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Discovering Romanian Literary Diaspora in the USA
Acest număr al revistei Euphorion face parte dintro serie programată pe tema diasporei literare româneşti
din diferite ţări ale lumii. Am început în 2015 cu un număr
despre Franţa care, prin tradiţie, este principala ţară europeană unde trăiesc şi scriu, în română sau franceză, mulţi
scriitori stabiliţi din diferite motive încă din secolul al XIXlea în raza centrului modernităţii literar-artistice, Parisul.
Continuăm în acest an cu Statele Unite ale Americii, unde
emigraţia scriitorilor români începe odată cu secolul XX,
prin poetul Leon Feraru, care a publicat în engleză o istorie
a poeziei noastre şi alta a romanului, şi prozatorul Peter
Neagoe. Dar de o diaporă literară românească din America
se poate vorbi abia după al doilea război mondial, cînd au
emigrat numeroşi scriitori, unii din cauze politice, de la
reprezentanţi ai dreptei interbelice ca Mircea Eliade sau
Aron Cotruş pînă la vedete ale regimului comunist care au
ajuns indezirabile ca Nina Cassian şi Petru Popescu, chiar
disidenţi ca Dorin Tudoran, alţii din motive profesionale şi
culturale, dintre care Matei Călinescu ori Toma Pavel au devenit prestigioşi profesori universitari la New-York sau alte
centre ale postmodernităţii, intrînd prin opera lor de comparatişti în circuit universal.

4

Am dat în acest sens sfară în America, trimiţînd invitaţii pe e-mail la vreo 20 de scriitori, dintre care jumătate
ne-au răspuns oferindu-ne spre publicare opere reprezentative pentru ei în acest moment, scrise în română sau engleză,
unele chiar bilingve. Revista se structurează la temă din
creaţii în toate genurile literare semnate de scriitorii: Liviu
Georgescu, Doina Uricariu, Claudia Serea, Dan David, Florin
Predescu (poezie), Mirela Roznoveanu, Constantin V. Negoiţă
(proză), Marcel Corniş-Pop, Christian Moraru, Ştefan Stoenescu (eseu şi critică literară), cărora ţin să le mulţumesc. Remarc la cei care scriu în română o continuitate cu formula
care i-a consacrat încă din ţară, iar la cei care au adoptat engleza, o mai evidentă amprentă a vieţii şi culturii americane
contemporane. Numărul continuă cu poezie, proză, critică,
eseuri, traduceri şi rubricile colaboratorilor din ţară,
aruncînd în acest fel o punte între literatura din România şi
cea din America.
Regret că scriitorii Andrei Codrescu, Norman
Manea, Virgil Nemoianu ş.a., care au publicat ori despre care
s-a scris de-a lungul anilor în revista Euphorion, au manifestat reticenţă faţă de acest proiect sau n-au găsit timp să
răspundă invitaţiei noastre, ocupaţi cu alte proiecte. Revista
le rămîne în continuare deschisă. Sper însă că scriitorii
prezenţi în acest număr marchează un moment din istoria
diasporei literare româneşti din America.
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Liviu Georgescu
Stampă

Foamea e înaltă. Și noaptea – mai înaltă ca întunericul,
dincolo de stele atinge coapsele unei zeiţe dormind.
Și ea tresare prin somn și își înfige bustul în soare.
Din soare curge lumină ce înnegrește lumina.
Moliile se zbenguie în aiurare în aurul dimineţii –
măști ale adâncului, vise vorbind.
Morţii sunt pe aproape, scobesc împrejurul
în cocoașa stâncii,
dormitoarele sunt pline de spaţii nesfârșite,
deschise unele în altele,
și în jur: flăcările reci, visele negre, ploile vechi.

Deteriorare

Sub cearceaf braţele au uitat să zboare,
au uitat să atingă uimirea.
Au atins uitarea în schimb și spice de fier,
au vegheat perechi de fluturi prinși în plasele verzi
ale orbirii.
Sub scoarţele creierului
vuietul nu-și mai găsește menirea
și gândul și-a pierdut
înţelesul și floarea.
Din senin ne-am trezit în sudoare
în patul de fier fără ochi
cu aripi tăiate.

Oportunitate pierdută

Toate momentele ar fi putut trece în altceva –
ceva mai misterios ce dintr-o dată să anunţe ceva
care să ne facă să îngenunchem și să plângem
sau să ne ridicăm și să privim cerul
deschis și fără părtinire –
să simţim cum ura ne părăsește și veninul se scurge
din vene în strachina oarbă de tablă
la picioarele noastre umflate în dușumele,
prinse ca niște rădăcini în întunericul
din adânc unde fermentează
sucul stomacal al șacalilor și șerpilor,
unde rana se desface cu nufărul roșu
plutind pe nemuritoare înfrângeri.
Și acel moment a venit și a trecut
cum trece noaptea vulturul prin cetate
și lasă în urmă o dâră de fum
în cranii deschise.
1 / 2016

Poezii
Neputinţă
Șarpele casei nu mai poate să ne apere,
a năpârlit și acum verdele dă în galben și-n brun.
Și ei au venit să ne ia și să ne sfărâme
cum fărâmi meiul și strugurele,
dar șarpele era ascuns sub temelie
când ei ne-au smuls din temelie și din oasele
înfipte în noi de la-început
cu piroanele morţii,
cu multe pedepse,
și el năpârlea sub casă, se schimba
cum lumea se schimbă și devine tot
mai întunecată și cu multe năpaste,

șarpele casei a năpârlit și a ieșit roșu-n lumină
și lumea era tot mai roșie și mai sângeroasă
deasupra noastră,
și el fără solzi s-a uscat roșu în soare
ca un pergament purpuriu învelindu-ne
și sărându-ne cu amurgul cumplit și galben
ce se năpustise în noi fără veste și fără cruţare.

Amintește-ţi

Camerele fuseseră inundate
de un anotimp răvășit pe chipuri
flori albe de gheaţă răsuflau
pe suprafeţe lucioase
în oglinzi fumegoase. Paturile se aliniaseră
într-o lipsă de înflorire,
lipsă de putere și vrere,
fără o vorbă care să repună în drepturi frumuseţea.
Parcă viaţa se ascunsese
în glastre de flori uscate,
în tăișul toporului, în limbajul tăcut
și dur asemeni lipsei de perspectivă –
obiectele erau mai ușoare ca fumul
și pluteau fără reflexii prin încăpere.
Iar trupurile erau învelite de piele
și nu puteai ajunge unde voiai:
la sufletul care se ascundea în pliurile timpului
ca un pui de găină peste care planează
ulii și vulturi –
pofta strâmbă ce-nghite și nu simte nimic.
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O stradă arhiplină, o viaţă paralelă

O stradă arhiplină cu labirinturi de-o parte și de alta,
chitanţele vechi și noi atârnă în pomi ca ciorile,
chitanţe de la spălătorii, fast-food, taxiuri,
apă, lumină, încălzire, radio, TV, hingherii,
abatoare, toate aliniate pe sârmele de telegraf,
chitanţele de la zidurile morţii, de la baluri
și patinoare, de la spitale și morgă,
toată viaţa îţi atârnă aici, aliniată pe marginea podului
pe care trec armate asediatoare,
valuri de bitter și fluxuri de tristeţe și depresii,
melancoliile secolului înfipte în noi ca în brânză –
deși cu faţa scăldată în soare sângerăm din toate rănile.
O stradă arhiplină cu labirinturi de-o parte și de alta,
cu gropi și catedrale,
cu noi privindu-ne dintr-o viaţă paralelă.

Aur mutilat

Treci de miezul zilei pe cai repezi
și dai cu ochii de aurul dezgropat și batjocorit
când ei îl transformă în incertitudine –
cerceii în vântul negru se balansează între
vișini și ceaţă
și molia se sfărâmă în asfalt
și nu mai rămâne nimic din lâna distrusă
doar strigătul ploii
doar turnul vuind în sâmbăta morţilor
cei trei ochi de bebeluș care te urmăresc prin unghere
și nu-ţi mai dau pace și miere.

Treci de miezul zilei pe cai repezi
și dai cu ochii de aurul dezgropat și batjocorit
când ei îl transformă în incertitudine –
pocale pentru venin, brăţări, vârfuri de lance
și duh amestecat cu hârtii.
Și iată cum un coif ruginit devine stăpân
peste imperiul de aur,
peste valurile în care plutesc amarele scoici.

Fără să realizăm

Se petrece fără să realizăm
viaţa și nașterea într-o altă dimensiune
în spaţiul închis
în timpul umil
în surzenia veninoasă.
Și atunci ţeapa ne pătrunde
prin vintrele strălucitoare
și rânjește la noi
cu ochi împleticiţi și sașii.
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Pe dealul căpăţânii

Ai alăptat ceasul și-ai înţărcat buha
pe dealul căpăţânii ai întâlnit leproși
ia-mă în cârcă și pe mine îţi ziceau
să ne mântuiască și pe noi
pe dealul căpăţânii creșteau dovlecii cât capul
unui copil malformat
cât pieptul vulturilor din vechime
și ei ziceau ia-ne și pe noi în cârcă
să ne facă și pe noi să umblăm
să ne facă și pe noi să vedem.
Pe dealul căpăţânii ai îndopat spaţiul cu stele
și-ai ţintuit timpul cu lacrimi
ai întâlnit ologi care se rugau
ia-ne și pe noi în cârcă
să-l întâmpinăm fugind
pe dealul căpăţânii creșteau craniile
cât dealul căpăţânii și cât soarele și luna
și ei ziceau ia-ne și pe noi să fim mântuiţi
să ne crească capul cât dealul
și ochii cât mila lui
și sus pe căpăţânile noastre
să pătimească el pentru noi
și sus pe căpăţânile lor pătimea el pentru ei
și sângele i se scurgea în cer
și sângele se scurgea în ei
și pe dealul căpăţânii la vale.

Prins

Bocitoarele bocesc urletul mucegăit în cei prinși pe câmp de
fulger,
de sabia retezătoare, de suliţa pătrunzătoare.
Și petele de mâncare pe haine, și mâinile în pergamente soioase,
învelind verzele zburlite în pieţe, obraznice, mai abitir decât
măturile
și decât tigăile cu sfârc de ulei.
Toţi uită lumina aprinsă în creier și nu se mai întorc –
rămâne o veșnicie aprinsă și încet se tocește
încet se acrește și din ea răsare o iederă care se caţără
în sufletul călăilor, în mânecile activiștilor,
a veșnicilor activiști indiferent de epocă,
gata oricând să te sfâșie
și să facă nedreptăţi în numele nedreptăţilor.

Dar tu te duci mai departe cât mai departe de păduchii zorilor
de paraziţii care descalecă dealuri cu picioare de lemn
și cu zâmbet viclean, descarcă furci târziu în noapte
când moartea se plimbă albă pe cerul gurii
și cruce cu limba nu-ţi mai poţi face.

Înăcrit

Șoareci la pândă ne privesc cu nerușinare de dincolo –
unde pribegia cenușii peste cuminţenia cenușii
încalecă și dezbină.
Suntem făină pentru pesmeţii uscaţi,
6
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suntem ceară pentru lumânările plânse
și clopotele sună spart peste noi
cu ploaie de viperi.
Ușile stau să ne-nghită, să ne ardă de vii.
Mai apucăm să vedem dincolo câmpul negru
și ziua murdară.
Se-așază frunzele galbene peste ochii noștri
iar singura lumină se zgâiește la noi
din dovlecii oţetiţi pe câmp.

Uitaţi-vă-n sus

Treziţi-vă, vine uitarea, treziţi-vă, a venit chemarea
și trebuie să știţi ce-o să spuneţi,
cuvintele vor fi de prisos, nu veţi convinge pe nimeni
nu veţi smulge nimic din zidurile reci
din faptele neconvingătoare
din gesturile mute.

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Deschiderea va fi o-nchisoare,
tot un drum înfundat.
Aici e ziua din urmă și nimeni nu are puterea să spere.
Aici e aici oriunde-aţi fi,
persistând în timpul fără picioare
când daţi bir cu fugiţii.
Puterea adevărului niciodată nu v-a îmbiat.
Aţi rămas doar cu puterea de-a fi,
salvarea și binecuvântarea vor fi la un pas,
dar pasul îngheaţă.
Aţi rămas cu năpârca plăcerii, dacă plăcere
se numește mușcătura ei,
roade în sus prin voi, prin talpa osoasă
spre talpa spiritului,
încet și fără băgare de seamă, subtil și fragil,
ca o floare carnivoră în plăcerile facerii.
Treziţi-vă în mijlocul mării sub cerul de stele
și uitaţi-vă-n sus.
Treziţi-vă în mijlocul vostru și uitaţi-vă-n jos.

Întunecare

Răsuflul morţii crește în flori,
crizantemele se trezesc
într-un pumn de cenușă.
O voce de tubă mă acoperă
cu apă întunecată
nimic nu mai scapă
din vocea-mpietrită.
Ziua se zgribulește
în mândria crabului.

1 / 2016
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Doina Uricariu

Evanghelia poeţilor sau Toboganul
I
O rostogolire de seminţii în Cartea neamului lui Iisus,
aici o rostogolire de morţi,
cad poeţii în giulgiu,
precum cerneala pe scalpul hârtiei.
Peniţa blestemată a înţepenit
Rigor mortis
Şi florile cireşilor japonezi îşi continuă calea
îmbrăţişând laolaltă viespi şi albine.

Unde sunt zămislirile de nume?
Cristelniţele s-au întors cu gura în jos
si, în loc de prunc, se zbate, în ele, limba de clopot,
pe scăriţa timpanului urcă prohoduri,
vine la rând socoteala,
numărătoarea de neamuri.
Cât fier vechi ai adunat din molozuri? Din privatizări?
Chemi Apostolii,
îi trimiţi la propovăduire.
Scot un sunet ciudat, ca de nuci sparte în dinţi,
cu latul limbii lovind în măsele.
Potcoava danturii e nouă.

Hei, veveriţe din Union Square,
veniţi să vă pun la picioare, lângă gheruţele lungi,
pomana trecătorilor,
veniţi să vă împărtăşesc,
ascultaţi Evanghelia de seminţe,
rostogolirea de seminţii şi alune îşi înalţă pleava sonoră.

Cu cât mai scurt sau mai lung sare nuca viermanoasă
decât sora ei cu miezul curat şi întreg?
II

Mereu mulţimile sunt arătate ca nişte oi
necăjite şi rătăcite, fără păstor,
îşi numără bogăţia în scaieţii şi căpuşele
care le umplu de ceaprazuri şi decoraţii.
Câte piei poţi să jupoi de pe un miel?
Câte, dacă numai un singur prapure
poţi să-i înalţi din măruntaie?

Şi poeziile, ca nişte turme de oi,
merg cu botul înghesuit în burtă
sau picioarele de dinapoi ale soborului,
estetica oilor,
morala pieilor date cu sare,
tunde-le
vorbele,
8

tunde-le
vorbele,
laolaltă,
în silozuri, scarmănă lâna lor,
mielul sfânt strânge la piept crucea,
precum toiagul sau lumânarea.

Poezii / Poetry

Cine-şi urmează calea sau drumul împărăţiei?
Cine urmează spinările înghesuite laolaltă, priponite-n islazuri
sau mielul, în baia de sânge rătăcitor?
III

O rostogolire de seminţii în Cartea neamului lui Iisus,
aici o rostogolire de coase, un rastel de seceri,
cu tăişul veşted, neatins de ani,
au uitat de grumazul lucernei,
de rapiţă şi de sunătoare, precum mozaicul de aur din bazilici.

E mult de secerat iar lucrătorii sunt puţini.
Piramida uneltelor ruginite e mai înaltă
decât copaia ţărânii întoarse cu fundul la cer, prin cimitire,
paie de vorbe,
vorbe de paie.
Cicoarea cu albastrul ei de metil
se uită la grâul şi meiul ce-o înconjoară
precum umbra mâinii mele care aprinde o lumânare nouă
lângă cele ce s-au topit şi s-au cocoşat, sub ceara fierbinte,
în cuvele de metal şi nisip,
îngemănate pentru morţi, pentru vii.
Rugaţi, deci pe Domnul secerişului,
ca să scoată lucrătorii la secerişul său.

Două-trei perechi de urme de adidaşi,
cu bănuţii în relief pe talpa de cauciuc,
două-trei perechi de galoşi negri, retezaţi mai jos de glezne,
două-trei urme de picioare goale, lătăreţe,
de bătrâni, cu osul înflorit în falange,
două-trei urme de picioruşe de copil
şi sute şi sute şi sute de urme de săgeţi,
săpate în ţărâna crăpată, urme de ciori,
de prigorii şi cucuvele,
cuneiformele lor,
bastonaşele,
parcă ar învăţa cineva să-l scrie pe A si pe Y
şi mâna i-ar tremura,
în acelaşi ritm armonic, armonic,
vorbe de paie,
paie de vorbe,
la secerişul Domnului,
secerişul de rugăciuni.
1 / 2016
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IV

O rostogolire de seminţii în Cartea neamului lui Iisus,
aici păpădiile înfoiate îşi aruncă scalpul de vată,
se adună în ghemotoace uşoare,
se agaţă de malul râpelor sure,
intră în cuib de prigorii,
în părul tău revărsat mai jos de omoplaţi şi de coaste,
tinereţe veşnică,
un rastel de lucruri înţepenite, în odihnă,
rigor mortis,
în nutreţul uscat, macii putrezi şi cicoarea albastră.
De când nu mai scrii,
o rostogolire de călimari în vitrinele de antichităţi.
Câţi nuvistori se strâng la oblânc, în gâtlej?
Tuburi electronice din metal şi ceramică
s-au adunat în coronare,
tensiunile înalte au uitat că există,
se odihnesc fulgere şi lumini,
precum oul sterp clocit în cuibare.

Se odihneşte Dumnezeu?
E o sâmbătă cât un veac, cât un mileniu?
Nu se cade să vindece nimeni pe nimeni,
să oblojească rani, să taie ştiuleţi,
să-mbrăţişeze cu o cârpă udă fruntea ce arde,
să şteargă scuipatul cu care scrie greaţa pe trotuare?
V

Trece pânzarul cu negoţul lui de pânzeturi,
Oare cât de lungă şi cât de lată să fie
pânza din pântecele marelui chit,
unde Iona a stat la strâmtoare trei zile?
Cât o sedilă mai mare
din care se scurge brânza de oaie.
VI

Câte cuie ai adunat, lepădate din scânduri cu cleştele
ori zvârlite de la sine de lemnul în putrezire?
Câte piroane, câte bice cu plumb înflorit?
Câţi spini cu sfârc de otravă?
Ai vorbit limpede sau te-ai bâlbâit,
când i-ai spus că prorocul nu este dispreţuit decât în patria lui
şi, în casa lui, stejarul ajunge să fie făcut rumeguş, surcele şi
pleavă.
Şi cuvântul cât e de larg şi cât de înalt?
Cât inima pamântului în mormântul unde l-au pus pe Iisus,
cât placenta nou-născutului
sau copaia în care legeni cu piciorul un prunc să adoarmă,
cât veşmântul sticlos, lăsat printre bulgari de mersul târâş al
unei reptile,
cât se întinde roua şi nu încerci s-o măsori
ca să nu se usuce la tine în palmă.
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The Poets’ Gospel

I

A tumbling of the begotten, in the Book of Jesus’ kinship line,
here is a tumbling of the dead,
The poets fall, wrapped in a shroud,
like ink on the scalp of this leaf of paper.
The cursed pen froze
Rigor mortis
And the flowers of Japanese cherry trees continue to follow
the
path
Embracing the wasps and the bees.

Where are the makings of all those names?
The baptismal fountains have been turned upside-down,
the tongue of the bell wiggles inside, instead of a child,
burial songs climb inside the eardrum,
it’s time to count,
the counting of kinships.
How much scrap iron have you gathered out of the ruins?
Call the Apostles,
send them to preach.
They sound strange, like nuts cracked by teeth,
with the tongue’s snare hitting the molars.
The horseshoe-shaped denture is brand-new.

Hey, squirrels of Union Square,
Come, I’ll place at your feet, next to your tiny long claws,
a passersby’s alms,
come, and I’ll give you the sacraments,
listen to the Gospel of seeds,
the tumbling of tribes and nuts raise their sonorous dregs.

How close or how far can the nut jump, worm-eaten,
compared with its clean-hearted and whole sister?
II

Constantly, crowds are depicted like sheep
downcast and lost, without their shepherd,
count the riches in weeds and in ticks
that fill them with galloons and medals.
How many times can you skin a lamb?

How many skins, if only one holy church banner
can be raised out of its entrails?
And the poems, like sheep flocks,
move with the muzzles tucked against bellies
or the hind legs of those ahead,
the aesthetics of sheep,
the moral of salt-cured skins,
cut the wool,
words,
cut them,
words
gathered,
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in silos, combing their wool,
the holy lamb holds the cross close to its chest,
like a staff or a candle.

Who follows the path, the road to the kingdom of heavens?

Who follows the spines crowded, tethered on the commons
Or the wandering lamb in the blood bath?
III

A tumbling of the begotten in the Book of Jesus’ kinship line,
Here a tumbling of scythes, a rack of sickles,
With the edges withered, untouched for years,
People forgot about the neck of the alfalfa,
Of rapeseed and hard wheat, like golden mosaics from basilicas.
The harvest is plentiful, the workers but few.
The pyramid of rusted tools is higher
than the trough of the earth, turned with its bottom to the
sky,
in cemeteries,
hay of words,
words of hay.

The chicory, steel blue
looks at the wheat and millet surrounding it
like the shadow of my hand lighting a new candle
next to those melted, and bowed under the hot wax,
in tin boxes full of sand,
twinned, for the dead, and for the living.
Thus, pray to the God of the harvest,
To bring out his workers at his harvest.

Two or three pairs of sneaker footprints, with coins in relief on
the rubber soles,
two or three pairs of black galoshes, cut below the ankles,
two or three naked footprints, wide, of old people with the
bone
blossoming in the phalanxes,
two or three children’s footprints
and hundreds upon hundreds, and more hundreds of arrow
traces,
carved in the cracked earth, traces of crows,
of bee eaters and owls,
their cuneiforms,
little sticks,
as if someone is leaning to write an A and a Y
with a shaky hand,
in the same harmonic rhythm, harmonic,
words of hay,
hay of words,
at God’s harvest,
harvest of prayers.
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IV

A tumbling of the begotten, in the Book of Jesus’ kinship line,
here the fluffy dandelions discard the cottony scalp,
gather in weightless balls,
cling the edge of gray cliffs,
enter the nest of bee eaters,
in your hair flowing down below shoulder plates and ribs,
eternal youth,
a rack of numbed things, resting,
rigor mortis,
in the dried fodder, rotten puppies and blue chicory.
Since you had stopped writing,
A tumbling of inkwells in the windows of antiquities shops.
How many nuvistors gather under your belt, in the throat?
Electronic tubes of metal and ceramics gathered in the coronaries,
high tensions forgot that they exist,
thunderbolts and lights are at rest,
like a barren egg brooded over in the nest.
Is God resting?
It is a Saturday a century long, a millennium?
It is not proper that one would heal another
To poultice the wounds, to cut corncobs,
to hug with a wet rag the burning forehead,
to wipe the spit with which nosea writes on the sidewalks?
V

The ambulant clothes salesman roams the streets with his
trade,
Regardless of length and of width
the canvas in the womb of the clay lump,
where Ionas sat tight for three days?
Like a larger cedilla draining the sheep cheese.
VI

How many nails have you gathered, cast off from wood planks
with pliers
or ejected by wood rotting?
How many nails, how many whips tipped with lead flowers,
how many thorns with poisonous nipples ?
You spoke clearly or you mumbled,
when you told him that the prophet is scorned in his homeland
And that in its own house the oak becomes but sawdust, chaff
and wood chips.
And the word, how wide and how tall is it?
As tall as the heart of the earth in the tomb where Jesus was
placed,
like the placenta of the newborn
or a foot-rocked cradle putting the baby to sleep,
like a glassy vestment left among clumps of dirt
by a crawling reptile,
how much does the dew spread, and measure it not
so it would not wither in the palm of your hand.
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Claudia Serea

My father, the great stone statue
1

My poems are my mistakes:
let me make them.

My friends are my mistakes:
let me have them.

So what if they are the sons of workers?
So what if they are not refined
and well-read?
You can’t keep me
in a tight-lidded jar.

Don’t you see,
I’m a five-alarm fire,
not a firefly.

And I don’t wanna be a doctor,
I don’t want to be
a doctor so you can show off
and climb the social ladder,

and if you need a doctor in the family,
I’ll marry one.

I can’t wait to marry
just to spite you,
the son of a peasant
just like you,

you, the great stone leader
on your pedestal,

with your raised hand
pointing to the brilliant future
only you could see.
2

I lived in fear of you,
in a dictatorship
the size of our apartment.
I was afraid
but fought you anyway.
At 16, I waged
my own revolution,
the one of all the girls
in the world.
I chanted, screamed
and waived my flags
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in the kitchen.
You were my huge Lenin statue
I tied with ropes,
pulled down,
and dragged away.

Poetry

3

Don’t get me wrong,
I always wanted to be like you,
to be you.
I wanted to have your poise,
your walk,
your sure foot.

At 27, I needed to prove
that I’ve grown.

I broke the news
over the steaming food:
I got the visa today.

A cloud entered the room
and sat at the table.

And you, who always wanted to emigrate,
you couldn’t ask me to stay.
You crumbled before my eyes.

You, the strong one,
distant on your pedestal,
broke down to pieces,
to dust.
A simple man
about to lose his child.

You cry too easily,
I said.

4

I took your tears with me
and carried them 5,000 miles.
I owned my suitcase
and my mistakes.

My heart was a flapping flag
I rose in the new land
to claim it
and make you proud.
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Diversity Visa

2

When it carried our lives inside,
how could the envelope be so small?
We laughed and joked
that we’d sleep
under the Brooklyn Bridge.
We’d eat a donut a day.

We wondered if the New York streets
would be dirty and crowded,
and paved with dreams.
Would there be dogs
with bagels up their tails?

Would there be beautiful people
like in the movies?
Or would our life be
a Seinfeld episode,
about nothing?

Better poor in America
than in Romania, we said.

Would you do it again? you ask.
With you? I answer.
Anytime.

The greatest city on earth
1

Alive, it stalks us
with glowing windows.
We are the prey,
the fresh blood,
the flesh.

The greatest city on earth
breathes heavily through manholes,
exhales the smell of sweat and piss
and rotten lard.
It holds us prisoners,
even our reflections,
prisoners in panes of glass,

our better versions,
thinner, younger,

hearts full of hope
and heads full of dreams.

12

We are its children,
brave and defeated.

The city loves us,
holds us tight
in a deadly embrace,

and we love it right back,
We love you, Mama,
your claws, your mane,
your thirsty fangs.
3

Why sit
when you can walk?
Why walk
when you can run?

Run, run,
to the beat of drums,

faster and faster,
rumble and rush,
and trample over others.
Rush rush rush rush
rush rush rush rush

We march through the streets every day,
a flood of faceless gray.
4

And everything we build
is ruined at night.

We build it again the next day,
and again it falls apart.
We build it, build, build,
and it’s ruined again.
Higher and higher,
then low.

And we know
the towers won’t stand

until we build our love inside the walls,
our most precious love,
buried alive
inside these walls.
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5

Without fresh blood,
the construction workers will leave.
Without the work of immigrants,
the restaurants will close.

There will be fortresses of garbage,
and rats dressed as soldiers will ask
for ID at every corner.

The greatest city on earth will crumble,
first around the edges along Battery Park.

Bricks will fall; glass will fly,
and the Lincoln Tunnel will gape
a cracked mouth.

Wind will blow the last pages written
about the greatest city on earth.
Dusk will draw a dark curtain
over deserted Times Square,
and the end of time will drift
from the blind neon signs.
6

I won’t let that happen to you,
beautiful, carnivorous city.
Start spreading the news.

Here I come, sweet New York.
Here’s fresh marrow to suck.
Take my life and bury it
inside your towers,

and bloom on Top of the Rock
a vivid flower.

The apartment building in the sky
The sky was blue,
and I was hanging white shirts
on the clothesline at the window
of the small studio
on the 9th floor.
It was windy.

The gray apartment building was moving in the wind,
anchored with steel cables
to the white cloud
passing over Berceni.
And pigeons were flying about.

Maybe the pigeons were not pigeons at all,
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but someone else’s shirts
stolen by the wind.

I’ve never lived that high up again.

I’ve never had to hang shirts again
flapping furiously in the wind,
wanting to escape my hands
and join the pigeons.

We were young,
living in the luminous sky
on the 9th floor.

You were reading the paper,
eating a slice of bread with jam.

I was at the window.
We were young.

150 km from Caineni-Bai to Bucharest

Umbrellas billboards Bergenbier Bürger
Bucharest 150 km
Iveco Lukoil
a lake
mounds of melons blue flags
with circles of white stars satellite dishes
corn I believe I can fly
skinny horses zinnias Vizireni Sharazan
something about felicita happiness
beans soy beans Balhacu
noon news Manzu Europa FM
IMF opposition lack of responsibility
crisis recession watermelons sunflowers
sunflower seeds banned from the stadiums
wells Timisoareana beer Cosmote
pink cosmos Dorna mineral water
Madonna’s Bucharest concert her gypsy band booed
Reggae Listen to the music of the moment
more corn hay rolls poplars
poplar seeds abandoned assembly lines
warehouses rust
straw packs oil tanks
warm temperatures and sunny skies in the Southeast
more sunflowers Coca Cola Coco-Rico
Love passes, the couch stays: Dedeman
Petrom Peugeot Botzenhart & Bosch Krasselt
Volkswagen Praktiker: Be a practical man
Bitelli Martelli Maria, don’t ya wanna break her?
Don’t ya wanna take her home?
That was Blondie 1999
Buzau, a martyr-city ButanGas
Argus, the giant with a thousand eyes Big Brother
The music of your summer Radio Romania
Take my breath away
more corn more hay
Hyundai a cross someone died here
Faith No More in Bucharest this fall
mountains of melons a beautiful girl sells them
she wears a yellow tank the scent makes this rusty car holy
the highway curls a vine over the melon earth
a melon hangs from the sky tickets available
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The secret room where all the creatures go
Come with me,
I’ll show you a secret room
with furniture borrowed from trees.

Arthritic hands are knotted into chairs.

Knuckles twist
into headboards and tables,
and a piece of bark holds the mirror.
The winds blows
through empty eye sockets
and whistles through the tiny holes
in flute bones.
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In this room no one speaks,
not a peep,
or squeak,
or an open beak.

Dust falls on the furniture of time.
She says,
You’re next, dear,

and makes me a hat
of grass roots
and sunrise.

Don’t be scared.

In the back of the room,
the old milliner lady sits on a stump
and fashions felt hats
with ears and horns.
She sews fleece and skin
and leather.

Behind her, on wooden pegs,
squirrels, rabbits, and chipmunks
beg to be set free.

You can sit
and watch her needle in
and out of
the shiny button eyes.
Her hands are quick.
14

Nothing important happened today
The evening smells of cow manure.

A spider weaves a web on the satellite dish,
making its own small news.

I could live like this.

The sky hangs wet stars on the clothesline,
Cassiopeia’s white dress
and Orion’s belt among tank tops,
shorts,
and t-shirts with AC/DC.
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Dan David
Bormaşina

John poartă bormaşina agăţată la centură
Într-un suport din piele galbenă.
Parc-ar fi un pistol Parabellum
La brâul unui şerif din filmele Vestului.
Este blond, bine făcut, cu păr cârlionţat
Şi cu ochii curaţi, alb-albaştri
Ca apa îngheţată a lacului Baical.
Îmi aminteşte de ofiţerul cazac
Pe care l-am găzduit câteva nopţi
În timpul războiului mondial.
Mi-a cerut să-i zic „tavarisci Ivan”.
„ Pe tine cum te cheamă?”
„ Dan.”
Mi-a dăruit o centură de ofiţer, lată, din piele,
Cu steaua roşie cu cinci colţuri imprimată pe cataramă.
„Hei, Dan! Haide la treabă! Pauza s-a terminat.”
John este un dur, fără nici o-ndoială.
Mi-au dispărut din minte imediat,
Şi pistolul Parabellum,
Şi cazacul cu ochii alb-albaştri,
Ca apa Baicalului îngheţat.

Fugă 1

Los Angeles, 03-01-2004

Oraşul se liniştea după invazia lăcustelor negre,
După coşmarul ciomegelor şi cismelor de gumă.
După ce am căzut în somn am început să alerg,
Plutind ca o frunză, ca un fulg.
Un zgomot înfundat, izbitură de sac trântit la pământ
Şi o mitralieră de înjurături nemaiauzite
Mă împingeau din urmă, să fug, să fug.
Degeaba!
Nu înaintam.
Paşii îmi alunecau, parcă fugeam pe apă,
Parcă mă târam pe o podea năclăită cu lut.
De pe frunte, sudoarea fierbinte picura ca o ploaie sărată
În mocirla frământată cu tălpile goale.
După somnul îmbâcsit şi lung
M-am trezit speriat
Ca un iepure alergat de şarpe.
Îmi mângâiai fruntea cu buzele tale.
Răsuflarea ta îmi aducea răcoare.
„ De ce nu m-ai lăsat să merg mai departe?
De ce nu m-ai lăsat să ajung?”
Los Angeles, 04-15-2004
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Ghiocel pentru Omul de Zăpadă

Poezii
Pentru Anna

Ce-ţi pot oferi gingașă petală?
Doar privirea mea să fie recompensa purităţii tale?
Dar tu îmi speli ochii de iarnă!
Culoarea ta îmi topește noaptea din suflet.
Nările mi se dilată de parfumul subtil!
Dumnezeu mi te-a dat, oare?
Sau eu ţi-am fost dat, să mă vindeci?
Mi-ai apărut în cărare;
M-am aplecat să te văd, să te miros,
Să te adaug fiinţei mele de zăpadă.
Ce dacă Martie mă va ucide
Otrăvindu-mă cu suflarea lui caldă?
Voi fi fericit să mă topesc în tăcere,
Să mă scurg în pământ,
Sevă pentru floarea mea albă.

Inspectorul de noapte

Doamne, cât aş vrea să stau seara la o bere
Cu prietenii, cu vecinii,
Cu necunoscuţii, chiar!
Să nu am griji, să mă simt liber,
Să stau cu picioarele întinse sub masă,
Cu mâinile împreunate la ceafă.
M-aş simţi colosal!
Dar nu se poate!
Eu sunt inspectorul de noapte.
Alerg pe toate coclaurile ca un cal.
Eu sunt îngerul sufletelor care dorm prin canale.
Lucrez numai noaptea; de e cald, de e ger,
Fără să figurez pe vre-un stat de plată.
În sarcina mea sunt cei cu sufletul greu,
Atinşi de aripa rece a nepăsării de sine.
Cei ce aşteaptă pe cineva să-i hrănească,
Cei ce nu au nimic, cei ce niciodată nu cer.
Cei ce nu l-au mai întâlnit de mult pe Dumnezeu.

Gelu, pe care-l cunosc de un an
Dar nu mi-a vorbit, nu mi-a râs niciodată,
Şi se fereşte să mă privească în ochi,
Îmi face semn să mă apropiu de gura sa de canal:
„ Uite domnule inspector, Nero este câinele meu.
L-am găsit părăsit şi bolnav.
L-am ţinut în tunelul meu și uite, s-a făcut mare!
Ne-am însănătoşit unul pe celălalt.
Acum ne simţim mai bine amândoi.
Am vrea să te luăm şi pe dumneata la plimbare.
Los Angeles, 03-14-2004
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Visul unei nopţi de iarnă

Îţi mai aduci aminte visele din iarnă?
Nopţile reci, nopţile lungi şi albe,
Erau pornite parcă să ne–adoarmă.
Timpul curgea domol în ale sale.
Nici miezul nopţii încă nu venise;
Deodată te–ai trezit.

Mă căutai străină cu ochii arşi de vise
Ca o fantomă scoasă la lumină.
Mi–ai povestit într–un şuvoi de şoapte
Un vis frumos, întins ca o culoare
Pe faţa dimineţii, primăvara:
N–avea sfârşit, de–aceea erai tristă.
Am adormit apoi, sorbiţi de noapte,
În gând cu visul tău, neterminat,
Plutind în noi domol ca o sfidare.
A doua zi abia am aşteptat
Să te trezeşti, să–ţi povestesc grăbit
Şi visul meu frumos ca o culoare
Pe faţa dimineţii, primăvara:
Visasem visul tău pân–la sfârşit.

Los Angeles, 03 – 31 – 2000
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Poezii
Iarna

Se făcea că ninge în palmele tale, iubito – e ca şi cum alergam
sub streaşina Sibiului
înclinat la trecerea ta
printre ziduri şi turnuri,
cât de simplu era şi ne jucăm mână în mână,
într-o propoziţie scrisă în zăpada mult prea firavă
subiect şi predicat – ardere înaltă
şi ştim cu toţii cât de puţin ţin liniile încrustate,
meandre de vis îngropate apoi
în nea.

Elegie pentru prinţesa Delia

Ne pierdem paşii printre povârnişurile cu buruieni, scaieţi, ciulini
mai jos de Dunăre.
valurile sunt tremur de clape şi argint,
ar fi începutul anilor noştri de dragoste.
ei, atunci eram tineri şi dansam pe pietriş desculţ,
nu ne sângerau inimile
şi râdeam către soare,

ce altceva mai uşor
ori în cuvântul frumos încape strălucirea, lumină într-o dalie înfiptă în păr.
Alunecă trenul nopţii în pas de dans cu fluviul,
e doar rotunjime de solzi pe corpul bestiei numită timp.
Îţi lipeşti fruntea de geamul înceţoşat,
bătrâneţea e o altă miopie
de nevindecat,
aşa cum nu poţi să împaci nimic,
şi ai vrea să compui în descrieri îndelungi ziua de primăvară
a primelor atingeri de degete,
înflorirea
şi alămurile, cadenţa şi tinereţea fără margini.
Trenul nu ştie de stele, de şoapte de mâinile încremenite în urmă lui,
să nu mai vorbim de metalul mut,
clopot fără glas.
Ai vrea şi te ridici în moleşeala de mai,
să mai cobori printre anii mai în jos de fluviu.
E ca şi cum ai vrea să mai dezgropi talanţii de aur din albia bestiei,
apa în solzi şi mai mult decât atât
aruncaţi de dacii ucişi în râset,
în dans ultim cu moartea.
Vagoanele se leagănă şi îşi poartă încă puţin lumina ajunsă mai târziu,
după căderea soarelui
în cealaltă vale a plângerii.
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Rugă pentru Sibiu

Doamne, aprinde steaua dinspre ursuline
cu povârnișul greu de atins, precum sânii primelor iubiri
sub castani, sub ziduri.
Era singurul acoperiș pentru sărut și beţii,
pe atunci le numeam Aurelia, Dia, Monna si Edith și eram mult prea nepriceput să le rostesc ceva,
mă ascundeam dincolo de paharul de vodcă, de durere.
Adolescenţa doare precum iedera în jurul dansului
și mi-aș dori să mor înfășurat de braţele celei ce mă ţinea în flacăra dintre zi si noapte,
de fiecare dată în Sibiu nu pot și aș minţi, doare întoarcerea după cruciade și te întrebi dacă iubita părăsită
e încă aceeași.
Doamne, mai dă-mi o zi să sărut piatra de la intrarea în cetate
și să fug de ciuma din lume
și să arunc cu puţinii talanţi lăutarului și femeilor cu șold de mătase,
apoi să dorm între brazi.

Oraţie de nuntă

Să te trezești în aceeași cameră neîncăpătoare visurilor tale – îţi spui cu înfrigurare că demonul ascuns în hainele timpului
îţi aţine calea – și îţi acoperi ochii palmele, alungi întunericul și te îndrepţi către întâia suflare a primăverii,
mireasa în mătase și – povară a frumuseţii în veșnica promisiune cum doar freziile
pe timp iernatic reconstruiesc lumina.
Un madrigal cu arini, un burg nins și cu miile de sânii coborând pe Dealul Ursulinelor
ar fi ceea ce corul sufletelor încercate de tristeţe deschide lumii,
și domină așezarea nupţială.
Să te trezești în aceeași broderie cu alai, cu mii de petale și cântece împletite în viaţa de acum,
de viaţa viitoare și mai ales de privirile îmbrăţișate
până dincolo de Valea Plângerii,
învingându-ţi spaima ca într-o partidă de șah cu însingurarea.

Orhideea

Dincolo de fluviu
în provincia Hubei
crește în albastru
în zbor
în dans.
Dimineaţa surâde și ascunde irișii
– prinţesa Yun Fang
face semn că ziua se întinde – cărare către anii
nunţii
ai înfloririi
și încremenește lumina,
în fluture,
tace,

vara ne împovărează cu arșiţa depărtării dintre noi,
orhideea
nu se veștejește – porţelan,

Rugă de noiembrie

Doamne, coboară-ţi ochii peste lume,
Baronii huzuri și lacomi dorm departe
De frig, de cântul întemniţat. Brume
aprind dansul carte cu carte,

Rugii înlănţuie dansul cu șerpi de foc,
demonii – temnicieri ai primului sicriu
aruncă tot mai mult napalm. Făr’ de noroc
copiii strigă durerea, în giulgiul purpuriu.
Doamne, despietrește-i din cavou,
dă-le straie de înger
dă-le înapoi cârlionţii – aur nou,
Doamne, întinde-ţi mâna peste ei,
mai ard în plin ger
și scoate-i, rogu-te, din Pompei.

ceară ce nu se stinge,
în zbor,
în dans.
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Mirela Roznoveanu
Shantih

Don’t Say an Easy ‘Yes’ to India . . .
“Shantih

shantih

shantih

(Shantih. Repeated as here, a formal ending to an Upanishad.

‘The Peace which passeth understanding’ is a feeble translation
of the content of this word.”

T.S. Eliot, endnote to The Waste Land)

“Leave your slippers and sneakers in the bus!” The
temple was quite far from where the bus had stopped. The guides’ voices sounded worried. It was a headache to have a white
Christian American widow in a Hindu group of family pilgrims,
who did not look happy to have that woman among them either.
Barefoot one hour ago. And now they were supposed
to do this again. The road looked dirtier than the one to Ekambareswara. Monkeys played hide-and-seek all over Kamakshi’s
walls; pilgrims, cows, street vendors, rickshaws, pieces of glass,
feces, urine surrounded the temple. Shantih left two browsed
newspapers in the bus:
Newly-wed ends life – Bangalore: The Deccan Herald
News Service: A newly married woman hanged herself (helped by
her mother-in-law) on Thursday early morning. Avinash and Soumya were married recently. It was an arranged marriage and she
had now realized that Avinash was deep in debt, because of which
there was no peace at home. Avinash was picked up by the police
for interrogation and is likely to be booked for harassment and
dowry.

Woman ‘burnt’ for dowry, succumbs – Kishanganj: The
Times of India: A young woman was recently sacrificed on the altar
of dowry in Kishanganj. The 22-year-old woman Asha Devi who had
tied the nuptial knot only a year back, succumbed to fatal burn injuries at Kishanganj hospital on Sunday morning. . . . On the fateful night . . . the heartless relatives brutally set her on fire with
burning wood logs. . . .
’Dowry Death’ After Love Marriage – Kolkata: The Times
of India: Soma Bakshi had everything going for her. A charming personality, a degree in Rabindrasangeet and a loving fiancé, who seemed an ideal husband. But the illusion lasted till her marriage . . .
The torture for dowry allegedly started the very next day. When her
parents found her smouldering body on bed, she was gasping her
last breaths. Her husband sat by her side and her father-in-law
paced up and down the room. . . . ‘We saw [her mother-in-law] sitting on the verandah. Soma’s body was lying on the bed covered
with a sheet. Her face was burnt. There was no effort to take her to
hospital’, said [her father]. . . . She died on Thursday night.
After reading those articles, she thought that mothersin-law who had not been burned by their own mothers-in-law
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were playing a key role in the killing of their daughters-in-law.
More, Shantih did not like being given orders. And she hated
fire. She had spent the previous evening in a club with her Hindu
friends from Bangalore. The alcohol she had drunk there had
brought on a strange state of mind. As they were leaving the
NYX Elite Club bar, her friends pointed out a large glass jar of liquor with a dead cobra inside and an exorbitant price tag. Shantih learned that drinking from that jar containing the dead
cobra had created the unusual excitement in the club. And she
had drunk from it. Did that cobra still bear venom?
“When you come back from Tamil Nadu we’ll arrange a
party with snakes. It’s fun.”
Her friends, actually the children of her parents’ Hindu friends,
close to her in age, told her about the hype surrounding snakebites at parties, popular in Bangalore. They used keelback snakes, a sort of semiaquatic snake with less venom. She was not
to be afraid. But she was now, refusing to leave her sneakers in
the bus while all the Hindu pilgrims were leaving theirs behind.
She promised herself that she would buy a pair of slippers and
a light dress at the next stop. Her pants and green jacket were
not for this boiling weather. The Deccan plateau was too hot,
and it was supposed to be quite the opposite at the beginning
of December.
Shantih’s father, a former engineer from California
who had specialized in the irrigation of crop fields with water
from underground aquifers, had worked in South India for a
while far back in time. Her mother, a teacher, had told Shantih
that one day she would visit that faraway place and understand
her name. Her mother knew very well how annoyed Shantih
had been for her entire life—especially from first grade until
high school—to bear that name, perhaps appropriate for a professor of classical languages, but not for a mathematician! At
that time, she hadn’t read Eliot’s The Waste Land, and her mother didn’t tell her about it, but she discovered it in college. That’s
why when her own children were born, Shantih gave them
plain, simple names: Mary and John.
Her mother had died in India about twenty years ago,
in a fire, while traveling alone. Her father refrained from talking
much about his wife’s death, from which he had to all appearances recovered well, but before Shantih’s departure, he told
her he truly disliked this trip of hers to India. The timing was
not good for the family: Shantih’s pregnant daughter was due
soon, while her son was talking about moving to another state.
And just then, quite strangely, she had decided all of a sudden
to spend her Christmas vacation in India. She thought she
would have loved to have her husband with her. He had been a
good man, taken away a few years before by a heart attack as
he hurried home one Friday evening to their house in Westchester.
She refused to listen to the guides’ annoying voices.
She was not welcome here and she knew it. It was their problem.
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During lunch served in Kanchipuram, on banana leaves instead of plates, she watched those families of pilgrims:
women in saris, men in traditional clothes displaying marks of
red, white, and orange on their foreheads and arms. Few of the
men wore the Brahmin’s white thread around their chests, she
noticed when the Hindus took a ritual bath at the Ekambareswarar temple. The Hindu wives were observing all the rules laid
out by the sacred books, the do’s and don’ts for righteous Hindus; they were vegetarians. Shantih was not, but she complied;
it was a good chance to cleanse her body.
At the Ekambareswarar temple, where God or Sri or
the Sacred was worshipped in the form of Prithvi Lingam (Sand
Phallus, symbolizing Earth), they entered a small temple beside
a mango tree, where a priest anointed the pilgrims on their forehead with a red sign, a bindi.
“Pray for me, father,“ Shantih said out of the blue, as if
she were in her church in New York City.
“You have to pray to her.” The priest pointed to the statue of the goddess. That goddess, Parvati, had once playfully
closed the eyes of Sri Shiva and the world had plunged into darkness. Parvati had come to this place to do penance under a
mango tree, making a lingam, the symbol of the supreme divine
power, out of earth. The mango tree was still there, in front of
Shantih’s eyes. It was a tree growing from the same root of the
tree under which Parvati had done her penance. Shantih felt
she had to pray for forgiveness, too, but she did not know what
was wrong in her life or what penance she was supposed to do.
Parvati was dressed as a human being, wearing flowers all over
her chest, watching the pilgrims with wide-open eyes as if she
was right there, under the thousand-year-old mango tree,
though the celebrated tree had been there ever since the gods’
time. A real, palpable tree, connected to them. Like the olive
trees in the Garden of Gethsemane. Were there still gods
around? Shantih, barefoot and disgusted by the feeling of the
mud under her feet, doubted it.
In any case, in spite of what she had just experienced,
her mind kept returning to last night’s events at the NYX Elite
Club, especially the conversation with Ganesh, a lawyer from
Mumbai she had met in her friends’ house in Bangalore. He was
on his way to his parents’ home in the South. They had had a
casual conversation and chattered about her upcoming tour:
the next day at noon she was supposed to arrive in Kanchipuram, and the following days she would set foot in Trichy, Rameshwaram, Madurai, Kanyakumari, and Trivandrum. She’d
laughed quite a lot. Again she blamed the cobra, as well as the
excitement in the air of the club.
And now she was supposed to go barefoot one more
time to Kamakshi’s temple on that dirty road. She had cleaned
her toes and soles with alcohol after visiting Ekambareswarar,
while the pilgrims paid no attention to the mud. Moving towards the temple with her sneakers on, despite the group’s
murmurs and warnings, Shantih felt comforted by the knowledge that her bulky bag filled with medications waited in the
bus to protect her against so many germs and bugs carried by
the drinking water, the food, and almost everything she breathed, tasted or touched.
“Sri Kamakshi Devi is an embodiment of universal
power—Parasakti. Goddess Kamakshi is an incarnation of Parvati. This temple is sacred to the Goddess Parvati. You have to
enter the temple,” said the tall guide with a low voice.
“No thanks, I’ll pass on this one,” she said, advancing
on the road to the temple.
“You have to see the Goddess, go back and leave your
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sneakers in the bus,” said the other guide, the chubby one following her.
“I will not see Kamakshi,” she said, looking at the bright
pieces of glass all over the road. The story about one of her father’s friends getting a cut on a similar muddy road and dying of
septicemia was still vivid in her mind.
“Kamakshi is the most powerful Goddess of all, you will
not get hurt, nobody does here,” the tall guide persisted.
“No way,” said Shantih.
They were facing the huge door of the temple, adorned with carved stone sculptures and live monkeys taking refuge in the niches. High walls protected the interior from unholy
viewers.
“Did you come all this way to refuse to enter that
door?” The tall guide was truly disappointed. “The Goddess is
very powerful. You cannot do this to her.”
Was that a nonsensical scare, or only a warning he
gave to everyone?
“You cannot enter the temple,” he added. “I am sorry.”
He did not want to leave her alone outside the temple, either.
“I’ll wait for you here,” she said in an indifferent voice.
Besides concern for her safety, it was a refusal of that humiliation, barefoot again in the mud and feces.
“Promise that you will stay right here waiting for me to
come back from the temple, I have to lead the group inside the
temple!” The tall guide really did not want to leave her alone.
He was genuinely frightened.
She promised. The tall guide stayed still. “You will not
see the Goddess. Darshan is so important.”
“If the goddess wants to see me she can, I am right
here!”
“Could you please reconsider?” The chubby guide, a
real Brahmin, was almost choking on her disobedience.
“Sorry, I won’t,” said Shantih. And she promised to stay
there, still as a stone.
She stayed still for a few minutes, moving from one foot to the
other; then she looked around at the tall walls surrounding the
temple, the sculptures of the façade, the monkeys, and took a
lot of shots with her camera, trying to avoid a few curious
women. Then she saw to her right, just a few steps away, a merchant with brass representations of the Hindu gods, and, moving carefully, she bought two small Kamakshi dolls bearing the
dual symbols in their hands, one like a palm leaf pointing up
and the other one like a trident resting on the base of the statuette. Lying at her feet she saw a page of newsprint—
Deccan Herald News, December 23..
A Hindu man who married a Muslim girl was beheaded
after a kangaroo court ordered his “execution” at a village in Murshidabad district of West Bengal, reports reaching here said on Saturday. The two got married two-and-a-half-years ago and Munera
is now the mother of a 10-month-old child. The couple came to her
village on July 1 last with her husband. Prasad concealed his religion
by adopting a new name, Munna Sheikh. But soon the girl’s father,
Ansaria Sheikh, became suspicious of his son-in-law’s behavior.
Sheikh came to know the reality and reported this to the village elders. A salishi (kangaroo court) summoned Prasad and discovered
his true religious identity. He was promptly awarded a “death sentence,” after the members unanimously agreed that he “offended”
Islam by marrying a Muslim girl and concealing the same, reports
said.
Facing the temple door, on her left, a limping old man
was selling glittering bracelets.
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“Ten rupees,” said the old man, leaning toward her on
a cane. “Or one lakh – one hundred thousand . . .” He tried to
make a joke. Flies, mosquitoes, dirt, garbage all over; his eyes
were intelligent. Shantih did not feel sorry for him. At least he
did not beg as so many others did.
“Only three rupees, madam,” echoed the young voice
of a girl hidden under the table.
The man looked annoyed. The price for foreigners was usually
three times more. The girl laughed, pointing at a row of bracelets in many colors: “These ones cost ten rupees, madam.”
Shantih moved a few steps to the left, towards the
mesmerizing bracelets. She remembered she had promised herself that she would stay away from cheap things in India. She
had enough bracelets at home. But she could not resist these.
She could not say no to the old man, either.
“Did you see the Goddess?” asked the old man, rolling
his cane in small circles on the ground. A woman was throwing
garbage on the street right in front of Shantih.
“No, I didn’t.”
“Why not?” His face looked worried.
“I don’t feel like going barefoot on this muddy stretch,
filled with glass splinters and bugs.”
“Nothing can happen here, the Goddess protects all of
us,” insisted the old man, his English suddenly more fluent.
Meanwhile, Shantih was deciding what to buy.
“Kamakshi is very powerful, you should pray to her,”
he continued. The man’s insistence became annoying, as well
as the loud religious songs rumbling the word “shantih,” coming
from megaphones installed on the temple’s walls. She paid for
a few bracelets in different colors.
“What is the meaning of shantih?” she asked the limping old man. She knew, obviously, but she wanted to hear it
from him. It was a way to change the subject of the conversation. But as he took her money, the old man pretended he could
not understand her anymore.
Bored and annoyed, carrying the little bag with the brass Kamakshi, Shantih went back to the place where the guides had
asked her to wait; facing the temple, she tried to slide a green
bracelet onto her right hand. They looked like they were made
of sheer metal or some unknown kind of plastic. To her annoyance, her hand was bigger than those of the Hindu ladies.
The bracelet looked too small. The next thing she saw was the
bracelet in pieces and the inside of her flesh, a white crevasse
instantly flooded with ghastly blood that flowed straight down
over her purse and Kamakshi’s brass statutes. She did nothing;
that image completely seized her mind. It was so beautiful, the
inside of her flesh!
It so happened that just then the tall guide came out of the temple. He snatched a dirty towel from a vendor’s table and tried to
stop the blood. Then he put her in a rickshaw and rushed her to
the nearby hospital, but no doctors were there on Sunday. In
the hot evening that was darkening on the Deccan plateau in
the middle of nowhere, the rickshaw’s driver hurried more than
twenty miles to another hospital. Holding up her right hand,
where the blood was still finding its way to the surface, Shantih
entered a sort of trance, loudly and incessantly repeating, “Kamakshi has punished me!”
In the hospital’s emergency room, a fan struggled to
cool the air; flies were all over the
place; the surgeon and his assistant told the guide that two
veins had been cut. A few stitches would solve the problem. And
several shots as well.
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“You are lucky; you did not wash the wound.”
Was the water dirtier than the towel used to wipe the
vendor’s desk? The lights went out. The doctor’s assistant took
a flashlight out of his pocket and they continued to work on the
wound. A little girl with high fever was agonizing on the other
bed; a few more shots; pain. The lights came back on.
Far away into the Hindu world, with only the rickshaw
driver and the terrified tall guide, Shantih was obsessed with
the Goddess.
“Kamakshi punished me,” she whispered, holding her
right arm with her left hand, while the doctor prescribed whatever was necessary after the surgery.
“I refused to go inside barefoot, afraid of the glass, and
she punished me with glass!” The pain in her right hand was
there despite the painkillers.
“You will do well,” the doctor said, coiling his neck and
head in a cobra-like movement; and, looking deep into her eyes:
“Kamakshi hasn’t punished you. The Goddess has taught you a
lesson.”
Back at the hotel in Kanchi, the little brass statutes covered with blood stood by her bed, together with her daily pills
in the bulky bag. The group of Hindu men, her traveling crowd,
soon filled the space, curious to see the room of a white woman.
Strangely, no Hindu women came to see her. And under high
doses of antibiotics and painkillers, Shantih decided to continue the journey. Then the door to her room opened and the tall
guide introduced Ganesh; she remembered he was also headed
south.
“I heard what happened from the hotel’s employees.
Anyway, I wanted to greet you,” he said in the doorway, introducing himself to the pilgrims as the best friend of her parents’
best Hindu friends from Bangalore.
At five in the morning Shantih left with the group, hardly remembering about Ganesh. There followed a day filled with
other humiliations: pain and scorching heat in the bus, while
trying to cool the wound with ice cubes; Trichy’s dirty hotel.
After Ranaganantha Temple, Jambukeshwarar Temple, and
Rock Fort Temple, she had hoped to get some rest, but flies and
bugs were everywhere. And Ganesh, again appearing from nowhere in the middle of the night while she asked to move to a
bug-free room. By that time, she was considering going back to
Bangalore and from there to Mumbai. Clearly, South India did
not want her. Then a clean and comfortable room changed her
mind. A few hours later she had breakfast with Ganesh in the
hotel’s lounge.
“Are you giving up?” asked Ganesh. Suddenly Shantih
perceived the morning light as very powerful, almost close to
the pain, as well as all the sounds.
“I think that this is my pilgrimage too,” she said pointing to her right hand. And then she told him about the little
statutes soaked in blood.
“Will you feel uncomfortable if I continue my private
pilgrimage following your tour?” Ganesh feared that she might
say no. And after a short pause: “I did not do this pilgrimage
ever in my life. I’m a Hindu Brahmin,” he added. He was about
fifty years old and he had not yet had the chance to see the holiest places of his religion.
There were lapses between light and time, small discrepancies reflected in the way words, and especially verbs,
were chosen to come into sentences. Time was flushing late
while the light was running fast. Shantih did not bother to fix
them. Her body was immersed, taken over by a diffuse pain, so21
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mething she did not remember experiencing before.
From Trichy the pilgrims arrived in Thanjavur at the
Brahadeeshwara Temple. In the evening they reached Rameshwaram. Ganesh waited for her in the Maharaja Hotel’s comfortable lodge lobby, right near the temple. Then he brought her
to a doctor to change the bandages and to a shop where she
bought a blue fabric with embroidery for a kurta dress, ready in
an hour.
At four in the morning she was inside the temple with
all the pilgrims, dressed in her blue kurta, the loose shirt falling
below the knees, with the red mark on her forehead, the bindi,
between the eyebrows, the sixth chakra, known as the ajna,
meaning “command.” It was the seat of concealed wisdom, the
center point wherein all experience is gathered in total concentration. The guides did their best to get her into the temple.
Inside she witnessed Puja and Darshan, the most intense and
sacred rituals celebrating Rama, the reincarnation of Lord Vishnu. Thousands of men wrapped in waistcloths were shaken by
the great excitement of the revelation of the divine. The air was
hard to breathe; the unbearable noise grew louder and louder,
like thunder without limits, while her body became ghastly cold.
The ritual had no new elements for Shantih; instead of
wine there was milk; instead of the cross on the forehead, bindi;
instead of bread, fruit: transubstantiation. The divine was descending into the elements of beauty and food that human souls
were ready to absorb. Icy feet; she could hardly breathe; there
were too many odors and perfumes. She stayed to witness the
ecstasy of pilgrims in a delirium in the huge line for darshan in
front of the sanctum sanctorum, called Linga of Sri Ranganatha,
the place where the divine Rama was resting.
The wounded hand throbbed with sharp pain. Ganesh
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was in the line of pilgrims, barefoot and half naked, with ritual
marks on his forehead and arms, and the Brahmin’s thread
around his chest. He saw her anxiety and pain, and, cutting a
path through the hundreds of bodies, he reached her and snatched her out of that line, and put her in the Brahmins’ line
where only the illuminati were allowed. The priest quietly anointed her, and on their way out, gliding barefoot on the icy mud,
they did not speak. He stopped in front of the temple door.
“What is Rama for you?” she asked Ganesh before he
departed.
“Not an object of worship, but a state of consciousness
. . . I need his presence to keep the balance in my life.”
Wrapped in the brown shawl bought in Mumbai, Shantih looked exhausted; an uninteresting woman, looking a little
younger than fifty, slim, tall, white complexion, with brown
hair—properly dyed—and brown eyes. She hoped to get some
rest while he went back to perform the ritual bath in the
twenty-two wells. It seemed to her that Ganesh had the entire
time of the universe at his disposal. A universe infused with the
heavy melancholy of India, and amplified by the music in a wave
of high-pitched sounds, hard to bear. In her dream Rama and
Sita visited her, while it was quite obvious that Shantih had actually come to see them.
“Rama rejected Sita back in Ayodhya; he could not distance himself from people’s gossip,” said Shantih in an angry
voice. In the afternoon, by rickshaw, they reached the place
where Lord Rama built a bridge across the sea to rescue his Sita
from her abductor, Ravana; nearby was the shrine where Sita
passed the fire test. She was pure.
“This is the unofficial ending of the Ramayana,” calmly
whispered Ganesh.
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“What do you think?” asked Shantih.
“I trust Lord Rama’s love for his wife; it is about Shiva
and Parvati.”
“Was it love or pride?”
“A god cannot betray a goddess,” said Ganesh. “A
woman with quintessential qualities.”
“Did you ever meet such a woman?” asked Shantih.
“No goddess has ever appeared to me,” said Ganesh.
He was widowed, like her. His mother had chosen a
new bride for him, and he was on his way to see them all. He
could not disappoint his family.
In a small dispensary filled with flies and casseroles
holding sterilized bandages under a bed, a nurse warned, “It
could easily get worse.” Shantih’s wound did not look very good.
“Infection,” added another one, too busy to wash her
hands before using the sanitizers Shantih had bought from a
nearby pharmacy.
“Do not worry,” said the third one, holding a white bandage offered by Ganesh from the same kit, “there is always
hope. If you die, you might reincarnate much better.”
It was a strange consolation prize. Meanwhile, her
Hindu friends from Bangalore had left a message for her at the
hotel desk; they urged Shantih to accept Ganesh’s invitation, to
go to his family’s estate in Kanyakumari and stay there, rest,
heal, and see the region at her own pace. There was no reason
to rush. Her plane out of Mumbai was supposed to depart in
three weeks. That night she would sleep in Madurai in the same
hotel with the pilgrims. While in Kanyakumari she would accept
Ganesh’s hospitality.
Madurai in the evening; this time Shantih was not allowed inside the sanctum sanctorum. Meenakshi’s temple dedicated to Lord Shiva (in the form of Sundareswarar or “Beautiful
Lord”) and his consort, Goddess Parvati (in the form of Meenakshi) displayed twelve gopurams, or gateway towers, elaborately sculpted and painted. Here Shiva came down to earth to
marry Meenakshi, an incarnation of Parvati.
“Shiva is responsible for change and represents the
most essential goodness. Shiva’s first wife was Sati and his second wife was Parvati, also known as Uma, Gauri, Durga, Kali,
and Shakti. His sons are Ganesha and Kartikeya.”
Dressed in European style, Ganesh showed the mixture of his inner essence: a dark-skinned Tamil Nadu man, educated by Hindu Brahmins and also at a British school in Oxford.
No other signs on his skin, except an orange thread around his
left wrist, the color of those thirsty for knowledge. In order to alleviate Shantih’s disappointment, Ganesh explained in a low baritone voice what there was to see around the walls: pillars,
shrines set up in niches.
“Could you tell me what shantih means?”
That break on the stone steps of the temple brought
Shantih a different perspective on things; the torches in the niches sparkled with unbearable light and odors, while the wound
was terribly painful. Pilgrims all around offered pujas and exercised darshan excessively. Outside it grew as dark as a coal
mine. From the stone steps, the one thousand–pillar gallery appeared to be a forest ready to come to life. And between them
she tangibly felt that the crevasse separating their worlds was
deepening.
“As you know, shantih means peace,” concluded Ganesh with his eyes half closed, pointing at her wound. “There
are three shantih, actually, and they each have a different meaning in the prayer.”
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He closed his eyes and uttered OM and after that shantih three times in a row.
“The first shantih asks all curses of the ancestors to go
in peace; the second one asks all evil things around me to leave
me in peace; the third one asks whatever is impure and evil and
bad in my spirit to go away from me in peace.”
Every shantih was sung in a different intonation; it was
a scale from the highest pitch of OM to the lowest possible. She
repeated it after him a few times. The sound traveled from her
toes to her eyes through all arteries; sound and blood together
fused into a new element. Then the same thing happened with
the torches’ light, and then blood and light and sound enclosed
the wound in her right hand.
“What is your meaning of peace?”
“ . . . to have enough knowledge and understanding to
keep myself strong in the face of conflict . . . a state of consciousness fostered by prayer and meditation . . . helping me to
know myself.”
“Are you at peace?” asked Shantih. She could not read
anything on his face.
“I think I am,” said Ganesh. “Are you?”
It was a question that remained unanswered. They left
the temple and rushed to a doctor’s office in Madurai to change
the dressing on the wound. The nurse did not have surgical gloves. They found a pair. Two nurses were trying to put the gloves
on. The third one succeeded. It was a scene Ganesh did not
comment on out of embarrassment. The doctor prescribed
more antibiotics, unsure if the wound was about to heal or to
get worse. In the morning, as planned, Shantih left the pilgrims’
tour and joined Ganesh in his comfortable car. Soon, from the
room in a cottage Ganesh’s parents offered her to stay in, Shantih felt fortunate to contemplate the island with the Vivekananda Rock Memorial surrounded by the waters of the Arabian
Sea, the Indian Ocean, and the Bay of Bengal. The old couple,
Ganesh’s parents, did not quite understand why she was traveling alone in India.
“Your husband?” asked Ganesh’s mother.
“Dead.”
“Your children?”
“On their own path.”
Why was she there? To find out the meaning of her
name. Had she found it? She was not sure, but she explained
her parents’ mission in India, and how her mother, in love with
India, had given her this exotic name at birth. Shantih avoided
the issue of her mother’s death in Kerala. She knew that it had
happened near Anantha Padmanabha Temple in Trivandrum,
forbidden to non-Hindu eyes. His Hindu friends reported to her
father that her mother had gotten in. One version of her death
was connected with her forbidden viewing of the temple.
“You look like one of our goddesses,” Sati, Ganesh’s
mother, said in a cold voice. “You look like Lakshmi.”
Shantih wore a green kurta with embroidered mandalas of gold; she drew back in her chair. It looked as if Sati was
about to bite her with a cobra-like movement, or was that only
in her mind? A drop of blood from the wound stained her dress.
Shantih blamed herself for not straightening the bandages.
“Forget the wound,” added Sati, coiling her neck vigorously in a series of linked concentric rings, a movement Shantih disliked. Those turns of her neck did not look like a welcome,
and Shantih did not know why. Perhaps it was the resemblance
to a cobra? Was her unease an awareness of imminent danger,
or was it only the lingering discomfort of a past tragedy?
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“The goddess of fortune?” asked Shantih kindly. Sati
closed her eyes. The red bindi sign on her forehead shone, as
well as the orange stripes and flowers of her blue sari. Sati’s
husband, Raj, a retired judge, was quiet. His previous two wives
had died. Ganesh was the son of Sati, a much younger wife.
Other children from his previous marriages had not survived.
“Lakshmi is Vishnu’s lover and consort,” said Sati with
a rapid coiling of her head.
Shanti felt dizzy, almost about to vomit.
“Isn’t it true?” Sati asked Raj.
It seemed mother and father played a sort of game
that Ganesh did not like.
“Shantih is not so beautiful,” said Raj in a very serious
tone.
“I think she is,” said Sati, waiting for a word from Ganesh, who stubbornly refused to be drawn into that conversation. There followed the doctor’s appearance, the dinner, the
eventless evening. Shantih was in a state of alert; she felt tense
alone in that house exposed to the wilderness. It was right after
she had flipped through channels and watched a Bollywood
movie that Ganesh arrived in her cottage, joined by a servant
who did not leave the room.
“Don’t be afraid of scorpions and serpents,” said Ganesh. “They are afraid of us. Don’t kill a cockroach. It might be a
reincarnated person. Don’t kill baby scorpions in the courtyard;
remove them and leave them outside the garden.” Had her bad
habits already been reported?
“Please,” he added. “A cobra is a very delicate animal.
It will not harm you.”
“Have I offended your mother?”
“Not at all, really.”
“What do you mean?”
“She is afraid that your presence might harm my wedding.”
“How?”
“I don’t know.”
Again and again she could not read his face.

