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ntotdeauna telefoanele primite
târziu, spre miezul nopţii,
mi-au dat un sentiment de
nelinişte, cum a fost şi cel din 21 mai,
ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, când scriitorul Pan Izverna din
Bucureşti îmi comunica, pe un ton, altul
decât cel obişnuit, încetarea din viaţă a
doamnei Irina Mavrodin: „Am vrut să fiţi
primul căruia să-i anunţ dispariţia Irinei
Mavrodin, colaboratoarea dvs. apropiată
la Scrisul Românesc de care se simţea
atât de legată, şi nu era zi în care să nu
vă amintească...Chiar revedea ultimul
ei volum de eseuri pe care vi l-a trimis
pentru tipar“. Este vorba de volumul
Autoscopii, autoficţiuni sau Câmpul cu
maci. Eseuri (Noi elemente pentru o
poietică a imaginilor obsedante generate
în şi prin discurs) pe care îl avem în lucru
şi urmează să-l tipărim spre finele anului.
Nu vreau ca editorialul acesta pe care
îl dedic Irinei Mavrodin să aibă tenta
unui necrolog, ci mai degrabă un omagiu
pentru tot ce a creat şi întreprins.
Ultima dată am văzut-o pe Irina
Mavrodin cu câteva luni în urmă, în
apartamentul său din strada Apollodor,
când i-am înmânat drepturile de autor
la volumul recent de versuri în ediţie
bilingvă Începutul/Le Commencement, pe
care l-am editat la Scrisul Românesc. Ne-a
primit cu plăcere şi căldură în camera sa
de lucru, înconjurată de o mulţime de
cărţi (am făcut şi câteva fotografii pe

Metaforele vizuale
ale lui Vintilă şi
Viorela Mihăescu
p. 32

p. 17
p. 26

Muzeul Olteniei – Craiova

care le reproducem), s-a bucurat de noua
apariţie la care ţinea forte mult, ne-a
oferit un exemplar cu autograf, dar şi cele
trei volume de Marcel Proust În căutarea
timpului pierdut, într-o nouă ediţie (tra
ducere, note şi comentarii de Irina Ma
vrodin, postfaţă de Eugen Simion, Editura
Academiei Române, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, lansată în şedinţa
solemnă a Academiei Române din 14
octombrie 2011).
Născută pe 12 iunie 1929, la Oradea,
Irina Mavrodin trece în eternitate cu
numai trei săptămâni înainte de a fi
împlinit 83 de ani. La Oradea şi-a petrecut
copilăria şi adolescenţa şi s-a format, aşa
cum mărturisea adeseori, într-o atmosferă
de „caldă intimitate româno-franceză“:
tatăl, Anastase Mavrodin, discipol al lui
Charles Drouhet, a fost mulţi ani profesor
de limba franceză la Liceul „Unirea“ din
Focşani, pe care o perioadă l-a frecventat
şi ea, iar mama, Maria Mavrodin (născută
Popescu), medic chirurg oftalmolog.
Profesor universitar de vocaţie în
exerciţiu la Universitatea din Sibiu şi
conducător de doctorate la Universitatea
din Craiova, Irina Mavrodin a trecut dis
cret pragul dincolo în plină activitate cre
atoare. Rămâne o personalitate de vigoare
şi distincţie, cu mari contribuţii în cultura
noastră şi în cultura europeană, în deosebi
prin excelentele traduceri din literatura
franceză.
Continuare în p. 3
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Lansare de carte
Librăria „M. Sadoveanu“
Carmen Firan, colaboratoare fidelă
a revistei şi editurii Scrisul Românesc,
şi-a lansat recent o nouă carte de eseuri
VALIZA CU MELCI. Un Horoscop al
Emigrantului la Librăria „Mihail Sadoveanu“dinBucureşti.Înpublics-auaflat
numeroşiscriitori,oamenideculturădin
ţarăşidepestehotare,printrecareNicolae
Breban,AugustinBuzura,NicolaePrelipceanu,FlorinToma,IoanaIeronim,Cleopatra Lorinţiu, Angela Martin, Denisa

MELCI. Un Horoscop al Emigrantului
menţionândcăprinstructură,tematicăşi
abordare este deosebit de toate scrierile
de până acum ale autoarei. Intervenţii
interesante au avut scriitorii invitaţi
să prezinte cartea, ei înşişi adevărate
personajealecărţii,emigranţidinsauîn
România,personalităţicareprovocatede
ideea duplicităţii destinului lansată de
Carmen Firan, şi-au analizat traiectoria
existenţială mărturisind că s-au regăsit

Evenimente
culturale

Scrisul Românesc
Revistă de cultură

FondatălaCraiova,în1927,

Serie nouă (din ianuarie 2003)
Membră A.R.I.E.L.
Apare sub egida
Fundaţia – Revista Scrisul Românesc
în parteneriat cu „Gazeta de Sud“
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Memento – Irina Mavrodin

I

rina Mavrodin a făcut parte din colegiul Aloysius Bertrand, Eugéne Delacroix, Gustave Flaubert
redacţional al revistei Scrisul Românesc alături (Premiul pentru traducere al Uniunii Scriitorilor,
de Monica Spiridon, Dumitru Radu Popescu, 1985), Élie Faure, André Gide, Francis Ponge, Henri
Eugen Negrici, Adrian Cioroianu, Andrei Codrescu, de Montherlant, Albert Camus, Maurice Blanchot,
Dumitru Radu Popa, şi a susţinut, timp de zece ani Jean Cocteau, Gérard Genette, Paul Ricour, Gaston
fără întrerupere, rubrica „Exerciţii“, unde am putut citi Bachelard, Albert Cohen, Pierre Chaunu, Émile Cioran,
articole pe cele mai diverse teme de teorie literară, dar André Pieyre de Mandiargues, Patrick Rambaud, Paulşi traduceri în original.
Louis Courier, Camille Laurens. Mai trebuie adăugat
La Scrisul Românesc i-au apărut
recentul roman Femme nue, femme
şapte cărţi ce ilustrează preocupările
noire/ Femeie goală, femeie neagră
majore de scriitor – poezie, eseu,
de Calixte Beyala, una dintre cele
traducere: Poietică şi poetică, 1998;
mai cunoscute autoare africane de
Uimire şi poiesis, 1999; Centrul de
expresie franceză (2007).
O perioadă de zece ani a condus
aur, 2003; Operă şi monotonie şi
colecţia „Lettres roumaines“ la
alte eseuri din perspectivă poietică/
Actes Sud în care l-a publicat pe
poetică, 2004; Despre traducere.
Irina Mavrodin la Colocviile Scrisul Românesc – 2010
Eminescu, dar şi pe Alexandru
Literal şi în toate sensurile, 2006,
Partea şi întregul, 2009, Începutul/
Vona. A tradus două volume din
Mircea Eliade şi a avut bune
În poezie, Irina Mavrodin este la fel de prolifică
Le Commencement, 2010.
Profilul spiritual al Irinei Mavro
relaţii cu Emil Cioran, două dintre debutând publicistic cu două poeme în antologia
din concentrează activitatea de peste
întâlnirile cu acesta regăsindu-se colectivă O sută de poeţi (1967), iar editorial cu
jumătate de veac, de poetă, eseistă
în volumul ei bilingv Cioran sau volumul Poeme, la Editura Cartea Românească,
şi traducătoare, desemnând astăzi o
marele joc. O poietică/poetică a în 1970, după care au urmat: Reci limpezi cuvinte,
figură emblematică a francofoniei
ambiguităţii / Cioran ou le grand 1971, titlu care, după mărturisirea autoarei, „exprimă
europene. Într-un interviu recent
jeu. Une poïétique/poétique de economia de mijloace, răceala şi limpezimea“; Copac
mărturisea: „Trei lucruri îmi sunt
l’ambiguïté, publicat la Institutul înflorit, 1978; Picătura de ploaie, 1987; Vocile, 1998 –
mai dragi: poezia, eseul şi studiul
Cultural
Român din Bucureşti, în Premiul Uniunii Scriitorilor (1999); Punere în abis, Ed.
Florea Firan şi Irina Mavrodin
critic. Abia apoi vine traducerea.
2007.
Eminescu, 2000; Capcana/ Le Piége, ediţie bilingvă,
în biroul său de lucru – februarie 2012
Pot să spun că ele au fost pentru
Ca eseistă, Irina Mavrodin Ed. Curtea Veche, 2002; Centrul de aur, Ed. Scrisul
mine atât de consubstanţiale, atât de împreună, încât a publicat un număr însemnat de studii ce au marcat Românesc, 2003 (Premiul Editurii Scrisul Românesc);
s-au alimentat unul pe celălalt. Mi-am alimentat propria gândirea critică românească din ultimii ani: Spaţiul Uimire/ Émerveillement, ediţie bilingvă, Ed. Minerva,
creativitate din traducere, care-i o exegeză foarte continuu, Ed. Univers, 1972; Romanul poetic, 1977; 2007, Începutul/Le Commencement, ediţie bilingvă,
importantă…“
Poussin - Praxis şi metodă, Editura
Devenirea a ceea ce a fost până astăzi, a şefei de Meridiane, 1981; Modernii, pre
promoţie a Facultăţii de Litere (specialitatea limba şi cursori ai clasicilor, Ed. Dacia,
literatura franceză), Universitatea din Bucureşti, unde 1981; Poietică şi poetică, Editura
şi-a dobândit statutul de titular încă de la absolvire, Univers, 1982; ed. a II-a, Editura
cu doctoratul în literatura franceză în 1971 (Nathalie Scrisul Românesc, 1998; Stendhal
Sarraute et le Nouveau Roman), cu o carieră universitară - Scriitură şi cunoaştere, Editura
neîntreruptă chiar şi după pensionarea impusă în 1985, Albatros, 1985; Punctul central,
Irina Mavrodin a continuat să exercite, cu aceeaşi Editura Eminescu, 1986; Mâna care
pasiune şi vocaţie, meseria de profesor universitar pe scrie, 1994; Uimire şi Poiesis, Edi
care a îmbinat-o armonios cu activitatea de cercetare tura Scrisul Românesc, 1999; Cva
şi de creaţie, cu cea de traducător de elită, fiind model dratura cercului, Editura Eminescu,
pentru generaţii întregi.
2001; Operă şi monotonie şi alte
Desigur, activitatea sa de traducător din literatura eseuri din perspectiva poietică/
franceză este una exemplară şi culminează cu excelenta poetică, Editura Scrisul Românesc,
şi monumentala versiune românească a capodoperei 2004; Despre traducere. Literal şi
lui Marcel Proust – În căutarea timupului pierdut, la în toate sensurile, Scrisul Românesc
care a lucrat mai bine de cincisprezece ani şi pentru Fundaţia-Editura, 2006; Cioran sau
care a fost distinsă cu titlul de Chevalier des Arts et marele joc/ Cioran ou le grand
des Lettres (1992), Premiul Uniunii Scriitorilor (2002) jeu, Ed. Institutul Cultural Român,
şi Premiul „14 Juillet“ (2004). Acesteia i se adaugă 2007; Partea şi întregul. Eseuri
Carmen Firan, Florea Firan, Irina Mavrodin, Adrian Cioroianu – 2008
traduceri din mai toate epocile şi genurile literaturii sau Obsesii fragmentate, Scrisul
franceze devenind un adevărat mediator cultural între Românesc Fundaţia-Editura, 2009.
spaţiul românesc şi cel francofon: Madame de Sévigné,
Volumul de eseuri Despre traducere. Literal şi în versiunea franceză Irina Mavrodin, cu două studii critice
toate sensurile cuprinde întrebări pe de Maria-Otilia Oprea şi Nicolas Cavaillès, Scrisul
care Irina Mavrodin şi le-a pus de-a Românesc Fundaţia-Editura, 2010. Irina Mavrodin nu
lungul vremii: „Este traducătorul un face „un exerciţiu minor“, cum ar fi spus G. Călinescu,
creator sau este el un simplu artizan ea scrie o poezie de subtilitate şi conciziune maximă în
sau, şi mai rău încă, un executor care atinge temele majore. „A scrie poezie e o boală/
mecanic al unui act de transcriere cum? n-ai ştiut asta?/ Îţi spune vocea/ şi mai cu seamă//
(mulţi dintre cei care nu au tradus umileşte-te/ şi nu-i dispreţui/ pe cei care nu scriu/
niciodată nici un rând îl văd nu aroganţa ta// s-a înălţat până la ceruri/ mâniindu-l chiar
departe de această postură)? Este şi pe/ bunul Dumnezeu/ nu ştii că orice poem// e scris pe
traducerea o operă, şi dacă da, prin nisipuri/ mereu spălate de valuri?“ (Aroganţa)
ce se deosebeşte statutul său de cel
„Începe Ziua/ Începe Cartea/ Începe Lumea/ şi
al operei traduse? Până la ce punct, Fericită Scriu/ Binecuvântată fie/ Această Dimineaţă/
şi în ce fel (întrebare care se poate Această lumină/ Sunt Vie.“ (Începutul)
pune şi în legătură cu literatura,
„Crede/ în binecuvântarea Zilei/ În acest Centru de
cu arta în general) este traducerea Aur/ al lumii// ce ţi-a fost dată/ când mama te-a născut/
literară un act care ţine numai de ţipând în chinuri.“ (Centrul de aur)
spontaneitate, de inspiraţie, de
În volumul bilingv Începutul/Le Commencement,
talent?“, la care a reuşit să reunească Irina Mavrodin publica poezia soluţia, într-un fel
o serie de concepte din domeniul vizionară:
poeticii/poieticii, precum lectura
„există o soluţie/ să mă las pradă morţii/ cu bucuria
plurală, ambiguitatea, literalitatea, cu care m-am lăsat/ pradă vieţii// Doamne/ ajut-o pe
Irina Mavrodin la colocviile Scrisul Românesc înconjurată de prieteni – 2008
literaritatea etc.
roaba Ta/ Irina Alexandrina“.
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Gabriel
COŞOVEANU

A

cum, că Irina Mavrodin nu mai este, s-ar
putea să ne dăm seama − şi asta, din păcate,
se întâmplă de obicei − ce am pierdut, în
ordine academică, ştiinţifică, dar mai ales umană. Poţi
regreta infiniment un reper savant, te poţi, de asemenea,
gândi cu oarecare îngrijorare la eventuala apariţie a
unei personalităţi de anvergură similară, însă cei care au
cunoscut-o în calitate de ghid prin arcanele culturale, de
causeur lipsit de orice emfază, dar la obiect tot timpul,
depun mărturie că eleganţa, buna-cuviinţă şi ştiinţa de carte
merg îmbinate, şi tind spre un simbol cultural. În orizontul
lui, scris-cititul cărţilor devine program de viaţă, nu în
sensul lucrativ, ci, implicit, ca mod de a gândi această
lume, tot mai îndepărtată, pare-se, de un ductus umanist.
Ne amintim, periodic, de vechiul adagiu conform căruia
stilul este omul, dar rareori el se potriveşte pe de-a-ntregul
unui destin considerat în unitatea sa, ca în cazul Irinei
Mavrodin. Răbdarea, parcă infinită, a omului, rimează cu
empatia criticului, după cum modul ceremonios de a fi
îşi află corespondentul, ca-n oglindă, în fraza largă, atent
calibrată, care se cere parcursă mai ales cu fragmentul, încât
ai zice că s-a produs o contaminare cu perioada lui Proust,
autor pe care nu ştiu cine din cultura noastră l-ar cunoaşte
mai bine, din moment ce distinsa intelectuală i-a dedicat
mii de pagini ca traducător şi zeci de ani ca înţelegător.
„Traducerea e cea mai bună lectură“, susţine Irina Mavrodin
şi în Partea şi întregul. Eseuri sau obsesii fragmentate,
nuanţând şi rafinând idei prezente în Despre traducere.
Literal şi în toate sensurile, dar şi în alte intervenţii făcute,
de-a lungul unei vieţi de remarcabilă consecvenţă cu sine
şi cu zeii literaturii, în numeroase ocazii publice, la saloane
de carte de carte pariziene, bunăoară, sau la doctoratele
pe care le-a condus, ori la puzderia de simpozioane de
congrese şi simpozioane la care a participat, neobosită, din
onoare şi îmboldită de o conştiinţă profesională ce pare să
apună la contemporani.
Într-adevăr, „insolită“ metodă de actualizare a unei
foarte solide culturi are specialista în poietică: într-o lume
supărător autocentrată, cu oameni de carte ce-şi doresc,
aproape sinucigaş, asemuirea cu vedetele mediatice, ea
îşi alege, ca aliat expresiv, poematicul, preferând în faţa
decibelilor, evanescenţa, şi faţă de exclamaţia flamboaiantă
– pauza semnificativă.
Cu sprijinire pe Bachelard, care a imaginat o serie
covârşitoare de adjective ale mâinii creatoare, pe Cioran,
elogiatorul unei opere imperfecte (oeuvre irréalisée), adică

Cuvânt pentru
o despărţire provizorie

plină de sincopele unei raţiuni ce se naşte pe măsură ce
merge instrumentul de scris, şi pe Wittgenstein („Gândesc
de fapt cu peniţa. Căci capul meu adeseori nu ştie nimic
din ce scrie mâna mea“), Irina Mavrodin, în chip de
eseistă, celebrează viul gândirii producătoare, în contrast
cu prefabricatele retorice dominante. Jocul thetic, disputat
între mâna dreaptă, vector al eficacităţii, şi mâna stângă,
extensie a artisticităţii ezitante şi nespus de fragile, este pus
într-o ecuaţie „imprudentă“, din speţa acelora care vorbesc
despre vulnerabilitate ca despre o stare de graţie. Căile
creativităţii, relaţia friabilului om cu impulsul întemeietor,
au devenit o veritabilă obsesie, care, cu anii, în intimitatea
cărţilor, nu s-a estompat defel. „Ea nu numai că nu s-a
risipit, eliberându-mă – ni se mărturiseşte – ci, dimpotrivă,
mă prinde tot mai mult în chingile ei. Şi, în mod ciudat, îmi
murmur întruna, ca pe un cântec, ca pe un poem: închisă
asupra tainei/ retrasă în veşnicia unui prezent/ etern şi
abstract/ mâna stângă se deschide/ din când ân când/ după
legi doare de ea ştiute/ intră în prezentul concret/ devine
mână a tăcerii vorbitoare/ a misterului dezvăluit/ dacă
există un har/ dacă există o inspiraţie/ ele prin mâna stângă
vin [...]/ mâna dreaptă este mâna raţională/ mâna dreptei
judecăţi“.
În raport cu haoticul de astăzi, cu oameni oneşti care
nu fac decât să are norii sau, dimpotrivă, cu agregările
tribale, ce reţinem? Rămâne proteismul eseului, opinează
Irina Mavrodin, specie-receptacol, care, în marginile sale
„solide“ ca ale unei ameobe, reuşeşte să capteze voci din
tangibil, ca şi din lumea acelor „zvonuri“ care fac, vorba lui
Eichendorff, pietrele să cânte. Lăudându-se, fără echivoc,
virtuţile integrative ale eseului, se face o referire oportună,
credem noi, la un malentendu de proporţii în universul
ideatic actual, şi punerea problemei este, pe cât de „suavă“,
pe atât de percutant-mordantă. Prilej de a preciza că le
bel usage în critică, al cărui exponent de seamă este Irina
Mavrodin, nu exclude săgetarea sau chiar anihilarea unei
adversităţi cu potenţial pernicios. Mai exact, într-un excurs
majestuos, în pertinenţa lui măsurată, „nesistematică“,
sau, mai aproape de viziunea scriiturii, nesistematizatoare,
între concept şi metaforă, este indicat un pol contestatar,
cu suficient prestigiu pentru a deteriora, în ochii unor
categorii largi, „nespecializate“, imaginea celui care
nu doreşte decât să contribuie, cu o câtime, la alinarea
fiinţării (rânduri profunde îi sunt dedicate lui Camus, din
perspectiva suportabilităţii unor adevăruri survenite, vorba
lui, cînd „toate decorurile se prăbuşesc“). Respectivul pol

