraþionarã ºi nucleul

romanesc.
În centrul acestuia se aflã Dinu Pãdureanu,
fost deþinut politic (încã sub supraveghere) ce
pune la cale ºi izbuteºte o acþiune de anvergura
„marelui jaf comunist”- rãpirea procurorului
general Nicolae Alexandru Margine, gest cu
multiple motivaþii: recuperarea familiei (de care
a fost separat forþat în urma condamnãrii sale),
frondã împotriva sistemului, formã de
rezistenþã personalã, tentaþia revanºei sau a
unei justiþii proprii. Firul roºu ce traverseazã
romanul atinge problematica rezistenþei din
diverse perspective, de la „numai cei care luptã
trãiesc” sau „liniºtea nu e pentru aceste
vremuri”- replici ºoptite, dar urmate din
convingere, la actul iniþial ce a provocat
condamnarea sa, la rezistenþa din închisoare ºi
dupã: „Înþeleg cã nu-þi place regimul, dar ai
putea mima puþinã înþelegere (…) Mãcar tu
eºti sincer. Nu te vei îmblânzi niciodatã”. Totuºi,
regimul punitiv extrem nu îl dezumanizeazã,
în relaþia cu Margine (devenit din acuzator
zelos, prizonier) chestioneazã permanent
justificarea moralã sau politicã a dreptului de
a pedepsi, de unde ºi decizia de a-l elibera în
final. Figurat schematic, destinul lui Margine
evolueazã linear, determinarea situându-l în
poziþiile privilegiate ale nomenclaturii.
Abandonarea iluziilor, asumarea adevãrului (ºi
definirea propriei identitãþi) nu sunt posibile,
în cazul sau funcþioneazã o identificare
existenþialã, comunismul sau e aproape structural. Prãbuºirea comunismului înseamnã
prãbuºirea personalã, chiar iertat de victima

sa, nu se poate ierta pe sine.
Exerciþii de uitare ºi iertare sunt propuse ºi
de grupul foºtilor deþinuþi politici, rãsfiraþi, rãtãciþi
„parte din ce a mai rãmas din vechea, adevãratã
Românie”: Sever Ardeleanu, Nicolae Carandino,
Leon Kalustian, Marcel Stein, avocatul Mircea
Teodor Duma, toþi încremeniþi în trecut,în poveºti,
în dezbateri livreºti, despre destinul individului
într-o lume în care ideologii cu pretenþii salvatoare
au urmãri tragice. Poveºtile, amintirile lor îl ajutã
„sã-ºi uite propria poveste”, alãturi de ei gãseºte
un substitut de familie.
Linia narativã paralelã urmãreºte eforturile
lui Dinu Pãdureanu de a-ºi regãsi familia.
Mecanismele aservirii ºi manipulãrii tipice
regimului sunt aplicate ºi la nivel personal,
fosta lui soþie, silitã sã se cãsãtoreascã cu un
om din sistem, Nicolae Zotea, ajuns ulterior
director general în Ministerul Planificãrii, are
o rezistenþã minimã, gândindu-se la viitorul
fiului ei. Cãsãtoria o salveazã de hãrþuirea
Miliþiei ºi a Securitãþii, îi aduce liniºtea,
bunãstare ºi poziþie socialã pe care nu vrea sã
le distrugã prin reluarea legãturii fostul soþ.
Toposul real al rezistenþei din munþi capãtã
în roman dimensiuni mitice - Podul rugilor este
mistificat cu bunã ºtiinþã de cârciumarul Nilã
Pleºanu, prin activarea surselor folclorice
(poveºtile cu lostriþe), contaminãrile mai recente
ale credinþelor populare (apariþia fantomaticã
a vãduvei) sau automistificarea terapeuticã a
lui Dinu Pãdureanu vizitat periodic de morþii
familiei, apariþii protectoare, cu virtuþi
oraculare, anticipând ºi avertizând. ªi între ei

pot fi întâlniþi câþiva „morþi înainte de moarte”tatãl, mort pe front, sau Sânziana ce nu-ºi
gãseºte liniºtea pânã nu sunt îndeplinite
anumite ritualuri.
Poveºtile se aglutineazã în jurul
personajului central, simultan recuperãrii,
reîntregirii familiei, se angajeazã în aventura
reactivãrii partidelor tradiþionale. Evenimentele
din decembrie ’89 nu sunt decât o altã formã
de manipulare, dupã cum se va convinge relativ
repede. Actor neputincios asistã la un spectacol
anterior regizat ºi perfect executat „acta est
fabula!”- piesa a fost jucatã!, este replica
colonelului Rãuþ. Secvenþa de reþinut se petrece
în casa avocatului Duma, gazda întâlnirilor
secrete, împreunã cu soþia sa joacã o scenã
grotescã prin implicaþiile ei: „am stat aºadar
între fronturi”, „nu m-am supus, am fãcut
numai compromisuri uºoare, fãrã informãri”.
Este o lume stinsã, învinsã care îºi aratã
limitele prin gestul final al lui Nicolae Margine
ºi prin retragerea în munþi a lui Dinu
Pãdureanu.
Roman de recuperãri istorice, despre
donquijotesca rezistenþã din închisorile
comuniste, Cei morþi înainte de moarte este un
jurnal de supravieþuire, însã discursul ideologic este uºor artificial în universul figurilor
istorice (N. Carandino et co.) ºi în tuºe exagerat
caricaturale în tabãra revoluþionarilor. Dincolo
de asta, personajele centrale sunt personajeforþã ºi susþin substanþa romanului,
mecanismul ascuns al rezistenþei.

Daniela Firescu

RAMURA traducerilor

Miniaturã de vremuri viitoare
U

n vers de Bacovia, Miniaturã de vremuri
viitoare, tradus în spaniolã, constituie
titlul unui nou volum: Miniaturas de tiempos
venideros, o antologie bilingvã de poezie românã
contemporanã, traducerea în spaniolã aparþinând
profesoarei Cãtãlina Iliescu Gheorghiu de la
Universitatea din Alicante. Prologul este semnat
de Petru Poantã ºi propune o perspectivã avizatã
ºi eruditã asupra poeziei române contemporane,
încercând, în acelaºi timp, sã familiarizeze cititorii
spanioli ºi latino-americani cu numele
predecesorilor iluºtri: Lucian Blaga,Tudor Arghezi,
George Bacovia, Ion Barbu, Nicolae Labiº, Nichita
Stãnescu. Cât despre editurã, Vaso roto este una
dintre cele mai importante edituri de poezie, care
publicã în Spania ºi Mexic.
Dincolo de„bucuria de a traduce”,despre care
vorbea Irina Mavrodin, o altã mare traducãtoare,
care s-a strãduit sã facã cunoscutã literatura
românã francezilor, Cãtãlina Iliescu Gheorghiu
trebuie sã simtã imensa bucurie de a-i face pe
spanioli sã citeascã unele dintre cele mai
remarcabile creaþii ale poeziei române
contemporane (iar în Spania se citeºte mult; pânã
ºi când cãlãtoresc cu metroul având de strãbãtut
distanþe mari, oamenii îºi omoarã timpul citind).
În plus, Cãtãlina Iliescu Gheorghiu poate fi mândrã
pentru cã ºi-a fãcut încã o datã datoria faþã de
neamul sãu. (Trebuie sã menþionãm cã
promovarea culturii române este o preocupare
constantã a profesoarei de la Universitatea din
Alicante).
Nr. 1 • 2014

A spune acelaºi lucru în altã limbã („dire la
stessa cosa in un’altra lingua”), este de multe ori o
„misiune imposibilã”, iar traducãtorul se
mulþumeºte spunând „aproape acelaºi lucru”,
dupã cum încerca sã sugereze ilustrul semiolog
italian Umberto Eco, din perspectiva experienþei
sale de teoretician al traducerii, dar mai ales de
traducãtor ºi de scriitor tradus, intitulându-ºi
cartea Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di
traduzione. Paul Ricoeur în Sur la traduction
considera cã a traduce înseamnã a spune acelaºi
lucru altfel ºi vorbea despre „echivalenþã fãrã
identitate” („équivalence sans identité”). La un
moment dat teoreticienii ºi traducãtorii înºiºi au
admis conceptul de intraductibilitate. Irina
Mavrodin în Despre traducere: literal ºi în toate
sensurile vorbea de COMPROMISURILE„care þin
de natura însãºi a traducerii”.
Cu toate acestea, s-au realizat mereu traduceri
admirabile, iar a Cãtãlinei Iliescu Gheorghiu este
una dintre ele. Reuºeºte sã pãstreze muzicalitatea
versului ºi rima acolo unde existã. Ceea ce impune
o sensibilitate literarã ieºitã din comun din partea
traducãtorului, se considerã cã numai un poet
poate traduce un alt poet. Însã dincolo de
cunoaºterea perfectã a celor douã limbi ºi de
talentul literar, un astfel de volum presupune din
partea traducãtorului o imensã rãbdare ºi o trudã
de neimaginat în spatele fiecãrui vers.
Un alt aspect despre care vorbeºte Irina
Mavrodin în cartea sa despre traducere este cel al
recunoaºerii muncii traducãtorului, observând cu
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amãrãciune cã traducãtorului i s-a„retras dreptul
de semnãturã”, numele sãu abia este menþionat.
La rândul sãu, Javier Marías numea traducãtorii
„persoane care au renunþat la vocea proprie”.
Traducãtorul este o persoanã modestã, care aspirã
sã devinã invizibilã. Prezenþa sa nu trebuie sã se
facã simþitã; activitatea sa este extrem de
importantã -„fãrã munca lui [a traducãtorului]
ºi a altora ca el, nici o literaturã, nici o culturã nu
se pot construi cu adevãrat solid”, scria Irina
Mavrodin în cartea citatã-, dar existenþa lui trebuie
sã fie la fel de imperceptibilã ca a unui agent secret. Lucrul acesta îi reuºeºte de minune Cãtãlinei
Iliescu Gheorghiu, întrucât poeziile traduse de ea
par sã fi fost scrise direct în spaniolã.
Poeþii români contemporani din a cãror operã
s-au ales poeziile traduse sunt: Ileana Mãlãncioiu,
Ion Pop,Ana Blandiana, Nicolae Prelipceanu,Dinu
Flãmând, Adrian Popescu, Liviu Ioan Stoiciu,
Gabriel Chifu, Denisa Comãnescu, Traian T.
Coºovei, Florin Iaru, Alexandru Muºina, Ion
Mureºan, Marta Petreu, Mircea Cãrtãrescu, Ioan
Es. Pop, Daniel Bãnulescu, Robert ªerban, Dan
Sociu, Stoian G. Bogdan ºi reprezintã mai multe
generaþii, extrem de diferite între ele. Cititorul
spaniol ºi latino-american este lãmurit pe ultima
copertã cã „Poemele alese ilustreazã o creaþie
poeticã întinsã de-a lungul a patru decenii ºi care
reflectã atât obsesiile discursului poetic din ultimii
ani ai dictaturii, «adesea confiscat», cât ºi pe cele
ce marcheazã deceniile de democraþie confuzã ce
au urmat”.

Miniaturas de tiempos venideros.
Poesía rumana contemporánea
Ediþie bilingvã, Traducere de Cãtãlina
Iliescu Gheorghiu, Prefaþã de Petru Poantã,
Editura Vaso roto, 2013
Având în vedere cã poezia a existat ºi a avut
un rol covârºitor în istoria societãþii omeneºti cu
multe secole înaintea erei noastre ºi îl va avea
mereu, iar poeþii au vrãjit ºi au înrâurit întotdeauna
minþile muritorilor de rând – sã nu uitãm cã
Platon îi prefera pe poeþi departe de cetatea idealã!, Miniaturã de vremuri viitoare este un volum
care nu poate decât sã ne bucure, fiindcã prezintã
spaniolilor ºi vorbitorilor de spaniolã o parte a
literaturii române contemporane. Este în acelaºi
timp un instrument util copiilor ºi tinerilor de
origine românã – din ce în ce mai numeroºi –
care locuiesc în Spania ºi profesorilor de la
universitãþile spaniole unde se predã limba
românã.

Lavinia Similaru

cronica literarã
de Gabriela Gheorghiºor

Transgresarea minimalismului
C

ontestãri vehemente, entuziasme
inflamate sau temperate, „puncte din
oficiu“ încurajatoare, controverse aprinse. Un
evantai de atitudini care a fãcut vânt generaþiei
douãmiiste, vânt de înaintare în literaturã, chiar
dacã unii dintre „tinerii furioºi“ par cã s-au
pierdut deja pe drum, iar alþii au surprins prin
viraje literare spectaculoase (de pildã, Marius
Ianuº, fracturistul revoltat, cel mai revoltat,
„convertit“ între timp la o poezie naivreligioasã). Nu este încã vremea evaluãrilor
holistice, cert este însã cã s-a parcurs destul de
repede distanþa de la underground la mainstream, iar exemplul cel mai relevant este acela
al poetului Dan Sociu. Oare debutul în condiþii

editoriale precare (borcane bine legate, bani
pentru încã o sãptãmânã, Editura Junimea,
2002), fãrã publicitate ºi vizibilitate, fãrã o
circulaþie optimã a volumului, prevestea
fulminanta traiectorie viitoare?
Dan Sociu a primit Premiul Naþional de
Poezie „Mihai Eminescu“ – Opus Primum, în
2002, în 2006, Premiul pentru Poezie al Uniunii
Scriitorilor din România, pentru cîntece
eXcesive (Cartea Româneascã, 2005), ºi, recent,
Premiul pentru Cartea de Poezie a anului 2013
(Vino cu mine ºtiu exact unde mergem), la Gala
Tânãrului Scriitor, pe care l-a refuzat din motive politice. În 2008 a obþinut o bursã din partea
I.C.R., la Akademie Schloss Solitude, a publicat
apoi ºi trei romane, bazate pe autoficþionalizare
ºi senzaþionalism (Urbancolia, Nevoi speciale,
Combinaþia), primele douã intens mediatizate
de „maºinãria“ de promovare a Poliromului,
toate relativ bine primite de critica literarã (mai
ales de criticii tineri), însã prea puþin
convingãtoare estetic, din punctul meu de
vedere. Proza aceasta rãmâne, totuºi,
interesantã, prin felul în care a contribuit la