Dedicated to the Goddess Nga (”serpent”), the Nagaraja temple was full of images of snakes. The gatekeepers of the
inner sanctum were two snakes. The next day, Shantih did her
best to hold back her fears while walking barefoot through all
those imagined serpents. Powerful sensations perceived by
soles and toes forced her to pay attention to every stone and
sand grain. Those moments her skin became a sort of serpent
skin, sliding on the temple’s pavement. It was said that many
serpents were alive around there; her toes were now a part of
them. To make conversation, Ganesh recounted the legend of
Vishnu, who gave a mortal the sacred formula to go to Heaven:
Om Namo Narayanaya. Vishnu warned that he would go to hell
if he disclosed that secret to others. The man went to his village
and told everyone how to get to Heaven. Asked by Vishnu why
he had done that, the man said that it was worth it to have one
going to hell and so many to Heaven.
“Will you go to hell for telling me the formula?”
“I’m happy you’ll go to Heaven.”
If she was Lakshmi’s reincarnation, as Sati said, then
who was supposed to be her Vishnu?
At the crossroads of M. G. Road and S. S. Kovil Road in
Trivandrum they found the Highland Hotel, where Shantih’s
mother had stayed twenty years ago before she died. Nobody
there remembered anything. At the police station they heard
that Shantih’s mother had died visiting a man with whom she
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had a relationship. Actually both of them had died. The investigation concluded that it was an accident. But now, after twenty
years, when all witnesses had disappeared, it was acceptable to
say that they had been killed. An affair between a Christian and
a Hindu was not very well-received there. The site of the burned house was not far away. Nothing much remained to see: a
few mango and palm trees and bushes; her mother’s grave. She
lifted a white stone from it and put it in her purse. Back in Kanyakumari, visiting the doctor, she let him know in a joking way
that the wound gave her a way of seeing things differently. The
hand was not doing well, and she liked that. Was she addicted
to her wound?
The doctor did not agree, but during that conversation,
while holding the stone from her mother’s grave in her hand,
Shantih remembered her sleepless night in the cottage by the
ocean. She convinced herself that she could not go through
another night of strange noises, coiling of unseen serpents,
sounds of scorpions and shadows. It was not polite and kind,
but the only way to get out of that place after dinner was to
steal away secretly.
The dinner was tense; Ganesh told his parents about
Shantih’s mother. He also announced his decision to put the
wedding on hold. The bride-to-be was too young, they had nothing in common; her education was poor and her mind was that
of a Hindu, with no room for anything but tradition. Afterwards,
in her cottage, Shantih packed. Carefully. No bugs in her luggage. She left stealthily, and Ganesh promised to keep quiet. His
parents should not be offended. They would find out about her
departure in the morning. Then Ganesh brought Shantih to the
best hotel in Kanyakumari and promised to come back early the
next day.
The truth was that he wanted to be different, too; without hiding from himself, he accepted that he liked her. He had
tried this transformation while in England during his college
years, but there had always been something that threw him
back to what he had been and come from. He was ambiguous,
mentally and spiritually. He would like to be with Shantih, to
talk to her, have dinner together, walk with her, and have a life.
But where? In what place? What world? He was not ready for
any other place but India. Shantih’s mother had tried to break
the rules and she had paid for it. Her daughter did not give the
impression of being so bold. It did not look to him like Shantih
would try to go further. And the warning of Kamakshi: For her?
For him? Was he awake? Asleep?
Ganesh opened his eyes to much noise close at hand.
Newspapers were scattered all over his room. He liked to read
before falling asleep. The TV was on, and his butler was begging
him to wake up. There was a fire. Running toward his parents’
cottage, he heard shouts that the fire was a different way. It was
in Shantih’s cottage. And voices told him that she was dead; that
cottage burned to the ground.
“So unfortunate,” said his mother. Sati, already there,
had checked that nothing was left of the cottage.
“I feel sorry for her. Nothing’s left. We’ll have to announce her death to her friends in Bangalore,” said Ganesh’s
father.
“Karma,” Sati repeated over and over in a low voice.
“Like her mother in Trivendrum.”
“It was the boiler,” added Raj in Sati’s tone, “I am sure
it was the boiler.”
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***

From the rock where she sat, the waves of the Bay of
Bengal gently touched Shantih’s feet. Turn west, and the liquid
ropes of the Arabian Sea did the same; turn south, and the Indian Ocean’s fluids rushed towards her. And because the Gods
were kind, Shantih witnessed the most breathtaking sunrise at
the horizon where the sacred mountains of South India showed
their tops. Humbly, the Bay of Bengal, the Indian Ocean, and
the Arabian Sea converged at Shantih’s feet on the sands of Kanyakumari and the Vivekananda Rock.
It was said that Kanya Devi, an avatar of Parvati, was to
marry Shiva on that seashore with its groves of coconut trees
and the sea so calm that one could play with the waves; but
Shiva failed to show up on his wedding day, so the rice and
other grains meant for the wedding feast remained uncooked
and unused thereafter. It was said that the uncooked grains turned into stones as time went by. Shantih took a stone and
threw it into the three ocean waters, asking about her true self
again and again. On that spot a god had not shown up for his
wedding! What a ridiculous sentence!
“Am I myself or not?”
She had to recognize that she felt different, as if she
was not an artificial woman anymore: a woman made of plastic
and not of real flesh. Was this true? And which was her true self?
For many days she had not taken a single pill from the
bulky bag full of drugs against depression, asthma, allergies, osteoporosis, anemia, stress, and to her surprise, she was still
alive. It had been her decision right after the accident to stop all
medications except antibiotics. Without those pills she had
taken since her husband’s death, life had lately begun to be
quite different. It was like remembering how it is to be a real
human being, transited by emotions; feeling and hearing and
seeing at real life’s pitch. But coming back to her painfully, real
life felt too powerful, and she was too weak and tired, and also
too old, to endure it. Those powerful inhibitors had kept her in
a comfortable anesthesia for many years. Life now showed itself as intensely pleasurable but harder to endure, impossible
to go through as before. She felt she had not enough strength
to suppress anything anymore. She felt vulnerable from tip to
toe. Even the sound of the waves was too strong, the light of
the sun unbearable, the breeze too harsh. And who needed
such a woman? And what to do now?
Digging into her purse for a tissue, she found the white
stone from her mother’s grave and beside it, lost in the bottom
of the purse, one pill, coated in a nice blue; she looked at it, hesitated for a moment, and swallowed it. It was for her own good.
Was her mother there to protect her? Soon her body would become numb, embracing and sharing the holy numbness of the
Gods.
“How did she die?” Shantih wanted to know more
about Ganesh’s wife. They had wrapped up their discussion of
the previous night’s events on the estate. Sati and Raj were in
much distress and asked Shantih for forgiveness. They were
happy that she had secretly left the estate. No need to apologize. She would have died in that fire. She had avoided a terrible death.
“She dropped dead in one of the wells on the estate.”
Ganesh pointed to the woods far behind the house where his
wife had died one year before and said nothing more when
Shantih tried to probe further.
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“Where were you?”
Mental clarity. The breeze was playing with her hair.
She politely asked Ganesh to speak more softly; the sounds coming from him felt like they would burn her face.
“In Mumbai.”
“Why was she here?”
“Visiting. One of our sons was with her.” That son was
still in college in Mumbai, while the other one was in London.
And he added, “But you have to understand that what is perishable is not real. Whatever you see with your eyes—these trees,
the ocean, I—is not real. The real is only what is not perishable:
the universal soul.” Shantih had already started feeling that
way.
“Desire means suffering,” continued Ganesh. “You desire happiness because you are not happy. Suffering starts when
you desire what is outside you. Desire what is inside you and
you will be happy.”
She did not agree. And she knew that soon she would
not desire anything anymore. She acknowledged this while removing the bandages from the wound. It showed no bleeding,
no infection, and no pain. She was slowly becoming numb.
“There are many styles around here: Rama’s style of action, Krishna’s style of logos, the lover’s style . . .” Ganesh continued while Shantih played with the waves with her wounded
hand.
At that moment he grasped Shantih’s style of running
away from whatever was real. It was different from his but had
the same outcome.
Darshan; contemplation of the sacred; contemplating
her; the Goddess.
“Do you think I’m Lakshmi’s or Parvati’s reincarnation?”
That light of India that gave her a special mental state
of happiness in a continuous present was fading. She wished
she had noticed it before.
“Kamakshi’s trace is on your right hand. It’s Parvati.”
For Ganesh she had been only a link in the chain of
reincarnation, while Kanyakumari was the place where the gods
always miss their wedding.
“It does not matter,” said Ganesh in calm baritone
voice, without touching or trying to touch her, sitting on the
same rock with Shantih, barefoot in the same water of the three
seas; exercising darshan; contemplating the Goddess.
“We have so many chances in the future and had such
a lovely time in the past . . .” he added. By accident, this manifestation of their bodies and their eternal souls had encountered an unplanned misfortune; sometime those who love each
other fail to be together. It happened even to the Gods.
Maybe it had been true! Perhaps they had had so much
and it had been so perfect! And without any doubt they would
have more than they could imagine!
“It will be next time!”
They both said it at once, and laughed.
Next life? Next year? Next week?
They were at peace, having just escaped the dreadful
experience of feeling their own real selves. Freed from going
through fighting and loving and suffering.
And they never did discuss the temporal issues again,
and never would for the rest of their lives, spent as they would
be on two different continents; yet that line they uttered at
once had been for each of them a liberating closure.
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Amintiri de la o aniversare

În anul acela, luna februarie a fost neobişnuit de plăcută, şi lumea, bine dispusă, venise în număr mare la centrul
cultural din New York, la ultima sa acţiune înainte de desfiinţare, sărbătorirea organizată de L. Orăşanu, directorul săptămânalului Conexiuni, o revistă de literatură proaspătă.
Primul a vorbit Gabriel Burstein, un pionier postmodern al sincronizării Kabbalei cu teoria sistemelor. El a prezentat şi cadoul, un portret în ulei, abstract, adevărat şi
impresionant, care îl prezenta pe profesorul său ca fiind o clepsidră cu două compartimente, găzduind literatura şi ştiinţa în
permanentă comunicare pe verticală, schiţată cu o tuşă de alb
pe un fond tot în două compartimente, orizontala fiind şi roşie
şi albastru închis.
O pianistă celebră, scriitori importanţi şi mulţi alţi oameni de bine au ascultat cuvântarea lui lungă, plină de farmecul nostalgiei cuminţi, înregistrată de aparatele televiziunii
locale, ca să ajungă până departe, în Europa, acasă.
A fost de faţă şi Dan Peligrad, pictorul, arhitectul, bijutierul, îmbrăcat în tuxedo, în contrast elegant cu mercedesul
său argintiu, şi Radu Popa, directorul bibliotecii Facultăţii de
Drept, prietenul său, un expert în spiritul de fineţe şi cum se împleteşte el cu cel considerat a fi geometric, şi Mitch Săndulescu,
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care a vorbit de viteza cu care sărbătoritul a pătruns în literatură, un norocos, şi Bogdan Ştefănescu, ultimul director simpatic al centrului care va deveni institut.
Penultimul vorbitor a fost doctorul Tsaganea, un vechi
colaborator al profesorului, căruia, la sfârşit, domnul N. Popa ia înmânat o medalie decernată de românii de pretudindeni,
pentru că, în anul acela, când împlinise şapte decenii, le făcuse
cadou cărţi care aveau să ne influenţeze destinul, urmând ca în
martie altă carte să fie trimisă spre publicare, cu speranţa că la
lansare va fi întâmpinată şi ea cu ropote de aplauze, împărtăşite
firesc de alte televiziuni ale locului, fiind presupus că, dacă o nenorocire nu vine singură, şi fericirile ar fi trebuit să sosească tot
cu grămada.
Această afirmaţie a fost discutată în timpul recepţiei,
cu brânzeturi din Franţa şi vinuri venite tocmai din Australia,
când s-au iscat întrebările, dacă fericirea e una, dacă rămâne
aceeaşi când e dobândită prin diferite metode, dacă există
grade de fericire, şi dacă fiecare nivel de realitate adaugă alt înţeles fericirii, fiind ştiut că lumina creată excită creierul la fel ca
cea necreată, vizibilă mai ales călugărilor de pe muntele Athos,
unde nu există nimic de gen feminin.
Privită prin ferestrele biroului meu, de la nivelul etaju1 / 2016
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lui zece, din Park Avenue, fericirea modernă părea garantată de
şirul de grădini suspendate atârnate peste clăriri uriaşe, ca pe
vremea vechiului Babilon, mutat acum în codul poştal 10021, cu
speranţa că va rămâne acolo mereu.
Observat cu mai multă atenţie, prin alte ferestre, din
alte locuri, mai puţin fericite, secolul de care tocmai scăpasem
părea saturat de teoriile îngâmfate ale terapistei Ayn, care, educată şi ea la Odesa, ajunsese în final la New York, unde Edy, artistul, demonstrase definitiv că nu contează metoda de fericire
vândută, ci numai metodele de convingere ce te fac să o cumperi. Oamenii acceptă orice dacă știi să-i convingi, spunea el.
Profesorul avusese prilejul să le contemple ideile, în
lungi perioade de timp, atent la detaliile experimentor lor, uimit
de naivitatea cu care au fost acceptate de cei ce credeau că tot
ce zboară se şi mănâncă, bălăcindu-se într-un singur nivel de
realitate, păcăliţi de rezultatele remarcabile din construcţia matematică, utilizată splendid la nivelul fizicii clasice.
Treizeci de ani în est și alţi treizeci de ani în vest, adică
mai mult de jumătate din secol, el a studiat cu atenţie, pe pielea lui și a altora, încercarea de a aplica logica cu două valori,
fals sau adevărat, la fenomenele sociale, în ciuda faptului că
omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, şi fiul lui, Christ, existând simultan pe două nivele, divin şi uman, a dovedit că cerul
poate fi coborît pe pământ. Pentru toţi.
Nu ca nefericitul domn Leon Troţki, care n-a putut dovedi de ce exploatatorii ar trebui terminaţi, după logica mort
sau viu, echivalentul termenilor fals sau adevărat, şi nici ca oponenta lui, Ayn Rand, care credea că numai exploatatorii ar trebui să trăiască, exploataţii fiind imbecili. Numai un imbecil se
poate lăsa exploatat, spunea ea.
Dacă falimentul lui Troţki devenise celebru, despre
Rand se știa mai puţin.
Ideile ei fuseseră aplicate pe scară largă de-abia după
venirea profesorului la New York, nu avuseseră încă timp să fie
date în judecată, să fie condamnate dechis, să fie legate de instigarea la violenţă, nimeni nu le acuzase de crimă, speculaţia financiară părea să fie drăguţă, inofensivă, dorită, ce mare lucru
să te umpli de bani, toată lumea asta dorește, o îmbogăţire rapidă, fără efort și proteste, nu ca pe vremea când comisarul
venea cu pistolul să te elibereze de proprietate, ci ca acum când
Ayn propunea să te duci tu la el, cu un pistol personal.
La ea violenţa era invizibilă, și falimentul părea să-i
afecteze numai pe imbecili, ceilalţi păreau să fie în regulă, la ei
fericirea venea pe tavă, minte să ai, totul este să știi să ţii tava,
şi Edy Bernays nu recomanda pușcăria sau lagărul, statul falimentat de corupţie nu mai avea bani pentru ele, oamenii și le
confecţionau acum singuri, împrumutându-se. Din convingere.
Este foarte adevărat că de-abia în ultimii șase ani, şi
destul de timid, dezastrul troţkist începuse să fie asociat cu teoriile doamnei Rand.
În primii treizeci de ani, din est, de acolo, din iad, raiul
părea că se află în vest, unde totul arăta de-a dreptul miraculos,
și prosperitatea părea că vine din cer, cam cum spusese și Calvin, a cărui tradiţie în America era stabilită de mult, cel puţin de
când Max Weber scrisese o carte celebră despre legătura dintre capitalism și etica protestantă.
Toată lumea a fost de acord că abandonarea acestei
etici a condus la apariţia fericirii construită pe datorie, care
dădea regulat faliment în zodia şarpelui, în şirul de ani deochiaţi
din horoscopul chinezilor, aşa cum s-a constatat în secolul 20,
când, în anul 5, pentru a anula datoriile ţarului ruşilor, Leon a
declanşat revoluţia permanentă, reluată în anul 17, în octom1 / 2016
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brie, când ţarul a fost şi el terminat, cu speranţa că în final se va
revolta şi America, lovită de depresiunea anului 29, provocată
de datorii colosale, urmate de atacul japonez la Pearl Harbor,
în 41, şi de lupta cu terapiştii, dusă de senatorul McCarthy, în
53, şi aşa mai departe, din 12 în 12, până în 89, când ţările cu datorii greu plătite s-au revoltat, ca în 2001 exasperaţii să dărâme
cele mai înalte clădiri din New York, odată cu filosofia numită
obiectivism, din cărţile scrise de Ayn, vândute în tiraje depăşite
numai de Biblie, care predicau fericirea pieţelor libere.
Ştiu ele singure ce trebuie să se facă, nu au nevoie de
etica religioșilor premoderni, scria ea, statul să nu se mai bage
acolo unde nu-i fierbe oala, Troţki a dat faliment pentru că era
un cretin, a crezut că a inventat omul nou, parcă asta contează,
divină sau nu, orice etică este superstiţie.
Tot în timpul acestei dezbateri, a fost amintit că, în
urmă cu ani, administraţia președintelui Ronald, un actor carismatic, bun prieten cu Ayn, i-a trimis profesorului o scrisoare
de deportare.
Du-te de unde-ai venit, spunea ea, eşti prea vag, nu
ştim unde să te catalogăm, dacă nu te interesează azilul politic
înseamnă că nu ești nici troţkist, nici randist, nu poţi fi simultan şi una, şi alta, cum crezi dumneata, absurd şi periculos, când
afirmi că nu e bine să optimizezi după numai un singur criteriu,
şi vagul apare automat când consideri mai multe, şi vagul total
apare când le consideri pe toate, ca un un fel de cadou care te
scapă de grija detaliului, nu ne interesează gradul dumitale de
adevăr, o invenţie pe care o discuţi cu studenţii, fără pic de ruşine, aşa ceva nu există, du-te și stai la coadă cu imbecilii, fă cerere și așteaptă verificarea, să vedem dacă nu cumva ai fost
stalinist, tâmpit, sau tuberculos.
Degeaba șoptise profesorul că am venit invitat, şi crainicii emisiunilor de la Radio Europa Liberă care cântau libertatea, undeva în ţările libere, spuneau că acolo ea funcţionează la
fel pentru toţi, şi acum îmi spuneţi că unii sunt mai egali decât
alţii, ce dracu, atât troţkismul, cât și randismul sunt feţe ale unei
aceeaşi religii, și deci, potrivit constituţiei, ar trebui separate de
stat. Treaba mea cum văd eu fericirea.
În texte sau în faţa studenţilor, în grupuri răzleţe sau la
colţuri de stradă, ca acum în această discuţie, el susţinuse că
oamenii sunt și lacomi, și generoși, și victime, și călăi, şi orice
fel de cruzime poate fi ţinută în frâu numai când îţi iubești şi
dușmanul.
Falimentul altui elev silitor al lui Rand, Alan, șeful Rezervelor Federale, ajutat de mulţi troţkişti transformaţi în randiști, după mişcarea la modă, demonstra că unde paza e
desfiinţată, primejdia e teribil de rea. Era clar că o piaţă necontrolată, ca orice societate deschisă, ca orice sat fără câini, va fi
iubită de hoţi. Cu cât mai necontrolată, cu atât mai vizitată de
ei. Nimic nu păzește mai bine via ca frica. Profesorul își verificase această convingere, formulată în tinereţe, și predica contactul cu cerul, pentru că numai el îl poate face pe om să devină
eficient.
Încet, cu răbdare, pe măsura puterilor lui, în câteva
cărţi mai mult sau mai puţin literare, cum făcuse și Ayn, fără să
se aştepte la tirajele ei, profesorul afirma că tradiţia premodernă rămâne o referinţă nepreţuită atunci când e vorba de fasonarea societăţilor care vor să dureze.
O sută de ani nu înseamnă nimic, America este un experiment formidabil, în curs de desfășurare, așa că hai să recreștinăm.
De unde era el să știe ce avea să urmeze.
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On Writing Multicultural Literary History Focused on the Novel and Other Genres

Literary History in Multicultural Environments

I want to argue that “conceptual history,” especially in
its focus on the transformations of political, social and linguistic structures, has been relevant also for several recent efforts
to move literary history beyond traditional narratives that treat
individual authors, texts, genres, and styles within frozen national(istic) and temporal frameworks. What is needed is a
reconceptualization of literary history that would, in the manner argued by Reinhart Koselleck (in “Social History and Begriffsgeschichte” and elsewhere), interface a history of concepts
with the history of discourses and forms. The two approaches
are not incompatible but rather complementary: literary analysis, like conceptual analysis, requires attention to both linguistic and extra-linguistic contexts (Kosellek, “Response to
Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe” 64). Such a
reconceptualization of literary history will restore the dynamic
dimension of concepts, artifacts, and styles analyzed, reminding
us that they are “complex, ambiguous, controversial and contested” (64), as Kosellek himself has demonstrated in his introduction and contributions to the multivolume dictionary
Geschichthlichen Grundbegriffe (Basic Concepts in History,
1972-1997), which emphasize how the logic of conceptualization
changes over time in the process of modernization. In similar
ways, a transcultural literary history should call into question
unitary descriptions of historical and cultural periods, demonstrating that both the literary phenomena described and the
concepts used to frame them have no fixed contents but are
changing entities.
Much like Kosellek’s own historical projects, the examples of literary histories that I will describe in this talk offer “contextual accounts of how key concepts [and forms, I would add]
came into existence, were modified, or became transformed,
always understanding that these concepts were fiercely contested” (Richter, “Conceptual History” 184). Like Richter, I am
interested in the transformations that literary concepts and
messages undergo as they are transferred between cultures (a
central issue in several essays and in a section of volume 3 of
the History of Literary Cultures in East-Central Europe); but also
transferred between media, as demonstrated in the new project
on New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression
published at the end of last year. As Richter argues, “If conceptual transfers between cultures are to be studied in ways that
capture the complexity of the multi-faceted process of exchange and adaptation …, then the effects of translation must
be considered in terms of reception, just as much as the strategies adopted by translators to convey the meaning of the original text” (201). This is exactly what we do in our two histories, in
which translation between cultures and media plays a major
role.
Argument for a Prismatic and
Multicultural Model of Literary History
28

[L]iterature itself provides a mode of cultural

contact and has done so for centuries.... In

addition to offering direct figurations of otherness and cultural contact, literary texts ac-

tually deploy complex discursive strategies
and aesthetic devices in order to mediate

these fictional cultural encounters for their

readers. Thus they form part of the cultural

politics toward otherness, including the cul-

tural imaginary which they help continually
to reshape.

Gabriele Schwab, The Mirror and the Killer-Queen (39)

Under the altered post-1989 conditions, which have
phased out the traditional polarizations between Eastern and
Western Europe, but have at times replaced them with nationalistic and ethnocentric ideologies that promote no less violent
divisions between countries and regions, most of us working in
the field of literary and cultural studies have become increasingly mindful of the need to provide new ways to conceptualize
and relate cultures—comparing, translating, and interfacing traditionally separate entities. Focusing on “cultural contacts” is
even more important today than during the Cold War period:
literary history must venture into new areas, acting as a corrective both to narrow ethnocentric treatments of culture, but
also to the counter-theories of globalism that erase distinctions
between individual cultures.
Literary history—Priscilla Wald reassures us in her review of the New Literary History of America, edited by Greil Marcus and Werner Sollors (2009)—is not at all a dead activity.
Genres, like disciplines, are dynamic, as is the concept of the literary” (1). As she explains further, the guiding principle of the
New Literary History of America is prismatic, assembling various disciplinary perspectives and offering a “carnival of style,
voice, and topic.” The various chapters in it “function as individual vignettes, moments in time that readily form connections to other vignettes and help the reader see constellations
among eras” (1).
The prismatic, multicultural and to some extent multimedia model of literary history that Wald attributes to the New
Literary History of America has been anticipated and developed
more boldly in a few recent histories, including the History of
the Literary Cultures of East-Central Europe (2004-2010). This
four-volume work edited by John Neubauer and myself responds to the momentous events that have unfolded since the
tearing down of the Berlin Wall, offering the first transnational
study of the cultural and literary region that stretches from the
Baltic countries to Bulgaria and Albania and from the Ukraine
and Moldova in the East to the Czech Republic in the West. In
the words of a recent reviewer, the task pursued by the joint
work of more than 130 contributors from Europe, United States,
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Canada, and Australia, is
to re-conceptualize literary traditions in the
[East-Central European] region by deconstructing national myths and focusing on
common themes, thereby opening up perspectives which are routinely overlooked in
traditional national literary histories. [… T]he
richness of the material makes up for occasional unevenness, and such shortcomings do
not spoil the fact that the History is a trendsetter and launches a novel route into the
subject, one which scholars will want to follow and explore in the future. (Monika Baár
468-69, 471)

Inspired initially by the comparative-intercultural approach to
literary history outlined in Mario J. Valdes and Linda Hutcheon’s
1995 position paper and applied to the sister project on Latin
American Literatures by Linda Hutcheon, Djelal Kadir, and
Mario J. Valdés (1996), both our theoretical thinking and our
practical work has gone through several versions over a period
of fifteen years. It is not hard to imagine why a work that proposes to cover two eventful centuries in the evolution of a score
of literatures from several different language areas (the Baltics,
the Balkans, Slavic Central Europe, non-Slavic Moldova, Romania, Hungary, and Albania) and which has required some hundred-and-thirty contributors to map the exchanges between
them, has periodically raised quasi-insurmountable problems
for us. Both John and I have from the start been aware not only
of the enormity of this undertaking, but also of the polemical
nature of its conception, challenging traditional literary histories based on national and even text-oriented premises (we
focus on other media as well, such as theater, opera, and occasionally visual art, and discuss literature in a broad sociopolitical context). Moving beyond the boundaries of national
literatures, historical trends, and generic divisions, seeking instead those “junctures” or “nodes” that allow for a cross-cultural
interpretation, this history upset at times both national sensitivities and narrow aesthetic or text-oriented concerns.
It is true, however, that neither John nor I have been
known to shy away from a bit of creative controversy. As we argued in our 2002 ACLA position paper, the conceptual approach
we chose as editors for this history
rejects the positivist and orthodox Marxist
traditions that regard literature as a mimetic
reflection of an underlying ‘reality,’ ‘internalist’ histories that isolate the discipline from
the surrounding culture, Hegelian, organicist,
and teleological generalizations of periods
and cultures, reductive national perspectives,
and, last but not least, histories dominated by
‘grand narratives’.
(Cornis-Pope and
Neubauer, Towards a History 1)
In place of all these, we decided to emphasize “crossings” and
“nodes” that bring together various traditions,
deconstructing national identities. [They]
point up internal differences and suggest that
the apparently consistent structure turns out
to be hybrid upon closer inspection. What the
national literature projects tended to ignore,
or label as alien ‘contamination’ or ‘corrup1 / 2016
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tion,’ is shown here to be no less indigenous.
In this last conception of the nodal, the meeting points become intra-national points of dispersion. Literary works, authors, regions, and
ideas are more complex and multi-faceted
than their reductive images within the national projects. (36)

Building on the theoretical suggestions offered by Valdés and
Hutcheon (1995), we decided to organize our history around five
kinds of “nodes” – temporal, generic, topographic, institutional,
and figural – conceived by us and our contributors as points of
contact or interfaces at which various literatures, genres, and
historical moments come together, transcending national definitions. The nodal approach has offered us a more flexible
model for the discussion of literature in a continually shifting
geo-cultural environment such as that of East-Central Europe.
In both its theoretical premises and in its applications,
our work converges not only with the perspectives of Foucault,
Lyotard, and Hayden White on the contested nature of historical construction, or Dennis Hollier’s effort to retrieve the “heterogeneity that escapes the linearity of traditional literary
histories” (xix) in his multi-perspectivist New History of French
Literature (1989), but also with Koselleck’s emphasis on historiography as a dynamic discourse that foregrounds historicity
both in society and in language.

Case Study One: Intercultural Themes in the History of the Literary Cultures of East-Central Europe (2004-2010)
The ECE History seeks to replace organic conceptions
of literary history with an understanding of cultural evolution
as nontotalizable, open to potentially limitless “mappings,” to
borrow J. Hillis Miller’s terms from his essay on Wallace
Stevens’s topographies. As Miller puts it, a given mapping is always provisional, “infinitely variable, always open to revision.”
The different mappings can be thought of as “superimposed on
one another and on the landscape, like different navigations
through a hypertext” (Topographies 281). While we do not understand “limitless” in an absolute way, we do share Miller’s
“not so totalizing or totalitarian” view, which replaces organic
narratives of national cultures with open-ended “hypertexts”
that interplay different frames of reference and interpretive
perspectives. Such an approach is particularly important in
today’s political climate, in which resurrected nationalist and
ethnocentric concepts of culture vie with globalist ones. Though
seemingly opposed, both the globalist and the ethnocentric
models prefer “organicist” narratives, unified either by some
Romantic notion of ethnic and linguistic purity or by a Western
trust in late-capitalist global markets. We have proposed to
rearticulate East-Central European literary history around a
transnational approach that foregrounds disjunctures as much
as junctures, emphasizing the interplay of specific regional features without dissolving them in a universal melting pot.
In the process, we have reconceptualized rather than
erased national histories: bringing them into a dialogue with
one another, we have foregrounded the minority literatures,
the transnational German and Yiddish text, and we have given
special attention to multilingual figures, translations, and other
modes of cultural mediation. We have also taken “literary culture” as our subject, trying to navigate between the Scylla of internalist (or formalist) history and the Charybdis of a broad
cultural approach.
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In effect, our history consists of a great many microhistories, i.e., of localized, perspectival, and situated stories that
cannot be easily read as illustrations of an overarching organic
system. More specifically, we “scan” the last two centuries of literary production five times, looking at the region’s literary cultures each time from a different angle or through a different
“node.” Vol. 1 (2004) contains two of the five parts. In Part I, the
nodes are crucial dates or date clusters in political history. Deployed in reverse order to avoid the impression that the region’s
history unfolded in a necessary and predictable way, the temporal nodes (1989, 1968, 1956, 1948, 1945, 1918,
1867/1878/1881, 1848, and 1776/1789) emerge as “nonhomogeneous” entities that connect cultures across national boundaries while at the same time allowing them to experience
similar events with different rhythms and directions of development. In Part II, the traditional concepts of literary history —
genre, movement, and period — serve as nodes, though we
treat them with a degree of skepticism: we regard them as temporary and impure crystallizations of literary life and focus on
the dynamics of their transformations instead of their imagined
essences. Instead of seeking the “core” of a national or regional
genre (the “essence” of Polish lyric poetry or the Romanian realist novel), we focus on “boundary transgressions,” highlighting the emergence of new genres like the reportage, the lyrical
novel, the fictionalized autobiography, parody, and literary theory, or examining literature’s interplay with other media in the
subsection on opera and film.
In Part III (volume 2, 2006) the nodes are topographical:
we consider the literary culture of multinational cities, border
areas, (sub-)regions, and the Danube corridor, exploring in particular how shifting ethnic compositions yield different literary
maps of geographical space. By remapping the literary production across traditional ethnic and national borders (as we do in
our discussion of Ashkenaz culture) we emphasize the role that
these hybrid sites have played in diversifying and pluralizing national literatures. Part IV (volume 3, 2007), subtitled The Making and Remaking of Literary Institutions, considers the impact
of various literary institutions (theater, folklore, universities,
academies, multicultural magazines and journals, translation,
and literary history as a genre) on the development of East-Central European literatures, while Part 5 (vol. 4, 2010), entitled
Types and Stereotypes, focuses on the representation of real
and imaginary figures such as the national poet, familial figures,
figures of female identity, figures of others, figures of outlaws,
figures of trauma, and figures of mediators. Many of these figures have experienced forms of territorial and cultural displacement, have historically been challenged by hegemonic
groups (national minorities in general), or have been excluded
from any existing territorial belonging through an arbitrary
process of othering (the Romany).
Volume 4 ends with an Epilogue that pursues the region’s history beyond 1989, the final nodal point of our project.
The Epilogue is particularly interested in the movement of writers across borders, as new forms of exile and cultural mobility
are emerging after 1989. For some writers, this meant straddling languages, cultural experiences, and geographic boundaries, in order to promote what Franca Sinopoli has called a
“poetics of intercultural translation” (“Migrazione/letteratura”).
To a considerable extent, the history of literature in East-Central Europe has been alternating between exile and problematic returns: from the exodus of the great Polish romantics of
the nineteenth century, to the writers who left Hungary in fear
of the white terror in 1919, the refugees fleeing Hitler, and the
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exiles fleeing Communism. After 1989, renewed anti-Semitism
and violence against minorities, especially the Roma, forced a
number of writers, among them Imre Kertész, to move full time
or part time to the West. As John Neubauer and Zsuzsanna Borbála Török’s 2009 book on The Exile and Return of Writers from
East-Central Europe makes clear, the saga of exile is not yet
over; it merely assumes new modalities.
In the current context of lingering interethnic conflicts
and divisions around the world, our History of ECE Literary Cultures challenges the isolation of national literatures, recontextualizes cultures from a regional perspective, relativizes
national myths, and recovers works, writers, and minority literatures that have been marginalized or ignored. The good news
is that our effort to retrieve the idea of a multicultural “Third
Europe” as a buffer between countries with hegemonic ambitions and a response to local ethnocentrisms are being undertaken in East-Central Europe by several groups of scholars,
some (e.g., those associated with the University of Sofia, the
Slovenian Institutum Studiorum Humanitatis, the Bucharest
“New Europe Institute,” the Timişoara “Third Europe” group, or
the Central European University in Budapest), discussed also in
our History. For these scholars and institutions, East-Central Europe is not a fault line (as some Western thinkers continue to
believe), but a “region of convergences” (Victor Neumann, Tentaţia 223), a “Third Europe” of negotiation between east and
west, central and peripheral, global and local. As Fausto Bedoya
has argued in a recent review of vol. 4 of our History, the work
we have proposed has larger implications for a “rethinking European literary history” in the post-Cold War transition:
generating an alternate and collaborative
form of critical discourse on literary developments, while conceptualizing regional histories within a transnational context,” the
H.L.C.E.C.E. “moves beyond conventional, linear literary histories thereby establishing this
volume as a hallmark not only for studies in
East Central European Literature, but as a
model for global literary study. (79)
Transculturality and Multimedia
In the past, literacy has chiefly meant alphabetic literacy. That meaning has dominated

because the chief technologies of literacy,
especially the early printing press, have priv-

ileged the written language over all other
forms of semiosis. [. . . Today’s definition of
literacy] includes visual, electronic and (for
want of better terminology) non-verbal or
gestural or social literacies.
15, 28)

Nancy Kaplan, “E-literacies” (3, 13,

… [D]iscussions of cultural conceptual transfers necessarily involve
differences among natural languages, forms of writing and argument,
rhetorics, and structures of authority, as well as the media through which
texts are transmitted in the source
and target societies respectively.
Richter, “Conceptual History” (193)
My newest project, titled New Literary Hybrids in the
Age of Multimedia Expression: Crossing Borders, Crossing Genres (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Com-
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pany, 2014), is informed by a similar desire to cross not only geocultural borders but also genres and in this case even media.
Part of the History of the Literatures in European Languages
sponsored by the ICLA, this project recognizes the global shift
toward the visual and the virtual in all areas of textuality. Historically, textual study meant writing and reading verbal texts in
the medium of print. The final decades of the twentieth century,
however, witnessed an explosion of new media forms—notably
the internet, television, video, graphic and mixed media and digitized sound—as well as a worldwide shift towards the visual,
the mass-produced, and the virtual text. This shift has opened
up new domains of human achievement in art and culture. It
has also generated new ways of understanding the art and culture of the past, which have suddenly appeared more closely
integrated with their medium (the book, the manuscript, the
gallery, the museum) than was realized before.
These massive technological shifts have inspired enthusiastic praises but also appropriate caveats. We are clearly,
as David B. Downing and James J. Sosnoski argued in 1994, “in a
period of transition, a moment when the modes and the technology for cultural reproduction are shifting, this time from
print to electronic environments which opens new possibilities
for freedom as well as oppression” (10). Theorists are divided
over the effects of the new technologies. Cyberutopianists like
Ted Nelson, George P. Landow, and a few others, believe that
the new electronic technologies will liberate us, advancing our
cognitive and expressive horizons through borderless multisequential texts. By contrast, “[c]yberdistopians […] fear that the
use of technology will destroy the cultures that we inhabit”
(Downing and Sosnoski 16). They further warn that “technology
has created not only a new division of society between onliners
and offliners but also a new form of ‘capital.’ Social status may
soon be marked by access to information” (Idem, 14). Most
other theorists have articulated a more balanced position, between the claims of “liberation” from “all arbitrary fixity and stability of the print culture” and the awareness of the “constraints
of the computer system and … of the writing system the computer embodies” (Jay Bolter 59-60).
The digital divide was more pronounced in the 1990s,
at the beginning of the transition from “a predominantly print
environment toward a predominantly electronic one” (Downing
and Sosnoski 18). Today, a literate public is more accustomed
to write and read in multiply-defined textual media. More recent theoretical evaluations have emphasized the contribution
that the internet, text-based media, and interactive media are
making to reading and writing. As Mads Rosendahl Thomsen argues, “the future of writing and reading looks much better with
these newly blended media, as opposed to the once dominant
dichotomy of text versus images” (30). He also points out that a
few decades earlier, writers were already involved in other
media, participating in the theater and film productions of their
work:
Where Beckett took part in the productions of
his plays, Nabokov himself wrote the screenplay for Stanley Kubrick’s adaptation of Lolita,
and both can be seen as transitional figures
from Modernism to Post-Modernism, both in
their use of media and in their attitude towards the world. (Thomsen 83)
More recently, writers from various cultures have taken advantage of the current computer-saturated environment producing hypertexts, hypermedia installations, and animated works
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that stretch the definition of textuality, moving beyond the verbal to the visual, aural, and kinetic.
These shifts have been aided by the new hypertext and
networked communication technologies emerging over the
past three decades. The new electronic technologies have allowed us to interact with the text more closely, highlighting its
associative/dissociative impulses and enriching its structures
with layers of annotations, linked intertexts, and “winding
paths” of signifiers. They have also given a concrete shape to
Roland Barthes’s prophetic announcement of the “plural text.”
As he argued in S/Z (1970), in the plural text “the networks are
many and interact, without any of them being able to surpass
the rest,” turning the text into
a galaxy of signifiers, not a structure of signifieds; it has no beginning; it is reversible; we
gain access to it by several entrances, none of
which can be authoritatively declared to be
the main one; the codes it mobilizes extent as
far as the eye can reach, they are interminable. (5-6)

This type of plural text was already illustrated by the work of
B.S. Johnson (The Unfortunates, 1969) or Italo Calvino (If on a
Winter’s Night a Traveler, 1979), who wrote novels in sections
that can be shuffled and read in random order, producing different versions of the narrative. Electronically-assisted textual
production has taken this process even further, replacing the
linear logic of reading and writing with the creative “logic of patterning”: “The writer and the reader do not discover or recognize a preexisting pattern; rather, they make patterns possible”
(Travis 9).
The new communication technologies have not only
enhanced the interplay of literature and other media but have
challenged the very definition of verbal literature. The contributors to the volume on New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression recognize the global shift toward the visual
and the virtual in all areas of textuality, but also the new responsibilities that this creates. Analysts usually describe the internet as a
participatory space, facilitating free and oftentimes anonymous participation and therefore fostering equality. Recent studies on
internet chat rooms highlight the notion of
agency and identify this medium as a site for
transnational connections and the development of an idealized public sphere. (McMillin
159)

One of the unexpected developments during the recent round of Balkan conflicts was the grassroots use of the internet and video technologies, especially by Bosnian women, to
report on the atrocities of war. In the absence of any reliable
newscasts out of Bosnia, their blogs did more than feed a
voyeuristic proclivity in their readers: they were also a “responsive phenomenon” (Ringrose and Baghdad 308), but in the sense
that they responded to larger civic needs for information and
narratives of the real. At the same time, while we celebrate the
expansion and diversification of electronic modes of communication, we should remain cognizant of the role that digital technologies have in both promoting and limiting the effects of the
emerging textualities.
A major emphasis in our new volume is on literary production and expression in multimedia environments. Literature
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remains an important focus, even as its modes of manifestation
expand to include new hybrids that stretch the definition of
what is “literary.” The four-volume History of East-Central European Cultures also foregrounded a range of multimedial literary forms, from emblem literature to new genres such as
concrete poetry, graphic novels, strips, hypertexts, performances, installations, and other “combined and simultaneously
displayed artforms in which literary texts function as one component” (Cornis-Pope and Neubauer 1: 513). As John Neubauer
explains further in his Introduction to the section on “Histories
of Multimedia Constructions,” the
criterion of simultaneity excludes artforms in
which literature merely served as a point of
departure or inspiration but does not appear
in the final form; similarly, it does not include
the various forms of ekphrasis, i.e., literary
descriptions of visual art objects, and verbal
music, i.e., verbal representations of real or
imaginary music. (513)
In the present volume we do include forms of ekphrasis at least
to the extent they break down the boundary between arts, allowing the interpenetration of discourses as in the contamination of literary descriptions with elements of other artistic
discourses. We are also interested in the parallel and often uneven evolution of the various arts, calling into question their undifferentiated treatment in the name of globalization.
Clearly, globalization is not something to be taken
lightly. As Gayatri Spivak reminds us, while cyberliteracy may
be “an excellent, enticing, and seductive wonderful thing,” the
“invasion of the unmediated, so-called, cyberliteracy in the subaltern sphere is deeply frightening” (Hedge and Radha 285).
Though Spivak may be overstating the case, we do need to submit the call for globalization to a careful critique. We should also
emphasize—as a number of articles submitted to our volume
do—the fact that global messages are often filtered through regional or local interests that create hybrids, both thematically
and formally. As D. C. McMillin also argues, global channels have
resorted, especially of late, to “strategies of hybridization, dubbing, cloning, and collaging” (103) in an effort to win over Third
World markets. Conversely, Third World countries have employed new media with a postcolonial, regional edge to “build
community and create spaces for subaltern empowerment”
(197). Eurocentrism itself has been complicated of late through
the infusion of multicultural and multimedia messages. This
was evident already to Ella Shohat and Robert Stam who in their
1994 book, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the
Media, advocate a polycentric form of multiculturalism that
foregrounds exchanges between Europe and its Others. Occasionally, they call attention to the hybridity of the European
media themselves, their “cultural mixing: religious (syncretism);
biological (hybridity); human-genetic (mestizaje); and linguistic
(creolization)” (41).
Our project on New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression foregrounds various examples of creative
“entanglements of the global, regional, national, and local”
(Chopra and Gajjala 11), emphasizing the hybridity of the European media and their messages, especially evident in sub-regions of Europe such as Scandinavia, East-Central Europe and
Southern Europe. In discussing East-Central European cybertextuality (see my own article, “New Literary Hybrids in the Age
of Multimedia Expression: The Case of ‘Post-Colonial’ East-Central Europe”), we challenge the lingering construction of a uni32
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directional world system that relays advanced Western multimedia technologies to non-Western and postcolonial peripheries, as in the “Hollywoodcentrism” that Shohat and Stam (29)
attribute to much global film. Shohat and Stam underscore the
uneven distribution of messages from the First World to the
Third, but when they argue that “Each imperial filmmaking
country had its own imperial genres set in ‘darkest Africa, the
mysterious East,’ and the ‘stormy Caribbean’” (109), we need to
factor Eastern Europe (especially the Balkans) into this orientalizing tradition. Some of the films mentioned by Shohat and
Stam (especially Red Dawn, 1984) take us to Eastern Europe,
with the “Cubans, the Soviets, and the (presumably Sandinista)
Nicaraguans” taking “over the functional slot of the Indians” in
the Western tradition (123). Likewise Fiddler on the Roof (1971)
extends the orientalizing treatment to the Eastern European
Jews in their old shetl culture.
We need to challenge the “Hollywoodcentrism” and
any other paradigm that emphasizes the uneven distribution of
messages from the West to the European peripheries. But we
should also acknowledge that the “peripheries” have reacted in
contradictory ways to the new media, both resisting and embracing them, turning them into political tools to propagate “the
authoritative voice of the nation” (Shohat and Stam 30), but also
into tools of transnational resistance and innovation. Related
to this is also a need for a more flexible understanding of the interplay between global and local, national and transnational.
The end of the Cold War challenged the grids used by writers to
make sense of an ideologically polarized world. New emerging
identities (most of them hybrid) and narratives have made their
way into the vacuum created by the collapse of the bi-polar
world. A post-national space has been created as nation-states
have been weakened by transnationalism, identities have been
hybridized, and language has been deterritorialized in cyberspace. Some of the arts, especially film, have benefited from
this transnational reach, allowing a series of traditions (not only
Polish, Czech, Romanian or Yugoslav film, but also the new
Roma film) to reach transnational audiences.
Genres themselves have been hybridized in areas of
Europe, replacing the traditional grand narratives that promoted nationalist or ethnocentric visions with transitional and
cross-genre forms that emphasize tensions between the global
and local. Intermediality is a particularly useful concept to describe the newly emerging literature, emphasizing its complexity of form, medium, and technology. As several essays in our
New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression volume suggest, not only literature, but also some of the other arts
(theater, film, music) have moved towards intermediality. Culture has also been expanded to include other genres that escape hegemonic control, such as “street theatre, puppetry, local
rallies, shadow plays, even karaoke bars, video parlors, and cassette tapes” (McMillin 192). If we add the new possibilities of
“mobile phones, streaming technologies, wireless networks,
and the high-quality publishing and information-sharing capacities of the World Wide Web” (Bennett 19), we have a much
broader picture of the generic range and cultural rich of the new
media.