Dumitru Radu POPA

Irina Mavrodin – o mare Doamnă

A

bia am citit mesajul prietenului şi
profesorului Florea Firan intitulat Adieu,
Irina Mavrodin! şi aproape că nu-mi vi
ne să cred că Doamna Mavrodin, cum îi spuneam cu un
respect unanim studenţii din anul IV de la Facultatea de
Filologie – şi sunt sigur că nu numai ei – a plecat pe calea
fără de întoarcere! I-am fost student la cursul de Marcel
Proust, care era o adevărată desfătare, cu observaţii şi
sugestii de o subtilitate absolut rarisimă. Niciodată nu l-am
citit cu mai multă înţelegere interioară pe marele scriitor
francez şi, trebuie să o spun, atmosfera şi felul în care ne
vorbea Doamna Irina Mavrodin aveau ceva proustian,
te simţeai pur şi simplu transportat, într-un univers în
care spaţiu, timp, persoane se confundau sub dominaţia
vagului... I-am spus lucrul acesta mult mai târziu, când am
devenit prieteni, şi în compania neuitatului Dan Laurenţiu.
Doamna Mavrodin m-a privit lung şi cam neîncrezător, dar
puţin căzută pe gânduri şi a zis după o vreme: „Ei, ştiu
bine că nu vă spuneam banalităţi, dar de-aici şi până la
o asemenea transportare... o fi în imaginaţia dumitale de
prozator“. Nu e prima dată că am văzut-o stânjenită de o
laudă sau un compliment. Aşa era firea ei. Subtilă, cum
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o regăsim în poezie, critică şi traduceri, lipsită de orgolii
inutile şi fasoane. În tot, o mare Doamnă!
În ultimii zece ani m-am simţit extrem de onorat că
am publicat, număr de număr, cu Irina Mavrodin în revista
dragă nouă, „Scrisul Românesc“. Ce satisfacţie mai mare
poate să fie pentru un student decât aceea de a semna
alături de profesoara lui iubită şi atât de respectată? Sigur,
Irina Mavrodin a fost mult mai mult decât atât. Era un
literat total, iar prin scrierile ei critice şi traducerile  – atât
din franceză în română cât şi din română în franceză – un
minunat ambasador al ambelor culturi romanice. Ideea
de totalitate şi circularitate a demersului o ilustrează mai
bine ca orice citatul acesta din „Cvadratura cercului“:
„Pentru mine activitatea critică este un drum care începe
în propria mea poezie, pentru a ajunge din nou la ea.
Reflectând asupra unor opere particulare din perspectiva
celui care el însuşi creează poezie, mă văd într-o reflecţie
asupra Literaturii, a Poeziei. Reproiectată în actul de
scriere a poeziei, activitatea mea de critic este, cred, una
din dimensiunile a ceea ce numim obişnuit conştiinţă
artistică“.
Am văzut-o pentru ultima dată pe Doamna Irina

beneficiază, realmente, de reputaţie „obiectivistă“, şi, prin
urmare, reprezintă o instanţă de temut, dar comentariile
„în chestie“, scurte şi bine ţintite, sunt de natură să clatine
supersiţia scientizantă, de care s-au legat, de atâtea ori,
Eliade, Blaga, Guénon sau alţii.
De aceea, peste tot se celebrează miracolul Creaţiei şi
al Creaturii, pe un ton măsurat, deşi revelaţia e aptă să-şi
transforme martorii în nişte exaltaţi, cum erau medievalii
posedaţi de elanuri mistice. Nimic din febra aceasta la
Irina Mavrodin, al cărei rafinament de extremă sobrietate
prinde roşeaţă în obraji doar prin fiorul liric de strunită
rezonanţă. Austeritatea formală nu exclude înregistarea
unei magnitudini considerabile a gândului, care vine
din adâncul unei vieţi trăite printre cărţi şi savanţi,
îmbibată, empatic, de subtilităţi şi suferinţe. Câte o undă
din universul livresc răzbate, vag, tot ca ilustrare a unui
program de meditaţie în tăcere, tulburată uşor de fâşâitul
câtorva cuvinte. Undeva este invocat „bătrânul Flaubert“,
în alt loc dicţionarul Larousse, de pe a cărui copertă s-a
reţinut imaginea unei păpădii. Apare, în treacăt, şi Albert
Cohen, pe care traducătoarea ni l-a făcut cadou – sub
forma impunătoare a romanului Belle du Seigneur –
acum nu mulţi ani. Altminteri, dominanta e o melancolie
covârşitoare, alimentată bogat de tainele nepătrunse ale
întocmirii omeneşti, unde vulnerabilitatea face casă bună
cu impulsul distructiv: „de ce/ pe zi ce trece/ privesc
fiinţa/ cu ochi tot mai uimiţi// de ce nu-mi mai pare
naturală?/ uimirea mea nu are limite// slăbiciunea fiinţei/
şi cruzimea ei“. Se impune, fieresc, ideea că şansa, unica
şansă a zbaterii creaturii e să acceadă la stadiul de homo
religiosus, de unde va fi călăuzit să se împace su sine şi
cu semenii, versiuni foarte asemănătoare ale sale. În felul
acesta, fiecare dimineaţă se c uvine sărbătorită precum
primirea unui dar de preţ, care nu poate veni decât de
Sus: „tu cea care ştii/ că totdeauna/ totul e pierdut/ şi că
niciodată// nimic nu e pierdut/ scrie un poem/ în fiecare
dimineaţă/ o Rugăciune// prin care mulţumeşte-I Celui
de Sus/ că mai ai încă ochi/ să vezi/ Lumina Sfântă a
Zilei“.
Irina Mavrodin este, da, pierdută fizic, dar noi ştim că
ea niciodată nu va fi pierdută din ochii sufletelor noastre,
ai conştiinţei noastre îmbogăţite enorm de încrederea ei
sans rivages faţă de tineri şi colegi, faţă de compatrioţi
şi faţă de marea familie francofonă şi francofilă, de la
care unii vor fi învăţat rafinamentul retoric şi, mai ales,
comportamental.
Mavrodin la Craiova, în 2008, la Colocviul revistei „Scrisul
Românesc“ pe tema Multiculturalismului. Nu ştiam atunci
că îmi iau rămas bun pentru totdeauna. Plecarea ei lasă un
gol imens, durere şi consternare. Sunt sigur că se odihneşte  
în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde
a fugit toată întristarea şi suspinarea...

D. R. Popa, Irina Mavrodin şi Ioana Crăciunescu la Colocviile
Scrisul Românesc cu tema Multiculturalismul, Craiova – 2008
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Poeme
începutul

balul

porunca

începe Ziua
începe Cartea
începe Lumea
şi Fericită Scriu

animalele cu care
am întâlnire în fiecare noapte
lupul ursul
şi peştele

tu cea care ştii
că totdeauna
totul e pierdut
şi că niciodată

Binecuvântată fie
această Dimineaţă
această Lumină
Sunt Vie

vor să mă serbeze
în miezul de noapte
se vor îmbrăca
în fel şi chip

nimic nu e pierdut
scrie un poem
în fiecare dimineaţă
o Rugăciune

ca pentru un bal mascat
vine şi coţofana
vine şi privighetoarea
nostim travestite

prin care mulţumeşte-I
Celui de Sus
că mai ai încă ochi
să vezi
Lumina Sfântă a Zilei

eu încă nu m-am hotărât
cum să mă îmbrac

când ameţită
când ameţită
mă scol dimineaţa
după dezmăţul
somnului divin

eternitatea
şi încă o dată
să-mi spun rugăciunea
mulţumescu-Ţi Ţie Doamne
că Eşti
fă Doamne ca această zi
să fie
la fel cu toate celelalte
pe care mi le-ai dăruit

lumea
stare puternică:
lumea există
într-o mie de feluri
este făcută
dintr-o mie de felii
fiecare cu gustul ei
detaşare imensă
secret al acestei stări
ce-mi este dată
har divin

Oraşul
mă plimb prin Oraşul
în care voi Muri
îmi savurez cu fiecare
pas victoria
sunt încă
pe partea asta a lumii

uluită mă uit
la fiecare lucru
merg spre el cu mâini şi
picioare grele
cu frică îl ating
de parcă
prima oară l-aş vedea
din ce moarte vin?
mă întreb
oare chiar sunt vie?

ubicuitate
aş vrea să fiu aici
şi aş vrea să fiu dincolo
suferinţa de a te rupe
de un loc pe care încă
nu l-ai cunoscut

delectatio morosa
cât de perverse sunt
Doamne
plăcerile bătrâneţii
de ce aş mai vrea
să fiu tânără?

roagă-te
roagă-te lui Dumnezeu
şi mulţumeşte-I
pentru fiecare zi
care ţi-a fost dată
mulţumeşte-I
că vezi cu ochii tăi de carne
chipurile acestei lumi
şi că auzi cu urechile tale de carne
muzica ei

memento mori
să scrii în fiecare zi
iată un mod de a te ruga
a trecut o zi

şi nu ţi-ai scris pagina
memento mori
aşază-te şi scrie
oriunde oricând
nu aştepta inspiraţia
fă-ţi zilnic rugăciunea
îţi strigă Stendhal

Pythia
mi se urcă la cap
ca vinul gros şi roşu
starea de bătrâneţe
euforia mea
nu are margini
iar gura mea de aur trăncăneşte
vrute şi nevrute
sunt Pythia şi
toţi mă ascultă

scara
urc o treaptă de lemn
şi încă o treaptă de lemn
mă ţin bine de parapet
mă agăţ mi-am încleştat mâna pe el
privesc în jos
totul pluteşte-n ceaţă
ce ameţeală plăcută!
şi dacă mi-aş da drumul
în gol?

soluţia
există o soluţie
să mă las pradă morţii
cu bucuria cu care m-am lăsat
pradă vieţii
Doamne
ajut-o pe roaba Ta
Irina Alexandrina

cum să spui
cum să-i torni cuiva direct
în cap în trup
aceste stări ale tale
întâlnirea şi despărţirea ta

să spun
să spun
cât vocea mea
mai poate să spună
că lumea aceasta
poate fi iubită
aşa cum este
Doamne dă-ne
atâta minte cât să înţelegem
şi suflet atât cât să simţim
bucuria de a fi
în creaţie şi în creatură

5

Florea Firan, Dumitru Radu Popescu, Irina Mavrodin, Gheorghe Păun şi Gabriel Coşoveanu
la Gala Premiilor Scrisul Românesc – 2010
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O

vreme, Irina Mavrodin a făcut naveta ParisCraiova, încredinţată că Universitatea oltea
nă ar fi „o nouă Sorbonă“ receptivă la de
mersul ei paideic, respirând vitalitate, erudiţie, patos
afirmativ, încredere în forţa creativă a tinerei generaţii.
Apoi, a devenit o colaboratoare constantă a „Scrisului
Românesc“. Textele sale, alerte, asociative, uneori pa
sionale, altădată urmărind cu sagacitate ideea de po
ietică în demonstraţii substanţiale, fără pedanterii ori
didacticisme desuete, au consolidat notorietatea sa de
eseistă şi teoretician literar. În interviurile acordate cu
generozitate revistelor craiovene, Irina Mavrodin şi-a
mărturisit şi vocaţia  de traducătoare ţintind deopotrivă
autorul şi textul, exerciţiu de asumare fericită a tempe
ramentului şi a retoricii în acelaşi timp.
Desprind câteva idei încredinţate revistei „Mozaicul“,
revelatoare pentru concepţia unui veritabil hermeneut
al traducerii. Irina Mavrodin tocmai terminase de
tradus cartea lui Albert Cohen, Belle du Seigneur, la
care lucrase zece ani. O considera o carte extrem de
importantă pentru literatura franceză, o carte care i-a
solicitat, până în pragul renunţării, datorită dificultăţii ei

Un pariu câştigat
extreme, virtuozitatea, perseverenţa, puterea de muncă.
Textul lui Albert Cohen, autor pus de către cea care
l-a transpus în româneşte alături de Proust, a frapat-o  
prin varietatea registrelor de limbaj. Meditaţie în
acţiune, sub raportul problematicii, asupra precarităţii
vieţii şi, mai ales, asupra prezenţei morţii în fiecare
gest al nostru, în fiecare clipă trăită de noi, Frumoasa
Domnului se mişcă de la registrul sublimului până la
cel al grotescului, de la o scriitură balzaciană, până la
una discontinuă, intrată parcă în disoluţie totală, fapt
ce a obligat-o pe traducătoare să se adapteze de fiecare
dată la alt registru, chiar să-l creeze în limba română,
adică să se situeze pe diferite paliere ale „hermeneuticii
scripturale“.
Vorbind despre magia cărţii, Irina Mavrodin se
solidariza cu personajele ei şi retrăia suspansul permanent
al fascinaţiei: „Cartea este foarte muzicală. Are un ritm.
Trebuie parcă citită cu voce tare. E poematică, deşi nu
în sensul cel mai obişnuit al cuvântului. Avem registre
extrem de variate, care ar putea să ne situeze, uneori,
undeva la polul opus a ceea ce numim, în general,
poezie“. Opţiunea pentru Cohen nu a fost întâmplătoare

şi are drept fundament cunoaşterea. Scriitorul francez
mai publicase o altă carte celebră, Le livre de ma mère,
unde totul se află sub semnul pronunţat al aceleiaşi
obsesii a morţii. Cei care ne înconjoară, persoanele cele
mai iubite sau persoanele cele mai îndepărtate, care
sunt cele mai indiferente, sunt văzute ca persoane vii
şi totodată ca viitori morţi. Moartea e prezentă în tot
ce fac şi spun personajele lui Cohen şi, fără îndoială,
autorul trăieşte ca şi ele. Această încredinţare vine din
familiarizarea cu universul biografic al autorului. „Cred
că sunt foarte multe elemente autobiografice în cărţile
lui Cohen. Multe din personajele sale evocă familia lui,
Mai este şi ambientul evocat. Cohen însuşi a fost la un
moment dat funcţionar în mediul diplomatic. Cunoaşte,
prin urmare, lumea aceasta birocratică. Însă totul ţine,
mai ales, de natura lui profundă“.
La întrebarea „Ce a însemnat această traducere
pentru dumneavoastră?“, Irina Mavrodin dă răspunsului
nuanţa gravă a probei decisive: „Pentru mine a fost un
mare pariu cu mine însămi, pentru capacitatea mea
de a persevera în ceva“. De fapt, încă un mare pariu
câştigat.

Florentina ANGHEL

Irina Mavrodin – omul din carte
în amintirile unei foste studente

S

unt ceea ce sunt şi iubesc literatura pentru că
doamna Irina Mavrodin mi-a dăruit o parte
din spiritul domniei sale încă de când eram
studentă în anul patru. Am optat pentru literatură dintr-o
întâmplare, fericită spun acum. Nu am intuit atunci acel
hazard, cum îi plăcea domniei sale să numească un astfel
de moment, care avea să îmi schimbe viaţa, pentru că eu
credeam în logica deciziilor mele. Evident am avut nişte
motive întemeiate să aleg să urmez cursul predat de
doamna profesor Irina Mavrodin, care s-au pierdut cu
trecerea timpului. În schimb drumul spiritual alături de
domnia sa a căpătat contur prin prisma teoriei poietice
în care m-a iniţiat, ca un efect fericit al hazardului,
acel hazard care nu naşte numai opere literare, ci naşte
oameni, pentru că m-am descoperit cu uimire ca un alt
om, un alt concept îndrăgit şi teoretizat de criticul Irina

Mavrodin, în teoria, cuvintele, răbdarea, blândeţea şi
fermitatea doamnei Irina Mavrodin.
Am trăit, tot cu uimire, o experienţă a lecturii cu totul
altfel atunci când citeam cărţile doamnei Mavrodin,
pentru că simţeam o densitate emoţională venită de din
colo de text, cuvintele se împleteau cu trăiri şi idei, cu
imagini şi sentimente, care făceau să o simt pe autoare
acolo în carte şi alături de mine, împărtăşindu-mi nu
numai critica, ci tot ceea ce făcea ca acele cuvinte să
curgă în text. Era un tip de comunicare metafizică şi
metatextuală care mă copleşea de fiecare dată şi despre
care i-am vorbit într-una din serile petrecute împreună
în Craiova. Mi-a spus că şi domnia sa simţea la fel când
citea ceea ce scriam, la vremea aceea îmi redactam
teza de doctorat sub îndrumarea sa, şi a numit această
legătură “specială”. Îmi amintesc cu plăcere de discuţiile
noastre care ne purtau de la subiecte
legate de viaţa personală şi familie la
subiecte profesionale şi care erau ca
o sursă inestimabilă de învăţăminte,
energie şi motivaţie pentru mine, care
aveam să rămân mereu studenta din
prima serie de la Craiova.
Experienţa dascălului şi a scriito
rului care ştia că opera şi autorul se
formează reciproc şi simultan m-a că
lăuzit pe tot parcursul relaţiei noastre
atât din perioada doctoratului cât şi
mai târziu, când am început să cola
borez la revista Scrisul Românesc.
Neliniştile mele primeau aproape
invariabil acelaşi răspuns: „E bine aşa
cum faci“, pentru ca mai târziu să îmi
spună că domnia sa vede doctoratul
ca pe o căutare pe care doctorandul
trebuie să şi-o asume, „doctorandul
trebuie să îşi găsească drumul“. Era
ceea ce făcea diferenţa dintre studentul
de pe băncile facultăţii şi cel care
atunci debuta în viaţa profesională.  
A venit un moment în care am
cunoscut-o pe doamna Irina Mavrodin
Irina Mavrodin acordă autografe – lansarea volumului Partea şi întregul...
altfel, prin poezie: plină de energie şi

Irina Mavrodin şi Florentina Anghel vorbind cu emoţie
despre profesoara sa

viaţă, într-o fuziune uimitoare cu natura şi materia care
se comunicau prin cuvintele sale şi care lăsau urme pe
trupul său în care înflorea, rodea şi se stingea lumea în
bucurie şi suferinţă: o trăire aproape carnală a lumii,
pusă în abis în poeta Irina Mavrodin. Am încercat apoi
să găsesc alături de Irina Mavrodin Centrul de aur, şi
am păşit în vertijul lumii găzduite de poetă şi animate
de energie creatoare şi de puterea de a crea lumi, de a
face ca inexorabila mişcare spre centru să fie o mişcare
spre sămânţa care dă viaţă şi care ascunde în ea moartea.
Am cunoscut-o astfel pe Irina Mavrodin în varietate,
dezvăluindu-se ca alta în fiecare poezie, prizonieră a
puterii şi a chinului de a mânui cuvântul în procesul de
creaţie.
Şi am ajuns din nou la început, la Începutul pe care
Irina Mavrodin în 2010 îl vedea în bucuria de a se trezi
în fiecare dimineaţă, de a scrie în fiecare zi, de a înţelege
şi simţi lumea cu trupul îmbătrânit, uluită, ameţită şi
cu picioarele grele, cântându-şi bucuria spiritului tânăr
din nou victorios: “mă plimb prin Oraşul/ în care voi
Muri/ îmi savurez cu fiecare/ pas Victoria// sunt încă/ pe
partea asta a lumii”. Doamna Irina Mavrodin a rămas în
partea asta a lumii renăscând cu fiecare poezie citită şi
vorbindu-mi prin text şi de dincolo de acesta, aşa cum a
făcut întotdeauna.
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Irina Mavrodin: disidenţă şi poezie

C

reaţia (poetică, literară, artis
tică...) nu este o recreere, nici
un joc, ci poate acţiona ca
piedică în calea ideologiei dominante.
Aceasta este ideea pe care o vom păstra
în minte în timp ce citim opera poetică
a eseistei românce, traducător şi profesor
de literatură, născută în 1929, Irina
Mavrodin – şi mai cu seamă volumele
sale publicate în România din vremea lui
Ceauşescu, în rarele perioade de slăbire
a cenzurii: Poeme (1970), Copac înflorit
(1978) şi Picătura de ploaie (1987).
Operă de rezistenţă în faţa pretenţiilor
dogmatice ale „realismului socialist“,
aceste poeme nu conţin niciun rând scris
pentru regim – lucru rar în literatura
română a acestei perioade: numeroşi
poeţi, asemeni lui Nichita Stănescu, au
ales să publice poeme spre gloria re
gimului pentru a putea publica altele
lipsite de orice conţinut pro-comunist;
Irina Mavrodin a refuzat şi acest lucru.
Mai mult decât atât, dacă aceste poeme
pun în evidenţă o scriitură disidentă nu
este decât graţie lecturii disidente pe care
o permit. (Să precizăm că în România
nu a existat o adevărată disidenţă com
parabilă cu fenomenul care a avut loc
în U.R.S.S.; folosim aici acest termen
într-o accepţiune largă, pornind de la
etimologia sa latină – dissidere, a nu se
aşeza alături de, în sânul unei comunităţi,
a sta pe margine, a fi în dezacord.)
*
Într-o societate care privilegiază
avuţia în defavoarea fiinţei, utilitatea în
defavoarea frumuseţii, forţa în defavoarea
libertăţii, la fel ca în orice societate
tehnicistă (Heidegger), orice poet liber
şi creator este un disident; acesta este
sensul revoltei antipsihiatrului scoţian
David Cooper: „Orice delir este afirmaţie
politică. / Orice poiesis autonomă, orice
act de creaţie, în  sensul cel mai cuprinză
tor, devine un act de disidenţă, un mod
anormal de a trăi viaţa cotidiană ca
invenţie liberă“. Cooper apropie nebunia
de creativitate, ambele autonome (în
greacă, „ce se supune propriilor legi“),
ambele dezalienate, ambele disidente.
În acelaşi fel, Irina Mavrodin descrie,
la sfârşitul unui poem intitulat Idiotul,
atuul care îl defineşte în egală măsură
pe nebun şi pe poet: „credinţa păsării mi
se va arcui în piept / tăişul sabiei va fi
mai blând cu mine“; dacă spada nu se va
îndura de el mai mult decât de un altul,
Idiotul – asemenea poetului – ajunge să se
dis-tingă de lume, să se exileze interior,
şi în acest exil metafizic, să fie, dacă nu
fericit, măcar liber. Mai presus de toate,
Idiotul şi poetul exprimă în sine şi prin
creativitatea lor posibilitatea existenţei
unei alte lumi, o lume radical diferită,
întemeiată pe baze şi guvernată de legi
complet distincte.
Irina Mavrodin crede în scriitură, în
căutarea, cu pana în mână, a unui Verb
pur ce aşteaptă să fie adresat lumii pentru
a o izbăvi puţin. Hărţuită până în miezul
creaţiei, asemenea Virginiei Woolf, de