construcþia unei „imagini“ publice a autorului.
În poezie, Dan Sociu a apãsat cel mai tare
pe pedala tranzitivitãþii limbajului (nu râdeþi
de metaforã, ºtiu cã Dan Sociu scria într-un
poem, ozone friendly, cã nu va învãþa niciodatã
sã ºofeze), borcane bine legate, bani pentru încã
o sãptãmânã ºi fratele pãduche (Vinea, 2004,
care „înghiþea“ ºi volumul de debut),
remarcându-se printr-o poeticã biografistminimalistã, de explorare denotativã a
banalitãþii cotidiene. Prin cîntece eXcesive,
poetul turna gaz ºi dãdea foc tonalitãþii de
cenuºã stinsã, intrând în trend-ul exploziei neoexpresioniste. Dar, de la „cântecul“ tensionat,
urlat, ºi de la expresivitatea metaforicplasticizantã violentã, Dan Sociu se
va reîntoarce, trecând puntea prin
Pavor nocturn (Cartea Româneascã,
2011, care, iarãºi, conþine un ciclu de
poeme din volumul precedent, cu
gura uscatã de urã), la lirismul
deliricizat, adesea cinic-tãios
(amprentat, probabil, ºi de poeþii
Charles Bukowski, Seamus Heaney ºi
E.E. Cummings, din care a tradus câte
o antologie de versuri, Dragostea e un
câine venit din iad, Þara mlaºtinã ºi
alte poeme ºi, respectiv, Poeme erotice).
Deºi pare cã Poezii naive ºi
sentimentale (Cartea Româneascã,
2012) închide, astfel, un cerc al creaþiei,
mersul poetului reprezintã, de fapt, o
evoluþie în spiralã.
Vino cu mine ºtiu exact unde
mergem, cel din urmã volum, mai
precis, o plachetã de numai 28 de
pagini, pãstreazã mãrcile stilistice ale
Poeziilor naive ºi sentimentale:
simplitate a discursului, figurativism
auster (câteva comparaþii plastice),
narativitate colocvialã, ton neutru, detaºat,
ascuþit în directeþe ca þurþurii de gheaþã.
Aparent, este aceeaºi formulã poeticã. Se
schimbã însã liniaritatea perspectivei, poezia
câºtigã în impredictibilitate, prin rãsturnarea
treptatã sau bruscã a planului „realist“,
referenþial, în prãpastia imaginarului. De pildã,
primul poem (deºi, întreaga carte poate fi
consideratã un lung poem secvenþializat, cãci
nu existã titluri autonomizatoare) debuteazã
cu observaþia banalã cã oamenii îºi încep
poveºtile cu descrieri ale stãrii vremii (cam aºa
se începeau ºi scrisorile pe vremuri, nu-i aºa?),
continuã cu referinþa la unii „experþi“, care ar fi
descoperit o legãturã între memorie ºi
meteorologie, relativizeazã concluzia „ºtiinþificã“
(„într-un domeniu unde, ca sã fac ºi o glumã,
suntem cam în ceaþã“), urmeazã o prezentare
de „buletin meteo“, atât a vremii, cât ºi a stãrii
sale într-un cadru domestic („Astãzi sunt 28
de grade în Bucureºti, cerul e parþial noros ºi
astfel cãmaºa mea roºie/ e deschisã la toþi
nasturii, stau pe canapea ºi mã prefac cã mã
uit la campionatul de patinaj./ Mã prefac

interesat de salturile chinezoaicei, fac toate
gesturile necesare/ sã pãcãlesc vremea, sã arãt
cã mã þin de program. Buza de jos mi-e puþin
lãsatã/ ºi parametrii aratã, cum se ºi aºteaptã
cerul noros de la mine, o uºoarã excitaþie
sexualã/ provocatã de picioarele frumoase ale
patinatoarei (…)/ Chinezoaica mimeazã cu
aceeaºi dedicaþie agenda vremii“), apoi intervine
ruptura: accidentul patinatoarei, ce o plaseazã
în afara oricãror determinãri, cu excepþia uneia
singure, doar sugerate: moartea. ªi, prin
paralelism, nu numai pe ea: „Sunt cu ea, acolo,
în cutia strâmtã de lemn care te obligã sã-þi
miroºi genitalele/ ºi simultan la butoanele
pianului meu de plastic colorat, cu vãcuþe, de
unde încerc sã mã dezgrop“. Trecerea se face,
astfel, în final, de la concret la simbolic, dar ºi
de la individual la general (condiþia umanã).
Aceastã rulare a planurilor, scurtcircuitarea
coordonatelor existentului ºi mobilitatea
perceptiv-reflexivã constituie „schema“ de
construcþie a celor mai bune poeme din carte
(„Am cunoscut recent la Real, în frigul de la
raionul de peºte/ o femeie care mi-a spus cã îºi
aminteºte de pupilele mele nemiºcate,/ fixate
pe cefele colegilor din faþã. Începuse sã plouã/
era ultima ploaie din acea toamnã ºi ploaia se
oprise la jumãtatea ferestrei/ ca ºi cum n-ar fi
ºtiut dacã sã cadã sau nu, mi-a spus femeia/ ºi
novacul încã viu, îngropat în gheaþã ca o inimã
de porc pentru transplant// îºi miºca buzele
într-un continuum dumnezeiesc/ un flux cum
n-a avut vreodatã viaþa mea./ E varã, stau pe
coapsele tale ºi ne uitãm la Persona lui
Bergman./ Am adormit cu degetele tale în mine
frãmântându-mi încet maþele calde./ Când mã
trezesc, frunzele copacului de dupã fereastra
deschisã sunt de apã/ argintie, suspendatã“),
chiar dacã uneori saltul de la cotidianul anodin,
mizer, la inflorescenþa imaginaþiei se realizeazã
prin halta amintirilor (într-un poem, din
balconul prezentului în copilãrie, când,
împreunã cu bunicul, a cosit iarba „pânã am
curãþat pãmântul de sub masã ºi aurul a dat
în clocot peste livadã“). „Povestirea“ e
întreruptã din când în când prin inserarea câte
unei „interpretãri“, cu aspect de sentinþã
nemiloasã/ sentenþã înþeleaptã ori paradoxalã:
„Nu eºti pentru cã n-ai fost niciodatã“, „toate
sunt egal de triste dupã ce trec“, „Când se ard
cartofii, bastonul curbat al bunicii Ioanei//
sprijinit de calorifer cade sonor în bucãtãrie/ ºi
în cãdere se carbonizeazã: ceva trebuie
sacrificat/ când altceva e salvat“,„Am futut fete
vara dar în secret mi-aº fi dorit sã fut vara“.
Mai puþin reuºite sunt versurile în care poetul

ostenteazã metaforic („Muream în fiecare iarnã
ºi câinii îmi mâncau oasele“) sau lexical („ºi
simþeam cã bunicu se pregãtea sã ne batã, pe
rând/ unul câte unul, peste bot, cu pula lui
mare“).
În Vino cu mine ºtiu exact unde mergem,
Dan Sociu transgreseazã subtil minimalismul,
vorbind despre limitele ºi fragilitatea fiinþei
umane, despre boalã ºi mortificare/ moarte,
despre singurãtate, despre inconfortul trezirii

Dan Sociu, Vino cu mine ºtiu exact
unde mergem, Bucureºti, Editura Tracus
Arte, 2013
conºtiinþei, despre zborul sufletului ºi nostalgia copilãriei (poate fi aici ºi un complex Peter
Pan: „Ce-mi pare rãu e cã pe el [fratele mai
mare] îl mai lasã câteodatã sã fie copil“). În
descrierea peisajului sordid al periferiei
bucureºtene (undeva aproape de aeroport) se
insinueazã, astfel, câteva imagini ale candorii
copilãreºti, ale jocului ºi ale unei duioase
delicateþi muzicale: „Pe un filmuleþ cu mine
conducând un ATV/ am pus în fundal imagini
de pe Marte./ Apoi din fotografiile cu mine în
avion i-am ºters pe ceilalþi.// Am ºters ºi avionul
am pus câþiva nori ºi// acum sunt numai eu//
plutind pe cer cu o ceaºcã de ceai aburind în
mânã“; „Cãutãm copilul prin ceaþã/ ºi-l cãutãm
prin zãpadã/ ºi din când în când pe monitor/
pâlpâie câte o inimioarã sonorã.// Dacã stai sã
le-asculþi ºi eu stau/ Dacã le pui cap la cap/
pânã la sfârºit se adunã o/ micã melodie
chinezeascã“. Fãrã sã scrie emotiv ºi sentimental, Dan Sociu scrie, de fapt, despre emoþii ºi
sentimente, despre veºnicele tribulaþii ale
umanului.
Vino cu mine ºtiu exact unde mergem se
susþine nu numai prin rafinarea „tehnicii“
poetice, dar ºi prin complexitatea tematicã. Dan
Sociu este un poet (încã tânãr) de la care
aºteptãm în continuare surprize plãcute.

Cãrþi primite la redacþie
Valeriu Birlan, Înger pribeag, Ed. Vasiliana ’98, Iaºi, 2013
Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare, Ed. Humanitas, Bucureºti, 2013
Grigore Codrescu, Ironicul reflexiv Calistrat Costin, Ed. Rovimed
Publishers, Bacãu, 2013
Calistrat Costin, Pe contrasens, Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacãu, 2014
Radu Cange, Un bãrãgan îndepãrtat, RawexComs, Bucureºti, 2013
Mircea Gheorghe, O adevãratã familie, Ed. Adenium, Iaºi, 2013
Victor Martin, Îngerul hipnagogic, Ed. Autograf MJM, 2013
George Geacãr, zoom. gaura de vierme, Ed. Casa de pariuri literare, 2013
Tudor Creþu, Casete martor, Ed. Tracus Arte, Bucureºti, 2013
Ion Monoran, dragã poezie, Ed. Brumar, Timiºoara, 2013
Daniel Bãnulescu, În ªerpãrie — cele mai bune 35 de poeme scrise de Daniel
Bãnulescu, Ed. Tracus Arte, Bucureºti, 2013
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Însemnãri

de

Eugen Negrici

26 aprilie 1976
Sunt împrejurãri în care eºti constrâns sã îþi aminteºti cã
ironia e lirismul stânjenit sã se dezbrace.
15 iunie 1976
Împãrãteasa-concubinã Cî-si – mama penultimului
împãrat al Chinei, Kunag-xu – a furat banii echipãrii unei
flote destinate apãrãrii de atacul anglo-japonez ºi a ridicat în
buza lacului Kunming un palat. Voia sã fie nemuritoare. A
fãcut sau nu bine?
1. A fãcut bine; 2. A devenit nemuritoare.
20 mai 1976
Efectul repulsiv al figurilor mediocre în literaturã ºi
aiurea (metafore de douãzeci de waþi în presã, comparaþii ºi

Anul trecut, la Praga, am avut senzaþia bizarã cã un alt
popor a venit sã ocupe vechile zidiri.
*
În revanºã, o încordare mai poate fi sesizatã, totuºi, o
oarecare nesiguranþã ºi soluþii nepotrivite, dizarmonice, în
execuþia fleºelor goticului moravo-ceh.
Îmi închipui, vreau de fapt sã-mi închipui, neliniºtea,
poate deruta constructorilor din clipa în care simþeau cã
trebuie sã sfârºeascã. Înãlþarea colosalã, neverosimilã, a
ferestrelor, greutatea bolþii pe ogive încruciºate, apãsarea
triforiumului, a marii arcade, a absidei. Materia îndãrãtnicã,
nemaipermiþând elanul vertical, suiºul fãrã limitã. Infinitul
constrâns la finitudine.
Dacã aº avea timp, bani ºi voie de sus sã cãlãtoresc, mi-ar
plãcea sã studiez îndeaproape toate soluþiile gãsite de goticul

13 iulie 1976 – Bratislava
Trage a ploaie. Nu pot sã sfârºesc studiul despre Sorescu.
Lectorul sovietic care locuieºte în apartamentul de sub noi a
cãscat sonor, ajutându-ne sã avem evenimente. Când s-a
recomandat, mi-a spus: „Eu, ºtiþi, sunt nãscut la Kazan ºi am
fost tãtar când eram mic. Dar acum lucrez la Universitatea
din Moscova.” Îl cheamã Muhtasipov ºi e surprinzãtor de
rasat. Beþia lui e copilãreascã, jovialã ºi cantabilã. Pentru fetiþã
danseazã ºi cântã înveselitor. Pune de 5-6 ori pe zi un disc cu
un basm muzical de Musorgski sau poate Dargomyjski.

european în acest loc nevralgic. Faza ultimã a edificãrii unei
opere – greu de gãsit ceva mai elocvent.
*
Nu mã pot abþine sã nu trag de pãr povestea ºi sã nu-mi
imaginez un Manole gotic zidindu-ºi fericirea pãmânteascã
pentru a menþine verticalitatea liniilor ºi elanul neostoit al
urcuºului.
Modest cum îl ºtim, meºterul nostru a jertfit pentru
închegarea, „sãvârºirea” ctitoriei sale, care nu avea alte ambiþii
în afara aceleia de a rãmâne în picioare. Nu are aspiraþii
mãreþe, elan spiritual, chemarea infinitului, a idealului
absolut. Nu vrea sã continue, ci sã isprãveascã.
Îl preocupã cel mult trãinicia – ca echilibru, dãtãtor de
siguranþã, între ce ridici ºi pe ce ridici, între orizontalã ºi
verticalã ºi – ca sã duc speculaþia la capãt – între spirit ºi
materie.

21 mai 1976 – Bratislava
La îndemnurile de acasã, din þarã – excursie la Macoca.
Senzaþia ciudatã pe care mi-o lasã catedralele din Brno:
arhitecturã goticã – interior baroc. Rodirea plinã a formelor;
opulenþa materiei sub un acoperiº þintind fulguraþia
îndepãrtatã a spiritualitãþii. Sublimul îndopat – infinitul obez
– soarta creºtinismului birocratic.