Case Study Two: New Literary Hybrids in the Age of Multimedia
Expression
The contributors to the new volume on Literature and
Multimedia pursue a broad range of issues under five sets of
questions that allow a larger conversation to emerge, both in1 / 2016
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side the volume’s sections and between them. The five sections
cover, 1) Theoretical and Methodological Questions; 2) Multimedia Productions in Historical Perspective; 3) Regional and Intercultural Projects; 4) Forms and Genres; 5) Readers and
Rewriters in Multimedia Environments.
More specifically, Part One puts forth a number of
questions and arguments concerning the definition, hybrid
genre, and intercrossed forms of a range of multimedia products, from digital literature to more complex transmedial work.
Part Two offers a brief historical overview of the advent of multimedia productions, seeking the antecedents of the current
multimedia synergies while also pointing out tensions among
the various media. Part Three proposes a regional mapping of
the recent multimedia cultures of Europe, one that—while recognizing the global trends in the visual and performative
media—foregrounds also the distinctive features of cultural
subregions. Central Europe and Russia receive a particularly
strong focus because of their alternative mapping and rewriting
of paradigms from Western Europe. Other regions highlighted
are Scandinavia and Southern Europe. Several articles also emphasize the role that hybrid literacies — moving beyond the verbal to the visual, aural, and kinetic — play in a postcolonial
redefinition of Europe. Part Four focuses on a broad range of intermediate forms and genres that literature has created or has
become part of as it moved into the realm of digital expression,
multimedia performance, the blogosphere, and the virtual. Part
Five, the last in the volume, argues for an enhanced interactive
connection between authors, texts, and readers in the multimediated forms of literature.
The individual articles in each section emphasize the
fascinating projects and inquiries that have become possible at
the interface between literature and other media, new and old.
One of the most important shifts in recent textual production
has been the emphasis on “non- or multilinearity, its multivocality, and its inevitable blending of media and modes, particularly its tendency to marry the visual and the verbal” (Landow,
Hypertext 3.0 220). In principle, the new technologies such as
hypertext reading/writing, networked communication and multimedia performances have served well the goal of introducing
an interactive component in the writing and interpretation of
literature. Hypertextual, multimedia, and virtual reality technologies have also enhanced the sociality of reading and writing, enabling more people to interact than ever before. This is
especially significant within traditionally self-contained national
and local cultures that are encouraged to enter a larger circuit
that leads to new exchanges but also self-examination. As Jola
Skulj argues, based on her knowledge of electronic Slovenian
literature,
[E]lectronic textuality, with its inherent principles and potential choices, involves—and
above all radically re-examines—our understanding of ourselves in a new perspective, including what we comprehend as “body” or
physical being; issues regarding our identity
and differences and our changed views on …
the continually extended boundaries of reality, and so on. With the flourishing of computer technology, the World Wide Web,
multimedia communication, the digitalization
of texts and virtual reality, not only are the
humanities challenged, but also the human
condition … (187)
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However, as long as these technologies are used to reinforce old habits of reading/ writing or to ask “fairly traditional
questions of traditional texts” (Olsen 312), they will deliver modest results. One of our urgent tasks is to integrate literature in
the global informational environment where it can function as
an imaginative partner teaching its interpretive competencies
to other components of the cultural landscape. The global informational environment is inconceivable without the exigencies of creative authorship, critical rereading/rewriting, and
cultural reformulation. In turn, the cross-fertilization between
literature and the new media has produced innovative literary
practices that challenge monologic concepts of culture, emphasizing “interference” and cross-cultural “translation”—the
kind that according to Kosellek and Richter, renew the participating systems (Richter, “Conceptual History” 176).
A final note: The two ample projects described, History
of the Literary Cultures of East-Central Europe, vols. 1-4, and

New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression, have
benefited from the support of VCU’s English Department and
College of Humanities & Sciences, including a stipend for a research assistant-editor for the period 2011-2013. The International Comparative Literature Association and the Union
Académique Internationale have also helped cover other expenses related to project colloquia and the publication of the
two works. The editor is grateful for the generous support received. The editor also extends his deepest thanks to the external readers and members of the Coordinating Committee for
the insightful editorial suggestions offered along the way.
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Christian Moraru
Let me answer my title’s question upfront: community
needs theory because the need we are talking about is more
than just “theoretical.”i Today more than ever, that need is ontological for, I propose, the theoretical is the existential prerequisite of the communal in big and small communities alike, in
the United States, in Romania, and elsewhere in the world. It is
as simple—and as complicated—as that. To elaborate, I will rehearse some elements of recent community theory, and I will
also sum up the argument I have built across several recent
books.
I would like to suggest to you, to begin with, that, in
the new millennium, community will be theorized—more precisely, community will be if it will be theorized. That is because,
first, there is no true, effective community without theory, more
exactly, without a theory of itself, without some sort of generalizable, conceptualized, and sufficiently internalized grip on
what it means to be that—and to be in that—particular kind of
community. And, second, what I have just claimed holds true
especially of our late-global world, given where we are at this
point in the modern transition out of the Gemmeinschaft model
into a less “organicist,” more “networked” Gesellschaft. Put otherwise, and broadly, communities prove sociohistorically sustainable over the long haul insofar as they develop and exercise
the capability of seeing themselves as structured groups. Etymologically, this is, of course, what theōria designates: an art of
seeing, of discerning and, subsequently, of becoming aware of
this langue, of the coherence-inducing principles underpinning
the parole of the sociocultural practices in which the group
members participate.
At the dawn of the twenty-first century, few if any communities can take this theoretical self-awareness lightly. Furthermore, I would argue that thriving communities will be those
able to thematize, in the very texture of their everyday, their
theoretical dimension, namely, a communal model warranting
not only intellectual self-reflection but also a full-blown theoretical self-understanding, that is, an understanding of the communal self as articulated both with other communal
understandings of themselves and with the selves attempting
those understandings. It is in this sense that I pointed out, earlier, the quintessentially generalizable or, better yet, cross-communal, bridging, or worldly work of the theoretical, a work that
becomes more and more visible and important today; it is in
this sense too that I might underscore now the same modus
operandi of communal life—trans-communally, with the world,
with its beauty and nightmares—after the Cold War, when communities are increasingly lodged at the crossroads of places, histories, and traditions, in overlapping geocultural landscapes of
alterity; and it is in the same sense also that, accordingly, the
communal and the theoretical reveal their isomorphic configurations and operations and perhaps their equivalence as well. If
community and theory have grown into this homology or even
synonymy, if they have been doing and meaning similar things,
that is because they have been beholden for some time now to
what Jean-Luc Nancy calls, with a wink at Carl Schmitt, “the law
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of the world.” “The unity of the world,” Nancy maintains in Being
Singular Plural, “is not one: it is made of a diversity, and even disparity and opposition. . . . The unity of the world is nothing other
than its diversity, and this, in turn, is a diversity of worlds. . . .
the world is a multiplicity of worlds, and its unity is the mutual
sharing and exposition of all its worlds—with this world.” “The
sharing of the world,” he goes on, “is the law of the world. The
world has nothing other; it is not subject to any authority; it
does not have a sovereign. Cosmos, nomos. Its supreme law is
within it as the multiple and mobile trace of the sharing that it
is.”ii
Granted, we share our world in a geophysical sense.
This is a given because, thus far, “we” have no more than one
world as home. But we do not share it, as we should, in an ethical sense. This is, in my view, another given as well as the problem communities and theorists are facing today. Practically and
theoretically, what compounds the problem, I think, is the notion of difference embedded in the prevailing discourse of diversity. I would submit to you that “sharing” and, with it, the
theoretical re-founding of the communal in the twenty-first century occur not as self and other “iron out” their differences nor
as these discrepancies and asymmetries prove superficial and
our “common humanity” triumphantly shines through them,
but precisely by means of such dissonances, due to them rather
than despite them. From Kwame Anthony Appiah’s self-described cosmopolitan ethics to Slavoj Žižek’s bloviations on the
world’s flaws, cultural difference is made out to be something of
a hurdle, to get in the way of ethical (Appiah) or political (Žižek)
communality, to obstruct effective community. By other accounts, however, cultural differences may well be the solution.
Neither an absolute, an intellectual fetish, nor something to put
up with and eventually “get over,” they are the “groundless
ground” on which we could theorize and build, as Jürgen Habermas might label it, a “flexible-‘we’” community across the more
“entrenched” ones.iii This community model is more inclusive of
its “exteriority,” in Maurice Blanchot’s view, and therefore désoeuvrée, “inoperable” from the standpoint of a more descentbased, Gemeinschaft type of communal cohesion and
“effectiveness.”iv This is, however, the kind of human association best positioned to operate in today’s larger and vastly “diversal” world and tackle this world’s equally diverse problems.
Since the “go it alone” approach is ostensibly the wrong way to
go in this world, we—theorists, community members—can neither opt out of this community nor not grow into such a community ourselves.
In fact, it is imperative that we do so. But doing so requires what I would call a post-multiculturalist “politics of recognition” and, with it, a less conventional idea of identitarian
“authenticity.”v The motto encapsulating this idea would no
longer be the autonomist “I want to be known for what I am”
but the more humbly relational “I want to be known for what or
whom I am with,” because, to quote Timothy Reiss now, “I have
accepted this ‘co-definitional’ world’s ‘challenge of knowing
[my]self with others.’”vi This kind of identitarian and communal
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stance can be theorized as post-multiculturalist to the extent
that it recycles the Heideggerian being-with as a formula of authentic—because authentically self-conscious—being. “I know
and am myself ‘with,’ because I am and am known with and by
an other”; “I can bear witness, to myself and the world, because
I have borne with-ness,” with “h”: this is the cognition, the cognition as self-cognition community members attain more and
more these days no matter where they are in the world, and
also the recognition they demand for themselves no less than
for those with whom they gain this knowledge. Thus, turning
the tables on the traditional metaphysics of identity, Charles
Taylor, James Clifford, and other critics proclaim that to be authentic is to be “relational.”vii In this vein too, one could start
thinking about a “theory of relational cultures,” and more basically “of culture as relation,”viii as stemming from and in turn
“cultivating” relatedness. In no way, though, does the Levinasian notion that “being is relation to the other than self” render the self’s being less authentic.ix Equally important, this does
not make the other’s originality and uniqueness less original
and unique either. If effective existentially, culturally, or cognitively, the self’s being with an other trades on this other’s uncompromised otherness. This is the condition of possibility of
relationality, of the self’s being in relation, tout court, of being,
communally and otherwise. That is why, as our world sets self
and other side by side with historically unmatched fervor, we
must at least consider the notion of a radically distinct cultural
other who need not be, and in practice often is not, hopelessly
inaccessible to us and yet, at the end of our probing day, may
still prove irreducible to our approaches, conceptual grids, and
overall rationality. This is what I mean here by “other,” “otherness,” “alterity,” and their cognates: somebody with whom we
inescapably are across an undeniable and conceivably unbridgeable cultural gap. I lay emphasis on “being-with” as much
as I do on “gap,” with the proviso that the latter is less and less
physical while the former is felt more and more: we are more
and more with people who are less like us. For this other is not
as “external” to us as he or she used or seemed to be. Differently put, this other’s “externality” is these days best accounted
for culturally rather than geographically or solely geographically. Everywhere nowadays, the other is a stranger not so much
out there but in our midst, and he or she may remain “strange,”
as Habermas also observes, by personal choice, due to our epistemological shortfalls or cultural apprehensions, and for many
other reasons.
Not only must we allow for this strangeness of others
theoretically. We must commit to it in communal practice because, if nothings else, it is as constitutive of them as it is of us.
This is the originating scandal of “we,” of our authenticity. Others make up the paradoxically original ex-centricity that affords
our re-centering, self-identification, and self-aware identity and
living. It is from such an extremely displaced position that we
come home and get to have a home to begin with. Therefore,
being with our kind, with our present and past, with our history
and its meanings, in brief, with that which some deem a smooth
continuum of selves and self-engendering rites, brings to light
a more diverse, genuine community. Make no mistake: “genuine” does not signify “pure” but original, where originality denotes, in turn, the original relationality or “primordial”
inscription of otherness into the text and context of the communal self.x Today’s community theorists working in the
Georges Bataille-Blanchot-Nancy line do not invent communities’ inherent heteronomy—“culture in the plural,” as Michel de
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Certeau says—but only report with superior method and acuity
on an identity structure already there although now more bountiful and more salient than yesterday and, they predict, tomorrow more determinant than today.xi Our communities, they
stress, are both abodes and vicinities. As we may recall, the
Greek oīkos, “house,” is related to the Latin vicus, “row of
houses,” and vicinitas, which helps understand why the culturalaffective “oikonomy” of homeyness is shot through with the frissons of the “unhomely,” why, if you “look internally[, you]
discover [the] neighbor,” and why this revelation is absolutely
“self-transforming.”xii
A “proper” community, a community properly theorized, less easily “identical to itself,” more mindful of what it
says whenever it says “I” or “we” in the twenty-first century,
lends itself to “discovery”—to “defamiliarization”—as a less familial nation and familiar notion. For, whatever cognition might
arise domestically, locally, intra-communally, it is predicated, as
Homi Bhabha writes, on the “shock of recognition of the worldin-the-home” as well as of “the home-in-the-world.”xiii This
“world of ours” is or becomes ours because it also is a “world of
others.” It is therefore incumbent on us, inside our communities of literature, culture, language, faith, or theory to relate to
those others and their otherness as such, to the different-asdifferent, along the lines of concern and responsibility and so
“give back,” respond to the “gift” ethically. This strikes me as a
truly apposite way of looking at the other: not as something or
somebody “fitting” the “I” from afar or “befittingly” here in “my”
neighborhood, an apposition or reassuring footnote to the traditional subject and hearth of communal discourse and culture,
but as a sovereign and one-of-a-kind entity whose “outlandish”
singularity accredits mine.
There would be—and, as far as I am concerned, there
are—no home and no homeland without the outland, no Heimat
without Ausland and its Ausländer, “foreigners.” There is instead,
Nancy explains, “only the ‘with’” of the worlds; there is “proximity” (topology, space) “and its distancing” (cultural difference
between entities existing at close quarters); there is “the
strange familiarity of all the worlds in the world” in which each
finds in the “encounter with another’s horizon” its most “appropriate horizon” of living, understanding, and self-understanding.xiv Promoting “the general equivalence of all
meaningful forms [formes de sens] in an infinite uniformity,”
global capital’s “un-reason” (sans-raison) is one of the world phenomena that threaten to consume the world of “singularities,”
the world as world. For it is those singularities, the unique, the
one-of-a-kind, the a-serial—in brief, the cultural and its worldly
embodiments, the planet’s cultures—that make up the worldliness of the world, that plurality defying integration into a “unitotality” (unitotalité).xv By the same token, the ontology and
topology of this world are also matters of justice and ethics.
What, how, and where we and our kin are obligate. Next to
“them” more than we have ever been, “we” are responsible to
and for them, more specifically, to and for what makes them
other to us rather than others like us.
Critics from Alain Badiou to Masao Miyoshi have argued for a “postdifference” ethics allegedly better prepared to
stave off “identitarianism” by doing away with otherness altogether.xvi I am reluctant to join them. I do not underplay the
threat of “essentializing” and “parochializing” identitarianism.
But the larger issue here are identity itself, how it comes about,
and what affords it. Identity cannot obtain outside difference,
that is, outside exchanges, barterings, and translations among
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distinct identities. Moreover, once we grant this differential genealogy of being and visualize our “common ground” as Levinasian “relationship in difference,” we must also abide by this
vision both conceptually and ethically, at the level of understanding how things in the world come to be what they are, as
well as at the level of how things are still not what they should
be and where, against a Baudrillardian, “indifferent world,” assenting to an eco-logic of difference no longer leaves us the option of “indifference.”xvii
The “incongruity” and “discrepant” constitution of
today’s communities should thus appear as something to recognize and strive for, to foster in the world as well as to project
into it imaginatively. This is, as Nancy says, a desideratum of
mundaneity, of our mundane “praxis” or being in the world.xviii
In keeping with what the world consists in intrinsically—a relatedness domain where a relation is possible but in it the other
must remain other, not effaced by the same—this imagining of
the world sets itself up as a visionary bulwark against the assaults on the world’s worldly catalogue of nonpareil presences,
events, and meanings, against the un-worldly (immonde),xix “foul
and festering ‘immundity’” of flattening globalization, as
Jacques Derrida puts it.xx Seeking to provide an alter(to
this)globalization, Nancy and Derrida’s “mondialization” implies
an ethics, mundane exchanges that reach beyond fashionable
(mondaine) and often isolationist alterglobalisme to reinforce the
world as mundus, as domain of a necessarily “conjunctive” ontology. Whatever and wherever we are in this world, we are with
others—outside and inside our communities—because, as a
character of Don DeLillo avers, there is nothing in it but others.
What theorists like Nancy and writers like DeLillo do is they redraw the picture of the world along these “alternate” lines and
thus pose an other to late-global rationality quite literally: not
only do they see the world as mundus, as a being-with realm;
they also set off the “singularity,” the otherness on which this
relatedness is predicated, that other with whom we must be in
order to be, whatever and wherever we are. This is, I believe,
what we need to keep in mind as we think about our communities, the places they occupy, and what takes place in those
places and in any place for that matter. For, as Giorgio Agamben
explains, no matter where it happens, this place-taking occurs
as one just “eases” into a place, into a residential “easement”
that is both one’s own lawfully and “always-already” an adjacency within the private property in which the proprietorial and
the exclusive are consequently premised on an other’s presence, on the shared, and on the right-of-way. Owners and the finite space where their ownership is exercised are predicated,
as Levinas, Derrida, and other thinkers emphasize, on hospitality (hostipitalité, writes Derrida), on its guests (others), and on
the luminous infinity bathing the face-to-face of hosting. Innately ek-static, beings thus depend on—they rest on and have
“always-already” internalized—a literally vital exterior. This exteriority, the place where the cozy, organicist, culturally and ethically ingrown communal has not been theoretically, is where,
both theoretically and practically, community theory should go
in the twenty-first century.
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Ștefan Stoenescu

Modelul unei prime raportări îl întâlnim în poemul Cărţile (scris de Mihai Eminescu în1876, dar publicat în revista
„Cuget Clar” III, nr. 21, 1 dcembrie 1938): un elogiu absolut lui
Shakespeare, cel mai profund cunoscător al vieţii. Poemul invocă în continuare, fără a identifica, influenţa gânditorului Arthur Schopenhauer și primatul existenţial covârșitor pentru
sine al proximităţii fiinţei iubite (1). În tradiţia literară britanică
a secolului al XIX-lea, întâlnim o structură ierarhizantă întru
câtva similară a datoriilor spirituale stringente în sonetul lui
Matthew Arnold (1822-1888) To a Friend, scris în august 1848 și
adresat prietenului său „republican” – poetul Arthur Hugh
Clough (1819-1861) – sonet-dezbatere, dintr-un epistolar determinat de revoluţiile din anul 1848 de pe Continent, dar și de
acasă, în Anglia victoriană, aflată încă sub impactul Mișcării Cartiste, înregistrate cu stoic scepticism neo-clasic (2). Diferenţele
dintre cele două reacţii evidenţiază contrastul clasic-romantic
sub raportul tematic-compoziţional: Arnold oscilează aluziv
între Homer și Sofocle, cu un interludiu latin nu mai puţin codificat, deși empatic, privind destinul socio-cultural de care a avut
parte Epictet, ale cărui „Discursuri” tocmai le parcursese. Eminescu, după ce acordă Cezarului cuvenita atenţie, pomenind în
treacăt și de preocupările sale în plan filozofic, optează pentru
împlinirea extatică a unei iubiri, în cel mai tandru diapazon romantic. Are însă grijă ca în mai multe sonete, printre care înruditele Albumul și Sauve Qui Peut – (titluri furnizate la 1883 de
primul editor, Titu Maiorescu, acelora etichetate în 1994 drept
„satirice” prin contrast cu cele „lirice” de către exegetul lor sistematic, Petru Creţia) – să evoce mondenitatea Salonului ţinut
la Iași, în 1876, de Veronica Micle. Dar și Arnold scrisese un pregnant sonet intitulat Shakespeare, datat 1 august 1844 și publicat în volumul debutului său poetic din 1849, în care viitorul
critic (astăzi considerat drept cel mai important al epocii sale) a
furnizat o adeziune tranșantă. Atât sub raportul controverselor
iscate în jurul paternităţii operei, cât și al variatelor receptări
ale acesteia de-a lungul istoriei, subscriind implicit mărturiei depuse de Ben Jonson (1572-1637), cel mai important alături de
Christopher Marlowe (1564-1593) – dintre dramaturgii-poeţi,
contemporani ai Marelui Will (1564-1616) (3). [Desigur, seria convergenţelor dintre Eminescu și Arnold poate fi continuată, cum
am semnalat cu mai multe decenii în urmă, și pe alte planuri, de
pildă, sub umbrela viziunii stoice asupra existenţei, privind
tonul și imageria, dintre Glossă (1883) și poemul arnoldian The
Last Word – scris între 1864 și 1867; în anul 1867 a apărut și ultima culegere de poeme, publicată de autor, care s-a dedicat de
atunci aproape exclusiv prozei de idei (4).
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Părăsind această pistă, să ne îndreptăm atenţia asupra unicului poem de Shakespeare –Sonetul XXVII – care a făcut
obiectul unei transpuneri în limba română datorate lui Mihai
Eminescu (prilej de a face apel la termenul predilect din lexiconul lui Mircea Ivănescu, desemnând tălmăcirea unui text literar) – ocazie de a observa și cum s-a naturalizat, la 1877, în strai
(lingvistic) românesc, experimentul shakeapearian, sub titlul împrumutat de la primele vocabule ale primului vers: Sătul de
lucru… (5). Nu știm din exegezele consultate (Petru Creţia sau
Dumitru Vatamaniuc) dacă transpunerea a fost făcută direct din
originalul shakespearian sau prin intermediul altei limbi (probabil germană, în care Eminescu și-a tradus unele dintre
poeme). Vom alătura și o versiune recrutată din integrala Sonetelor lui William Shakespeare ivită recent în limba română de
sub pana iscusită a transpunătoarei Violeta Cornelia Popa. Citind cele două echivalări reproduse la Nota 5 vom observa că
între ele deosebirile sunt uneori frapante, cu toate că divergenţele semantice nu afectează orientarea de bază pe care glisează vectorul evoluţiei descrierilor plăsmuite de bardul brit.
Fiecare versiune propune soluţii viabile ce susţin tonusul artistic al poemelor. Eminescu nu se arată interesat să reproducă
schema prozodică a sonetului cultivat în literatura Renașterii
engleze. El preferă structura sonetului petrarchist ABBA /ABBA//
CDC /DCD compusă din două catrene îngemănate într-un octet,
urmate de două terţine ce se întrepătrund în mai multe variante la nivelul rimelor într-un sextet. Formula italiană urmează o silogistică dialectică nuanţată și complexă. Structura
sonetului shakespearian (sau englez) este mai simplă și datorită faptului că o limbă analitică, cum este engleza, cu aproape
toate desinenţele în conjugare și în declinare pierdute în cursul
transformărilor ei mult mai rapide prin raport cu limbile continentale, fie ele romanice, germanice sau slave, nu dispune de
un tezaur comparabil al rimelor, mulţumindu-se cu o sinonimie
a celor trei catrene ce alternează alte perechi de rime pentru
fiecare, conform scheletului ABAB CDCD EFEF GG în care situaţia descrisă în primul catren este reluată din altă perspectivă,
seria sinonimică fiind încheiată de un distih sau cuplet paradoxal și violent ce caută să impună o soluţie sau rezoluţie fără prea
mare legătură cu specificul situaţional. Acestei scheme relativ
simple, Shakespeare i-a speculat toate posibilele valenţe, generând un serial de mare impact. La fel cu Eminescu, a procedat și
Paul Celan care a tradus în limba germană, neaderând la
schema originalului, 21 de sonete shakespeariene. Angliștii români însă au încercat să se conformeze tiparelor specifice se1 / 2016

Euphorion

riilor mari, preferate de Renașterea engleză. La curtea Angliei
sonetul era practicat în proporţii de masă. Adesea se organizau
întreceri în care improvizarea efectelor retorice era la mare cinste. Traducerea unor asemenea pirotehnii ridică serioase probleme de corespondenţă și adecvare. Nu mai puţin expusă
hazardului este și formula petrarchistă care își asumă exigenţe
de ordin pur spiritual. Ambele versiuni românești ale Sonetului
XXVII prezentate aici au avantajele și neajunsurile structurii
adoptate. Desigur, pe lângă dificila alegere a dispunerii spaţiale
și a numărului uneori prohibitiv de rime care trebuie să îmbine
în complexe relaţii cuvinte cu multiple sensuri și o istorie doar
parţial percepută, trebuie să facă apel la meditaţia solitară și
cumpănirea unei problematici și sintaxe metafizice sau teologice. Un experiment cu mare impact la public l-a realizat în literatura română Vasile Voiculescu compunând în aproape trei ani
(1954-57), în plină epocă proletcultistă, o serie de o sută poeme,
intitulată „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de V. Voiculescu”. Versurile acestor sonete în
heptametru iambic [fourteeners, cum li se spunea în Renașterea engleză] impun tonalităţi și viziuni neobaroce, moderniste,
ce amintesc mai curând de vehemenţa Psalmilor lui Tudor Arghezi și mai direct, pe aceeași filieră de unele intensităţi baudelairiene. Sonetul CCXXXII oferă exemplul paradigmatic.
O altă trimitere de interes pentru arta traducerii este la una dintre cele 21 de transpuneri în limba germană a Sonetului CXXXVII
datorată lui Paul Celan, fapt ce a prilejuit scrierea unui excepţional studiu aspra traducerii de poezie comparatistului HansJost Frey, profesor la Universitatea din Zürich. Potrivit acestei
exegeze, transpunerea unui poem rezultă într-o entitate textuală de aceeași natură și rang sub raportul viabilităţii și autonomiei estetice, fapt care implicit dezvoltă o relaţie
intertextuală de la egal la egal cu poemul iniţial pe care parţial
îl transferă în altă limbă și cultură, conservând cât mai mult din
reperele semantice și formale, dar în același timp îl îmbogăţeste
atât prin revelarea trăsăturilor selectabile, cât și prin modificările și sintezele noi inerente, pe care activitatea transpunerii le
dezvăluie sau chiar le stimulează. Rezultă un poem în sine poate
mai bun sau mai straniu decât originalul însuși, ca într-o pictură
sau o interpretare muzicală. Polisemia unei poezii este de un
grad mai mare și mai divers decât proza unui eseu sau argument știinţific și ca atare poate genera în procesualitatea transferului valenţe și valori nebănuite. Sub raport strict lingvistic, o
asemenea viziune teoretică validează mai degrabă decât infirmă apariţia unor sintagme noi capabile să iradieze reverberaţiile unor conexiuni ad hoc constituite. În aceste condiţii
alăturarea transpunerii și originalului devine o sursă de complementaritate mai curând decât o sursă a revelării incongruenţelor sau inadecvărilor. Cititorul bilingv va profita fără doar și
poate de pe urma acestui dialog spaţio-temporal plurivalent.
Această îmbogăţire nu exclude, ba chiar incită generarea în timp
a unor noi transpuneri, știind din experienţă că o echivalare reflectă nemijlocit atât situaţia lingvistică a unui moment generaţional dat, cât și nevoia stringentă de a satisface periodic
reînnodarea dialogului dintre culturi, ce duce la polenizarea și
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hibridizarea lor reciprocă și adeseori surprinzătoare. Sonetul
CXXXVII de William Shakespeare în transpunerea în limba germană a lui Paul Celan, cu toată înrudirea dintre cele două limbi,
generează surpriza tocmai în echivalarea unei entităţi semantice din finalul sonetului (generată atât din raţiuni de ordin prozodic, cât și faptului că în germană sinteza compușilor
polisilabici este net mai firească și mai productivă decât în engleză, limbă cu un pronunţat analitism, în care majoritatea cuvintelor sunt mono- sau bi-silabice.
Violeta Cornelia Popa a realizat dubla performanţă a
unui interes pentru poezie ce l-a dezvoltat încă de pe băncile liceului frecventând atât opera poetică a lui Eminescu, cât și, sub
îndrumarea profesorului anglist Mihai Rădulescu, pe Shakespeare – atât ca dramaturg, cât și ca sonetist. La facultate, pe
lângă participarea la cenacluri studenţești unde a citit din scrierile proprii, a evoluat în direcţia poeziei lui Thomas Hardy, care
la încheierea carierei sale de romancier către finele Epocii victoriene a produs o surprinzătoare operă poetică ce prin viziune,
sensibilitate și polifonie amintește pentru cititorul român de
transfigurarea limbii prin poezia marilor poeţi, precum Shakespeare și Eminescu. A scrie însă sonet în modernism sau postmodernism este aproape o contradicţie în termeni. Inovarea
formulei devine un imperativ. Atât intertextualitatea, cât și discursul artistic sunt micro sau macro tehnici sau modalităţi de
continuitate și conservare a legăturilor cu istoria literară și tradiţiile ei statuate canonic. Încorporarea de versuri din poeţii trecutului în propriile producţii atestă selectivitatea memoriei
artistice. Pe de altă parte, această intertextualitate se amplifică
atunci când dialogul cu spiritele tutelare se transformă în elaborări compoziţional-stilistice de anvergură, construind un discurs specific anumitor genuri sau specii literare ca și al unor
forme ce atestă afinităţi funciare. Citind sonetele Violetei Cornelia ești frapat de modernitatea scriiturii. Lipsa punctuaţiei
este suplinită de o ingenioasă folosire a majusculelor in text,
majuscule care adesea marchează nu doar cezurile în ritmul
rostirilor, dar și rime interne sau marcajul finalurilor sau începuturilor sintactice în miezul versurilor – tot atâtea surse de
tensiuni și probleme de sortare și decodare a ambiguităţilor și
complexităţilor semantice. O întreagă strategie de abordare a
sonetului (de fapt, un frate geamăn al sonatei din muzica clasică) generează bucuria de a pătrunde tainele acestei specii literare. Eminescianizarea provine și din folosirea novatoare a
unui hemistih iambic de opt sau, alternativ, de șapte silabe ca
vers autonom și suficient în hiperlirismul unora dintre sonete
care astfel devin flexibile, jucăușe și capabile de a gestiona humorul. În fine, existenţial vorbind, unele sonete relevă un mod
de viaţă și de comuniune în vis sau în stare de veghe cu entitatea spirituală transcendentă capabilă să revină și să urmărească
destinul moștenitorilor autentici ai demersului lor artistic. Se
obţine astfel și o dramatizare a relaţiilor cu spiritele tutelare, o
ieșire din banalul cotidian, o trăire, o devenire până la identificare, cu formele și felul de a fi și a dăinui al „taţilor adoptivi și
adoptaţi”.
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NOTE & REPERE BIBLIOGRAFICE

CĂRŢILE: Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale,/ Prieten
blând al sufletului meu,/ Izvorul plin al cânturilor tale/ Îmi
sare-n gând și le repet mereu;/ Atât de crud ești tu, ș-atât
de moale,/ Furtună-i azi și linu-i glasul tău;/ Ca Dumnezeu
te-arăţi în mii de feţe:/ Și-nveţi ce-un ev nu poate să tenveţe.// De-aș fi trait când tu trăiai. Pe tine/ Te-aș fi iubit
atât – cât te iubesc?/ Căci tot ce simt, de este rău sau bine,/
– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc./ Tu mi-ai deschis a
ochilor lumine,/ M-ai învăţat ca lumea s-o citesc,/ Greșind
cu tine chiar, iubesc greșala:/ S-aduc cu tine mi-este toată
fala.// Cu tine da… Căci eu am trei izvoară/ Din care toată
mintea mi-o culeg;/ Cu-a ta zâmbire, dulce, lină, clară/ A
lumii visuri eu ca flori le leg;/ Mai am pe-un înţelept …cuacela iară/ Problema morţii lumii o dezleg;/ Ș-apoi mai am
cu totul pentru mine/ Un alt maestru, care viu mă ţine…//
Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e./ El e modest și totuși foarte mare./ Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie/ La
nebunii – tot înţelept îmi pare./ Și vezi, pe-acesta nu-l spui
nimănuie./ Nici el nu vrea să-l știe orișicare,/ Căci el vrea
numai să-mi adoarmă-n braţă/ Și decât tine mult mai mult
mă-nvaţă!

“TO A FRIEND”: Who prop, thou ask’st, in these bad days, my
mind?— / He much, the old man, who, clearest-soul’d of men,/
Saw The Wide Prospect, and the Asian Fen,/ And Tmolus hill,
and Smyrna bay, though blind.// Much he, whose friendship I
not long since won,/ That halting slave, who in Nicopolis/
Taught Arrian, when Vespasian’s brutal son/ Clear’d Rome of
what most shamed him. But be his// My special thanks, whose
even-balanced soul,/ From first youth tested up to extreme
old age,/ Business could not make dull, nor passion wild;//
Who saw life steadily, and saw it whole;/ The mellow glory of
the Attic stage,/ Singer of sweet Colonus, and its child.

“SHAKESPEARE”: Others abide our question. Thou art free./ We ask and
ask—Thou smilest and art still,/ Out-topping knowledge. For the loftiest
hill,/ Who to the stars uncrowns his majesty,/ / Planting his steadfast
footsteps in the sea,/ Making the heaven of heavens his dwelling-place,/
Spares but the cloudy border of his base/ To the foil’d searching of mortality;// And thou, who didst the stars and sunbeams know,/ Selfschool’d, self-scann’d, self-honour’d, self-secure,/ Didst tread on earth
unguess’d at—Better so!//All pains the immortal spirit must endure,/
All weakness which impairs, all griefs which bow,/ Find their sole speech
in that victorious brow. Poemul lui Ben Jonson “To the MEMORY of
MY BELOVED, The AUTHOR, Mr.WILLIAM SHAKESPEARE, and WHAT
HE HATH LEFT US” numără 8o de versuri și ca atare vom reproduce
doar câteva locuri memorabile. Primele patru versuri ale poemului
care prefaţează volumul Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories, And Tragedies (1623) adoptă pasămite tonul encomiastic: To
draw no envy (Shakespeare) on thy name,/ am I thus ample to thy book,
and fame;/ While I confess the writings to be such,/ As neither man nor
Muse can praise too much. Apoi la ll.17-18 i se adresează astfel: Soul
of the age!/ The applause, delight, the wonder of our stage! … J should
commit thee surely with thy peers,/ And tell how far thou didst our Lyly
outshine,/ Or sporting Kyd, or Marlowe’s mighty line./And though thou

40

hads’t small Latin and less Greek,/ From thence to honor thee, J would
not seek,/ For names, but call forth thundr’ring Aeschylus,/ Euripides,
and Sophocles to us … (ll.27-34) și mai departe: He was not of an age.
But for all time!/ And all the Muses still were in their prime/ When like
Apollo he came forth to warm/ Our ears, or like a Mercury to charm! (ll.
43-46). Ultimul vers al citatului acestuia ne îndeamnă a semnala serialul erudit al cercetătoarei angliste Dana Lizac, privitor la tradiţia
hermetică în opera lui Eminescu, publicat în mai multe numere din
2015 ale revistei Institutului de Teorie și Istorie Literară „George Călinescu”, Caiete Critice (Director: Acad. Eugen Simion), consultabilă și
pe Internet. În fine, am dori să încheiem această notă cu un alt pasaj
devenit antologic din Ben Jonson: … the race/ of Shakespeare’s mind
and manners brightly shines/ Jn his well-turnéd and true-filéd lines,/ In
each of which he seems to shake a lance,/ As brandished in the eyes of
ignorance./ Sweet swan of Avon! what a sight it were/ To see thee in our
waters yet appear,/ And make those flights upon the banks of Thames,/
That so did take Eliza and our James! (ll. 66-74).
”THE LAST WORD”: Creep into thy narrow bed,/ Creep and let
no more be said!/ Vain thy onset! all stands fast,/ Thou thyself
must break at last.// Let the old contention cease!/ Geese are
swans, and swans are geese./ Let them have it how they will!/
Thou art tired; best be still.// They out-talk’d thee, hiss’d thee,
tore thee?/ Better men fared thus before thee;/ Fired their ringing shot and pass’d,/ Hotly charged—and sank at last.//
Charge once more, then, and be dumb!/ Let the victors, when
they come,/ When the forts of folly fall,/ Find thy body by the
wall!

SĂTUL DE LUCRU ... (după Shakespeare, Sonete, XXVII): Sătul
de lucru caut noaptea patul,/ Dar al meu suflet un drumeţ
se face/ Și pe când trupul doarme-ntins în pace,/ Pe-a tale
urme l-au împins păcatul.// E noapte neagră-n ochii-mi,
totul tace,/ Dar mintea-mi vede – genele holbate;/ Ca și un
orb mă simt în întuneric/ Și totuși înaintea-mi zi se face//
E chipul tău lumină necrezută/ De frumuseţi, de taină, curăţie,/ Ce nopţii reci lucire-i împrumută.// Din cauza ta, bălaia mea soţie,/ Cât ziulica trupu-odihnă n-are,/ Iar
noaptea sufletul în cale pleacă.

Deși această echivalare poetul a făcut-o foarte probabil
prin intermediar german, ne-am gândit să s-o alăturăm totuși versiunii foarte recente aparţinând poetei-angliste
Violeta Cornelia Popa care a redat în limba lui Eminescu
integrala celor 154 de sonete datorată bardului englez.

XXVII

De munci zdrobit, iar mă reped spre pat,/ Repaos scump
de călător dorit;/ Când trupul munca îşi va fi-ncheiat,/Un
alt voiaj în cap s-a şi pornit:// Sunt gânduri, din sălaşurile
mele,/ Spre tine, în pelerinaj, cu jind/Grăbesc şi-mi ţin deschise pleoape grele,/ În bezna ochilor de orbi privind://
Doar că ce vede sufletu-mi prin el/ Fantasma ta oarbei vederi mi-aduce,/ Asupra nopţii negre ea-i cercel,/ Frumseţei dă, şi chipu-i nou străluce.// Zi, noapte – oase, minte,
uite-aşa/ Nici tu, nici eu odihnă n-om afla.
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Cornelia Violeta Popa
Covor de Frunze Toamnă Ţes
În locul Ei Să nu mai doară
Numărători făr’ de-nţeles
Cu Plopi Urzeli Cel tras pe sfoară
Ori tras pe roată-i Cel Ales
Redă-i Angelica Povară
Şi Calmul Doamne Cât mai des
Din Fresca asta care zboară
Înmiresmată Alt Eres
Alcătuieşte-n Ceruri Doară
S-or limpezi şi-i vor da ghes
Şi Iernii Dacă vrei Solară
Înamorat sau Recules
Poetul va ieşi pe-afară

Ori nu îmi mai păsa de-acestea toate.
Dar locul nostru-a fost mereu în For:
Vorbea oricine-acolo, rău sau drept,
Sau ultimul nebun, nebun de-amor,
De care se spunea că-i înţelept.
– Afară din cetăţi, plecaţi, poeţi!
– Afar’? În Câmpurile Elizee?
Platonicul îndemn e în pereţi,
L-a înghiţit vopseaua atenee:
Poetul neclintit e! Cine-s eu
Că port senin ca El veşmântul greu?

17 noiembrie 2005

Sonetele-i îmi stau cuminţi la sân
Pe rând să soarbă-ntreaga lui dulceaţă
Şi le desfăt şi-un cântec le îngân
Să le descopăr şi cealaltă faţă.
Nu mă mai satur să mă uit la ele,
Să le cunosc măruntul semn şi stil –
Măreţul mă îndeamnă de prin stele
Ochii să-nchid iar ritmul lor subtil
Îmi muşcă degetele-ncetişor –
Adulmecând lumina lor în somn,
Ca la-nceput mă prind cu el în zbor
Şi-l mai colind o dată pe-acest domn
Şi-l strig pe nume: William Shakespeare!
Restu-i tăcere. – Aud doar cum respir.

Sonet

29 decembrie 2011

(vorbeşte Bardul)

Sunt noi Sonetele Primeşte-le
Găseşte loc în casă pentru ele
Nu prea încap în raft Hulitele
Decât când le-nsoţeşti cu tomuri grele
În care mă explică omenirea
Eu ţie ţi le-am scris şi-ai să-nţelegi
Că n-ai cum să te-ntreci deloc cu Firea
Altfel plăteşti cu Viaţa Lumii-ntregi
Ai îndrăgit Sonetul Ai fost prins
De sunetul culoarea forma lui
Că vezi acolo tainic necuprins
Obrazul Unic Spaima Timpului
Citeşti Asculţi Şi nu-ţi fereşti privirea
Ştii că n-am vrut să pierd la cărţi Iubirea
Căldura exceda şi-atunci. Ştiam
Că filosoful ne gonise. Poate
Curaj destul şi voie nu aveam
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4 mai 2012

Las cartea – Abia respir în autobuz
Apune soarele pe după blocuri
Căldura-i grea Iar dulcele abuz
Al teilor iniţiază jocuri
Al ochilor cu geamănul subtil
Al mâinii patinând pe foaia asta
Al lămpilor cu magicul fitil
Ce dau s-anunţe diva nopţii casta
Înaintează-n ritm nespus de rar
Vehicolul cu uşile deschise
Îţi scriu Sonetul Doamne E-un amnar
Descoperit de mine printre vise
Primeşte-l cu îmbrăţişări de mare
Şi de ocean Ce Shakespeare Ce lansare

29 mai 2012

12 iunie 2010

Alai Rochiţa Rândunicii
Mă-ncape încă Să mă vezi
Iubită Soră Cu Piticii
Sar prin Grădini şi prin Livezi
Răpită din Imperiul Fricii
De-un Prinţ Şarmant dar huhurez
Am Libertate Cu Aricii
Mă întreţin Iar Cei Trei Iezi
Nu-mi calcă-n Vis Ei sunt Amicii
De Dimineaţă În Amiezi
Dorm sub Doi Vişini Cu furnicii
Neobosiţi în care crezi
Exorcizez Erotizezi
Dar cui ce-i pasă că visez
Se uită soarele-napoi
Mi se năzare c-am fost fraţi
„Copii eram noi amândoi“
De mersul vremii despuiaţi
Într-un hamac deconspiraţi
Cu ochii adormiţi în foi
Mezini şi muezini rataţi
Dintru vecie înapoi
Să vină ceasul mai de soi
Prin arborii înseninaţi
De aerul eternei ploi
Răstoarne cerul peste noi
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Puterea vrednicilor taţi
S-adaste sufletul în noi
[în fine, iată-l iar pe Divinul Brit]
La Stratford ori în lume Ce delir
Înceţoşat şi tandru mânios
Zvârluga Avon precum Riga Lear
Se-nvolburează nicicum mai prejos
De orice personaj din turma Lui
Iar El păstorul urcă-ncet pe fir
Zănatic şi statornic şi hai-hui
De parcă-i încă viu şi uns cu mir
Cum l-a cuprins lumina pân´ la os
Şi l-a-mbrăcat în straiul nimănui
Ca Soarele-şi-Luna-i de frumos
Curat şi blând şi dulce-amărui
Îi e Cuvântul Val înfrigurat
Că soarta Lumii-i scoasă la mezat
Încep să respir după opt
Un Ritm obsedant auster
Din proaspete Ronduri Reper
Aproape ceresc Îl adopt
O Oră Apoi mă revolt
Zâmbeşte Poetul Să sper
Un Dans viitor În Eter
Aprins Ateneul învolt
E mai la-ndemână ca-n Vis
Inspiră Mă-ncumet să-i cer
Eu însămi Statuii în scris
Verbal ori prin Semn efemer
Coboară I-e Doamnei permis
Un Vals Vrei să-mi fii Partener
Aici transcriu versiunea engl.

a sonetului Cu trup incert fărămiţat...

With such uncertain shattered and outlaw
A body being spread throughout the sky
I thought it was a palace what I saw
Wrought out of land and water Built so high
That I could only gentle breaths perceive
And sense as if possessed by charm my breast
I let that Nowhere for a while bereave
My soul A brow so thoroughly caressed
And eyes that once for all abandoned sleep
From seas in search of other heavens I
Implored “Oh Sweet Lord of my night so deep
Please do return to me before I die”
The snow was falling down as slow as winks
A place I’ve had – a Sonnet – ever since
***
Cu vişini piersici corcoduşi
Rimez frenetic biruinţă
Roz alb şi verde recompuşi
De-un aprig dor întru Fiinţă
Clar explodează jucăuşi
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Din Mintea purure aprinsă
În Soare Iarna face sluj
Ba nu E ultima-i dorinţă
Şi-o strigă Ochii tăi hinduşi
Mă ţintuiesc Din suferinţă
Mă smulg şi-i văd albastre uşi
Cum se deschid E cu putinţă
Imaculatul lor urcuş
Lumină e şi-i necuprinsă
***
Stau singură Pe-un Mal de Ape
Care se duc ori se întorc
Nu-mi pasă Cerul e aproape –
În Mansardă Minimul Efort
De-a mai privi doar mă desparte
De încă verdele Confort
Al Coastei Bate dintr-o parte
Un Vânticel înmiresmat
Esenţe moi din Frunze coapte
Şi-ngălbenite Ce Palat
Întinde Codrul Plin de Şoapte
Şi parcă treci îngândurat
Cu o Făclie Mai departe
A De nu m-ai uita încalte

Sonet Mai mult decât prezent

La Caragiale – Eminescu

O Încăpere Intru Stană
De Piatră Vie-ncremenesc
Stânga şi dreapta mă ţintesc
Din Ochii Lor Ce diafană
Cădere Ce urcuş subtil
E-o Provocare de Copil
Plăcerea Intrigii cu Har
Ei singuri într-un Calendar
Se caută cu pas tiptil
Se ceartă comic-temerar
Romantici Clasici Sunt pe-o Ştimă
Cu tricoloră vastă Gamă
Aceeaşi Inimă-i animă
Bronz Unul Celălalt Icoană
27 februarie 2002
***
Delfini uşori în Colţ de Friză
O Ramă albă Un Sonet
Captiv ca Domul desuet
Un Receptacol pe-o Banchiză
De Floare gri ori violet
Secund Alint pentru vreo Criză
Dintr-un Mileniu mai cu Miză
Ce pregăteşte un Banchet
Să fie-o Sfântă Doar o Tiză
Pe Malu-ngemănat perpet
O Rază Ţipătul discret
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Îl primeni Şi tandra Briză
Iveşte iar al Lor Balet
Angelici Fii Val tămâiet
***
Se rup fărâmiţează frâng
Pe maluri largi un Ritm adânc
Din Somn din Vis Reverberări
Calamitând spre a ivi
Lumină mai presus de zări
Hotar ce nu cunoaşte zi
Ori noapte Dincolo de gând
Cuminte cald doar un Cuvânt
Ce-ncepe singur a urzi
Alt Univers cu Mări şi Ţări
Uitate stinse Ceruri mii
Răspund frenetic Întrebări
Mai multe nasc Şi plâng încet
Încet O Şoaptă Un Sonet

17-18 martie 2003

***
Eşti singur Cu teii şi pinii
Dar îmbrăţişare curată
Coboară Căldură de Tată
Din Cer Cireşarul Luminii
O Clipă Respiri Ce ciudată
Făptură de Stâncă Şi crinii
Alături Din poala Grădinii
Se uită la Tine o Fată
Ar vrea să-ţi şoptească un Vers
Dar cum să ajungă la Tine
Cuvintele Doamne-n Albine
Preschimbă-le Şi-n Univers
Răsune doar Zumzet Ce Bine
E Cald Mă topesc după Tine
***
Un Zbor de Porumbei Paradă
Sub Pini Pavaju-i cald M-aşez
Statuia Lui mai vin s-o vadă
Şi alţii Trec Acelaşi Crez
Neexprimat Puţin neroadă
Ca Vaca Domnului glisez
Din nou în Vis Şeherezadă
Cuminte pân-adânc în Miez
Unde se-nalţă Stau să cadă
Imperii Sus pe Meterez
E Singur Dincolo de Sfadă
De Ceţuri Ca un Huhurez
Mă tot aşteaptă Blândă Iadă
Tăcerile să-i distilez
***
Eu...
Helena Hermia Şi Tu
Ba Puck ba Oberon Ori Zmeu
Închis în Turn Un Rendez-vous
Să-mi dai Să vin Să nu vin Eu
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N-am cum să spun un sincer Nu
De vreme ce de Curcubeu
M-ai suspendat peste Genuni
Şi scriu Sonetul Dumnezeu
Mi-e Martor Sufletu-mi crescu
Dar Trupu-n Parcul Elizeu
Atras aproape m-abătu
O Clipă Ultimul Eseu
În cavalcade începu
Alt Vis în care Tu şi Eu

7 iunie 2003

16 iunie 2003

27 iunie 2003
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Liviu Ioan Stoiciu

Nu e grajd, e bibliotecă

Bocancii mortului se opreau în prag. În pragul
grajdului, dincolo de care vaca
își lingea viţelul fătat de o oră, întins pe argilă —
și mama mea o veghea să nu cumva
să mănânce

placenta. Placenta nefătată: „că nu va mai da lapte vaca,
în veci, dacă-și mănâncă placenta”, zice obosită

mama: și mortul ăsta, cu bocancii
lui opriţi în pragul grajdului. Nu e grajd, mamă, pentru
el, e bibliotecă. Oare ce-o mai fi vrând?
Că-și târâse copiii de mână, o gloată, până aici, frământând
argila. Argila care stochează energie,
pentru ca mai târziu să o elibereze… Sărut
mâna, mamă, mortul a venit să ajute vaca la fătat, stă
cu cartea în mână.
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Din vârful sediului Schimbării

Cărnuri ameninţătoare, din acelea fără oase, ce
au epoleţi brodaţi pe ele, stau să
se reverse de undeva din vârful sediului Schimbării
la Faţă: au sex? Nu

le știe nici dracul: cărnuri ademenite de pe malul
celălalt al fluviului și aduse până
sus cu zăhărelul. De pe malul celălalt, repet — unde
putrezeau capete de hipopotami,
trofee, capete mai lungi de un metru, legate de ţăruși,
pentru ca pescărușii să cureţe fălcile
enorme, craniul și dinţii și

unde era un miros insuportabil, că puteai să te gândești
la orice… Unde forţa de respingere și
forţa de atracţie, subînţeleasă, alcătuiau împreună,
spontan, încet, încet, amorf iniţial, un
nou corp…
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Cu trenul în Spania

Mirosul de iarbă tunsă, abia adunată în căpiţă, sărutul
în palmele lăsate deschise, moi și
mângâierile pe părul tuns, vopsit în roșu, să nu se
deosebească firele albe: vrei?
Voi munci noapte și zi, vom pleca, fără să ne știe nimeni,
cu trenul în Spania, la

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Nu mai știe

Se adaugă la minus: căpriţele, pe deal, cum ciugulesc
mugurii, oile, în vale, cum sunt
ameninţate cu fierul înroșit, la inventariere, „prinde-o,
bă!”, dar oaia îi scapă, pune iar litera
D în foc, „poate se infectează, mai bine le punem

capătul lumii. Numai să spui da… Surâde: „ești
ca o pasăre speriată, prinsă”, o
revede cu picioarele dezgolite, frumoasă, adormită
în iarbă, la soare, îngrijorată că a strigat
la ea, în vis, soţul mort,

trezită lângă el, un om care ţinea locul pădurarului,
povestind. Fără alte valenţe,
îndrăgostit, punând ici și acolo beţișoare încleiate,
curse pentru păsări…

Jurnal — duminică, 3 august

Neștiind ce. Nemaidorind nimic. Repetându-mă
parcă zi de zi. Coborât, nu urcat.
Întins pe iarbă, gol, la soare, cu ochii închiși, nereușind
să nu mă gândesc la nimic, răscolit pe
dinăuntru, golit încetul cu încetul și umplut cu apă din
sticlele aduse de mine, trezit la
realitate de aceeași durere de origine necunoscută. Nu
mai am ce să aștept de la mine.
Simt că nu mai pot să-l duc în cârcă pe cel vechi. Asta
înseamnă că, deși n-am fost conștient,
m-am înnoit o dată cu trecerea anilor? Alţii, la vârsta mea
au murit demult — eu, de fapt, ce mai
caut pe aici? Trăiesc într-o dulce-amară inconștienţă…
De ce mă mai ţin prizonier?
„Fiindcă n-ai primit iubirea”… N-am primit aprobarea?
Nu te vezi dinlăuntru?

Azi am aprins lumânări la mormântul lui Geo Bogza, la
cimitirul Mănăstirii Pasărea — l-am
întrebat: cum e când îţi coși mintea? Mi-a răspuns: ai
grijă să nu pășești peste copil, că nu
mai crește, și să nu omori albina aia, nici să nu verși
sarea, că e semn rău… N-are nici o logică.
N-am aflat nimic: e prea cald azi,
2 august, să mai conteze… Frate, mai vând oamenii cactuși
mici, în pahar de plastic, în faţa bisericii, la
„Tineretului”, în București? Că
este un lucru care trebuie redobândit. Când ai să sosești
acasă, ai să vezi imagini în oglinda mare, din
hol, care nu există în
realitate — ești mulţumit? Vor fi imagini care
se revarsă în afară…
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capse la urechi — nu, că le taie
urechile”… Stă cu ochii în gol. Propovăduitor

al brâului de spini, al
nopţilor albe și al postului negru.