o reflexivitate critică chinuitoare, ea
descrie în poemul Hârtia şi creionul lun
ga şi anevoioasa călătorie a poetului, a
cărui scriitură străbate şi transcende lu
mea, şi care ajunge astfel să scape, să
găsească refugiu în afara lumii. Dar că
utarea verbului izbăvitor nu se opreşte
nicidecum în acest preţios exil interior,
individual, întrucât izbăvirea nu poate fi
decât universală: ajunsă în faţa „copacului
înflorit“, fără să fi găsit izbăvirea, dar
împăcată în credinţa sa, poeta pronunţă
această rugăciune: „ajută-mă/ a spune
vorba care/ a lumii încremenită faţă poate
îmblânzi“.
Tocmai prin scriitura poetică, prin
metaforă, Irina Mavrodin realizează ceea
ce filosoful disident ceh Jan Patocka
numeşte „mişcarea întru adevăr“, miş
care decisivă care conduce la percepţia
etică, la cunoaşterea libertăţii şi a res
ponsabilităţii. Prima etapă a acestei miş
cări, confruntarea directă cu moartea – şi
încă de la primul său volum, în 1970, Irina
Mavrodin se percepe pe sine drept iniţiată
în taina inevitabilei morţi (probabil după
experienţa din adolescenţă şi suferinţele
cauzate de tuberculoză), ea este cea
care ştie că noi cu toţii vom muri. Or,
a-ţi afirma propria finitudine înseamnă
a învinge dominaţia lucrurilor asupra
sinelui şi a putea să te ridici dincolo de
lumea concretă.
A doua etapă a acestei mişcări întru
adevăr, tot ca purtătoare de cuvânt a
Chartei 77, uimirea (termen cheie la
Irina Mavrodin), care conduce la lupta cu
cotidianul: într-o societate care copleşeşte
raţiunea, nu pentru a ameliora viitorul
universal, ci pentru a planifica timpul
de fiecare zi şi confortul impersonal şi
mediocru, în această „supracivilizaţie“
tehnicistă în care omul trebuie să renunţe
la el însuşi pentru a se pierde în lucruri
şi în avuţia meschină, în care sufletul
omului moare – aşa cum s-a întâmplat
în România în vremea lui Ceauşescu –,
uimirea este salutară, arătând că această
lume, aşa cum ne este dată s-o trăim,
cere un efort din partea noastră. La fel
ca la Platon, uimirea – în acelaşi timp
naivitate şi intuiţie, sensibilitate, (re-)
descoperire a existenţei lumii – este
aici lăudată drept întâia stare filosofică,
posibilă origine a înţelepciunii: „Să
aflăm împreună cum curge sângele/ sub
pieliţa caldă a pietrelor/ cum se zbate
inima copacilor/ de bucuria vântului/ să
ascultăm cu pieptul/ somnul pământului/
bătaia gândurilor noastre/ izbind în
stelele adânci// să le aflăm împreună
pe toate/ şi alte lucruri pământeşti/
ca să ne fie dulce moartea şi târzie.“
Acesta este apelul către o întoarcere la
adevărul mereu uimitor al lumii, pe care
Irina Mavrodin îl adresează fiecăruia
dintre noi, spărgând cu vocea-i plină
de umilinţă zidul unui comunism rigid
(prin imperativul vibrant „să învăţăm“)
şi barierele unui individualism mut (prin
adverbul afectuos „împreună“).
Uimirea înseamnă ruptură, cufundare
în necunoscut şi, la Irina Mavrodin, la
fel ca şi la Patocka, luptă împotriva unei
lumi sclerozate; ea se prelungeşte într-o

nelinişte conştient întreţinută de spiritul
aflat în căutarea adevărului. Trebuie să te
rupi de fascinaţia cotidianului rigid şi plat,
obiectivist, şi să devii mereu sensibil la
ceea ce este problematic, de nedezlegat,
să pătrunzi şi să înaintezi în nelinişte,
împotriva banalităţii glaciale a ororii
instaurate şi înăbuşite de sistem. „Încerc/
o zgârietură/ în smalţul/ de pe făptură//
vreau să ridic o margine/ să pătrund/ spre
cine fabrică/ această/ imagine“, scrie
Irina Mavrodin. Metafora poetică însăşi
(deplasare de sens, apropiere originală
revelatoare a unui adevăr necunoscut)
este readusă în discuţia despre realitate
aşa cum apare ea („să zgârii smalţul“),
voinţă critică, şi disidenţă („a sta de-o
parte“, pe margine). „Cel care fabrică/
această imagine“, cel care a învelit fiinţa
în smalţ şi pe care îl vizează această
chinuitoare căutare a lucidităţii să fie
oare poeta, care se acuză pe sine de
pudoare poetică (pudor), sau mai degrabă
tiranul, conducătorul care a construit
zidurile groase ale sistemului pentru a
se ascunde înăuntru? Îmbogăţită prin
ambiguitatea sa, metafora nu atacă, nu
denunţă, ci lansează o mişcare împotriva
stării de fapt; nu numai că ea reînnoieşte
uimirea şi neliniştea scriitorului care
scrie, dar ea deplasează această nelinişte
către orizontul cititorului, prin misterul
ambiguităţii sale, ca o sfidare.
*
Opera Irinei Mavrodin se înscrie de-a
dreptul într-o iubire, cu siguranţă rănită,
anevoioasă şi dureroasă, dar universală,
iar ea nu se plânge pe sine (precum se
plânge muncitorul, pe bună dreptate, de
condiţiile sale de muncă) pentru că vocea
ei de poetă, individualizată de energia sa,
este o voce universală prin ţelurile sale –
vocea „solidarităţii celor zdruncinaţi“, ca
să folosim o altă expresie a lui Patocka, ce
„se afirmă în persecuţie şi în incertitudine:
aici este frontul ei tăcut, fără propagandă
şi fără strălucire chiar acolo unde Forţa
guvernatoare caută să se înstăpânească
prin mijloacele sale“. Irina Mavrodin face
astfel eforturi de a fi indiferentă la haosul
spiritual în care trebuie să trăiască, fără
să îl nege şi fără să i se supună printr-o
pasivitate oarecare: sistemul totalitar
există, a fi indiferent în faţa lui înseamnă
a nu-i sacrifica incertitudinea noastră
salvatoare, libertatea noastră, iubirea
noastră, a nu răspunde la Forţă prin forţă,
a nu răspunde celor care nu au decât
răspunsuri, ci a le transmite întrebările
noastre, îndoiala noastră, neliniştea noas
tră. „Iubirea noastră-i nesimţirea/ pămân
tului năpădit de ierburi/ care îndură pu
tredele hoituri/ în pâine cu iubire pre
schimbându-le.“
Tocmai această iubire, indiferenţă
metafizică la ofensiva răului, sprijinită
de solidaritatea universală, permite poe
tei să cuteze să înfrunte sistemul a că
rui prizonieră este, în poemul dens care
încheie primul său volum: „Prinsă în
soarele/ care-mi luminează gura/ cu
numele tău/ şi braţul drept tăiat pentru
tine/ şi stângul trist că nu a fost ales/ strig
către tine/ om greu şi negru/ copac de
fier/ ce umeri ce faţă îţi trebuie/ pentru

care te-au făcut anii treptat/ s-o aleg
dintre toate/ cu care voce să-ţi vorbesc/
din cele date oamenilor/ eu care ştiu că
vom muri.“
Care-i sensul acestei opere încifrate?
Impresionanta metaforă a cristalizării
tuturor suferinţelor care copleşesc un
suflet îl desemnează oare, dacă nu pe
însuşi tiranul Ceauşescu, cel puţin
aparatul de stat opresiv? Opera rămâne
deschisă, ambiguă, loc al pluralităţii de
sensuri posibile, ce nu se exclud unele pe
altele, oricare ar fi cel pe care îl avea în
minte Irina Mavrodin în timpul „stării de
graţie“ a scriiturii, dacă avea doar unul
anume; iar această ambiguitate, legată de
esenţa poetică a textului, nu face decât să
dea mai multă profunzime poemului şi
mai multă eficacitate disidenţei sale.
Delicata simplitate cu care poeta se
adresează direct „tiranului“ său (care/ pe
care îl simbolizează „copacul de fier“)
face notă aparte, cu siguranţă, în raport
cu avântul incendiar al Anei Blandiana
care scria, în decembrie 1984: „Cred că
suntem un popor vegetal/ Dacă nu cum de
aşteptăm cu calm/ Desfrunzirea noastră?“
Dar, în vreme ce Ana Blandiana cere
socoteală, cu o ironie fermă, poporului
român, Irina Mavrodin se adresează
direct Dominatorului, cu umanitate,
într-un strigăt ce nu-şi ascunde nici
neputinţa, nici luciditatea – strigăt de
pudoare poetică, strigăt al unei vinovăţii
nevinovate ce aminteşte de Alexis
Karamazov, strigăt universal şi etern în
faţa impasului suferinţei prezente şi a
precipitării viitorului: ce trebuie să fac?
*
În 1978, Irina Mavrodin afirma cu
umilinţă, în cadrul unei convorbiri, că
„umaniştii participă în fiecare zi – unii
cu o mare modestie, ca toţi învăţătorii
şi profesorii răspândiţi în toate colţurile
ţării, care îi învaţă pe copiii noştri să
vorbească o română frumoasă şi îngrijită,
să cunoască şi să înţeleagă marile opere
ale literaturii române şi universale – la
construirea unei lumi mai bune, mai
estetice, mai conştiente, mai civilizate“.
Sensul unei astfel de afirmaţii depăşeşte
cu mult graniţele României lui Ceauşescu,
aşa cum pudoarea poetică depăşeşte cu
mult, prin efectele sale, cadrul intimităţii.
Strigătul său împietrit în metaforă,
interogaţia sa dureroasă, neliniştea sa
demnă fac ca vocea Irinei Mavrodin,
frumos exemplu de integritate poetică,
să-şi găsească încă ecou în România
(unde, după căderea lui Ceauşescu şi
sfârşitul vânătorii de intelectuali, îşi
multiplică operele premiate) şi să fie
susceptibilă de a produce efect în toate
societăţile democratice care persistă
într-o logică tehnicistă şi obiectivistă,
într-o nepăsare ce creşte din frumoasa
inutilitate, din sănătatea sufletului şi din
noţiunea de solidaritate – societăţi pentru
care sistemele totalitare din Europa
de Est au fost în multe privinţe teribile
oglinzi ce măresc şi deformează.
Traducere din limba franceză de Alina
Ioniţă, din vol. Începutul/Le commen
cement, Scrisul Românesc – 2010
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rina Mavrodin a văzut lumina
zilei la 12 iunie 1929, la Oradea.
Destinul a hotărât ca ea să treacă
în lumea celor drepţi exact cu trei săptămâni
înainte de a împlini venerabila vârstă
de 83 de ani, de ziua Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena, la ceasurile 10,30 ale
serii. Trecerea ei prin viaţa pământească
a lăsat o dâră de lumină. Irina Mavrodin
a fost şi rămâne o personalitate eminentă
în viaţa şi în istoria lumii academice
şi literare. Profesoară universitară la
Universităţile din Bucureşti şi din Craiova,
conducătoare de doctorate în domeniul
literaturii franceze şi comparate, colosală
traducătoare, teoreticiană deschizătoare de
drumuri în domeniul poieticii şi al poeticii,
poetă şi eseistă, această Doamnă calmă,
senină şi profundă este, o spun fără ezitare,
un mare spirit, un model renascentist al
ultimei jumătăţi de secol.
Am fost un favorit al sorţii având-o pro
fesoară la Facultatea de Limba şi Literatura
Română şi Franceză din Bucureşti, în 1973,
i-am admirat competenţa şi dăruirea cu care
ne preda literatura franceză a secolului XX,
inteligenţa şi fervoarea cu care ne diserta
despre Proust, despre Gide, despre Malraux,
despre Saint-Exupéry, despre Camus sau
despre Noul roman francez. Am aflat apoi cu
bucurie că Irina Mavrodin fusese invitată să
îşi continue activitatea vocaţională la catedra
de limba şi literatura franceză a Universităţii
din Craiova, începând din 1994. Aici aveam
să devin doctorand sub atenta, distinsa şi,
într-un fel aparte, ocrotitoarea ei îndrumare
şi apoi să obţin titlul de doctor în litere cu o
teză privind opera lui Albert Camus, în 2001.
Am reîntâlnit aceeaşi căldură intelectuală,
magistrală şi creatoare, aceeaşi seninătate
distinsă, totodată plină de blândeţe şi
dătătoare de încredere. Irina Mavrodin, se
afla, după cum aveam să-mi dau seama,
la apogeul activităţii ei de dascăl, de
teoretician, de traducător. A iniţiat şi a predat
studii aprofundate de literatură franceză,
a îndrumat nenumărate doctorate ale unor
tinere cadre universitare şi cercetători din
Craiova, Suceava, Sibiu, Braşov, Galaţi,
Piteşti, Timişoara, Bucureşti şi din alte
centre academice ale ţării, a pus bazele şi a
coordonat activitatea unei veritabile şcoli de
poietică la Craiova, în cadrul căreia a înfiinţat
şi a condus revista de specialitate Approches
poïétiques. A continuat să scrie şi să publice
poezie şi eseistică, întreţinând cu asiduitate,
lună de lună, şi rubrica Exerciţii la revista
Scrisul Românesc, până la ultimul număr,
din mai, anul curent! Strălucitele realizări
ale Irinei Mavrodin au fost răsplătite cu trei
premii ale Uniunii Scriitorilor din România,
iar activitatea de traducător şi de emisar al
culturii franceze în ţara noastră, dar şi al
culturii române în Franţa, cu înalta distincţie
Chevalier des arts et des lettres, acordată de
guvernul francez.
Am spus cândva că a vorbi despre
Doamna Irina Mavrodin şi despre opera
domniei sale echivalează cu a vorbi despre
o întreagă bibliotecă. Aproape că nu mai
există gen literar în care distinsa Doamnă
a literelor româneşti să nu exceleze. Numai
dacă ne gândim la traduceri şi ne putem da
seama, fără să contabilizăm cu exactitate –
ar fi, de altminteri, un gest superfluu – că
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Prietenie şi iubire,
până la sacrificiul de sine

zeci de mii de pagini, poate sute de mii,
poartă semnătura domniei sale, pecetea
unei munci stăruitoare, titanice, depuse în
serviciul literaturii de cea mai înaltă ţinută.
Un adevărat patrimoniu rămâne în urmă,
pentru posteritate. Volumele de poezie
originală au consacrat o sensibilitate, aş
zice a intelectului şi a spiritului înalt,
exprimată în forme de o elegantă şi nobilă
concizie şi densitate. Cuvintele nu sunt de
ajuns pentru a aprecia contribuţia unică în
domeniul teoriei scriiturii, recte poietica
şi poetica, unde Irina Mavrodin este
întemeietor de şcoală şi spiritus rector.

înveţe ce înseamnă disciplina în munca pe
care ne-am ales-o, ce înseamnă onestitatea
deplină, prezentă în fiecare gest al nostru,
ce înseamnă prietenia şi iubirea, în forma
lor autentică, adevărată care poate merge
până la sacrificiul de sine.“ (s. m., I. L.)
În cele din urmă, năzuiesc să adaug şi eu
câteva modeste cuvinte despre travaliul şi
despre conştiinţa de traducător, îndeplinite
şi întruchipate plenar de Irina Mavrodin.
La zecile de cărţi traduse necontenit din
şi, din vreme în vreme, în limba franceză,
se adaugă şi texte ce abordează practica
traducerii, experienţa în domeniu a unui

Irina Mavrodin la lansare cărţii sale Partea şi întregul..., Casa Universitarilor, Craiova – 2010

Eseul nu ocupă ultimul loc în preocupările
scriitoarei, ci vine să complinească opera,
atât sub aspect teoretic şi critic, cât şi sub
aspect ideatic şi creator. Aşa cum releva
domnia sa în unul din volumele recent
apărute la „Scrisul Românesc“ – Partea
şi întregul. Eseuri sau obsesii fragmentare
(2009) – acest tip textual se regăseşte
la jumătatea drumului dintre analiză şi
creaţie, dintre raţiune şi intuiţie, el trasând
un făgaş sui generis, specific fiecărui autor,
al metaforei către concept. Eseul îngăduie
o mare libertate de mişcare şi un spirit
nesistematic, fragmentar, dovedind o dată
în plus fecunditatea unei gândiri complexe,
aflată mereu sub imboldul creativităţii,
dincolo de nişte canoane taxonomice
sau metodologice. Obsesiile referenţiale
din titlu intră în carte în formule precum
Obsesia numită Proust sau „L´homme à
fragments“. Obsesia numită Cioran. În ca
zul Doamnei Irina Mavrodin obsesia se nu
meşte literatură la cel mai înalt nivel.
De la cele două obsesii nominalizate
mai sus aş dori să pornesc în evocarea
colosalei, aşa cum am spus, activităţi de
traducere întreprinse de Irina Mavrodin
începând de prin anii ’60 ai veacului XX.
În Partea şi întregul, la ultima pagină,
autoarea a consemnat nişte observaţii pe
marginea cărţii Le Livre de ma vie de Anna
de Noialles, observaţii care devin adevărate
principii călăuzitoare pentru viaţa, gândirea
şi munca de profesor, de teoretician, de
traducător, a Irinei Mavrodin: Aşadar textul
cu pricina „poate fi astăzi abordat ca o bună
terapie (împotriva tuturor bolilor spiritului,
care ne asaltează fără încetare şi aproape
că ne-au doborât), dar şi ca un îndreptar
de viaţă, ca un set de reguli care să ne re-

specialist impecabil, care s-a aplecat zilnic
asupra paginilor tipărite în limba genialului
Marcel Proust pentru a le transpune în
limba la fel de genialului Eminescu. În
2006, la aceeaşi Editură Scrisul Românesc
autoarea publica Despre traducere. Literal
şi în toate sensurile. Mai mult, în majori
tatea interviurilor acordate, întrebările re
feritoare la munca traducătorului erau ine
vitabile, iar răspunsurile veneau, simplu,
dar concludent, lămurind multe aspecte
ale acestei trude, mai tot timpul (aproape)
ignorate şi de editori şi de cititori. Tot
în Partea şi întregul, Irina Mavrodin se
întoarce la traducere şi la traducători în
capitolul intitulat Din nou despre traducere.
De o francheţe dezarmantă, textul în cauză
începe prin încercarea de a defini un statut
al traducătorului, astăzi. Între paranteze fie
spus, verbul a încerca este unul din cele care
o... obsedau pe scriitoare. Iată însă ce consta
tă traducătoarea, cu vădită amărăciune:
„Dar se poate oare vorbi astăzi în România
despre un statut al traducătorului? Am
publicat nu demult un articol intitulat
Retragerea dreptului de semnătură, în care
arătam că în reviste şi ziare, la televiziune şi
la radio, când se vorbeşte sau se scrie despre
vreo carte tradusă, nu se specifică, decât cu
foarte rare ocazii, numele traducătorului.
Am constatat că se practică, mai mult
ca niciodată, această suprimare de nume,
ca şi cum versiunea română ar fi căzut de
undeva, din ceruri, şi ar aparţine unei instanţe
abstracte, anonime, neindentificabile. Este
astfel sugerată ideea că nu are nici o im
portanţă cine a făcut traducerea, că toate
traducerile au aceeaşi valoare. [...] Mizerabil
plătit, umilit, traducătorul este astăzi, în ţara
noastră, un fel de paria, dar şi, când este

foarte bun, un erou al culturii pentru un
mic grup de oameni care mai ştiu ce-i o
traducere bună, ce importanţă are ea“. (loc.
cit., pp. 180-181)
Da, un erou al culturii autentice a fost
Irina Mavrodin prin tot ceea ce a înfăptuit
(alt verb preferat de ea!), mai cu seamă prin
eforturile uriaşe ale muncii de a traduce, de
a ne face să înţelegem ce este o traducere
bună. În capitolul amintit ea decelează
şi câteva reguli şi principii descoperite
de-a lungul prodigioasei activităţi, de la
care nu s-a abătut apoi, demonstrândule cu consecvenţă eficienţa. Astfel, între
cele două principii dilematice de care
se loveşte orice traducător competent –
„fidelitate“ şi „trădare“ – Irina Mavrodin a
ales fidelitatea faţă de textul tradus, pentru
a-i prezerva conţinutul original şi în limba
ţintă. O operă din orice literatură străină
trebuie să emane, după ce a fost tradusă,
şi caracterul de „stranietate“, un pic altfel
spus: de „străinătate“. În franceză termenii
étrangeté şi étranger sunt, de asemenea,
diferiţi dar conlucrează la precizarea acestei
idei. Ea aparţine unei etici, obligatorii –
cum altfel?, a traducerii. Nu înseamnă
însă că Irina Mavrodin a respins aportul
creator al traducătorului, căci s-a ghidat
în mod inspirat după o idee formulată de
Marcel Proust: „O piatră de încercare ar
fi – din perspectiva acestei logici a unei
etici a traducerii pe care încerc să o schiţez
– păstrarea acelei étrangeté (stranietate –
cuvânt pe care trebuie să-l inventăm, căci
el nu există în limba română) a operei pe
care o traducem. Vorbind despre propria-i
experienţă auctorială, Proust spune: « Les
beaux livres sont écrits dans une sorte de
langue étrangère. » („Cărţile frumoase sunt
scrise într-un fel de limbă străină“).“
Irina Mavrodin exemplifică constatarea
cu „limba lui Proust“, „limba lui Shake
speare“, „limba lui Beckett“, iar noi putem
continua cu „limba lui Flaubert“, „limba
lui Eminescu“, „limba lui Caragiale“ etc.
Desigur, marii scriitori îmbogăţesc limba
în care creează, făurindu-şi un stil propriu,
inimitabil, ce devine marca principală a operei
lor. Traducătorul profesionist trebuie să nu
piardă din vedere acest deziderat, recreând,
pe cât posibil, stilul marilor scriitori în limba
ţintă. Totuşi, mai remarca Irina Mavrodin,
unii dintre aceştia sunt intraductibili, adică
imposibil de redat fidel în altă limbă, iar
încercările repetate, din nefericire eşuate,
de traducere a lui Eminescu în franceză sunt
reamintite de autoare. În aceeaşi situaţie se
află şi Caragiale, Marin Sorescu ş. a.
Dintre scriitorii traduşi de Irina Mavrodin
cităm pe Marcel Proust, Emil Cioran, Albert
Camus, André Gide, Henri de Montherlant,
Jean Cocteau, Albert Cohen, Francis Ponge,
Maurice Blanchot, Gérard Genette, Gaston
Bachelard, Paul Ricoeur, Gustave Flaubert,
Stendhal, Doamna de Staël, Doamna de
Sévigné. Pe această cale, opere de valoare
inestimabilă au intrat şi în patrimoniul
limbii române: În căutarea timpului
pierdut (traducere integrală), Roşu şi negru,
Salammbô, Bouvard şi Pécuchet, Spaţiul
literar, Apa şi visele, Frumoasa Domnului,
Mitul lui Sisif, Faţa şi reversul, Căderea,
Exilul şi împărăţia, Amintiri de la curtea cu
juri şi multe, multe altele.