12 noiembrie 1976 – Bratislava
Nabucco, la Narodny divadlo. Nu am putut refuza
invitaþia trimisã de la Ministerul Învãþãmântului slovac. Din
exces de amabilitate, sunt instalat în loja directorului, aproape
de rampã ºi prea aproape de instrumentiºtii orchestrei din
fosã.
În minutele de aºteptare de dinaintea ridicãrii cortinei, în

paralele pompoase în muzica uºoarã, poezia patrioticã etc.). ªi
asta faþã de efectul înviorãtor al prostiei grase, al erorii
începãtornice, al stângãciei candide, al neputinþei cinstite. Mai
mult, de ce mã mai preocupã problema când ºtiu cã pretenþia
trimite la intenþie ºi intenþia la greþoasa obsesie a Formei.
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fosã, în mãruntaiele operei, un comprimat de societate,
cotidianul rezumat, omenescul la scarã micã: ºuºoteli, bârfe de
serviciu, replici þâfnoase, schimburi de informaþii utile, priviri
pieziºe, intrigi mãrunte, cochetãrii nevinovate, bancuri,
ocheade languroase, hohote de râs, melancolii de funcþionari
ai statului, prozaicul despre care nu ai zice cã va putea fi
vreodatã reciclat, cã se va putea vreodatã transfigura,
duhoarea de maþe a lumii din care se iveºte, uneori, minunea.
În rest, ceea ce mai ºtiam: Verdi, cu incorigibila lui cruzime
de a-ºi oferi ariile cele mai grele muribunzilor, fapt ce creeazã,
pe scenã, un soi de veºnicã aºteptare. Pânã ºi cãderea
definitivã a eroului (de preferinþã înjunghiat) ºi a cortinei vor
fi privite de spectator cu oarecare neîncredere. Poþi sã ºtii
dacã nu e vorba doar de acel scurt rãgaz de concentrare care
preparã un nou ºi viguros început de arie, un nou prilej de
etalare a virtuþilor apoteotice ale bel-cantoului?
ªi dirijorul: ei bine, printre noi, cabotinii, se aflã unul care
ne va complexa mereu – dirijorul de operã. Ce fiþe, ce
magnificenþã, ce arcuire somptuoasã în clipele concentrãrii, ce
prestanþã la coborârea de pe piedestal, ce privire de vultur
aruncatã corului anemic al acestui teatru muzical de
provincie… La distanþa nemilos de micã la care mã gãseam,
mi-a fost imposibil sã nu bag de seamã batista albã ieºitã de
douã palme din buzunarul pantalonilor ºi uitatã aºa din
pricina prea deselor tamponãri ale deltelor de pe obrazul
pudrat. Fericiþi cei fãrã bilet de favoare.
12 martie 2011
Compleo fossam. Recitesc amuzat aceastã însemnare
þâfnoasã de tinereþe, cu maliþia ei inutilã cu tot. Îi vãd totuºi
un mic merit. Mã reinstaleazã într-o veche dilemã. Ce e mai
bine pentru destinul operei (vorbesc de operã în toate
sensurile)? Sã rãscoleºti mãruntaiele ei, sã scanezi locul unde
au loc arderile, procesele de asimilare, sã vizitezi în absenþa
stãpânului, cu o curiozitate nedemnã, atelierul cu eboºele ºi
versiunile lui stângace, sã afli cât mai multe din dedesubturile
vieþii artistului, rãscolindu-i aºternuturile murdare?
Sau sã o contempli astral, de foarte departe, fãcând
abstracþie de condiþiile ivirii ei, de bãlegarul care o hrãneºte?
Nici nu ºtiu dacã e cu adevãrat vorba de o dilemã. Teoretic
vorbind, doar absenþa sau pierderea informaþiilor despre
autorii unor opere din Antichitate sau din locuri din lume
fãrã tradiþia scrisului ne poate pune în situaþia idealã a
contemplãrii fãrã rest, scutiþi de bruiajul informativ. Dar ºi
atunci va interveni tentaþia fabricãrii de supoziþii, iar
imaginaþia harnic-morbidã, nevrednicã, a interpretului va
umple golul. E, cred, mai înþelept sã luãm lucrurile aºa cum
sunt ºi sã admitem cã, practic, nu vom putea face abstracþie
de referinþe inconfortabile despre viaþa artiºtilor. Vom ºti din
ce în ce mai multe amãnunte incomode despre aceºtia pe
mãsurã ce sporesc posibilitãþile de documentare ºi ni se
rãpeºte, prin internet, chiar dreptul la uitare. Va mai fi posibil,

atunci, miracolul apropierii de Operã? Ne va mai uimi ea? Vom
mai putea pãstra admiraþia deplinã pentru autorul ei?
Editate acum câþiva ani, scrisorile de dragoste –
epistolarul Eminescu-Veronica, ca ºi cele câteva însemnãri ale
poetului îndrãgostit, reproduse în Addenda ediþiei Eminescu,
Opere (vol. XV), au revelat omenescul lor placid, inevitabila
platitudine, banalitatea intimitãþii.
Nu puþini au strâmbat discret din nas ºi dacã nu ºi-au
exprimat concret decepþia, a fost fiindcã mitul fabrica încã
argumente.
Cei din grupul compact al noilor detractori au clipit din
ochi satisfãcuþi: v-am spus noi cã nu era cine ºtie ce de el ºi
mai era ºi pãros ca o maimuþã.
Ei bine, mai suntem, oare, capabili sã ne lãsãm copleºiþi de
mãreþia faptelor acestui poet ºi a altora ca el, în pofida a tot ce
ºtim despre ei? Am putea, dar nu încercând sã separãm sever
lucrurile – cãci e imposibil –, ci învãþând sã iubim grãuntele
divin cu îngrãºãmântul lui cu
tot, împrumutând ochii celei care
nu-ºi pierde din ochi odorul în
timp ce ºterge aºternutul de sub
el? O astfel de privire e de gãsit în
Scurta cronicã a Annei
Magdalena Bach: „… uneori,
întorcându-mã acasã ºi
vãzându-l pe soþul meu stând la
masã în droaia de copii ºi
mâncând cu poftã – ceea ce
fãcea mereu – astfel cã era o
bucurie sã gãteºti pentru el –
eram copleºitã de sentimentul
straniu cã nu poate fi adevãrat,
cã muzica aceea n-a fost de cel ce
se aflã în faþa mea, mãnâncã, bea,
doarme ºi se miºcã printre noi, ci
mai degrabã de cineva coborât în
mijlocul nostru de-a dreptul din
cer.” (text descoperit, ºi nu
întâmplãtor, de Andrei Pleºu, ºi
reprodus în Note, stãri, zile,
Humanitas, 2010)
O astfel de fiinþã, care se lasã
copleºitã de lumina divinã, e ea
însãºi parte din acea luminã.

15 noiembrie 1976
Am urmãrit la televiziunea vienezã, care se prinde aici, o
înregistrare cu discursul lui Malraux, cu prilejul transferãrii
rãmãºitelor pãmânteºti ale lui Jean Moulin, erou al rezistenþei
franceze, la Pantheon. Miºcarea sacadatã de flamuri negre,
rãpãitul lugubru al tobelor, vocea cavernoasã care lua
înãlþime numai pentru a coborî apoi vertiginos, cu un vuiet
prelung de Stuka, repetiþiile inflamatorii, accentele distribuite
ingenios, ca într-o veritabilã oraison funèbre de mare efect,
produceau o emoþie indimenticabilã.
Enunþul în sine, dezlânat, modest, cãznit, pe alocuri
gãunos. Cultul acesta al elocvenþei fosforescente, al Marilor
Efecte, prestigiul colosal al Retoricii în þara ei – în Franþa – a
sporit numãrul falselor personalitãþi, al situãrilor greºite, al
ierarhizãrilor nedrepte ºi, nu mã îndoiesc, al erorilor judiciare.
17 ianuarie 1977
De foarte devreme, am pierdut credinþa, transmisã de
mama, în fatalitatea rãsplãtirii binelui ºi a sancþionãrii rãului.

întotdeauna – dragostea. Ea se osândeºte singurã. Cel ce
iubeºte este înnobilat, fãrã sã o ºtie, de faptul cã îºi asumã
primejdia, cã lui hazardul nu-i oferã ºansa pe care o au atâtea
infamii.
18 ianuarie 1977
De adãugat, greu de
închipuit, mila celor câteva
slãbiciuni care, însumate,
dezlãnþuie, pânã la urmã,
sumbra disperare pe care
oamenii o numesc iubire.

Acum, însã, ºtiu cã existã o excepþie. Dintre toate faptele
omeneºti – rele sau bune fie ele – una va fi pedepsitã

19 ianuarie 1977
Blocul ãsta din spatele
blocului nostru mã priveºte,
dintre riduri, cu ochii mefienþi
ai altei generaþii.
*
Constat cã lista „perfecþilor
adaptaþi”, pe care am
conceput-o acum câþiva ani, e
foarte sãracã. Am deschis-o cu
doctorul Filip care, nepot de
primar liberal, a izbutit sã
rãmânã director la policlinica
miliþiei, cu toþi ochii albaºtri
fixaþi pe el, vreme de douã
decenii, pânã s-a pensionat. Nu
i-am putut include în colecþie
pe cei care au derapat din
întâmplare, când toate mecanismele promiteau sã funcþioneze
nemþeºte, ºi nici pe cei predispuºi la exces de zel. Ei pot fi
descumpãniþi la schimbãrile tactice, doctrinare ale partidului,
acþionând în salturi ºi trezind suspiciuni. Sunt tentat s-o
completez cu câteva exemplare de perfecþi ariviºti. Am, de
ceva timp, sub observaþie un exemplar ce promite a fi nec plus
ultra. E vorba de bãiatul acela de popã din anul IV (un
Popescu, evident). Deloc prost, dar complet ºi sigur închis cu
zãvoare. Se mai miºcã doar atât cât sã nu alunece de sub
platoºa lui „conformã”. Nici mãcar un centimetru pãtrat de
þesut viu nu lasã la vedere.
E de staturã mijlocie ºi are pãrul cânepiu. În timp ce
vorbeºte – puþin ºi corect – ochii pe care nu-i vezi, dar îi
bãnuieºti cenuºii, se fixeazã pe un punct situat în dreptul
plexului tãu. Nu-i ridicã niciodatã mai sus, spre a-i putea
întâlni. Nu spune ce vrea, dar ºtiu ce vrea. E fiu de popã, dar
azi nu prea mai conteazã. I s-a comandat de-acasã, din sat, sã
se întoarcã membru de partid ºi profesor cu patru ani. La
toate încercãrile mele de a destinde atmosfera ºi de a-l face sãmi arate o cât de micã pornire omeneascã, emite o banalitate
mãgulitoare despre curs, care mã blocheazã. Din toatã fiinþa
lui încordatã se desprinde un singur gând: Întâi interesele,
vã-n gurã! Las’ sã mã vãd eu cu sacii-n cãruþã!
*
Casnicele blocului, vãitându-se de timpul pierdut în
bucãtãrie, cam la fel ca activiºtii vorbind despre ºedinþele lor.
Eh, eu altceva am în sufletul meu…
20 ianuarie 1977
Chamfort: „N-am vãzut pe lume, spunea d.S., decât mese
fãrã digestie, petreceri fãrã plãcere, conversaþii fãrã încredere,
legãturi fãrã prietenie ºi împreunãri fãrã dragoste.”
P.S. (2011) Când transcriam, în 1977, fraza lui Chamfort,
eram fascinat doar de sictirul ei aristocratic.
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cum ne place

Câteva gânduri la inaugurarea
unei rubrici

de Cãtãlin Ghiþã

N

oi, filologii (formula de incipit este,
simultan, un omagiu adus subtilitãþii
taxonomice a lui Nietzsche ºi o acceptare stoicã
a unui destin filologic comun ºi precar), ºtim
prea bine cã facem, îndeobºte, fie ceea ce trebuie

zeiþei Amaterasu (Iaºi: Ed. Institutul European,
2008), îºi mai amintesc cã ne autodescriam
stilul drept un melanj de afectãri universitare
ºi de vioiciune eseisticã, ceea ce ar arglutina, în
ochii plastici ai unui artist, figura eminescianã

puþin extravaganþele celor douã stiluri, cât
imperativul categoric al trezirii ºi menþinerii
atenþiei vii a lectorului avizat. Cu alte cuvinte,
nu ceea ce spunem în rândurile care vor alcãtui
aceastã rubricã va constitui calul nostru de

a unui bãtrân dascãl cu bumbacul în urechi,
care conduce o maºinã sport ºi se uitã la filme
de groazã. (Totuºi, spre deosebire de Amaterasu,
textele de aici vor fi semnate individual). Vã
mãrturisim, prin urmare, cã ne preocupã mai

bãtaie, ci felul în care vom încerca sã ne
prezentãm ideile. De aceea nu vã putem
ascunde faptul cã, în formula Cum ne place,
încercãm, pe parcurs, sã vã includem în micul
nostru menuet estetic ºi pe dumneavoastrã,

Fotografie de Andreea Roxana Ghiþã

(ºi ce voluptãþi burgheze ascunde
imperativul!), fie ceea ce vor alþii (cititorii,
editorii, redactorii etc.). Rareori soarta ingratã,
mai capricioasã decât orhideea politicii
dâmboviþene, ne ia în braþe ºi ne lasã sã visãm
în stilul favorit al fiecãruia.
Neglijenþa fatum-ului (nici Moirele nu mai
sunt atât de tinere ºi de sprinþare ca pe vremea
lui Homer) ºi bunãvoinþa colegiului editorial al
revistei Ramuri ne-au pus, pe Roxana Ghiþã ºi
pe mine, în poziþia de invidiat de a propune ºi
de a scrie o rubricã de culturã pe care, din
entuziasm egoist, am decis s-o intitulãm Cum
ne place. Nu vã mai spun aici cã am flirtat cu
ideea de a italiciza numai adverbul relativ, Cum
ne place (ceea ce ar fi condus la o purã descripþie
circumstanþialã), sau numai pronumele personal, Cum ne place (ceea ce ar fi semnalat
omogenitatea preocupãrilor noastre
intelectuale), sau, de ce nu?, doar verbul
predicativ, Cum ne place (ceea ce ar fi subliniat
contrastul dintre ce iubim ºi ce detestãm).
Fiindcã toate aceste rafinamente stilistice ar fi
deschis porþi rapid psihanalizabile în ceea ce
ne priveºte, ne-am asumat plini de curaj propria pudoare ºi am lãsat titlul în splendida sa
ambiguitate antishakespeareanã.
Aceia dintre dumneavoastrã care ne-au citit
un precedent proiect comun, intitulat Darurile
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cititorii atenþi ºi abili.
Bine, bine, dau deja din cap aceia dintre
dumneavoastrã obiºnuiþi cu serbedele
promisiuni privind indexãrile de pensii ºi de
salarii la început de an, am înþeles ce urmãriþi,
însã care va fi, concret, obiectul muncii? Ce
anume se va adãposti în pagina din revistã
rezervatã acestei rubrici? Rãbdare, bunii noºtri,
ajungem imediat ºi acolo. Vom scrie, practic,
despre orice fenomen intelectual care ne
preocupã la data respectivã: o carte, o expoziþie
de artã, un film, un spectacol, o figurã publicã,
o idee, un gest. De fiecare datã însã, vom aborda
subiectul respectiv în stilul care ne place nouã
ºi din unghiurile de interpretare pe care le
preferãm noi. Veþi fi confruntaþi deci cu o micã
dictaturã a Autorului, dar, la urma urmelor, nu
astfel se comportã mai toþi scriitorii? Mai poate
fi acuzat de despotism un despot care-ºi asumã,
zâmbind, poziþia?
Last but not least, ne-am gândit sã oferim,
odatã cu fiecare articol, ºi o contribuþie vizualã,
prin fotografii (sperãm, meºteºugit alese) ale
Roxanei Ghiþã: un mic moment contemplativ
care extinde sau, dimpotrivã, sfideazã
frontierele limbajului (de la romantism încoace,
sã fim sinceri, nimeni nu se prea mai simte
confortabil între respectivele graniþe). Tensiunea
dintre cuvânt ºi imagine va constitui, în subtext,
o temã constantã a microeseurilor noastre,
precum ºi cea dintre suporturile tradiþionale ºi
noile medii care marcheazã contemporaneitatea noastrã post-postmodernã. Ne
bucurãm cã suportul acestor rânduri nu este
numai unul concret, de hârtie, ci ºi unul electronic. Fiindcã revista apare, lunar, ºi pe
Internet, spaþiul care ne place va deveni un
teritoriu multiplicabil, cel puþin în teorie, la
infinit. Sperãm ca ºi plãcerea esteticã, a noastrã
ca interpretanþi ai fenomenelor culturale ºi a
dumneavoastrã, ca interpretanþi ai interpretanþilor, sã creascã proporþional cu
diseminarea virtualã.