Ascultă cântările de la miezul nopţii. Sunt focuri
pe dealuri, de Sânziene, aprinse
pe 23 iunie, „Făclia mare!”, se strigă: făclia e învârtită
în jurul capului. Focuri, care dau speranţă,
cică și tămăduiesc… Îl observă iar, printre gene, pe
tatăl lui cum vine de la biserică, la
ora asta, noaptea, cu pască sfinţită, de la Înviere, cum
se închină și geme. Asta
e. Se adaugă singur la minus: dar nu mai știe dacă
a murit.
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Ligia Csiki
Reacţii acute

sacadate vorbele mă duc
ca roţile de tren
într-un spaţiu de experienţe lichide
apă grea: deziluziile zornăitoare
mercurul crescut în venele termometrului suprasolicitat
de tensiunea visului
şi iată:
pupilele dilatate în culori lutoase
în timp ce zâmbetul ideilor se crispează
se lăbărţează în ţipete vineţii
pe ecrane multicolore şi agresive
virtualitatea virtualităţii
dictatura fericită a minciunii adevărate
adevărul decorat fastuos cu coroana lui Ciubăr Vodă

şi eu…
eu frământ trupul memoriei
scotocesc în gesturi obosite după semnul lăsat de sunetul
acut al firii
– mozaic veneţian cimentat undeva pe timpane –
să se lipească limba mea
de gâtlejul imaginar al credinţei mele
pe malul Vavilonului să plâng…

Obiceiuri în revizuire

ţi-ai făcut un obicei
din a număra paşii dintre doi stâlpii de telegraf
treptele dintre două etaje
borcanele pe care le umpli toamna cu gem sau zacuscă
paginile citite în fiecare zi…
vinerile care-au sărit din post…

am trăit destul de întâmplător până acum
ca şi cum – barcă fără vâsle –
m-am lăsat purtată de luxul şi refluxul
ritmat în cântecul de-a Baba Oarba
şi eşti fericită acum…

nu…
dar cel puţin am viziunea lucrurilor
am inventariat eşecurile
le-am catalogat
şi toate astea îmi arată că
până şi neputinţa are povestea ei
are ordinea ei
am cartografiat toate visele sucombate
toate ciupercăriile de iluzii
toate scaunele de la poartă
pe toate le-am încercuit fragil
ca să pot să bâjbâi mai departe
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Călăuza din oglindă

liniştea se furişează pe geamul
în care se reflectă
chipul tău de argint
Jorge Luis
liniştea – pasăre colorată –
adună chipul tău de nisip din marginea firii
Jorge Luis
şi-apoi chipul tău de aur
se prelinge în ramă
în oglinda lamei de cuţit
licăreşte poemul într-un vers
şi trupul tău se-ndoaie
aşa şi-aşa
şi iar aşa şi iar altfel
tot mai uşor ca aerul dimprejurul trestiei
până când devine literă
jertfire vie a nescrisului
şi litera devine haină firavă pe umerii mei

ca să pot să văd pentru ochii tăi
ca să văd cu ochii tăi orbi

Referitor la realitate

(I)

imagini dislocate din trupul posibilului
culori descompuse se scurg pe acoperişuri
bolborosesc în scocuri spre guri căscate în canale
miros fumuriu de noiembrie triumfător
desculţi frământăm noroiul cald şi lipicios al zilelor
ca animale vechi greoaie
mă doare ziua sugrumată sub picioarele
târşite în cadenţa fericirii indolente
mă doare sunetul fricii
ca un scârţâit de poartă fără zăvor
mă dor oasele întinse pe neputinţele erelor…

în fond realitatea nu-i decât maşina de bruiat poeme
(II)

acum aş putea să-mi văd de viaţa mea
m-aş aşeza cuminte la umbra morţii noastre
şi poate aş desena cu linii suave dar sigure
turnul subţire al rafinăriei de vise
poate aş proiecta o nouă cameră igrasioasă
pentru o dezvoltare confortabilă a ciupercăriei de iluzii
sau poate aş avea îndrăzneala să văd lumea
s-o ascult trosnind fibroasă
aproape imobilă – Lemnia
da, aş putea să-mi văd de viaţa mea…

în fond realitatea nu-i decât o maşină de bruiat liniştea poemului
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Taţii noştri
Prietenului D.Chioaru

Tatăl meu este visul mereu repetat
este visul pe care nu-l sfârşesc niciodată
nu ştiu dacă trebuie să-i spun Evei

eu stau cu faţa spre visul prelung
mereu şi mereu neştiut
ea zăngăne o clanţă ferecată
dar dacă s-ar deschide tot n-ar vedea decât
un vis mereu repetat
niciodată sfârşit

Zile vulnerabile

dimineaţa mă desprind tot mai greu din somn
– insectă vinovată prinsă în pânza lipicioasă a nopţii –
mă tăvălesc pe cearşafurile boţite de credinţa
că timpul visului n-a trecut încă…
îmi controlez gleznele uneori
călcâiul vulnerabil la luminile zilei
sperând să mai găsesc urma viselor
care-mi stăteau cândva agăţate de trup – braţe lungi de noapte
înfipte în aluatul zilei –
povara îmbălsămată şi secretă
visele le târâiam ziua toată după mine prin lume

cândva purtam visele atârnate de glezne ca pe nişte cătuşe solide
cândva braţele viselor îmi zdreleau tandru pielea şi oasele
călcam pe caldarâm în ritmul respirării visului
iar dacă râdeam se-ntâmpla fiindcă simţeam
uşoară şi binecuvântată povara lui
care nu mă lăsa să mă pierd în zarea zilelor lui Chagall
căutam cuvântul inventat de tine
în pântecul unuia din visele mele
cuvântul acela pe care să-l tragem de la un mal la altul
de la viaţă la moarte
de la mine la tine
ca pe un bac plutitor
dar cuvântul se rătăceşte
luat de ape obişnuite şi năprasnice
de aceea dimineaţa mă desprind greu din somn
tot mai des aduc cu mine aluviuni grele de uitare
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Gellu Dorian
Cartea de la Uppsala

28.

Nici acum nu-mi este deloc greu să stau într-un restaurant din A., ales de el şi de un bun prieten la care am fost a doua
zi de Crăciun, la masă cu Silviu Hoshovici, un fost coleg de liceu
din Tîrgnord, pe atunci, dar mai ales în studenţie, o promisiune
foarte mare în materie de critică literară, să comandăm fiecare
cîte un alt fel de mîncare, punîndu-l la grea încercare pe ospătarul care credea că vom fi foarte expeditivi cu alegerile din meniul pe care ni l-a dat, mai ales că invitaţia mi-o făcuse Silviu,
cînd l-am sunat ieri de la prietenul meu din Rego Park, nu departe de Forest Hills, unde stătea fostul coleg, în ideea că ne va
invita la el, eu cerînd să mi se aducă o ciorbă de văcuţă cu ardei,
şi fără smîntînă, la felul întîi, iar la felul doi, o saramură de peşte,
o specie pe care n-o găsim în apele din Europa, ci numai aici, pe
Potomac, peşte pe care Silviu l-a lăudat nevoie mare, dacă se
mănîncă cu mămăliguţă şi se bea un vin alb de California pe
care el l-a ales şi pe care eu l-am gustat, şi într-adevăr era un vin
foarte bun, sec, cu un buchet pe care nu-l mai întîlnisem la vinurile băute pînă acum, el preferînd din lista de meniuri o
zeamă de pui, cu tăiţei de casă, cum numai la Tîrgnord mînca,
cînd, la haham, mama lui mergea să sacrifice o găină cumpărată de la ţăranii care veneau miercurea şi duminica în piaţă, şi
pe care Vavu, un ins bun la toate pe la casele evreilor, o decapita
şi i-o arunca mamei acestuia sau servitoarei în sacoşa de papură, slinoasă de atîta utilizare în astfel de scopuri şi un grătar
grecesc din ceafă de porc cu cartofi natur şi sos de usturoi cu
nuci şi ulei de măsline – peste care să se toarne, monşer, i se
adresă Silviu ospătarului, un filipinez foarte atent şi pedant,
doar un pic de balsam cu arome combinate din şapte esenţe
de seminţe de plante din Insulele Maldive, şi pîine graham, cu
un vin roşu, iar în final cu o grapa italiană cu frunze de marijuana, totul, monşer, să fie cuşer –, la care, uimit prietenul meu,
un medic reumatolog, care se decisese să iasă în lume cu o carte
de poezie, a întrebat, după ce a comandat doar un muşchi de
vită, înăbuşit, la cuptor, cu garnitură de mazăre şi sos de ciuperci, cu salată de varză de Bruxelles şi roşii de Olanda, dacă nu
are grapa italiană cu cocaină, la care ochii filipinezului au ieşit
din orbite, spunînd că aşa ceva încă nu s-a inventat, dar să încerce în Little Italy nyc, că, cine ştie, poate va găsi, întrebînd
dacă asta e tot ce dorim – o să mai vedem – a spus Silviu, care,
se simţea, voia să fie el amfitrionul acelei întîlniri, provocate de
mine, pentru a mai discuta unele lucruri legate de o traducere
a unor poeţi americani, cu care el se afla în bune relaţii şi, mai
ales, pentru a-i oferi un album cu imagini din Tîrgnordul copilăriei noastre, la care, cînd l-a văzut, s-a schimbat la faţă, răsfoindu-l cu o evidentă prudenţă cu care dorea să-şi alunge
nostalgia care, aşa cum i-a spus psihologul lui, nu-i făcea bine,
după care mi-a spus – aşa ceva să nu-mi mai aduci niciodată,
vreau să uit totul, să nu-mi mai aduc aminte de acele locuri, în
care am suferit, ce-i drept, m-am şi îndrăgostit, ştii bine, adresîndu-mi-se mie, care o ştiam foarte bine pe soţia lui, fostă colegă de liceu cu noi, o fată foarte frumoasă şi devotată primului
ei iubit, care nu era nimeni altul decît Silviu, cu care, ştiind din
discuţiile lor din familie, dorea să ajungă în America, visul părinţilor ei fiind acesta, pentru fiica lor, să ajungă acolo unde ei
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nu au putut ajunge în tinereţe, mai ales că atunci se discuta acel
comerţ cu evreii care doreau să părăsească România, dorinţă
pentru care trebuiau să achite un soi de taxă de peste zece mii
de dolari de persoană, pasămite pentru studiile pe care le-au
făcut aici sau pentru a-şi putea lua de aici şi, pentru cei în cauză,
dreptul de pensie pe care, printr-o clauză a acelui contract de
expatriere, încheiat de Ceauşescu cu statul american, aceştia îl
puteau avea – cum bine ştii, cu Jana, colega noastră, sunt şi
acum, am doi copii, însă, returnîndu-mi cartea, un album despre
oraşul nostru, plin cu imagini din diverse perioade ale istoriei
lui, te rog ia-l şi nu-mi mai aduce aşa ceva, a ţinut să-mi repete,
pentru că, uite, aproape că-mi vine să plîng, că de asta nu mai
merg acolo decît foarte rar, pentru doar cîteva zile, şi doar pentru soţia mea, care-şi are acolo înmormîntaţi părinţii –, nu, desigur, nici acum cînd stau cu ei la masă în acest restaurant retras
şi liniştit, nu-mi este greu să fiu, prin acelaşi har pe care-l am, cel
puţin pentru această perioadă, alături de Iulius Apolsin, care
mai avea o zi şi făcea nouă zile din perioada de exerciţiu de deprivare senzorială, experiment la care l-a supus, pentru a treia
oară de cînd m-am despărţit în vară de el, Igor Tumurug, a cărui
îndărătnicie, transformată în devotament, era literă de lege
pentru Iulius, care, din cele două încercări la care a fost supus
pînă acum, în batiscaful scufundat într-un bazin supravegheat
din Astroland, nu s-a ales decît cu un complex de boli, pe care i
le-a tratat cu pasiune prietenul lui, medicul, şi cu un soi de halucinaţii pe care nu le putea reda cu claritate, pentru că, aşa i-a
spus Igor, condiţiile în care el se izola nu erau asemănătoare cu
cele din peştera în care au coborît Pitagora şi Zalmoxis, exemplele pe care el dorea să le urmeze, acestea, cele din batiscaf,
deşi aproximativ asemănătoare cu cele dintr-o peşteră, fiind improvizate, nu puteau face legătura dintre gîndurile lui profunde
şi lumea aceea îndepărtată la care el dorea să ajungă, şi care, de
acolo, din acel balon plin cu întuneric, dorea să ţină legătura,
nu numai cu cel care-i supraveghea toate mişcările şi impulsurile metabolismofiziologice pe ecranul unui calculator, pentru
a nu intra în colaps, ci şi cu Alma, în special cu Alma, care, din
cauza complicaţiilor apărute la notele pe care trebuia să le întocmească pentru traducerea la cartea lui Carolus Lundius, aşa
cum dorea Iulius Apolsin, a trebuit să-şi prelungească timpul de
lucru şi contractul cu încă jumătate de an, ceea ce i-a provocat
o criză de nervi care a ţinut-o departe de masa de scris timp de
o lună, timp în care Iulius a fost zilnic la ea, însoţit de prietenul
său, medicul, care, prin metodele lui terapeutice, a reuşit să o
pună pe picioare, dar şi să intre în fondul lucrului pe care
aceasta îl făcea, interesat şi el, în taină, după cum bine ştiţi, de
istoria antică a unui popor care, ciudat, timp de mai bine de
nouă secole a ieşit de pe toate radarele istoriei, cum spunea el,
ca pe la sfîrşit de prim mileniu după Hristos să reapară şi să i se
desfunde izvoarele pe care cu greu le leagă acum istoricii cu
care Iulius Apolsin dorea să se bată, riscîndu-şi viaţa, pe care a
lăsat-o pe mîinile lui Igor Tumurug, savant moscovit, originar
din Orhei, care îl încuraja în demersurile sale, aducîndu-i argumente ce păreau plauzibile şi total în favoarea ideilor lui care
abia acum, credea el, Apolsin, cu traducerea făcută de Alma din
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cartea lui Carolus Lundius, se închegau şi conturau o victorie pe
care dorea să o încununeze şi cu experimentul autoizolării, aşa
cum au făcut celebrii înaintaşi cu două milenii şi ceva în urmă,
într-o peşteră din Samos, urmată, dacă aici nu va izbuti, cu o
altă experienţă în peştera Ida din Creta, de unde se va putea întoarce cu revelaţiile divine la care nimeni dintre pămîntenii mileniilor de după Hristos n-a mai ajuns, ceea ce-i dădea o imensă
încredere în omul de lîngă el, care, încurajat şi de banii pe care
Butoiul Verde i-i strecura în cont, se folosea de toate mijloacele
pentru a-şi duce planurile mîrşave pînă la capăt, mai ales că,
într-una din zile, l-a prins pe grobianul bancher, care locuia în
aceeaşi casă cu el, la Iulius, pipăind-o libidinos pe Eleonora, care,
tînără şi interesată fiind de conturile acestuia, se lăsa în voia impulsurilor primare ale trupului, care, abandonat oarecum în uitare de cel cu care s-a căsătorit, se arunca în braţele celui căruia
Iulius, soţul ei, i-a acordat toată încrederea, aşa cum i-o arătase
şi lui Igor, care, pentru a-şi ţine gura la ce a văzut, s-a şi înfruptat de cîteva ori din plăcerile oferite de carnea fragedă a tinerei
mame, liberă şi cu toate posibilităţile la dispoziţie, intrînd, prin
urmare, într-un joc al imoralităţii cu care Butoiul Verde era obişnuit de cînd se ştie, aşa cum se întîmplă cu toţi cei care îşi trec
familia pe locul doi pentru cîte o pasiune care le cere timp, sacrificiu, devotament, cum făcea el acum, pregătit cu regularitate de antrenorul chemat special pentru această nouă etapă a
cercetărilor lui, la care, deşi de aici de la masa pe care, pînă la
aducerea felurilor comandate, au sosit antreurile acordate de
restaurant clienţilor, crochete cu unt şi piure de măsline, le puteam trăi şi eu cu profunzimea cu care, în vară, am simţit, atunci
în subconştient, moartea lui Onufrie, care m-a urmărit toată
ziua prin tot oraşul, fază a unei demenţe de care nimeni din
jurul lui, nici măcar Teofil, ca trimis al Domnului printre enoriaşi,
nu-şi putea da seama, ci, mai curînd chibiţînd, ca Irin în clubul
său în jurul noilor veniţi, ca la un joc de table sau de poker, la vedere, cu cel care arunca tot ce avea pe masă, în speranţa că i se
va returna totul înmiit, acum, adunaţi cu toţii la Casa Noastră în
aşteptarea zilei de mîiine, cînd Iulius va ieşi din batiscaf, fie cu
poveştile pe care le-a adunat în cap, din halucinaţiile pe care lea avut în cele nouă zile de detenţie, fie dus pe targă la clinica la
care lucra prietenul său, doctorul, şi el orbit de ceea ce prietenul lui, cu riscuri imense asumate, va putea dovedi în susţinerea
ideii pentru care şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii lui, toţi
pariind în favoarea izbînzii lui Iulius, care, pentru astrologul Ronescu-Nostradamus, pentru prima dată prezent şi el acolo, la o
întîlnire a admiratorilor lui Iulius Apolsin, pe motiv că descoperise într-un verset al celebrului vizionar francez, farmacist care,
la moartea sa din iulie 1566, a lăsat scris acel catren, pe care el,
traducătorul din Megalopolis, el însuşi nou vizionar al celor ce se
vor întîmpla de aici înainte timp de un mileniu, l-a descoperit
mult mai tîrziu, şi în care erau menţionate iniţialele I.A., cu referire la o coborîre a lui Dumnezeu pe pămînt, ceea ce putea fi
chiar, din codificările lui, la mijlocul anului ce urma să înceapă,
cel ce punea capăt mileniului doi de după Hristos, deci care era
o relevare a acelei previziuni, oferind pe loc detalii de cum va fi,
cînd, interpretînd acel catren, totul se va ilumina şi, nu apocalipsă va fi, ci o nouă eră, care, dacă nu se va încadra în acei parametri vizionari, totul se va sfîrşi ca în catrenul I/ 87, ce va
prevesti dezastrul de un an mai tîrziu, cînd Creştinismul şi Islamul se vor confrunta în mod direct, cînd „un foc din centrul pămîntului va zgudui turnurile Noului Oraş”, chestiuni care au
atras atenţia celor din jur, unii îngrijoraţi de soarta lui Iulius
Apolsin şi mai rezervaţi în entuziasmul lor, alţii exuberanţi, chefuind ca în vremurile cînd Iulius le oferea mese pline cu de toate,
bere şi vin pe săturate, siguri că sunt părtaşi la o mare minune
a lui Dumnezeu, în timp ce eu, lăsat să fiu în acelaşi timp în mai
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multe locuri, mă simţeam vinovat că nu pot face nimic pentru
Iulius, pentru risipa lui de timp şi de sănătate, demontînd, cu
argumente, strategiile lui Igor Tumurug, eu mă lăsam, ca orice
om bucuros de revederea cu un vechi prieten şi întîlnirea cu un
alt nou prieten, în acest restaurant, pradă ciorbei de văcuţă care
aburea în faţa mea şi după care mi-am revenit, într-o oarecare
măsură, afectat întrucîtva în urma chefului de aseară, depănînd
cu Silviu amintiri din Tîrgnord şi dînd posibilitatea prietenului
poet ce împărtăşea bucuria întîlnirii noastre să intre într-o atmosferă de mult dată deoparte, în favoarea vremurilor noi,
care, din cîte noi experienţe am avut, nu lăsau amintiri frumoase, ci doar nişte bruioane de întîmplări la care am luat
parte, el, amicul medic şi poet, fugind şi el imediat după revoluţie în America, unde, de mai bine de doi ani, îl aştepta soţia lui,
cu care au pus bazele unui cabinet medical de pe urma căruia
trăiau decent şi se bucurau de libertatea de aici, spre care au
fugit atîţia alţii, din diverse locuri ale lumii, încît, dacă te nimereai în mijlocul M.One-ului la o oră de vîrf, aveai impresia că te
afli în Turnul Babel, loc în care, însă, acum te puteai înţelege cu
fiecare dintre cei cu care intrai în contact, miză spre care fug toţi
acum, aglomerîndu-l şi punîndu-l în pericol prin imposibilitatea
de a fi păzit, de la distanţă, permanent, cum se cuvine, securitate ce se vedea de la an la an depăşită de amestecul de lume
pe care nu o putea supraveghea decît Dumnezeu, care, deşi
fiind la această masă, cu prietenii mei, discutînd vrute şi nevrute, mă lăsa să ajung, fie cu gîndul, fie chiar prezent acolo, şi
la Nedu în apartament, unde Adela, deşi sărbătoare fiind, tocea
pentru examenele pe care urma să le aibă imediat la începutul
anului, alături de soţul ei, care-i punea întrebări la care ea răspundea ca o elevă supusă, şi ar fi vrut să o soarbă din ochi, dar
nu putea, pentru că soţia lui arăta ca un copil neajutorat de
care, atunci cînd se va face mare nu va avea parte de ea, iar,
orice-ar fi făcut, gîndul tot la Alma îl ducea, despre care, atunci
cînd s-a îmbolnăvit, a aflat că a fost transferată din acel apartament undeva în B3, aşa cum a lansat vestea Mister Tacu, pus de
Iulius Apolsin, pentru a înlătura orice suspiciune asupra existenţei Almei acolo, care, la expirarea contractului, trebuia să se
volatilizeze, gînd pe care nu şi-l putea înlătura şi din cauza acelui inel, care, dacă Alma l-ar fi găsit, ar fi trebuit să dea vreun
semn, cumva, să întrebe cui îi aparţine, pentru că el, în naivitatea lui de om căruia i s-au luat minţile în această privinţă, credea că Alma o să-i bată la uşă, că atunci, cînd a întors capul, cînd
i-a picat moneda din buzunarul cămăşii lui direct în părul ei frumos, cu siguranţă l-a văzut şi aştepta să-l întrebe ce intenţii are
– şi cel mai bun săpun şi pentru ea era tot la el –, în timp ce
Alma, revenindu-şi complet din criza de nervi în care o adusese
încîlcela notelor cărţii la care lucra, trăia pentru prima dată bucuria sărbătorilor de iarnă, ascultînd în căşti muzică, orice fel
de muzică, numai să poată să iasă din transa în care se afla, încercînd să-şi imagineze ziua cînd va pleca din acel apartament,
în care a trăit cu intensitate maximă toate etapele prin care savantul suedez, Carolus Lundius, a trecut cînd a scris acea carte
despre Primul legiuitor al omenirii, carte care, din păcate,
ajunsă pe mîna lui Iulius Apolsin, şi-a schimbat destinul în care
o aruncase trecerea timpului, de raritate, destin la care a contribuit şi ea prin adăugirile pe care le-a făcut, prin repetarea numelui zeului trac, pentru a-i da speranţe lui Iulius Apolsin că
acea carte este ceea ce el caută întru susţinerea adevărului, mai
ales cînd a citit capitolul nouă, înainte de a lua decizia de a intra
pentru a doua oară în penitenţă, şi cînd, după nouă zile, era să
dea ortul popii, rugată fiind de doctorul care-o îngrijea să-i arate
şi lui originalul, la vederea căruia a tresărit, văzînd că era întocmai cu cartea pe care zilele trecute o comandase şi el dintr-un
anticariat din Oxford, din pură pasiune de colecţionar, a cărui
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bibliotecă era plină de astfel de cărţi pe
care, cînd va avea timp, le va răsfoi, cerere
la care Alma a strîmbat din nas, neştiind ce
să facă, pentru că, dacă ar fi aflat, Iulius ar
fi anulat totul şi ar fi fost pusă în situaţia
să dea toţi banii înapoi, dar, la insistenţele
căruia, totuşi, a cedat, riscînd totul, aflînd
că Iulius este pe ducă, neştiind, pînă la
urmă, cui îi va da forma finală a cărţii, dacă
acesta va muri, ceea ce nu s-a întîmplat, Iulius revenindu-şi surprinzător de repede,
adunînd alte sechele pe care a încercat să
le ascundă cînd a venit să ia capitolul nouă
al cărţii, dîndu-i-l bucuroasă că medicul nu
i-a spus că ea i-a arătat ediţia princeps a
cărţii lui Carolus Lundius, cu care a trăit în
acel apartament mai bine de un an de zile,
timp în care a trecut prin atîtea momente
pe care le-a redat în jurnalul ei, pe care-l va
publica după ce totul va trece şi ecourile
apariţiei cărţii în limba română se vor
stinge, şi asta nu peste mult timp, momente dintre care cele mai frumoase au
fost cele două oferite, din starea lui de veşnică alergare după femei imaginare, de
Nedu, cele cu moneda şi inelul, de a căror
enigmă se va ocupa imediat ce va pune
punct notelor, din care, aşa cum, aruncînd
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un ochi peste ele, din starea mea din acea clipă, de la masa la
care mă aflam, nu mai avea decît o pagină, pe care, dintr-o lene
asumată, nu se grăbea să o termine, aşteptînd şi ea ziua de
mîine, cînd Iulius se va arăta lumii curioase din batiscaful în care
a intrat pentru a treia oară, din care, dacă va ieşi întreg la minte
şi trup, va pleca, spre primăvară, în Nevada, pentru a se izola
într-o peşteră de acolo, înainte de a lua drumul insulei Samos
din arhipelagul Greciei, în care Igor, cu desagii plini, abia aştepta
să ajungă, pentru a pune capăt unei misiuni pe care va trebui să
o uite cît mai repede, acum, evident, lipsind de la cheful admiratorilor lui Iulius, a căror masă devenise neîncăpătoare, gemînd ca măruntaiele lui Iulius, seci şi istovite de lipsa de hrană,
doar udate de două ori pe zi cu apa pe care trebuia să o ia raţional, în cantităţi mici, faţă de ale noastre, aici, la masă, unde
sosise de ceva vreme felul doi, bucurîndu-l şi pe prietenul poet,
care, ca să nu piardă din timp şi-a adus aminte că am uitat de
desert, a comandat trei prăjituri cu multă frişcă franţuzească, ia spus el într-un fel, dar nu-mi mai aduc aminte, salivînd deja la
gîndul că va putea mînca una întreagă fără a primi observaţiile
soţiei lui, care-l strunea de la astfel de desfătări, din cauza tendinţei de a deveni supraponderal, în timp ce, ascultînd cu atenţie comanda, chelnerul ne-a turnat vin în pahare, vin alb pentru
mine, în care trebuia să înoate peştele, care era, într-adevăr, delicios, şi pe care îl comandasem eu, iar ceilalţi, vin roşu, pe care
urma să-l vorbim, pentru a provoca o digestie bună, cum ne-a
îndemnat prietenul medic, aprobat de Silviu, care, în gînd îşi
făcea deja socotelile pentru nota de plată, care, se vedea de la
o poştă, nu se vor potrivi cu cele de acasă, ceea ce-i îngreuna
oarecum pofta de mîncare, fapt observat de convivul nostru,
care nu-şi făcea cîtuşi de puţin probleme, cu atît mai puţin eu,
în ale cărui buzunare zăceau cîţiva dolari, pe care-i purtam tot
timpul, pentru a mă putea deplasa dintr-un loc într-altul şi mai
puţin pentru astfel de festinuri, mult peste cele oferite de Apolsin celor care-l onorau cu prezenţa la simpozioanele lui din restaurantele la care avea conturi deschise mereu, masă ce-mi
aducea aminte de cele pe care, anul trecut, le organiza Mara,
cînd Make, cu ospitalitatea lui fără margini, dar cu buzunarele
mereu goale, se torpila primul şi ne lăsa să ne facem de cap în
casa lui în care Mara îşi găsise adăpost, pe care acum îl oferea
şi ea cu generozitate celor ce o solicitau, aşa cum a făcut acum
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cu invitaţii lui Irin, pictorul şi scriitorul, în timp ce doctorul cu
Aur, care însoţea grupul de dansatori, la Nedu, unde Adela se
străduia să arate că este o gazdă bună – însă fără alcool, dragilor, pe masă, pentru că la noi nu se obişnuieşte, dacă vreţi aşa,
mergeţi la unu, la Mara, unde se bea, se fumează, se face orice,
cu mare bucurie –, vorbe la care Nedu se uita cu ochi mustrători
la soţia lui, aprobînd, pentru cei prezenţi, că vom coborî în curînd la Mara, la un peşte cu mujdei şi mămăliguţă, preferatele
lui, ştiind ca acolo va bea şi o palincă adusă de pictor, un vin, că
altfel peştele îţi moare în gît de sete, urmînd acolo să apară şi
Irin, însoţit de tinerii din jurul lui, dar şi de Kevin, invitat special
al Marei, la care, nu peste mult timp trebuia să ajungă şi amicul
din Chicago, însoţit de fiica acestuia, pentru peţirea mîinii ei,
care, în gîndul Marei, era deja oferită americanului pur, Kevin,
oploşit pe la biserica lui Teofil, pentru că acolo se putea bea şi
mînca şi găsi un loc liniştit, fără probleme, aşa cum avusese pe
vremea cînd, ca homeless, era ridicat de patrule şi dus la casele
de adăpost în care erau adunaţi oamenii străzilor, petrecere la
care eram aşteptat şi eu, după ce întîlnirea cu Silviu va lua sfîrşit, în momentul cînd chelnerul, care ne adusese prăjiturile comandate de medicul poet, devenit volubil şi sigur pe sine, ne va
prezenta nota de plată, pentru care fost concitadinul meu, Silviu, îşi făcea probleme, pe care totuşi nu şi le arăta, întrebîndul pe filipinez, dacă se poate plăti şi cu cardul – da –, veste la care
s-a liniştit întrucîtva, dar făcînd, printre înghiţiturile de grapă cu
marijuana, socoteli care-i dezechilibrau bugetul pe următoarele
zile, nelinişte care i-a dispărut de pe chip în momentul cînd convivul nostru, generos cum îl ştiam, a luat el nota de plată, trăgînd scurt pe ea o privire, a achitat el totul, lăsînd şi
cincisprezece la sută chelnerului, aşa cum se obişnuia, timp în
care eu am dat drumul gîndului să se ducă la Iulius Apolsin,
care, în batiscaful lui, sub control pe monitorul care-l avea în
vizor, intrase în transă, bolborosind ceva ce părea o ceartă cu
cineva, nu se înţelegea cu cine, dar nici într-un caz cu o fiinţă de
peste timp, de cu mulţi ani în urmă, că nu-mi era deloc greu,
stînd la masă cu prietenii mei, să fiu şi în altă parte, de unde puteam, la fel, să fiu prezent şi aici, pentru a nu pierde nici un fir
din cîte iţea viaţa acolo, în jurul meu, fapt ce mi se întîmpla de
fiecare dată cînd ajungeam în mijlocul unui mediu în care nimic
nu-mi era indiferent.
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Hibernalia

Bătrânul trimis de Ivan a apărut din nou, la sfârşit de
noiembrie, şi mi-a transmis că pot să rămân toată iarna aici. Sa descălţat lângă scară, a verificat iarăşi sobele, a golit şi jgheaburile de frunze, a reparat o spărtură din gard, în fundul
grădinii, iar când să plece a zis iarăşi, repetând întocmai ceea
ce spusese şi la venire, cu exact aceleaşi cuvinte: „Puteţi rămânea toată iarna aici.” „Toată iarna” – a sunat ca o pară. Acel „Puteţi” avea, desigur, o oarecare ambiguitate. Ivan nu-mi mai
dăduse nici un semn, şi poate de asta mi-era greu să cred că
într-adevăr mi s-a îngăduie să mai stau. Nu-mi venea să cred, şi
totuşi n-aveam de ce să nu cred. Puteţi. Toată iarna. Adică, aş
putea dacă aş vrea? Adică puteam, fiindcă mi se acorda deja
permisiunea? Înainte să plece, mi-am luat inima în dinţi şi am
deschis gura, hotărâtă să aflu. „Ştiţi să acordaţi pianul?” m-am
pomenit întrebând. „Puteţi, cumva, să acordaţi pianul?” am reformulat, cu accent pe primul cuvânt. Erau atâtea zile de când
nu mai vorbisem cu cineva. Dar nu ştia. Ridicasem pe jumătate
capacul odată cu semnul de întrebare. Dar el „Nu”, a zis, „nu”, şi
şi-a ascuns palmele înnegrite la spate, apoi s-a aplecat să sencalţe, sub scară. Pe pian era aşezată o halbă veche de bere, cu
capac. Pe capacul halbei era un strat fin de praf, l-am simţit pe
buze când am scăpat capacul pianului.
Bătrânul a plecat iarăşi, cu periile lui şi cred că şi cu grămăjoara mea de chibrituri arse pe jumătate. M-am uitat după el
de la gard. Un pic crăcănat, cu capul plecat, valsa prin brazdele
pline cu mocirlă, ţopăia printre bălţi, văzându-l din spate ai fi
putut crede că e cu zece ani mai tânăr. Dar ai fi putut crede şi că
este cu zece ani mai bătrân. Ai fi putut crede orice. Cum se
topea prima zăpadă, ai fi putut crede şi că venea primăvara.
Toată iarna. Ca o pară. Cândva, chiar în primele mele
zile aici, Ivan pregătise pere fierte în vin, pusese alături de fiecare jumătate de pară două cupe de îngheţată şi un rotocol de
frişcă, le stropise cu sos de ciocolată, mâncaserăm împreună pe
terasă, era vară, ah, ce mai vară era, iar eu, îngrozită de toate
acestea, mă întrebasem dacă o să vină aşa zi de zi, zi de zi să
stau la masă cu un străin, dar el a mai venit doar o vreme aşa,
apoi vizitele s-au rărit, cu cât ne ştiam mai bine cu atât ne vedeam mai rar, şi-apoi dintr-odată n-a mai venit deloc. Acum, cel
puţin din câte înţelegeam, îmi transmitea că pot să rămân. Îi
eram recunoscătoare, în zilele noastre oamenii nu te mai lasă
nici să îţi sprijini umbrela de peretele lor, chiar dacă peretele e
scorojit, şi chiar dacă de el s-au sprijinit atâtea alte umbrele înainte, şi chiar dacă pereţii, cam ca şi motanii, nu sunt ai nimănui niciodată, căci ce e al nostru vreodată şi când?, aşa că m-am
scuturat de fior şi, lingându-mi praful pe buze, am decis să
rămân. Rămân, mulţumesc. Bătrânului i-am mulţumit, am strigat după el. Încă se vedea, săltând ca un purice în capătul drumului.
Însă ei nu mai erau nicăieri. Nicăieri unde să poată fi
văzuţi, auziţi.
Poate crezuseră că o să plec şi plecaseră şi ei?
Acolo unde erau, pesemne că nici scrisorile mele nu-i
52

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Proză
ajungeam. Poate deja hibernau. Când se răriseră scrisorile lor,
eu le scrisesem mai mult, uneori o tăcere te îndeamnă să scrii
mai mult, şi mai mult, tot aşteptând un răspuns. După un timp
tăcuseră de tot şi pricepusem că n-o să mai vină nimic până-n
primăvară. Mă oprisem şi eu.
Dar tocmai atunci spaţiul alb de sub picioarele mele se
umpluse deodată, fără să ningă chiar atât de mult cât crezusem
că trebuie. Venise spre mine odihna, după care atâta tânjisem,
toată acea năvală de timp dorit, aşteptat. Doar că acum nu
ştiam ce să fac cu toate acestea. Serile aprindeam şi stingeam
lumina pe scări, urcam în camera mea şi apoi coboram amintindu-mi de una, de alta. Buclă după buclă. Din ceas în ceas, din
cameră-n cameră. Coboram, verificam din nou uşa de la intrare
şi pe cea de la bucătărie, ferestrele terasei, ştiind că le mai verificasem, dar nu tocmai sigură dacă fusese astăzi sau ieri, îmi
luam o cană cu lapte, un pahar cu apă, o farfurie cu o bucată de
brânză sau un castravete, priveam din capul scărilor uşa mereu
închisă a dormitorului mic, cu strămoşii strămoşilor ţinuţi la distanţă, cu soba veşnic rece, urcam câteva trepte, mă opream, aşteptam scârţâitul paşilor mei să se stingă, iarăşi urcam, iar
aşteptam. Sus, mă strecuram direct sub pături sau mă uitam
mai întâi un pic pe fereastră.
Uneori, dădeam drumul la televizor, dar nu înţelegeam
mai nimic din ce se vorbea. O limbă atât de străină. Ciudat, dacă
mă gândesc că, atunci când vorbeam cu Ivan, cuvintele noastre, deşi străine unul de altul, se întâlneau acolo, la mijloc – chiar
dacă mijlocul era la o margine, o margine sau cealaltă. La televizor erau telenovele, talk-show-uri politice şi filme dublate, dar
nu pricepeam ce voiau, mă uitam la imagini, la guri lăbărţate,
stingeam, nici mijloc, nici margine. Mă ridicam din pat. Mă
uitam pe fereastră. Beznă groasă. Aprindeam o singură lampă,
cea verde de lângă uşă, şi mă gândeam că de-afară această lumină din această fereastră, cu silueta pe care eu o vedeam întoarsă în geam, imaginea haşurată de crengile mesteacănului,
înconjurată de atâta întuneric, s-ar putea să pară frumoasă. În
tot acel peisaj albit, înnegrit, îngheţat, muşuroiul meu aurit
putea arăta din afară ca o mână întinsă, ca o pâine fierbinte
abia pusă pe masă. Și atunci mă speriam şi stingeam. Tremuram pe sub pături. Mă încălzeam cu gândul că pe-acolo nu trecea nimeni niciodată.
Nimeni, niciodată.
Şi iarăşi ţipătul vreunei păsări, şi iarăşi nimic.
Şi-apoi, dimineţile!
Dimineţile când mă înecam de atâta lumină. Tăiam cărări prin zăpadă, fluierând, fredonând, manevrând o lopată
mare de lemn, de la uşa glisantă a bucătăriei la poartă, de la uşa
terasei spre grădină, de la intrarea în grădină în fundul grădinii,
printre brazde. De la poartă priveam drumul lung pe unde plecase bătrânul, casele micşorate acum, plantate rar, de-o parte
şi de alta a plăpumii albe. Din uşa terasei priveam spre grădină.
Dintre brazde priveam spre fundul grădinii. Din fundul grădinii
priveam la măceş. Dar şi dintre brazde priveam la măceş. Dar şi
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de la măceş priveam spre fundul grădinii. Şi apoi, dintre brazde,
de la măceş sau din fundul grădinii, priveam mai departe, către
pârâu. Totul era alb, zice amintirea. Totul era alb şi gălbui, albăstriu, cafeniu uneori, auriu câteodată, liliachiu, purpuriu, turcoaz, stacojiu. Indigo. Un fum palid.
Uneori, când nu mai era nici un drum de tăiat şi nici nu
ningea peste noapte, ieşeam dimineaţa din casă cu ceaşca de
ceai în mâna înmănuşată. Cu paltonul aruncat peste cămaşa de
noapte, cu ciorapi până la genunchi şi cu ghete, cântam un cântecel printre brazde. Aruncam cu o pietricică înspre pârâu. Băteam uşurel cu talpa în potecă. Nimic. Nimic la măceş, doar
crengi şi câteva boabe uscate, zăpada neatinsă, şi nimic printre
brazde, şi nimic la pârâu.
Dar odată, în miez de decembrie, stând între brazde,
mi s-a părut că zăresc nişte urme la pârâu, parcă traversase
ceva suprafaţa îngheţată, am galopat într-acolo, da, chiar erau
nişte urme, am ţopăit şi-am chiuit de bucurie, m-am trântit la
pământ, am atins urmele, le-am decupat cu un deget, şi tot privindu-le, deşi mă orbea strălucirea, mi-am dat seama că probabil nu erau decât nişte urme de păsări, cu siguranţă nu sunt
decât nişte urme de păsări, mi-am zis, piţigoii îşi râd de mine
ascunşi printre ramuri, auzi-i. Ei însă – ei nu erau nicăieri.
Iarna, oraşul e mult mai departe.
Îmi trăgeam hainele groase peste cele de casă, încuiam totul bine, deşi mi se spusese că aici nici nu e nevoie să
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încui, ieşeam pe poartă şi porneam pe cărările înecate-n zăpadă, spre locurile care-mi erau cunoscute din timpul verii. Mergeam cât mergeam, fredonam cu pământul sub tălpi, dar poate
că la un moment dat alunecam, un picior fugea de sub mine şiatunci, cu sudoarea-n spinare, mă pomeneam că văd mai bine
împrejur. Iată locul. Şi unde era casa aceea cu mărul, unde casa
cu crăiţele şi unde pinul, creanga, botgrosul care mi se uşurase
pe umăr?... Unde era locul lui, degeaba merg pe-aceleaşi drumuri, nici umbra nu-mi mai e aceeaşi? Unde umbrele noastre
alungite ca o lesă, unindu-se-n urmă, pe-asfalt, strânse în pumnul coroanei unui gutui? Pe unde veneam cu ei de la teatru, pe
vremea aceea? Mă uitam împrejur şi totul părea să se fi deplasat din loc, nu mult, doar un pic, suficient cât să nu mai fie nimic
chiar la fel cum fusese. Şi dacă te roteşti doar un pic, nu e ca şi
cum ai da să te-ntorci? Şi dacă te roteşti doar un pic ca şi cum ai
da să te-ntorci, nu e ca şi cum te-ai duce altundeva? Altundeva,
alt undeva. Şi atunci mă roteam de-a binelea şi priveam înapoi,
la urmele mele, îmi constatam deviaţia. Acolo, în capătul dârei,
pe planşa alburie şi derutant vălurită, se mai vedea casa mea,
nu chiar acolo, nu chiar acolo unde m-aş fi aşteptat să fie, ci
ceva mai la stânga. Mă descheiam, duceam mâna sub coaste,
ştiam că aş face bine să mă întorc. Ajungeam leoarcă acasă, cu
oasele moi pe sub hainele grele. Din poartă, zornăind mănunchiul de chei, mă uitam din nou împrejur. Acasă, ziceam, acasă.
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Al. Cistelecan
Analistul (singurul)

Dacă n-ar fi singurul, Emil Hurezeanu ar fi cel mai bun
analist român al fenomenelor și proceselor politice. Nu-i vorbă,
și așa e tot cel mai bun (deși nu era chiar exclus să nu fie). De
cînd s-a înfiinţat magistratura analistă – sau analitică – a vieţii
politice, ecranele și ziarele noastre s-au umplut de o armată de
emiţători de opinii. Asta și e marea diferenţă dintre Emil Hurezeanu și ceilalţi comentatori: în vreme ce el e un tehnocrat (că
tot suntem în perioadă tehnocrată) al analizei și interpretării
evenimentelor și situaţiilor politice (și toate-s politice), ceilalţi
scot păreri din pălărie, clamează scenarii funambulești sau anunţă apocalipse eminente la tot pasul. Nu pregătirea, competenţa sau abilitarea îi diferenţiază, ci temperamentul – sau stilul
propriului temperament. Între ei și Hurezeanu nu e o diferenţă
de clasă, ci una de specie.
Pe trecerea timpului (subnumită Jurnal politic românesc.
1996-2015) de la Editura Curtea Veche (2015) strînge două decenii de analize și observaţii, pe care autorul le propune (cu modestia cuvenită) „ca pe niște însemnări ale unui jurnal
personal”; „personal”, firește, în măsura în care în el se varsă,
vrînd-nevrînd, „tribulaţiile subiectivităţii autorului”; dar dincolo
de aceste „tribulaţii” – destul de controlate, de altminteri –, jurnalul nu mai are nimic (mai nimic) personal. În orice caz, ţine
mai degrabă de acele jurnale-oglinzi ale epocii decît de diaristica
sinelui. Dacă e să-l lăsăm între jurnale (deși modestia lui Hurezeanu n-ar trebui luată în seamă, fiind doar un element de civilitate), atunci e un jurnal de evenimente (cam ca al lui Nicolae
Stoica de Haţeg, dacă pot îndrăzni un astfel de anacronism). Ce
s-a întîmplat, nu ce mi s-a întîmplat e materia acestui serial de
martor și clinician al vremurilor. E mai degrabă o istorie cotidiană comentată, o arhivă de evenimente adnotată. Și adnotată
cu un fond mereu activat de înţelepciune, ca și cum Hurezeanu
ar fi un bătrîn ce contemplă filmul lumii – și încă un film în care
joacă adolescenţi mental. Rămîne întotdeauna calm, chiar cînd
evenimentele se precipită spre primejdie, și disecă întotdeauna
cauzele, avansînd prudent în previziunea consecinţelor (căci
înţeleptul știe că istoria e, totuși, imprevizibilă). Indiferent de
energia entropică a evenimentelor – sau personalităţilor –, el
nu-și pierde cumpătul și nu se avîntă în scenaristică și nici
măcar în angoasele de istorie. Știe prea bine care e potenţialul
de pericol care se poate abate înspre România dintr-o parte sau
alta a lumii (și mai ales dinlăuntrul ei), dar discerne atent cauzele și sugerează – fără să impună, deși uneori e și el exasperat
– soluţiile de ieșire. Știe, bunăoară – și le spune, de multe ori, e
o temă redundantă chiar, una din cele mai recurente în orice
caz – care sunt „primejdiile” rusești (de la cele politice la cele
economice și chiar mai grave, militare), dar nu vede tot timpul
tancurile rusești dînd colţul graniţei române. Orice fapt, orice
declaraţie chiar, fie ea și departe de șansa de a provoca fapte,
nu doar vîlvă, sunt analizate la intersecţia prezentului cu trecutul, pe de o parte („o analiză jurnalistică /…/ trebuie să ţină cont
mereu de trecut”), și, pe de altă parte, așezate în perspectiva
unui prezent „multiplu”, al României, dar și al vecinilor ei sau al
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Despre
diriguitorilor de lume. Analizele sunt iniţiate și conduse întotdeauna în cadrul unui „sistem de coordonate”, cu o axă diacronică și una sincronică. Dar mai ales sunt conduse de pe terenul
ferm al unor concepte specifice analizei și teoriei politice, al iniţierii în policromia ideologică și cu o memorie promptă – a faptelor, ideilor și oamenilor deopotrivă –, care e mereu în acţiune
spontană. Cît de bine e orientat (și așezat) Emil Hurezeanu în
problematica – și-n problemele imediate – ale lumii se vede la
tot pasul, dar mai ales în interviurile realizate cu Helmuth Kohl
și Henry Kissinger, unde nu s-ar zice că nu se discută de la egal
la egal, deși, firește, Hurezeanu nu se protagonizează.
La fondul de înţelepciune pe care sunt întemeiate analizele și interpretările se mai adaugă și un fundal cultural (literar și filosofic/ideologic îndeosebi) care face ca pregnanţa
analitică să fie și mai evidentă, nu doar mai colorată și mai vivace. De la titlurile articolelor sau conferinţelor pînă la (dar nu
cu excese de imaginaţie care să abată rigoarea și nici cu paradă
livrescă) metafora analogică sau – uneori – simbolul sintetizant
care aduc situaţia radiografiată în altă condiţie de limpezime și
accesibilitate, Hurezeanu investește în analitica lui o întreagă
floră de aluzii și paralelisme culturale, nu fără implicite mlădieri
ironice (și uneori, dar destul de rar, chiar parodice) ale discursului altminteri dus mereu pe drumul drept al înţelegerii asumate. Haloul acesta livresc nu literaturizează însă analizele, ci e
folosit doar ca revelator suplimentar și, totodată, ca drept (și
vocaţie) de spontaneitate culturală. Rar titlu care să nu fie aluziv, să nu opereze pe un joc de idee sau de cuvinte; și și mai rar
articol care să nu invoce o situaţie culturală sau ideatică prin intermediul căreia cotidianul politic se leagă de un nivel de universalitate, ori măcar de continuitate sau perenitate. Dar, așa
cum nu-și visceralizează niciodată atitudinile (care se simt, reprimate, refulate sau sublimate, în spatele analizei), Hurezeanu
nici nu le literaturizează; nu e niciodată crîncen, dar nici nu face
pe poetul realităţii. E drept că nici n-are nevoie, întrucît demonstraţiile lui curg și cu farmec, nu doar cu rigoare, iar analistul e în egală măsură convingător și seducător. Un stil al
sobrietăţii empatice, cu inefabile umbre ironice, merge eficient
în argumentaţia desfășurată ca de la sine.
Urmărind peripeţiile românești vreme de două decenii, Hurezeanu are, firește, mai mult decît prilejul de a face catalogul tuturor problemelor și angoaselor române (din tranziţie,
dar și dinainte; din comunism, dar și din istoria de mai ‘nainte).
Într-un fel, cartea lui e chiar una de analiză a angoaselor române, de la cele politice la cele de mentalitate și la cele culturale și comportamentale (subiectele nu sunt pur politice; nici
n-ar putea fi de vreme ce la Hurezeanu politica e în toate). Prezentul imediat e, desigur, hipnotic, acaparator absolut, dar e, în
același timp, și pragul de pe care Hurezeanu aruncă sonde în
trecut, făcînd, concis, istoria fiecărei angoase. Etiologia acestora
e – aproape – principala marcă analitică. Maladiile vieţii politice,
sociale și culturale (astea incidental) sunt abordate, de regulă,
punctual, în funcţie de oferta evenimentului la zi; dar din loc în
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loc – nu strica, aș zice eu cu nostalgie, chiar mai des – Hurezeanu face cîte un popas sintetic, o spectrografie specială. Exemplară între ele e conferinţa dedicată „Liniilor de
fractură ale României”; dar nu e singura oprire de reflecţie
mai generală. Catalogul bolilor e însoţit, desigur, de un implicit manual de remedii; ce are de făcut România e o temă
structurală a întregii antologii; căci întreaga suită de comentarii are un suflu și un spirit constructiv, participativ.
De aici și multele mustrări (unele destul de accentuate,
chiar dacă Hurezeanu nu e pamfletar) făcute clasei politice și, îndeosebi, protagoniștilor, parcă programaţi spre
dezamăgirea fatală. E o limită de exasperare în comentarii,
dar și o limită de suferinţă implicită faţă de soarta noastră de ratare, parcă predestinată; oricum, niciodată în ultimii ani, exorcizată. Probabil se poate dialoga/polemiza cu
Hurezeanu în cazul fiecărei idei și analize, dar mie mi se
par destul de convingătoare ca să nu dau drumul diletantismului de dispută.
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Vocile milenarismului