Eseu

I

Scrisul Românesc

O premieră istorică
în ţara faraonilor

storia se scrie sub ochii noştri în Egiptul aces
tor luni, ca parte a unei tranziţii care – noi, în
Estul Europei, o ştim deja – e mereu mai lungă
decât se credea iniţial. Vreme de 30 de ani (începând
cu octombrie 1981), acest stat a fost condus, cu mână
de fier, de regimul preşedintelui Hosni Mubarak. Pe
strada egipteană, deocamdată este prea devreme pentru
o analiză la rece a ce a fost bun şi ce a fost rău în toată
această perioadă. Când, pe 11 februarie 2011, cel de-al
patrulea preşedinte al Egiptului – Mubarak – demisiona
sub presiunea unei revoluţii ce a aprins patimi vechi şi
aspiraţii noi ale societăţii, ţara a intrat într-un proces
electoral care încă nu s-a terminat. Între noiembrie
2011 şi ianuarie a.c. au avut loc alegerile pentru
Adunarea Populară (un fel de cameră a deputaţilor, cu
peste 490 de membri), iar între ianuarie şi martie a.c.
s-au ales reprezentanţii în Şura, camera superioară a
parlamentului. Partidul Libertăţii şi Dreptăţii (al Fraţilor
Musulmani) a obţinut peste 40% din voturi, urmat de
un alt partid islamist (Al-Nour, al curentului salafist)
care a luat şi el peste 20% – aşadar, circa 65% din noul
parlament egiptean este alcătuit din reprezentanţi ai
islamului politic.

Cele două feţe ale Sfinxului

În aceste condiţii, alegerile prezidenţiale au avut o
miză crescută – din cel puţin trei motive: pe de o parte
i) ele sunt menite să contureze peisajul politic al ţării
pentru următorii patru ani, fie prin întărirea controlului
islamiştilor asupra instituţiilor statului, fie prin
echilibrarea acestora cu o coabitare între un parlament
islamist şi un preşedinte reprezentant al laicilor mai
mult sau mai puţin „liberali“; apoi, ii) aceste alegeri
prezidenţiale au fost un eveniment inedit în Egipt –
primele alegeri prezidenţiale desfăşurate democratic,
cu o autentică competiţie, cu dezbateri televizate, cu
polemici ascuţite şi cu o campanie desfăşurată altfel de
fiecare dintre (mulţii) candidaţi; oricum, trebuie salutat
faptul că alegerile s-au desfăurat în relativă linişte
socială, iar observatorii internaţionali nu au semnalat
fraude semnificative; în fine, iii) este emblematic faptul
că primul tur al acestor alegeri arată scindarea profundă
existentă la nivelul societăţii în privinţa drumului de
urmat. Nu e întâmplător, poate, că cei doi candidaţi
care au ajuns să-şi dispute prima funcţie în stat provin
din medii total diferite: unul este candidatul susţinut de
Fraţii Musulmani, iar celălalt este un fost ministru al
regimului Mubarak. Iată cum s-a ajuns aici.

Candidaţii...

În zilele de 23 şi 24 mai a.c., 52 de milioane de
cetăţeni cu drept de vot au fost aşteptaţi la urne, într-una
dintre cele mai mari ţări ale lumii arabe (82 milioane
de locuitori). În ciuda faptului că alegerile pentru noul
preşedinte au acaparat media locale ca fiind o premieră
în proaspăta istorie democratică a ţării şi deşi Consiliul
Suprem al Forţelor Armate (care a condus ţara după
înlăturarea lui Mubarak) a sfătuit oamenii să-şi exercite
dreptul electoral, prezenţa efectivă la vot a fost relativ
mică: doar 41% dintre electori s-au prezentat la urne
(mai puţin decât la recentele alegeri parlamentare, care
au scos din case cca 55% de cetăţeni). Dar acest lucru
nu trebuie să mire: egiptenii şi-au dat seama că primul
tur nu va clarifica nimic şi că doar cel de-al doilea va
fi decisiv – deci era de aşteptat ca prezenţa la vot să
crească în consecinţă. Oricum, observatorii străini
au fost surprinşi plăcut de entuziasmul cu care mulţi
egipteni au aşteptat multe minute în şir pentru a vota,
în ciuda căldurii de afară. Întrebată „De când aşteptaţi
aici pentru a vota?“, o femeie ce aştepta la o secţie de
vot a răspuns „Toată viaţa mea am aşteptat asta“1 – un
răspuns sugestiv pentru schimbarea de proporţii pe cale
de-a se produce în fosta ţară a faraonilor.
În cursă, în prima rundă, au fost aşadar înscrişi 13
candidaţi. În condiţiile în care era de aşteptat ca niciunul
dintre candidaţi să nu obţină 50% de voturi din primul

tur, un al doilea episod electoral a fost programat pentru
zilele de 16 şi 17 iunie a.c. – în chiar zilele în care acest
număr al revistei iese de sub tipar.
Trebuie să spun că am fost întrucâtva implicat
subiectiv în aceste alegeri. Preferatul meu (şi al multor
observatori occidentali2) a fost Amr Mussa, fost
ministru de Externe al Egiptului şi fost preşedinte al
organizaţiei Liga Arabă. În toamna anului 2007, când
am vizitat Egiptul în calitate de ministru, dl Mussa m-a
primit la sediul din Cairo al Ligii şi, la un pahar (sau
două-trei) de ceai de mentă am avut o discuţie amplă, de
care mi-aduc aminte cu plăcere. O vreme, Amr Mussa
a fost considerat favorit în cursa prezidenţială; atu-urile
sale erau experienţa diplomatică, imaginea sa de cvasidisident în raport cu Mubarak; dar alegătorii egipteni au
dorit altceva. În cele din urmă, Mussa (acum în vârstă
de 75 de ani) n-a prins podiumul, care după 24 mai a
arătat astfel: pe locul 3 (cu 22%), Hamdin Sabbahi –
un jurnalist de stânga intrat în cursă aproape în ultimul
moment şi care s-a recomandat a fi un continuator
ideologic al legendarului preşedinte al Egiptului din
anii ’50 – ’60, Gamal Abder Nasser; pe locul 2 (cu 24%)
s-a clasat candidatul Ahmed Şafiq – fost pilot al forţelor
aeriene egiptene şi fost ministru al epocii Mubarak;
iar pe locul 1 (cu 25%), candidatul susţinut de reţeaua
Fraţilor Musulmani, Mohamed Morsi3.

... şi reţelele lor

Scorul strâns obţinut de primii trei candidaţi este
odată în plus sugestiv pentru profunda scindare a
societăţii, într-un moment precum acesta, în care toate
perspectivele sunt – teoretic – deschise în faţa Egiptului.
În turul doi al alegerilor se vor întâlni două feţe ale
aceleiaşi ţări: pe de o parte, un candidat al schimbării
radicale, care se prezintă drept exponent al revoluţiei
eliberatoare de anul trecut (Morsi) şi care beneficiază
de întinsa reţea a Fraţilor Musulmani din ţară; iar pe
de altă parte un altul care promite o tranziţie mai lină
(Şafiq), din moment ce spune că el însuşi este mândru
de ce a realizat în anii epocii Mubarak. Totuşi, ar fi o
greşeală să vedem în cei doi un revoluţionar, respectiv
un conservator. Într-un peisaj politic încă nesedimentat
– precum este Egiptul astăzi –, fiecare dintre cei doi
aduce avantajele şi dezavantajele sale.
Mohamed Morsi, candidatul (în vârstă de 60 de
ani al) Fraţilor Musulmani, inginer de profesie, speră
acum să atragă partea leului din voturile celor ce nu s-au
prezentat la primul tur, dar în acelaşi timp urmăreşte să
liniştească şi votanţii – precum minoritatea creştină
(copţii) din Egipt, cca. 10% din populaţie – care se tem
că o posibilă victorie a lui ar putea institui un monopol
al islamismului asupra politicii ţării. În legătură directă
cu votanţii creştini, Morsi le-a promis, de exemplu,
că el nu se va opune construirii de noi biserici – lucru
remarcabil, cu atât mai mult cu cât în alte state arabe
(vezi Arabia Saudită) nici prezenţa unei cruci pe o
clădire nu este îngăduită. Oricum, e de observat că cele
cca. 25% din voturi obţinute de Morsi sunt doar o mică
parte din cele cca. 65% obţinute de islamişti în alegerile
parlamentare – semn că mulţi egipteni îşi doresc mai
curând un echilibru politic în ţară decât dominaţia
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clară a curentelor de sorginte religioasă. În cazul în
care va fi ales preşedinte, Morsi a declarat că va ieşi
din structura de conducere a Fraţilor Musulmani şi că
„va fi un preşedinte al tuturor egiptenilor“, indiferent de
convingerile sau religia lor4.
La rându-i, celălalt finalist, Ahmed Şafiq, are două
căi prin care doreşte convingerea absenteiştilor sau a
celor ce au optat pentru un terţ: fost ministru al aviaţiei
civile şi chiar prim-ministru interimar pentru scurt timp
sub regimul Mubarak, Şafiq profită de nostalgia pe care
unii egipteni o au faţă de ordinea asigurată de vechiul
regim, dar are totodată grijă să precizeze partizanilor
revoluţiei din 2011 că el nu doreşte revenirea la starea
de lucruri din trecut; „o nouă eră se deschide [în faţa
Egiptului] şi nu mai există posibilitatea de a face paşi
înapoi“ – spune el5.

Un singur lucru cert

La ora la care scriu aceste rânduri, oricare dintre cei
doi finalişti pare a avea şanse egale – deci este imposibil
(şi inutil, cred) un pronostic. Totuşi, o certitudine există:
noul preşedinte al Egiptului, oricine va fi el, va trebui
să conducă ţara într-o perioadă foarte agitată, în care
tentaţiile şi speranţele (unele irealiste) se alimentează
unele pe altele.
Cum se ştie – şi după cum noi, est-europenii, am
trăit-o la rându-ne –, revoluţiile şi eliberarea au preţul
lor. În cazul Egiptului (ca şi în cazul României sau
al altor ţări din zonă), preţul libertăţii a fost scăderea
economică. Noul preşedinte are, aşadar, i) sarcina de a
gestiona reconstrucţia economică a ţării după aproape
doi ani de regres şi după ce delapidarea fostei proprietăţi
de stat a început deja în spatele scenei. De la o creştere
de 5% în 2010, Egiptul de azi este la minus în privinţa
PIB-ului. Rezervele valutare ale ţării sunt fragile, inflaţia
este în jur de 12%, turismul – sursă importantă de venit
pentru bugetul statului – s-a redus cu o treime faţă de
ce era în 2010, iar investiţiile străine în economie sunt
acum sub a 20-a parte din ceea ce reprezentau în 20076.
Preşedintele va deveni repede conştient că tineretul ţării
are nevoie de locuri de muncă – altfel, pacea socială nu
se va obţine şi nemulţumiţii se vor simţi iarăşi chemaţi în
pieţe, sub refrene (pe care noi le ştim din istoria noastră
recentă) gen „ultima soluţie/ altă revoluţie“ etc. Apoi,
ii) o altă sarcină în faţa noului preşedinte va fi să-şi
impună autoritatea asupra armatei7. În mod tradiţional,
după 1952 armata a avut pretenţia (ca şi în Turcia, până
nu demult) că este păstrătoarea şi garanta ordinii în ţară.
Deocamdată, noua Constituţie a statului egiptean nu
este încă adoptată – astfel încât nu se ştie încă ce rol şi
ce pondere va avea preşedintele în noul sistem. Oricum,
el va trebui să fie un arbitru eficient între pătura militară
a societăţii şi cea civilă, precum şi între islamişti şi laici,
între musulmani şi creştini ş.a.m.d. Cum se vede, iată o
sarcină nu tocmai uşoară. Şi, nu în ultimul rând, iii), noul
preşedinte va trebui să dea semnale ferme, previzibile şi
calme inclusiv în privinţa politicii externe a Egiptului.
Pilonul stabilităţii fragile din Orientul Mijlociu, atâta
câtă este ea în momentul de faţă, este sistemul de tratate
(din 1978-79) dintre Egipt şi Israel. Să sperăm că noul
preşedinte egiptean, oricine ar fi el, nu va face paşi
înapoi nici din acest punct de vedere.
Egypt’s presidential election, editorial în ziarul „Qatar Tribune“,
28 mai 2012, p. 8.
2
Vezi Spring can come again. Egypt’s presidential election, în
„The Economist“, 19 mai 2012, pp. 15-16.
3
Borzou Daragahi & Heba Saleh, Egypt faces division in electoral
run-off between Islamist and ex-militarii man, în „Financial Times“,
ediţia de weekend, 26-27 iunie 2012.
4
Egypt candidates court undecided voters, depeşă „Agence
France Press“, 27 mai 2012.
5
Idem.
6
Spring can come again..., p. 16.
7
Egypt’s presidential election…, p. 8.
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l cunosc pe Henri Zalis de câteva mii de ani
şi pot spune, pe proprie răspundere, că am
putea alcătui împreună – doar noi doi! – un
parlament bicameral, eu fiind, ca iniţiator, preşedintele
Senatului, iar domnia sa, ca prieten al meu, preşedintele
Camerei deputaţilor. Fireşte, n-am avea nevoie de alte sute
de parlamentari, nici măcar surdo-muţi, precum au fost,
sunt şi vor mai fi aleşii poporului... Totuşi, de un singur
parlamentar am mai avea nevoie, pentru a nu ne bloca
reciproc la vot! Cine ar putea fi acesta? Vom vedea!
În prima sesiune eu am să pun pe ordinea de zi spinoasa
problemă a secularizării averilor nemânăstireşti, privatizate
pe-nserat, pe şutic, prin elan haiducesc, iar Zalis ca face
vorbire despre baronizarea ţărilor de către ţări şi despre
efectul moralităţii asupra razelor gama.
Cum ştiu că dl. Zalis îl consideră, pe bună dreptate, pe
Felix Aderca, drept unul dintre pilonii literaturii române
din secolul XX, o să-l rog, din nou, să pregătească, pentru
Editura Academiei, o ediţie din operele inconfundabilului
nostru scriitor – şi sunt aproape sigur că divanul nostru
bicameral va descoperi banii necesari pentru una dintre
duioasele tipografii danubiano-pontice...
În a doua sesiune a parlamentului nostru particular
vom face vorbire despre memorie! De ce ne vom ocupa
de memorie? Fiindcă memoria este singura alchimie care
poate constitui un echilibru între riscurile şi performanţele
trecutului, aroganţa ideologiilor, patologia financiară a
destructurării unui visat prezent omogen, echilibru ce ar
putea îmblânzi mistificarea viitorului.
Dar dacă memoria va fi obiectivul principal ce va
trebui abolit, capitalismul mercantil şi civilizaţia mărfii vor
putea înlocui memoria, desigur, printr-un confort mental şi
material de piaţă, printr-un apoteotic dispreţ al istoriei, în
care am putea vieţui fără Arghezi, Sadoveanu, Rebreanu,
Blaga, Celan, Voronca, Sebastian, Vianu, alcătuindu-ne,
cu ajutorul libertăţii din import, un spaţiu de secularizare a
raţiunii, de proliferare a unor pulsiuni hormonale zglobii,
un spaţiu care să inducă spre o nouă gândire, orientată
decisiv împotriva a ceea ce am fost şi încă mai suntem...
De ce voi insista să parlamentăm despre memorie?
Fiindcă în ambianţa democratică a parlamentului nostru
din două camere, dacă eu voi propune, de la început, o lege
ecologică, întru stârpirea corupţiei haotice, o lege care să
oblige instituţionalizarea riguroasă a corupţiei, Henri Zalis,
ca să nu mă supere, poate şi-ar cere un timp de meditaţie şi
ar intra într-o neobosită grevă parlamentară.
Aşa că vom trece la cestiuni mai punctuale! De la
vechiul parlament – pardon, parlament multicameral –
acum cunoaştem asta de la servicii! – noi vom moşteni
datoria de a construi o societate nouă, modernă, o societate
fără memorie, cu viitor fără memorie, în care să troneze un
om absolut independent, lipsit de memorie.
Eu fiind mai tinerel cu câţiva anişori decât dl. Zalis, e
normal să-l consult asupra tuturor problemelor şi să-i zic
nene... Îi şi zic:
– Nene Zalis, la mulţi ani! Ai împlinit 80 de veri, 80 de
primăveri, ierni şi toamne, să fii sănătos şi la pungă gros
(dacă se poate!)! Ai o experienţă de viaţă mai echilibrată
decât mine, aşa că spune-mi cum o s-o scoatem la vopsea
în problema lumii fără de memorie? Oare, nene Zalis, crezi
că nici Universul nu are memorie? Eu cunosc un băiat
foarte simpatic, Făt Frumos, care de bună voie şi nesilit
de nimeni, încă din burta mamei sale şi-a dorit să ajungă
într-o ţară fericită, o ţară fără memorie, ţara Tinereţii fără
de bătrâneţe şi a Vieţii fără de moarte! Crezi că asta ni se
cere şi nouă, să construim pe plaiurile mioritice un picior
de rai, unde să nu becalizeze verişanii păcurăraşului,
înapoiaţi cu oile de la Muntele Athos?..
– Dragul meu, lasă bemolii stelari, presimt că o să-mi
spună H. Zalis, Făt-Frumos, e adevărat, a plecat mânat de
propria sa voinţă spre ţara visată, dar după ce a ajuns acolo,
dus în spinare de un cal năzdrăvan, după un timp ieşit din
timp, după o eternitate, o veşnicie – sau, de, mai multe
eternităţi şi veşnicii trăite în fericiri lipsite de memorie!
– fiul de împărat, lipsit total de memorie, îşi recapătă
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Dragă prietene,
memoria – vai, vai! – din cauza unui declic de orientare
geografică, survenit la o vânătoare! O, şi-atunci, brusc şi
dintr-o dată îl apucă un dor nebun de părinţi şi de lumea
lor muritoare!
Aşa că memoria reînviată accidental îi strică tinereţea
fără de moarte şi el pleacă, din nou, mânat, iarăşi, de
propria-i voinţă, spre împărăţia părinţilor săi, care era,
fireşte, şi împărăţia tinereţii cu bătrâneţe şi cu moarte –
împărăţia morţii! Deci, dragul meu, o să-mi spună nenea
Zalis, canonul-modelul Făt-Frumos cade!
– Adică Timpul, de fapt, eternul timp aşternut în ţara
fără de moarte – nu are memorie!... Ei, atunci cum putem
aspira la o asemenea performanţă... şi pe pământ, nene
Zalis?
– Dragul meu, dă-mi voie, o clipă, să devin logic! Hai,
de ce n-o întrebi şi pe doamna Marinescu, fosta domniei
tale colaboratoare – la revista „Contemporanul“! Cu ce
împietează o societate fără memorie... o lume de idioţi?
Fiinţa umană parcurge, lipsită de memorie, un stagiu de
alterare, de depravare neuronică, de alienare, de uitare –
adică de progres... către fericirea visată şi de Făt Frumos,
valahul!...
– Numai că lepădarea de sine, nene Zalis, în cazul
lui Făt Frumos, este echilibrată de regăsirea de sine, la o
vânătoare, unde fiul împăratului, lipsit de memorie, uită
că nu trebuie să păşească dincolo de graniţa pădurii ce
despărţea viaţa eternă de moartea eternă, şi-şi recapătă
aducerea aminte!... Deci: lipsa memoriei îl împinge să
facă nişte paşi greşiţi, care-i vor aduce înapoi memoria,
memoria, care, de fapt, rămăsese în afara ţării cu viaţă
veşnică... Adică: doar ţara morţii păstrează vie memoria!
În ţara fericirii veşnice memoria e veşnic moartă!
– Dragul meu, lasă-mă să-mi revin neînţeles... E cam
cald aici, în sala asta de festivităţi, unde o să urmeze un
mic banchet dat întru cinstirea celor 80 de ani ai mei...
– Nene Zalis, ce-ar fi să ne jucăm niţel, până ne mai
răcorim cu un păhărel cu apă, de-a subiectul şi predicatul...
Întâi, eu sunt subiectul şi matale predicatul... Apoi schim
băm rolurile. Unul întreabă şi altul răspunde, vrei?
– Nu, căci, da, pentru descâlcirea acestei idei – a socie
tăţii fără de memorie! – şi pentru a fi mai autentici, avem
nevoie de o cât mai mare confuzie!
– Bine, bine, nene, doar dintr-o confuzie s-a născut şi
Electra!
– Însă, dragul meu D.R.... Până azi lucrurile par destul
de limpezi, omul, făptură divină, sau o fiinţă înscrisă
în legile selecţiei naturale dichisite de Darwin, era o
entitate aflată în rezonanţă cu cerul, dar şi cu pământul,
cu anotimpurile, ploile, zăpezile, cu animalele, cu păsările,
cu tot contextul socio-politic vernisat de Tătânele ceresc
la Est de Eden... Să nu uităm soarele, stelele şi luna!..
Nunta cosmică, perpetuă, era irefutabil conectată cu noi,
pământenii de la miori... Acum, ajungând fără memorie,
parcă ne îmbârţoşăm, devenind independenţi şi suverani,
rupându-ne şi de Dumnezeu, dar şi de influenţa planetelor...
Nu ţi se pare că viitorul lipsit de memorie duce automat la
o desacralizare a Universului?..
– Că memoria astăzi este o povară, se poate observa,
nene Zalis, şi prin absenţa ei, din ce în ce mai evidentă, din
căpăţânile noastre...
– ... a folclorului, a religiei şi a istoriei?.. E aproape
firesc, dragul meu, dacă ne gândim că azi cultura, în
patologia ei, pentru mulţi cetăţeni fermentaţi de la guvern,
împuţită, a ajuns inutilă!
– Nu-ţi trebuie, ca să ajungi un bordurar irefutabil, sau
un asfaltator de la miori, decât să-ţi continui delimitarea
sinelui de morala celorlalţi, şi chiar de Univers, devenind
propria ta divinitate financiară. Altarul banului, adânc
implementat în Europa Banului Mărăcine, fixează mutaţiile
istorice difuzate în lume: – umanitatea făcând, astfel, un
pas serios în marşul duios al uitării de sine. Fără memorie
va fi foarte-foarte bine, căci oamenii nu vor mai avea parte
de remuşcări, lipsa memoriei echivalând cu cantitatea
de conştiinţă de care au nevoie... Şi astfel vom scăpa şi
de balastul cărţilor – care, între noi fie vorba, chitite în
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biblioteci, acumulează foarte mult praf toxic! – şi vom
scăpa şi de alergiile la praf! Şi astfel oamenii, de la vlădică
până la opincă, nu vor mai fi obligaţi, sau tentaţi, să se
recunoască pe ei înşişi în cărţi!
– Dragul meu, ai dreptate! Fără memorie nu vom mai fi
tentaţi să valorificăm oamenii de lângă noi şi ne va fi mai
uşor să eliminăm total timpul logic al istoriei!...
– Nene Zalis, când parlamentul nostru bicameral se va
pune pe patru roate şi va începe să meargă spre viitor, cre
deţi că va fi prea târziu să coordonaţi un ciclu de ediţii
cu operele fundamentale ale moldo-valahilor europeni
Tristan Tzara, Voronca, Brauner, Marcel Iancu, Fundoianu,
Perahian? Cultura era, totuşi, pe vremea zăpezilor de
altădată, un univers al valorilor – o ordine, chiar dacă
uneori aleatorie! – era, da, da, portretul unor veacuri ce
nu puteau sări peste propria lor umbră. Sigur, au existat şi
perioade în care cultura s-a confundat cu politica, dar nici
astăzi nu suntem scutiţi de filosofiile televizioniste care
dau politicii girul culturii!
– Dragul meu...
– Da, nene...
– Nu ţi se pare că adrenalina politicii propune o formă
de evidenţiere majoră a bărbăţiei cocoşiste?
– Ba da, mai ales în cazul dezvoltatorilor de licitaţii, cei
care oferă ce li se cere din partea primarilor...
– Primarii au privatizat primăriile!...
– Firesc!
– Dragul meu, ce li se cere?!...
– Ce dau cu inimă curată! 40 la sută din contractele de
milioane de dolari ajung în buzunarele primarilor şi gu
vernanţilor, ce duc o viaţă bucolică – şi prin America de
Sud! – pentru a reprezenta mai aproape de adevăr nivelul
de trai mioritic!...
– Asta, dragul meu, demontează, în faţa europenilor,
ipoteza falsă că politicienii noştri câştigă sume consistente
din spăgării şi au un nivel de trai peste medie!..
– Da, nene...
– Am mai priceput, dragul meu, că memoria este o
energie personală şi colectivă – şi că se poate pătrunde şi
ieşi din ea, după o anumită chibzuinţă. Chibzuinţa ce ni se
cere nouă, parlamentarilor din cele două camere, ne obligă,
nu altfel, să anulăm această energie negativă! Astăzi, cu
mijloace tehnice ultrasofisticate, se mai poate observa
momentul naşterii unei noi planete!.. Da, este interesant
de văzut cum materia dă viaţă unor alte forme celeste!
Se poate observa şi cum se sting, în cadrul unei involuţii
ciudate, anumite dispozitive cosmice! Dar memoriei cum îi
putem veni de hac? Nu poate fi vorba doar de o înstrăinare
de Dumnezeu! Dacă ar fi vorba doar de înstrăinarea de
divinitate, o explicaţie am putea găsi recitind Învăţăturile
lui Neagoe Basarab, unde se spune clar:
„Iar domnii în ce chip cad de la Domnul şi Dumnezeul
lor? Cad unii din credinţă, iar alţii din fapte. Deacii ei mor.
Ca oamenii carii suntu suptu stăpânire, cu trupurile mor
domnilor şi împăraţilor pământeşti, iar cu sufletul ei mor
lui Dumnezeu, dacă îi ajunge amarnica moarte şi sântu
nepocăiţi de păcatele lor.“
– Da, nene...
– Dispariţia memoriei nu înseamnă deloc dispariţia
omului, nu, vai, vai, deşi prezenţa omului fără de memorie
ar putea fi cea mai cumplită şi caricaturală prezenţă a sa!
– Da, nene Zalis, dar lipsa memoriei nu va stingheri,
din rut, preocuparea instinctivă faţă de plăcerile hormonale
– şi nu va împieta nici reproducerea semenilor! – fiindcă
frenezia sexuală va rămâne nelipsită din palmaresul
electoral al fiecărui politician de azi şi de mâine!...
– Dragul meu, am impresia că ne-am apropiat destul
de mult de miezul Constituţiei ce ne-a fost lăsată drept
moştenire de ocupanţii forurilor politice contemporane –
şi ar fi cazul să luăm o pauză!
– Bine, nene, luăm o pauză, dar în această pauză, printre
pocnetele sticlelor de şampanie, n-ar fi cazul să încercăm
să-l cooptăm în viitorul nostru parlament, ca observator cu
drept de vot, pe domnul Aurel Vainer?.. Avem în comun
cu dânsul... memoria!... Ce-o să facem cu ea?... Domnul
Vainer este... Da, el poate este ecoul unor voci care n-o să
se stingă niciodată, nici în împărăţia de mâine a lipsei de
memorie...
– Şi cum putem să-l cooptăm în divanul nostru bica
meral?...
– Prin vot deschis, nene Zalis! Domnilor şi doamnelor,
cine este pentru?
Duminică, 22 aprilie, 2012
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A