Lampa lui Diogene

Citim, în nr. 4/ 24 ianuarie 2014 al României literare, un interviu
cu Ion Vianu, realizat de Iulian Boldea. O pildã extraordinarã pentru
tinerii de azi este fragmentul în care scriitorul vorbeºte despre „lecþia
esenþialã“ a tatãlui, celebrul profesor Tudor Vianu, ºi despre rolul
„cãrþilor modelatoare“: „M-am nãscut nu într-o casã cu cãrþi, ci întro casã de cãrþi. Primele lucruri despre care-mi amintesc, dupã
persoanele din casã, sunt cãrþile. Erau omniprezente. Am învãþat sã
citesc descifrând titlurile pe cotoarele vizibile în bibliotecã. Am deschis
aceste cãrþi, întâi nu am înþeles, apoi am început sã înþeleg, câte ceva.
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Fireºte, existau cãrþile «pentru copii», dar din ele nu am extras decât
puþin. Pe mine mã fascina biblioteca. (...) citeam în pat, cu capul în jos,
cartea stând pe podea; eram bibliofag: rupeam marginile paginilor...,
le mestecam, ca ºi cum ar fi fost o bucatã de gumã.
Printr-o coincidenþã (existã coincidenþe?) l-am întrebat pe tatãl
meu cu ce autor ar trebui sã încep studiul filosofiei. Mi-a rãspuns,
fãrã ezitare, cã ar trebui sã fie Fr. Nietzsche. «Nietzsche, mi-a spus, te
învaþã sã nu ai prejudecãþi». A trebuit sã înþeleg cã a avea prejudecãþi
este viciul cel mai grav de care poate suferi un om, sau, poate, un
intelectual. Eu deschisesem ochii asupra unei lumi a prejudecãþilor.
Trãisem numai sub dictaturi, sub regimul gândirii unice. Al doilea
lucru pe care tatãl meu a voit sã mi-l transmitã prin aceastã
recomandare a fost acela cã nu trebuie cu orice preþ sã mã «adaptez»
gândirii momentului. Nietzsche era unul din gânditorii, nu
nerecomandaþi, ci, pur ºi simplu, interziºi (aºa a rãmas pânã la sfârºitul
comunismului). Sugestia lui mi-a sunat ca un mesaj de neconformitate.
Nu trebuie sã te adaptezi. Sau, poate, numai în sinea ta profundã nu
trebuie sã te adaptezi. Undeva trebuie sã existe o camerã secretã. Nu
trebuie sã abandonezi ultima redutã a unei gândiri libere. A fost
pentru mine o lecþie esenþialã.“ (Musofilos)

Sorina Sorescu

Actualitatea în eminescologie
Î

n Prefaþa la ediþia definitivã a Operei lui
Mihai Eminescu, G. Cãlinescu îºi prezenta
monografia ca indisociabilã de Istoria literaturii
române (de la origini…). Nu l-ar fi putut
înþelege pe Eminescu fãrã tabloul mare al unei
istorii a literaturii „din unghiul de vedere strict
estetic”, tot aºa cum nu ar fi putut sã înceapã
lucrul la istoria literaturii române fãrã
monografia „celui mai de seamã poet român”.
„Un adevãrat cerc viþios pe care l-am rezolvat
pornind simultan din centru ºi de la periferie”.
Numai în reciprocã motivare ºi determinare,
cele douã proiecte i-au apãrut „fundate”.
Aºa se vedeau lucrurile în prima jumãtate
a secolului trecut, când criticul simþea cã totul
este de întemeiat, sub presiunea nevoii de
recuperare a decalajelor dintre studiile literare
de la noi ºi cele din Occident. Astãzi, din contra,
percepþia este de epuizare a disponibilitãþilor
exegetice. Ne amintim cu nostalgia paradisului
pierdut vechea lamentaþie a lui Cãlinescu:
„criticul român nu se aflã în împrejurãrile
unuia francez, care, voind a da judecãþi asupra
lui Molière ori a lui Racine, are la îndemâna sa
un material cules ºi analizat de alþii ºi propoziþii
critice fãcute, încât lui nu-i rãmâne decât sã
aplice un ochi odihnit ºi acut”.
Între timp, evident cã a apãrut ºi la noi
complexul invers, al saturaþiei bibliografice, în
special când vine vorba despre exegeza operei

lui Eminescu. Totul s-a spus, nu a mai rãmas
nimic interesant de adãugat. Actualitatea,
inovaþia, creativitatea, în cercetarea
eminescologicã, par sã fie numai de domeniul
trecutului. Dincolo de potenþialul desfãºurãrilor
retorice, alarma lipsei de orizont al viitorului în
eminescologie poate fi, la rândul ei, un instrument de stadializare, indicând, fie ºi în negativ,
o necesarã schimbare de etapã.
Sã observãm, în diacronie, vectorii de
expansiune ai eminescologiei. De la critica de
direcþie maiorescianã la primele pledoarii
pentru critica analiticã, de la biografism la
tematism ºi comparatism, de la studiile de
stilisticã ºi poeticã la studiile culturale, oricum
am decupa retrospectiv zonele de interes ale
cercetãrii eminescologice, vedem cã oglindesc
mereu esenþialul din procesul specializãrii ºi
ramificãrii criticii literare româneºti. Practic,
toate acumulãrile ºi toate noile descoperiri ale
criticii autohtone în materie de principiu,
scriiturã, tehnicã, metodã º.a.m.d. s-au exersat,
dacã nu mai întâi, în orice caz, cu prioritate ºi
aplomb asupra operei ºi personalitãþii lui
Eminescu.
Dincolo de inevitabilele repetiþii ºi blocaje
(percepþia cliºeizãrii eminescologiei este din ce
în ce mai compactã ºi mai descurajantã), aº
zice cã începutul secolului XXI se aratã ºi acesta

destul de rodnic în eminescologie, în mãsurã
sã determine rafinarea ºi actualizarea
metodologicã în câmpuri mai largi ale

cercetãrilor literare. Sã evoc doar douã dintre
cele mai interesante contribuþii. Ar fi de citat, în
primul rând, reconstituirile biografice ale etapei
berlineze realizate de Ilina Gregori: Studii
literare. Eminescu la Berlin, Mircea Eliade: trei
analize (Editura Fundaþiei Culturale Române,
Bucuresti, 2002), reluate în ªtim noi cine a fost
Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze (Art, 2008).
Tot aºa, meritoriul studiu de imagologie (la
frontiera cu istoria ideilor ºi istoria presei) al
lui Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei
imagini (Editura Cartea Româneascã, Bucureºti
2008). Este doar un început de sistematizare,
pe o perioadã restrânsã de câteva decenii
(sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului
XX), dar cu evident potenþial de extindere.
Printr-o fericitã coincidenþã, aºteptãrile
publicului pentru biografia lui Eminescu tocmai
fuseserã redeºteptate de publicarea unei colecþii
inedite de corespondenþã (Dulcea mea doamnã/
Eminul meu iubit, Polirom, 2000). Dar nu
ineditul, ci reintrepretarea s-a dovedit fertilã
în studiile eminesciene, prefigurând noi criterii
ºi exigenþe academice în abordarea
documentului (explicitat ºi valorificat în
contextul sãu istoric).
Cu siguranþã cã ºi în exegeza operei (care
astãzi pare mai puþin atrãgãtoare pentru
cercetãtori) ar fi de pariat pe relectura
contextualizantã ºi integratoare. Eminescologia
însãºi, ca vastã colecþie de studii dedicate, de
mai bine de un secol, lui Eminescu, se cuvine
exploratã metacritic ºi pusã în relaþie cu istoria
discursului intelectual ºi identitar. În acest sens,
mi se pare momentul potrivit pentru a anunþa
un proiect, în curs de articulare, al unui grup
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de cercetãtori de la Universitatea din Craiova.
E vorba de realizarea unui Dicþionar
interdisciplinar de eminescologie. Va fi, cel puþin
în prima etapã, un dicþionar selectiv,
tip cross-reference, de nume, titluri,
concepte, reprezentãri, denumiri
instituþionale, relevante pentru
valorificarea operei ºi memoriei
culturale a lui Eminescu, atât în planul
cercetãrii filologice specializate (ediþii,
exegeze, traduceri), cât ºi pentru
mitologizarea figurii poetului naþional,
devenit, cum bine ºtim, un element de
identitate româneascã în imaginarul
ºi mentalitãþile colective.
Actualitatea unei asemenea
abordãri se va impune de la sine în
plan ºtiinþific, ºi prin armonizarea
(neforþatã)
într-un
proiect
interdisciplinar a unor ample arii de
interes ºtiinþific: critica ediþiilor, a
studiilor, conceptelor ºi metodelor de
istorie literarã, critica studiilor,
conceptelor ºi metodelor de literaturã
comparatã, critica studiilor,
conceptelor ºi metodelor de
folcloristicã, critica studiilor,
conceptelor ºi metodelor de ºtiinþe ale
comunicãrii, critica studiilor, conceptelor ºi
metodelor de istoriografie, critica studiilor,
conceptelor ºi metodelor de imagologie, critica
discursului biografic, critica traducerilor,
prezentarea arhivelor ºi muzeelor (casã
memorialã, fonduri de carte etc.), prezentarea
iconografiei etc..
Configurarea lecturilor metacritice
(pluriperspectiviste ºi contextualizante, în
sensul „istoriei critice a literaturii” teoretizat de
Nicolae Manolescu) a coincis cu impunerea, în
spaþiul academic, a altor câteva discipline de
studiu ºi/sau direcþii de cercetare, ivite din
interstiþiile vechilor clasificãri ale ºtiinþelor
umane ºi sociale (studii culturale, studii de
imaginar ºi mentalitãþi, istorie intelectualã etc.).
De aceea, dialogul dintre ele este pe cât de firesc,
pe atât de productiv, cu o circulaþie aproape
spontanã a ideilor ºi metodelor. Mai dificil e sã
gãsim, în comun, un obiect de studiu, la fel de
interesant ºi pentru metacriticã, ºi pentru
studiile culturale ºi celelalte.
Dacã pentru critica literarã româneascã
din secolul XX, Eminescu s-a dovedit obiectul
predilect de studiu (de studiu monografic), la
începutul secolului XXI, interesul cercetãtorilor
tinde sã se orienteze înspre eminescologie, în
vederea creãrii de conexiuni interdisciplinare
într-o configuraþie sinopticã funcþionalã. Un alt
plan de abordare, multidimensional ºi cu
potenþial de inovaþie, cu noi ipoteze de ordonare
ºi noi decupaje ale obiectului de studiu, în
contraponderea percepþiilor disforice, parcã
anume aduse la zi, pentru a fi contrazise prin
dialogul regenerator dintre noile discipline
universitare ºi direcþii de cercetare.
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Poezie
cuvintele nu vor sã se opreascã
te rog þine-mi ºi tu de urât e simplu
e destul ºi e logic
nici carnea mea nu te va abandona
înþelept ar fi sã mai salivãm împreunã
e simplu e logic ºi e destul
ºi nu-i chiar aºa de cumplit.

BUCÃÞI

AM FOST
Tu vei fi fragedã ca de obicei
dar în aer mai este-un microb
ºi-un du-te vino de trupuri
sub tigvele noastre
dimineaþa þâºneau câþiva peºti dupã ploaie
iar tu mã acopereai cu sângele tãu

Mi-a fost teamã ºi
pentru a nu începe nimic am intrat
în sinea mea
ºi era bine
la-nceput am vomat
în pas de dans
în apa asta cleioasã
venea cel care murisem ºi
ceva ca saliva

Ionel
Ciupureanu
ºi mã tot gândeam
cum de mai pot sã mor

stãteau într-un pat ca-ntr-o halã
ºi uºa era deschisã

curgeau oase cu gesturi lichide
curgea ºi sângele meu cumva
din ceva.

ºi-n ce împrejurare mã aflu
ºi dacã într-adevãr murisem.

nimicul ãsta ar trebui sã-nsemne ceva.

A FOST

S-A ÎNTÂMPLAT CEVA

este-un du-te vino de trupuri
în mlaºtina þesutã de tine

Îi spuneam mortului bunã ziua dar
mortul nu mai era ºtiu precis

În vis gesturile noastre se revãrsarã
pe dinãuntru

ºi o minune ne va salva.

ºi iar a fost bine
acum sã mai vorbim ºi despre geamuri

nu vorbea nimeni cu mine
ºi aerul dintre noi se coagulase

dacã mai beau m-apucã iar hãrnicia
am fãcut un efort ºi-am vãzut cã-i ziuã.

nu vorbi singurã spune-mi ºi mie
undeva nu în vis am auzit o luminã

FRUNZE

vântul curgea de parc-am murit
mi-am abandonat senzaþiile

Te visez sã mã vindec de tine
dar nu pot sã mã mai vindec de tine

ºi nu mai ºtiu ce
o luasem iar de la capãt

înghit o pastilã sã mã târãsc înspre tine
ºi venele mi se lipesc de imaginea organelor
tale

nu mai rânji ºi nu mai scoate limba
doar o minune ne mai poate salva
doar un paratrãznet legat de picioare
suntem prea mulþi ºi nesperat de umili

E LOGIC ªI E DESTUL
Dacã-þi voi þine de urât
spaþiul pe care l-ai inventat nu
te va devora
nici aerul dintre noi nu conteazã

DELICATEÞE

Pânã mai ieri eram în concediu
ºi-odatã cu florile adormisem

cataplasma ta e încã vie ºi

ºi-apoi iar o improvizaþie
ºi-apoi tãcerea prafului strãlucitor .

ce porcãrie pentru cine sã mã închin
înghit o pastilã

dar s-a mai întâmplat ceva
nu vorbi spune-mi ºi mie.

sã-mi imaginex cã exist
ºi nu mai ºtiu ce.