Critică literară
Acum, după aproape douăzeci de ani de la Fracturile
bucureștene, prea puţini scriitori cu adevărat scriitori au mai
rămas din gruparea cu pricina. Îmi vine în minte, poate cam off
topic, tiparul pe care-l evoca, la un moment dat, G. Călinescu:
„Un tânăr suferă din cauza bătrânilor, căzând în revoluţionarisme, își propune să prefacă scoarţa lumii, apoi încetul cu încetul se conturează și devine avar, ambiţios, burghez ca și
părinţii lui, în orice caz ca cineva de pe lume. Această trecere de
la amorf la format, la închistat este toată scena ăe care se poate
mișca romanul unui tânăr.” Foarte tinerii și foarte turbulenţii
scriitori de la Fracturile bucureștene și cei din jurul lor (într-un
punct, o circumferinţă destul de largă) – îi menţionez acum doar
printre câţiva dintre ei: Marius Ianuș, Domnica Drumea, Ruxandra Novac, Ioana Baetica, Ionuţ Chiva, Zvera Ion (nu mă pot
abţine să nu spun că un articol de Wikipedia mă reţine și pe
mine(!) în rândul scriitorilor fracturiști) – își declină identitatea
în funcţie de gradul de frondă absolută, ca reacţie la cenușiul
tranziţiei și la propria panoplie de traume, personale și colective. Revolta, cel mai adesea, a eșuat în cea mai curată burghezie – dacă e să ne amintim că Ștrumfii afară din fabrică, ultimul
volum (sic!) al lui Marius Ianuș e numai anticamera – temută! –
a cuminţirii, „ca cineva de pe lume”. Cum a rezolvat ecuaţia Marius Ianuș e cunoscut, niciun rost să mai insistăm. De cealaltă
parte, numele rostit cu cea mai mare reverenţă este cel al Ruxandrei Novac – care a ieșit de pe scena literaturii cu mai puţin
zgomot decât a intrat. Cum se întâmplă cel mai adesea cu promoţiile cele mai impetuoase – nu e nevoie decât de puţin răgaz
să contemplăm ruinele fumegânde.
O figură destul de discretă a douămiismului fracturist
a fost însă Domnica Drumea. Prinsă între focuri încrucișate,
Domnica a avut întotdeauna un spirit de supravieţuitor. De la
Crize (Vinea, 2003) la not for sale (Cartea Românească, 2009),
Domnica Drumea a trecut printr-un proces de maturizare a
scriiturii (firească), dar, mai ales, a fost vorba despre o autocenzură, soră bună cu ceea ce s-ar putea numi o efasare a contrastelor. Interiorizare și schematism – foarte departe de
verbiajul și lamentaţia din Crize. Trebuie, totuși, să spun că volumul de la Vinea a fost unul dintre cele mai bune ale perioadei, chiar dacă are bune vecinătăţi, ca Păpușarul și alte insomnii,
al lui Claudiu Komartin (2003) sau Trenul de treieșunu februarie,
al lui Teodor Dună (2002).
Dacă Crizelor li s-a reproșat patetismul și autovictimizarea – și nu știu ce instanţă critică a decretat că patetismul nu
e un ingredient al poeziei bune! –, cel mai important plus estetic al Vocii, volumul apărut la Charmides (2014), a fost numită
tocmai impersonalizarea discursului. Mda, tăișul versurilor și
sentenţiozitatea robotică se prea poate să fie o zonă de cercetat a poeticilor mai noi (de import), dar harta traumatismului
rămâne la fel de clar trasată sub peisajul urban-sistemic. E chiar
un loc comun să afirmi că tot ce e artistic și transfigurator în
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poezie vine din cicatrice, din trauma metabolizată. Metabolizarea/digestia presupune pathos, teatralizare, scâncet, voluptate
a propriei dureri. Versurile-talaz ale Crizelor, directeţea, cruzimea faţă de sinele exiguu, dar cu o minimă toleranţă a durerii,
disperarea și rufianescul sensibilităţii bolnăvicioase au fost înlocuite de un discurs care pierduse rădăcinile primului moment
literar. În Not for sale, dispare inflamarea autolegitimatoare, iar
ea este înlocuită de o voce proprie, șoptită, așa cum se spun marile dureri. Simplă și necontrafăcută este, mai apoi, poezia Domnicăi din Vocea, cu zone cavernoase abia intuite în structurile
eliptice, acelea care facilitează accesul la o acută senzaţie de autenticitate. Pe de altă parte, tot ce rămâne la sfârșitul lecturii e
o netrucată stare de panică, de deznădejde, de torsiune a fiinţei
– care vine din poezia americancelor suicidare –, o poezie a stărilor-limită, în care confesivitatea este minimizată, iar fotografia
poemului conţine un element singular, un eu redus la esenţă, la
stare, așa cum în icoane vezi întâi haloul sfinţilor.
Călcând în mod constant pe zone minate, care vin din
topografia poeziei damnaţilor, Domnica Drumea rezolvă primejdia de a ajunge în histrionic prin elipsă și aerare a versurilor.
Textul nu se îngrămădește, nu se așază aluvionar în pagină, respiraţia e permisă, deși e o gură de aer viciat: „ura mă invadează
încet/ ca o cameră plină cu apă// ... //am așteptat răbdătoare/ ca
dezastrul să se întâmple/ și s-a întâmpat”; „lucrurile frumoase
mă distrug/ sunt mult mai bătrână decât tine/ creatura hibridă
căreia îi e mereu foame// am lăsat în urmă o casă sub asediu/
nevoia mea de a mă crucifica/ de a atinge orice mână întinsă//
îţi cerșesc mila/ deși între noi nu există milă/ doar un glob fosforescent care ne luminează pe dinăuntru” (Creatură hibridă).
Trauma nu mai proliferează, nimic nu mai e lăsat la întâmplare.
Stilul este strunit, fraza – condensată, anxietatea crește ca muzică de fundal a unor scurte poeme implozive, altoite pe tăceri
premeditate: „am o soră geamănă/ ea râde și pentru mine”.
Ochi halucinaţi, imposibilitate a acţiunii și a asumării (ca în geometrii onirice), absenţă a pasiunii autoflagelante – toate transferă visceralitatea, plăcerea contemplării propriului sânge („sub
mine se întinde/ o pată mare și roșie”) și propriilor pulsaţii unei
instanţe exterioare, dez-umanizate: „un animal cu pene mănâncă/ din alt/ animal cu pene”. Nicio precizie a diagnosticului,
pentru că starea-limită se convertește într-o pululaţie imagistică, dar nu suprarealistă.
Că poezia Domnicăi Drumea vine din poetici „nordice”,
că e îngemănată cu scenariile Angelei Marinescu, că, uneori, soluţiile stilistice sunt facile (vezi numărul sporit de comparaţii, e
drept, de cele mai multe ori insolite) e prea puţin important. Deocamdată, Domnica Drumea este singura poetă din plutonul
fracturist care continuă să scrie și care a rămas lizibilă, deși nu
fidelă principiilor iniţiale, o voce cu totul distinctă printre scriitorii actuali.
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Critică literară
Și eu am trăit în comunism, volum apărut în 2015 la editura Humanitas și coordonat de Ioana Pârvulescu este o carte
necesară, nu atât în arealul cultural romanesc, ci mai degrabă în
cel social, pentru că recreează din bucăţi o lume pierdută nu demult, dar pe care mulţi ori încearcă să uite, ori o ignoră. După
cum declara chiar coordonatoarea volumului într-un interviu,
perioada scursă de la Revoluţie până în momentul prezent a
reușit să atenueze trăirile și emoţiile imediate, permiţând mai
multă obiectivitate în abordarea realităţilor cotidiene din acei
ani. Momentul prezent este în opinia autoarei optim pentru editarea unui astfel de volum întrucât, încet, în societatea românească a început să se contureze dorinţa de a lăsa în urmă acele
vremuri, astfel încât odată cu trecerea timpului apare riscul uitării vieţii de zi cu zi din comunism. Cele 95 de persoane intervievate prezintă realităţile vieţii lor într-o manieră cât mai
obiectivă cu putinţă, lăsând la o parte resentimentele și păstrând faptele în sine, care reușesc să transmită uneori mai mult
dramatism prin însăși natura lor. Și eu am trăit în comunism este
un volum în care râsul trist alternează cu veselia absurdului și
uneori cu tragedia neputinţei într-un rollercoaster afectiv ce derivă din înfăţișarea existenţei cotidiene într-o lume ce a apus recent și pe care mulţi dintre noi ne-o mai amintim doar parţial.
Asemeni volumelor anterioare ale Ioanei Pârvulescu,
Și eu am trăit în comunism este structurat în mai multe capitole
ce surprind aspecte diferite ale existenţei din perioada respectivă, creând prin alăturare o imagine fidelă a societăţii românești din cei 50 de ani de dictatură. Dacă unele aspecte ale
existenţei, ca de exemplu munca, vacanţele, școala sau timpul
liber se regăsesc și în volumele despre secolul al XIX-lea sau perioada interbelică ale autoarei, alte capitole dezvăluie realităţi
specifice perioadei comuniste. Printre acestea se numără
munca voluntară, cozile sau muncile agricole. Capitolul introductiv conţine relatări personale ale autoarei din perioada
ceaușistă și de asemenea fixează un public ţintă care, de fapt,
acoperă aproape toată societatea românească, întrucât volumul nu este dedicat doar celor care au trăit în perioada comunistă, ci și celor care sunt complet străini de realităţile acesteia,
încercând să contureze imaginea cât mai fidelă a unei epoci. Veridicitatea aceasta e consecinţa încercării autoarei de a pătrunde cât mai profund în psihicul celor intervievaţi, nelăsând la
o parte niciun amănunt și în același timp încercând să păstreze
un nivel de obiectivitate „împrumutând și psihicul unui om care
știe că s-ar putea ca toată viaţa lui să se desfășoare așa clipă de
clipă și an de an, până la sfârșit. Și că, după moartea lui, și viaţa
copiilor lui va fi, clipă de clipă și an de an, așa.” Fiecare capitol e
însoţit de fotografii din arhiva lui Emanuel Tânjală, imagini reprezentative pentru epoca descrisă. Fotografiile sunt la rândul
lor însoţite de un fel de motto-uri care parafrazează din punct
de vedere structural formula „et in Arcadia ego”. Asocierea tit1 / 2016

lului cu imaginile și cu aceste pseudo motto-uri creează un efect
de un comic adeseori absurd, întrucât multe dintre aspectele
descrise sunt mai degrabă prezentarea unei Arcadii distopice,
căzută în grotesc.
Primul capitol, dedicat locuinţelor, prezintă printr-o
multitudine de relatări din perioade diferite ale comunismului
condiţiile de trai din vremea respectivă. Din toate se desprinde
o senzaţie atât de concretă, încât devine aproape palpabilă pentru cititor: frigul. Dincolo de senzaţia fizică transpusă, unele relatări au un autentic efect hilar, cauzat în cea mai mare parte de
o combinaţie între absurdul situaţiilor și capacitatea de redare
a acestora într-o manieră comică în stilul binecunoscutului haz
de necaz: „în casă 7 grade. Eram îmbrăcat ca pentru mers afară;
doar că în picioare nu aveam cizme, ci niște ciorapi groși de
lângă, trași peste două perechi de șosete flaușate, iar geaca de
iarnă era înlocuită cu un pulover, de lână și el. [...] Am început
să fac flotări. [...] Mi-am dat jos puloverul de lână [...] Când am
ajuns la 10, m-am oprit. M-am întrebat: ce ar fi să încep cu dublă
bătaie din palme? Am tras aer polar în piept, am împins cât am
putut, am făcut poc-poc, dar n-am mai apucat să-mi pun mâinile
pe covor. Am dat direct cu bărbia. M-am trezit când s-au aprins
becurile. Zâmbeam: venise curentul.” Capitolul următor, dedicat
urbanizării forţate, găzduiește unul dintre cele mai lirice pasaje
ale cărţii, ce relatează modul în care o mahala a fost ștearsă de
pe faţa pământului în București pentru a se construi în locul ei
blocuri, o situaţie comună în vremea respectivă. „Progresul a
venit, în cele din urmă. Am încercat în acele zile să ţin un jurnal,
dar din caietele scrise caligrafic nu a supravieţuit nimic. Ceea ce
a rămas este întâlnirea cu golul care înghiţea, zi după zi, case și
grădini. Golul a nimicit anotimpurile, de parcă ele nu ar fi fost niciodată. Oamenii au plecat, lăsând în urmă pentru câteva zile
carcasele golite ale caselor. Sufletul rămas în ziduri era asediat
și putea fi auzit cum, din fiecare cărămidă care se duce, din fiecare odaie care se prăbușește, un vaiet se ridică până la cer, devenind mai apoi fum și praf. Din case și grădini, din bunici din
câini, se hrăneau fiarele ce se înălţau că o pădure de metal arzând.”
Capitolul dedicat câmpului muncii reprezintă, ca și celelalte capitole, piese de mozaic așezate în ordine cronologică.
Însă aici, mai mult decât în alte capitole, sunt evidente transformările ce au avut loc de-a lungul celor 50 de ani de comunism, de la duritatea și violenţa anilor de început la delăsarea
ulterioară și ajungând până la absurdul anilor de la finalul epocii. Din primele fragmente se desprinde o disperare a terorii de
a nu face sau spune ceva greșit, ce ar atrage după sine o pedeapsă grea: „frica era mare, nu știai cine o să te toarne la Securitate și pentru ce. Se auzise doar că nu e bine să ai cărţi.”
Fragmentele ulterioare încep să fie marcate de absurditate:
„dacă întârziam dimineaţa fie și un minut, și deseori întârziam,
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numele meu, împreună cu al celorlalţi infractori, era citit la un
difuzor care se auzea în toată fabrica.” În alte fragmente sunt redate situaţii ridicole. Astfel, un jurnalist povestește cum în anii
‘80 președintele Comitetului de Cultură i-a cerut să redacteze
un text pe care l-a semnat el. După câteva, l-a convocat la ședinţă pentru a-i da exemplu de articol pe teme de cultură chiar
textul său. O altă faţetă a absurdităţii este furtul aliajelor folosite în tehnologia nucleară, pe care oamenii le utilizau pentru a
îngrădi găinile, pentru a sprijini garduri și în general la muncile
din gospodărie. Munca voluntară este un aspect propriu perioadei comuniste, esenţa ei contrastând în mod evident cu denumirea, fiindcă era o activitate voluntară obligatorie. Astfel,
dintre diferite relatări se conturează imaginea unei lumi unde
copiii adună fier vechi, studenţii merg la teatru cu lopeţile de
zăpadă, profesorii merg din casă în casă pentru a-i chema copiii la muncă patriotică în Duminica Paștelui sau asistenţi universitari freacă podelele facultăţilor cot la cot cu studenţii.
În capitolul dedicat timpului liber sunt surprinse momente amuzante sau absurde din viaţa în comunism. Cultura
întâlnește privaţiunile, astfel încât atunci când ies de la concert
simfonic și găsesc un magazin în care se vînd măsline, oamenii
se așază la coadă. În alt fragment, aniversările marcate de lipsa
alimentelor transformă o banală oală de supă și un rasol într-un
adevărat festin. Totuși, fragmentul cel mai vivid e cel despre magazinul Muzica unde, în 1976, din greșeală, ajung o serie de discuri ale unor formaţii occidentale la care publicul român de
obicei nu avea acces. Din cauza entuziasmului, cumpărătorii
ajung să se bată și aproape să distrugă magazinul, reușind totuși la final să își plătească marfa. Sărbătorile, în câteva dintre
fragmente, sunt prezentate din perspectiva copiilor. Astfel, dilema esenţială devine identitatea personajului care aduce cadourile de Crăciun, întrucât tradiţia învăţată acasă le transmite
copiilor că personajul se numește Moș Crăciun, în timp ce doctrina comunistă pe care o învaţă la școală le transmite că acesta
este Moș Gerilă, care vine de Anul Nou. Astfel, copiii se regăsesc
într-o dilemă morală, întrucât nu știu care dintre cele două personaje e cel autentic și mai mult, nu știu în faţa cui pot să vorbească despre existenţa lui Moș Crăciun. „Am început să observ
cum la unii vecini nu venea Moș Crăciun (nu aveau copii sau copiii nu fuseseră cuminţi?), bradul rămânea în balcon până venea
Moș Gerilă de Anul Nou! Mult mai târziu am aflat șmecheria cu
doi brazi, unul în casă, pentru Crăciun, și altul în balcon, pus să
aștepte «Sărbătorile de iarnă». Așa se spunea oficial. Nu înţeleg
nici azi: de ce sărbători dacă autorităţile se gândeau doar la una,
Anul Nou?”. Capitolul următor face referire la condiţiile de călătorie și, oricât de amuzante și de interesante sunt relatările
despre călătoriile în ţară, fragmentele ce descriu călătorii în
străinătate reușesc să surprindă întodeauna mai mult. Plecând
în Ţara Galilor cu corul în clasa a cincea, copiii sunt învăţaţi să
respecte o serie de reguli: „să nu vă miraţi de banane, să nu vorbiţi de regină sau rege, să nu primiţi Biblii”. Dacă ultimele două
reguli par o consecinţă obișnuită a gândirii socialiste, prima dezvăluie într-un mod absolut surprinzător nivelul precar de trai
din ţară din acel moment. Reacţia copiilor însă contracarează
rigiditatea regimului într-o manieră atât de simplă și de naturală, cum numai copiii pot să o facă „trecând pe lângă grămezile
de banane, tot autocarul plin de copii (40) a urlat Uau. Am realizat că nici n-am ajuns bine și am și încălcat o regulă.” O altă relatare dezvăluie corupţia profundă din toate domeniile și, din
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nou, nivelul precar de trai, deoarece mita devenise și ea o formă
de troc: „pașaportul l-am cumpărat cu două sacoșă de plastic
plină cu mere ionatane din Vrancea și două bilete la meciul de
fotbal România-Anglia, pe care le-am oferit în faţa magazinului
Polar, ziua în amiaza mare, colonelului de la Serviciul pașapoarte”. O altă protagonistă unui fragment ajunge în Austria, la
Viena, după controale extrem de vigilente la graniţă, iar impactul capitalei austriece îi dezvăluie tragismul propriei condiţii și
dezumanizarea: „am ieșit pe Mariahilferstrasse și am ameţit,
de-a dreptul. Oamenii îmbrăcaţi altfel, mergând altfel, vitrine
încărcate care îţi luau ochii. Într-una din ele am văzut un jambon
mare și rotund. Mi-am dat seama că și la noi s-au găsit cândva
asemenea lucruri și că acum mă minunam ca de un miracol. Și
atunci am început să plâng.” Amestecul de amuzant și grotesc
din această imagine a femeii ce privește într-o vitrină cu mâncare și începe să plângă pentru că-și dă seama că românii nici
măcar nu mai înţelegeau gradul de privaţiuni la care erau supuși surprinde o trăsătură reprezentativă a societăţii românești
în anii comunismului, ce arareori accepta să privească absurdul
propriei existenţe, încercând în cea mai mare parte a timpului
să se ascundă în spatele unei măști ridiculizante a regimului.
Raportul dintre om și instituţiile oficiale avea și el propriul specific în perioada comunismului. Acesta iese cel mai bine în evidenţă punând faţă în faţă maniera de interacţiune specific
românească cu cea proprie străinilor. Astfel, dacă oficialităţile
române acţionau în permanenţă în virtutea unei manifestări paranoide prestabilite, oficialii occidentali și americani nu evitau
interacţiunea. Totuși, cunoscând o unică paradigmă, cetăţenii
români aveau aceleași așteptări și de la oficialităţile străine. Interacţiunea celor două maniere de relaţionare dă naștere evident unor situaţii hilare: „când a venit Nixon la București, ni s-a
atras atenţia că, dacă vrem să ieșim să vedem, să nu cumva să
ne apropiem de mașinile oficiale, pentru că șoferii au dispoziţii
să ruleze în mare viteză, călcând orice și pe oricine le-ar ieși în
faţă. N-a fost așa. La Arcul de Triumf unde mă aflam, puzderie
de oameni! Nixon a coborât și-a făcut o baie de mulţime.”
Fără discuţie, unul dintre cele mai amuzante capitole
din volum este cel dedicat situaţiilor scăpate de sub control, în
care diverși oameni reușesc cu sau fără voia lor să submineze
regimul. Nenumăratele mostre sunt dovada evidentă a inventivităţii și a capacităţii de detașare ce caracterizează psihologia
românilor, însă nu puţine ascund și o notă de tragism. Totuși,
comedia absurdă a foametei și a frigului generează unele situaţii deosebit de amuzante „pe vitrina Aprozarului de pe Academiei, am văzut, într-o zi, că scria cu litere mari A sosit varză.
Cineva scrisese dedesubt cu creionul: încă o lovitură dată capitalismului.” De asemenea, fragmentul intitulat Topul improvizaţiilor prezintă modalităţile extrem de creative ale studenţilor de
la Politehnică de a-și încălzi camerele de cămin îngheţate în timpul iernii. Astfel, o încercare e reprezentată de transformarea
structurii metalice din armătura betonului armat într-un reșou
uriaș prin conectarea la tabloul electric. Dincolo de riscul ridicat
al situaţiei, inventivitatea nu poate fi trecută cu vederea. În același fragment, fiul unui director tehnic de la Dacia Pitești vine
cu un reșou puternic, pe care-l pune în priză, însă toate siguranţele sar. Explicaţia stătea în faptul că rezistenţa reșoului fusese luată de la un uscător de caroserii al uzinei Dacia.
Absurditatea situaţiilor generate de instituţiile statului care se
răzbuna pe pretinși oponenţi este surprinsă în capitolul al 11-
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lea, Administrative. Instituţionale. Fragmentele relevă numărul
ridicat al celor care în anii ‘50 au ajuns să fie consideraţi dușmanii poporului, efectul acestei clasificări întinzându-se și asupra generaţiei următoare. Astfel, studenţii erau eliminaţi în
cazul în care se descoperea că ar fi făcut declaraţii false la intrarea în facultate, ascunzând mediul din care proveneau. Totuși, criteriile de clasificare într-o categorie sau alta se dovedeau
a fi cel puţin absurde „a fost eliminat pentru declaraţii false, căci
în cursul anului oile fătaseră și tatăl fusese trecut la chiaburi.”
Capitolele următoare dedicate școlii și facultăţii dezvăluie practici ce în zilele noastre sunt cel puţin surprinzătoare. Imersiunea politicului în mediul școlar și academic, amestecul criteriilor
valorice și oficiale, de partid, au marcat societatea românească
vreme de 50 de ani, insinuându-și mecanismele în conștiinţa publică și devenind, ca și corupţia și mita, o practică curentă ce de
foarte multe ori trece neobservată, inclusiv în zilele noastre, deoarece ea reprezintă o faţetă a realităţii impuse de comunism.
În anii ‘50, elevii erau trași la răspundere de către profesori (profesoara de rusă) pentru că părinţii își permiteau încă să aibă
ateliere private. Silogismul absurdităţii gândirii de partid a devenit însă din păcate un aspect al normalităţii în anii ulteriori:
„Suntem 1956 și tatăl tău are atelier privat, Viesa! Tatăl tău riefuză să intre în rândurile clasei muncitoare! Și tu riefuzi să-nveţi
limba rusă!” Din nou, naivitatea și puritatea perspectivei unui
copil surprind relativismul clasificărilor politice și al luptei pentru putere: „întâlneam în drumul nostru un șir de oameni îmbrăcaţi în haine vărgate, cu chipuri triste, doar niște umbre. Am
înţeles mai târziu că erau deţinuţi politici, printre ei fiind și
nume cunoscute. Munceau în salină. Ni se spunea despre ei că
sunt dușmanii poporului.” Există și cazuri în care aceeași corupţie aducea beneficii și altora, nu doar copiilor membrilor marcanţi ai partidului. Este emblematică în acest sens relatarea în
care protagonistul dă admitere la Facultatea de Litere în 1964 și
pică. Însă în iulie află că s-au suplimentat 25 de locuri și în
toamnă are surpriza de a descoperit că pentru cursurile de la
grupa din care făcea parte fuseseră anunţaţi cei mai importanţi
profesori din facultate. Până la urmă, el află că tot norocul i se
datora unei colege de grupă, fiica șefului de cadre din CCR, care
obţinuse media șapte la intrare și datorită căreia se suplimentaseră locurile. Tot datorită ei, întreaga grupă beneficia de îndrumarea celor mai buni profesori, atât la cursuri, cât și la
seminarii.
Capitolul cel mai dramatic al volumului este cel dedicat
realităţilor de zi cu zi din cabinetele medicale și din spitale, întrucât prin însăși natura sa, acest domeniu implică o doză destul de mare de dramatism, la care în perioda comunistă se
adaugă și o pronunţată lipsă a materialelor și a personalului.
Imaginea ce rămâne să persiste în faţa ochilor cititorului după
încheierea acestui capitol este cea a călugăriţelor devenite infirmiere la Secţia de neonatologie, care rămân o noapte întreagă ţinând la sân câte doi copii prematuri în faţa ferestrei
deschise, în plină iarnă. Medicul ce face relatarea caracterizează
imaginea cu o sensibilitate ieșită din comun: „două Madonne,
fiecare cu câte doi prunci la piept”. Chiar și autorul fragmentului consideră această imagine ca fiind simbolică pentru ce s-a
întâmplat cu medicina din perioada comunistă „a reușit să funcţioneze: să vindece, atunci când era cu putinţă sau, când vindecarea era imposibilă, măcar să aline suferinţa. Cred că asta
s-a întâmplat atunci când oamenii și-au amintit că medicina,
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dincolo de orice conjuncturi, se întemeiază pe principiul milei”.
Există în același capitol fragmente ce produc revolta, ca de
exemplu povestea medicului lăsat să moară cu zile pentru că i
se refuză dializa sau admiraţia, ca povestea medicului ce ajunge
să fure din spital o rezervă de sînge pentru a opera un copil, rezerva fiindu-i destinată unui șef de la partid. Tragismul decurge
și din capitolul referitor la dragoste și sexualitate, întrucât multe
dintre fragmentele inserate nu ţin atât de mult de tema iubirii
sau a sexualităţii, ci mai degrabă de suferinţele provocate de interdicţia avortului și de tragismul unora dintre situaţiile generate de acest decret. Într-o cu totul altă notă, capitolul referitor
la mâncare și băutură dezvăluie într-o manieră amuzantă lipsurile specifice în special ultimilor ani de comunism, respectiv
anilor ‘80. Poate că una dintre cele mai hilare notaţii apare în
acest capitol: „Noutăţi în caietul de reţete. Pe vremea aceea, în
anii ‘80, reţetele pe care le schimbam cu prietenele mele începuseră să se numească așa: tort economic, prăjitură fără ouă,
imitaţie de pate, icre false”. Tot din sfera alimentaţiei, apare în
repetate rânduri în volum o explicaţie a unui termen foarte des
întâlnit în epocă și anume nechezol: amestecând cafeaua cu
ovăz și năut prăjit, s-a făcut o considerabilă economie la cafea,
astfel luând naștere băutura ce a ajuns să fie numită nechezol
în derâdere, din cauza faptului că ea conţinea ovăz, aliment specific alimentaţiei cailor. Capitolul dedicat hainelor din perioada
comunistă se concentrează asupra privaţiunilor specifice mai
mult primilor ani de comunism, când accesul la orice tip de produse era foarte limitat. Ca atare, majoritatea autorilor relatează
întâmplări în care copiii poartă îmbrăcăminte răscroită din hainele părinţilor sau părinţii poartă pantofi ce se uzează până la
a nu mai putea fi utilizaţi.
Deși este o carte destul de consistentă, volumul coordonat de Ioana Pârvulescu permite o lectură destul de rapidă.
Acest fapt decurge din maniera voit detașată și lipsită de orice
fel de reproș sau ranchiună, în care sunt prezentate evenimentele. Pe de altă parte, din dimensiunea lor redusă, fragmentele
conturează imagini nu foarte detaliate, dar reprezentative pentru toate aspectele avute în vedere de capitolele volumului. În
consecinţă, ia naștere o imagine mozaic, alcătuită din părţi mici,
dar care reușesc să lase impresii puternice. Unii comentatori au
apropiat stilul pe care întreaga carte îi degajă de stilul romanesc. Cartea Ioanei Pârvulescu se apropie de roman prin maniera în care reușește să imprime în mintea cititorului anumite
imagini extrem de reprezentative sau de impresionante. Pe de
altă parte, ea funcţionează cu totul altfel decât un roman, chiar
și decât unul alcătuit după structura unui puzzle, deoarece,
scoase din scurtul context al fragmentelor, majoritatea imaginilor își pierd consistenţa și puterea de convingere. Ele funcţionează doar în interiorul întregului, creând și în același timp
devenind reprezentative pentru atmosfera pe care o degajă volumul. Pentru un cititor născut la începutul anilor ‘80, cu amintiri vagi despre comunism, create preponderent prin relatările
orale ale celor apropiaţi sau prin literatură, volumul Ioanei Pârvulescu prezintă o realitate parţial cunoscută, căreia însă i se
atribuie niște tușe groase, accentuându-se atât hazul, cât și tragicul și grotescul acestei lumi. Oricât de realiste sau de exagerate ar fi aceste tușe, cartea rămâne însă pe cea mai voit
obiectivă și cea mai detaliată radiografie a societăţii românești
în cei 50 de ani de comunism.
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Învingătorul

Critică literară
Nici o altă generaţie din literatura română nu a produs atâţia poeţi de primă mână ca generaţia ’80. Cu excepţia, poate, a
aceleia interbelice; nu sunt câtuși de puţin sigur că anii dintre
cele două războaie mondiale au produs mai mulţi poeţi superlativi decât aceia ai sfârșitului epocii comuniste, dar e pentru
mine cert că, pentru a găsi o altă generaţie care s-o concureze
în profuziunea producţiei de poeţi pe aceea optzecistă, e nevoie
să coborâm până la generaţia lui Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu,
Fundoianu – lângă ale căror nume de mari poeţi se adaugă vreo
10-15 altele de poeţi foarte buni, și câteva duzini de poeţi doar
buni. Situaţie care se repetă, în oglindă, și în ceea ce privește ierarhia valorică a poeziei optzeciste.
Performanţa lui Alexandru Mușina e, așadar, nu doar aceea
strict intrinsecă de a fi un poet foarte bun – ci și aceea, contextuală, de a fi unul dintre cei mai buni patru-cinci poeţi ai acestei generaţii atât de prolifice sub raport poetic. Să te impui, și
încă atât de categoric, atât de ireductibil la oricine altcineva,
atât de deplin indidivuat, în condiţiile celei mai acerbe concurenţe poetice din întreaga literatură română – iată ceea ce dă
„sunetul secund” al acestei performanţe, oricum extraordinare
în sine.
Rândurile expeditive de mai jos vor încerca să arate ce
anume din scrisul lui Alexandru Mușina a făcut posibilă această
performanţă – și, mai ales, ce anume a făcut posibil acest „sunet
secund” (care, cum știu melomanii, denotă rafinamentul suprem în artă; dacă se simte că fac aici o insinuare privind rafinamentul suprem al poeziei lui Mușina – ei bine, da, chiar asta
fac).
Venind, așadar, la explicaţia cauzei prime a acestui sunet secund, aș spune că aceasta originează în acea calitate rarissimă
pentru care Jung a inventat conceptul preţios (și denumit preţios) enantiodromia – adică tendinţa lucrurilor de a se conjuga cu
opusul lor riguros. Mai limpede spus, ceea ce face deopotrivă
atât de irezistibilă și de inclasabilă poezia lui Alexandru Mușina
este disponibilitatea ei extraordinară pentru antinomii.
Aproape că nu există calitate pe care să i-o atribui care să nu
coexiste, în scrisul lui, cu calitatea ei riguros opusă. Într-o lume
în care poeţii încearcă să fie din răsputeri unidimensionali, adicât pe cât posibil mai conformi cu propria poetică (sau, și mai
rău, cu propria ideologie), un poet care să conţină simultan nu
doar mai multe dimensiuni, dar și opusele lor e cu atât mai remarcabil, cu atât mai sesizant, cu atât mai atașant.
Așadar, e cât se poate de adevărat că poezia lui Alexandru
Mușina e, pe de o parte, aceea a unui bad boy cinic și negru în
cerul gurii, mordant și sarcastic mai peste marginile iertate;
însă, pe de altă parte, e la fel de adevărat că nimeni dintre marii
lui congeneri (cu excepţia lui Mircea Cărtărescu) nu a scris atâtea poeme de dragoste dărâmător de sentimentale, compromiţător de emoţionante. Și, de asemenea, nimeni dintre marii
congeneri ai numitului bad boy (cu aceeași excepţie a lui Mircea
Cărtărescu) nu a găsit zăcămintele prodigioase de ingenuitate
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necesare ca să scrii cărţi pentru copii – și încă așa cum e poezia
lui Mușina pentru copii: sofisticată și inteligentă, dar copilărită
și seducătoare. Bad boy-ul are, așadar, o inimă de copil în
pieptu-i de aramă.
Apoi, e de asemenea adevărat că poezia lui e a unui arhicultural, poundian declarat și practicant – care, așadar, nu doar că
reciclează în scrisul lui forme poetice de o diversitate enormă,
de la sonetul italian la epigrama greacă și de acolo la poemul în
proză, de la poeme-fulguraţii la ample construcţii hiperelaborate (asta fac și ne-poundienii, în fond), dar se îngrijește mereu,
cu obstinaţie, maniacal, ca poezia lui să aibă toate cele trei straturi necesare ale poeziei – phano-, melo- și logopoeia, cu terminologia lui Pound. Fără logopoeia, „dansul intelectului printre
cuvinte”, cum o definește poetul american, adică fără o energeia
teoretică ale cărei linii de forţă o ordonează, nici o poezie nu e
completă, oricât melos și oricâtă imagine ar avea. Mușina e
poundian, înainte de toate, dincolo de referinţele culturale și de
repetatele declaraţii de atașament faţă de poetul american, prin
această obstinaţie a poeziei complete, coerentă și consistentă la
toate trei nivelurile, incredibil de greu de făcut (nici chiar lui
Pound nu-i reușește tot timpul), dar răsplătind efortul enorm
prin aspectul definitiv al produsului. Când ai sub ochi un asemenea poem, indiferent cât de aproape de data producerii lui
ești, îi vezi clasicitatea. Știi, altfel spus, că va arăta la fel de nou
și de contrariant și de acaparant și pentru cititorul situat departe de acel moment al producerii.
Însă, în același timp, e la fel de adevărat că poetul acesta arhisofisticat e foarte user friendly, foarte prietenos cu cititorul,
din cale afară de priceput în a da iluzia accesibilităţii. Nu degeaba un poem atât de complicat și de elaborat ca Budila Express circula în sute de copii în anii din urmă ai ceaușismului,
așa cum aflăm undeva de la Nicolae Steinhardt; așa sofisticat
cum e, poemul e catchy, te prinde de la bun început – și nu-ţi
mai dă drumul din fluxul lui hipnotic de imagini și de sentinţe
până la sfârșit, chiar dacă nu-i prinzi codurile subtile, chiar dacăi ratezi hint-urile intertextuale etc. Ostentaţiei sofisticării îi corespunde, așadar, o egală ostentaţie a accesibilităţii; poetul care
ţine să știm cât e de complicat ţine, în același timp, să știm (și să
știe) cât e de direct, de seducător, de „popular”, cum se zicea
cândva.
Ceea ce tulbură, poate, cel mai mult e să vezi cât de funebre,
cât de tanatofore sunt poemele acestea doldora de viaţă – și invers: să vezi cât de vitale, cât de energetice sunt poemele despre boală, despre delabrare, despre secătuire. Aici e chiar
enantiodromia pură despre care vorbește Jung: în această transformare a unei energii psihice în opusul ei. Dar e cu atât mai tulburătoare când se petrece nu în tainiţele și retortele
subconștientului, ci asumată la vedere, sub ochii tăi, în texte deopotrivă puternice și debilizate, strălucitoare și calcifiate, exultante și vulnerate până în inima celulei. Sunt texte care
supravieţuiesc en beauté suferinţei pe care o descriu; sau, spus
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și mai exact, sunt texte care își supravieţuiesc. Numai
la poeţii puternici, în sensul dat de Harold Bloom sintagmei, poţi găsi o astfel de poezie – a înfrângerii, dar
învingătoare; a bolii, dar vindecătoare. Foarte rar, și
numai la poeţii exemplari, se întîmplă ca suma tuturor
anxietăţilor (de la cele ale influenţei la acelea biologice
și sociale) să dea o asemenea rezultantă. Deloc întâmplător, sunt poeţii la care revenim cel mai des. Cei pe
care ajungem, cum se spunea cândva, să-i afecţionăm.
Iată, în rezumat, calităţile care-l fac pe Mușina unul
dintre poeţii cei mai puternici ai literaturii române contemporane: mai întâi, poezia lui completă (în sens
poundian), sofisticată și arhisubtilă, e în același timp
atât de directă și de prietenoasă; apoi, aerul lui de bad
boy e mereu subminat de o sentimentalitate intensă și
generoasă (ca și cum Joker ar avea inima lui Batman,
să zicem); în fine, hibridul acesta de vitalitate maladivă
(și viceversa) face ca poemele lui să se vindece pe măsură ce își descriu boala. Și să te vindece și pe tine deodată cu ele, în timp ce te descriu, cu toate ale tale.
Adică să te facă și pe tine, cititorul, un învingător.
(Alexandru Mușina, Opera poetică, 2 volume,

Tracus Arte, București, 2015)
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Visează androizii oameni electrici?

Critică literară
Raportându-ne la un context poetic de actualitate pe
plan naţional, ale cărui tentative par să se concentreze aproape
în majoritate pe regândirea confesivităţii și a istoriei personale
dintr-o perspectivă estompată, atenuată în raport cu sintaxa
traumei, un demers poetic însufleţit de estetica Nordului este
imposibil să nu surprindă. Totuși, este dificil de precizat dacă
volumul nordul e o stare de spirit semnat de Gabi Eftimie ar
putea constitui o piatră de temelie a unei generaţii post-douămiiste; și asta nu din cauza unei valori estetice îndoielnice (dimpotrivă!), ci, mai degrabă, din cauza unei aparente
incompatibilităţi pe care o astfel de lirică o poate configura la
nivel autohton, în raport cu discursul intimist exacerbat prin artificii ale violenţei. Prin urmare, pe cât de insolit (sau revigorant,
aș adăuga) poate fi proiectul semnat de Gabi Eftimie, pe atât de
riscant ar fi să asociem acest acest volum cu un pionierat în direcţia unei noi lirici a actualităţii.
Am mai avut ocazia să vorbesc despre mutaţiile izolate
pe care impactul cu poezia suedeză l-a avut asupra poeziei române recente, dar, în timp ce volume precum Asperger de Rita
Chirian ori Vocea de Domnica Drumea păreau a adopta suflul
îngheţat al traumei concediate cu ochiul critic al unui agresor
deposedat de sensibilitate, Gabi Eftimie pare să recupereze în
volumul său sintaxa unei distanţări faţă de biografism, ce îmbracă în poezia nordică conformaţia unei confesivităţi lipsite de
subiect. Într-o astfel de formulă, secvenţele biografiste par să
capete conformaţia fie a unui soi de demo a unei existenţe virtuale, fie a unei tentative escapiste cu tentă de reverie sci-fi:
„trei ani fără contact cu lumina naturală, printre/ alunecoasele
creiere îngheţate, cu labele negre de lebădă pe picioarele mele/
prinse sub gheaţă, am fost martoră la ritualuri secrete, am
văzut/ oameni cu făclii în costume din blană de animale și
coarne de mamut pe cap./ Fiorul Rece ameninţă să se transforme într-o falcă deschisă și să mă înghită.// Am aflat că aici
pământul are proprietăţi speciale:/ după înmormântare, corpurile se transformă în meduze/ și migrează cu încetinitorul
spre Marea Baltică.”. Astfel de pasaje încărcate de atmosfera ludică a unui cartoon postapocaliptic semnat de Johannes Anyuru
(ale cărui reminiscenţe par să se întrevadă și în poezia lui Ștefan
Manasia), în care miza confesivităţii pare doar un pretext al suflului experimentalist-depersonalizant (specifice Annei Hallberg
ori lui Lief Holmstrand), determină în gramatica internă a volumului semnat de Gabi Eftimie o suită de sincope succesive ale
unei confesivităţi uzuale. Biograficul pare să se camufleze în virtual, în aceeași măsură în care empriricul pare să fie un capriciu
al unor alter-ego-uri electronice prefabricate.
La fel de bine, am putea vorbi despre un biografism
care se metamorfozează într-un transbiografism ori despre un
individ care devine încet un soi de proiecţie holografică a unei
identităţi virtuale. Existenţa se reprocesează într-un exerciţiu
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de identificare cu un corp gazdă, coborând până la cele mai elementare sinapse neuronale, până la materia fierbinte a fiziologicului surprins într-o suită de foto-rame ale banalităţii fruste.
Pe baza unui astfel de principiu, al camuflării identităţii în fiziologic, al recuperării individualităţii prin sincopele unei lumi mecanicizate și repetitive, noua confesiune atinge gradul unui soi
de recurenţă aflată la limita mantrei și a clișeului: „am vorbit cu
vali. vali doarme, face mișcările, respiră./ am vorbit cu adi. adi
doarme, visează la îngerul lui./ am vorbit cu io. io doarme, se
leagănă pe muzică./ am vorbit cu vadim, am vorbit cu andrei./
am vorbit cu cristi. cristi doarme,/ sper că e liniște înăuntru.//
[visele iradiază, de aici impulsul de a apuca,/ dorinţa urgentă și
violentă,/ toată lumea să se oprească așa, să îngheţe în stopcadru]”. Asistăm la pendularea între individ și surogat, la configurarea unui transbiografism care poate fi privit ca o
contrapondere discursivă a unei identităţi suprasaturate de
confesivitate explozivă.
În straturile translucide ale unei lumi adormite, aureolate de lumina electrică a biroului aseptic, în carcasa sterilă
a unui oraș suprasaturat de branduri, estetica Nordului determină un nou ecart între subiect și subiectivitate, conferind discursului confesiv aparenţa unei derulări de stop-cadre
înregistrate de un creier transtextual. Singurele referinţe la propria identitate, la propria corporalitate devin, în acest sens, o
tentativă la fel de escapistă în care graniţa dintre biologic și proiecţie holografică este pusă la încercare: „În momente ca astea,
concentrează- te pe peretele subţire,/ la geamul şi mai subţire/
care te desparte de furtuna de zăpadă de afară,/ gândeşte-te că
are doar cinci centimetri,/ că dacă n-ar exista, ai sta în mijlocul
furtunii./ Gândeşte-te la cât ţi-ar fi de frig”. Această punere sub
semnul potenţialului și nu a empiricului regândește postura
unui corp privit ca un mecanism autodistructiv, captiv în ambalajul plastifiat al unei lumi inerte în propriul autism. Corpul
elimină viaţa, în aceeași măsură în care biologicul elimină subiectul: „ochii sticloși alunecă pe obiecte/ mă încurc cu structuri recombinatorii elimin viaţa și capul meu/ învelișul care
stoca și apăra înainte creierul/ continuă să cânte să erodeze corpul se golește compulsiv/ elimină viaţa”.
Fără să ignorăm filonul suedez care a generat acest
volum, nordul e o stare de spirit de Gabi Eftimie depășește sintaxa discursivă a poeziei atohtone recente, oferind una dintre
cele mai inovatoare demersuri poetice ale ultimilor ani. Dacă
poezia românească recentă este pregătită să asimileze o estetică a Nordului sau nu – acest lucru ar fi dificil de preconizat. Totuși, indiferent de tendinţele ulterioare ale poeziei de azi,
volumul lui Gabi Eftimie se achită de exigenţele unui discurs
poetic inovativ, al cărui destin în cadrul evoluţei lirice actuale
încă rămâne un mister.
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Ce se mai poate face în poezie?

Critică literară
Că Ion Pop este întârziatul la masa moderniștilor nu
are rost să mai fie dezbătut, o spune chiar el deloc rușinat de
aceasta, căci, de ce ar fi?, dacă are un credo pe care şi-l asumă
cu tărie. În O poezie tezistă, instanţe reprezentative ale formelor
inferioare ale limbajului întreabă – Contribuiţi oare, fără să vreţi,
/ la reciclarea neomodernistă / a Poeziei Pure? / La restauraţia Reginei Metafora?, sugerându-se într-un cadru politic și în plen că
susţinătorii limbajului sublim și suprem sunt desueţi, că însăși
forma aceasta de exprimare este trecută și ridicolă, altfel decât
ceea ce o înconjoară, că nu face parte integrantă cu mirosul normal, ci este o formă a cărei pestilenţă nici miile de ventilatoare/
instalate în pieţele publice, în balcoane,/ nu o mai pot alunga luni
întregi. Limbajul, așadar, se stratifică în forme inferioare și superioare aflate în dispute politice. Fiecare tabără își are discursul ei specific, precum găunoșenia pe care o poate produce o
prea mare democratizare a semnificanţilor, care duce până la
bagatelizarea discursului și abolirea sensului, căci sensul își
pierde specificitatea și se omogenizează într-o masă amorfă
care transmite multe, dar nu comunică nimic. Așadar, nu se descoperă nimic, nu se explorează nimic nou, ci doar se forează în
gol; și, existând mult gol care nu poate fi umplut, apare imposibilitatea de a mai descoperi sau crea sens, practic o căutare de
apă în piatră. Adică exact ceea ce îi este reproșat limbajului
înalt, care transfigurează, se aplică celor care emit judecăţile de
mai sus, și anume sterilitatea.
Asta este și teza lui Ion Pop în Casa scărilor (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015), volum în care metafora scării este centrală, scheletul de care se folosește autorul pentru a
putea scăpa de prozaismul vieţii cotidiene, de notaţia directă
care, pur și simplu, nu are forţa de a explora decât realitatea
care este la îndemână. Poetul are încă speranţa că există ceva
care poate fi accesat și își are la îndemână și trusa de handyman
cu care să descopere ceea ce poate fi transcens, însă rămâne
de văzut dacă va reuși. În poemul Cerc, lumea din care încearcă
să scape instanţa poetică apare definită in absentia, apare ca un
neant în care s-a încercat să se construiască ceva. El știe, în tradiţie argheziană, că nu-i va fi ușor cercului pe care în vuietul confuz, / în întunericul analfabet (s.n.), / am încercat / să(-l) desenăm,
/ foarte tăcuţi și abia pâlpâind. Însă, ca acest cavaler al formelor
înalte, al geometriei divine (cercul, triunghiul, pătratul și dreptunghiul sunt figuri recurente în textul volumului, de multe ori
cu C, T, P și D) să-și ducă până la victorie lupta, el trebuie să fie
răbdător și organizat. Nu se poate hazarda, la fel cum, când invoci divinitatea, nu o strigi pe nume, ci îi aduci ofrande și respecţi ritualuri. În consecinţă, poetul va avea de eradicat răul din
jurul lui, are de decantat, întâia oară, formele înalte de cele inferioare și abia apoi poate trece la distrugerea copiei, pentru ca
ceea ce rămâne să fie forma pură. Mizând pe o structură duală
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a lumii, în care realitatea perceptibilă este doar o copie a Ideii,
Ion Pop își intitulează unul dintre poeme, Colegul Platon, în care
instanţa poetică identifică această dualitate și, mai mult, caracterul fragmentar al acestei copii, situaţie în care, tocmai prin
uzanţa formelor joase ale limbajului, copia se destructurează și
se împarte în mai multe bucăţi care oglindesc copia originală și
se oglindesc între ele (copie a copiei copiei). Tipul acesta de fragmentarism este cel despre care a amintit Hugo Friedrich când a
scris despre Eliot, iar genul acesta este malign, tocmai pentru
că perpetuează multiplicarea lipsei de sens, ceea ce duce la absurd. Împotriva acestei multiplicări nocive luptă Ion Pop, acesta
este primul pas pe care trebuie să-l facă ca să ajungă la puritatea formelor, pentru că, da, el chiar vrea să ajungă din europa în
Europa. La un moment dat, se întreabă dacă mai poate reînvia
epopeea, marathonul verbal / prin care, tot amânând punctul, vei
întârzia / și moartea solului vestitor? Își răspunde tot el cu credinţă, că este posibil sau, cel puţin, va încerca să-l ţină în viaţă,
chiar la capătul puterilor, încât să anunţe un fel (s.n.) de victorie.
Solul din poemul lui Ion Pop se pliază perfect pe imaginea celui
mereu în luptă, care nu se dă bătut, deși obosește foarte des, se
întâmplă ca de multe ori să se clatine pe scări, pe Scară, va urca
treaptă cu treaptă, dar va și face salturi înapoi. Este inadaptatul,
cel care a fost însemnat de zei, cel căruia zeii i-au dat să lupte,
i-au dat un sens și în credinţa aceasta el s-a botezat; nu va deveni un apostat, deși vede clar că aceea este norma (Pentru unii).
În alt poem (Destul de ciudat) se vorbește despre apropierea morţii, despre momentele în care eul poetic își pierde
echilibrul, se împiedică sistematic de pragurile ușilor, ba chiar
vorbele i se împleticesc în gură, limbajul nu mai este fluent și, ca
să-și găsească cuvintele, trebuie să se uite în Dicţionar. În lumea
platitudinilor, contaminarea este inevitabilă, însă instanţa poetică va face toate cele necesare spre a se izola. Eul nu va renunţa
la credinţa în lumea pură, deși cineva știe sigur că nu va mai
crede în Dumnezeu exact la ora cinci, în ziua următoare; nu-și
reneagă zeul chiar acum pentru că încă nu are destule argumente. Este evident absurdul și ridicolul situaţiei. Însă nu doar
apostatul devine ridicol, ci însuși eul, care are și el momente de
slăbiciune. Erijat în acest cavaler al formelor înalte, instanţa
poetică are și momente de disperare, în care se vede luptând în
gol și neînaintând deloc. Aceasta creează atmosfera propice
pentru ca sentimentul de singurătate să dospească, ca lupta în
gol să aibă consecuţie în disperare. Așa și începe volumul, al doilea poem intitulându-se chiar Casa scărilor. Metafora revelează
conţinuturile cele mai profunde ale eului, credinţa lui intimă în
lipsa de sens pe care o simte existenţial și datoria sa etică de a
ajuta la canalizarea, printr-o pâlnie, a formelor pure în lumea
coruptă și coruptibilă. Că singurul instrument care mai poate
arăta direcţia bună este limbajul reiese din poem: eul poetic
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iese din sala de conferinţe în casa scărilor (dintr-un loc public întrunul intim) Facultăţii de Litere și se întâlnește cu cinci tineri ucenici
într-ale scrisului cărora a simţit nevoia să le vorbească. Oare despre ce ar fi putut să le vorbească? Păi chiar despre imposibilitatea
acestei lumi de a mai fi generatoare de sens, pentru că și-a corupt
instrumentul care ar fi ajutat la aceasta, în speţă limbajul poetic sa degradat, s-a întors către ignobil, după vorbele lui Hugo Friedrich,
și se dă exemplu ratarea unui poem al unui tânăr poet de a se mai
deschide cât de cât / spre o pâlpâietoare, mică aură / metafizică. Ni se
spune că, după ce tânărul poet vorbise despre lucrurile înalte precum Reveria lui Schumann, s-a și rușinat în versul imediat următor, /
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povestind cum într-o discotecă / cu tineri semidrogaţi, o fată /
aţâţată de ritmurile dezlănţuite / și-a ridicat brusc rochia / să
le arate amicilor ce avea mai concret sub ea. Acum urmează
persiflarea acestei alegeri: Iar poetul / ne-a spus și el tuturor
/ ce-a văzut Acolo. (Casa scărilor). Ironia și persiflarea apar
evidente cu referire la locul concupiscenţei, majuscula doar
intensifică causticitatea sarcasmului. Apoi se continuă întrun verbiaj livresc și anumite metacomentarii care sugerează exact disperarea și încercarea de a înlătura
singurătatea, tipic bacoviene, dacă ne amintim celebrul
vers și cad, recad și nu mai tac din gură. Volubilitatea creează
impresia unei lumi în care solitudinea a fost eradicată (Am
tăcut, în sfârșit, / m-am simţit dintr-o dată / singur.) Însă, când
și verbiajul dispare, instanţa poetică are impresia că a fost
abandonată de zeu, pentru că a fost contaminată de ceilalţi.
Acesta este motorul care determină toată lupta
împotriva formelor corupte, și lupta aceasta este cea care
dă naștere oboselii și singurătăţii (și metafizice) care irizează întreg volumul. Însă, deși dezabuzat de multe ori, dar
cu ambiţie, cum face Ion Pop să nu fie un simplu reciclator
al poeziei pure? Chiar dacă trage după el bucăţi din Eminescu, Bacovia și Arghezi, livrescul nu apare aici cu funcţia
de a înlocui o lume coruptă, ci pur și simplu ca să ilustreze
sterilitatea semantică în care se află limbajul în acel moment, recurent în istorie. Cu luciditate lucrează autorul
când se ferește să cadă în ridicol. S-a observat deja că ironizarea formelor corupte și persiflarea lor este un procedeu
folosit sistematic, însă Ion Pop admite că el este cel care
este inadaptat lumii corupte și știe că, dacă vrea s-o
schimbe, nu o poate face prin vechile metode ale invocaţiei
formelor divine, iar aici mă refer, textual, la folosirea majusculei în poezia modernă per se. Tot de majusculă se folosește și autorul Casei scărilor, însă el îi conferă
jocularitate; ludicul este la el acasă când se spune despre
Marea Simplificare în contextul în care e vorba despre o
operaţie la sacul cu intestine (Tocmai lucram) sau în sintagma – Scuzaţi, o, Metafore! din poemul Cravata lui Gellu
Naum. Așadar, ironia și autoironia, persiflarea și autopersiflarea au dublă funcţie în textele lui Ion Pop, ele își păstrează, în parte, causticitatea modernităţii, iar, în parte,
ajută instanţa poetică să se adapteze unei lumi corupte în
aşa măsură încât să poată să nu pară ridicolă invocarea
Geometriei. Și tocmai asta îl diferenţiază pe Ion Pop de moderniști: el doar pare un întârziat, căci nu este, ci doar se folosește de tradiţie pentru scopuri înalte. Și cum altfel explici
unuia care nu are disponibilitate să asculte și ia mereu în
râs anumite valori pe care le consideră desuete sau nici
măcar nu le realizează existenţa latentă, cum altfel îi explici
unuia care s-a setat să nu vadă? Răspunsul e în Casa scărilor. Dar degeaba se transmite cu megafonul, dacă nimeni
nu poate recepta. Instanţa poetică eșuează, în parte: eul
mereu a fost atent la geometria divină, a crezut și niciodată
nu a abandonat forma pură, însă a ajuns la capătul puterilor; nimeni nu i-a dat și nu îi dă ascultare. În poemul de închidere (Mesteacănul) tonul pesimist creează atmosfera, iar
oboseala apare ca ultimul obstacol de netrecut, însă există
credinţa că există un dincolo și că, atunci când va avea certitudinea lumii pure, va fi de datoria lui să le comunice ceva
/ foarte, foarte important. Este evident ce este de comunicat, însă degeaba mesajul se transmite, dacă mediul receptor este corupt.
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Dumitru Chioaru
Dante (I)

Biografia lui Dante are în comun cu trubadurii cultul
unei Doamne şi peregrinările sale de exilat din Florenţa natală,
de la o cetate la alta a Italiei, încheindu-şi zbuciumata viaţă la
Ravenna. Iubirea faţă de Beatrice i-a inspirat întreaga operă
poetică, începînd cu sonetele şi canţonele din Viaţa nouă şi culminînd cu Divina Comedie, prin care-i depăşeşte pe poeţii dulcelui stil nou, făcînd trecerea de la Evul Mediu la Renaştere. Dante
a dat, prin viaţa şi opera sa, o nouă viaţă mitului lui Orfeu, mai
bine zis, a reinventat mitul păgîn al poeziei în cadrele viziunii
creştine asupra lumii, zguduind din temelii, datorită măreţiei
construcţiei şi forţei de expresie, dogmatismul religios în apărarea unui umanism creştin.
Afirmaţia lui Remy de Gourmont, chiar dacă la forma
interogativă, că Beatrice este „o abstracţie, o creaţie romanescă”(1, aşadar o convenţie literară, a însemnat o încercare de
a demola „legenda” moştenită de la primul său biograf, Giovanni Boccaccio. Acesta îi atribuise Beatricei literare o identitate reală/ istorică în fiica lui Folco Portinari care, căsătorită
fiind cu Simone de Bardi, a murit în floarea vîrstei la numai 24
de ani. Boccaccio evocă în Viaţa lui Dante începutul iubirii lui
Dante faţă de Beatrice la o petrecere oferită de Folco Portinari
prietenilor lui, printre care se numără şi tatăl poetului, unde
inima copilului de nouă ani este fermecată de apariţia fetei „în
vîrstă de opt ani, foarte drăgălaşă în înfăţişarea ei copilărească,
iar în gesturi, gingaşă şi foarte plăcută, cu purtări şi cu vorbe
mult mai gîndite şi mai modeste decît s-ar fi putut cere la vîrsta
ei fragedă; afară de asta, avea trăsăturile chipului gingaşe şi minunat potrivite şi pline numai de frumuseţe, şi de atîta sinceritate fermecătoare, încît mulţi o socoteau drept un înger”(2.
De altfel, indiciile vieţii şi morţii Beatricei se regăsesc,
cum observă chiar Remy de Gourmont, în Viaţa nouă, transfigurate de imaginaţia poetului în alternanţa de poezie şi proză,
alcătuind primul roman de dragoste din literatura occidentală.
Dante însuşi mărturiseşte, în (auto)comentariile sale în proză a
canţonelor şi sonetelor din această carte, că la vîrsta de nouă
ani „Amor mi-a stăpînit sufletul, care curînd s-a însoţit cu el şi a
început să dobîndească faţă de mine atîta cutezanţă şi stăpînire
datorită puterii pe care i-o dădea imaginaţia mea, încît eram
nevoit să-i împlinesc întru totul dorinţele. El îmi poruncea deseori să caut s-o văd pe această făptură îngerească; drept care,
în copilărie am căutat-o adesea, aflîndu-i purtări atît de nobile
şi vrednice de laudă încît, fără-ndoială, se putea spune despre
ea acea vorbă a poetului Homer: «Nu părea fiică de muritor, ci
de zeu»”.
Îndurerat de moartea ei neaşteptată, Dante a încercat
ca şi Orfeu să o reînvie pe această dona gentile a vieţii sale în
poezie, din credinţa că – afirmă Giorgio Agamben – „exprimarea poetică este o dictare inspirată de iubire”(3, făcînd ca realitatea să transceandă prin imaginaţia sa în mit. În acest sens,
Etienne Gilson are dreptate să spună că „adevărata Beatrice din
Vita Nuova, Convivio şi Divina Comedie, este creaţia unui artist”(4.
Consider însă, ca şi Giovanni Papini care vedea în Dante un nou
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Avatarele lui Orfeu
Orfeu, că trebuie să facem deosebire între femeia reală întîlnită
în copilărie, care a fost prima sa iubire, şi femeia devenită simbol în imaginaţia lui, „simbol prefigurat în Viaţa nouă, clar conturat în Convivio şi Divina Comedie”(5. Viaţa nouă corespunde în
mit episodului iubirii fericite dintre Orfeu şi Euridice, întrerupt
de moartea neaşteptată a Euridicei, iar Divina Comedie, călătoriei lui Orfeu în lumea de dincolo, pentru a o regăsi. Spre deosebire însă de iubirea idilică din mitul antic, cea dantescă, deşi
urmează modelul dragostei curteneşti a trubadurilor, conţine
fiorul dramatic al unei mistici care tinde spre Absolut, precum în
această scurtă canţonă:
„M-a prins şi m-a deprins lung timp Amorul
Cu marea lui atotputernicie,
Că, aspru-ntîi pe cît a fost să fie,
Pe-atît în piept îi simt azi blînd fiorul.
Şi simt cum – cînd mi-e fiinţei răpitorul,
De spirite lăsîndu-mi-o pustie –
Dulceaţa slabul suflet îmi îmbie,
Că de pe chip îşi ia culoarea zborul,
Şi mă-nrobeşte Amor atît de iute,
Încît, vorbind, suspinele-mi îndeamnă
Să-mi cheme dulcea doamnă,
Ca mîntuirea dîndu-mi să m-ajute.
La fel simt eu oriunde ea mă vede,
Şi e duios cît nu se poate crede”.
Dulcea doamnă are, ca şi la trubaduri, toate virtuţile
dragostei curteneşti, celebrate de poet pentru felul în care se
reflectă în ochii oamenilor:
„Vederea ei smereşte şi impune,
Dar nu-i dă – ei doar – nimbul strălucirii:
Prin ea, de creşte demn devine-oricine.