m ajuns să cunosc Ame
rica întâi prin Vestul ei.
Era şi normal. Studiile
doctorale le-am făcut în California, tot
acolo am deţinut şi primele mele poziţii
didactice americane. Deci ştiam binişor
toată zona San Diego − Los Angeles − San
Francisco, dar într-o măsură chiar nordul
Californiei, atât de deosebit: împădurit,
brumos, însingurat. Extinzând puţin raza
am ajuns să am anume idee despre Vest
în sens mai extins – Arizona, Oregon,
Nevada, Montana, Idaho, şi admirabilul
stat Washington, la extremitatea de
nord-vest a Statelor Unite. Nu a trecut
prea mult şi am ajuns să cunosc, într-o
măsură măcar, şi alte părţi ale „Vestului“:
Colorado, New Mexico (cu peisajul său
unic, de neuitat, cvasi-lunar) şi altele.
Interesant era de fapt că în acest fel
legam experienţa directă de cea livrescă.
Eu luasem cunoştinţă în copilărie şi
în tinereţe mai cu seamă de America
Vestului îndepărtat. Şi anume, în mod
curios, prin autori… germani. Citisem
(mai bine zis, sorbisem!) întreaga lunga
saga vestică compusă la începutul
secolului trecut de Karl May cu eroii
săi, apaşul Winnetou şi etnicul german
americanizat Old Shatterhand. Karl May,
recent sărbătorit pentru centenarul morţii
sale a fost privit o vreme cu suspiciune şi
ostilitate: avusese ghinionul de a fi fost un
favorit de tinereţe al lui… Adolf Hitler.
Dar cărţile sale nu aveau nimic rasist,
amerindienii erau uneori nobili, bravi, de
înalt caracter, alteori trădători şi fricoşi,
comanşii de pildă. Karl May care a rămas
vreme de peste o sută de ani un copleşitor
bestseller la publicul cititor german nu
vizitase nicicând America, deşi dădea a
înţelege că a avut acolo aventuri multiple.
(De altfel a scris şi un amplu ciclu plasat
în Orientul de Mijloc, în lumea arabă,
unde eroul principal purta numele de
Kara Ben Nemsi.) Oricum capacitatea sa
descriptivă este cu totul onorabilă pentru
cărţi de acest tip, Karl May rămânând
unul din scriitorii „populari“, de mare
tiraj, cei mai semnificativi, un adevărat
pionier al genului. Eu l-aş defini ca pe
un urmaş (minor şi comercial) al lui
Fenimore Cooper.
Tot cam în anii copilăriei am citit
şi cărţile unui Fritz Steuben, azi uitat,
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înălţat şi citit în anii Germaniei naziste.
De fapt nici acesta nu era rasist în
descrierile sale, de pildă îl proslăvea pe
Tecumseh, căpetenie cu realitate istorică,
iar dintre colonişti distingea pe germanii
cei buni şi anglo-irlandezii cruzi şi răi.
Dar acţiunea se petrecea pe Coasta de
Est iar împrejurimile nu păreau veridice,
convingătoare.
Au venit apoi, treptat, picătură cu
picătură, filme western pe ecrane. Îmi
aduc clar aminte de Ultimul tren din
Gun Hill, film eroic, cu note tragic-etice,
făcut de John Sturges în 1959 (sosit în
România 6-7 ani mai târziu) cu actori
cum ar fi Kirk Douglas şi Anthony Quinn.
Am avut discuţii, aş spune pasionante, cu
intelectuali români de vârf. Eu mă alăturam
celor favorabili filmului, spunând că iată,
deşi popular, ar putea duce de la el o linie
dreaptă spre Iliada sau spre capodoperele
literare antice şi mitice.
Ajuns în America m-am scăldat în fil
me western, încântat. Da, dar şi dezamă
git, observând că tineretul studenţesc,
oameni de vârsta mea sau puţin mai
tineri priveau cu adversitate acest gen al
valorilor clare, al binelui împotriva răului.
Prin 1969/70 frecventam un cinema
ieftin de cartier unde se dădeau filme mai
vechi. Ei bine, apariţiile lui John Wayne
(care nu-şi ascundea în viaţa publică
concepţiile tradiţionaliste, conservatoare)
erau adesea însoţite de fluierături şi
huiduieli din sala în care plutea leneş
fumul dulceag de marijuana.
Ce-i drept tradiţia de „western“, atât
în materie de literatură, cât şi de film
se apropia de sfârşit. Romane western
americane n-am prea citit, cine ştie de
ce. Filme însă vedeam multe. Şi apoi
California de acum 40 şi ceva de ani era
încă un stat vestic, iar nu unul urbanizat,
„metropolitan“ în majoritate, cum este în
ziua de azi. În anii când eram doctorand a
fost ales acolo senator un George Murphy,
fost actor (printre altele şi) western,
guvernator Ronald Reagan, tot fost actor
western, care avea apoi să-şi proiecteze
valorile asimilate la scară mondială.
Într-un cuvânt, această mitologie
locală, „indigenă“ a americanilor a rămas
totuşi înscrisă undeva în subconştientul
colectiv şi a trimis sau trimite de acolo
semnale şi ecouri. Apar în continuare,

din când în când filme care ar putea
sta cu cinste alături de cele „clasice“
interbelice. Sap omenesc Unforgiven
(Neiertat din 1992 cu Clint Eastwood,
Morgan Freeman, Gene Hackmann
şi Richard Harris), film întunecat, cu
problematică morală.
Sap omenesc pe plan literar cărţile
lui Larry McMurtry, mai ales ciclul
grupat în jurul romanului Lonesome
Dove (Singurică turturea, 1985) care
a primit şi prestigiosul premiu Pulitzer.
Este plasată cartea în a doua jumătate
a secolului 19. Doi buni prieteni, foşti
ofiţeri de graniţă, Augustus McRae şi
Woodrow Call vieţuiesc pe o fermă
din marginile Texasului, împreună cu
vreo câţiva foşti subordonaţi. Într-o
bună zi decid să transporte o cireadă de
vaci şi o herghelie de cai până tocmai
în Nordul noii ţări, în Montana. Istoria
acestui aventuros pelerinaj, peripeţiile şi
piedicile naturale şi omeneşti întâmpinate
în această uriaşă zonă nestabilizată
sunt de neuitat. Larry McMurtry este în
fond un realist şi zugrăveşte de minune
condiţiile de viaţă din această societate
incipientă a Vestului american. Succesul
formidabil al cărţii l-a îndemnat pe autor
să compună un întreg ciclu. N-am citit
totul, dar mi-a plăcut Comanche Moon
(Luna comanşilor, 1997) unde mai
apare un personaj memorabil, colonelul
Inish Scull, comandantul celor doi eroi
pomeniţi mai înainte, pe atunci foarte
tineri încă. McMurtry prinde foarte bine
atât psihologia amerindienilor, ca şi cea
a coloniştilor, diversitatea culorilor,
lumea cvasi-medievală a acelor timpuri
şi locuri, cu aventură şi primitivitate,
eroism şi amoralitate, băutură şi
cavalcade. Să adaug aici că s-a făcut şi un
memorabil serial TV după cartea iniţială
cu o garnitură actoricească de zile mari:
Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Robert
Urich, Danny Glover, Steve Buscemi,
Anjelica Houston, Diane Lane şi încă.
Despre romanul lui Edward Abbey The
Fool’s Progress (Înaintarea neghiobului,
1989) am mai scris şi altă dată. Este o
carte dureroasă şi duioasă totodată,
în pofida virilităţii sale cinice. Abbey
desfăşoară un „anarhism patriotic“,
proslăveşte în fond libertatea sărăciei,
ne prezintă un erou ce caută să trăiască

numai în natură, e deziluzionat de tot şi
de toate, nu mai are niciun sens în viaţă,
dar vrea cu tot dinadinsul ca înainte de
moarte să se întoarcă la prăpădita de
fermă unde s-a născut şi unde, în egală
mizerie îşi duce zilele fratele său. Aici,
din Vest a mai rămas doar o îndărătnică
libertate de dragul libertăţii – cu adevărat
un simplu ecou.
După cum tot un ecou îndepărtat (ca
să revenim la politică!) este şi deputatul
texan Ron Paul. Acesta e un „libertarian“
afiliat republicanilor. „Libertarienii“
sunt în fond un soi de neo-anarhişti
moderni dornici să reducă la minimum
statul, pacifişti şi izolaţionişti. De
mai multe ori a candidat Ron Paul la
preşedinţie în preliminariile republicane,
din amuzament îmi vine să cred, căci
şanse de câştig nu avea. Pe de altă parte
omul e de adâncă şi totală integritate,
coerent în ce spune, e un om cu o cauză
reală, nu doar cu un program. Genul de
independenţă şi autonomie individuală
pe care îl promovează a avut autentic
succes mai ales la tineri. Era plăcut să
urmăreşti pe cineva cu veridicitatea lui.
Iarăşi: ecou al Vestului de odinioară.
În fine chiar ieri (faţă de ziua în care
scriu aceste rânduri) am fost să-l ascult
la Kennedy Center vorbind pe Wendell
Berry, scriitor de frunte, eseist, prozator,
poet, fermier, ecologist. Trăieşte pe
ferma strămoşească din Kentucky şi
vorbeşte într-una pe ton anticapitalist
despre mica producţie, despre îngrijirea
şi gospodărirea pământului, a naturii,
a animalelor, despre producţia la scară
umană, despre virtuţile tradiţionale,
despre afecţiune şi frumos. Este în tradiţia
agrarienilor sudişti din anii ’920 şi ’930,
dar pe mine mă duce gândul la strădaniile
sociopolitice ale unor Chesterton şi mai
de mult, a lui Cobbett. Am rămas uluit
de căldura entuziastă cu care l-a primit
publicul pe vârstnicul Wendell Berry.
Poate ar mai fi de spus în încheiere
că cei trei autori pomeniţi de mine aici
au fost toţi studenţi şi discipoli ai marelui
Wallace Stegner (1909–1993), cărturar
şi romancier, bard de frunte al Vestului
tradiţional american. Iată deci cum se
perpetuează cel puţin într-o măsură
imaginea şi valorile culturale ale acestui
Vest de odinioară.                Aprilie 2012

12

Nr. 6 (106) ♦ iunie 2012

Mircea TOMUŞ

Scrisul Românesc

Eseu

Niveluri de realitate şi rolul hazardului
în „O scrisoare pierdută“
[În suflet sau] pe pălărie…
În cea de a treia comedie a lui Caragiale, O scrisoare
pierdută, realitatea, adevărul a luat forma unui petec de
hârtie, a unui bileţel, o scrisorică de amor; sub această
formă, el, adevărul, a părăsit, ca într-o volută de zbor,
purtat pe aripile întâmplării, proximitatea intimă şi,
desigur, parfumată a unei femei tinere şi frumoase
pentru a se clătina uşor în zborul lui şi a ateriza... unde?
Undeva de unde avea să fie găsit de cineva, căruia nici
dramaturgul nici el însuşi nu-i dau
vreun nume: Cum mă cheamă? Ce
trebuie să spui cum mă cheamă...; i se
spune doar: un cetăţean, cetăţeanul...
şi se mai adaugă, pentru ca să ne între
băm de ce?: turmentat. Să reţinem,
deocamdată, că, numindu-l cetăţean,
dramaturgul-demiurg îl identifică
drept component, şi încă unul activ, cu
drept de vot: vorba e, sunt alegător?,
al universului pe care îl construieşte
pentru şi prin piesa sa; nedându-i nici
un nume, îl lasă anonim, necunoscut,
întocmai ca soldatul necunoscut,
aproape mai mult un simbol funcţional
decât o persoană ca atare. Acestui
component simbolic al comunităţii îi
pică în palmă, ca o pleaşcă, imaginea
engramatică a realităţii, a adevărului,
scrisoarea; numai că, până nici nu
apucase să descifreze total acest mesaj, un intrus vine
de se amestecă în ceea ce se anunţa ca o relaţie binară
între adevăr şi entitatea umană etalon din piesă: Când
am găsit-o, de curiozitate am deschis-o şi m-am dus
subt un felinar, s-o citesc. N-apucasem s-o isprăvesc
bine… şi haţ! Pe la spate, d. Caţavencu dă să mi-o ia. Se
ştie bine că, spre marele necaz al Zoei şi al prefectului,
Caţavencu îi ia, până la urmă, cetăţeanului, scrisoarea; o
ia, dar cum? Prin înşelătorie, îmbătându-l pe acesta: Ba
că dă-mi-o, ba că nu ţi-o dau, din vorbă-n vorbă, turavura, ne-am abătut pe la o ţuică… una-două-trei… pe
urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere…
A făcut cinste d. Nae. Când Zoe presupune catastrofa:
Ţi-a furat-o Caţavencu!, Cetăţeanul recunoaşte candid:
Adică d. Nae. Se prea poate… că am şi dormit…
Deci, după un prea scurt pasaj pe la insul din
umanitatea anonimă, purtătorul de real şi adevăr,
scrisoarea, ajunge, prin înşelătorie, cu ajutorul ameţelii
etilice şi al somnului, obnubilator de cunoştinţă, în
posesia unuia din cei mai activi agenţi ai nivelului
ficţiunii, teoreticianul ipostazei sale turbulente,
agresive: Caţavencu. După care devine obiect de
târguială şi de şantaj. Interesant este că acest simbol al
realităţii în formă scrisă face, din acest moment, pentru
a fi valorificat de principiul ficţionar, o mulţime de
pui; mai ales prin intermediul scrisorilor, telegramelor
şi al textelor tipărite, de ziar sau anunţuri, se consumă
tensiunea latentă şi ameninţătoare dintre adevăr şi
ficţiune: de la Caţavencu, în această chestiune, primeşte
o scrisoare Zaharia Trahanache; tot de la el, una şi Zoe;