NU MAI MURIM

BUBE

Vasele mi se dilatã iar
sângele-mi curge cu uºurinþã

Ceilalþi au ieºit pe ascuns
ºi-i gustam pe-ndelete

alcoolul e-un bun conservant
aºa-mi spune ºi lumea

pozele lor aveau bube pe gurã
îmi fluturam pãlãria ca sã mã apãr de bube

nici n-ar mai trebui sã murim
cã doar nu suntem nebuni

îmi contruisem ºi-o boalã
ca sã-i pot auzi.

unora le place poezia altora sarmalele
chestia asta am vãzut-o ºi la televizor.

ALÞII CÂNTAU
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cu delicateþe iar va trebui sã ucid
ca sã mã apãr de moarte

ADIO ARME

dar ºi cei treji nu-mi vorbesc când sunt treazã
ºi ce-aº putea face
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O transparenþã revãrsatã cu delicateþe
un punct de sprijin o improvizaþie

O DEBARCARE
M-am îngrãºat privind o fereastrã
nu-s bun de nimic

Am visat enorm azi-noapte
bine mamã mai încearã ºi tu altceva

în limitele ridicolului ceva obiºnuit
mai târziu o toleranþã

cândva defilam conform visului
acum nu pot sã-mi duc nici mâna la gurã

o obsesie fãrã sã murdãreascã
o plictisealã în cãutarea unei confuzii

un personaj mã-ntreabã de ce
nu ºtiu dar ce mai conteazã

foarte bine o boalã ceva fidel
mai degrabã o debarcare

acum ºterge-mã la gurã cã ºi-aºa n-ai ce face
alþii cântau ºi n-aveau nici pe dracu

câteva umbre sau altceva
nu mai conteazã.

Prozã

Enigmele infinite
Enigmele nu sunt niciodatã cuprinse în
acþiune, ci doar în explicaþia acþiunii.

Gheorghe
Schwartz
1. Paradisul Lemonia
Toatã lumea susþine cã nu existã un tãrâm
pãmântean mai minunat decât Insula Lemonia.
Acoperitã de o vegetaþie nesfârºitã de citrice,
beneficiind de o climã idealã ºi situatã în
mijlocul apelor mai albastre decât oriunde pe
glob, Lemonia ar fi raiul terestru, dacã veºnicele
dispute teritoriale n-ar face din acel loc unul
dintre cele mai zbuciumate. Minunatele plaje, în
loc sã fie asaltate în toate cele patru anotimpuri
de cãtre turiºti, sunt impracticabile datoritã
câmpurilor de mine plantate acolo în rãzboaiele
ce nu contenesc de secole. Adicã de când Don
Baltazar Penia a pus primul piciorul pe þãrmul
ostrovului. El n-a pãtruns în interior,
mulþumindu-se sã ataºeze noul pãmânt regelui
sãu. Însã garnizoana lãsatã acolo a fost
mãcelãritã de cãtre mercenarii lui Sir Philipp
Red, celebrul corsar, care a supus Lemonia
propriului suveran. Dar nici acei stãpâni n-au
fost - nici vorbã! - primii care „au pus piciorul”
pe pãmântul acoperit de citrice, întrucât o veche
cronicã descifratã cu dificultate a dovedit cã
Insula Lemonia a fost cuceritã pentru prima
oarã de vikingi. Desigur cã ºi portughezii ºi-au
demonstrat întâietatea prin expediþia lui Pablo
Suarez, iar arabii au pus pe masã o hartã a lui
Rahn Murat, ofiþerul lui Piri Reis, hartã care nu
lãsa nici un dubiu cã ºi el, în drumul sãu, a
acostat ºi pe ostrovul unde ºi-a reparat cele trei
corãbii ºi unde echipajul s-a hrãnit din belºug
cu fructe mai dulci decât oriunde. ªi mai
zemoase decât oriunde. ªi mai din belºug decât
oriunde.
Dupã ce armele au încercat fãrã folos,
vreme de cinci veacuri, sã facã dreptate, s-a
recurs la o conferinþã internaþionalã unde
argumentul cel mai des pomenit a fost criteriul
primului venit. Doar cã toþi pretendenþii au
adus dovezi irefutabile cum cã ei au fost cei
dintâi pe Insula Lemonia. Confruntarea
diplomaticã ce se tãrãgãneazã din anul 1935,
întreruptã din când în când de episoade
armate, este în deplinã desfãºurare. Nici una
dintre pãrþi nu oboseºte sã aducã noi dovezi
lingvistice, istorice, cutumiare etc. cã ea este
proprietarul legitim ºi totodatã ideal al
teritoriului dintre ape. Ceea ce încurcã ºi mai
tare lucrurile este cã în 1988 au apãrut ºi niºte
aºa-ziºi bãºtinaºi. Ei au venit cu legendele lor
ciudate cu tot, dar cine sã se ia dupã mituri
într-o conferinþã politicã de un nivel atât de
înalt?
Toatã lumea susþine cã nu existã un tãrâm
pãmântean mai minunat decât Insula Lemonia.
Acoperitã de o vegetaþie nesfârºitã de citrice,
beneficiind de o climã idealã ºi situatã în
mijlocul apelor mai albastre decât oriunde de pe
glob, Lemonia ar putea fi raiul terestru. ªi sigur
cã va fi destinaþia predilectã pentru turismul de
lux dupã ce se va lua o decizie finalã, iar indivizii

cu pielea albastru-verzuie, aºa-ziºii bãºtinaºi –
care e cât se poate de clar cã nici ei n-au fost
primii pe insulã - vor fi eliminaþi. Pentru cã, la
ora actualã, ei sunt cei ce împiedicã adoptarea
unei soluþii în spiritul legilor internaþionale, în
spiritul echitãþii ºi a dreptului popoarelor. Cel
puþin în privinþa aceasta, marile puteri au ajuns
la consens.
2. Adevãrul despre Omul de pe Jupiter n-a
putut fi încã dovedit
- În orice þarã democraticã, acuzarea trebuie
sã dovedeascã vina ºi nu acuzatul sã-ºi probeze
ingenuitatea, a spus Omul de pe Jupiter ºi a

þinut-o aºa în faþa oricãrei evidenþe.
Individul era într-adevãr mai înalt cu cel
puþin cincisprezece centimetri decât cel mai înalt
locuitor al localitãþii ºi, pe deasupra, era ºi foarte
solid, o adevãratã matahalã. (Într-o zi, Julius
Zimberlan chiar s-a exprimat în prezenþa unui
grup de cunoºtinþe, zicând cã „dacã ar fi sã alegi
sã te întâlneºti în pãdure cu un urs sau cu
monstrul, este evident cã orice om normal ar
alege ursul!” Chiar aºa s-a exprimat - cuvânt cu
cuvânt - Julius Zimberlan, deºi vocabula
„monstru” nu are o acoperire totalã, dacã ne
referim la fiinþa aceea. Cãruia, mai degrabã, J.B.
i-a spus „colosul”.„Monstrul” sau „colosul”
fiindcã nici „Omul de pe Jupiter” nu-i puteai
zice!)

Dar matahala continua s-o þinã morþiº cã el
a sosit de pe planeta Jupiter. ªi – culmea! – nu
încerca în nici un fel sã aducã argumente în
spiritul unei asemenea afirmaþii.
- Sã dovedeascã unul dintre voi cã n-am
venit de pe Jupiter! le râdea în nas localnicilor. ªi
nici „monstrul” nu i se potrivea: individul avea o
figurã chiar frumoasã semãnând destul de
izbitor cu Gérard Philipe, dacã vã mai amintiþi
de el. (Multe femei chiar tânjeau dupã el…)
Fiinþa aceea ciudatã n-a rãmas fizic decât
câteva zile în oraº ºi, deºi era evident cã a minþit
cu neruºinare cã ar fi fost originar de pe
planeta Jupiter, nimeni nu a izbutit sã-i

dovedeascã minciuna. ªi chiar ºi dupã ce a
plecat de mult, vocea sa profundã mai stãruia
în aer: „În orice þarã democraticã, acuzarea
trebuie sã dovedeascã vina ºi nu acuzatul sã-ºi
probeze ingenuitatea!” se auzea de pretutindeni
– de sus, de jos, din dreapta, din stânga.
Deºi o minciunã atât de evidentã, nici astãzi
nu a izbutit încã nimeni sã aducã argumente
indubitabile cã Omul de pe Jupiter nu era de pe
Jupiter.
3. Dr. J. Z.
Unii prunci declarã cã vor sã ajungã
aviatori, alþii scafandri ori piraþi. Julius
Zimberlan, un pici obraznic, pistruiat ºi cu
ochelari, ºi-a dorit de mic copil sã devinã un
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inventator celebru. Avea ºi toate premisele
pentru acest vis, fiind gata tot timpul sã
meºtereascã, sã desfacã ºi sã refacã, sã ajungã la
noi performanþe tehnice cu jucãriile mecanice.
Apoi ºi cu cele electronice. Însã, pentru a ajunge
inventatorul celebru, Julius Zimberlan ºtia cã
trebuie sã termine o facultate tehnicã. Pentru
care avea nevoie de bacalaureat.
Julius Zimberlan, un bãiat pistruiat ºi
neascultãtor, dorea din tot sufletul sã-ºi ia
bacalaureatul cu brio, deºi nu era prea grozav la
disciplinele umaniste („unde trebuie mai mult
sã toceºti decât sã gândeºti”, dupã cum spunea
mereu).
Dupã ce ºi-a luat bacalaureatul cu brio,
Julius Zimberlan, un adolescent cu capul în nori,
dori din tot sufletul sã obþinã licenþa la o
facultate politehnicã. ªi, deºi a reuºit sã se facã
nesuferit de profesorul de chimie anorganicã,
un tip plin de ifose (mai ales dupã ce i s-a
decernat premiul Nobel), a terminat ºef de
promoþie.
Dr. Julius Zimberlan, un tânãr promiþãtor,
pistruiat ºi miop, ºtia cã pentru a-ºi realiza visul
vieþii sale, acela de a concepe ºi pune în practicã
invenþia invenþiilor, era obligatoriu sã obþinã ºi
un doctorat. („În lumea asta tâmpitã, trebuie sã
te înveleºti într-o mulþime de hârtii cât mai
strãlucitoare pentru a þi se recunoaºte ceea ce
eºti ºi fãrã acele hârtii”, dupã cum tot spunea
el.) Fãrã doctoratul acela nenorocit nu i se
dãdea laboratorul, în lipsa cãruia nu putea sã
realizeze invenþia invenþiilor.
Doctor Julius Zimberlan a lucrat douãzeci ºi
ºapte ani, douã luni ºi patru zile în cel mai
performant laborator, înzestrat chiar dupã
ideile sale. Dupã primii opt ani, invenþia
invenþiilor, pe care o purtase de atâta vreme în
minte, nu voia sã se lase pusã în practicã. În
urmãtorii opt ani, doctor Julius Zimberlan a
trebuit sã se mulþumeascã sã primeascã o
mulþime de decoraþii ºi diplome, însã invenþia
invenþiilor tot nu s-a lãsat îmblânzitã. J. Z. a
trecut prin momente cumplite. („Mai bine m-aº
fi fãcut ºofer de taxi!”, îºi tot repeta el cu nãduf.)
Dupã alþi zece ani, Dr. J. Z. a formulat baza
teoreticã a invenþiei invenþiilor, cãreia, dupã încã
un an, a izbutit sã-i gãseascã ºi aplicaþia
universalã. O aplicaþie de care azi se foloseºte
toatã lumea.
Lumea n-a exultat. Meciul de fotbal pentru
finala cupei naþionale a stârnit multã, infinit
mai multã vâlvã. J.Z. se plimba toatã ziua prin
extraordinarul lui laborator fãrã a ºti ce sã mai
facã. O vreme s-a gândit sã se apuce de ºofat, pe
urmã sã se angajeze la un club de noapte. Acolo
însã n-a fost acceptat bãtrânelul caraghios ºi cu
pistrui. Dacã nici portar la banca ARES n-a fost
admis, însemna cã dr. J. Z. nu era decât un mare
ratat.
J.Z. se plimba toatã ziua prin
extraordinarul lui laborator, dar nu ºtia ce sã
mai facã. Aºa cã s-a sinucis.
Nr. 1 • 2014

cronica de film

Viaþa – doar o scamatorie!

de Haricleea Nicolau

C

ãlãtoria lui Sorrentino prin noapte,
spre descoperirea frumuseþii
desãvârºite, debuteazã cu obiectivul iscoditor
al camerei de filmat, imaginea þâºnind dintrun alt obiectiv, al unui tun. Obiectivul pluteºte
vinovat într-un ritm alternant, alert sau lent,
suprinzând ironic o Romã înmãrmuritã ºi
însufleþitã totodatã. Debutul filmului pare a nu
avea nici o legãturã cu tot ceea ce urmeazã;
oameni ºi statui, viaþa ºi eternitatea albã sunt
învãluite în lumina obiectivului, care devine
pregnant prin modul de filmare: insolit,
iscoditor, poetic, dar ºi viguros ºi chiar violent.
Imaginile se rostogolesc, cresc fabulos ca dintrun vis, captând chiar ceea ce cautã a descoperi
personajul principal Jep Gambardella –
frumuseþea inefabilã. Însã, nimic nu existã în
stare purã, deci, nici frumuseþea. Odatã cu
minunata Romã care ni se dezvãluie în toatã
splendoarea nopþii, simþim ºi parfumul
inevitabil al deºertãciunii vieþii. Clipa furatã,
clipa trãitã cu nesãbuinþã, goleºte total de sens
însãºi viaþa pe care presupune a o celebra.
Personajul principal este aruncat în obiectiv în
miezul petrecerii sale de pe terasa
apartamenului de vis à vis de Colloseum, dupã
ce descoperisem deja personaje diverse ale unei
aºa-zise burghezii moderne, o lume coloratã,
femei nevrotice, drogaþi, seducãtori, femei în
vitrinã, voyeuri, o femeie piticã, chipuri
îmbãtrânite, machiate strident – un grup de
reminiscenþã fellinianã, din La dolce vita.
Obiectivul filmeazã nevrotic acest moment,
susþinând imagistic ritmul ameþitor în care-l
descoperim pe scriitorul Jep Gambardella (Toni
Servillo), un hedonist insaþiabil, conºtient de
irosirea clipei. Autorul unui singur roman scris
în tinereþe, Aparatul uman, Jep trãieºte din
gloria trecutului, savurând divers plãcerile vieþii
pânã într-o clipã, când realizeazã cã amurgul e
aproape ºi el nu a descoperit desãvârºita
frumuseþe. Jep Gambardella este critic de teatru,
jurnalist cultural, care la 65 de ani trãieºte ca o
pasãre de noapte, organizând petreceri
monstruoase, cu prafuri ºi femei diverse, fiind
absorbit încã din tinereþe de vârtejul dantesc al
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unei existenþe mondene devoratoare. Îºi dorise
sã devinã nu doar o prezenþã mondenã
pregnantã, ci regele mondenilor. ªi Jep a devenit
regele unui cârd de groteºi actriþe eºuate,
stripteuze ºi tineri seducãtori, regele unui bestiar
uman în pragul abisului, fãrã speranþã de
salvare, care elogiazã cardinali – bucãtari. În
stil fellinian, Jep penduleazã între a interacþiona
ºi a observa; el intrã ºi iese dintr-un grup de
personaje, rãtãcind, ironizând ºi savurând cinic
totul, ceea ce-i dã simultan o senzaþie stranie
de putere ºi dezamãgire. Jep, ca ºi Marcello din
filmul La Dolce Vita, penduleazã între implicare
ºi detaºare, abandonând continuu momentul
de creaþie, irosindu-ºi nopþile în bahice ºi
bacanale pe terasele magnifice din preajma
Colloseumului.
La Grande Bellezza (Desãvârºita frumuseþe),
în regia lui Paolo Sorrentino, devine un
extraordinar omagiu adus Romei, dar ºi lui

magnificã a obiectivelor sale arhitectonice
exemplare, luminate poetic, regizorul ne
dezvãluie frumuseþea desãvârºitã a unei Rome