Nădejde-atîta-n tot ce face pune,
Încît, chemînd-o-n minte, de-a iubirii
Dulceaţă nu e om să nu suspine”,
îndreptăţind remarcile lui Jakob Burkhardt, pentru care „nicăieri
Dante n-a adus un elogiu mai sublim Beatricei sale, decît acolo
unde descrie doar reflexele pe care le radiază fiinţa ei, asupra
tuturor celor ce o înconjoară”(6.
Ceea ce particularizează însă iubirea Orfeului florentin
este permanentul zbucium între vis şi realitate, în care visele îi
vestesc întîmplările tragice ale vieţii. Visul şi realitatea se coordonează după principiile unei numerologii mistice, în care cifra
9 – care îl determină pe criticul din gruparea Tel Quel, Philippe
Sollers, să speculeze că Beatrice înseamnă „un nume sau, mai
degrabă, o cifră, 9, numele fiindu-i doar exponentul verbal (Beatrice este un 9, spune Dante). Viaţa nouă nu este doar viaţa reînnoită, o viaţă nouă, ci şi viaţa sub semnul lui nouă (adică, în
acelaşi timp, şi viaţa născîndă, cea care apare la capătul celor
nouă luni, şi cea care este aşezată în spaţiul ritmic al Muzelor,
tot nouă la număr)”(7 – simbol ce sugerează ideea predestinării
creştine a vieţii şi morţii omului. Iubirea nu poate împiedica ma65
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nifestarea implacabilă a destinului care, înainte de a se împlini
în realitate, i se arată alegoric în vis. Multe dintre sonete şi canţone, dar şi comentariile lor, sunt expresia acestor vise premonitorii. Moartea Beatricei i se dezvăluie într-o halucinaţie care
contopeşte apocaliptic visul cu realitatea, povestită în comentariu: „Şi mi se părea că văd femei care umblau pe stradă despletite şi înlăcrimate, pline de nespusă tristeţe; şi parcă vedeam
cum se întunecă soarele, aşa încît se iveau stelele, avînd o culoare care le făcea să pară că plîng; şi mi se mai năzărea că păsările ce zburau prin văzduh cădeau moarte, iar pămîntul era
zguduit de cutremure. Şi uimindu-mă la halucinaţia mea şi înfricoşîndu-mă foarte, mi s-a arătat un prieten care venea să-mi
spună: «Cum, nu ştii? Doamna ta cea minunată a plecat din
lumea asta». Atunci am început să plîng cu mare durere; (...) şi
mi se părea că văd trupul în care sălăşluise acel suflet preanobil şi fericit; iar nălucirea acelui delir a fost atît de puternică,
încît mi-a arătat-o moartă pe doamna mea; şi mi se părea că
nişte femei îi acopereau chipul cu un văl alb; iar chipul ei arăta
parcă atîta evlavie, încît părea să zică: «Eu văd acum izvorul
păcii»”.
Dante a primit vestea morţii adevărate a Beatricei în
timp ce, gîndindu-se la ea, desena un înger pe tăbliţe, coincidenţă a cărei semnificaţie este că nu numai între vis şi realitate,
ci şi între artă şi viaţă există căi ascunse de comunicare. Îngerul
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amintirilor din copilărie, îmbrăcat în alb şi roşu, simbol al iubirii pure, definită de Dante în Ospăţul drept „împreunarea spirituală a sufletului cu obiectul dragostei sale”(8, s-a întors în
ceruri, lăsîndu-l neconsolat pe pămînt şi inspirîndu-i canţone şi
sonete scrise în retorica lamentaţiilor trubadureşti:
„Veniţi, voi, inimi nobile, vă cere
– Să-mi ascultaţi suspinul – duioşia;
Suspine dezolate ies cu mia:
De n-ar ieşi, m-aş stinge de durere;

Căci ochii-adesea – lacrimi să-mi ofere –
Nu-şi fac – plîngînd cît trebui’ – datoria
De-a-i plînge doamnei duse curtenia,
Prin plîns dînd plînsei inimi mîngîiere”.
Viaţa nouă se încheie însă cu un un admirabil sonet rostit întru beatificarea sufletului Beatricei:
„Mai sus de sfera celei mai largi spire
Suspinu-mi smuls, din inimă-şi ia zborul:
Plîngînd, inteligenţă nouă – Amorul
Sădeşte-n el, spre-o cît mai sus suire.
Ajuns unde-i doreşte Amor s-aspire
O doamnă vede – gloriei odorul,
Scăldată-n raze ce-şi revarsă sporul –
Acel gînd pelerin suit s-admire.

O vede-astfel că, dornic să-mi explice
Nu-l înţeleg – atît de dificil e
Cînd ţine tristei inimi cuvîntare.

De-acel chip nobil ştiu că veşti subtile
Îmi dă, căci spune-adesea «Beatrice»:
Şi să-nţeleg sînt, scumpe doamne, -n stare”,
la a cărei chemare va porni Dante, întocmai unui nou Orfeu,
creştin, spre mîntuire, după o lungă rătăcire prin selva oscura a
vieţii sale, în Divina Comedie, cu care – constată Romano Guardini(9 –acest sonet tîrziu face legătura.
Note:
1

Folosesc pentru citatele din Viaţa nouă, traducerile făcute de

Oana Busuioceanu (proza) şi Romulus Vulpescu (versurile) din ediţia Dante

Aligheri, Opere minore, Bucureşti, Ed. Univers, 1971
2

Remy de Gourmont, Dante, Beatrice şi poezia de iubire, în Eseuri,

Bucureşti, Ed. Univers, 1975, p. 134

Giovanni Boccaccio, Viaţa lui Dante, Bucureşti, 1965; traducere de Ştefan
Crudu

3

Giorgio Agamben, Stanţe, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2015, p. 200

4

Etienne Gilson, Dante et la philosophie, Paris, Librarie philosophi-

5

Giovanni Papini, Dante vivant, Paris, Ed. Bernard Grasset, 1934, p.

6

Jakob Burkhardt, Cultura Renaşterii în Italia, vol. II, Bucureşti, Edi-

que J.Vrin, 1953, p. 51
51

tura pentru

literatură, 1969, p. 78
7

Philippe Sollers, Dante şi străbaterea scriiturii, în antologia Tel

Quel, Pentru o

teorie a textului, Bucureşti, Ed. Univers, 1980, p. 344
8

Dante Alighieri, Ospăţul, în Opere minore, Bucureşti, Ed. Univers,

9

Romano Guardini, capitolul Le dernier sonnet de la «Vita Nuova»,

1971, p. 310

în Dante, visionnaire de l’éternité, Paris, Ed. du Seuil, 1962, p. 145-152
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Lecturi și alegorii

Carte străină
Evangheliile canonice nu oferă detalii cu privire la copilăria lui Isus, şi nici cele apocrife nu sunt prea darnice în această
privinţă. Intitulându-şi cartea publicată în anul 2013 Copilăria
lui Isus*, J. M. Coetzee surprinde din nou. Dar surprinde de două
ori: pe de o parte, cititorii doritori să afle date (exacte...) despre
primii ani ai vieţii lui Cristos nu vor găsi aşa ceva în acest text,
iar pe de altă parte, admiratorii formulelor narative practicate
de laureatul Premiului Nobel din anul 2003 în creaţiile anterioare vor fi uimiţi să descopere altceva în The Childhood of Jesus.
Textul acesta, considerat de numeroşi critici literari drept
cel mai reuşit al lui Coetzee după Dezonoare, se individualizează
mai cu seamă prin structura dialogată, acesta fiind aspectul pe
care îl remarcă pe dată cei obişnuiţi cu maniera scriitorului de
origine sud-africană de a-şi organiza materialul epic. Spre deosebire de ritmul aparent monoton din Viaţa şi vremurile lui Michael K. sau de tonalităţile specifice autobiografiei ficţionalizate
din Miezul verii, de pildă, unde erau recognoscibile măcar fragmente ale unui univers înrudit din punct de vedere estetic cu
cel realist, Copilăria lui Isus mizează pe dialogurile purtate de
personaje şi, deopotrivă, pe caracterul fragmentar al experienţelor acestora. Nimic nu este explicat sau, cel puţin, nimic nu
este explicat până la capăt, lectorul trebuind să se implice activ
în decodificarea sensurilor unui text neobişnuit şi tulburător,
ale cărui semnificaţii trimit în egală măsură spre un soi de transpunere în cheie beckettiană a dialogurilor lui Platon şi spre alegoria complexă şi de largă respiraţie, dar fără ca, pentru a atinge
aceste deziderate, autorul să recurgă la profunzimi psihologice
sau la complicaţiile unei acţiuni dinamice.
Subiectul este aproape linear, urmărind dificultăţile pe care
le au doi refugiaţi, David, de cinci ani, şi Simón, de aproximativ
patruzeci şi cinci, la sosirea la Novilla, după ce, în prealabil, au
stat câteva săptămâni într-un lagăr, la capătul unei lungi călătorii pe mare. Numele pe care le poartă acum nu sunt ale lor, ci
doar numele pe care le primesc (a se citi care le sunt date/ puse
de autorităţi, la fel ca şi vârsta), semn că, odată cu stabilirea la
Novilla, vor începe o nouă viaţă, marcată de altă limbă (spaniola, pe care o învaţă, de nevoie, mai mult sau mai puţin în tabăra de refugiaţi) şi, mai ales, de lipsa amintirilor cu privire la
existenţa lor anterioară. Problema tocmai aici este, deoarece,
incapabil să-şi amintească ceva şi având ghinionul să piardă
scrisoarea care conţinea detalii despre identitatea mamei sale
adevărate, copilul rămâne singur pe lume. Iar bărbatul care,
deşi lipsit, la rândul său, de amintiri, nu a pierdut complet conştiinţa unui trecut de natură să-i clarifice nu doar originea, ci şi
conduita, decide să-l ia în grija sa, devenind, după cum va spune
autorităţilor, „responsabil” pentru soarta lui David. Constatând
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că Novilla, locul unde presupunea că va putea începe o nouă
viaţă, e mai degrabă un teritoriu distopic decât un nou paradis,
Simon încearcă să o găsească pe mama băieţelului, convins că
acesta, chiar fără să şi-o amintească şi fără a-i mai şti numele,
o va recunoaşte instinctual imediat ce o va vedea. Astfel cei doi
o descoperă pe Inés, iar ea intră în joc şi îşi asumă rolul de
mamă, tocmai la timp pentru a se implica, alături de Simon, în
salvarea lui David de reprezentanţii autorităţilor decise să-l trimită la o şcoală de corecţie, din cauza caracterului rebel şi mai
cu seamă din cauza refuzului constant de a se supune regulilor
din această lume nouă, dar deloc minunată.
Iar dacă unii cititori au vrut cu tot dinadinsul să descopere
simboluri creştine în textul lui Coetzee, alţii au negat existenţa
acestora, considerând că imaginile (şi aşa doar vag) biblice sunt
astfel tratate de scriitor încât provoacă în permanenţă şi alte
interpretări, excluzând orice viziune unilaterală. Pe de altă
parte, unii exegeţi au afirmat chiar că Novilla ar fi un soi de
blând domeniu utopic unde ar domni buna înţelegere între oameni şi bunăvoinţa eternă, în faţa cărora se ridică mereu atitudinile rebele ale lui Simon şi David, priviţi ca reprezentanţi ai
unui soi de anarhism pasional. Numai că, desigur, aflându-ne
în faţa unui text al lui Coetzee, lucrurile sunt mult mai complicate şi trebuie abordate mult mai nuanţat. În primul rând, pentru că romanul acesta refuză să-şi dezvăluie sensurile cu
uşurinţă, dacă e să ne gândim doar la amănuntul că titlul nu e
vreodată explicat în vreun fel care să relaţioneze strict faptele
protagoniştilor cu cele evocate în textul biblic. Apoi, pentru că,
deşi dialogurile marchează numeroase pagini ale cărţii, ele par
a nu mijloci comunicarea interumană, ci a consacra singurătatea celor care se întreabă şi răspund, însă dau mereu senzaţia
că nu utilizează acelaşi cod. Enervat de lipsa hranei suficiente şi
de absenţa unei locuinţe confortabile, Simón vrea să facă rost
de mâncare şi de o slujbă care să-i permită să-i ofere copilului o
viaţă decentă. Se angajează ca salahor la un depozit, dar nu reuşeşte să înţeleagă de ce munca grea e făcută de oameni care lucrează cu braţele, în condiţiile în care câteva maşini ar rezolva
totul mult mai eficient. Răspunsul pe care îl primeşte îl uluieşte,
însă spune totul despre Novilla, care nu e o lume posibilă, ci
„unica în care se poate trăi”, după cum i se explică. „ – Dacă aţi
aduce o macara aţi isprăvi cu descărcatul într-un timp de zece
ori mai scurt. – Aşa-i, e de acord şeful de echipă. Dar ce rost ar
avea să faci lucrurile de zece ori mai repede?...”
Cartea lui J. M. Coetzee are, s-a spus, capacitatea de a impune o scriitură indirectă şi de a aborda marile probleme ale
umanităţii din perspective nebănuite. Dar şi de a invoca literatura anterioară într-un asemenea mod, încât ea nu doar să
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ofere noi răspunsuri provocărilor altei epoci, ci şi să ajute cititorul să mediteze asupra sensurilor profunde ale acestui atât
de neobişnuit text. Astfel, nu e deloc întâmplător că Simón face
aluzii sarcastice la Candide, dovadă că memoria sa culturală nu
a fost încă anihilată, dar şi că el e conştient de posibila recontextualizare filosofică a oricărei probleme cu care fiinţa umană
se confruntă. Nu se explică niciodată pe parcursul textului ce
anume a determinat această uitare a trecutului, dacă ea este
voluntară sau impusă, însă Coetzee face, astfel, o aluzie clară la
epidemia de orbire care afectează personajele lui José Saramago, în celebrul Eseu despre orbire. Pe de altă parte, permanentele întrebări pe care şi le adresează Simón sau cărora
încearcă să le găsească un răspuns satisfăcător nu numai că nul fac să se simtă mai bine sau să-şi înţeleagă mai corect situaţia,
dar par chiar să-l împiedice să trăiască. Aceasta e problema centrală a cărţii lui Coetzee: Simón nu doreşte, ba chiar mai mult,
el nici nu acceptă să trăiască asemenea celorlalţi oameni ajunşi
la Novilla (un univers kafkian din care nu există cale de ieşire!)
şi, chiar dacă presimte că întrebările sale nu vor primi răspunsuri, nu încetează să (şi) le adreseze – pentru a nu deveni asemenea celorlalţi, adică o fiinţă lipsită de conştiinţă.
Exact aceasta e şi lecţia pe care încearcă să i-o predea lui
David, copilul imposibil de educat în conformitate cu regulile
absurd-birocratice din Novilla. Iar lecturile celor doi din Don Quijote din această perspectivă trebuie privite. Băieţelul, asemenea unui nou Isus aflat în faţa înţelepţilor din templu, afirmă că
ştie să citească, că ştie să numere şi chiar că el însuşi este adevărul. Dar are nevoie, cu toate acestea, de cineva care să-i fie
alături. Simón nu va refuza acest rol, devenind, însă, nu doar
echivalentul unui biblic Iosif, ci şi un Sancho capabil să dezlege
pentru micul Don Quijote de lângă el toate misterele lumii în
care ambii se simt străini şi, nu o dată, captivi.
Textul lui Coetzee demonstrează şi o stranietate metaficţională cum rar întâlnim în literatura contemporană. În primul
rând, trebuie să remarcăm că autorul lui Don Quijote nu este,
aici, la Novilla, după cum aflăm din lecturile protagoniştilor, Miguel de Cervantes, ci Cide Hamete Benengeli – nimeni altul
decât ficţionalul autor arab al cărui inexistent manuscris (o traducere!) s-ar fi aflat, aşa cum ştim de la Cervantes, în posesia
autorului real al lui Don Quijote... Coetzee sugerează, într-o manieră borgesiană, că Novilla însăşi este doar o ficţiune, un univers inventat în cadrul unui text, aflându-se, deci, oarecum mai
aproape de esenţa (ficţională a) lui Benengeli decât de cea (reală
a) lui Cervantes. De aceea personajele afirmă că vorbesc în spaniolă, însă Coetzee, ca autor, scrie în engleză... Copilăria lui Isus
devine, deci, o carte ce intră într-un extraordinar dialog textual
nu atât (sau nu doar) cu Biblia la care se face aluzie prin titlu, ci
mai cu seamă cu capodopera lui Cervantes, de care o apropie
structura personajelor şi situaţiile cu care trebuie ele să se confrunte. Căci David se închipuie – şi se şi prezintă – ca fiind cavaler, ştiind într-adevăr să numere şi să citească. Dar în
conformitate cu propriile sale reguli – care sunt, absolut întotdeauna, cele ale imaginaţiei. Tocmai ceea ce susţinea cunoscutul personaj alter-ego al lui Coetzee, Elizabeth Costello, şi
anume că imaginaţia e mereu superioară raţiunii... Trebuie să
ţinem seama, apoi, şi de faptul că, deşi comparat de unii critici
cu discursul lui Orwell, din O mie nouă sute optzeci şi patru sau
Ferma Animalelor, ori cu anumite fragmente din Minunata lume
nouă a lui Huxley, textul lui Coetzee are mai puţine legături cu
aceste celebre discursuri distopice, apropiindu-se mai degrabă
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de structura parabolică a operei kafkiene, Copilăria lui Isus fiind
şi un exemplu de parabolă a căutării sensului; al vieţii şi al cărţii, deopotrivă.
Finalul romanului reprezintă, cel puţin în parte, o replică la
călătoriile lui Don Quijote, dar şi la Fuga în Egipt a lui Iosif însoţit de Maria şi de micul Isus. Căci, ameninţaţi de măsurile represive ale autorităţilor, Simón şi Inés îl iau pe David şi pleacă
(fug?...) din Novilla. Cu toate riscurile. Însă părăsesc acest ţinut
al birocraţilor lipsiţi de înţelegere şi de pasiune şi dominaţi doar
de o superficială amabilitate care riscă să nu mai însemne
nimic, pentru a putea trăi şi iubi cu adevărat: „Asta-i tot. Căutăm
un loc unde să stăm, să ne începem viaţa cea nouă.”

Apărut în anul 1980 şi inclus de către Penguin Books, în
2003, după ce autorul său, J.M. Coetzee, a primit Premiul Nobel
pentru Literatură, în prestigioasa serie intitulată „Great Books
of the 20th Century”, romanul Aşteptându-i pe barbari (Waiting for
the Barbarians) a fost privit drept o veritabilă capodoperă, comparat cu mari romane ale modernităţii, plasat în descendenţa
prozei lui Franz Kafka şi transpus muzical, în 2005, în opera purtând acelaşi titlu, a compozitorului Philip Glass.
Creaţia componistică a lui Glass stă sub semnul minimalismului, iar minimalismul, de astă dată cel literar, reprezintă
unul dintre punctele esenţiale ale cărţii lui Coetzee, mai precis
elementul de natură să contribuie în mod definitoriu la descifrarea sensurilor unui roman tulburător, care, aşa cum se întâmplă întotdeauna în cazul operei scriitorului de origine
sud-africană, spune mult şi multe despre condiţia umană.
Pretextul narativ de la care porneşte totul este sosirea,
într-un fort îndepărtat al unui Imperiu care nu va fi niciodată
individualizat, a colonelului Joll, adept al celor mai brutale metode de conducere: „Colonelul Joll vine de la Biroul Trei, le spun.
Biroul Trei este cea mai importantă diviziune a Gărzii Civile de
astăzi. Mă rog, asta ajunge la noi, prin zvonuri care vin dinspre
Capitală şi care nu mai sunt de mult de actualitate.” Previzibil,
Joll va intra într-un mocnit conflict cu Magistratul – cel care e şi
vocea narativă a acestui text –, adept al convieţuirii paşnice cu
barbarii care trăiesc dincolo de graniţele Imperiului şi care vin
doar din când în când în oraş, în principal pentru mici schimburi
comerciale. Numai că, dat fiind faptul că Joll deţine informaţii –
sau cel puţin aşa afirmă... – cu privire la un posibil viitor atac al
acestor barbari asupra micii aşezări de frontieră, se ia decizia
cercetării amănunţite a câtorva barbari capturaţi la marginea
deşertului. Iar cercetare amănunţită înseamnă, pentru colonelul Joll, convins că doar suferinţa şi durerea celui anchetat pot
duce la adevăr, tortura. La capătul căreia sunt obţinute nişte
aşa-zise informaţii de la bieţii nefericiţi gata să spună orice doar
ca să scape de calvarul şi umilinţele la care erau supuşi.
Devine clar, încă din acest punct că, dacă In the Heart of the
Country (1977), cartea sa anterioară, Coetzee avea în vedere tensiunile interrasiale din Africa de Sud, tratând totul într-o manieră care pe drept cuvânt a fost numită de o parte a criticii
„de-a dreptul faulkneriană”, în Aşteptându-i pe barbari* scriitorul depăşeşte aceste condiţionări care ţineau de universul ţării
natale şi al tuturor problemelor ei, pentru a spune câteva adevăruri general valabile. Timpul şi locul nu sunt, tocmai de aceea,
clar definite, Coetzee reuşind să atingă, în acest fel, necesara
detaşare estetică faţă de subiectul abordat. Va rezulta, aşadar,
un soi de fabulă realistă sau de alegorie metatextuală plină de
simboluri ale căror semnificaţii trebuie decodificate cu atenţie.
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Pentru că, deşi Imperiul pare oarecum fabulos, detaliile cu privire la viaţa de zi cu zi şi mai cu seamă la metodele colonelului
Joll sunt prezentate în cheie realistă, fără menajamente pentru
eventualele sensibilităţi ale cititorului doritor de proză calofilă.
Apoi, deşi e clar contrastul colonel şi Magistrat, autorul evită
idealizarea. Cu toate că Joll e un ticălos prin excelenţă, Magistratul nu e făcut nici o clipă să pară vreun erou romantic, gata
să lupte pentru drepturile celor sărmani şi chinuiţi. E doar un
om care vrea să reuşească să-şi menţină echilibrul unei existenţe comode şi fără prea mari complicaţii.
Dar, după cum ştie Coetzee să sublinieze la tot pasul, fiind
magistrat – şi încă Magistratul oraşului – rămâne, în orice condiţii, în primul rând om. El devine, astfel, atât ochiul care înregistrează tot ceea ce se petrece în oraşul până atunci liniştit, cât
şi glasul care povesteşte, asumându-şi, pe alocuri, puncte de vedere pe care cititorul le recunoaşte ca fiind, în mai mare sau mai
mică măsură, ale lui Coetzee însuşi. Sigur că înfruntarea la început surdă, iar apoi vădită dintre Magistrat şi Joll reprezintă
ciocnirea a două moduri de a înţelege autoritatea şi se transformă, pe nesimţite, într-o veritabilă dramă a asumării şi practicării guvernării. Dar, dincolo de acest nivel extrem de evident,
autorul mai accentuează unul, poate chiar mai important – implicat în titlul însuşi al cărţii, ce preia un celebru vers al poetului Konstantinos Kavafis. E vorba, evident, despre contrastul
dintre barbarie şi civilizaţie, iar aici trebuie să avem în vedere
permanentele trimiteri livreşti subtextuale pe care le face Coetzee, câtă vreme el ştie foarte bine că aceasta e marea temă a
teatrului grec clasic şi, deopotrivă, a filosofiei antice. Numai că,
în această carte, autorul are grijă să demonstreze modul în care,
în epoca noastră, barbaria a devenit tocmai apanajul aşa zisei civilizaţii, în vreme ce adevăraţii barbari – iar aici sunt evidente
influenţe venite pe filiera gândirii lui Rousseau şi a imaginii nobilului sălbatic descris de acesta – sunt lipsiţi de apărare în faţa
metodelor de tortură imaginate cu o plăcere sadică de reprezentanţii unei puteri exercitate fără milă şi fără vreo urmă de
raţiune.
Cu toate că barbarii capturaţi de Joll sunt inofensivi, iar
Magistratul susţine nu o dată acest lucru, ei vor fi trataţi cu o inimaginabilă cruzime, iar o tânără chinuită de oamenii lui Joll rămâne în urma grupului, din cauză că suferinţele pe care le
îndurase o lăsaseră aproape fără vedere. Magistratul decide să
o primească în casa lui, iar ulterior, după o relaţie pe care nici el
însuşi nu şi-o poate explica până la capăt pe care o are cu fata,
încearcă să o ducă acasă, la tribul ei. În acest scop va întreprinde
o călătorie extrm de dificilă prin deşert, iar proza lui Coetzee
atinge, în acest punct al cărţii, limpezimi nebănuite şi o profunzime cum rar întâlnim în literatura contemporană. Numai că, la
întoarcere, Magistratul este acuzat de pactizare cu duşmanul şi
de trădare, fiind arestat şi supus el însuşi interogatoriilor şi torturii imaginate de sceleratul Joll. Dar, pentru ca fabula construită de Coetzee să-şi atingă toate scopurile, la puţin timp
după aceea, Joll decide să pornească într-o expediţie în deşert
pentru a-i învinge definitiv pe barbari. Numai că aceştia se folosesc de toate atuurile locului şi, fără să lupte propriu-zis cu reprezentanţii civilizaţiei, îi înving pe aceştia fără drept de apel,
pur şi simplu atrăgându-i în deşert, apoi dispărând şi lăsându-i
acolo, pradă caniculei, foamei şi setei. Recunoscându-şi înfrângerea, Joll lasă oraşul sub jurisdicţia aceluiaşi Magistrat, în aşteptarea atacului decisiv al barbarilor. Care, consideră mai toată
lumea, urmează să aibă loc. Sau, poate, sugerează autorul, nu
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se va produce niciodată, ameninţarea aceasta fiind creată de
imaginaţia omului civilizat pentru a-şi justifica violenţa şi dorinţa irepresibilă de dominaţie...
Veritabilă incursiune în acea „inimă a întunericului” ce se
găseşte în cadrul societăţilor civilizate şi avansate, amară alegorie a existenţei şi a relaţiilor de putere, a luptei surde pentru
supremaţie între rase şi indivizi? Romanul lui Coetzee a fost citit
în aceste feluri, iar sensurile i-au fost explicate în cele mai diferite moduri cu putinţă, în funcţie de drumul urmat de exegeţii care s-au apropiat, întotdeauna fascinaţi, de acest text.
Interesant e, însă, mai ales modul în care scriitorul îşi construieşte personajele şi în care creionează conflictul dintre ele. În
vreme ce Magistratul vrea cu disperare să înţeleagă, Joll alege
doar să acţioneze fără să ţină seama de nimic, ignorând în primul rând elementara raţiune şi minima umanitate şi compasiune faţă de semeni. El vrea doar confirmări ale acuzaţiilor pe
care le formulează aprioric, nicidecum să descopere adevărul
pe care Magistratul îl caută uneori cu disperare. Loialitatea faţă
de Imperiu (pe care realmente o are Magistratul la început) se
va schimba, astfel, treptat, în dorinţa de a impune un regim corect şi de a face faţă violenţei dezlănţuite de Joll. Ajuns el însuşi,
în clipa când e acuzat şi întemniţat de propriii săi oameni, la stadiul / statutul de erou căzut, Magistratul îşi înţelege atât limitele umane, cât şi puterea de a îndura tortura, păstrând, în
acest fel, ceea e era mai important: capacitatea de a rămâne, în
orice condiţii, o fiinţă umană, iar nu un barbar, aşa cum, cu
toate că nu ar putea recunoaşte vreodată, este însuşi Joll... Magistratul trăieşte revelaţia trezirii la viaţă a propriei conştiinţe
şi străbate în foarte scurt timp drumul de la acceptarea tacită la
revolta hotărâtă şi de la complacerea într-un regim comod la
asumarea responsabilităţii pentru propriul destin, dar şi pentru
suferinţele celorlalţi.
Considerat, imediat după apariţie, de către unii exegeţi, un
exemplu desăvârşit de fantezie plină de note de realism social
dublat de un simbolism accentuat alegoric, romanul acesta necesită o lectură raportată, fiind evidentă încă de pe acum tendinţa livresc-metatextuală pe care o vom regăsi şi în creaţii
ulterioare ale lui Coetzee. Astfel, ţinând seama de o serie de asemănări în privinţa atitudinii reprezentanţilor Statului faţă de oamenii obişnuiţi, Aşteptându-i pe barbari poate sta oricând alături
de Suflete moarte, de Gogol, numai că textul lui Coetzee e mai îndrăzneţ, depăşind nivelul absurdităţii instituţiilor oficiale prezentate de scriitorul rus. Nu putem, apoi, să pierdem din vedere
apropierile de celebre distopii ale secolului XX, O mie nouă sute
optzeci şi patru, de Orwell fiind exemplul prin excelenţă în acest
sens, mai cu seamă din punctul de vedere al strategiilor puterii
politice (sau de orice alt fel), şi nici de strategiile lui Mihail Bulgakov din Maestrul şi Margareta, câtă vreme şi Coetzee evaluează, chiar dacă o face cu mijloace diferite, aceleaşi ipocrizii şi
subterfugii ale unui aparat oficial ce refuză să ţină seama de nevoile reale ale oamenilor pe care îi coordonează. Imaginea barbarilor devine, din toate aceste puncte de vedere, nu doar o
excelentă soluţie estetică de final, ci şi conştientizarea faptului
că, în contextul provocărilor contemporaneităţii doar aşa zis civilizate, aceştia nu doar că par, ci chiar sunt, vorba lui Kavafis,
o soluţie...
J. M. Coetzee, Copilăria lui Isus. Traducere de Irina Horea, Bucureşti,
Editura Humanitas Fiction, 2014.
J. M. Coetzee, Aşteptându-i pe barbari. Traducere de Michaela Niculescu,
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2014.
*

*
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Ion Dur

Hermeneutica unor aporii culturale
Prin textele pe care le-a scris în ultima perioadă universitarul sibian, profesorul Lucian Grozea, se situează cu obstinaţie în spaţiul contorsionat al unui nod gordian format din
cunoaştere, comunicare şi media. Şi-a publicat o frumoasă culegere de „semne livreşti şi aporii culturale” (elaborate între 2004
şi 2014), a căror hermeneutică glisează între două simboluri
specifice: primul surprinde spaţiul public, iar celălalt a reprezentat şi desemnează şi azi în istorie infatuarea şi curajul de a înfrunta spaţiul pur şi simplu: Între Agora şi Babel (ASLRQ, Canada,
2015).
Aporia nu este un termen obişnuit, îl avem împrumutat în limbaj din lexicul filosofilor greci, pentru a-i aminti pe cei
dintîi care au exersat raţiunea pe un atare concept, iar sensurile
ei se întind de la un discurs filosofic cu judecăţi marcate de nesiguranţă sau dubiu (tot sinonime: incertitudine, nesiguranţă,
neîncredere, îndoială, rezervă, scepticism, şovăială) pînă la un
fel de logică a lui „şi-şi”, mai exact spus: incapacitatea de a decide între două argumentări contradictorii. Nu putem să nu
amintim, între altele, celebrele aporii ale lui Zenon din Elea sau
demonstraţiile atît de subtile ale lui Kant din Critica raţiunii pure,
ca să dăm doar două exemple.
În exegeza lui Lucian Grozea – înrîurită în densitatea ei
nu doar de miresmele gîndului teologal, ci şi de spiritul grec –
noţiunea de aporie capătă un fel de mutaţie semantică, un
transfer de care eseistul se prevalează mai cu seamă în sfera
antropologiei culturale şi filosofice. Într-o cheie relativ cunoscută a existenţei tragice, vorbind de buna îndrăzneală umană,
de grup sau comunitară, sublimată în experimente crucix care
au dus la ţesătura miturilor, basmelor şi legendelor fie mai
vechi, fie mai noi, autorul crede că, într-un moment anume,
„orice cuvînt, gest sau act al nostru aflat în periplul neostoit al
facticităţii” se pot metamorfoza într-o aporie. Ceea ce se petrece
într-o asemenea convertire şi conferă unor acte existenţiale un
caracter aporetic sunt, mai întîi, „negarea paternalităţii impuse”
şi, în egală măsură, „(re)cîştigarea dreptului inalienabil de autodeterminare ontică” (p.17).
Prin urmare, atitudinea aporetică a lui Lucian Grozea
este una a dublei conjuncţii coordonatoare (şi-şi), ceea ce înseamnă: punere de probleme şi deschidere, dar şi construirea
unei replici cu care poate fi întreţinută aporia. Omul aporetic,
fără a fi un duplicat, tocmai asta este: cel care, prin replică, edifică aporia şi îi insuflă maximă vitalitate.
Piesele de rezistenţă care atîrnă mult în greutatea specifică a volumului par să fie nu exerciţiile hermeneutice, ci două
traduceri, probă a încercărilor livreşti pe care Lucian Grozea lea trecut cu sobrietate şi performanţă cel puţin atunci cînd a tălmăcit din Clement Alexandrinul sau din Theodot. Îndrăgostit şi
de Cantemir, acum ne dă, inedit, forma românească mai întîi a
unui document de excepţie: Ptolemaei ad Floram epistula (v. pp.
55-84), pentru care s-a folosit de textul de limbă greacă din vreo
trei ediţii de referinţă (în volum, este pus în oglindă textul original cu traducerea), apoi epistola lui Dimitrie Cantemir către
Ieremia Cacavela (Demetrii Cantemyrii epistula ad Jeremiam Cacavelam a Sacrosanctae Scientiae indepingibile imagine). (Amintim, în paranteză, traducerea şi comentariul făcute de Vlad
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Alexandrescu aceluiaşi document, într-o tălmăcire a operei cantemireşti în franceză – fragmente ale acestui efort au fost publicate în Saeculum 1-2 2014.)
Cu această Scrisoare către Flora, Lucian Grozea vrea săi amintească lectorului doctrina lui Ptolemeu, unul dintre discipolii lui Valentin, doctrină care se reazemă pe scrieri teologice
şi de exegeză biblică, din care nu s-au păstrat însă decît foarte
puţin, între care şi pomenita epistolă. Este cu atît mai preţios
acest din urmă text, cu cît el ne decriptează, in nuce, arhitectura
conceptuală specifică viziunii ptolemeice. Scrisoarea adresată
Florei (o matroană romană, pare-se, care ar fi aderat la gnosticismul de tip creştin) este, spune exegetul de acum, „un concis
expozeu construit triadic şi concentric atît într-o perspectivă ontologică, cît şi într-una metafizică” (p.56), un discurs în care, sprijinit pe Legea vechiului Testament (demers ce impune „originea,
interpolări umane, rituri şi simboluri ce eiconizează realităţile
inteligibile”), ni se revelă încărcătura categorială a doctrinei lui
Ptolemeu.
O atare scrisoare insolită, avînd preponderent un conţinut filosofic, nu se adresează însă doar Florei, căci numele locutorului este mai degrabă al unui personaj colectiv. Critica pe
care o întreprinde Ptolemeu vizează nu atît, să spunem aşa, paradigma feminină a auditorului, ci arată spre o întreagă elită filosofică şi teologică, dacă ar fi să luăm în seamă fie şi numai
înţelesurile noi ale unor termeni sau concepte caracteristice
creştinismului primar.
Tot ca un frumos exerciţiu de admiraţie este şi traducerea epistolei cantemireşti către Ieremia Cacavela din Imaginea de Nezugrăvit a Sacrei Ştiinţe. Să nu eludăm faptul că
scrisoarea lui Cantemir a fost transcrisă şi tradusă de Lucian
Grozea după fotocopia microfilmului nr. 3 din arhivele URSS, suport executat pentru Academia RPR şi preluat de exeget din fondul Theodor Bodogae.
Cu subsolurile înţesate de trimiteri docte, par la fel de
importante în economia opului Între Agora şi Babel şi eseurile
consacrate lui Aristotel şi aristotelismului (v. pp. 19-40), lui Cantemir (v. pp. 85-122) , lui Blaga (v. pp. 123-132) sau lui Dumitru
Stăniloae (v. pp. 199-216), după cum ne-au atras buna atenţie şi
textele pliate pe teme care dau structura de rezistenţă a lumii
de ieri şi de azi: teologia anteniceeană înţeleasă prin vizorul conjuncţiei dintre „identitate şi deofiinţime”; binomul atît de actual
religie şi putere, cu transferurile sale semantice propuse în marginile sensurilor date acum absolutului; eroziunea demnităţii
umane produsă de structurile mentale ale omului nou; sfera comunicării sau a noilor media, unde operează două concepte extrem de importante: feedforward şi feedback.
Scriind despre Aristotel, Lucian Grozea se referă înainte de toate la modul în care a fost înţeles filosoful grec, cel
care n-ar fi avut norocul exegetic al lui Platon, dimpotrivă, atît
omul cît şi scrierile sale au fost expuse şi supuse vituperărilor.
Mentalitate, se va spune, obişnuită în Antichitatea tîrzie, acolo
unde polemica reprezenta în fapt o dimensiune epistemologică
a discursului filosofic şi unde variile şcoli sau gînditori voiau să
se impună în atmosfera metafizică şi cultural-sincretică a vremii.
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Însă nu opera lui Aristotel (cea datorată lui Andronicos
din Rhodos) era cea vizată de apologeţii creştini de limbă
greacă, ci mai degrabă aristotelismul promovat fie de şcolile peripatetice care, în interpretările lui Jean Brun, Gh. Vlăduţescu
sau Anton Dumitriu, „era sincretic şi divergent, cu întreruperi
sau ocultări” (p. 21), fie aristotelismul produs de doxografi, nici
ei prea aproape şi nici îngăduitori cu sensurile operei Stagiritului.
Marile anateme aruncate asupra unui Aristotel originar sunt, însumate, vreo cinci (v. p. 22), anatropii pe care hermeneutica lui Lucian Grozea ni le înfăţişează îndeosebi prin grila
a două surse esenţiale: doxografiile lui Taţian Asirianul şi Athenagora Atenianul, fără să fie însă intenţionat ocolite sau ignorate varii trimiteri ori reiterări (eseurile autorului au bizara
fizionomie a subsolurilor ce se întind, uneori, pe două treimi din
pagină).
Metodic şi elocvent, Lucian Grozea invocă principalele
teze ale acestor autori pe care, apelînd şi la surse dintre cele
mai autorizate sau autoritare, le deconstruieşte critic pas cu pas
şi, acolo unde este cazul, amendează modul conjectural specific înţelegerii doxografice. Depoziţiile athenagoriene îi apar
eseistului ca fiind o formă de colportaj al unui „sincretism larg
răspîndit în epocă” (p. 39), un amestec de aristotelism platonizant, (mezo)platonism şi stoicism panteist, în vreme ce Taţian
Asirianul – „dur şi incorect” cu grecii, cum îl vede şi Irineu – manifestă o „duşmănie arţăgoasă” în (ne)înţelegerea ideilor aristotelice, lipsite de altfel de paternitate, fie răstălmăcite în mod
deliberat, fie strîmb înţelese din necunoaşterea textului original.
Amintindu-ne de cea mai prolifică şi pasională dezbatere din creştinismul primar, şi anume: delimitarea „conceptual-
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lingvistică a dumnezeirii şi, în special, a relaţiilor intratrinitare”
(p. 41), pagini dense scrie hermeneutul despre conexiunile reciproce dintre „identitate” şi „deofiinţime” în primele trei secole
ale creştinismului, mai exact: în teologia anteniceeană. O abordare diacronică de la Aristotel încoace, trecînd prin Clement Alexandrinul, Origen, Atanasie cel Mare, Pavel din Samosata,
pentru a aminti pe cei mai importanţi autori care au întreţinut
dezbaterea patristică pentru determinarea doctrinei trinitare,
eforturi ce vor genera apoi formularea ecumenică de la Niceea.
Empatice şi de o fineţe demonstrativă aparte sunt
eseurile consacrate lui Cantemir, fie dacă luăm în seamă acea
hypomnematică la cartea a IV-a din Sacrosanctae Scientiae indepingibilis imago, prilej pentru analiza timpului cantemirian contrapus timpului aristotelic, fie „nota hermeneutică” în marginile
„eminenţei ontologice” din aceeaşi Sacrosancta.
Una din concluziile hermeneutului nu poate evita încărcătura teologică a ideilor cantemirene; astfel, „timpul ca reflex momentan al veşniciei” reprezintă o „călăuză a creaturilor
spre Dumnezeu cel mai presus de cuget, întrucît provine de la El,
întoarce într-un mod firesc creatura din lumea sensibilă către
cea inteligibilă şi eternă” (p. 94). Cît despre eminenţa ontologică
din acest tratat metafizic al lui Cantemir care este Sacrosancta,
notele hermetice ale exegetului sunt mai degrabă începuturile
unui demers constructiv-deconstructiv despre arhitectura opului, influenţe şi confluenţe ideatice cu spaţiul filosofic grecesc
sau determinaţii ontologice şi gnoseologice.
Tot în prima jumătate a cărţii pe care o comentăm,
aflăm şi un mic eseu despre o altă aporie culturală, altfel spus:
despre aporetica metafizicii în Eonul dogmatic al lui Blaga, operă
în care Lucian Grozea descoperă „fie o preopinenţă de domeniu,
fie o alternanţă de cunoaştere şi de formulare” (p. 123). E important cum dezvăluie exegetul atitudinea blagiană faţă de dogmă
şi metafizică, pe de o parte, dar şi deschiderea pe care o semnalează în finalul textului său: „Menirea unui filosof este să problematizeze mereu, să fie critic (în sensul problematic al
ontologiei critice) faţă de realităţile date, să disemineze fermenţi
de zîzanie în acţiunea cunoaşterii, pentru a putea provoca şi stimula progresul metafizic, de aceea scopul, în această speţă,
scuză metodele” (p. 131).
Dincolo de cîteva cronici despre cărţi citite, Între Agora
şi Babel cuprinde, în cea de-a doua jumătate a opului, eseuri
concentrate pe teme de antropologie religioasă, mentalitate şi
comunicare. Este indicată mereu structura de rezistenţă a fenomenului religios, situat de eseist între fundamentalism şi globalizarea media, după cum un text exhibă dedesubturile omului
receptat ca animal symbolicum. De la moştenirea lui Bouchard,
deschizătorul de drumuri simbolice în anul 1799, trecînd apoi
prin analize constructiv-deconstructive, Lucian Grozea repune,
parţial, în discuţie relaţia dintre ontologie şi simbol, imanenţa şi
funcţia structurală a celui din urmă, şi toate acestea pentru a
produce delimitări la zi pe calea simbolului către semn şi de aici
spre miza urmărită de hermeneut: descifrarea din interior şi cu
instrumentele adecvate a pînzei de semnificaţii ce alcătuiesc
realitatea discursului publicitar, o a treia formă de discurs (alături de altele două: discursul informativ şi entertainment-ul) care
domină comunicarea şi comuniunea în grupurile umane.
În „Realitate şi metamorfoză”, bunăoară, este proiectată o perspectivă epistemologică a modului în care lucrează
convergent-divergent acele trei determinaţii conceptuale specifice procesului de comunicare umană: simbolul, comunicarea şi
publicitatea. Iar determinaţiile teo-politice sunt ţinta analizei pe
care o întreprinde asupra conjuncţiei dintre religie şi putere, o
montură pe care o descifrează doar fenomenologic, fără ca
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eseistul să îşi propună şi o abordare conceptual-epistemologică
(ceea ce n-ar fi fost lipsit de interes). Sunt evidenţiate, logic şi
istoric, varii tipuri de relaţii între cele două puteri, dominante
pentru lumea de azi, raporturile omului, ca animal politic şi
homo religiosus deopotrivă, cu aceste forţe fiind generate de atitudinile, convingerile şi, de ce nu, speranţele comunităţilor
umane. Şi pentru o formulare apodictică a hipostazei simbolice
a fiinţei umane îl citez in extenso pe autor: „Suntem fiinţe manifeste, aşadar, trăim epifanic, uneori de raportăm la transcendenţă dramatic sau cu fericire, alteori nu ne putem supune
pulsiunilor narcisiste în viaţă socială. Toate acestea sunt posibile, prind viaţă doar prin imaginaţie, simbol şi comunicare” (p.
135).
Despre ceea ce ne rezervă însă viitorul, este indicată o
previziune a lui Pascal Bruckner, potrivit căreia societatea nu va
mai fi supusă unor forme paternaliste, etatiste sau ecleziale,
după care eseistul devine dubitativ: „Să fie, oare, această predicţiune un complex psihopatologic al libertăţilor şi libertinajelor noastre individuale? Cîndva ne întrebam Que vadis Domine?
Azi, dacă nu cumva şi mîine, pare că trebuie să ne întrebăm Que
vadis homo?
Este limpede că Dumnezeu rămîne ochiul ciclopic al
lumii, cu toate anatemele aruncate asupra sa: fie că a murit
(Nietzsche), fie că e tăcut şi pasiv (H. Jonas) sau că îşi ia revanşa,
cum cred fundamentaliştii religioşi (G Kepel). „Deşi cele trei
enunţuri, observă Lucian Grozea, îl au ca subiect pe Dumnezeu,
numele predicativ, aşadar extensia copulativă, îl reprezintă,
însă, omul. Prima formulare invocă spra-umanizarea, în fapt, cea
de-a doua, dez-umanizarea, de fapt, iar terţa, re-umanizarea, ca
fapt” (p. 183).
Nu putem trece cu vederea peste un gest cu totul semnificativ pe care eseistul îl face faţă de opera Părintelui Dumitru
Stăniloae, despre care ne dă un consistent eseu despre publicistica acestuia. Bănuim că Lucian Grozea are şantierul deschis
şi că o atare moştenire pare-se uitată va fi restituită în cea mai
mare parte a ei, o întreprindere care va evidenţia, suntem siguri, lecţia de jurnalism creştin lăsată de unul dintre teologii însemnaţi ai perioadei interbelice din Europa creştină (un alt
nume care s-a încercat, credem cu succes şi valoare, în aceeaşi
nişă a gazetăriei este, indiscutabil, Sandu Tudor, alias Ieroschimonahul Daniil Tudor).
Detestînd discursul encomiastic sau mărcile ostentativ hagiografice, eseistul e concentrat pe urgenţa echilibrată a
unei restituiri a publicisticii religioase şi a integrării contribuţiei
lui D. Stăniloae într-o istorie a presei nu doar teologice. Prin urmare, nu opera dogmatică este cea care-l preocupă acum pe Lucian Grozea, cu toate că aşteptăm de la el şi un demers
interpretativ şi în marginile acesteia, ci truda publicistică a teologului risipită prin sute de articole în publicaţiile vremii, mai cu
seamă în Telegraful Român. E drept că multe dintre textele cu
care D. Stăniloae a fost prezent în atmosfera spirituală a României interbelice au fost strînse în volume, ele însele nişte „pietre
de poticnire” pentru dezbaterile atît de îndîrjite ale timpului: Ortodoxie şi românism (1939), Poziţia Domnului Lucian Blaga faţă de
Creştinism şi Ortodoxie (1942), Reflexii despre spiritualitatea poporului român (1992), pentru a aminti doar cîteva titluri din
vasta operă a autorului.
Lucian Grozea descoperă în publicistica lui Stăniloae –
se putea altfel la un autor atît de sistemic şi sistematiza(n)t ?! –
nu doar eboşele unor construcţii teologice, ci dezghioacă o
structură de personalitate alcătuită din „două stări agonice şi
antinomice, care, deşi coabitează, se estompează sau se favori72

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

zează reciproc într-un soi de (auto)conservare firească” (v. p. 208
ş.u., din care vom cita fără trimitere expresă). De aici şi profilul
unui „creştin stigmatizat prin atribuirea unor delicte de opinie
sau de altă natură”. Martorii cîrtitori n-au vrut să-şi abată privirea spre atitudinea energică în plan social şi cultural a teologului angajat în dezbateri cardinale, ca şi spre postura unei
recluziuni participative a aceluiaşi intelectual rafinat. După cum
nu au vrut să vadă vectorii care converg în luminişul unor gînduri cardinale ale teologului Stăniloae, în „teologia personalistă
cu ajutorul experienţei religios-sacramentale”, ceea ce relevă hipostaza unei comuniuni triontice: „Eu”, „Tu”, „El”.
Nu sunt singurele nuclee semantice încercuite de exeget în publicistica lui Dumitru Stăniloae (dar trăgînd cu ochiul şi
la creaţia teologică a autorului), după cum nu avem extensia
unor judecăţi prin care exegetul îl pune în relaţie cu alţi autori,
dar şi sub semnul diferenţei specifice faţă de aceştia (bunăoară,
raportul Stăniloae-Nae Ionescu). Importante ni se par însă accentele puse de pe acum, cu bemolii şi becarii de cuvinţă, asupra unor trăsături aproape axiomatice ale Părintelui Dumitru

Stăniloae, cel care a propăvăduit „un creştinism teandric, nu
unul crispat teocentric, un creştinism faptic moral, nu unul doar
metafizic, un creştinism eclezial (social şi societal), nu unul egocentric individual” (p. 215). Determinaţii care trimit, inexorabil,
la paradigma scriiturii teologului: personalismul triontic,unde,
prin comunicare pe orizontală şi verticală, se petrece transcendenţa personalizării, meditaizarea teologiei iconice, dimensiune
care ne revelă mistica frumuseţii în egală măsură divină şi
umană, şi, în sfîrşit, fiinţarea eclezială în permanentă comuniune,
o comuniune am spune prin cuminecare cu Dumnezeu şi cu Celălalt, ceea ce ne aduce speranţa salvării noastre: personală, naţională şi, de ce nu, a lumii.
Încheiat cu un gînd despre sensul culturii adresat celor
tineri, demersul din Între Agora şi Babel ne arată, el însuşi, un
anume sens cultural, care nu poate fi altul decît cel al performanţei spirituale. Ca eseist şi traducător, Lucian Grozea se
aşează împotriva culturii de estradă şi se revendică, indubitabil,
de la profunzimile de nebănuit ale culturii majore, fondatoare,
autentice, dovedind că, cum ar spune criticul, celula nervoasă a
românului rezistă la efort şi la factorii de risc.
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Mircea Braga

Sub zodia „bibliotecii esenIiale”

Desfăcînd povestea la originile căreia se află vraful de cărţi
strînse de Don Alonso Quijano, înţelegem că „specializarea” e
doar o faţă a provocării. Şi poate nu cea mai importantă. Acesta,
vraful de cărţi, a fost privit ca un însemn al esenţialităţii, deşi
fusese doar un pretext şi un furnizor de atitudini, în genul tuşelor şi acuarelelor utilizate de Salvador Dali pentru a-l face să
trăiască şi azi, pe coli de hîrtie, pe neînsemnatul, anonimul locuitor din Mancha, devenit uluitorul erou al sfîrşitului de ciclu
cavaleresc. De fapt, bibliotecile specializate sînt, obişnuit, doar
un instrument de lucru, decupate, prin rigori disciplinare, din
ceea ce este, fără a exista cu adevărat, marea bibliotecă universală. Concret, aceasta din urmă e doar un concept, un construct imaginar, segmentat în unităţi care nici ele nu pot fi
absolute decît tot la modul virtual. În plus, biblioteca specializată prin mecanica rigidă doar a limitei „disciplinare” nu are distincţii valorice: marcînd evoluţia, ea cuprinde deopotrivă stratul
naiv al începuturilor şi ultima supoziţie încă nevalidată, mişcarea însemnînd atît eroare, cît şi adevăr închis în propriul său
timp. Iar, uneori, graniţele specializării pot fi sparte, firescul lucrează, în acest sens, cotidian, oferind şi ciudăţenia migrării, nu
chiar foarte rare, cînd un exerciţiu dintr-un anume domeniu
este apelat şi într-unul aparent intangent (să amintim, doar, utilizarea statisticii matematice în beneficiul teoriei literaturii şi al
esteticii, deci existînd în două specializări).
Dar ca să devină fapt de viaţă, biblioteca specializată trebuie să primească alt contur, cel al bibliotecii esenţiale. Ea poate
să rămînă în interiorul cele specializate, ca în cazul celei care la format şi definit pe Don Quijote, desprinsă însă ca opţiune şi
acord: e selecţie dintr-o întindere şi descoperă sau consolidează
o vocaţie, îi oferă suportul existenţei. Caricatura sau maladivul,
care pot pigmenta acest demers, sînt, de multe ori, doar aparenţe, alteori defecte ale receptării, deoarece stratificările de
substanţă nu se îndepărtează întotdeauna de uman; pentru ca
o bibliotecă esenţială să devină nocivă e nevoie de o suprafaţă
de primire nocivă. În ambele cazuri, biblioteca e impuls al formării, dar prin ea însăşi nu este otravă, întrucît athanorul nu-i
aparţine, metamorfoza e pregătită din exterior, e „lucrarea” alchimistului, iar în atari situaţii pînă şi Cartea Sfîntă poate „justifica” maladia (ca să zicem numai atît). Asemeni iscusitului
hidalgo al lui Cervantes, îmbrăcaţi – cum scria poetul – „în zale
şi fier”, dar nu simulacre, alţi cavaleri, unii poate chiar din vecinătatea Manchei, au distrus o civilizaţie. Adaptabilitatea la
epoci schimbă doar înfăţişarea, drept care alţii se află şi la frontierele zilelor noastre, fiindcă, la aceeaşi substanţă, istoria înseamnă durată. Ne vom opri, însă, la un alt „cavaler”, de data
aceasta unul al „resemnării”, pentru care biblioteca e, totuşi,
acea bibliotecă la care esenţialitatea deţine proprietatea termenului. L-am numit pe Vintilă Horia.
S-a spus despre Salvarea de ostrogoţi (e titlul sub care a
apărut în româneşte Persécutez Boèce!) că poate fi considerat
cel mai bun roman al celebrului autor al lui Dumnezeu s-a născut
în exil. În ce ne priveşte, cu acelaşi grad de relativitatea rezultat
dintr-o opţiune în faţa unei creaţii în majoritatea ei încă inaccesibilă cititorului de la noi, încercăm să detaşăm acest roman
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ca tentativă, nu lipsită de riscuri, de a părăsi cadrele obişnuite
ale narativităţii, conferind statut de personaje celor două mari
secvenţe ale gîndirii, ale spiritualităţii veacului al 20-lea: una, situată la extrema oficiului materialist sub forma ideologiei comuniste, iar cealaltă, de conjugare a ştiinţei şi spiritualului –
ambele extinse în planul unui efort de a răspunde la marile întrebări asupra omului şi a vieţii. Elementele realului sînt discontinue, pasagere, dar punctînd esenţial, raportabile, însă, la
un personaj central devenit recipient al înţelesurilor, în timp ce
personajele secundare sînt mesageri cu funcţii secvenţiale, mai
degrabă ilustrative pe planşa unde se mişcă ideile. Iar în această
dinamică, fundamentale sînt cărţile, cele deja scrise (cu excepţia unui manuscris, restul fiind tipărite), una în curs de a fi aşternută pe hîrtie.
Toma Singuran, profesor de literatură la Universitatea din
Bucureşti, fusese arestat şi condamnat la zece ani de închisoare
pentru vina de a nu fi aderat la principiile noii ideologii a regimului instalat odată cu ocupaţia sovietică. Eliberat, i se stabileşte domiciliu forţat în cîmpia Bărăganului, cu interdicţia de a
se apropia de vreo localitate. Stabilit într-o colibă, al cărei ocupant murise doar cu puţin timp înainte de sosirea sa, Toma va
descoperi, în timp, lucrarea în manuscris, căreia precedentul lo73
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catar, fizicianul Ştefan Diaconu, îi dedicase ultimii săi ani de
viaţă. În pivniţa unde savantul ascunsese manuscrisul, a cărui
descoperire de către supraveghetorii săi ar fi condus la distrugerea sa ca document cu puternic substrat anticomunist, se mai
afla şi o „etajeră cu cîteva cărţi: «Bazele geometriei» de Hilbert, publicată în 1905, lucrări de Niels Bohr, textul unei conferinţe de Max
Planck la Berlin în 1899, alte lucrări de Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Wolfgang Paulini, C.G. Jung, «Domnia cantităţii” de René
Guénon şi o Biblie în româneşte, cît şi exemplare din revista «Gîndirea» a anilor ‘30”. (Poate ar mai fi trebuit menţionat Stéphane
Lupasco, dar, respectînd timpul romanului, ar fi apărut o inadvertenţă, din moment ce autorul manuscrisului nu putea cunoaşte principalele studii al filozofului român realizate în
perioada postbelică.).
Comentînd episodul respectiv, Cornel Ungureanu precizează, cu deplină îndreptăţire, prin raportare la structura ideatică a creaţiei lui Vintilă Horia, că ne este astfel oferită
„biblioteca esenţială” a scriitorului. În bun înţeles al termenului,
biblioteca esenţială este o bibliotecă suficientă sieşi şi, mai ales,
suficientă scopului alcătuirii sale; este, deci, un obiect supus subiectului, reprezentînd o opţiune a acestuia, o selecţie sprijinită
pe întinsa cunoaştere a domeniului de interes. Dar, pe de altă
parte, obiectul se va întoarce asupra subiectului, cu o presiune
formatoare dependentă de o conlucrare animată, într-o secvenţă, de voinţă, iar în cealaltă, de argument. Năzuinţa internă
– nu întotdeauna mărturisită, uneori doar vag conştientizată –
a subiectului rămîne în cadrul inerent autoformării, al cunoaşterii şi devenirii de sine, al împlinirii, totodată şi al expresiei,
ceea ce ne duce înspre vocaţia împărtăşirii, a comunicării. La
rîndul său, obiectul descinde din gama ideatică a unor împliniri
precedente, privite acum ca trepte care stimulează, cerînd depăşirea şi, ca mişcare în acest sens, constituind istorie. Aproape
întotdeauna, contactul obiect/subiect, prin disponibilizare reciprocă, devine o provocare, aduce în acţiune obsesia finalizării,
iar în cazul romanului Salvarea de ostrogoţi îşi diversifică mişcarea pe trei planuri distincte, unite, însă, sub semnul unei esenţe
auctoriale triplu ipostaziate.
Mai întîi, „biblioteca esenţială” modelează o altă înţelegere
a lumii şi a existenţei pentru primul locatar al colibei, manuscrisul rămas înscriindu-se într-un soi de „ştiinţă universală”, de
natura concentratului filozofic în care evidenţierea esenţelor
sensuale depăşeşte şi, în acelaşi timp, neagă fragmentarea disciplinară. Pentru Ştefan Diaconu, nici o ştiinţă, cum nici izolarea
spirituală nu se desprind ca semnificaţii periferice, întrucît condiţia accesibilităţii la stratul necontaminat al sensului originar,
nedislocabil sub acţiunea timpului, este chiar prezenţa întregului: e drumul pe care „biblioteca esenţială” împlineşte iniţierea.
La rîndul său, Toma Singuran cunoaşte un proces similar,
beneficiind, însă, şi de comprimare bibliotecii prin manuscrisul
care nu doar interpretează, echilibrează şi strînge într-un nex
esenţial ceea ce furnizează cunoaşterea şi trăirea, ci îşi pune în
mişcare şi funcţia formatoare. De altfel, Toma Singuran e conştient de propria-i devenire de sine, atinsă pe parcursul transcrierii şi comentării/completării manuscrisului, ca act al
repoziţionării mentale.
Şi, în sfîrşit, ca „bibliotecă esenţială” a lui Vintilă Horia, ea
se arată răspunzătoare de întregul registru intelectual al scriitorului. Şi ştim, astăzi, că, în cuprinderea lumii, înţelegerea acestuia s-a ridicat la nivelul unei „ontologii complementare”,
funcţionînd prin conjuncţia dintre materialitate şi spiritualitate,
demonstrată prin prezenţa principiului indeterminării, drept
care şi fizica, adusă în zona cuantică, a fost constrînsă la a re74
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cunoaşte manifestarea simultană a particulelor elementare ca
masă şi energie. În rezumat, informaţiile venite dinspre ştiinţele exacte se completează cu evidenţa puterilor de dincolo de
conştiinţa omului (în cazul lui Vintilă Horia, inseparabile de dimensiunea religioasă), cu marcate funcţii existenţiale, întinse
de la capacitatea imaginativă de a crea lumi „ne-materiale” sau
de a contrage sensurile în simboluri, pînă la posibilitatea de a
atinge, prin treptele numite iniţiatice, stări spirituale superioare. Mai mult, cînd însăşi istoria omenirii se manifestă ciclic,
denivelarea „cantitativă” instituită prin excesul trăirii în materialitate îşi solicită corecţia: apocalipsa nu mai înseamnă „sfîrşitul lumii”, ci deschiderea unui alt ciclu, „renaştere” în condiţii
de rearmonizare, de reechilibrare, dar în ordinea unei refaceri
spirituale de grad mai înalt. Iar pe fiecare dintre filele acestui
opis al mentalului, numele autorilor din respectiva „bibliotecă
esenţială” e de regăsit ca deplină autoritate.
Deloc întîmplător – cum constatam cu o altă ocazie – translarea literară a unor straturi ideatice în fond aride se face prin
intermediul aliniamentelor ezoterice guénoniene. Aura de mister şi de încifrare, treptele iniţierii (asigurînd trecerea de la cunoaşterea de sine la „cunoaşterea absolutului”), resursele
cosmicizate ale iubirii din contopirea orfică, marea „revelaţie”
descinsă dintr-o Apocalipsă de pasagiu, fibrele de înţelepciune
ale Tradiţiei primordiale etc. recreează mai puţin un spaţiu ocult
parcurs „în sine”, ci unul al umanităţii. La Tomis, prin declanşarea contextuală a unui mecanism de iniţiere, Ovidiu va trece
dincolo de superficiile Romei, înţelegînd necesitatea acelui echilibru al esenţelor relevat de sacerdotul dac (Dumnezeu s-a născut în exil). Între „resemnare” şi „asumare”, distanţa se măsoară
în trei trepte: de la abandonarea în futilitatea cotidianului, prin
„acceptarea” oarecum impusă, la înţelegerea majusculării existenţei ca destin predestinat (Cavalerul resemnării). În episodul
„Dosarul Boeţiu” (din Salvarea de ostrogoţi), linia „terţului inclus”,
în formularea lui Basarab Nicolescu, înlătură antinomia care
părea indestructibilă dintre raţiune şi spiritualitate: „Platon şi
Aristotel nu sînt adversari, aşa cum continuă să se spună de secole
deja, ci formează un întreg armonios care stă perfect mărturie a
complexităţii fiinţei noastre şi a Fiinţei în sine. Dimpotrivă, ei nu
trebuie să fie niciodată despărţiţi, căci realitatea ar deveni astfel
de neînţeles”. Mai mult, cînd haosul materialităţii cîştigă teren,
misiunea omului va fi de a „îmbiba cu spirit pînă şi ultimele molecule ale cosmosului, salvîndu-l astfel de căderea în entropie”. Şi să
mai menţionăm că personajele din romanul O femeie pentru
Apocalips, atingînd revelaţia prin depăşirea de sine şi, simultan,
prin „înălţarea” spirituală dată de un escaton avînd dimensiunea unui alt început de ciclu, îşi revăd viaţa şi împlinirea ca „iubire cosmică” într-un ne-timp al prezentului continuu.
Altfel spus, pe toată întinderea enumerărilor de mai sus,
ideile „bibliotecii esenţiale” se încheagă în nuclee ale modulelor
epice, parcă intenţionînd a desprinde conturul „mitologic” al comuniunii categoriale în cadrul adevărului existenţial.
NOTĂ
Marcat atît în Spania, cît şi în România, „Centenarul Vintilă Horia” (decembrie