Zoe Trahanache interpretată de Elvira Godeanu

în târg se difuzează un anunţ privind sprijinul electoral
pe care urmează să-l primească acelaşi Caţavencu de
la Trahanache şi prefect; Farfuridi şi Brânzovenescu
telegrafiază la Bucureşti, iar semnalul lor de alarmă
are, mai întâi, forma unei scrisori scrise de acelaşi
cetăţean şi iscălite anonim: Trebuie să ai curaj ca mine
trebuie s-o iscăleşti: o dăm anonimă!, îl îndeamnă şi îl
încurajează Farfuridi pe amicul său, Brânzovenescu; tot
prin intermediul telegrafului şi, deci, tot printr-un text
epistolar este anunţată şi candidatura
oficială, de la Bucureşti.
Departe de a trece într-un plan
secund de importanţă scrisoarea
principală, scrisoarea, echivalentul şi
simbolul realităţii şi adevărului, din
contră, această mulţime de texte scrise
şi scrisori îi scot în relief mai pregnant
conţinutul şi importanţa ei de unică
purtătoare a unui mesaj esenţial, a
mesajului decisiv care este, la urma
urmei, însăşi miza de bază a piesei.
Iar, în tot acest timp, în care mesajul
de bază al adevărului face atâţia pui
mărunţi şi îi împrăştie în toate colţurile
spaţiului fictiv al comediei, pe la
toate instanţele lui, acesta, mesajul
de bază îşi continuă progresiva lui
lucrare la amplificarea şi potenţarea
traseelor de tensiune din construcţia
dramatică: provoacă nemaiîntâlnită tulburare între
componenţii triunghiului de bază, agitaţia partenerilor
politici, determină activarea la maximum a poliţaiului
urbei, arestarea şi percheziţionarea, fără nici un fel
de suport legal, a lui Caţavencu, aducerea binomului
Zoe-Tipătescu în pragul rupturii, răsturnarea totală a
orientării politice a stâlpilor judeţului şi riscul înfruntării
guvernului, creşterea la cote supreme a tensiunii interne
a comunităţii politice în pragul momentului decisiv al
întrunirii electorale, când urma să se petreacă nu numai
confruntarea hotărâtoare, dar şi pronunţarea candidaturii
agreate de gruparea autoritară.
În acest moment de cumpănă, când abia dacă mai era
un pas, sau o jumătate de pas până la ciocnirea care putea
să aducă triumful sau dezastrul pentru întregul univers
construit, ca un castel de cărţi de joc, pe o ficţiune, în
dinamica ecuaţiei dramaturgice, factorul ei esenţial şi
decisiv, miza ei centrală, scrisoarea, este dublat de un
factor adăugat, secundar şi de sens contrar, care poate
părea prevăzut să-l contracareze: poliţa, care este tot un
înscris, măsluită de Caţavencu. De la bun început, încă de
la cea dintâi pomenire a ei, această contra-miză se arată
mult mai slabă în puteri şi mult mai puţin semnificativă
decât adevărata miză a piesei, iar progresia jocului
combinatoriu în care este încadrată oarecum lateral nu-i
aduce sporuri, nici în importanţă, nici în semnificaţie.
Încât, când a fost să fie puse în balanţă cele două mize,
cea din urmă aproape că nici nu a contat şi imaginea
simbol a adevărului, ori substitutul lui, şi-a continuat
şi împlinit destinul propriu prin propriile sale puteri,
prin propriul impuls. Aceasta pentru că scrisoarea a
fost, pe tot parcursul piesei, reprezentant a ceva foarte
important, al uneia din dimensiunile ei fundamentale,
adevărul, câtă vreme poliţa falsificată nu depunea
mărturie decât pentru unul din segmentele parţiale ale
celeilalte dimensiuni fundamentale, ale ficţiunii.
Aşa se face că, întocmai ca şi în prima ei manifestare,
în prima ei descindere pe tărâmul ficţiunii, când a fost
adusă aici pe bătaia de vânt a întâmplării, şi în momentul
de maximă tensiune al evoluţiei şi confruntării
dramatice, din finalul întrunirii electorale, când s-a
pronunţat şi numele candidatului, tot întâmplarea pură
a purtat scrisoarea pe curenţii săi nevăzuţi. Unde? Pe
creştetul, la propriu: pe capul aceluiaşi ins anonim,
Cetăţeanul turmentat şi necunoscut, sub forma pălăriei
albe (ca să fie uşor de recunoscut) a lui Caţavencu, unde
fusese ascunsă de acesta sub căptuşeală. Pentru ca să se

încheie ciclul, iar drama să fie gata de împlinire.
Hazardul, zeul suprem
Este limpede, acum că, având cunoştinţă despre
organizarea internă a dramei, prin contrabalansarea
tensionată dintre cele două niveluri de realitate, realitatea
fictivă de grad 0 şi realitatea fictivă ca atare, cu factorii
componenţi şi raporturile lor specifice, putem realiza şi
care sunt forţele decisive care duc progresia ei din treaptă
în treaptă. Este, mai întâi, forţa internă a ficţiunii, faptul că
ea nu este realitate, nu este adevăr, şi are tendinţa naturală
de a se arăta ca atare, de a se dezvălui ca falsitate, după
cum este şi forţa internă a realităţii, a adevărului care,
fiind ceea ce este, se afirmă ca atare.
Alături de aceste forţe principale, mai sunt altele,
secundare, pe care le putem numi şi condiţii favorizatoare
sau, dimpotrivă, contrare. Astfel, tendinţa realităţii, a
adevărului de a se dezvălui ca atare se concretizează în
faptul că scrisoarea trimisă de Tipătescu Zoei se rătăceşte,
depăşeşte instanţa adresantului precis şi ajunge, prin
mijlocirea hazardului, mai întâi la Cetăţeanul, apoi la
Caţavencu, iar apoi din nou la Cetăţeanul; este adevărat
că, în termenii particulari ai evoluţiei dramaturgice,
aceasta se face prin jocul întâmplării, favorizat, pentru
prima dată, de ameţeala bahică, iar apoi de un acces
de furie politică. Dar atât întâmplarea, hazardul pur şi
simplu, cât şi extazul, transportul violenţei, sunt forme
prin care se manifestă şi se presupun energii superioare,
supralumeşti; întâmplarea este ceea ce decide zeul, „cum
dă Dumnezeu,“ după formula comună românească.
Nimic, nicio altă forţă nu ar putea personifica mai bine,
decât întâmplarea, necesitatea cea mai ascunsă şi ultimă
a lucrurilor; orice altă determinare cauzală nu poate avea
altă sursă decât una inferioară celei supreme. Numai
instanţa ultimă se poate manifesta prin hazardul pur,
ceea ce tocmai aşa se întâmplă în O scrisoare pierdută,
unde această puritate a hazardului este înnobilată încă
odată, scoasă în evidenţă de transa perpetuă a agentului
ei fizic, Cetăţeanul. Că acesta este, totodată, şi ilustrarea
individualizată a umanităţii anonime nu este decât
o logică împlinire, instanţa supremă alegându-şi în
mod firesc şi necesar reperul contrar, aflat la maximă
depărtare, dar şi la superlativă reprezentativitate.
Dintotdeauna, în procedările mitologiilor spectacu
lare, adevărurile ultime şi supreme au fost rostite prin
gurile unor aleşi în perspectivă valorică aparent inversă:
nebunii, infirmii, bufonii, afazicii, cei abandonaţi exta
zului. Sigur că încărcătura pitoresc-sociologică a crea
ţiei dramatice a lui Caragiale, inclusiv a neuitatului său
Cetăţean turmentat, este reală, dar nu exclusivă; agen
tul dramatic respectiv, ca şi întreg teatrul autorului său
reprezintă enigme cu mult mai multe lacăte decât strict
cel social-mimetic. Principiul lor arhitectonic conţine
componente mult mai bogate şi mai adânci, se constituie
din alăturări de întregi ansambluri existenţiale, adevărate
niveluri de realitate, stratificate în diverse grade de
ficţionalitate, în ansamblul cuprinzător al ficţiunii
dramaturgice unitare.		    Continuare în pag. 13

Scenă din O scrisoare pierdută cu Grigore Vasiliu Birlic,
Niki Atanasiu, Ion Finteşteanu, Regia de Sică Alexandrescu – 1953
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Puţină mitologie …

L

iteratura este fiica mitologiei – aşa cum
spunea Mircea Eliade. Recursul la mitolo
gie este absolut obligatoriu şi necesar în
interpretarea literaturii, dar şi pentru înţelegerea statutului
unor discipline, cum este hermeneutica, disciplina cea
mai vastă dintre toate, ce se ocupă cu studiul interpretării.
Or, interpretarea nu poate să lipsească, după cum se ştie,
nici din disciplinele exacte.
Când Platon a lansat termenul de „hermeneia“
era convins de importanţa lui covârşitoare, pentru că,
în ultimă instanţă, totul este interpretare. Şi Lumea
şi Cartea pot şi trebuie să fie interpretate! Termenul
este un derivat de la numele zeului Hermes, divinitate
complexă şi polifuncţională la vechii greci.
În mitologia greacă au existat doi zei cu acest nume:
Hermes Arcadianul şi Hermes Trismegistul. Hermes
Arcadianul era anterior lui Hermes Trismegistul.
Despre el, mitologia ne spune că s-a născut într-o
peşteră de pe muntele Kylene din Arcadia. Imediat
după naştere, ar fi fugit în Thesalia şi i-ar fi furat cirezile
fratelui său,  Apollo. Întors în peştera natală, ar fi găsit
o broască ţestoasă şi ar fi confecţionat din carapacea
ei o liră. Auzind sunetul minunat al lirei, Apollo i-ar fi
lăsat cirezile şi i-ar fi dăruit vestitul caduceu, bagheta
magică, despre care se spune că transforma în aur tot ce
atingea, care împreună cu pălăria cu boruri largi şi cu
sandalele zburătoare constituie imaginea plastică prin
care vechii greci şi-l reprezentau pe Hermes, pe care
Zeus, mândru de fiul său, îl va investi cu numeroase
funcţii. Dintre toate divinităţile ce populează panthe
onul mitologiei greceşti, Hermes rămâne zeul cel

→

Continuare din pag. 12

Pentru un spectacol de o atât de înaltă demnitate,
corespunzătoare marilor tragedii antice, forţele care
mişcă maşinăriile dramei, de anvergura unor continente,
nu pot fi unele între altele; numai forţele supreme,
întrupate în cotituri de hazard şi transporturi de extaz,
pot să disloce şi să transporte astfel de formaţiuni.
Cu aceste încheieri suntem încă departe de a fi
descuiat lacătul care zăvoreşte finalul din O scrisoare
pierdută. Am putea spune că, până acum, abia vedem
acest lacăt şi ne pregătim să punem cheia în broască.
Agentul (secret al) superficţiunii
Cheia pentru descuierea acestui lacăt, cheia pentru
decodarea jocului combinatoriu al celor două niveluri
de realitate, a proiectului comediografic, cu mizele lor
principale şi cu particularele raporturi ale componentelor
lor interne, se află, cum este de presupus, în chiar textul
acestei comedii; ea este întruchipată în, poate, cea mai
stranie apariţie a teatrului caragialean, adusă în scenă,
potrivit obişnuinţelor teatrului clasic, în ultimul act al
piesei, cu ceva mai mult decât puţin înaintea pronunţării
deznodământului, în „persoana“ unei figuri care, potrivit
mărturiilor de epocă, a torturat câtăva vreme căutările
creatoare ale dramaturgului. Acest nou agent teatral,
căci este nou, nefiind, până în acest act al IV-lea, decât
pomenit în scenă, printr-un mesaj telegrafic, potrivit
procedărilor constituite într-un adevărat automatism
teatral, apare într-un moment care s-ar putea numi mort
al evoluţiei dramaturgice, când, după consumarea şi
depăşirea punctului de maximă altitudine al tensiunii
interne, semnalul concret al deznodământului propriuzis întârzie să se rostească; toate traseele sunt, de acum,
epuizate, dar niciunul cu adevărat încheiat; ele stau
suspendate, în acest timp teatral fără durată propriuzisă, în oglinda de apă stătută a căreia ar putea să cadă,
venind de oriunde, orice piatră.
Atunci, în acel moment unic, în care Zoe Trahanache,
persoana care, cu numai câteva scene mai înainte, luptase
ca o leoaică pentru a-şi proteja fericirea personală, sub
forma adevărului ascuns, fiind în stare să se înverşuneze
chiar împotriva guvernului, adică împotriva autorităţii
lumeşti supreme a universului piesei, îşi spune dezamă
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mai uman, cel mai apropiat de oameni. În funcţiile şi
atribuţiile acestui zeu este concentrat întreg statutul
hermeneuticii.
Hermes era considerat protector al păstorilor şi al
cirezilor, care prin ascundere devin tot atâtea simboluri
ale ocultării sensurilor. Hermes era cunoscut, îndeobşte,
ca zeu al comerţului (ce poate fi asimilat şi schimbului
şi circulaţiei ideilor) şi al călătoriilor (călătoria poate
semnifica şi o lărgire a orizontului cunoaşterii). În
această calitate, vechii greci îl venerau pe Hermes,
ridicându-i statui la toate răspântiile.
Hermes îndeplinea şi funcţia de psihopomp, de
călăuză a sufletelor morţilor în Infern, în lăcaşurile
lui Pluton, făcând legătura între Olimp şi Hades, între
transcendenţă şi lumea de dincolo. Călătoria între două
lumi poate căpăta, iarăşi, o funcţie simbolică, de ordinul
cunoaşterii.
Formând pereche cu Aphrodita, cu care l-a conceput
pe Hermaphroditus, Hermes a întruchipat principiul
masculin şi idealul elen al efebului, la un moment dat.
Vechii greci îl considerau pe Hermes patronul
şcolilor, al învăţământului, al oratoriei, al artei de a vorbi
în public, al meşteşugurilor şi competiţiilor sportive.
Dar, cea mai importantă funcţie, dintre toate, a lui
Hermes rămâne cea de mesager şi interpret al voinţei
divine. Hermes nu numai că transmitea mesajul
lui Zeus către muritori, dar îl şi interpreta. Această
funcţie îl apropie cel mai mult de esenţa unui demers
hermeneutic.
Hermes Arcadianul este patronul hermeneuticii
orale, iar patronul hermeneuticii scriptice este Hermes

Trismegistul, un zeu sapienţial, de dată mai târzie,
recompus după modelul zeului egiptean Toth.
Lui Hermes Trismegistul, în raport cu Hermes
Arcadianul, i s-au limitat funcţiile, numai că limitarea,
în cazul său, înseamnă şi o potenţare a atribuţiilor, de
unde vine şi denumirea sa hiperbolică („trismegistos“
– de trei ori mare).
Dacă Hermes Arcadianul era patronul oratoriei,
Hermes Trismegistul este patronul scrisului, al magiei
şi alchimiei, al disciplinelor oculte.
Funcţia primordială, de mesager şi interpret al voinţei
divine, nu s-a modificat în esenţa ei, ci s-a produs numai
o schimbare a formei mesajului, în această translaţie
dintre cele două ipostaze ale zeului Hermes.
Hermes Trismegistul este zeul cunoaşterii secretelor
divine, autorul unor cărţi iniţiatice, compuse criptic,
prin care ar fi comunicat, înaintea dispariţiei sale
misterioase, esenţa cunoaşterii universale. Revelaţia lui
Hermes Trismegistul este cuprinsă în cele şaptesprezece
tratate, redactate în greceşte, pe la începutul erei noastre,
ce alcătuiesc acel Corpus Hermeticum, reprezentând
literatura hermetică savantă sau hermetismul filosofic,
de nuanţă platoniciană, atestând sincretismul grecoindeo-egiptean, ambiţionând să fie o gnosă supremă, ce a
dat multă bătaie de cap exegeţilor, de-a lungul timpului,
deoarece cunoaşterea ezoterică nu este accesibilă decât
prin iniţiere. Hermes Trismegistul nu este decât o
ipostază mai rafinată, de decadenţă alexandrină, a lui
Hermes Arcadianul.
Fără acest recurs la mitologie nu se poate înţelege
statutul hermeneuticii.       

girea şi deruta: Ce să fac? ce să fac?, Tipătescu, pre
fectul şi iubitul său îi şopteşte: Taci! vine cineva…
şterge-te la ochi! Ceea ce înseamnă, desigur: şterge-ţi
lacrimile, pentru că Zoe tocmai se înecase în plâns, dar
poate presupune şi: limpezeşte-ţi vederea, pentru că
este ceva cu totul deosebit de văzut. Iar ceea ce este de
văzut este introdus cu multă ceremonie, atât în replicile
propriu-zise cât şi în ritualul scenic: Trahanache (foarte
politicos) Poftim, poftim, stimabile! Tipătescu: Cine să
fie? Zoe: Un străin?
Abia după această volută prin indeterminat, prin ne
cuprinsul necunoscutului, figura, persoana respectivă
este arătată în identitatea ei; Trahanache (coborând
[dar noi ştim că, în plan simbolic, coborârea poate să
însemne, tot atât de bine, şi urcare]): Dă-mi voie, Joiţico,
să-ţi recomand pe d. Agamiţă Dandanache! Asupra
resurselor sub şi co-notative ale acestui nume s-a glosat
îndeajuns; reţinând, ca într-o rezervă activă, întreagă
geniala acoladă care uneşte diminutivarea moftologică,
am putea spune, a numelui unui erou tragic primordial
precum Agamemnon, cu dedublarea, iarăşi moftologică,
a moftologicelor dandana şi ache, să semnalăm numai
teatralitatea absolută a replicii spontane, rostite la unison
de Zoe şi Tipătescu: Dandanache! Adică dandanaua,
cu semnul exclamării, dar şi proiectată, totodată, într-o
diminutivare moftologică, de natură să-i ridice puterile
şi semnificaţia la pătrat, la cub sau la cine mai ştie cât!
Căruia acelaşi Trahanache îi declină şi identitatea de
agent important, legat de una din mizele de bază, al
intrigii particulare a piesei: Candidatul nostru!… adică
ce mai candidat! alesul nostru.
În fluxul rostit al comediei, noul ei actant intră vorbind
peltic şi sâsâit; arătându-l pe Tipătescu, prefectul, de!,
el pronunţă, în acest fel, în abia câteva cuvinte, patru!
patru vorbe numai!, ar fi spus nemuritorul Leonida,
adevărul ei fundamental, care se constituie, însă, pentru
planul de realitate/ficţiune în care sunt cuprinşi cu
toţii, în această scenă, într-o gafă monumentală, gafa
supremă: Şi domnul? Bărbatul dumneei? De aici, de
la această întrebare care este, totodată, şi o cădere în
abis, dar şi un fel de piedică, urmează o partitură de rol,
pentru Trahanache, scurtă, dar esenţială; el este ghidul,
ciceronele noului venit în universul ficţiunii pe care o

prezidează: Nu, eu sunt bărbatul dumneei, precizează
acesta, şi continuă cu mai mult decât puţintică răbdare:
dumneei este nevasta mea, cum am avut onoarea să vă
recomand… Şi dumneavoastră? se interesează, cu in
genuitate, noul venit. Şi eu?… bărbatul dumneei… Eu
(serios) Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului
permanent, Comitetului electoral şi… ai puţintică
răbdare... (se caută în buzunar şi scoate o cartă de
vizită, pe care i-o dă lui Dandanache), sunt aicea
toate comitetele... Mersi!... răspunde, la fel de candid,
Dandanache, continuând, în acelaşi portativ, să se in
tereseze: Şi domnul?… Domnul Fănică Tipătescu, pre
fectul nostru, amicul meu şi al familiei mele., încheie
Trahanache cercul; iar celălalt, pentru a încheia şi el,
printr-o ultimă confuzie, soră mai mică sau verişoară
de-al doilea cu gafa monumentală de adineaori, îl salută
pe prefect: Îmi pare bine, d-le prezident!
Ceea ce urmează este un savuros dialog, nu între
surzi, ci între unii parcă duşi pe altă lume; Tipătescu îl
întreabă viclean pe Dandanache: Dar cu ce ocazie pe
la noi?, iar acesta răspunde sincer şi naiv, în dialectul
său peltic: Cu ocazia aledzerii, neicusorule, cu ocazia
aledzerii… Şi-şi prezintă, în acelaşi mod, datele
esenţiale ale autobiografiei politice: stii, m-a combătut
opoziţia si colo, si dincolo… si rămăsesem eu… care
familia mea de la patuzsopt în Cameră… rămăsesem
mă-nţeledzi fără coledzi... Aici, Zoe, care nu mai e
coana Joiţica şi care nu mai are nimic de pierdut, îşi
poate permite să fie sarcastică; ea stabileşte, cu răutate,
după cum precizează dramaturgul: Nu trebuia să vă mai
deranjaţi... Dar Dandanache nu resimte împunsătura
şi răspunde, cum se spune astăzi, pe bune, în jargonul
propriu: Ba încă ţe deranz, coniţa mea!, reluând, după
o politicoasă încuviinţare a lui Trahanache, cu celebra
retrăire a călătoriei nu cu poştalionul, harabaua, în
varianta moldovenească, ci cu birja, dar pe un traseu
măsurat în poşte: Da’de deranz... destul! Închipuieste-ţi
să vii pe drum cu birza ţinţi postii, hodoronc-hodoronc,
zdronca-zdronca... Stii, m-a zdrunţinat!... si clopoţeii...
[...] îmi ţiuie urechile... stii asa sunt de ameţit si de obosit...
nu-ţi faţi o idee, coniţa mea, (cătră Trahanache) nu-ţi
faţi o idee, d-le prefect, neicusorule, (cătră Tipătescu)
nu-ţi faţi o idee, d-le prezident puicusorule…
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Cel dintâi şi cel mai adecvat cu
noscător al unei puternice trăsături – vi
zualitatea – a onirismului specific din
poezia lui Dimov, relevată chiar de la
debutul matur şi original al acestuia,
este Dumitru Ţepeneag (Un debutant?,
în Gazeta literară, nr. 6, 10 februarie
1966): „În Viaţa românească, nr. 12,
1965, a apărut un nume nou: Leonid
Dimov. Avem impresia că ne aflăm în
faţa unei viziuni poetice inedite. Poezia
lui Leonid Dimov nu intră în categoria
poeziei de interpretare metaforică a
realităţii, de pendulare între obiecte în
căutarea unor relaţii noi, şi cu atât mai
puţin în aceea sentimentală ori filosofică.
Ceea ce izbeşte de la început e caracte
rul pregnant vizual al acestor versuri.“
Dar vizualitatea poemelor lui Dimov nu
atacă prea des ochii sau ochelarii comen
tatorilor. Excepţiile sunt rare, dar ele
există pentru a semnala regula, rămasă
ascunsă. Dintre cei avizaţi, cronologic,
îl numesc pe Mircea Cărtărescu (Viziune
şi mit, în România literară, nr. 6, 1984):
„În totul, Leonid Dimov este un poet care
modulează cu luciditate materia moale şi
sticloasă a viziunii.“ Deloc un fapt de
mirare, Cărtărescu a fost obsedat sau
posedat de modelul poetic al lui Dimov.
A recunoscut-o singur, de altfel era ceva
atât de vizibil. Cred că a şi rămas, chiar
după ce s-a eliberat, pe alte linii colaterale,
conectat de concepţia şi execuţia estetică
a marelui său predecesor. O structurare
„sub regimul atotputernic al văzului,
al vizualităţii pure“, notează şi Eugen
Negrici (Sistematica poeziei, Cartea
Românească, 1988, p. 164). Gheor
ghe Grigurcu (Visul lui Leonid Dimov,
în De la Mihai Eminescu la Nicolae
Labiş, Minerva, 1989) răstoarnă ordinea
actelor poeticeşti „oniriste“ şi ia modelul
abstract al visului (vizualităţii), care este
origine, cauză, drept efect: „Poetica ia
naştere din acest incandescent contact
al fantasmagoricului cu realul, devenit
astfel vizionar abstractizat.“ Nu ştiu cât
de clară i-a fost vizualitatea acestei poezii
lui Eugen Simion (Scriitori români de
azi, III, Cartea Românească, 1984), am
reţinut doar constatarea unei perspective
localiste, sudice, pe care o numeşte
viziune dunăreană.
Să arunc câteva priviri, aşadar, asupra
multiplelor vederi care transpar din
textele poetice. Poetul, în volumul Pe
malul Stixului (1968), ar vrea să privească
lumea de afară printr-un ochean, de pe
meterezul unui turn din sticlă, iar pe acesta
ar intenţiona să-l pună în palmele întinse
ale actantului-destinatar, care nu apare
precizat. Scopul ar fi ca adresantul să nu
mai intre-n alte ţări, să înmărmurească
prin privirea sa cocorii. Ochiul lui este
enorm şi gingaş: „Ochi între oceane, de
migdală“. Îndemnul e acum de a ucide
trecutul cu privirea: „Coboară pleoapa
lumea de dinapoi să moară“. Există şi o
privire tăcută spre „oceanul de sidef“. Ca
în sinestezia simbolistă, se „văd sunând
culorile“. De altfel, poemul Sinestezii:
Carte de vise (1969), ciclul 7 proze, ia,
chiar din titlu, în piept poetica simbolistă
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Privire şi memorie în canonul
oniric al lui Leonid Dimov