La grande bellezza (Desãvârºita frumuseþe)
• Regia: Paolo Sorrentino
• Scenariul: Paolo Sorrentino ºi Umberto Contarello
• Imagine: Luca Bigazzi
• Distribuþia: Toni Servillo (Jep Gambardella), Carlo Verdone (Romano), Sabrina Ferilli (Ramona),
Galatea Ranzi (Stefania), Fanny Ardant (propriul rol).
• Durata: 142 min.
• premiera la Festivalul de film de la Cannes, 2013
• Premii ºi nominalizãri:
· Globurile de aur 2014: Cel mai bun film strãin
· Festivalul de film de la Cannes 2013: nominalizare Palme d ‘Or
· Festivalul Nastro d’Argento (premiile criticilor de film din Italia, ediþia 67): Carlo Verdone - Cel
mai bun actor în rol secundar; Sabrina Ferilli – Cea mai bunã actriþã în rol secundar; Luca Bigazzi
– Cea mai bunã imagine; Emanuele Cecere – Cel mai bun sunet.
· Premiile Asociaþiei Criticilor de film din Boston, ediþia 34 – Cel mai bun film strãin
· Premiile europene de film, ediþia 26: Cel mai bun film; Paolo Sorrentino - Cel mai bun regizor;
Toni Servillo - Cel mai bun actor; Cristiano Travaglioli – Cel mai bun editor.
· Premiile de film de la Hollywood, ediþia 17: Paolo Sorrentino – Cel mai bun film internaþional;
Paolo Sorrentino – Cel mai bun film independent; Paolo Sorrentino ºi Umberto Contarello – Cel
mai bun scenariu original; Toni Servillo – nominalizare Cel mai bun actor.
· Festivalul de film Nopþi negre de la Tallinn (Estonia), ediþia 17: Paolo Sorrentino – Marele premiu;
Luca Bigazzi – Premiul juriului.
· Oscar 2014, ediþia 86: nominalizare pentru Cel mai bun film strãin.

Fellini. Înnobilând pelicula prin prezenþa
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hipnotice, a cãrei splendoare te vrãjeºte, te
cucereºte ºi a cãrei superficialitate te devoreazã
ca un imens animal suprarealist. Dupã ce Fellini
exploatase deja seducãtorul gol al hedonismului
Romei în celebrul La dolce vita, Paolo Sorrentino
mizeazã din nou pe exhibarea unui vid al Italiei
anilor 2000, a unei goliciuni spirituale ºi
emoþionale a vulgarelor personaje decadente
ale burgheziei plictisite între petreceri cu bumþibumþi, conga, colita ºi mataron-botox-party.
Haosul moral ºi vidul existenþei acestor indivizi
devin personaje groteºti într-un film post-modernist impecabil, perfect, din punct de vedere
stilistic.
Mai mult decât o cãlãtorie la capãtul nopþii,
pelicula La grande bellezza devine o cãlãtorie
în realul infern uman, în universul lui
Hieronymus Bosch, iar regizorul Sorrentino,
mai mult decât protagonistul Jep Gambardella,
devine luntraºul Charon, transportându-ne în

grãdina plãcerilor. Grotesc ºi senzual, fantastic
ºi poetic, filmul lui Sorentino pare un imens
monolog al unui suflet rãtãcit, al unui spirit
distant ºi imposibil de emoþionat.
O dulce-amarã voluptate a dezmãþului
surprinsã frenetic sau lent, precum un ultim,
straniu zbor de flamingo, La grande bellezza
este Fellini în club – o uimitoare ºi uluitoare
lume diversã, unde modernul ºi clasicul se
îmbinã fericit (de la obiectivele arhitecturale
grandioase pânã la muzicã), unde bariera
dintre moralitate, realitate ºi fantezie este
spulberatã chiar înaintea ochilor tãi. Vei privi
La grande bellezza a lui Sorrentino cu
certitudinea cã vei cerceta abisul întunecat al
sufletului, iar, la final, vei fi suprins ºi
transformat.
Construit astfel încât sã exploateze trei
principali vectori de interes în Roma - arta,
religia ºi febrilitatea umanã -, La grande bellezza
este un explicit omagiu adus creaþiei felliniene,
demonstrând vitalitatea absolutã a filmului de
artã european. Viaþa nu este decât un ºir de
flash-uri de adevãr ºi mister, povestite într-o
noapte de varã în Roma; pânã când descoperi
cã rãdãcinile sunt importante, cã modul în care
amintirile se înrãdãcineazã în noi este
definitoriu pentru întreaga noastrã traiectorie
de viaþã. La grande bellezza este o metaforã
cinematograficã postmodernistã, o metaforã
despre puterea creaþiei, despre adevãrata
patimã a vieþii, despre viaþã ºi moarte, despre
teamã, iubire ºi neîmplinire, despre frânturi de
fericire. Într-o peliculã metaforicã unde
pulseazã elemente dramatice ºi tragi-comice,
sunt mixate perfect cadre naturale ºi imagini
suprarealiste cu girafe între ruine ºi flamingo
pe terasa de lângã Colosseum. Finalul deschide
tot acest truc: viaþa nu este decât o scamatorie,
un vis. Finalul aduce unda speranþei
revitalizãrii spiritului creator: Jep a coborât în
infernul existenþei umane, a rãtãcit printre
flãcãreli ºi deºertãciuni, pentru a descoperi cã
adevãrata frumuseþe, desãvârºita frumuseþe
este, de fapt, spiritul.Viaþa este doar o scamatorie
cu care trebuie sã jonglezi, astfel încât sã nu
rãtãceºti spiritul. Totul este doar un truc!

Meridianele textului

Portrete interioare la limita imposibilului

ntrospecþia psihologicã ºi voluptatea
defulãrii prin cuvânt sunt axele
principale ale naraþiunilor incitante cuprinse
în volumul de nuvele Concert în memoria unui
înger. Eric-Emmanuel Schmitt este un reputat
prozator ºi dramaturg francez, cãruia i-au fost
decernate peste douãzeci de premii ºi distincþii
literare. În anul 2001 a primit titlul de Chevalier des Arts et des Lettres ºi a fost recompensat
de Academia Francezã cu Grand Prix du Théâtre
pentru întreaga activitate. În 2010 a publicat
volumul Concert în memoria unui înger, pentru
care a primit Premiul Goncourt pentru nuvelã.
Cu aceastã prestigioasã carte de vizitã am
început lectura, rezistând tentaþiei de a citi
„Jurnal de scriiturã”, ultima secþiune a
volumului.
Cele patru nuvele restituie acel après-coup
apreciat de J.J. Goux, Ph. Sollers, J. Derrida în

(spovedanie) cu þinta de influenþare ºi
manipulare nu doar a afectelor, ci chiar a
comportamentului. Bãtrâna care poartã povara
uciderii soþilor (trei ºi un amant), crime
nedovedite, mãrturiseºte pãcatul unui preot
tânãr, ce-ºi va lua ca sarcinã determinarea
femeii de a-ºi recunoaºte public faptele. Nuvela
este în esenþã un parcurs existenþial generat de
mãrturisirea cu rol nu de confesiune, ci de
manipulare. Conform teoriei manipulãrii, când
lipseºte elementul manipulator, manipulatul
iese din atmosfera de „hipnozã” ºi revine la
comportamentul iniþial. În lipsa preotului
favorit, cel care o domina intelectual, Marie
Maurestier „va tãcea pânã la moarte”. Rezultã
cã natura umanã nu poate fi schimbatã decât
prin manipularea afectelor (maleficã sau
beneficã?). Treptele demersului-progresiv sunt:
tãcerea (ascunderea adevãrului), minciuna
(fals în comunicarea în public), confesiunea
(monolog), mãrturisirea (dialogul ce dezvoltã
plãcerea conversaþiei), influenþarea (apelarea
la argumente), manipularea (schimbarea
comportamentului din criminalã nedoveditã
în asumarea vinei) ºi întoarcerea la tãcere
„pânã la moarte”. Prin spovedanie trecutul
contamineazã prezentul, confidentul devine
complice. Maria îºi descoperã mobilurile crimei,
altele la fiecare nouã povestire a asasinatelor.
A doua nuvelã, Întoarcerea, este o
emoþionantã povestire despre cât de important este sã cunoºti preocupãrile, dorinþele
fiecãrui membru al familiei, sã tratezi cu
afecþiune pe cei din jur. Greg, mecanic pe o navã,

accepþiunea datã de Freud ºi Lacan: în
concepþia despre temporalitatea ºi cauzalitatea
psihicã experienþele, impresiile, urmele mnezice
sunt remaniate ulterior în funcþie de noi
experienþe. Obþin un nou sens ºi o eficacitate
psihicã. Orice text este un „après-coup” al altui
text. Scriitura textualã va fi astfel angajatã,
susþine J.-L.Baudry, într-un demers progresivregresiv spre ceea ce s-ar numi punctul
asimptotic al propriei sale lizibilitãþi.
Prima nuvelã, Criminala, este tabloul explicit al unui asemenea parcurs progresivregresiv axat pe monolog ºi confesiune

în timp ce se afla în cursã, aflã cã i-a murit o
fiicã. Mesajul nu dezvãluia numele acesteia, iar
Greg avea patru fiice. O adevãratã luptã
interioarã îl macinã pe tatãl care trebuie sã
aleagã numele celei decedate. Când, la coborârea
pe þãrm, îºi vede toate cele patru fiice împreunã
cu soþia sa, amalgamul de neliniºte ºi îndoialã
ia locul disperãrii. Soþia îi spune cã a
murit…copila nenãscutã. Un avort. Tatãl va
insista sã îngroape fetusul ºi sã-l
numeascã…Rita. Este un demers regresivprogresiv marcat de tribulaþiile interioare ale
jocului perfid de a alege numele unei fiice care

Eric-Emmanuel Schmitt, Concert în memoria
unui înger,Trad. de Simona Brânzaru, Bucureºti,
Humanitas Fiction, 2012
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ar fi murit. La cine ar renunþa?
Nuvela care dã ºi titlul volumului este Concert în numele unui înger. Este cea mai complexã

ºi vor motiva reacþiile emoþionale ºi
comportamentale ale protagoniºtilor. Terapia
prin cuvânt este procedeul care devine leit-

arhitectural, cu personaje care vor avea o
evoluþie uimitoare, amintind de mitul lui Abel
ºi Cain. Axel este tânãrul de o frumuseþe
uimitoare, cu har ºi talent, Cris este ambiþiosul
care îºi doreºte câºtigarea competiþiei pentru
a-ºi mulþumi mama. Cris va trebui sã aleagã
între a ajunge primul la locul desemnat de concurs ºi a-l ajuta pe Abel sã se salveze dintre
stâncile din adâncul lacului. Îl va abandona pe
Abel ºi va trãi douãzeci de ani cu sentimentul
vinovãþiei morþii lui Abel. Se vor reîntâlni, ambii
transformaþi în opusul profilului psihologic
iniþial: Abel, paralizat, în scaunul cu rotile, va fi
imaginea rãului, a celui care înºalã, urãºte,
mãcinat de dorinþa rãzbunãrii; Cris se va dedica
salvãrii celor aflaþi în dificultate. Cuvântul-cheie
: Sfânta Rita, sfânta imposibilului.„Atunci când
accidentul provoacã o rupturã în existenþa lor,
oamenii reacþioneazã diferit: Axel se închisese
în dezgustul cinic faþã de umanitate, Cris se
deschisese cãtre ceilalþi” (p.122). „Dacã existã
mântuire, existã ºi damnare”. Receptarea
celuilalt cu sens schimbat susþine tensiunea
discursului. Apa este un alt simbol al nuvelei:
în apã se produce abandonul, nepãsarea, prin
kinetoterapie acvaticã ajutã Cris oamenii cu
dizabilitãþi (sensul pozitiv). În apã vor sfârºi
amândoi, legaþi prin lanþuri, morþi ghemuiþi ca
doi gemeni „în pântecele mamei lor” (p.132).
Este o trimitere evidentã la concepþia
bogomilicã, la dualismul care guverneazã
existenþa.
Ultima nuvelã, O iubire la Élysée,
completeazã într-un rotund narativ galeria
portretelor interioare. Soþia preºedintelui
Franþei, Catherine Morel, duce o viaþã dublã:
una socialã, marcatã de clemenþã, afecþiune
afiºatã, eleganþã ºi discreþie, ºi a doua, a soþiei
înºelate, care ºtie secretele ascensiunii politice a
bãrbatului pe care îl venerase. Ameninþarea cu
trimiterea în strãinãtate a unui document
despre aceste secrete ºi scrierea unui jurnal în
ultimele luni de viaþã, în clinica Sfânta Rita
(cuvânt –cheie) vor menþine tensiunea narativã

motivul volumului. Catherine îºi va exterioriza
trãirile, se va elibera de tensiuni ºi va scrie un
jurnal, care va reuni toate sentimentele sale
pozitive despre „o iubire exemplarã”. Ca ºi în
cazul nuvelei Concert în memoria unui înger,
personajele îºi schimbã profilul: preºedintele
devine omul, cel care „nu numai cã nu a mai
avut amante, dar a înfiinþat un fel de cult al
soþiei sale”. Prin defulare (exteriorizarea
trãirilor negative) se purificã universul interior, rãmân doar sentimentele pozitive, din care
se recompune un nou portret interior. Demersul
progresiv-regresiv este explicitat: „Amintirea
permite sã fie corectate greºelile, sã fie suprimate
neînþelegerile, permite reconstruirea
întregului”(p.190).
Volumul are unitate tematicã (frica de
moarte, dualismul fiinþei umane, lupta
contrariilor, sentimentele antitetice) ºi cuvântulcheie (Sfânta Rita, sfânta cauzelor disperate,
sfânta imposibilului, „recurenþa ei are
ambiguitatea binelui: ceea ce este bine pentru
unul provoacã rãul celuilalt”).
Finalul volumului cuprinde un „Jurnal al
scriiturii”ce dezvãluie concepþia prozatorului
(dublat deseori de viziunea dramaturgului:
„prin scurtimea ei, nuvela este pe acelaºi plan
cu muzica sau cu teatrul: o artã a timpului.
Scurtimea face lectura captivantã.” „Oamenii
se rãtãcesc pe culoarele timpului, aproape
niciodatã nu trãiesc simultan acelaºi sentiment,
ci suferã de decalaje dureroase”. În aceasta
constã ºi tensiunea naraþiunii. „Aº fi putut sã
numesc volumul acesta Decalajele iubirii”. Ultima afirmaþie motiveazã dramatismul
întâmplãrilor ºi perspectiva portretelor
interioare. Introspecþia psihologicã ºi terapia
prin cuvânt conduc firul narativ al nuvelelor
care demonstreazã cã morala învinge sau poate
fi învinsã, iar omul devine înger sau demon.
Eric-Emmanuel Schmitt are voluptatea
povestirii în cadrele unui timp al regãsirii prin
prisma izbãvirii.
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Meridianele textului
Javier Marías