2015; de presupus că au mai fost şi alte manifestări, în alte ţări, de care, însă,
nu avem cunoştinţă) a scos în evidenţă faptul că, în ţara sa de origine, după
o lungă perioadă în care, din raţiuni strict ideologice, s-a ocultat efigia româ-

nească sub care s-a desfăşurat întreaga activitate a scriitorului şi intelectua-

lului care a fost autorul romanului Dumnezeu s-a născut în exil, încă lipseşte

„integrala” creaţiei acestuia. E de aşteptat, poate chiar prin declanşarea unui
mecanism instituţional, ca această absenţă să dispară, cu atît mai mult cu cît
avem în faţă, cum se ştie, o prezenţă internaţională.
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Anda Ionaș

Vulpoiul

Teatru

de H. D. Lawrence
Regia: Florin Zamfirescu; Traducerea şi adaptarea: Cătălina Mustaţă; Sce-

nografia: Alin Gavrilă; Asistenţă regie: Diana Fufezan; Distribuţia: Ema Veţean, Cendana Trifan, Florin Coşuleţ

Vulpoiul, dramatizarea lui Allan Miller după romanul
omonim al lui D.H. Lawrence, prinde viaţă la Teatrul Naţional
„Radu Stanca“ din Sibiu, în regia lui Florin Zamfirescu. Mizanscena este clasică iar povestea pare la început lipsită de spectacular: Jill (Ema Veţean) şi Nelli (Cendana Trifan), două femei în
pragul vârstei de treizeci de ani, se luptă să supravieţuiască singure la o fermă izolată din Anglia anului 1918. Războiul bântuie,
iarna este grea, resursele sunt puţine iar ele nu se au decât una
pe cealaltă. Prietenia lor se bazează pe un raport de forţe bine
1 / 2016

determinat. Jill este cea vulnerabilă, cea care mereu se îngrijorează pentru ziua de mâine, pentru periocolele ce le pândesc
acolo, în mijlocul pădurii, cea care îşi exprimă deschis afecţiunea faţă de prietena ei. Nelli, din contră, pare a fi cea puternică,
cea care insistă să lupte pentru visul lor de a fi independente. Ea
este mai degrabă o prezenţa androgină. Asumarea acestui rol se
reflectă în vestimentaţie (spre deosebire de prietena ei, nu
poartă fustă, ci o salopetă), în preluarea responsabilităţilor gospodăreşti şi în hotărârea cu care apucă flinta de câte ori simte
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un pericol. Cu toate astea, sensibilitatea i se poate ghici în preocupările artistice. Spre deosebire de Jill, ea îşi ascunde feminitatea, îşi cenzurează emoţiile şi îşi maschează vulnerabilitatea
printr-un comportament voluntar, chiar agresiv, uneori.
Decorul, alcătuit dintr-un pat cu multe perne, o sobă
veche, o cabină de duş, un dulap şi o masă cu vopseaua scorojită creează o atmosferă caldă şi confortabilă. Debutul spectacolului o surprinde pe Nelli pictând un vas. Jill o îmbrăţişează şi
îi împărtăşeşte temerile ei. Nimic nu prevesteşte schimbarea.
O clipă mai tîrziu, lătratul câinilor anunţă un pericol. Nelli apucă
repede puşca (viaţa în sălbăticie le obligă să fie oricând pregătite să se apere). De data acesta câinii nu anunţă sosirea vulpoiului. Nu a celui la care ele se aşteptau. Acela care soseşte este
o specie aparte…
Iubitor de metafore, D.H. Lawrence exprimă prin titlul
romanului său, păstrat şi în dramatizarea lui Allan Miller, un
dublu sens: cel denotativ ― care desemnează mamiferul sălbatic, ce dă târcoale gospodăriei ― şi cel conotativ ― ce face referire la o realitate psihologică, mai exact la elemetul care
perturbă existenţa calmă a celor două prietene: apariţia lui
Henry (Florin Coşuleţ), un soldat tânăr şi chipeş, proaspăt întors
din război. Este flămând şi obosit şi caută adăpost în casa bunicului său. Nu ştie că acesta murise iar ferma izolată este acum
locuită de două femei. Vulpoiul este chiar el. Spre deosebire de
animalul care le răpeşte găinile, el le răpeşte liniştea.
Dacă nevoia de se proteja în faţa pericolului venit dinspre pădure le uneşte, apariţia bărbatului le dezbină. Versatil şi
intrigant, el se infiltrează încet-încet, făcându-i mai întâi avansuri lui Jill, pentru ca apoi, ca un vânător experimentat, să îşi canalizeze atenţia asupra lui Nelli, mult mai reticentă şi mai greu
de cucerit. Decizia lor de a-l găzdui pentru o săptămână, până la
întoarcerea sa pe front, pare la început destul de inspirată. El le
oferă siguranţă, o atmosferă plină de veselie, vine cu tolba plină
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de fazani numai buni pentru a fi gătiţi şi le promite să ucidă vulpea, ce pândeşte ferma. A ucide pare să-i vină la-ndemână. Asta
făcuse şi în război, asta va face şi cu Jill, când ea ameninţă să îi
dejoace planurile. Care sunt acestea? Este un seducător înnăscut, pentru care femeile sunt simple trofee? O iubeşte într-adevăr pe Nelli? Vrea o viaţă alături de ea ? Sau vrea doar să reintre
în posesia fermei? Până la final, mobilurile comportamentului
său rămân neclare.
Cert este că el schimbă raportul de forţe dintre cele
două femei. Dacă în momentul sosirii sale, Nelli era cerebrală şi
reticentă, consimţind numai la insistenţele lui Jill să îl găzduiască pe Henry, pe parcurs, rolurile se inversează. Puţin câte
puţin, jovialitatea bărbatului şi mai ales securitatea oferită de
o prezenţă masculină, o determină să lase garda jos, să-i accepte prezenţa şi chiar cererea în căsătorie. Nu pentru că îl iubeşte, ci după cum însăşi recunoaşte, pentru că alături de el îşi
permite să nu mai fie ea cea puternică, îşi permite să se relaxeze, să renunţe la a deţine controlul asupra tuturor detaliilor
ce privesc viaţa lor într-o zonă plină de pericole. Pe de altă
parte, Jill devine tot mai raţinală, opunându-se vehement căsătoriei dintre Nelli şi Henry. O face pentru că intuieşte caracterul
lui duplicitar şi este convinsă că alături de el Jill nu va fi fericită ?
Sau este doar geloasă, simţindu-se sedusă şi abandonată ? Probabil şi una şi alta. În ce măsură sunt dozate emoţiile ei, publicul nu poate decât presupune.
Valoarea operei dramatice constă tocmai în excelenta
orchestrare a întâmplărilor, în dispoziţia accentelor asupra psihologiei personajelor, a relaţiilor dintre ele şi a transformărilor
ce survin sub presiunea factorilor externi. Vulpoiul este un spectacol de text, genul de spectacol care pune în valoare interpretarea actorilor, care nu epatează prin efecte speciale, în schimb
creează comuniune între artişti şi public.
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Emil - Cătălin Neghină

„În materie de teatru, religia mea e poezia...”

Interviu cu regizorul Gavriil Pinte

TEATRU
Foto 1

Sunt momente în viaţă când realizezi că oamenii de lângă tine
merită mai multă atenţie decât li se acordă și-atunci faci ceva,
cât de mic, cât poţi, ca să schimbi situaţia. Nu am de unde să
știu dacă rândurile și gândurile ce urmează vor avea sau nu un
oarecare impact asupra contemporanilor, dar cel puţin eu voi fi
un miez mai liniștit.

Am citit, dat și făcut/luat în viaţa mea sute de interviuri. Majoritatea acestora se întindeau cam pe același calapod, pe ici-colo
fad și greoi. În materialul ce urmează am încercat o altă formulă
de interviu cu regizorul Gavriil Pinte. De ce altfel? Am căutat să
legăm discuţia prin fotografii, dezmierdând niște imagini cheie
din cele opt spectacole de teatru montate de el la Sibiu. S-o mai
fi făcut până acum ori ba, habar n-am. Nici dacă e neapărat un
soi mai special de interviu. Mie mi s-a părut că astfel poate fi
mai vie și mai de interes o discuţie.
Trebuie să menţionez că ne leagă o prietenie de vreo douăzecișicinci de ani. Dar nu despre asta va fi vorba aici. Ne-am întâlnit, artistic, el regizor – eu actor, în șase spectacole de teatru
construite și prezentate în varii spaţii (tramvai, autobuz, hală,
parc, cimitir, pe scenă clasică, în liceu ori curte de muzeu)... și
într-unul de teatru radiofonic (pe un scenariu după un text al
meu – Nopţile gri al pisicii albastre - publicat pentru prima dată
în Euphorion acum câţiva ani).

Gavriil Pinte are o seamă importantă de realizări în materie de
teatru. Își împarte forţele în două direcţii: teatrul radiofonic și
teatrul de scenă sau comunitar, cum îl numește el. Multe dintre
spectacolele sale au fost premiate sau nominalizate în concursuri ori festivaluri, inclusiv internaţionale. Este recunoscut că
mânuiește cu dibăcie arta îmbinării sunetelor muzicale cu cele
ale vorbirii omenești și cu vibraţiile sufletești, că e un iubitor
activ de poezie și armonie.

N-o lungesc cu laudatio – aș putea scrie o carte despre întâlnirile și discuţiile cu acest om ieșit din tiparele banalului – așa că
vă invit să fiţi părtași la o discuţie cu regizorul Gavriil Pinte despre cele opt spectacole montate de el la Sibiu, până în momentul de faţă, pornind de la câteva fotografii. Cum ar zice el: „...
poftiţi la o realitate de sărbătoare pentru care ne vom strădui să
fie duminică pe o rază de cel puţin treizeci de metri!”
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Un tramvai numit Popescu

premiera sibiană la 24 mai 2007

Spectacolul se juca în tramvaiul ce străbatea distanţa Sibiu-Rășinari și retur. Cu o haltă la Rășinari. În tramvai - 27 de locuri.
Plecam de la cimitir și ne returnam. O oră și jumătate de poezie,
actorie, lacrimi, haz, durere și bucurie. Am făcut călătoria asta
de peste o sută de ori cu public și încă de vreo cinzeci fără. În
toate condiţiile meorologice posibile. A fost o experienţă teribilă. Să lupţi cu tramvaiul e ca și cum ai lupta cu un balaur.
Noroc că binele este întotdeauna Făt-Frumos și învinge până la
urmă.
Sinopsis: Poetul Cristian Popescu își plimbă familia cu tramvaiul 26.
Foto 1: Arta Popescu (Vera Pătru) urcând în tramvai și lăutarul
(Vlad Robaș) (foto Scott Eastman)
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Păi, hai să vedem ce vedem... o mireasă faină urcând în tramvai
și un lăutar viorind... de unde vine mireasa asta, din ce poveste?
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Foto 2

Din pădure. Parcă vine din pădure. Dintr-o pădure de poveștipoeme. Sau din pădurea de arbori genealogici ai Familiei Popescu.

Ce ţi-a venit să sui opt actori c-un viorist în tramvai și să-i arăţi
lumii cum petrec pe texte de Cristian Popescu?

Am realizat mai întâi o versiune a acestui spectacol la București
(în 2004), versiune cu care am fost invitati în două rânduri la
Festivalul de la Sibiu (în 2005 și 2006). După care
Directorul/președintele Festivalului, domnul Constantin Chiriac,
mi-a propus să fac o versiune cu trupa teatrului din Sibiu. Am
realizat această versiune în 2007, Sibiul era în anul acela Capitală culturală europeană. Bun… Povestea e asta: l-am citit pe
Cristian Popescu (volumul lui de debut Cuvânt înainte). Am vrut
să-l cunosc pe omul care l-a scris. L-am cunoscut, un prieten
comun m-a dus la el. I-am spus că vreau să fac un spectacol
după poemele lui într-un tramvai care să circule prin oraș. După
câteva minute, doar câteva, eram prieteni. Și mai suntem și
acum, chiar dacă el și-a mutat dutat domiciliul în 1995 la cele
veșnice. Adevăru-i că poemele lui se cer pur și simplu plimbate
cu tramvaiul. Așa că ideea mea… nu-i a mea, e a poemelor. Nu
spun ele, poemele…
Te aştept în orice tramvai douăşase îmbrăcat în costum de mire, cu
o cupă de şampanie în mînă şi cu lăutarul alături. Nu trebuie decît
să urci şi să mă priveşti în ochi.
sau

Toată viaţa mi-am dorit să-mi cumpăr ultimul tip de tramvai
douășase ca să-mi plimb duminica Familia Popescu cu el și să ne
vada toţi vecinii când vom trece prin cartier.

… nu spun ele, poemele lui Cristi, așa? Ba da. Și o spun așa frumos.

Fugi de sala de teatru?

Am realizat versiunea de la Sibiu în 2007. E un spectacol de
teatru alternativ, care se joacă într-un spaţiu neconvenţional,
în spaţii neconvenţionale. Și e cazul să dăm cezarului ce e al
cezarului. Am făcut acest spactacol la București, dar dacă nu mar fi invitat Constantin Chiriac la Sibiu și dacă după acest spectacol nu mi-ar fi propus sau nu m-ar susţinut să regizez și alte
spectacole în spaţii neconvenţionale din Sibiu, în formule alternative, sunt convins că viaţa mea teatrală ar fi fost cu totul alta.
Nu știu cum, dar oricum mult mai săracă. Și se cuvine să-i
mulţumesc pentru asta. Și-i mulţumesc frumos.

De ce faci altfel de teatru și de ce-i spui teatru comunitar?

Am spus că e teatru comunitar pentru că spectacolul nu era
numai pentru spectatorii din tramvai, era și pentru oamenii pe
lângă care tramvaiul trecea. Toţi oamenii aceia deveneau spectatori. Publicul era peste tot pe unde spectacolul trecea. Spectacolul era pentru o întreagă comunitate. Multe lucruri, oameni
și lucruri – deveneau teatru, jucau teatru, urmăreau teatru.
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Foto 2: Bunicul (Cătălin Neghină) cu Efimiţa în mâna dreaptă
(foto Scott Eastman)

Am ales de comun acord această fotografie pentru că eu am interpretat rolul Bunicului și trebuia să apar și eu pe undeva în
toată povestea asta. Te las pe tine, Gavriil, să ne arăţi ce
vedem... Totuși, două vorbe am să spun despre momentul surprins. La Rășinari era mijlocul spectacolului. Până tramvaiul își
schimba direcţia de rulaj, spectatorii coborau din vagonul al doilea și se trezeau în lumea nouă/veche a lui Caragiale, la Teatrul
lui Popescu. Aici publicului din tramvai i se adăuga la fiecare reprezentaţie publicul locului: săteni, turiști. Dacă primii știau că
sunt parteneri la un spectacol de teatru regizat, ceilalţi aveau
reacţii incredibile, de-o spontaneitate de invidiat. Se creau momente de pauză când nu mai știam ce sunt, actor sau spectator. Cred că a fost o mare experienţă, și o lecţie pe măsură, care
mi-a dovedit ce forţă latentă poate avea un intermezzo teatral
în două lumi diferite, simultan supuse întâlnirii. Cred că pot să
spun că acolo se întâmpla o întâlnire de gradul trei. Și nu mi-e
foarte clar cine erau extratereștrii. Câtă realitate și cât imaginar încape într-un spectacol ca cel despre care vorbim?

Eu nu vreau să fac un teatru care imită realitatea, o reproduce,
o reflectă, o mai știu eu ce, fiindcă există realitate destulă. În
schimb îmi place să pun realitatea la lucru uneori, o pun să
joace în unele din spectacolele mele, să fie un personaj, să fie
scenografie… să ajungă din când în când și ea poezie. Adică să
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Foto 3

intre în ficţiune, în imaginarul spectatorului și să lucreze asupra
lui alfel decât o face în mod cotidian. Ca și cum ar fi o realitate
de sărbătoare, de duminică.

în povestea vieţii care se luptă cu moartea. La ieșire urcau iar în
aceleași mașini. La final îi aștepta trupul de pământ și iarbă al
poetului. Cam așa ajungem toţi. Dacă avem noroc.

Normal. După atâţia ani…

Foto 3: Iustina, Femeia (Arina Trif) (foto Dragos Spiţeru)

Sunt zvonuri tramvaiul Sibiu-Rășinari va fi repus pe șine, așa că
și spectacolul are mari șanse să fie reluat... după atâţia ani crezi
că ai schimba ceva din el?

Astăzi nu se fumează

premiera 24 mai 2008, Sibiu

Despre... e tare greu de povestit, atunci fumam. Și Iustin fuma.
Mult. Iustin nu-i ușor, ţi-am spus. Ai avut curaj, Gavriil. Ai împlinit un gol - prietenia literară dintre Iustin Panţa și Mircea Ivănescu. Lui Iustin i-ai adus un mare ajutor spre înţelegere –
despre limitele puterii nu-i ușor de povestit... Jucam într-o fostă
hală industrială. Ciment, curent, frig. Spectacolul avea impact.
Spectatorii erau îmbarcaţi în două autobuze mascate, vedeau
doar ce li se întâmpla înăuntru. Pe autobuze se trăgeau, după
îmbarcarea spectatorilor, huse negre.
Noi, actorii, făceam un entertainment foarte serios. Oamenii
aveau frica în ei. Autobuzele se opreau la hala aceea (mama ei
de hală, rece mai era... și curent). Acolo spectatorii, triaţi, intrau
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Sinopsis: Când scrii, cât îi de mers până la capăt? Depinde cât
respiri și pe unde te duce mintea s-o iei... curat despre viaţă și
moarte...

În imagine vedem muza, păstrătoare a seminţelor gândurilor
germinatoare, aflată în tentaculele celulozei cu care se hrăneau
multe mașini de scris care aveau butoane ce știau să ţină ritm,
rimă, prozodie, bun simţ, filosofie, poezie,...

Actriţa era „îmbrăcată” în hârtie care ieșea din mașina de scris
a poetului, o coală de hârtie prelungă…

De multă hârtie are nevoie un om să-și bată la mașina de scris
viaţa toată... de ce te atrage atât de mult poezia?

Cine știe? Se poate trăi și fără poezie, dar mai urât. În materie de
teatru, religia mea e poezia (spusă sau nespusă, văzută sau nevăzută… ascunsă, poezia nearătată…).

În mai multe spectacole ale tale apare o femeie misterioasă îmbrăcată în alb sau negru...ce tâlc are această apariţie? Să fie fecioara sau moartea?
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E un personaj incert. Poate să fie și una și cealaltă. Cum poate
să ne ducă cu gândul și la înger (o îngeriţă). De fapt de asta cred
că mă atrage poezia, că ne duce cu gândul.

De multe ori actorii cu care lucrezi au ritmuri de vorbire și intenţii vădit altele decât cele uzuale, faci cu ei antrenamente speciale?

Tu știi că da. Când umblăm la convenţii de joc, la limbaj teatral,
scenic… nu poţi să spui a fi sau a nu fi ca și atunci când spui numerele la extragerea loto sau numărul de telefon de la asociaţia „Cu ce să ne mai pierdem timpul”. Adică poţi, dar nu-i prea
bine.

Ghidul copilăriei retrocedate

premiera 19 mai 2010, Sibiu

Spectacolul dezvăluia un nou tip de vehicul pentru călătoria în
timp: bicicleta. Legătura cu trecutul funcţiona numai dacă personajele călătoreau pe biciclete fermecate, cu coarne de berbeci în loc de ghidoane și doar pedalând dinamurile roţilor
dădeau energia necesară luminării faptelor și facerea legăturilor între ele. Trebuie să mărturisesc că era o lume chiar de
basm. Scenariul făcut de Gavriil, împreună cu Andrei Codrescu
și Florentina Mocanu, te călătorea în lumea pionierilor comu-
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niști, te teleporta în cel mai mioritic extaz cu putinţă, te legăna
în onirism pur, te arunca în cruditatea examenelor de tot felul,
îţi aducea lacrima în ochi odată cu iubirile împărășite sau nu...
Am pedalat și am cântat în acest spectacol în două săli foarte diferite: proaspăt renovata Casă a Artelor și mansarda minunată
de deasupra sălii de sport a Colegiului Gheorghe Lazăr...
Unde și-a făcut liceul Andrei Codrescu. Dar și Cioaran și alţii…

Nu era deloc ușor să joci sub respiraţia spectatorilor, uneori nici
la treizeci de centimetri de ei. Le vedeam toate mimica, reacţiile
și nu aveam vreun răgaz de relaxare... stări similare cu cele din
Un tramvai numit Popescu...
Păi eu nu fac teatru… relaxativ.

Sinopsis: Poetul Andrei Codrescu face o călătorie în memorie,
retrăiește etape ale vieţii sale împreună cu el însuși tânăr.

Foto 4: Pe bicicleta timpului Gelu Potzolli/Andrei însoţit de Frumoasa necunoscută/Arina Trif. În planul doi îndepărtatul și nu
prea… trecut mioritic. (foto Mihaela Marin)
Cum ţi-a venit ideea cu bicicletele?

Spectacolele mele sunt spectacole-călătorii. Și dacă-mi iei tramvaiul, dacă-mi iei autobuzele (că doar era greu să le urcăm la
etaj… greu, nu imposibil), ce mai rămâne? Mersul pe jos și bicicleta. Glumesc, dar nu mint. Adică aveam nevoie de un mijloc de
locomoţie care să poată deveni fabulos - ghidoanele erau

Foto 4
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coarne de oaie, coarne mioritice, pedalarea făcea lumină, cum
ai spus, cu ajutorul dinamurilor. Lumina făcea lumină, întunericul făcea întuneric și așa tot mai departe… Călătorim. Lume,
lume, soro lume… Îţi amintești cântecul. Cântecul mai mult
decât un cântec, cântec și spovedanie…

Mi se pare că pe măsură ce trec anii spectatorul e tot mai puţin
inocent și cere tot mai mult... acest mult nu dăunează oare tocmai esenţei teatrului făcându-l să meargă către clovnerii, efecte
cinematografice, etc?

Nu știu. Eu nu-i dau tot mai mult, tot mai zgomotos, tot mai… Eu
sunt mai auster.

Mi se pare mie sau genul de teatru pe care Tadeusz Kantor l-a
practicat ţi-este foarte apropiat?

Nu ţi se pare de loc. Așa e. Kantor poate fi înţeles dacă înţelegem o frază din Manechinele lui Bruno Schultz: Vom crea omul
după chipul și asemănarea manechinelor. Copleșitoarea această
schimbare de perspectivă.

Observ, și nici nu e foarte greu de văzut, că în arta ta inovaţia
are un loc de frunte și că niciunul dintre spectacolele tale nu
seamănă cu ale altora, sunt aparte, ating corzi sensibile fără să
violenteze, sunt ca niște mecanisme de ceas... inovaţia în teatru are limite?

Are și n-are. Adică s-a tot inovat, și bune și rele. Dar limitele vin
din faptul că hârtia supărtă orice sau aproape orice, pe când
scena nu
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Limitele pot fi inovatoare?

Uneori da. O limită te poate „obliga” să inventezi mai mult în
altă direcţie. S-o iei în altă direcţie care poate fi foarte spornică.
Uite, de pildă, teatrul sărac/auster. Și-apoi așa-i lumea asta, cu
limite. Dar uneori, prea multe limite sau unele limite pot steriliza actul acela artistic căruia noi îispunem teatru. Și-l pot schilodi.

Ispita Cioran

premiera 14 mai 2011, Sibiu

Cel de-al doilea spectacol montat în tramvaiul Sibiu-Rășinari a
ieșit mai mult decât primul din mijlocul de locomoţie, în sensul
că scene întregi se petreceau în pădure sau printre niște ruine.
Existau chiar amenajări speciale în peisaj unde parte dintre actori jucau în faţa celor aflaţi în tramvaiul rulând. Scenariul conceput de Gavriil era, cum singur a spus-o – „o biografie poetică
după viaţa și opera lui Cioran”. Călătoria aceasta, între real și
imaginar, între poezie și filosofie, între patimi și ispite, între durere și înţelegerea ei, merita o soartă mult mai bună. Prea puţin
s-a jucat acest spectacol cutremurător.

Păi nu mai circulă tramvaiul Sibiu-Rășinari. Dacă se va repune în
circulaţie sunt convins că va circula și Ispita…

Sinopsis: O poetică întoarcere acasă a lui Emil Cioran.

Foto 5: Oameni în negru ferindu-se de flăcări. (foto Mihaela
Marin)

Foto 5
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Ce fac oamenii în negru? Ce arde? Sunt flăcările iadului? E consemnare a unor fapte ori o purificare prin flacără?

Cuburi înbrăcate în hârtie, cuprinse apoi de flăcări, aprinse din
interior – în interiorul cuburilor oameni cuprinși de flăcările obsesiilor cioraniene: trecerea timpului, suferinţa, tentaţia sinuciderii sau credinţa și dialogul dramatic cu divinitatea. Cioran –
un mare poet tragic. Pe costumele actorilor erau așezate păsări.
În spectacol existau și funcţionau niște sperietori, multe sperietori. M-a-ntrebat cineva cum lucrez cu Roxana, scenograful
cu care colaborez eu de vreo douăzeci de ani, Roxana Ionescu.

Chiar, cum lucrezi?

Pot să răspund așa: eu i-am cerut sperietorile și ea a chemat păsările.

Câtă libertate ţi-a dat Cioran?

De câtă am avut eu nevoie. Dar m-a și obligat. Nu prea se poate
una fără alta. Vin la pachet.

Am văzut spectatori cu lacrimi în ochi.. ai o reţetă pentru așa
ceva sau e o sinceritate atât de mare în ce intreprinzi încât oamenii revin la simpla lor condiţie?

N-am reţete (cred că numai melodrama are sau telenovela). Dar
poate că știu să lucrez cu emoţiile spectatorilor. Mi-a zis odată
cineva că aș ști să umblu cu emoţiile spectatorilor ca un violonist cu strunele viorii. Mai știi? Poate că e „de vină” și bruma aia
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de sinceritate. Dar, fiindcă ai pomenit de sinceritate… Sinceritatea este o libertate… obligatorie. Fac parte dintre cei care fac
spectacole care au legătură directă cu propria lor sensibilitate,
cu biografia lor, spectacole oarecum autobiografice.

Visul unei nopţi de Shakespeare

premiera 28 mai 2012, Sibiu

La Visul unei nopţi de Shakespeare ingeniozitatea propunerii consta într-o semi-dezvăluire poetico-teatrală a unora dintre mecanismele folosite de actori pentru înfăţișarea unor întâmplări
pilduitoare arătabile mulţimii spectatoare. Așadar, scenariul
s-a hrănit din Visul unei nopţi de vară și Hamlet, cele două piese
shakespeariene unde se vorbește de actori și munca lor, la care
s-au adăugat secvenţe sonore din mai multe spectacole cu cele
două piese amintite în care mari actori ai scenei românești și-au
arătat măestria.
La baza acestui spectacol a stat ouna dintre colaborările tale
George Banu - cu cunoscutul critic...

Domnul George Banu este omul de teatru care mi-a urmărit
atent spectacolele regizate la Sibiu. După care mi-a propus acest
proiect. Propunerea m-a flatat, desigur. Și m-a onorat. Și m-a
emoţionat. Dacă un om ca George Banu are încredere în regizorul din mine, m-am gândit eu, înseamnă că regizorul ăsta… o
fi ceva de capul lui. A fost începutul unui șir de colaborări și începutul unei prietenii pe care noi am „construit-o” în timp (o
construcţie fără artificii). Am făcut împreună două eseuri ra-

Foto 6
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diofonice – Trilogia îndepărtării și Monologuri retrospective. Și
suntem acum la a doua colaborare cu teatrul din Oradea unde,
după ÎN INIMA NOPŢII – Episodul HAMLET, lucrăm acum la ÎN
INIMA NOPŢII – Episodul LEAR.

Visul... s-a jucat în curtea interioară a Muzeului de Istorie Casa
Altemberger. Cântam cântece frumoase. Compuse de Vasile
Șirli. De prea puţine ori s-a jucat spectacolul. Din pricini necunoscute. De doar câteva ori? Cert e că toată întinderea intreprinderii noastre teatrale umplea jumătate de curte interioară.
Poate zgândăream prea multe fantome din vestigii?

Sinopsis: Actorii vorbesc depre ei înșiși cu cuvintele lui William
Shakespeare
Foto 6: Aducerea în scenă a obiectelor-personaje. (foto Paul
Băilă)

Când repetam la Visul..., în niște condiţii destul de grele, s-a întâmplat de câteva ori să mă pun în locul actorilor timpurilor trecute. Nu le va fi fost nici mai ușor, nici mai simplu. Spectacolul
tău/nostru a avut parte de o seamă de obiecte dedicat construite. Expozitive. Ce vedem în fotografie, Gavriil? Ce așteaptă
personajele din poză? De ce? Ce fiinţe sunt obiectele-personaje?
Ce-ai vrut să spui?

Am vrut să spun că orice (inclusiv obiectele simple, umile sau
complexe, fanteziste) poate deveni teatru (cu condiţia să fie integrate în convenţii lede joc).

Este teatrul dependent de Shakespeare?
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Este și va mai fi. Fiindcă e atâta teatru în piesele lui…

Mai vrea Shakespeare ceva de la noi? Noi mai vrem ceva de la
el?
Noi mai vrem ceva de la noi?

Tinereţe fără bătrâneţe și viaţă fără de moarte

premiera 13 martie 2013, Sibiu

Povestea lui Petre Ispirescu are din scriitură un aer metafizic.
Construcţia spectacolului reducea la esenţă, cu mult har,
filosofia ascunsă în poveste și recompunea o lume de basm
mult mai de basm decât basmul. Spectacolul a fost rezultatul
primei întâlniri a echipei secţiei germane a Teatrului Naţional
Radu Stanca cu Gavriil Pinte. Întâlnire, cred eu, fericită. Conștientizarea fragilităţii condiţiei umane și încercarea de depășire a
acesteiea, căci despre asta este vorba, au un imens folos celor
care reușesc să ajungă la astfel de pricepere. Se pare că poezia,
și în special cea nerostită, și-a făcut în acest spectacol adânc
prezenţa.
Sinopsis: Drumul oricărui om de la naștere la nemurire.

Foto 7: Calul zburător și regizorul Gavriil Pinte. (foto autor necunoscut)

Foto 7
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Imaginea este dintr-o repetiţie. Există o sumedenie de fotografii
din spectacol, foarte artistice, dar Gavriil a ţinut s-o folosim pe
aceasta. Cred că aici se vede foarte clar distanţa dintre gândurile mici și cele mari. Și mai cred că se decupează foarte bine
calul - o instalaţie pe care actorii o construiau la vedere în buza
scenei. Și poate că e necesar să o reamintim pe Roxana Ionescu,
scenografa cu care Gavriil a colaborat la toate cele opt spectacole montate de el în Sibiu.

Când eram mic am făcut un avion din carton, lemn și sfoară.
Elicea era dintr-un capac de borcan. Am legat avionul cu sfoară
de capătul uneia dintre aripi și l-am învârtit deasupra capului.
Zbârnâia ca un bondar și eram fericit. Un vecin l-a călcat cu
Dacia 1100. Calul lui Făt-Frumos, cel din spectacol, semăna
puţin cu avionul meu. Cum ţi-a venit ideea cu calul fermecat învârtitor? Să fie nevoia de zbor?

Eu am încercat să facem un spectacol despre zbor (o altă călătorie), despre nevoia de zbor la om, la oameni. Despre copilărie,
a mea și-a altora. Cred că multe elemente din spectacolele mele
(nu numai obiecte) se trag din copilăria mea. M-am născut și am
copilărit în Negreia, un sătuc de la poalele munţilor Gutâi, în
Maramureș. De fapt o poiană ceva mai mare, satul era și mai
este înconjurat de păduri. Un sat în care nu era c.a.p., post de
militia, dispensar, cămin cultural… Era doar un magazine sătesc,
o școală de patru clase și biserica – singurele „instituţii”.

Ti-a luat mult timp să-i aduci pe linia dorită de tine pe actorii
secţiei germane de povestea asta totuși românească?

Nu. Disciplina artistic-nemţească și felul meu de a face teatru
sunt de-o compatibilitate extremă.

Ce experimentezi, de fapt, în spectacolele tale?

Greu de spus. Încerc să punem la cale niște moduri în care spectatorii să poată, chiar să fie obligaţi, să-și creeze analogii cu propria lor sensibilitate, imaginaţie, biografie, cu propria lor
experienţă de viaţă și cu experienţa lor culturală. Eu încerc să
fac în așa fel încât spectatorii să fie „constrânși” să imagineze,
să fabuleze. Și noi, dar și ei, musafirii noștri. Asta îl face pe el,
spectaorul, necesar.
Într-un spectacol de-al meu, în care apărea o trupă de actori, se
spunea:

Teatrul ăsta... Teatrul nostru evită adresarea directă și claritatea
afișată. Ca și noaptea, teatrul ( acesta) pune privirea la încercare.
Ne invită să compensăm ceva ce lipsește... Ne invită să compensăm ceva ce lipsește și să pătrundem în felul acesta în ceva ce nu se
dezvăluie niciodată în întregime. Se oferă astfel spectatorului o libertate rară. Asemenea unui co-autor temporar, acestuia îi revine
rolul de a recompune, mental, întregul dispozitiv. Tocmai în asta
constă plăcerea aventurii. Spectatorul astfel solicitat produce un
veritabil imaginar al participării. Imaginar, original și solitar, pe
care teatrul îl suscită prin ceea ce ascunde. Întotdeauna lisește
ceva, iar pe spectator tocmai asta îl atrage, acest vizibil care se eschivează. Pe scurt, ceea ce lipsește și îl face necesar pe el, privitorul.
Ceea ce e premeditat ascuns poate să fie mult mai puternic decât
ceea ce este explicit arătat.
Textul îi aparţine lui George Banu.
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Spuneai pe undeva că arta este o inutilitate profund necesară.
Mie mi se pare e un pic mai mult de-atât și că ea duce la dependenţă. Cum se face că sunt atâţia muritori imuni la binefacerile artei?

Păi – cu riscul de-a mă repeta: se poate trăi și fără artă, dar mult
mai prost, mai urât.

Amadeus

premiera 2 octombrie 2014, Sibiu
A doua întâlnire cu actorii secţiei germane de la Sibiu s-a transformat din nou într-un spectacol foarte puternic. Scrierea de
teatru a lui Petter Shaffer a căpătat o montare scenică de zile
mari. După același text a făcut și Miloš Forman cunoscutul său
film din 1984. Dar filmul e film și teatrul altceva. Mijloacele
teatrului sunt diferite și actul artistic irepetabil. Jocul actorului
de teatru implică la maximum clipa, unică și trecătoare. Gavriil
a reușit să doteze trista poveste a artistului mediocru care recunoaște superioritatea celui de geniu cu o încărcătură
emoţională cum numai o inspiraţie de mare clasă poate genera.
Îmbinarea rostirii cu muzica, sunetele mișcării, dansul personajelor și a luminii, apariţiile surprinzătoare, imaginile extrase
parcă dintr-un album de artă, toate acestea se împletesc măiastru sub un candelabru uriaș care măsoară ca un pendul timpul ce trece ca un rege impasibil la tragediile supușilor său
muritori.
Sinopsis: Orgoliul căutărilor frustratului Antonio Salieri se
sparge în oglinda compoziţiilor mozartiene.
Foto 8: Salieri/Daniel Plier încătușat de partiturile lui Mozart.
(foto Cynthia Pinter)

Fotografia este cât se poate de vorbitoare. E una dintre scenele
de mare emoţie și mărturisesc că de multe ori mi-am dorit, fiindcă joc și în acest spectacol, să ies din costumul de Venticelli
și să privesc din exterior jocul partiturilor și jalea dureroasă a înfrântului Salieri. Cum ţi se construiesc în minte astfel de imagini? Le visezi? Rezultatul e pe măsura gândului?

Îmi place să inventez scene, rezolvări, să le „compun”. Iar uneori
(rar totuși) le-am și visat. Apropo de vis. Unii actori spun că ei nu
pot să joace ziua ce visează regizorul noaptea. E adevărat, cei
mai mulţi nu pot (las că nici nu vor). Dar sunt și actori (rari, de
stirpe aleasă) care pot (nu-i ţin prejudecăţile prizonierii unor
inerţii profesionale).

Spectatorii erau pe scenă, la doi-trei metri de poveste, puteau
simţi respiraţia actorilor. Crezi că impactul acestei apropieri e
mai convingător decât dacă publicul ar fi protejat și ascuns în
sala întunecoasă? Considerii că ai obligaţii majore pentru spectator, pentru tine sau pentru actori?

Pentru mine spectatorul e un musafir. Iar vizita unui musafir
are-n ea ceva sărbătoresc și unic.
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Foto 8

În realizările tale coloana sonoră, muzica, sunetele felurite, rostirea actorilor, toate acestea se îmbină într-un mod curios, curajos și desăvârșit, parcă ar fi la farmacie – drămuit totul până
la desăvârșire... cât de mare poate fi puterea sunetului? Cât de
mult limbajul impune personalitatea personajului?

Bine că ai adus vorba de limbaj. Sunt spectacole care au un limbaj propriu, un limbaj scenic. Și sunt spectacole care se mărginesc în a ilustra textul și-atâta tot, teatru ilustrativ, ceva ce nu
pot eu să sufăr, cum nu pot suferi teatrul decorativ, scenografiile decorative.

Harap-Alb

premiera 24 mai 2015, Teatrul Gong Sibiu
S-ar putea crede că acest spectacol e unul pentru copii. Ei bine,
este pentru toate vârstele. Ca și scrierile lui Ion Creangă. Povestea fiului de împărat care trece cu succes prin o mulţime de
încercări ajutat de ciudaţii săi prieteni…
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S-ar putea ca Flămânzilă, Setilă, Ochilă, Păsărilă… să nu fie altceva decât alterităţile sale, a lui Harap-Alb... acest Negru-Alb,
această identitate contradictorie, paradoxală.
Da. Povestea e spusă cu cuvinte și imagini, cu actori bine implicaţi și păpuși pline de viaţă. Construcţia e de-o complexă mare
simplitate, dar asta deja e una dintre caracteristicile de bază a
spectacolelor semnate Gavriil Pinte. Nu e ușor de jucat ce propune, știu asta din proprie experienţă, e chiar foarte greu
uneori. Sunt scene care trebuie repetate la sânge, pentru a
abţine fineţea maximă. Am văzut oameni fericiţi după vizionarea acestui spectacol.
Păi, unul dintre ei eram eu.

Sinopsis: Drumul iniţiatic, plin de peripeţii și capcane, al unui
tânăr fiu de împărat.
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Foto 9

Foto 9: Șapte actori împreună cu personajele principale. (foto
Paul Băilă)

De ce ai preferat să fie actorii la vedere? Povesteau niște păsări.
Păsările sunt surorile Venticellilor din Amadeus?

E o soluţie pentru nararea povești, a istoriei lui Harap-Alb, o soluţie care permite păstrarea textului lui Creangă cu toată geniala sa oralitate.

Într-o discuţie avută după o premieră a unui spectacol destul
de nefericit, al nu mai știu acum cărui regizor destul de bine
văzut în lumea întreagă, m-ai surprins spunând despre tine că
nu faci spectacole de text sau de idei, ci de fapte. Ușor paradoxal, pentru că din spectacolele tale ies la iveală sumedenie de
idei și texte, la radio e chiar imposibil să renunţi la cele două ingrediente... să înţeleg poate că esenţiale pentru teatrul tău sunt
umanul și supraumanul care prin fapte bine definite domesticesc pentru o vreme textele și ideile?

Fie că sunt imagini vizuale sau acustice, fie că sunt idei la care
ţin, care-mi sunt dragi, ele vreau să fie rezultatele faptelor scenice, nu scopuri în sine. Cred că e de datoria noastră, a regizorului, a scenografului și nu în ultimul rând al actorilor, ca
imaginile care se văd în spectacole să aibă rigori și virtuţi plastice, dar ele, imaginile, să se nască din faptele scenice. A gândi
în imagini e propriu artistului plastic, nu regizorului. Regizorul
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nu-i tot una cu artistul plastic (deși au multe lucruri comune). De
asemenea imaginea sonoră, imaginea audio – consider că trebuie să aibă rigori și virtuţi muzicale (chiar dacă e vorba numai
de un text în proză, text pur și simplu, replici… trebuie să aibă
ritm, schimbări de tempo-uri, relief, culoare, vibraţie… Foarte
importante sunt duratele (ca-n muzică). Lucrez și teatru radiofonic, iar acest fel de teatru, de lucru, m-a învăţat că se poate și
trebuie negociat atent, gândit și simţit fiecare sunet și fiecare
secundă, fiecare fărâmă de secundă, fiecare clipă… fiecare
minut, fiecare oră, fiecare zi, fiecare an, fiecare viaţă…

Nu pot să nu observ că spectacolelor tale......?

Teatrul tău respiră nonșalant într-o zonă de graniţă aflată între
utopie și realitate, banal și fantastic...faci asta programat sau e
pur și simplu felul tău de a aborda viaţa... teatrul...?

Cred că eu alcătuiesc niște spaţii-ficţiune, obiecte-ficţiune deseori, un fel de realităţi fictive, de negăsit, imposibil de găsit în
realitatea cotidiană. Pot fi întâlnite uneori în vis. Sau în imaginar. Imaginarul fiind mai puternic decât realitatea obiectivă,
decât realitatea concretă, pentru fiinţa umană. În spectacolele
mele poţi întâlni multe obiecte concrete (ai amintit candelabrul
din Amadeus), dar ele funcţionează într-un regim imaginar, au
un regim… fictiv. Realitate concretă, vis și ficţiune. Se poate învăţa, se poate afla asta de la Shakespeare. Să te tot duci cu gândul…
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Valentin Mureșan

Vizual şi conceptual în arta modernă

Artă

Cum s-a mai afirmat, în arta modernă realitatea (Natura) e privită ca pretext, suport al exprimării subiectului, a ideilor, sentimentelor şi trăirilor sale artistice, obiect care nu le
cuprinde şi care, nu el, le exprimă, ci o altă realitate, deasupra
căreia ele se aşează ca spiritul deasupra materiei, încoronândo cu o aură supranaturală. Întocmai ca în Manierismul secolului
al XVI-lea, ideea ascunsă „sub imagine” fiind cea care înalţă pictura deasupra meseriei artizanale.
Dar la moderni, ideea „dinamitează” realitatea înlocuind-o (parţial sau total), cu o imagine metamorfozată, conceptualizată. Însă această nouă realitate vizuală creată de pictor
nu poate rămâne fără limite, nu se poate desfăşura decât între
anumite coordonate, de aceea pictura abstractă, nonfigurativul
în genere, e greu de stăpânit, de ordonat şi fără aceste „arhitecturări” ale noii imagini, impresia de aleatoriu, de dezordine
copleşeşte orice demers plastic. Spre a limita şi ordona năvala
cromatică şi informală, artistul recurge la compoziţie, dar şi
aceasta trebuie structurată la nivel de formă pentru a exprima
ceva, fie şi o abstracţiune. Căci fără un reper iniţial în real şi fără
echilibru, apare forma fără formă, un amalgam de „pseudo-imagini” fragmentare, reale sau închipuite, plutind în devălmăşie,
adică tocmai haosul pe care pictorul vrea să-l evite. Intenţia artistului nu este de a reda vizibilului, ci (cum spunea Paul Klee),
de a face vizibil, a conferi unitate şi inteligibilitate „formelor informale”, a le face să „vorbească”, întocmai ca în textul poetic,
unde există un fel de limbaj non-verbal, dar dens semantizat.
Sunt deci forme care deşi s-au născut din real, nu mai
au repere în el şi nu îl mai reflectă, ci subzistă în esenţa pe care
nu o percepem, căci (crede artistul), vedem ceea ce învăţăm să
vedem, iar vederea devine astfel convenţie nu cunoaştere. Prin
abstracţiune se vrea o evadare în transcendental, căci (în termeni kantieni), ceea ce vedem şi cunoaştem empiric şi conceptual, nu este esenţa lucrurilor (lucrul în sine), ci doar emanaţia
fenomenală a esenţei lor noumenale. Un rezumat deformat, dar
deplin convenţionalizat şi acceptat al realităţii profunde incognoscibile.
„De fapt ceea ce este cu adevărat frumos, rămâne întotdeauna tăinuit şi de-a pururi a fost astfel. Trebuie să fii demn să-l
cauţi şi trebuie să stărui până la moarte să-l afli […] În artă a şti nu
înseamnă nimic” (Georges Rouault)
Aşadar, ceea ce subiectul uman numeşte realitate vizuală, este doar o construcţie a ochiului şi minţii, un surogat al
realului. Şi iată că cercetări mai recente au arătat că în percepţia realităţii, ochiul nostru selectează la porunca creierului elementele importante, pentru construirea unei imagini coerente,
nu înregistrează toate detaliile, pe care le vede, dar nu le sesizează, pentru că astfel creierul ar obosi repede sub presiunea
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pletorei acestora.
Deja Cézanne afirma că arta trebuie să fie „teorie, dezvoltată şi aplicată în contact cu natura”, deci ca să ajungi, azi ca
artist, dincolo de natură, la ordinea şi coerenţa formei abstracte,
dându-i un sens profund, trebuie să îţi creezi un adevărat univers personal, în care să guverneze alte legi decât cele ale cunoaşterii şi vizualului comun, ale realităţii „ordinare”. Imaginea
e percepută tot vizual, dar are adresă subliminală, devenind expresivă şi sugestivă, numai printr-o „participare-empatie” cvasiezoterică, fiind „scrisă” într-un alt cod, descifrabil doar cu „ochii
minţii”, incitând sensibilitatea şi imaginaţia într-un fel de fluidă
simultaneitate cu raţiunea. Şi odată devenită abstractă, nemaiputând fi înţeleasă empiric-vizual, arta (ca toate abstracţiunile,
matematice, ştiinţifice, filosofice…), trebuie explicată, teoretizată, în jurul ei conturându-se astfel o întreagă teorie. Iar
aceasta solicită o cultură filozofică, estetică, mai greu accesibile
profanului, cel care doar priveşte şi vrea „să înţeleagă cu ochii”
tabloul nonfigurativ sau abstract. Uneori explicaţiile şi „armura
teoretică”, sunt mai mult decât simplul manifest–program al
unei mişcări artistice, sau al unui curent. Înainte-vreme, aceste
definiţii şi tendinţe decurgeau din arta pictorilor, abia pe urmă
apăreau „teoreticienii”, tratatele de pictură şi de estetică ale
acelui stil artistic (Renaştere, Manierism, Baroc…). În arta modernă evoluţia creaţiei merge de cele mai multe ori invers: întâi,
Tristan Tzara, la Zürich în 1916, concepe programul noului curent al cărui nume îl dă la întâmplare (se spune), înfigând un
coupe-papier între foile dicţionarului, abia apoi, „ghidaţi” de
principiile noului curent Dada ismul, artiştii îşi pornesc fantezia
şi îl „ilustrează” prin creaţiile lor. Însă geniile nu se sinchisesc
de elucubraţiile teoriei: Brâncuşi nu a scris despre operele sale
şi nu a avut în vedere nici un curent artistic, ci ele s-au impus
singure, după ce artişti, critici, istorici de artă au realizat colosalul creaţiei sale.
Însă dacă artistul (cum spuneam), creează o altă realitate, sau altă formulare a realului prin care el îl interpretează,
receptorul la rândul său va trebui să facă efortul de interpretare al lucrării, în cadrul căreia concretul se conjugă cu ideea,
cu spiritualitatea. Cum muzica trebuie ascultată, pictura/arta
trebuie văzută, în ambele cazuri comentariile invitând la contactul direct cu opera de artă. De aici însă şi limbajul mai alambicat conceptualizat şi pretenţios al criticii de artă mai noi,
elaborând texte grele (uneori, prolixe), care vor să uşureze accesul la temeiurile, motivaţiile şi adâncimile creaţiei artistice.
Criticul, istoricul de artă, aliniindu-se aceloraşi încercări (ale publicului), de a înţelege, subtilele perifraze formale, cromatice,
conceptuale ale pictorilor.
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Traduceri

Ezra Pound

Dans la nunta din Cana Galileii

Ochi întunecoși,
O, femeie a visurilor mele,
Cu sandale ivorii,
Ca tine nu-i nici una printre dansatoare,
Nici una cu tălpi atât de ușoare.
Nu te-am aflat nicăieri prin corturi,
Prin întunericul destrămat.
Nu te-am aflat nicăieri la izvoare,
Printre femeile cu ulcioare.

Braţele îţi sunt ca tinere ramuri sub scoarţă;
Chipul tău ca un râu de lumină.
Albi ca migdala îţi sunt umerii,
Ca migdalele proaspăt dezgolite de coajă.
Ei nu te păzesc cu eunuci,
Nici cu gratii de aramă.

Din turcoază și-argint e așternutul odihnei tale.
O rochie cafenie, de văl, cu modele-n fir de aur
În grabă ţi-ai strând peste trup,
O Nathat-Ikanaie, „Salcie plângătoare”.

Ca un izvor prin rogoziș îţi sunt mâinile atingându-mă;
Degetele tale, un pârâu de gheaţă.
Ca pietrele sub unde sunt limpezi
fecioarele din preajmă-ţi;
Cântul lor învălindu-te!

Ca tine nu-i nici una printre dansatoare,
Nici una cu tălpi atât de ușoare.