şi o revizionează.
Vis cu institutoare: Carte de vise
(1969), ciclul Hipnagogice (la care re
vin) se desfăşoară tot ca urmare a unei
poetici a privirii: „m-a chemat din ochi
să-mi spună/ Să-ngenunchi, aşa cum
sunt, scofâlcit şi cu chelie,/ Să-mi aşeze
pe creştet talpa ei liliachie.“ Nu există
adevăr, nici mărturie, decât mediate
ocular. „Am văzut care era realitatea“.
Privirea generează realul-imaginarul în
Vis matinal cu haltă: „Iar ochii inundaţi de
blândeţe (...)/ Închipuind un fel de colege
de liceu, repetente.“ Privirea pătrunde
totul în Vis amalgamat: „Am văzut prin
nikel“. În Vis cu vecerne „jumătate din
hram devenise nevăzut“. Privirea apare
vinovată în Vis cu mire: „am pângărit/ În
culcuşuri leoaice cu privirile“. Privirea
din Ospeţie: Carte de vise (1969), ciclul
7 proze (la care mă-ntorc), poartă încă
semnele morţii (molimei): „Mai aveau în
irisuri negrul dricului trimotor“. Prezenţei
centrale a poemului i se evită privirea: „şi
niciodată nu-l priveau în ochi“. Chiar şi o
groapă e „privită de vedenii“ (Jeny şi cei
patru sergenţi).
În „kafkianul“ poem O dimineaţă no
roasă, privirea are sens iniţiatic: medicii
„la vederea lui tăcură mâlc,/ schimbară
priviri cu tâlc“. E generatoare de vis:
„Vedea cum îl privea mulţimea cu groază/
şi i se părea că visează.“ E proiectivă
aproape la modul existenţial: locutorul
vede pe cerul înnorat reflectată identic
„imaginea lui“, depersonalizată, într-o
viziune amintindu-l, cum mi s-a părut de
atâtea ori, pe Eugen Ionescu: „Devenea
tot mai ştearsă, mai asemănătoare cu
nime/ imaginea lui din înălţime,/ până
când dispăru de peste oraş/ în buclele
unui nor uriaş“. Totul apare doar ca
vedere. Poemul notează enigmatic faptul
că „vedea lacunele cenuşii cum se cască“,
dar e de reţinut mai ales încremenirea „cu
ochii deschişi la nesfârşit“. Leonid Dimov
se explică undeva (Mit şi comunicare,
în Ateneu, nr. 9, sept. 1969), în chip de
avertisment adresat cititorului: „Dar cine
poate juca mai bine decât poetul rolul
acelui curios, acelui avidus cognoscendi,
care plăteşte cu viaţa îndrăzneala de a fi
privit pe gaura cheii.“
Privirea şi carnavalescul se-ntâlnesc
în La moartea coboldului: Carte de vise
(1969), ciclul La capătul somnului:
„Mi-am spuzit privirile cu beteală“.
Ochiul, organ al lecturii, este meto
nimia real-imaginară a cititorului: „A
tunci, am auzit citind/ Un ochi de sticlă,
movilit…“ (Eleusis, 1970).
Privirea înregistrează (de fapt: pro
duce) în Deschidere: Deschideri (1972)
detalii uluitoare: soare dublu pe cori
doare, uşile de onix care se deschid
la şapte fix, chiar şi ninsoarea leneşă
cu petale de primăvară. După această
ţesătură imagistică, vine enunţarea ex
clamativă, simili-romantică (durere dul
ce), simili-simbolistă – nu audiţie, ci
reflecţie colorată (gândul de purpură),
într-o sinteză ironică, postmodernă.
În Desprindere, din volumul tocmai
citat, motivul (parodiat!) romantic al
pierderii umbrei – de care se furişează

chiar şi posesorul (posesoarea?) ei... – e
transpus în registru ludic, senin, prozaic,
anecdotic, de locutorul-actant: „Oco
leşte-o pe vârfuri şi-o lasă:/ Se-ntoarce
ea singură acasă.“ În plină plutire, cuplul
poate privi (e dorinţa locutorului) roadele
pline. Levitând pe covorul minunilor,
el – ca să folosesc formula lui Cioran
– calomniază realul, refăcându-l după
chipul său (ori al lor): „Trage covorul
negru sub noi/ Să cârtim împotriva a tot,
amândoi.“
În Descripţie: La capăt (1974),
ochiul rămâne atras de timpul care fură
(„dimineaţa hoţomană“), murdăreşte,
colorează falacios („Mânjeşte negricios
şi rozaceu“), cu materii concrete,
domestice („grăsime şi tocană“), natura,
dacă decodez corect alegoria preţioasă
(„Veşmântul verde al lui Dumnezeu“).
Privirea din fereastră se semnalează
în Tinereţe fără bătrâneţe, basm (după
Petre Ispirescu şi nu prea) (1978). În
Îndemn „se deschid fereşti pe undeva“.
În Rodire apar „Prelungi ferestre din
cleştare“.

Memorie şi canon oniric

Memoria, la Dimov, se deschide drept
cale spre adevăr. Trebuie să recunosc că
rămâne memorabilă observaţia Danei
Dumitriu (Mai aproape de ce nu vom
fi, în România literară, nr. 4, 1974) că
Dimov produce „o poezie a adevărurilor
uitate“.
Un singular voyeurism este cel care are
ca obiect nu prezentul concret, ci trecutul.
Privirea se unifică, nu doar se întâlneşte
cu memoria. În Istoria lui Claus şi a
giganticei spălătorese: 7 poeme (1968),
Claus „Priveşte amuzat în amintire“.
Nici concretul nu este exprimat obişnuit
în mod atât de direct. Spunem mai des că
privim pe ceva decât în ceva.
Pe malul Stixului (1968) este un volum
dominat de antimemorie, dacă uitarea
este o funcţie marginală şi opozitivă a
amintirii.
Efectul faţă de memorie al cântecului
e ambivalent: „uita de toate/ şi aşa
din nimic, din singurătate/ îşi aducea
aminte de toate“. (Povestea acarului şi a
miraculoasei călătoare: A. B. C., 1973)
Cum constatăm din Simetrii,
memoria este similară visului diurn,
treaz, produs mai mult decât dirijat de
cuvinte: „...m-am trezit într-un cuibar
de ouă,/ Sub streşini albicioase, într-o
nouă/ Memorie lucidă...“ Memoria este
străină, în posesie şi expresie demiurgică.
Demiurgul oniric, ludic, carnavalesc, îşi
face actantul-locutor nu după chipul şi
asemănarea sa, ci după şi din plămada
memoriei. „Şi-am înţeles atunci că nu
eram/ În tot acest nemărginit bairam/
Din mintea zeului stăpân pe fire/ Decât o
jucăuşă amintire.“
În Irizare: La capăt (1974), memoria
este pregătită prin artificii imaginative:
„Pulbere roză pe minte,/ Muzici în albe
grădini“. Memoria devine constructoare
în Veşnica reîntoarcere (1982). „Memorii
de zidari au ridicat/ Din spartă lespede un
trist palat...“ (Basorelieful) Şi tot în acest
text, nişte filosofi tiranici „ne silesc a

trece iar prin sită/ Din cranii o memorie
coclită.“
Onirismul practicat de Leonid Dimov
nu e nici fugă, nici trădare a realităţii,
ci adevărată revelare a acesteia, prin
supunerea la exigenţa „canonică“ a visării
care – îi reiau o parte din termeni – o
invadează, o sfredeleşte, o reorganizează,
o reconstruieşte, o integrează, îi dă o
structură nouă, de lume diferită, concretă
şi nu ideală ori sublimată. Preia modelul
visului, dar nu abandonează modelul
realităţii, menţinând o relaţie extensivă
şi intensivă de analogie şi interzicân
du-şi o relaţie reductivă de omologie
(cf. Preambul; Pledoarie pentru o artă
optimistă…; O modalitate artistică…)
Leonid Dimov scrie despre Structura
liricii moderne a lui H. Friedrich, distan
ţându-se de modernitatea irealistă, ab
stractă, nihilistă a lui Mallarmé, crea
torul poeticii irealităţii imposibile. El
se revendică de la I. Barbu, care aduce
„o ipoteză estetică uluitoare“: „Recom
punerea soluţiilor posibile (s. n.), adică
ireale, dar animate de o mişcare lăuntrică
pe care o declanşează opera de artă…“.
Memoria îndepărtează subiectul, întâm
plarea, e mai familiară cu ceea ce este vis
individual şi colectiv sau cu ceea ce este
ascuns, decât cu vizibilul, cu misterul
decât cu „realitatea“, cu esenţa decât
cu aparenţa, cu viziunea şi atmosfera
întâmplărilor decât cu derularea eveni
mentelor.
Memoria mediază între vis şi realitate.
Ea pătrunde „În labirintul cerebral al
fiecăruia [unde] zac ascunse prin unghere
cel puţin câteva imagini salvatoare.“ (O
definiţie în imagini)
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Titanic – 100

M

i-aduc aminte, din copilărie, când eram
în şcoala medie, cum băieţi mai mari
decât mine cântau un cântecel al cărui
sens nu îl prea pricepeam atunci: „Pe o mare-nspumată/
Titanic pachebot/ Se scufundă deodată/ Cu pasagerii cu
tot!“ Urma o amănunţită descriere a dramei, cu marinarii
care mor bătând din picioare şi pasagerii care plâng cu
lacrimi de sânge. Sfârşitul avea ceva cu totul bulversant,
căci se încheia cam în genul cântecelor de mahala:
„Opreşte, Nae, vaporul/ Opreşte, că mă scufund/ Un val
mi-apucă piciorul/ Şi simt cum mă trage la fund!“
Cum o fi ajuns tragedia Titanicului în folclorul
românesc, nu am nicio idee. Dar fascinaţia scufundării
celui mai mare şi mai luxos vapor al vremii s-a
răspândit, în timp, în întreaga lume, producând cărţi
mai mult sau mai puţin de ficţiune, articole, filme,
explorări oceanice riguroase, ba şi cântecele ca acela
pe care l-am citat. Acum, la exact o sută de ani de
la scufundarea pachebotului în Atlanticul de Nord,
fascinaţia încă mai dăinuie şi nici nu s-ar putea spune
că toate misterele înconjurând dezastrul au fost cu
desăvârşire rezolvate. În acest an centenar am citit două
interesante cărţi tocmai apărute: Gilded Lives, Fatal
Voyage. The Titanic’s First-Class Passengers and Their
World („Vieţi aurite, călătorie fatală. Pasagerii de clasa
întâi ai Titanicului şi lumea lor“) de Hugh Brewster şi
Shadow of the Titanic. The Extraordinary Stories of
Those Who Survived („Umbra Titanicului. Întâmplările
extraordinare ale celor care au supravieţuit“) de Andrew
Wilson. Aceste două cărţi, fiecare în felul ei, încearcă să
umple un gol de documentaţie, şi anume ce semnificaţie
a avut întreruperea bruscă şi brutală a unor vieţi, dar
mai ales cum s-a desfăşurat existenţa de după dezastru
a celor care au supravieţuit. Trebuie spus însă că, tot aşa
cum, atunci când s-a pus problema utilizării bărcilor de
salvare, primii care s-au îmbarcat au fost cei bogaţi şi
faimoşi, şi cărţile despre care vorbim favorizează tot...
clasa întâi şi pe VIP.
Canadianul Hugh Brewster a devenit pasionat de
istoria Titanicului prin anii ’80, când a lucrat mai bine
de un an la o carte-album bazată pe descoperirile lui
Rober Ballard în legătură cu epava navei. În recenta
sa carte el evocă nefericita traversare a Atlanticului,
cu tragicul ei sfârşit, prin prisma celor mai bogaţi şi
faimoşi pasageri dintre cei 1 500 care au murit şi cei
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Din partea
cealaltă

750 care au supravieţuit. Brewster reconstituie cu talent
şi minuţie atmosfera aceea de apus al erei britanice
eduardiene combinată cu vârsta aurită a bunăstării
americane. Meritul lui este de a ocoli stereotipiile,
tentante în aceste cazuri, şi ne oferă o imagine vie a
acelor întâlniri simandicoase de pe puntea principală
a elegantului vapor, locul predilect de plimbare, unde
politicianul american Archie Butt, mâna dreaptă a
preşedinţilor Roosevelt şi Taft, glumea probabil amabil
cu Căpitanul Edward J. Smith sau cu magnatul John
Jacob Astor IV. La un semnal anume, aceşti răsfăţaţi
pasageri îşi părăseau şezlongurile, ieşeau din baia
turcească şi, trecând prin eleganta public room care
emula stilul palatului de la Versailles, se duceau în
somptuoasele lor cabine de unde se întorceau îmbrăcaţi
în fracuri impecabile ca să coboare pe scara principală,
ca  a unui palat, în restaurantul special pentru ei rezervat
unde îi aştepta cina care includea, între altele, stridii à
la russe şi ecleruri de ciocolată. Bineînţeles că se bea
şampania franţuzească cea mai fină (mai mult de 22 000
de sticle de vin, şampanie, bere şi alcooluri tari erau la
bord). Desigur, doamnele şi domnişoarele trebuiau să fie
atente la cât mănâncă din cele 11 feluri care se serveau
la cină, căci cele mai multe erau încă strânse în corset...
Şi, comentează Brewster, distanţa dintre această viaţă
de basm şi moartea în întuneric şi apa îngheţată nu era
decât de câteva ore.
Strigătele deznădăjduite ale celor care s-au aruncat
în apa îngheţată, sau, şi mai teribil, tăcerea absolută care
a urmat, îl obsedează pe autorul Umbrei Titanicului,
ziaristul şi biograful britanic Andrew Wilson.
Mulţi dintre supravieţuitori şi-au suprimat memoria,
ca dintr-un reflex de apărare, dar toţi îşi amintesc de
urletele în noapte ale celor care piereau. Fără să se
ocupe de dezastrul propriu-zis al navei, autorul schiţează
profilurile celor care au reuşit să se îmbarce în bărcile
de salvare şi explorează cu fineţe strategiile şi metodele
lor de supravieţuire psihologică. Lady Duff Gordon,
designer de modă din cea mai distinsă, îmbrăcată în
chimonoul ei de mătase, făcea desigur figură specială,
alături de soţul ei Cosmo, în barca de salvare operată
de şapte marinari şi care avea numai cinci pasageri
(toţi din clasa întâi), când ar fi putut să transporte 48.
Dar partea cea mai interesantă a relatărilor lui Wilson
priveşte ce s-a întâmplat mai departe cu aceşti oameni.
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Cosmo nu şi-a putut niciodată reveni din acuzaţiile de
laşitate care l-au acoperit (ca pe mulţi alţi pasageri din
clasa întâi, mai ales bărbaţi, pe unii pe drept, pe alţii mai
puţin). Nevasta lui relata că spre sfârşitul vieţii nu făcea
decât să jelească pe toţi cei ce pieriseră în dezastru şi să
se dispreţuiască profund pentru că scăpase cu viaţă...
Nu acelaşi lucru, ne asigură Wilson, s-a întâmplat cu
Lady Duff Gordon, care, ca supravieţuitoare, a afişat
întotdeauna un orgoliu exacerbat şi, pe baza istoriei
cu Titanicul, nu a făcut decât să-şi extindă la nesfârşit
faima în lumea modei.
Interesantă e şi soarta lui J. Bruce Ismay, preşedintele
lui White Star Line, care era proprietara Titanicului. În
fatala noapte de 14 aprilie avea în buzunar, de câteva
ore bune, o telegramă care îl anunţa de pericolul de-a
întâlni iceberguri pe traseu. Şi, totuşi, n-a făcut nimic!
A scăpat cu viaţă din tragedie dar, practic, acea viaţa
i-a fost ruinată de faptul că a supravieţuit. A dus, timp
de 25 de ani,   o existenţă reclusă, bântuită de teribile
remuşcări pentru cele întâmplate. Nepoata lui îl descria
ca pe un cadavru viu.
Madelaine Astor, văduva de numai 18 ani a lui John
Jacob Astor IV (care avea 47 de ani), scrie Wilson, s-a
luptat tot restul vieţii cu greutatea de a supravieţui şi cu
sentimentul irepresibil de vină. De aceea, s-a pedepsit
ea însăşi în toate felurile posibile. După scufundarea
Titanicului şi-a plâns soţul timp de câţiva ani, apoi a
renunţat la orice pretenţie asupra averii familiei Astor
pentru a se căsători cu un prieten din copilărie, de care
a divorţat mai târziu ca să se mărite cu un boxer italian,
Enzo Fiermonte, care ajunsese să o folosească drept sac
de box... A murit la 47 de ani, de un atac cardiac, deşi
prietenii intimi suspectau că fusese mai degrabă vorba
de o doză exagerată de pastile de dormit.
Mai bine de 10 dintre supravieţuitorii de pe Titanic
s-au sinucis în anii următori. Iar cei care au trăit mai
departe, dacă ar fi să generalizăm exemplele lui Andrew
Wilson, nu s-au putut niciodată împăca cu complexul
supravieţuirii, şi-au dus existenţa fie în recluziune şi
fobie socială, fie doborâţi de depresiune psihică. Cam
asta ni se spune despre cei din clasa întâi. Dar ce s-a
întâmplat cu cei de clasa a treia, imigranţii est-europeni,
irlandezi, italieni şi cei care constituiau majoritatea
pasagerilor despre Titanic? Din păcate, vieţile celor
săraci şi fără putere se pierd, ca de obicei, în istoria
nescrisă...
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Interviu

În căutarea Magicianului Alb (XIV)