Îndrãgostirile
Javier Marías (1951) este un scriitor ºi traducãtor spaniol, membru al
Academiei. I s-au decernat numeroase premii literare. Criticul german Marcel
Reich-Ranicki îl considerã unul dintre cei mai importanþi autori în viaþã din toatã
lumea.
Tema predilectã a scriitorului în majoritatea romanelor sale (Bãrbatul sentimental, Romanul Oxfordului, Mâine în bãtãlie sã te gândeºti la mine, toate apãrute
la Editura Univers; Inimã atât de albã etc.) este dragostea ºi limitele acesteia.
Personajele lui Javier Marías se întreabã dacã a iubi pe cineva foarte mult înseamnã
oare a fi capabil de a face orice pentru fiinþa iubitã. „Orice” presupune ºi crima?

A

m început nu sã bãnuiesc, ci sã mã
întreb, când într-o searã, dupã ce
m-am întors de acasã de la Díaz-Varela bine
dispusã ºi însufleþitã, m-am culcat în faþa
copacilor mei fremãtãtori ºi întunecaþi, sã mã
suprind nãzuind, sau mai degrabã
închipuindu-mi cã Luisa ar putea sã moarã ºi
mi-ar lãsa terenul liber cu el, cãci ea nu fãcea
nimic ca sã-l ocupe. Ne înþelegeam bine, mã
interesa tot ce îmi povestea, sau eram gata sã
mã intereseze ºi nu-mi cerea nici un efort sã
izbutesc, iar lui era evident cã îi plãcea compania
mea ºi îl amuza, cu siguranþã în pat, dar ºi în
afara lui, iar lucrul acesta din urmã este
hotãrâtor, or, dacã cel dintâi e necesar, nu-i de
ajuns, este insuficient fãrã al doilea, iar eu mã
bucuram de ambele avantaje. În momentele mele
de vanitate aveam tendinþa sã gândesc cã, dacã
n-ar fi avut el acea veche idee fixã, acea veche
pasiune cerebralã – nu îndrãzneam s-o numesc
acel vechi proiect, cãci aceasta ar fi presupus
bãnuiala ºi aceasta nu mã nãpãdise încã –, nu
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numai cã ar fi fost mulþumit cu mine, ci i-aº fi
devenit încetul cu încetul absolut necesarã.
Uneori aveam senzaþia cã nu putea sã se lase în
voia lui cu mine, adicã sã mi se dãruiascã,
pentru cã decisese în capul lui, cu multã vreme
în urmã, cã Luisa este persoana aleasã ºi pe
deasupra o fãcuse cu convingerea pe care o dã
lipsa oricãrei speranþe, când nu exista nici cea
mai micã posibilitate de a-ºi vedea visul împlinit,
iar ea era soþia celui mai bun prieten, pe care
amândoi îl iubeau atât de mult. Poate cã o
transformase într-un pretext ideal ca sã nu se
implice niciodatã într-o relaþie prea profundã
cu cineva, ca sã treacã de la o femeie la alta ºi
nici una sã nu aibã prea multã duratã sau
importanþã, pentru cã el se uita mereu cu coada
ochiului în partea cealaltã, sau peste umeri în
vreme ce le îmbrãþiºa treaz (peste umerii noºtri,
eu trebuie sã mã includ în grupul celor astfel
îmbrãþiºate). Când doreºti ceva vreme
îndelungatã, îþi e foarte greu sã încetezi sã
doreºti, vreau sã spun sã recunoºti sau sã-þi
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dai seama cã nu mai doreºti sau cã preferi
altceva. Speranþa hrãneºte ºi înteþeºte dorinþa,
aºteptarea aglutineazã ceea ce aºteaptã,
solidificã ºi împietreºte, iar atunci ne împotrivim
sã recunoaºtem cã am irosit ani întregi
aºteptând un semn care, când este schiþat, nu
ne mai ispiteºte, sau alergarea la chemarea
târzie ne inspirã delãsare ºi neîncredere, poate
pentru cã nu ne convine sã ne miºcãm. Te
obiºnuieºti sã trãieºti pândind ocazia care nu
vine, în fond liniºtit, la adãpost ºi pasiv, în fond
neîncrezãtor cã va sosi vreodatã.
Dar, vai, în acelaºi timp nimeni nu renunþã
pe de-a-ntregul la ocazie, iar mâncãrimea
aceasta ne provoacã zbucium sau nu ne lasã sã
dormim în pace. S-au întâmplat lucrurile cele
mai improbabile, asta o intuim cu toþii, pânã ºi
cei care nu ºtiu nimic despre istorie, nici despre
cele întâmplate în lumea anterioarã, nici mãcar
despre ce se întâmplã în aceasta, care înainteazã
cu aceiaºi paºi ºovãielnici ca ai lor. Cine n-a
asistat la ceva de genul acesta, câteodatã fãrã
sã bage de seamã, pânã când altul îi aratã faptele
cu degetul ºi le formuleazã: cel mai prost elev
de la ºcoalã a ajuns ministru, iar leneºul bancher,
individul cel mai bãdãran ºi mai urât are un
succes nebun la cele mai frumoase femei, cel
mai sãrac cu duhul devine scriitor venerat ºi
este candidat la Premiul Nobel; [...]
admiratoarea cea mai sâcâitoare ºi mai vulgarã
reuºeºte sã se apropie de idolul ei ºi sfârºeºte
prin a se cãsãtori cu el, ziaristul cel mai corupt
ºi hoþ trece drept moralist ºi apãrãtor al cinstei,
domneºte cel mai îndepãrtat ºi mai slab de înger
dintre succesorii la tron, ultimul de pe listã ºi
cel mai catastrofal; femeia cea mai
insuportabilã, mai încrezutã ºi mai
dispreþuitoare ºi care ar trebui sã fie detestatã
este adoratã de clasele populare, pentru ca ea
sã le striveascã ºi sã le umileascã de pe fotoliul
ei de conducãtoare, cei mai mari imbecili sau
neruºinaþi sunt votaþi în masã de o populaþie
hipnotizatã de josnicie, sau gata sã se
amãgeascã, dacã nu cumva gata chiar sã se
sinucidã; asasinul politic, când se întoarce roata,
este eliberat ºi aclamat ca patriot erou de
mulþimea care pânã atunci îºi disimulase propria-i condiþie criminalã, în vreme ce necioplitul
cel mai jalnic e numit ambasador sau
Preºedinte al Republicii, fãcut prinþ consort dacã
la mijloc e dragostea, dragostea cea aproape
întotdeauna stupidã ºi necugetatã. Aºteaptã
cu toþii ocazia sau o cautã, uneori depinde doar
de câtã voinþã se pune în împlinirea fiecãrei
nãzuinþe, cât zel ºi rãbdare în îndeplinirea
fiecãrui scop, oricât de megaloman ºi nesãbuit
ar fi. Cum sã nu nutresc eu speranþa cã DíazVarela are sã rãmânã în cele din urmã cu mine,
fie cã i se va lua vãlul de pe ochi, fie cã va da

greº cu Luisa, deºi i s-a ivit acum ocazia ºi are
probabila încuviinþare, sau poate însãrcinare a
prietenului dispãrut Deverne. Cum sã nu-mi
închipui eu cã are sã vinã ocazia mea, dacã
pânã ºi spectrul bãtrân al colonelului Chabert
a crezut o clipã cã poate sã se reîncorporeze
lumii înguste a celor vii, sã-ºi recupereze averea
ºi afecþiunea, fie ºi filialã, a înspãimântatei sale
soþii ameninþate de reînvierea lui. Cum sã
nu-mi treacã prin cap, în nopþi când îmi fãceam
iluzii sau mã nãpãdea o vagã beþie sentimentalã,
dacã în jurul nostru trãiesc oameni pe de-antregul lipsiþi de talent care izbutesc sã-ºi
convingã contemporanii cã au un talent imens,
neghiobi ºi escroci care se prefac cu succes, o
jumãtate de viaþã sau ºi mai mult, cã au o
inteligenþã ieºitã din comun ºi sunt ascultaþi ca
oracolele; dacã sunt persoane care nu posedã
nici o aptitudine pentru domeniul în care îºi
desfãºoarã activitatea ºi cu toate acestea fac o
carierã fulgerãtoare, obþinând aplauzele
tuturor, cel puþin pânã la ieºirea din lume, care
le aduce uitarea imediatã; dacã niºte mârlani
nemaipomeniþi dicteazã moda ºi stilul
vestimentar al celor educaþi, care îi iau în seamã
în mod misterios ºi absolut, iar femeile ºi
bãrbaþii respingãtori ºi de rea credinþã inspirã
pasiuni oriunde se duc; dacã sunt atâtea iubiri
groteºti în pretenþiile lor, condamnate la
dezastre sau la batjocurã, care pânã la urmã se
impun ºi se realizeazã împotriva oricãrui
pronostic ºi raþionament, împotriva oricãrui
pariu ºi oricãrei probabilitãþi. Orice se poate
întâmpla, totul poate avea loc, iar noi suntem
cu toþii la curent, unii mai mult ºi alþii mai puþin,
de aceea aproape nimeni nu dã înapoi, nu
renunþã la strãdanii – chiar dacã în dorul lelii,
fãrã tragere de inimã –, dintre cei care îºi
urmãresc þinta cu râvnã, fireºte, iar aceºtia nu
sunt niciodatã destui ca sã umple lumea de
dârzenie ºi trudã neîncetate.
Dar uneori e de ajuns ca un om sã se
strãduie din toate puterile numai ca sã fie cineva
anume, sau ca sã atingã un scop, ca sã
izbuteascã, deºi îi sunt potrivnice toate
elementele obiective, deºi nu s-a nãscut pentru
asta ºi n-a fost voia lui Dumnezeu, cum se
spunea odinioarã. Lucrul acesta este mai vãdit
în cuceriri ºi în înfruntãri: unii au toate ºansele
sã fie înfrânþi în duºmãnia sau ura lor faþã de
altul, unii nu au putere ºi mijloace ca sã-l elimine
ºi lângã el par un iepure încercând sã atace un
leu ºi totuºi acel cineva va ieºi triumfãtor prin
îndârjire, lipsã de scrupule, ºiretlicuri, cruzime
ºi concentrare, neavând alt scop în viaþã în afarã
de a-ºi pãgubi duºmanul, de a-l ºubrezi ºi de
a-l secãtui, iar apoi sã-i dea lovitura de graþie.
Vai de cel ce îºi face un astfel de duºman, oricât
de slab ºi de nepricopsit ar pãrea; dacã nu ai
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chef, nici timp sã-i dãruieºti aceeaºi înfocare ºi
sã-i rãspunzi cu aceeaºi intensitate, vei fi zdrobit,
cãci nu e cu putinþã sã lupþi absorbit într-un
rãzboi, fie el declarat, izolat sau ascuns, nici
sã-þi nesocoteºti adversarul înverºunat, chiar
dacã îl crezi inofensiv ºi incapabil sã facã rãu,
nici mãcar sã zgârie: în realitate, oricine poate
sã ne anihileze, aºa cum oricine poate sã ne
cucereascã, ºi aceasta este fragilitatea noastrã
esenþialã. Dacã cineva hotãrãºte sã ne distrugã,
e foarte greu sã evitãm distrugerea, în afarã de
cazul în care lãsãm orice altceva ºi ne
consacrãm doar acestei lupte. Dar prima
cerinþã este sã ºtim cã lupta existã ºi nu
întotdeauna aflãm, bãtãliile care oferã cele mai
trainice garanþii de succes sunt cele viclene,
purtate pe tãcute ºi miºeleºte, ca rãzboaiele
nedeclarate, în care atacatorul este invizibil, se
deghizeazã în aliat sau trece drept neutru. Eu
aº putea sã lansez împotriva Luisei o ofensivã
pe la spate sau pieziºã, despre care ea nu ar
avea habar, fiindcã nici mãcar n-ar ºti cã o
pândeºte o vrãjmaºã. Putem fi un obstacol
pentru cineva fãrã s-o cãutãm ºi fãrã sã
bãnuim, sã fim la mijloc, îngreunând o
traiectorie împotriva voinþei noastre sau fãrã
sã ne dãm seama ºi astfel nu este nimeni
niciodatã la adãpost, putem cu toþii sã fim
detestaþi, pe toþi poate cineva sã vrea sã ne
suprime, pânã ºi pe cel mai inofensiv sau mai
nefericit. Biata Luisa era ºi una, ºi alta, dar
nimeni nu renunþã pe de-a-ntregul la ºansã ºi
eu n-aveam sã fiu mai prejos decât ceilalþi. ªtiam
ce îmi era îngãduit sã aºtept de la Díaz-Varela
ºi nu m-am amãgit niciodatã, chiar ºi aºa nu
mã puteam opri sã nãdãjduiesc cã voi avea
noroc, sau cã se va produce o stranie
transformare în el, cã într-o bunã zi are sã
descopere cã nu poate trãi fãrã mine, ori cã are
nevoie de amândouã. În noaptea aceea vedeam
ca singurul noroc adevãrat ºi posibil moartea
Luisei, cãci dispãrând ºi nemaiputând sã fie ea
obiectivul, þinta, trofeul îndelung râvnit, DíazVarela n-ar mai avea de ales ºi s-ar refugia în
mine. Pe nimeni nu trebuie sã jigneascã faptul
cã cineva se mulþumeºte cu el în lipsa altcuiva
mai bun.
*
* *
Dacã eu eram în stare sã doresc în
singurãtate, un moment, în timpul nopþii, în camera mea; dacã eram în stare sã dau frâu liber
fanteziei ºi sã scornesc moartea Luisei, care numi fãcuse nimic ºi împotriva cãreia nu aveam
nimic, care îmi inspira simpatie ºi milã, ba chiar
îmi trezea o anumitã emoþie, m-am întrebat dacã
lui Díaz-Varela nu i se întâmplase la fel, ºi cu un
motiv mai întemeiat, cu privire la Desvern. Nu
dorim de obicei moartea celor care ne sunt atât
de apropiaþi încât aproape constituie viaþa
noastrã, dar câteodatã ne surprindem
închipuindu-ne ce s-ar întâmpla dacã ar
dispãrea vreunul dintre ei. În unele cazuri
plãsmuirea e zãmislitã doar de fricã sau de
groazã, de dragostea excesivã pe care o nutrim
faþã de ei ºi teama de a-i pierde: „Ce aº face eu
fãrã el, fãrã ea? Ce s-ar alege de mine? N-aº putea
sã merg mai departe, aº vrea sã mã duc dupã
el”. Simpla anticipare ne dã ameþeli ºi obiºnuim
sã îndepãrtãm gândul numaidecât, cu o înfiorare
ºi o senzaþie binefãcãtoare de irealitate, ca atunci
când ne scuturãm de un coºmar persistent, ce
nu înceteazã pe de-a-ntregul nici când ne
deºteptãm. Dar alteori iluzia presupune un
amestec ºi este impurã. Nu îndrãzneºti sã doreºti
moartea nimãnui, cu atât mai puþin unui
apropiat, dar intuieºti cã dacã cineva anume ar
suferi un accident, ori s-ar îmbolnãvi grav, ceva
s-ar îmbunãtãþi în univers, sau, ceea ce este