Pact

Închei un pact cu tine, Walt Whitman –
Te-am urât destul până acum.
Vin la tine ca un vlăstar ce-a crescut,
De un părinte căpăţânos având parte;
Sunt destul de bătrân acum, pot să-mi fac prieteni.
Tu ai fost cel care-a tăiat copacii.
A venit vremea să-i cioplesc.
Avem aceeași rădăcină și-aceeași sevă ne unește –
Înţelegere și ajutor să fie-acuma între noi.
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William Carlos Williams

Venus traversând deșertul

Dacă eu nu păcătuiesc, zise ea, voi n-o să vă
mai preumblaţi în rase lungi jos pe coridoare de piatră.
Nu există iertare decât pentru cel
căzut. Stau întinsă în paturile voastre întreaga noapte, pentru
mine vă treziţi și mergeţi să vă faceţi rugăciunile. Carnea mea
ramâne credincioasă oaselor voastre. Ce rost are sfinţenia
dacă nu-mi mărturisește desăvârșirea, sânii mei,
coapsele mele, pe care le împărţiţi între voi tremurând, și
buzele mele,
poartă a plăcerilor pe care vi le ofer? Păcat, îl numiţi,
dar nu poate exista neprihana decât de-nflăcărare
prăsită, altfel cum aţi putea-o recunoaște? Dragostea
îmi e mângâiere în faţa înfrângerilor mele! Sărmani
călugări, voi credeţi că sunteţi mărinimoși dar vă spun că
ucideţi la fel de sigur ca alicea o pasăre în zbor.

Opuscul

Vă voi învăţa concetăţeni
cum să celebraţi o înmormântare –
sunteţi mai mai pricepuţi la așa ceva decât o trupă
de actori –
exceptând cazul în care aţi fi hoinărit prin lume –
voi aveţi necesarul simţ al realităţii.
Iată! Dricul e în frunte.
Încep cu o schiţă a dricului.
Pentru numele lui Dumnezeu nu negru –
nici alb – și nici poleit!
Să fie scorojit de vreme – ca un car ţărănesc –
cu roţi aurite (pot fi proaspăt
suflate cu mici cheltuieli)
sau fără roţi:
o targă prăpădită târâtă pe pământ.

Scoateţi geamurile!
Dumnezeule – geamurile, concetăţeni!
La ce bun? Sunt pentru mort
să se uite afară sau pentru noi să vedem
cât de bine-i aranjat sau
dacă sunt sau nu flori
sau ce?
Să nu-l plouă, să nu-l ningă?
O ploaie grozavă va avea:
pietre și mizerii și câte altele.
Să fie fără geamuri –
și nu capitonat! pfui!
și fără rotile date cu bronz
iar dedesupt fără rotiţe unse –
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concetăţeni ce vă trece prin cap!
Deci un dric modest, fără ornamente
cu roţi aurite și fără acoperiș.
Pe el coșciugul zace
prin propria-i povară.

Vă rog fără coroane –
și mai ales fără flori de seră.
O simplă reculegere mai bine,
ceea ce el preţuia și-l poţi recunoaște:
hainele sale vechi – câteva cărţi poate –
Dumnezeu știe ce! Pricepeţi doar
cum vin chestiile astea,
concetăţeni –
ceva trebuie să găsim – indiferent ce –
chiar și flori dacă acestea i-au plăcut.
Cam atât despre dric.

Pentru Dumnezeu ia priviţi vizitiul!
Smulgeţi-i jobenul! De fapt
n-are ce căuta
acolo, după capul lui
să ne târâie amicul, nu-i demn de asta!
Daţi-l jos, daţi-l jos!
Pe jos și cu capul plecat! De nu l-aș mai
vedea-n căruţă niciodată – trăzni-l-ar –
lacheul antreprenorului de la pompe funebre!
Să ţină hăţurile
să umble la margine
nebăgat în seamă!

Iar în ce vă privește, iată:
pășiţi în spate – ca în Franţa
la-ngropăciuni de mâna a șaptea, iar dacă mergeţi
în trăsuri, la dracu, luaţi jos perdelele
și nu mascaţi caii! Afișaţi
un sentiment de jenă; staţi descoperiţi
în calea vântului și a durerii.
Sau credeţi că vă puteţi înăbuși mâhnirea?
Cum – de noi? Noi care poate
nu mai avem nimic de pierdut? Aduceţi-vă aportul,
contribuiţi alături de noi – trebuie că sunt
ceva bani în buzunarele voastre.
Și-acum daţi-i drumul,
sunteţi pregătiţi.

Wallace Stevens

Faleza irlandeză de la Moher

Cine e tatăl meu în această lume, în această casă,
La temelia fiinţei?
Tatăl tatălui meu și-al tatălui său tată și-al –
Umbre în vânt.
Înapoi spre părintele de dinaintea gândirii, dinaintea rostirii,
La capătul timpului.
Spre faleza de la Moher, răsărind din negură
Deasupra realului,
Acum în locul acesta peste
Iarba verde și udă.
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Nu-i o ilustrată închipuită de somnambulaţia
Poeziei
Și a mării. Acesta e părintele meu, sau, poate,
Așa cum a fost el,
O întruchipare, o formă de părinţi: pământ
Și mare și aer.

Denise Levertov

Trecutul

Undeva, căsătoriţi și îndrăgostiţi
treceam pe străzi cu tei.
Erau bastioane, contraforţi, vechi fragmente
reparate cu zidărie nouă însă veche și ea.
Căldura zilei tocmai se sfârșise, era
tolănită pe pietre, câine de aur.
Lumea hoinărea, nici pomeneală de mașini
iar noi, noi străbăteam străzile.
Ce grabă imperativă ne îndemna,
spre care tren? Nu-mi pot aminti,
și nici în ce oraș era.
Bulevarde liniștite. Lămpi aprinzându-se.
Cerul încă încărcat de lumină.
Nu-mi amintesc nici sosirea și nici plecarea;
și chiar pe când eram acolo parcă eram
altundeva, distraţi, însă teii
erau înfloriţi, parfumul lor misterios, pianissimo
umpleau întregul oraș: odată la câţiva ani
amintirea se-ntoarce concisă
ca un fragment de vis; știu că
era realitate, o fărâmă din viaţa mea,
o mică parte deviaţă în Europa. Trecutul.
N-am reușit să-l facem să dureze – ca și cum
doar teii ar vorbi peste acest vârtej al timpului.

Casa orbului de la marginea falezei

La ţărm, pe buza stâncoasă unde trăiește,
nu din ignoranţă,
nici din deznădejde.
El știe o altă treaptă spre mare
ușa larg deschisă poate fi
un pas în aerul sărat,
și-atunci nu mai tânjește să se zdrobească
departe, acolo jos, unde talazurile
macină granitul prefăcându-l în nisip.
Nu, el a ales o viaţă
pe buza prăpastiei, cuib pe o
creangă-n balans, pentru motive întemeiate:
orbitoare în miezul întunericului său
e zariștea adâncă și-n veșnică mișcare. Aici
nimic nu pătrunde, umbră palpabilă,
între înflăcărata-i
privire pironită-n sine
și taina cea mare.
Dacă ar putea să zboare ar dori să plutească
mereu în acest văl, catifelat val mareic.
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El știe că dacă ar putea să vadă
n-ar fi mai înţelept.
Sus pe faleza bătută de vânt el respiră
faţă-n faţă cu-aleanul.

Louise Glück

Fericire

Un bărbat și o femeie stau întinși într-un pat alb.
E dimineaţă. Mă gândesc
curând se vor trezi.
Pe noptieră e o vază
cu crini; razele soarelui
pătrund adânc în cupele lor.
Îl privesc cum se întoarce spre ea
ca și cum ar vrea s-o cheme pe nume
dar în tăcere, adânc în gura ei –
Pe pervaz,
o dată, încă o dată,
o pasăre-și trimite chemarea.
Apoi ea se mișcă; trupul ei
se umple de răsuflarea lui.
Deschid ochii; tu mă veghezi.
Soarele s-a furișat aproape în
toată camera.
Ia uită-te la tine, spui,
ţinându-ţi faţa aproape
ca o oglindă.
Cât ești de senin. Și roata de foc
trece cu mare blândeţe peste noi.

Traduceri de Ioan Radu Văcărescu
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Traduceri
Adevărul pe care-l știu cei morIi

Pentru mama mea,
născută în martie 1902, moartă în martie 1959
și tatăl meu, născut în februarie 1900, mort în iunie 1959

Duși, îmi zic, și plec de la biserică,
refuzând procesiunea ţeapănă la groapă,
las mortul să urmeze singur drumul pe năsălie.
E iunie. M-am săturat să fiu curajoasă.

Pornim cu mașina spre Cape Cod. Eu mă dezvolt
acolo unde soarele se varsă din cer,
unde marea se leagănă ca o poartă de fier
și ne mângâiem. În altă ţară mor oameni.

Dragule,vântul se năpustește ca pietrele
din apa înspumată și când ne mângâiem
ne contopim cu totul unul într-altul. Nimeni nu-i singur.
Bărbaţii ucid pentru asta, ori pentru la fel de mult.
Dar cei morţi? Ei zac lungiţi fără pantofi
în bărcile lor de piatră. Seamănă cu piatra mai mult
decât marea dac-ar încremeni. Refuză
să fie binecuvântaţi, gâtlej, ochi și-ncheieturi.

ToIi dragii mei micuIi

Tată, piaza-rea de anul ăsta ne desparte drumurile
unde tu ai urmat-o pe mama în somnul rece și adânc;
cu al doilea șoc fierbând liniștit în inimă,
lăsându-mă pe mine aici să mă târâi și să te degrevez
de sarcini ipotecare pentru proprietatea pe care nu ţi-ai
putut-o permite:
o cheie de aur, jumătatea ta dintr-o moară de lână,
douăzeci de costume de la Dunne’s , un Ford englezesc,
dragostea și verbiajul legal dintr-un alt testament,
cutii cu fotografii ale unor oameni pe care nu-i cunosc.
Le ating feţele de carton. Or să dispară.
Dar ochii, impenetrabili ca pădurea, din acest album,
mă opresc. Rămân aici, unde un băieţel
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cu hăinuţele mototolite așteaptă pe cineva ...
pe soldatul ăsta care-și ţine goarna ca pe-o jucărie
sau pe doamna asta în catifea care nu știe să zâmbească.
Acesta e tatăl tatălui tău, acest contraamiral
în costum de poștaș? Tată, până una-alta, timpul a făcut
să nu mai aibă importanţă pe cine cauţi.
N-o să știu niciodată ce-i cu feţele astea.
Le-nchid în album și le arunc.

Iată jurnalul galben cu tăieturi din ziare
pe care l-ai început în anul în care m-am născut;
acum trosnește împăturit ca foile de tutun:
decupaje în care Hoover i-a depășit
pe democraţi, făcându-ne semn cu degetul mie
și Prohibiţiei; știrea cu prăbușirea lui Hindenburg
și anii din urmă în care-ai făcut avere
de pe urma războiului. Anul ăsta, solvent, dar bolnav, ai vrut
s-o iei de nevastă, în mai puţin de-o lună, pe văduva aia.
Dar, înainte să mai ai o șansă, ţi-am plâns
pe umărul dolofan. După trei zile ai murit.

Iată fotografii la minut de mariaj, pătate pe alocuri.
Unul lângă altul în gară, gata de plecare la Nassau;
aici, ţinând cupa învingătorilor la concursul de viteză cu bărci,
aici, îmbrăcat în frac, faci o plecăciune la cotillion,
aici, lângă coliba câinilor noștri cu ochii înroșiţi,
care aleargă ca porcii de rasă în ţarc;
aici, la expoziţia de cai unde soră-mea a câștigat un premiu;
și aici, în picioare, ca un nobil printre supuși.
Acum o să te-mpăturesc la loc, beţivanul meu,
navigatorul meu,
întâiul meu meu paznic pierdut, ca să te iubesc ori să te
privesc mai târziu.

Strâng la piept un jurnal intim pe care mama l-a ţinut
vreme de trei ani, din care înţelegi tot ce nu spune
despre înclinaţia ta spre alcool. Dormeai prea mult,
scrie ea. Dumnezeule, tată, la fiecare Crăciun
cu sângele tău, voi da pe gât paharul tău
de vin? Voi așeza pe raft jurnalul anilor tăi cu zurbaua
ca să-mi aștepte viaţa să treacă.
Doar în răgazul ăsta nepreţuit va dăinui dragostea.
Că ești sau nu drag, îţi supravieţuiesc,
îmi plec chipul ciudat peste-al tău și te iert.
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Louise Glück

Sirenă

Când m-am îndrăgostit m-am făcut criminală.
Înainte eram ospătăriţă.
N-am vrut să fug cu tine la Chicago.
Am vrut să mă căsătoresc cu tine,
am vrut ca nevastă-ta să sufere.

Am vrut ca viaţa ei să fie ca o piesă de teatru
în care toate actele să fie acte triste.
Oare un om bun poate
să gândească astfel?
Merit încredere
pentru curajul meu –

Am stat în întuneric în faţa casei tale.
În minte îmi era totul limpede:
Dacă nevastă-ta nu te lăsa să pleci,
asta dovedea că nu te iubește.
Dacă te-ar fi iubit,
n-ar fi vrut să te știe fericit?
Acum mă gândesc
că dacă aș simţi mai puţin aș fi

Philip Levine
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Starlight

Tata stă în picioare, în seara caldă,
pe veranda întâii case-n care-am locuit.
Am patru ani şi mi se face somn.
Îi văd capul printre stele,
jarul ţigării e mai roşu
decât luna văratică care atârnă jos,
deasupra, în cartierul nostru.
Suntem singuri, şi
mă întreabă dacă sunt fericit.
„Eşti fericit?” Nu ştiu să răspund.
Nu prea înţeleg cuvântul,
şi glasul, glasul tatălui meu, nu e
glasul lui, e un fel de glas gros şi înecat,
un glas pe care nu l-am mai auzit,
pe care-l aud de-atunci. Se apleacă
şi îşi trece degetele mari pe sub ochii mei.
A terminat ţigara, dar simt mirosul
oboselii care i se leagănă lipită de răsuflare.
N-a găsit nimic, şi râde,
şi-mi prinde capul cu amândouă mâinile.
Apoi mă ridică pe umerii lui.
Acum şi eu sunt printre stele,
la fel de înalt ca el. Eşti fericit? întreb.
Răspunde şi dă din cap. Da. O, da! O, da!
Şi nu mai zice nimic cu glasul acesta nou,
ţinându-mi capul lipit de capul lui,
ţinând ochii închişi pe cerul înstelat,
de parcă ochii aceia mici de lumină care strălucesc
ar putea să găsească un băiat înalt şi ciolănos
care îşi ţine băiatul departe de făgăduielile toamnei,
până când copilul adoarme, ca să nu se mai trezească
niciodată în lumea asta.

Rituri de îngropăciune

un om mai bun.
Am fost o ospătăriţă bună.
Puteam să duc opt halbe odată.

Obișnuiam să-ţi povestesc visele mele.
Aseară am văzut o femeie șezând într-un autobuz întunecat –
În vis, ea plânge, autobuzul în care se află
pleacă. Face cu o mână la revedere.
Cu cealată izbește într-un carton de ouă
plin cu bebeluși.
Visul n-o salvează pe fecioară.
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Toţi se întorc să moară aici,
și eu curând. Locul pare potrivit
de vreme ce, s-o spunem de la bun început,
e și el pe jumătate mort.
Chiar și-ntr-o rară dimineaţă cu ploaie,
ca dimineaţa asta, cu cerul posomorât
care-și pune la adăpost bogăţiile, mai puţin
câteva lacrimi batjocoritoare, pământul tare
nu acceptă nimic. Cu șase ani în urmă, aici
am îngropat cenușa mamei,
lângă o tufă de liliac, care acum
e mai înaltă ca mine, și am îndesat
în ţărâna ei bulbii unei tufe de trandafiri,
acolo unde înflorește orice nu-i omenesc.
Bobocii nu se desfac niciodată;
orice vor fi știind ei nu spun nimănui,
până când o dimineaţă ploioasă ori un vânt
de noapte descojește petalele de tot.
Până și pisica vecinului care face caca
zilnic pe alee și pe urmă se ascunde
1 / 2016

Euphorion

în jungla de buruieni refuză să toarcă.
Orice-ar fi aici e doar aici,
și nu în altă parte, așa că e corect
să sfârșesc lângă femeia care m-a purtat în pântece,
să dau tărâna și ce-o mai fi la o parte
și să mai las doar un nume pentru ori –
cine vrea să știe. Ia gândiţi-vă,
numele meu, fără să mai facă parte
din mine, fără să mai fie umflat
sau lovit, fără să mai fiarbă
în bălegarul bogat al memoriei,
sau în cel mai simplu al oaselor făcute ţăndări,
ţărână, nisip pentru pisici, cărbune,
rădăcinile eucaliptului
pe care l-am plantat în ‘73,
un eu mic care nu ia cu el nimic,
nu oferă nimic, în sfârșit liber.

Tatăl

Șiruri lungi de motoare diesel
gem către seară, duc cu ele suflarea
celor vii.
Faţa casei tale e neagră,
e faţa ta, neagră,
brăzdată de bombe incendiare
în primele războaie de gherilă,
un dinte negru plantat în pământul
Michiganului, fără niciun semn
și pământul e negru,
îmbibat cu ulei ars.

M-ai căutat în casă
în spatele canapelei,
acolo unde trebuia să fiu?
la demisol unde cămășile
stau îngălbenite pe umerașe?
în dormitor unde o femeie
își ţine faţa lipită de o casetă ferecată?
Am așteptat,
la ferestre răpăia ploaia,
și nimeni nu mi-a spus.

Te-am găsit mai târziu
cu faţa smulsă de pe Istoria Asediului,
cu ochii întorși la un zid public
și plecat
înainte să mă întorc,
cu gura în gura mea, dus.
Te-am găsit întreg,
spre toamna celui de-al 43-lea an al meu,
în scaunul ăsta,
lângă un borcan cu cârciumărese uscate,
și am plecat de acolo.
Te găsesc
în lacrimile astea, puţine,
fără rost, aici, în sfârșit.
Să nu te mai întorci.
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Wallace Stevens

Omul de zăpadă

Trebuie să ai în tine un duh al iernii
Ca să poţi privi fix gheaţa și crengile de pin
Plecate sub crusta de zăpadă;

Trebuie să știi prea bine ce-i frigul
Ca să poţi contempla tufele de ienupăr zburlite,
Molizii aspri în strălucirea îndepărtată

A soarelui de ianuarie, să te gândești
Că nu există suferinţă în zgomotul făcut de vânt,
În zgomotul câtorva frunze,
Care, de fapt, e zgomotul ţinutului
Umplut de același vânt
Care bate peste același loc gol

Pentru cel care ascultă, stând în zăpadă,
Și, el însuși fiind nimic, contemplă
Nimicul ce nu-i acolo și nimicul care e.

Sensul simplu al lucrurilor

După ce cad frunzele, ne întoarcem
La sensul simplu al lucrurilor. E ca și cum
Am fi ajuns la capătul imaginaţiei,
Inanimată în știinţă inertă.

E greu să găsești un adjectiv
Pentru acest gol, rece, această tristeţe fără cauză.
Marea construcţie a devenit o casă neînsemnată.
Niciun turban nu mai trece prin puţinele caturi.
Mai mult ca oricând, sera ar trebui zugrăvită.
Şemineul are cincizeci de ani și stă să cadă.
Un efort fantastic a dat greș, e o repetare
Într-o repetiţie de oameni și muște.

Și totuși, chiar și absenţa imaginaţiei
Trebuia să fie imaginată. Iazul cel mare,
Sensul lui simplu, fără reflexie, frunze,
Noroi, apa ca un geam murdar, exprimând

Un fel de tăcere, tăcerea unui șobolan ieșit să vadă,
Iazul cel mare și risipa lui de nuferi, toate acestea
Trebuiau să fie imaginate ca o cunoaștere inevitabilă,
Cerute, așa cum cere necesitatea.

Traduceri de: Ovidiu

1

Simion

Titlul poemului, în original, All My Pretty Ones, care dă și numele volumului

publicat de Anne Sexton în 1962, reproduce o sintagmă din Macbeth de Wil-

liam Shakespeare, IV[3] ( n.t.)
2
3

Dans de societate, precursor al cadrilului (n.t.)

în orig. “hurly-burly years”, care trimite, formal, de asemenea, la Macbeth:

Cf. I[1]:” Second Witch: When the hurly-burly’s done[...]” (n.t.)
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Ali Shehzad Zaidi

Cum să vrăjești din nou lumea

Observând modul în care cultura noastră demitologizată a
fost din ce în ce mai golită de sens, Peter Lowentrout susţine că
literatura unor autori de ficţiune precum Mircea Eliade (1907–
1986) poate reda vieţii noastre un nou sens al sacrului şi poate
chiar revrăji lumea.1 Lumile imaginare care readuc în actualitate
uimirea şi fervoarea religioasă sunt fundamentale, căci, după
cum ne spune Eliade, prin intermediul imaginaţiei, „spaţiul devine sacru, iar astfel, în mod evident, real.”2 Textul lui Eliade Un
om mare, publicat pentru prima oară în 1948 şi scris cu trei ani
înainte în româneşte, limba sa maternă, numită de Eliade
„limba viselor mele”3, este o nuvelă care, în descendeţa imaginaţiei privită drept descoperire metafizică, explorează o dimensiune existenţială, punctată cu elemente de spaimă şi
uimire. La fel ca omul invizibil al lui H. G. Wells sau gândacul cu
caracteristici umane al lui Kafka, Eugen Cucoanes, protagonistul din Un om mare, se înstrăinează de ceilalţi din cauza unei extraordinare schimbări a caracteristicilor sale fizice. Eugen
dispare la finalul nuvelei, lăsând cititorul să-şi imagineze singur
soarta de care personajul acesta a putut avea parte. 4
Naratorul neidentificat din acest text descrie cum Eugen,
fostul său coleg de clasă, vine într-o bună zi acasă pentru a povesti cum, într-un mod cu totul inexplicabil, a început să crească
din ce în ce mai înalt cu câteva zile în urmă. Cu toate că merge
să consulte mai mulţi doctori, nici unul nu ştie cum să explice,
ca să nu mai vorbim de găsirea unui posibil tratament, această
neaşteptată „macrantropie”. Explicaţiile raţionale ale acestei
creşteri bruşte, cum ar fi tuberculoza osoasă sau existenţa, în
corpul persoanei implicate, a unei glande dispărute din epoca
pleistocenului nu conduc nicăieri. În scurtă vreme, o mulţime
de trecători curioşi şi de ziarişti se adună în faţa casei lui. Deşi
abia de mai mănâncă, Eugen continuă să crească aproximativ
cu un centimetru pe zi, aşa că are nevoie de haine noi.
Logodnica lui Eugen, Lenora, împreună cu un prieten, naratorul, sunt singurii oameni care-l mai vizitează pe Eugen, cel
care se ascunde de privirile curioase ale celorlalţi. La scurt timp,
protagonistul se confruntă cu probleme tragice: are dificultăţi
de auz, iar vocea îi devine aproape de nerecunoscut: „Râsul îi
părea cu totul schimbat şi încetase să mai semene cu un râs,
căpătând o tonalitate stranie, ca un copac foşnind sau ca ecoul
unei păduri în bătaia vântului.” (41)5 Mai degrabă decât să-şi
curme viaţa, Eugen alege să-şi părăsească locuinţa şi să se ducă
în munţi „pentru a vedea ce e în stare Mama Natură să facă cu
mine, cât de departe poate merge” (49). Când ia această decizie, glasul său a căpătat deja pe de-a-ntregul caracteristici deloc
umane şi „începuse să semene cu un soi de explozie infra-fonică, cu suspinul, cu şoaptele şi gemetele obişnuite doar în
lumea naturii. Sunetele pe care le scotea acum păreau când
murmurul îndepărtat al unui pârâiaş, când căderea unei cascade, când vântul trecând pe deasupra unui lan de porumb sau
o aplecare sub furtună a crengilor dintr-o pădure semeaţă.” (53)
Eugen îşi începuse drumul către o revenire la elementele primordiale.
Privindu-l ţintă pe narator, „ca şi cum ar fi încercat pentru
cea din urmă oară să-şi pecetluiasca buzele şi să-şi înmormânteze secretul” (47), Eugen îi cere acestuia să aibă grijă de Lenora.
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Traduceri
Acest secret anunţă trezirea unei noi conştiinţe: „Uneori am
acest sentiment straniu, totul se petrece ca şi cum mi-aş pierde
minţile – dar iată, aud lucruri ciudate. Mi se pare că aud un ceasornic ticăind tot timpul, dar nu e chiar un ceasornic.” (45)
Această descriere a unei lumi pulsatorii ne îmboldeşte imaginaţia pe măsură ce animatul şi inanimatul dispar în calitatea lor
de categorii conceptuale. Simţim că lumea este vie, nu doar în
sensul că moleculele vibrează şi pulsează, ci şi pentru că aparţinem noi înşine unui univers viu.
Naratorul îl duce pe Eugen, care are aerul descompus şi sălbatic „al unui profet de orori apocaliptice”, mai întâi la un taxi
pentru a-l conduce acasă, iar apoi îl conduce cu o furgonetă, în
munţi. Naratorul creează iluzia verosimilităţii printr-o serie de
aluzii la anumite relatări din presă privind această călătorie. În
munţi, naratorul e martorul momentului în care Eugen „îşi ridică braţele spre cer, întruchipând parcă o înspăimântătoare figură profetică, şi începe să vorbească, să urle, să trige, să cânte,
adresându-se direct văilor şi munţilor”. (59) În mijlocul acestei
comuniuni cosmice, Eugen rosteşte câteva cuvinte asemănătoare expresiei „Vox populi” şi „Vox clamantis in deserto”. Cea
de pe urmă aduce aminte de povestea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a predicat în deşert, şi de anumite fragmente biblice care luminează brusc semnificaţia exilului lui Eugen, cel
care predică el însuşi pentru şi în faţa sălbăticiei: „E un glas ce
strigă:/ Pregătiţi calea pentru Domnul/ prin pustie,/ faceţi un
drum neted de-a lungul deşertului pentru/ Dumnezeul nostru.”
(Isaia 40: 3)6 Dar ne amintim şi acele pagini din Isaia care trimit
la ideea ciclurilor umanităţii şi vegetaţiei: „Un glas spune:
<<Plângi!>>,/ Iar altul: <<De ce să plâng?>>/ Căci toată lumea e
o întindere de iarbă,/ nimic nu durează mai mult decât o floare/
în mijlocul câmpului./ Iarba se veştejeşte, floarea se ofileşte,/
când răsuflarea lui Dumnezeu coboară/ asupra lor;/ iarba se
veştejeşte, florile se ofilesc,/ însă cuvântul Dumnezeului nostru
va rămane/ în veacul vecilor.” (Isaia 40: 6-8)7 Într-un alt fragment
din Isaia, poate chiar punctul care l-a inspirat pe Eliade în scrierea acestei nuvele, îl putem întrezări parcă pe Eugen strigând
pe deasupra întregii lumi: „Cine a măsurat apele în/ palma mâinii sale/ sau cu puterea lui a pus graniţe/ cerului?/ Cine e cel ce
ţine tot pământul lumii/ într-o baniţă,/ cine cântăreşte munţii/
şi pune dealurile în balanţă?” (Isaia 40: 12)8
Naratorul se întoarce la Bucureşti în acea zi, cu câteva scrisori pentru Lenora de la Eugen. Lenora vrea să-l revadă pe
Eugen, convinsă că ea îl poate înţelege. Când naratorul şi Lenora se întorc la ascunzătoarea lui Eugen din munţi, acolo unde
naratorul îl lăsase pe acesta cu câteva zile în urmă, Eugen are
deja şase sau şapte metri. „Când îşi ridică umerii din valea
aceea, părea asemenea lui Neptun ridicându-se din valuri. O
asemenea privelişte înspăimântătoare te lăsa mut. Nu era, de
fapt, o spaimă propriu-zisă, ci o uimire stranie care parcă te scotea din timp şi te proiecta în zorii timpului mitic.” (65) Cum
Eugen nu-l mai poate auzi, naratorul îi dă o tăbliţă de lut, pe
care Eugen scrie criptic: „E bine.” Misterul se adânceşte, aşa cum
şi trebuie, căci, după cum spune Vladimir Solovyov, „caracteristica de bază a fantasticului pur este aceea că niciodată acesta
nu apare cu claritate, deoarece fantasticul se insinuează, mai
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degrabă decât obligă pe cineva să creadă într-o interpretare
mistică a fenomenelor.” 9
Naratorul vrea ca Eugen să elucideze eternele întrebări:
„Spune-ne dacă Dumnezeu există şi ce-ar trebui să facem ca săl putem cunoaşte şi noi. Spune-ne dacă există vreo viaţă după
moarte şi cum trebuie să ne pregătim pentru ea. Spune-ne ceva!
Învaţă-ne!” Eugen de-abia mai poate da atenţie unei asemenea
realităţi de moment, căci, aşa cum observă Alfred North Whitehead, „natura religiei este ceva mai cuprinzător decât faptele
prezente... şi totuşi ceva ce e dincolo de capacitatea noastră de
înţelegere.”10 Când arată spre cer, naratorul scrie o întrebare pe
tăbliţă: „Ce e acolo?” şi primeşte răspunsul, scris cu mare greutate: „Totul” (69). Asemenea naratorului, cititorul e şi el uimit
peste măsură, iar această perplexitate se va transforma, apoi, în
revelaţie.
Eugen rupe trei crenguţe de pe ramura unui copac şi le dă
pe rând Lenorei, şoferului furgonetei şi naratorului, care descrie momentul respectiv după cum urmează: „Le-am primit cu
mare teamă, ca şi cum am fi ghicit într-un vis că taina cutremurătoare a pământului ni se dezvăluise deodată.” (69) Naratorul
nu insistă mai mult, căci cititorul este acela care trebuie să interpreteze imaginea crengilor, o imagine care evocă, fără doar
şi poate, Pomul Cunoaşterii Originare precum şi ciclul vieţii,
creşterea, decăderea şi reînnoirea. Imaginea o aduce în minte,
fără îndoială, şi pe aceeea a Crengii de Aur, magica ramură de
vâsc pe care Aeneas i-a dat-o Persefonei pentru a putea intra în
lumea de dincolo (Vergiliu povesteşte acest episod în Eneida.)
Se sugerează, astfel, că eul este iluzoriu, că suntem mai mult
decât noi înşine atâta vreme cât facem parte dintr-un univers
conştient.
Creanga reprezintă o hierofanie, un obiect în care se întrupează sacrul, care va fi, apoi, revelat prin intermediul său,
sau care, în termenii lui Eliade, „arată şi face evidentă coexistenţa esenţelor contradictorii: sacrul şi profanul, spiritul şi materia, eternul şi efemerul.”11 Imaginea simbolică a crengii
depăşeşte limitele unui anumit sistem de gândire, asemenea
unui poem şi, după cum arată Archibald MacLeish: „A poem
should not mean/ But be.” („Un poem nu trebuie să însemne/ Ci
să fie.”)12 Creanga aminteşte şi darul pe care Buddha l-a făcut
unui discipol al său13, dar şi căutarea sensului ultim, exprimată
de Daud Kamal în The Gift (Darul): „Am citit/ undeva/ că Buddha/
i-a dat un pumn/ de frunze galbene/ lui Annanda/ şi i-a spus/ că
în afară de acelea/ mai erau/ alte mii/ şi alte mii de adevăruri/
împrăştiate/ pe tot pământul./ Era toamnă/ şi din depărtare/ sau auzit sunetele/ talăngilor vitelor./ Iar eu/ am încercat/ să sondez/ adâncurile/ fiinţei mele/ dar n-am găsit nimic –/ nici/
adevăruri fragile/ şi nici minciuni/ frunzoase şi verzi.”14
Cu toate că scriitorul din el „a refuzat orice colaborare conştientă cu savantul şi interpretul simbolurilor”15, Eliade aduce
mereu în actualitate miturile şi cosmogoniile în întreaga sa
operă. Eliade considera că tratatele sale de religie, scrise în franceză, precum şi textele sale fantastice, scrise în română, proveneau dintr-un impuls înrudit, câtă vreme „arta nu-i nimic
altceva decât o transcendere magică a obiectului, proiecţia
acestuia într-o altă dimensiune, eliberarea sa prin concretizare
magică şi creativitate.”16 El îşi considera cercetările stiinţifice şi
imaginaţia literară drept manifestari diferite ale spiritului,
diurn, respectiv nocturn, văzute ca nişte categorii independente
ale activităţii spirituale.17 „Imaginaţia literară este continuarea
creativităţii mitologice şi a experienţei onirice”, observa Eliade,
şi „la fel cum toate fenomenele religioase sunt hierofantice în
sensul că revelează sacrul dintr-un obiect sau act profan, creaţia literară dezvăluie sensurile universale şi exemplare ascunse
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în cele mai obişnuite evenimente.”18
Eugen dă crengile naratorului şi Lenorei, râzând cu poftă,
ca în faţa unei glume cosmice. Lenora ţipă şi-şi pune mâinile la
ochi îngrozită atunci când Eugen încearcă s-o sărute şi-şi dă
seama, asemenea naratorului, că e timpul să plece de acolo.
Eugen se arată dispreţuitor faţă de ultimele urme ale civilizaţiei, refuzând să primească uneltele şi proviziile care-i fuseseră
aduse. În zilele următoare, naratorul aude mai multe zvonuri
contradictorii referitoare la mai multe apariţii ale lui Eugen în diferite locuri, acest fapt sugerând limitele cunoaşterii umane şi
ale înţelegerii raţionale.
După două săptămâni, mergând cu maşina unui prieten,
naratorul îl vede pe Eugen pentru ultima oară, „înălţându-se pe
fundalul cerului senin, cu barba în vânt, ca o apariţie de sfârşit
al lumii.” (75) Ultima veste despre Eugen, aparent lipsită de fundament, îl prezintă cufundându-se în mare, izvor al vieţii. Imaginea lui Eugen cufundat în apele mării aduce în atenţie atât
titlul românesc al nuvelei, Un om mare19, precum şi propria viaţă
a lui Eliade, ca etern exilat. După cum scrie Joseph M. Kitagawa,
Eliade a descoperit în propria existenţă departe de ţară o metaforă a experienţei religioase moderne a umanităţii.20 Când
Eugen dispare, el lasă cititorul, adevărat co-autor al tuturor textelor de această factură, să-şi imagineze soarta personajului şi
astfel să mediteze asupra angoasei ultime a umanităţii şi asupra
celei dintâi uimiri a ei.
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York at Canton, este director al publicaţiilor de la Transformative Studies Institute, New York şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Studii SudEst Europene. A obţinut o diplomă de masterat în literatura engleză
la Universitatea din Peshawar (Pakistan), o alta în literatura spaniolă la Queens College (City University of New York) şi este doctor
în literatură comparată al Universităţii din Rochester. A publicat mai
multe studii dedicate operei lui William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca, Jorge Luis Borges şi Gabriel García Márquez în prestigioase publicaţii precum Studies in Philology, Hispanófila, Bulletin of
the Comediantes sau The Grove. A scris numeroase eseuri despre literatura lui Mircea Eliade, acestea fiind publicate în reviste academice consacrate, cum ar fi Balkanistica, Neohelicon, Interlitteraria,
International Journal on Humanistic Ideology.
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Ioan Radu Văcărescu
Cu dirijabilul în căutarea identităIii

Se-ntâmplă destul de rar să se ivească la noi o carte de
poeme de o atât de mare coerenţă și unitate tematică, estetică
și umană precum excelentul volum „Teste de identitate” al lui
Kocsis Francisko, recent apărut la Editura „Ardealul” din Tg.
Mureș. Dacă ar fi să ne limităm acum doar la incidenţa estetică
al acestei opere poetice am putea lăuda vizunea personală și
fantezia creatoare a poetului târg-mureșan, altfel spus,
originalitatea pregnantă a poemelor sale, susţinută și de o mare
experienţă în câmpul lucrării poeticești, în miezul astenosferei
cuvintelor, fie în propria-i poezie, fie în exerciţiul superb al
traducerii.
Numai că, ieșind din spaţiul limitat al esteticii, trebuie
să precizăm că poezia adevărată este o mărturie/ mărturisire
născută dintr-o structură sufletească unică, dar parte a unui
întreg sufletesc universal (Kocsis ne încântă la un moment dat
cu poemul „Cinci oameni, cinci poeme, un Dumnezeu”), dar și
bazată pe o experienţă socială particulară, parte a unor
condiţionări geografice, istorice și sociale. Astfel, prezenţa
lăuntrică se dezvoltă în ceea ce are aceasta mai propriu, cu
precizarea că în locul prezenţei putem pune oricând absenţa,
angoasa, identitatea. Cu alte cuvinte, opera poetică (dacă vreţi,
orice operă de natură artistică) este o reflectare a personalităţii
unice a autorului, îngemănată cu viziunea centrală și centrată
asupra fiinţei umane. Și, la urma urmelor, ce poate fi mai uman
aici decât identitatea? Și cine putea mai bine decât Kocsis
Francisko să alcătuiască aici de faţă un manual de identitate?
Identitate naţională, lingvistică, religioasă sau de altă natură.
Om și poet născut în creuzetul ardelean al inelului carpatic, poet
în română, traducător de clasă al poeziei maghiare, cunoscător
fin al poeziei altor geografii, Kocsis Francisko își caută
identitatea prin aceste teste autoimpuse (până la urmă e vorba
de cunoaștere, existenţială și poetică totodată, conștient da
faptul că „tot ce contează/ e că știu, simt și resimt cutremurat/
că vânatul sunt eu.” – „Vânătoare regală”), pe care ni le trimite
apoi spre încântarea și, uneori, uluirea noastră în faţa unei
libertăţi de gândire și ale unor preaomenești blândeţi și
împăcări cu sine și cu lumea: „mă cuprinde o covârșitoare
împăcare, de parcă tot ce am simţit, gândit, imaginat ar fi
dobândit o formă definitivă, de parcă-n preajma mea n-ar fi o
mare singurătate, ci o solemnitate de sacerdoţi înfășuraţi în mii
de stări de lumină” („Octombrie 2014”). Firesc, forma, deloc
căutată, a acestei poezii (în multe cazuri în vers liber și cu rimă)
vine chiar din năzuinţa către simplitate, chiar acea multvisată
simplitate a gândirii și a vieţii: „Nicidecum nu-i ușor să gândești
simplu,/ știu asta și spun asta când tentaţia de a complica
lucrurile/ sună ca o trâmbiţă în minte, în inimă, în viscere/ gata
să împiedice și cel mai mic gest de simplitate,/ orice tentativă de
a lăsa să se vadă lucrurile în pura lor nuditate,/ ca o scoartă de
copac ori ca o piatră spălată de ape//… ne tulbură nostalgia
după un dar pierdut,/ gândul că nu ne mai iese nimic ca la
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Schatzkammer

început,/ așa cum îi reușește unui copil/ să se așeze pe pământ
cu gestul cel mai firesc/ și să vorbească cu gâzele și cu firele de
iarbă/ simplu de parcă ar sta de vorbă cu copiii de-o seamă”
(„Nicidecum nu-i ușor”). Iar mărcile identitare franciscane
(patronul poetului nostru de la Tg. Mureș vorbea cu păsările!)
continuă, în poeme marcate de fine inserţii autobiografice, de
exemplu spre regăsirea unui tânăr de demult, cu plete și
pantaloni trapez, prin năluciri și stranii viziuni sub ploaia de
toamnă (precum micul Bolyai din viu bronz!), prin așezarea în
ordinea unor poeţi de suflet, peste vise și timpuri, într-un dialog
și schimb de identitate spre marca supremă a poeziei (Pessoa,
Trakl, Kavafis, Coleridge), prin elegiaca raportare la o divinitate
dătătoare, și ea, de identitate sau prin „lupta cu îngerul negru”,
capitală înfruntare, deși nevăzută, dar întru totul credibilă în
ordine poetică, imaginală definire a umanului. Și totuși, unde
regăsim până la urmă marca identităţii celei mai pregnante, în
lumea reală sau în cea imaginară? Dar ce-ar fi realul fără vis și
nălucire, fără imaginaţie și iluzie? Ce-ar fi realul fără cealaltă
realitate, arhetipală, a imaginalului (în sensul lui Corbin din
Mundus Imaginalis, cel aflat pe urmele sufismului), arhetip aflat
dincolo de cele trei dimensiuni ale banalităţii? Mai nimic. Astfel,
identitatea pură, ne destăinue înţeleptul poet de la Tg. Mureș, e
cea a imaginarului poetic, este chiar poezia. Aceasta ne oferă,
dacă suntem cu ochii măriţi, spre înafară și spre lăuntru și cu
urechile ciulite, la clipocitul apelor Someșului (vezi „Orașul
albastrelor amurguri”) sau la sunetul clopotului din fiecare
celulă, adevărata marcă a umanităţii noastre. O definiţie a
acestei pure și atâta de simple și adevărate realităţi o regăsim,
de exemplu, în „Zbor cu dirijabilul”, una dintre capodoperele
poeziei noastre de azi: „Dacă i-aș spune: hai să plecăm în lume/
cu cel mai ciudat automobil de epocă,/ îmbrăcaţi cu cele mai
autentice costume,/ știu că mi-ar spune cu voce subţire,
cristalină, cum rar/ mai găsești între fumătoarele ce s-au
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înmulţit după război:/ dragul meu (și pentru că-i place franceza),
mon ami,/ aș prefera să vii/ cu dirijabilul cu nacelă cioplită/ din
lemn de cedru, numai cul el aș pleca în lume,/ cu nimic altceva
n-aș risca să-mi stric bunul nume;// pentru că am trimis spioni
foarte pricepuţi,/ știam că o să-mi ceară să zburăm cu
dirijabilul/ și eu voiam să-i împlinesc cu orice chip dorinţa/ chiar
dacă eu nu ţtiu să zbor cu balonul, –/ dar acesta n-ar fi fost un
motiv/ cât de cât întemeiat ca s-o refuz – / am pregătit din timp/
cel mai frumos dirijabil de hârtie/ ce se poate imagina, unul
care/ s-ar putea întrece și cu dragonul de China;// i-am spus săși ia rămas bun de la cei dragi/ și-am liniștit-o că nu vom întârzia
prea mult/ unde ne vom fi dus,/ deși știam că așa ceva nu se
poate presocoti nicicum – / nimeni nu visează ce și-a propus.//
Și ne-am dus, și ne-am tot dus/ cu vântul suflat de ea către apus/
și am pierdut în toate măsura, părea că jocul ne-a redat/ de tot
dezinvoltura, patima și aventura/ de a-ţi simţi sufletul
dumnezeiesc de fericit;// după un timp a oprit vântul și a spus
aproape gâfâind – / Doamne, ești exact așa de zăpăcit și de
nebun/ cum mi-am dorit.”

Blaga și muzele

Cea mai recentă apariţie editorială a Ancăi Sîrghie este
o interesantă, utilă și surprinzătoare carte de publicistică/ memorialistică/ interviu, „Lucian Blaga și ultima lui muză”, apărută
la Editura Techno Media din Sibiu. Volumul cuprinde un lung interviu, desfășurat pe durata mai multor ani, începând din 1996,
pe care Anca Sîrghie îl ia „ultimei muze” blagiene, Elena Daniello. Este și nu este o surpriză relaţia dintre Blaga și Elena Daniello, medic stomatolog la Cluj, din familia Pușcariu, soţia
profesorului Leon Daniello de la Medicina clujeană. Nu e o surpriză, pentru că e cunoscut faptul că lui Blaga nu i-au lipsit „muzele” niciodată. Iată ce frumos scrie Ovidiu Drimba, un apropiat
al lui Blaga, în prefaţa la cartea Ancăi Sîrghie: „Povestea celor
cinci muze ale lui Lucian Blaga, de la Cornelia la Domniţa, până
la Eugenia, Coca și Elena Daniello au fost bazate pe o dragoste
completă, în care iubirea s-a îmbinat cu inspiraţia.” E totuși o
surpriză pentru că despre această relaţie s-a aflat târziu, în primul rând datorită mărturisirilor Elenei Daniello, astfel că tot
Ovidiu Drimba recunoaște că n-a știut de această relaţie la vremea respectivă (anii 50), desigur și pentru că a fost o relaţie discretă, nu de notorietate publică. Nici nu prea avea să fie
altcumva, credem, deoarece Elena Daniello, „greierușa” versurilor lui Blaga, era căsătorită cu unul dintre cei mai cunoscuţi
medici ai Clujului! Dialogul dintre Anca Sîrghie și Elena Daniello
este extrem de viu, atât datorită iscoditoarei prezenţe a primeia
și excelentei puteri evocatoare a celei de-a doua. Fapte, întîmplări, relaţii etc., la Cluj, la Sibiu, în refugiu, la Gura Râului, la familia Manta, în alte locuri pe unde Blaga și-a purtat pașii și și-a
admirat și iubit muzele.
Partea a doua a acestui volum cuprinde un inedit dialog imaginar între Anca Sîrghie și Blaga, punerii în scenă sau întrebărilor scriitoarei sibiene Blaga „răspunzând” prin extrase
din scrierile sale, memorialistice, prozastice sau aforistice. Un
excurs de forţă al Ancăi Sîrghie, acela de a cerceta și răscoli paginile de acest fel ale lui Blaga și a pune în faţa ochilor noștri
semnificative aspecte din viaţa și creaţia acestuia, cu accent inclusiv pe modul în care Blaga își vedea propria operă poetică și
filosofică. Un excurs inspirat, care ne introduce în intimitatea
vieţii și gîndirii celei mai mari personalităţi a românilor din secolul al 20-lea.
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Volumul beneficiază de numeroase fotografii, mai ales din locurile
amintite mai înainte, din
care nu lipsește, desigur,
„greierușul” lui Blaga. De
altfel, chiar pe coperta cărţii putem admira o fotografie de tinereţe a Elenei
Daniello (dispărută dintre
noi în 2010, la aproape 100
de ani), ultima muză blagiană. Cartea Ancăi Sîrghie
nu se citește doar cu folos,
ci și cu plăcere, un spectacol de zile mari, pe măsura
iubirilor celui „tăcut ca o lebădă”.

Un prozator de la câmpie

Am fost interesat şi fascinat mereu, nu-i prima dată
când mărturisesc asta, de proza spaţiului nostru de câmpie, acel
„spaţiu bărăganic” al lui Vasile Băncilă („Spaţiul unui om e o sinteză între acest spaţiu istoric (al strămoşilor) şi spaţiul copilăriei – adolescenţei; între spaţiul istoric şi spaţiul geografic – totul
pe un fundal ontologic.”, scrie filosoful de la Brăila), spaţiul celor
mai importanţi prozatori români postbelici, nativi ai spaţiului
câmpiei dunărene, Marin Preda şi Ştefan Bănulescu. Astfel că,
deloc întâmplător, am alcătuit, cu ceva vreme în urmă, o teză
cu privire la proza bănulesciană, legată de geografia imaginară
a câmpiei dunărene, a spaţiului nostru sud-estic, în opera scriitorului născut pe malul Borcei. Desigur, cei doi mari prozatori
nu sunt singurii, nativi sau nu ai spaţiului nostru de câmpie,
care şi-au asumat acest spaţiu şi acest imaginar ca fundament
sau ca element de marcă al operei lor, sau a unor bucăţi importante din aceasta, de la Alecsandri (vezi geniala „Balta albă”),
A. I. Odobescu și Duiliu Zamfirescu la C. Sandu Aldea și Sadoveanu şi de la Panait Istrati și Vasile Voiculescu la Paul Georgescu și Fănuș Neagu.
Credeam, în anii din urmă, că această literatură și-a
epuizat resursele, odată cu rarefierea puternică a elementului
ţărănesc, definitoriu pentru acest spaţiu, și cu intelectualizarea/
urbanizarea prozei noastre, la răscruce de paradigme moderniste și postmoderniste. Am descoperit de curând însă un nou
prozator al acestui spaţiu (optzecist așa-zicând ca vârstă), originar din Stoeneștii giurgiuveni, de prin câmpurile Câlniștei, Neajlovului și Călugărenilor, care va să zică nu cu ochii îndreptaţi
spre Mavrocordatul (Călărașiul) bănulescian, ci spre alt loc de la
Dunăre, la fel de pitoresc, Giurgiu, cel „plin de pungași, de hoţi
de cereale și de geamabași de cai”: este vorba despre Constantin Argeșanu, transplantat însă după studii la Rm. Vâlcea. Acesta
este autorul, până acum, al volumelor „Blestemul cailor” (povestiri), „Ultimul ţăran” (roman) și „Negustorul” (roman), toate
apărute la Editura Antim Ivireanul din orașul de la Olt. Cartea de
povestiri, apărută în 2003, ca atare, debutul editorial al lui Constantin Argeșanu, ne arată deja un prozator deplin stăpân pe
arta scrisului de proză, în acel „stil normal” de care vorbea Ștefan Bănulescu. Încă din titlu chiar suntem suntem așezaţi în
spaţiul câmpiei dunărene, prin prezenţa calului ca element definitoriu al acestuia, fiinţa cea mai apropiată omului/ ţăranului
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acestui spaţiu și despre care
s-au scris pagini memorabile
în literatura noastră: amintesc aici, de exemplu, capitolul revoltei cailor din „Cartea
de la Metopolis” a lui Bănulescu, sau povestea cailor
din Baltă din „Iarna bărbaţilor” a aceluiași. Povestirea
care dă titlul cărţii lui Constantin Argeșanu are ca
punct de plecare un episod
tragic din anii 50 ai secolului
trecut, acela al uciderii de
către comuniști a cailor, cu
pretextul că ei vor mecaniza
agricultura, astfel că nu mai
e nevoie de patrupedele (înzestrate, în viziunea stăpânilor lor, cu puteri supranaturale și
care își găsesc locul în rai, după moarte, alături de oameni –
transmutaţie poate a imaginii scitului dunărean devenit una cu
calul său, în viaţă și în mormânt, a se vedea în volum și strania
povestire „Măgura Gorganilor”) devenite inutile; de fapt, ticălosul regim atenta chiar la fiinţa cea mai intimă a ţăranului
român, luându-i acestuia nu doar principala unealtă de muncă,
ci și tradiţia și sufletul. Mai mult, apare în această povestire și un
mit binerăspândit în lumea noastră rurală mai ales, acela al
„străinului cel rău” (ucigașul cailor, sluga comuniștilor, este un
străin aciuiat în satul de câmpie, sub ochii măriţi și miraţi ai povestitorului-personaj, aflat pe atunci la vârsta copilăriei, Ticu). Și
în celelalte treisprezece povestiri ale volumului regăsim același
stil normal și viu, adică fără zorzoane și clopoţei, o proză realistă, naturalistă chiar, pregnantă prin chiar simplitatea și directeţea sa, ca și prin reproducerea întocmai a limbajului
oamenilor locului, cu limbuţia și cu sonoritatea specifice. Povestirea amintită mai sus nu-i singura referitoare la fiinţa cabalină, o frumoasă și tristă poveste fiind și cea despre o iapă cu
picioare înalte și zvelte, cu glezne fine și copite înalte și tari, ce
nu simţeau nevoia potcoavei, numită din aceste considerente
Baroneasa. Calul nu-i singurul animal aflat în memoria și evocarea autorului, de pe vremea când era copil într-o săracă dar
demnă familie de la sat, ci și câinele, în speţă inteligentul și curajosul ciobănesc Dolofan. Nu lipsește nici duelul de tip Preda,
cel din „Întâlnirea din pământuri” (marele prozator fiind maestrul de necontestat al autorului nostru), în acest volum într-o
inedită ipostază, între doi fraţi ai lumii celei „vechi” și o altă
slugă a regimului celui „nou”, al comunismului colectivizator
(„Întânirea din porumburi”). Peste tot, în povestirile amintite și
în celelalte, regăsim, așa cum stă bine unei proze născute din
pământul câmpiei cel aflat sub semnul morganei sau al „apei
morţilor”, credinţele populare, eresurile, nălucirile de peste gorgane și smârcuri, mâna Domnului, magia și vrăjitoria, legendele,
blestemele și binecuvântările, alături de realismul dur al unei
lumi ţărănești destul de așezate dar sărace, aflate sub presiunea noului regim înaintând, în acei ani, 50 – 60, biruitor pe drumul socialismului (ticăloșii cei noi, colectivizarea, foametea etc.).
Până la urmă se conturează, iată, un adevărat roman al copilăriei copilului Ticu, povestitorul de azi, sub pana evocatoare a
acestuia conturându-se, iarăși cum stă bine unei proze de acest
fel, imaginea tatălui, celui care îi este închinat acest volum. Un
roman de tip monografic și care ne arată un prozator talentat și
o carte care se citește cu deosebită satisfacţie estetică și umană.
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Lucian Perţa
Parodii

Doina Uricariu

Evanghelia poeţilor sau Toboganul
Niciodată poeţii,indiferent de societate,nu vor fi altceva decât
nişte oi,
totdeauna negre,nişte vietăţi fericite să rătăcească
printre cuvinte. Oare câţi dintre ei,recunosc,fie vorba-ntre noi,
că au scris mai mult decât au apucat să citească?
Şi poeziile lor sunt,inevitabil,naturi moarte cu încercări de
însufleţire,încercări deseori penibile de resuscitare
a vorbelor moarte sau muribunde ce
rareori au şanse de vindecare,
putând fi citite doar cu ochiul atroce.
Şi atunci cine credeţi că ar mai vrea să urmeze
această cale în viaţă,să mai fie poet? Ar trebui să ai
puterea leviatanului
ca să te intereseze!
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Festivalul și Premiul Eminescu

Activită/i

În zilele de 14 şi 15 ianuarie a avut loc la Botoşani şi Ipoteşti, ca
în fiecare miez de ianuarie, Festivalul Eminescu. În urma nominalizărilor reieşite după sondajul efectuat de Fundaţia Culturală „Hy-

perion-c.b.” Botoşani – Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu, Gheorghe
Grigurcu, Ioan Moldovan Aurel Pantea, Nichita Danilov şi Ovidiu Genaru, juriul de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, format din Nicolae Manolescu, preşedinte, Mircea Martin,
Corneliu Ungureanu, Ion Pop, Al. Cistelacan, Mircea A. Diaconu şi
Ioan Holban, a decis ca laureatul celei de a XXV-a ediţii a acestui premiu să fie poetul Gheorghe Grigurcu.
De asemenea, juriu de a acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opus Primum, format din Al. Cistelecan, preşedinte, Mircea A. Diaconu, Daniel Cristea-Enache, Vasile
Spridon şi Andrei Terian, având în vedere nominalizările – Robert G.
Elekes, Ionelia Cristea, Victor Ţvetov, Roxana Cotruş, Emilian Pal – a
decis ca premiul să fie acordat ex aequo, la ediţia a XVIII-a, pentru
anul 2015, poeţilor: Robert G. Elekes, pentru cartea Aici îmi iau dinţii-n spinare şi adio, Editura Tracus Arte şi Ionelia Cristea, pentru cartea Noaptea de gardă, Editura Cartea Românească. De menţionat că
Robert Elekes a fost şi premiantul revistei noastre, toamna trecută,
laureat al Premiului ”Iustin Panţa”.
Premiile au fost decernate în ziua de 15 ianaurie – Ziua Culturii Naţionale – în gala care a avut loc în Sala de conferinţe „Mihai
Eminescu” a Hotelului „Rapsodia” din Botoşani. În cadrul acestei
galei a fost lansată şi cartea Papirus de Gabriel Chifu, laureat al ediţiei precedente, apărută la Editura Paralela 45 din Piteşti, în colecţia Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.
Cartea a fost prezentată de Călin Vlasie şi Răzvan Voncu. De asemenea actorul Ion Caramitru şi clarinetistul Aurelian Octav Popa au
susţinut un recital de excepţie.
Din partea revistei Euphorion şi a Filialei Sibiu a USR a participat la festival scriitorul Ioan Radu Văcărescu.

Lansări de carte la Habitus

Vineri, 4 martie, ora 18, la librăria Habitus au fost lansate
în prezenţa autorilor patru cărţi: volumul de poezie ascultă cum
plîng parantezele (Cartea Românească, 2016) şi romanul Lebăda cu
două intrări (Polirom, 2016) de Nora Iuga, volumul de convorbiri 4
zile cu nora ( Charmides, 2015) de Angela Baciu şi romanul Strania
călătorie a lui Peter Gottlieb (Tracus Arte, 2015), prezentate unui numeros public alcătuit mai ales din tineri, de scriitorii sibieni Radu
Vancu şi Dumitru Chioaru.
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