acelaºi lucru pentru fiecare, în situaþia ta
personalã. „Dacã el sau ea n-ar exista”, poþi
ajunge sã gândeºti, „ar fi cu totul altceva, ce
piatrã mi s-ar lua de pe suflet, s-ar termina cu
suferinþa ºi mâhnirea de neîndurat, sau cum maº remarca eu”. „Luisa este singura piedicã”, am
ajuns eu sã gândesc; „numai obsesia lui DíazVarela pentru ea se interpune între noi. Dacã el
ar pierde-o, dacã s-ar vedea lipsit de misiunea
lui, de zelul lui...” Pe atunci nu mã forþam sã-i
rostesc în minte numele de familie, era încã
„Javier” ºi numele acesta era adorat precum ceva
care ce nu se poate obþine. Da, dacã eu alunecam
spre tipul acesta de consideraþii, cum sã nu i se fi
întâmplat ºi lui acelaºi lucru pe vremea când
Deverne era piedica. O parte din Díaz-Varela

Nu m-au apucat niciodatã zorii acasã la el,
n-am petrecut niciodatã o noapte alãturi de el ºi
nici n-am gustat bucuria de a-mi desfãta privirea
mai întâi de toate cu chipul lui dimineaþa; dar
într-adevãr, o datã m-a luat somnul fãrã sã
vreau în patul lui dupã-amiaza sau la cãderea
nopþii, un somn scurt, dar profund, dupã sleirea
satisfãcutã pe care mi-o producea patul acela,
de unde sã ºtiu dacã amândurora, nu poþi avea
habar dacã ce þi se spune e adevãrat, nu existã
niciodatã certitudinea a ceva ce nu vine din noi
înºine, ºi nici mãcar aºa. Atunci – a fost cea din
urmã oarã – am auzit nedesluºit o sonerie, am
deschis puþin pleoapele, o clipã ºi l-am vãzut pe
el lângã mine, îmbrãcat pe de-a-ntregul (se
îmbrãca întotdeauna imediat, ca ºi cum lângã

pesemne cã nãzuise zilnic sã-i moarã prietenul de
suflet, sã se evapore, iar partea aceea, dacã nu
cumva era mai mare, jubilase la vestea cã a fost
înjunghiat pe neaºteptate, crimã cu care el nu
avusese nici o legãturã.„Ce nenorocire ºi ce noroc”,
poate cã se gândise când aflase.„Ce rãu îmi pare,
cât mã bucur, ce nãpastã ca Miguel sã fie acolo în
momentul acela, când individul s-a nãpustit
asupra lui ºi l-a omorât, i s-ar fi putut întâmpla
oricui, chiar ºi mie, iar el ar fi putut sã fie în orice
alt loc, cum este cu putinþã sã i se întâmple lui, ce
ºansã cã a fost dat la o parte ºi mi-a lãsat liber
terenul pe care îl credeam ocupat pentru
totdeauna ºi fãrã ca eu s-o fi pricinuit în vreun fel,
nici mãcar prin omisiune, prin neglijenþã sau
printr-o întâmplare pe care o voi blestema
retrospectiv, pentru cã nu l-am reþinut mai mult
timp lângã mine ºi nu l-am împiedicat sã se ducã
unde s-a dus, asta ar fi fost cu putinþã dacã l-aº fi
vãzut în ziua aceea, dar nici nu l-am vãzut ºi nici
n-am vorbit cu el, aveam de gând sã-l sun mai
târziu, ca sã-l felicit, ce nenorocire, ce binecuvântare,
ce noroc ºi ce spaimã, ce pierdere ºi ce câºtig. ªi nu
mi se poate reproºa nimic”.

mine n-ar fi vrut sã-ºi îngãduie nici un minut
din lâncezeala istovitã sau mulþumitã a
amanþilor dupã o întâlnire), citind la lumina
veiozei de pe noptierã, încremenit ca o fotografie,
cu spatele rezemat pe o pernã, fãrã a mã veghea
ºi fãrã a-mi acorda atenþie, astfel cã nu m-am
deºteptat. Soneria a rãsunat din nou, de douã
sau de trei ori ºi din ce în ce mai prelungit, dar
nu m-a perturbat ºi am încorporat-o în somnul
meu, sigurã cã nu mã priveºte. Nu m-am clintit,
n-am mai deschis nici un ochi, deºi am simþit cã
la a treia sau la a patra sonerie Díaz-Varela
alunecase din pat cu o miºcare lateralã tãcutã ºi
rapidã. Era responsabilitatea lui, nu a mea,
nimeni nu ºtia cã eu sunt acolo (dintre toate
locurile din lume, tocmai în patul acela).
Începeam sã devin conºtientã, deºi eram încã
nãpãditã de somn. Adormisem pe cuverturã, pe
jumãtate goalã, sau dezbrãcatã pânã unde
hotãrâse el, iar acum am bãgat de seamã cã
aruncase o pãturã peste mine, sã nu-mi fie frig,
sau poate sã nu-mi mai vadã trupul, ca sã nui fie atât de vãdit ce fãcuse cu mine, pentru el nu
se schimba nimic dupã efuziuni, se purta de
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parcã n-ar fi existat, chiar dacã fuseserã
exagerate, comportamentul era acelaºi dupã ca
înainte. M-am acoperit cu pãtura în mod reflex,
iar gestul acesta m-a trezit ºi mai mult, deºi am
zãbovit cu ochii închiºi, cufundatã în moþãialã,
atentã vag la el, cãci plecase de lângã mine ºi
ieºise din camerã.
Cineva era la intrarea în bloc, jos, cãci n-am
auzit uºa deschizându-se, ci doar vocea înãbuºitã
a lui Díaz-Varela, rãspunzând la interfon, cuvinte
pe care nu le-am desluºit, doar un ton surprins
ºi îmbufnat, apoi resemnat ºi în cele din urmã
binevoitor, ca al cuiva care acceptã scrâºnind
din dinþi ceva ce îl necãjeºte peste mãsurã ºi îl
priveºte în ciuda sa. Dupã câteva secunde, sau
poate vreo douã minute, mi-a ajuns cu claritate
ºi putere vocea nou-sositului, o voce alteratã de
bãrbat, pesemne cã Díaz-Varela îl aºteptase cu
uºa apartamentului deschisã, ca sã nu trebuiascã
sã sune ºi la soneria aceea, sau poate avea de
gând sã vorbeascã cu el ºi sã-i facã vânt din
prag, fãrã sã-l invite mãcar sã intre.
„Sã þii mobilul închis, cui i-ar trece prin cap
una ca asta”, i-a reproºat individul acela. „Am
fost silit sã vin pânã aici, ca un tâmpit”.
„Vorbeºte mai încet, þi-am spus cã nu sunt
singur. Sunt cu o tipã, acum doarme, doar nu
vrei sã se trezeascã ºi sã ne audã. Pe deasupra, o
cunoaºte pe doamna. ªi ce pretinzi, sã am mereu
telefonul deschis, dacã þi se nãzãreºte cumva sã
mã suni? În principiu n-ai de ce sã mã suni, de
când nu vorbim noi doi? Poate sã fie important
ce ai sã-mi spui. Sã vedem, aºteaptã”.
A fost suficient ca sã mã trezesc pe de-antregul. Ajunge sã ºtim cã cineva nu doreºte sã
auzim ca sã facem tot posibilul sã aflãm, fãrã a
ne da seama cã uneori ni se ascund tot felul de
lucruri spre binele nostru, ca sã nu fim
decepþionaþi sau pentru a nu ne implica, pentru
ca viaþa sã nu ni se parã atât de rea cum
obiºnuieºte sã fie. Díaz-Varela crezuse cã vorbeºte
încet când rãspundea, dar nu izbutise din pricina
iritãrii, sau poate îi era fricã, de aceea i-am auzit
frazele cu claritate. [...]
Am sãrit numaidecât din pat, pe jumãtate
dezbrãcatã cum eram (dar avusesem mereu fusta
pe mine), m-am apropiat cu bãgare de seamã de
uºã ºi mi-am lipit urechea de ea. Astfel nu
ajungea pânã la mine decât un murmur, cu câte
o vorbã rãzleaþã, cei doi bãrbaþi erau prea agitaþi
sã izbuteascã sã vorbeascã încet cu adevãrat, în
ciuda faptului cã asta voiau ºi aºa încercau sã
facã. Am îndrãznit sã mãresc puþin crãpãtura
pe care Díaz-Varela se strãduise sã o elimine
smucind uºor din exterior; din fericire, n-a
scârþâit ca sã mã dea de gol; iar dacã ºi-ar fi dat
seama de indiscreþia mea, eu aveam scuza cã
auzisem voci ºi voisem sã mã încredinþez cã a
venit cineva, tocmai ca sã nu apar cât dureazã
vizita ºi sã-l scutesc pe Díaz-Varela de obligaþia
de a mã prezenta sau de a da vreo explicaþie.

* Fragment

din romanul Los
Enamoramientos (Îndrãgostirile) de Javier
Marías, în curs de apariþie la Editura Univers
Traducere ºi prezentare de
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carnet plastic
de Cãtãlin Davidescu
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n lucrãrile lui Aurel Bulacu este
dominant un desen visceral, de
facturã neoexpresionistã.
Ciclurile prezentate, cel al Femeilortrofeu ºi trofeelor de animale, contureazã de
fapt o singurã idee, aceea a omului-animal
erotic.
De mai bine de douã decenii, întreaga sa
existenþã, mai ales artisticã, este supusã
acestui gest atavic ºi într-un anume sens
primordial. Depãºind orice inhibiþie de
facturã eticã sau socialã, universul sãu
artistic se manifestã într-o deplinã libertate.
Nimic nu este contrafãcut sau „fardat“ de
convenþii, expresia propriilor sale trãiri este
transpusã în stare brutã, necenzuratã, cu o
tentã arhaic-violentã ºi adesea ludicã.
La Aurel Bulacu, lucrãrile nu
„povestesc“ nimic. Ele sunt exerciþii de
explorare a propriilor sale reacþii în faþa
trupului feminin. Asta nu înseamnã cã
artistul cade în capcana exprimãrii gestului
în sine, dar nici în aceea a camuflãrii sale în
retorica sensibilitãþii. Fiecare dintre imagini,
îndelung cãutatã, în aparenþa ei formalã,
este un curajos exerciþiu de sinceritate, prin
care graficianul încearcã sã se desluºeascã
în primul rând pe sine. El dezgoleºte trupul
femeii aºa cum îl prezintã ºi pe cel al
animalului – un alter-ego al sãu, pentru aºi surprinde întregul alai de senzaþii ºi chiar
reacþii primare nedisimulate de spirit,
culturã sau convenþii de orice fel. Este ceea
ce imprimã spectatorului, sau cel puþin mie,
un sentiment tonic, de bucurie.
Femeile lui Bulacu, cel mai adesea fãrã
chip, prezenþe identificabile prin câteva
elemente individualizatoare: sâni, coapse,
tors etc., obiecte ale bucuriei animalului din
noi, ipostaziat într-un berbec sau taur de o
masculinitate debordantã, au un impact, la
nivel vizual ºi emoþional, de o mare
intensitate, de naturã sã incite atât
memoria „gustului“, dar mai ales pesistenþa
plãcerii. Neevocând niciodatã, în mod
expres, actul acuplãrii, este remarcabilã
forþa de sugestie a acestor imagini care
derivã dintr-un deosebit simþ al spaþiului
plastic, dublat de acuitatea trãirilor
exprimate cu o sinceritate fãrã limitã.
(Black Magic Women, Remember
Amsterdam, Gillette, Peisaj, Triciclop etc.)
Calitatea vizualã a lucrãrilor sale, atât în
varianta lor graficã, cât ºi picturalã, mã face
sã consider cã ne aflãm în faþa uneia dintre
cele mai articulate viziuni de facturã eroticã,
oferite de arta româneascã în ultimul
pãtrat de veac.

Arta lui Aurel Bulacu