Energii vitale
Ştefania Magidson în dialog cu Carmen Firan

Ştefania Magidson

Carmen Firan – Ai vorbit în ultimele
două numere ale revistei Scrisul Româ
nesc despre chakre, canale energetice
despre care se spune că ne definesc „starea
de bine“ şi ne armonizează cu universul.
Ai descris până acum funcţionalitatea
a cinci dintre ele. Există o ierarhie a
importanţei chakrelor?
Ştefania Magidson – Cu cât ne ridicăm
mai sus, inclusiv în ordinea chakrelor, cu
atât ne apropiem mai mult de divinitate.
Chakra a şasea este chakra „celui de-al
treilea ochi“ şi este situată pe frunte, exact
în centrul dintre cele două sprâncene. În
creier se află reprezentată în locul unde
cei doi nervi optici traversează centrul
responsabil pentru glandele pineală şi
pituitară, despre care se spune că ar servi
„instituţiile“ ego-ului şi super ego-ului
nostru. Este şi chakra care reprezintă
claritatea, cea care ne ajută să filtrăm
realitatea prin lentila înţelepciunii. Cei la
care a şasea chakră este echilibrată, au o
memorie bună şi capacităţi intelectuale
dezvoltate, sunt intuitivi şi au inteligenţă
emoţională, sunt capabili să abstractizeze
şi să gândească simbolic, să genereze
acte creative, să acceseze şi interpreteze
metaforele din vise, au puterea de a se
autoevalua, dorinţa de a vedea adevărul,
abilitatea de a vizualiza, calitatea a
învăţa din experienţe, de a se detaşa şi
de a acţiona cu înţelepciune. Cei la care
chakra a şasea este deficitară trăiesc în
suspiciune şi îndoieli despre ei înşişi,
sunt uneori lipsiţi de sensibilitate, îşi
reprimă amintirile, le lipseşte abilitatea
de a vizualiza sau de a vedea un viitor, au
teamă să se autoanalizeze, sunt limitaţi,
manifestă sentimente de ostilitate şi
invidie, fiind în permanenţă preocupaţi
în a se compara cu ceilalţi. „Demonul“
acestei chakre este iluzia. Probabil cu
toţii am sesizat această concentrare spre
cel de-al treilea ochi când am studiat
imaginea chipului lui Isus pe o frescă,
o statuie a lui Budha, ori pictura unui
hindus în poziţie de lotus, meditând.
Chiar şi noi, fie că medităm în poziţie
corectă, fie că ne aplecăm în genunchi
concentrându-ne în meditaţie sau în
rugăciune, putem deveni conştienţi că
punctul în care este concentrată energia
se află exact în regiunea acestui al treilea
ochi.
C.F. – Dar cum putem scăpa de
demonul iluziei?
Ş.M. – Practic vorbind, iată două
exemple de modul în care am „lucrat“
eu cu această chakră pentru a discerne
între iluzie şi adevăr. În prima situaţie,
mă comparam cu o prietenă care mi se
părea că fusese înzestrată de natură cu
foarte multe calităţi, mult mai multe
decât credeam că am eu. O vedeam nu
numai abilă în a-şi câştiga existenţa la
nivel înalt exprimându-şi creativitatea şi
fiind recunoscută, admirată şi respectată

pentru asta, dar şi foarte atractivă fizic,
eficientă şi curajoasă în business, dar
caldă şi feminină. Aş putea spune că
această comparaţie venea din ego-ul meu
şi aparţinea acestei chakre, neechilibrate,
fiind o situaţie în care te compari şi te
pierzi într-un model dualist: o persoană
inferioară şi una superioară. Dacă e să
filtrăm aceasta prin înţelepciunea şi
compasiunea chakrei a şasea, trecând
mai departe de iluzie, atunci realizăm că
fiecare individ este unic, cu menirea şi
destinul lui aparte, fiecare cu frumuseţea
şi bogăţia lui, şi nu poate fi nicidecum
judecat sau înţeles printr-o comparaţie
analitică sau ierarhică.
Un alt exemplu se leagă de romanţa
în cuplu, ţinută pe piedestal nu numai
în romane şi filme, dar reprezentând un
model căutat la nesfârşit de oameni din
lumea întreagă, prin care îşi imaginează
că vor atinge „nirvana“, sau vor fi în
sfârşit „compleţi“ dacă îşi găsesc acea
aşa numită „a două jumătate“ sau acel
„suflet pereche“.
Nu vreau să par pesimistă sau
blazată, pentru că sunt o mare adeptă a
relaţiilor de dragoste genuina, angajate.
Prin ele învăţam dragostea altruistă,
necondiţionată, plină de compasiune, şi
prin care avem curajul să ne transformăm
şi să evoluăm împreună...
Opusul iluziei de romanţă este cea
în care adrenalina e constant ridicată de
un partener de care depindem pentru a
ne simţi întregi. A realiza că răspunsul
găsirii extazului nu se află în căutarea lui
în altă persoană, ci înăuntrul nostru şi în
relaţia cu divinitatea, ţine de abilitatea de
a vedea prin lentila chakrei a şasea, mai
departe de iluzie.
C.F. – Pare că acest „al treilea ochi“
ar conspira cu divinitatea la binele nostru.
Interesantă este cred legătura pe care
chakrele se presupune că o fac între fiinţa
noastră biologică şi univers...
Ş.M. – Da, iar chakra a şaptea este
cunoscută ca fiind punctul suprem al
legăturii cu divinitatea. Este situată chiar
pe creştetul capului şi se spune că este
„un lotus cu o mie de petale“; ea coincide
nu numai cu integrarea celorlalte şase
chakre, dar şi cu cei 1000 de nervi care se
intersectează sub scalp. Caracteristicele
unei chakre a şaptea bine echilibrată
sunt credinţa în prezenţa divină, în forţa
rugăciunii, abilitatea de a trăi în prezent,
cu discernământ şi înţelepciune, de a avea
o minte trează, curiozitatea de a întreba şi
cunoaşte, încredere în Spirit...
C.F. – Cum ai defini Spiritul?
Ş.M. – Poate acea conştiinţă univer
sală care există în fiecare colţ al univer
sului şi în fiecare celulă a oricărui orga
nism. Se spune că dacă nu avem această
chakră deschisă, Dumnezeu este doar un
mit... Prin acest centru energetic se pre
supune că au sosit în conştiinţa umani
tăţii avatare cum ar fi Isus Christos şi
Krishna, aducând o nouă dimensiune în
conştientizarea noastră. Printre traumele

ce ţin de această chakră se numără reli
giozitatea forţată, ascultare oarbă în
probleme de spiritualitate/religie fără
dreptul de a contrazice sau întreba. Defi
cienţele includ apatia, frica, un exces în
primele trei chakre de bază, un sistem de
convingeri rigid, iar excesul se manifestă
prin pierderea identităţii, confuzie, fana
tism religios.
C.F. – Care ar fi echilibrul ideal al
acestei chakre şi cum poate fi el atins?
Ş.M. – Probabil abilitatea de a trăi
total în prezent şi în acelaşi timp în contact
continuu cu divinitatea este modul cel
mai simplu de a descrie ce înseamnă a
avea o rezoluţie ideală a funcţiei acestei
chakre. Cunosc persoane care se roagă
sau meditează câte o oră în fiecare
dimineaţă, altele care fac pelerinaje
anuale în locuri sfinte încercând să
creeze astfel apropierea de Dumnezeu,
sau persoane care mi-au mărturisit că
de câte ori devin conştiente de gândurile
lor, încearcă să adreseze neliniştile şi
întrebările divinităţii... Desigur, fiecare
dintre noi ne găsim în puncte diferite pe
aceste axe.
Am observat în cazul bunicilor mei
(care au avut noroc de viaţă lungă) că pe
măsură ce au înaintat în vârstă, au petrecut
mai mult timp zilnic conectându-se şi
conversând cu noţiunea lor de Dumnezeu,
cu sfinţii cu care au convieţuit de-a
lungul vieţii... Cât despre mine, de foarte
mică am avut sentimentul (şi nu neapărat
împărtăşit de toţi membrii familiei)
prezenţei acelui Spirit universal, ceea ce
nu înseamnă că totul a rămas neschimbat
de când am realizat acest lucru şi până
acum.
Căutarea mea a fost continuă şi a
inclus o criză spirituală când am ajuns
în America în ’83 şi am simţit că toate
reperele mi-au fost rupte, (încercând
disperată să mă agăţ de ceva mai departe
de valorile materiale, culturale, de familie
etc.) şi incluzând o perioadă de câţiva ani
de ateism în facultate (credeam că sunt
atee, dar tot nu renunţasem la cele patru
rugăciuni învăţate de la bunica pentru
că mă simţeam mai puternică şi mai
încrezătoare spunându-le!).
Căutarea a fost importantă pentru
că m-am lăsat expusă multor puncte de
vedere, multor abordări, studierii unor
religii (în special budismul, hinduismul,
religiei evreieşti şi chiar şi mormonismului
datorită celor opt ani petrecuţi în Salt
Lake City), încercând întotdeauna să
înţeleg numitorii comuni ai acestor
religii, acea esenţă care e universală şi
care nu se contrazice, oricare ar fi religia/
credinţa poporului respectiv.
C.F. – Am să preiau una din întrebările
pe care ştiu că ţi-o pui mereu: Cum ne
găsim locul pe pământ ca fiinţe spirituale
ce au o experienţă umană?
Ş.M. – Răspunsul e conţinut în Cha
kra a opta, mai puţin discutată, nu întot
deauna recunoscută, aşa numită cha
kră a contractelor sacre. Se spune că

aceste contracte spirituale sacre sunt
încheiate înainte de a ne naşte, între noi
şi divinitate, cu intenţia de a ne extinde
conştiinţa spirituală, cât şi manifestarea
divinităţii pe pământ. Se mai spune că
pentru ca aceste contracte să fie împlinite,
persoanei respective i se pun la dispoziţie
pe pământ toate materialele necesare şi
energia de care are nevoie. Cu toate că
avem tot ce este necesar înăuntru nostru
pentru a ne împlini contractele, avem
totuşi nevoie de a dezvolta capacităţi şi
performanţe pentru a ne depăşi limitele
aparente. Un astfel de contract conţine
însă şi elemente legate de opţiunea de a
alege… pentru că până la urmă nu suntem
obligaţi să îl urmăm.
C.F. – Cum ar arăta un astfel de
contract?
Ş.M. – De exemplu, contractul sacru
semnat de un suflet precum Mahatma
Ghandi, prin care îşi asuma de a duce
la bun sfârşit, fără violenţă, o acţiune de
mare amploare: oprirea imperialismului
în India. Sau poate fi un contract mai
comun, între două suflete: „În această
viaţă eu îţi voi fi mamă, iar tu fiul; lecţiile
care trebuie să le învăţăm vor fi iertare
şi compasiune“, sau un contract sacru
prin care sufletul se învoieşte cu Divinul
să facă descoperiri ştiinţifice care să
genereze descoperiri în medicină etc.
Adesea, începem să întrevedem bucăţele
din contract amintindu-ne visurile noastre,
examinându-ne intuiţiile şi talentele,
coincidenţele şi chemările.
C.F. – Care crezi că este contractul
tău?
Ş.M. – Cât mă priveşte pe mine,
cred că toţi oamenii care au jucat un rol
important în viaţa mea au făcut parte din
acest contract, incluzând familia şi locul
în care m-am născut. De la aspectul fizic,
la talentele şi abilităţile mele, la drumurile
luate în piept şi cele ocolite, ştiu cu
siguranţă că m-au adus exact în punctul în
care mă aflu acum; un loc despre care ştiu
că nu este accidental, pe care îl continui
să-l explorez şi din care încerc să creez
conştient.
Contractul meu sacru de a fi mamă a
celor doi fii ai noştri, de a clădi o organizaţie
(Blue Heron), care deţine şi arhetipul de
părinte luând sub aripa ei (şi a mea) pe
cei ai căror părinţi biologici nu i-au putut
îngriji, îmi este reamintit zi şi noapte în
feedback-ul pe care îl primesc de la ei toţi,
personal, precum şi de la toţi cei care vin în
contact cu mine sau cu echipa fundaţiei...
Faptul că Universul cooperează, faptul că
am puterea şi resursele de a merge mai
departe, sunt simboluri ce confirmă că pot
continua ceea ce fac...
Urmându-mi această chemare, am
învăţat cum să înţeleg să lucrez cu forţe
cu mult mai mari decât voinţa mea
proprie. Şi, cu toate că întotdeauna avem
abilitatea de a alege, de câte ori refuzăm
o oportunitate sau o provocare ce are
de-a face cu contractual nostru sacru pe
pământ, consecinţele devin mai severe...

Eseu
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Valiza cu melci

Un Horoscop al Emigrantului
(Fragment din Introducere)

D

upă cum unii par născuţi
pentru a rămâne, alţii sunt
făcuţi pentru a pleca. Inte
resant că de-a lungul vremii, contrar
aşteptărilor, este mai mare numărul
celor care au migrat, au schimbat ţări şi
continente, ba chiar au format altele noi,
ca în cazul Americilor. Cuceritori, explo
ratori, aventurieri, migratori, refugiaţi,
fugari, exilaţi, emigranţii de orice fel
sunt o infuzie de energie învigorând şi
îmbogăţind culturile lumii. Ei îşi caută
un alt loc sub soare.
Înţelepciunea populară spune „schimbi
locul, schimbi norocul“. Odată cu o
naştere nouă pe pământul de adopţie,
emigrantul va avea, asemeni oricărui
nou-născut, şi un horoscop nou. Viaţa lui
va lua căi care altfel ar fi rămas nebătute,
i se vor deschide uşi care altfel ar fi
rămas închise şi îşi va activa capacităţi
şi laturi ale personalităţii care ar fi rămas
latente. Emigrantul este duplicitar, nu în
sens negativ, fiind, metaforic, omul cu
două destine: unul la naşterea biologică,
altul odată cu a doua sa naştere în ţara de
adopţie.
Dacă astrologia consideră că soarta,
evoluţia şi dezvoltarea unui individ de
pind de poziţia aştrilor şi planetelor în
momentul naşterii sale biologice, atunci,
extrapolând, putem accepta ideea că
destinul emigrantului va fi deopotrivă
influenţat de raportul planetelor, lunii
şi aştrilor în momentul naşterii sale în
ţara de adopţie. Pe această speculaţie se
bazează acest horoscop al emigrantului,
care combină zodiacul vestic cu cel
asiatic, primul considerat pentru naşterea
biologică, al doilea pentru anul în care
a emigrat. Şi nu întâmplător. Cartea de
identitate a emigrantului este dată nu
doar de ziua şi luna în care s-a născut,
ci şi de locul de unde vine şi de anul în
care a emigrat. Nimeni nu te întreabă
când te-ai născut sau câţi ani ai, ar fi
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nepoliticos şi nepotrivit. În schimb, orice
emigrant poate confirma întrebările care
i se pun de fiecare dată când intră în
legătură cu străini, emigranţi ca şi el, sau
băştinaşi, şi care sună firesc: „De unde ţi
se trage accentul?“ „De unde vii?“ şi „În
ce an ai emigrat?“
În New York, unde trăiesc de cinci
sprezece ani, toată lumea pare să fie ve

nită din altă parte. Un coctail de rase,
culturi şi etnii bine amestecate, de bunăvoie, în care diferenţele se estompează
sub influenţa unui spaţiu liber şi
uniform, primitor şi tolerant, temperat
de corectitudini politice, care, cu toate
excesele lor, îl fac să pară un paradis
clocotitor al exilaţilor de oriunde, o scenă
pe care orice emigrant motivat îşi poate
juca rolul pentru care e pregătit şi pe care
îl ştie cel mai bine.
În ultimii ani oraşele mari de oriunde

în lume au ajuns graţie globalizării,
frontierelor fluide ale Uniunii Europene,
sau oportunităţilor economice din China,
un fel de hoteluri cu uşi batante prin
care intră şi ies milioane de emigranţi
în căutarea unei soarte mai bune. Pe de
o parte dinamica economiei mondiale,
pe de altă parte austeritatea din ţări ale
Europei de Est, Americii de Sud sau
Asiei, au făcut ca în ultimele decenii să
crească numărul celor care îşi schimbă
casa, emigranţi temporari, plecaţi să
muncească în altă parte pentru doar
câţiva ani, sau alţii stabilindu-se în alt loc
pentru tot restul vieţii.
Destinele emigranţilor au trăsături
largi comune, legate de capacităţile de
a se adapta la spaţiul adoptiv, dileme
identitare sau complexe culturale, dar şi
mai restrânse, în funcţie de momentul şi
motivaţia cu care au emigrat, din raţiuni
politice, economice, sau familiale...
Restrângând cercul şi mai mult, există
similitudini, tot în sens general, între
emigranţii plecaţi într-un anume moment
istoric, în perioade de recesie şi depresie
economică, în timpul războaielor, sau,
de exemplu, între cei din Estul Europei
plecaţi înainte de căderea sistemului
comunist şi cei în anii de după... Nu exi
stă ani buni sau răi de a emigra, dar putem
vorbi totuşi de conjuncturi favorabile sau
de momente nefaste, după cum putem
vorbi de şansa şi realizarea unora în exil,
sau de eşecul şi traumele altora.
Trăiesc într-o lume de emigranţi. Şi
eu o emigrantă. Una norocoasă, care nu
a cunoscut nici trauma dezrădăcinării,
şi nici crize de identitate, fără mari
nostalgii după spaţiul natal, dar şi de
parte de a idealiza ţara de adopţie. Îmi
duc casa în spate şi sunt împăcată cu
ambele mele destine, continuate firesc,
cum se desprind ramurile dintr-un trunchi
de copac şi îşi fac loc spre mai multă

lumină şi mai mult cer. Sau cel puţin
aşa îmi place să cred. În fond, suntem
cu toţii nişte potenţiali emigranţi. Cine
nu a visat măcar o dată să-şi schimbe
viaţa, să rupă cu ordinea existentă şi să
înceapă altceva, altundeva?! Unii nu au
plecat sau nu pleacă din teamă, alţii din
inerţie, unii din sentimentalism, alţii din
convingeri, dar cât ar fi de mulţumiţi
şi de împliniţi în spaţiul natal, cine nu
s-a gândit măcar o dată că soarta lui ar
fi putut fi alta (mai bună, sau mai rea)
dacă s-ar fi născut sau ar fi trăit în altă
parte?
Simbolic, suntem cu toţii nişte exi
laţi, în această viaţă, pe acest pământ,
în propria noastră piele. În timpul
comunismului ajunsesem să fim exilaţi
chiar în propria ţară natală. Cât am fi
de conservatori şi de fideli unui spaţiu
fizic, purtăm în noi sămânţa călătoriei şi
sensul drumului, la nivel metafizic sau
spiritual. Suntem cu toţii nişte emigranţi
latenţi, cu o valiză de vise gata făcută,
oricând pasibili de a zbura pe prima
fereastră deschisă pentru a ne împlini
şi a fi fericiţi. Unii o fac la propriu,
alţii imaginar. Unii parcurg drumul cu
piciorul, alţii cu mintea. Nu de puţine
ori aud în jur „Dacă aş fi avut puterea să
plec...“, ori „Dacă aş fi avut înţelepciunea
să rămân...“ Nu există nici lumi perfecte,
nici ţări ideale. Emigraţia mai poate fi
şi doar o ideea care ne bântuie pentru a
ne oferi o salvare, o soluţie când ni se
pare că uşile şi ferestrele se închid şi ne
trezim blocaţi ori neputincioşi, prinşi
la mijloc, fără scăpare. Prin ea avem,
teoretic, oricând o carte în mânecă,
putem încerca altceva, altundeva. Nu
trebuie să-ţi îndeplineşti neapărat un
vis, e suficient să poţi visa. După cum
nu trebuie să pleci neapărat, e de ajuns
să ştii că poţi pleca. Restul e drum.

Romane grafice: Benzi desenate
avangardiste, sofisticate

Deyan Ranko
Brashich

umea este în continuă schimbare, nimic
nou în asta. Puţine lucruri rămân aceleaşi
în timp. Politica, afacerile, tehnologia,
chiar şi sexul şi instituţia căsătoriei nu mai sunt ce au
fost odată, vorba Constituţiei Americane, „adevăruri de
la sine înţelese... şi drepturile noastre inalienabile...“.
Scrierile literare, (omitere intenţionată a cuvântului
„român“), nu sunt nici ele imune. În ziua de azi avem
de-a face cu o nouă categorie, „romanul grafic“. În
lumea Darwiniană, omul a comunicat la început prin
sunete şi mormăituri care au evoluat mai târziu în
cuvinte. Primele forme de comunicare scrisă au fost
desenele încrustate pe pereţii peşterilor, ilustrând
idei rudimentare, urmate de alfabete pictoriale, apoi
de alfabetele moderne şi, mai târziu, de cărţi. În

istoria cuvântului scris, imaginile non-verbale, de
la hieroglife la ilustraţiile manuscriselor medievale
[Orele Frumoase (Belle Heures) comandat de Ducele
de Berry, aproximativ în 1408, pentru folosinţa sa
personală], sau la cărţile de lectură uşoară [Jacqueline
Kennedy: Anii de la Casa Albă, Muzeul Metropolitan
de Artă, 2001] au coexistat şi susţinut ideile exprimate
de simple cuvinte. Mai mult decât atât, le-au adăugat
o nouă dimensiune.
Puritanii, şi lumea literară în general, s-au opus
includerii de ilustraţii în cărţile de literatură serioasă.
Se putea accepta o ilustraţie ici şi colo, sau o copertă
artistică. Seria de romane scrise de James Fennimore
Cooper, Ultimul Mohican şi Ucigaşul de Căprioare,
romane americane clasice, au beneficiat de includerea
reproducerilor picturilor lui N.C. Wyeth, tatăl

cunoscutului pictor Andrew Wyeth, cel care a pictat
faimosul tablou Lumea Christinei. Evoluţia simbiozei
dintre ilustraţii şi cuvinte este unică în Statele Unite.
Publicarea, în anul 1842, a cărţii Aventurile lui Obadiah
Oldbuck a marcat intrarea în limbajul uzual american a
termenului de benzi desenate („comics“).
Benzile desenate s-au ridicat la un alt rang în anii
1890, când confruntarea literară dintre Joseph Pulitzer
şi William Rabdolph Hearst, proprietari de ziare
americane de mare circulaţie, a fost direct implicată,
potrivit istoriei, în declanşarea războiului HispanoAmerican. Pentru a avea succes la mase, benzile
desenate au adoptat treptat, dar agresiv, un limbaj aflat
la cel mai mic numitor comun al inteligenţei medii.
Continuare în pag. 19
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Femeia mută

C

ând m-au chemat la Urgenţă,
doamna Singh era deja un caz
în jurul căruia se învârtiseră
mulţi doctori. Rezidenta care-mi prezenta
cazul avea o voce neobişnuit de liniştită
şi de indiferentă, indirect proporţională
cu gravitatea cazului pe care-l descria.
O femeie de 29 de ani gravidă în 8
săptămâni paralizase pe partea stângă
în cursul acelei dimineţi şi nu mai putea
vorbi. Am întrebat-o dacă e în comă şi
mi-a răspuns că nu e, ba mai mult, se
putea cumva comunica cu ea. Doar că nu
mai putea vorbi. Am decis să cobor s-o
examinez şi eu.
Doamna Singh, după cum mă aştep
tasem, era o femeie de origine indiană, ca
aproape toţi cu acest nume. Sunt proveniţi
din acel faimos trib de războinici Siks, în
care bărbaţii nu-şi tund părul şi barba de
când se nasc. Părul, nemăsurat de lung, îl
poartă înfăşurat în jurul capului ascuns sub
cunoscutele turbane. Bărbaţii de la vârsta
de 7 ani au obligaţia de-a purta tot timpul
la ei un cuţit, chiar dacă unul simbolic.
Copiii lor care merg la şcolile din New
York au avut probleme la controalele care
se fac elevilor dimineaţa cu detectoare
de metale. Au fost lăsaţi totuşi să poarte
cuţite de plastic. N-am auzit niciodată
de vreun scandal legat de indienii Siks.
Femeile lor poartă sari şi par mai puţin
tradiţionale ca bărbaţii. Avem în spital
trei doctori cu numele Singh, medici
respectaţi şi cu multă experienţă. Când îi
cheamă în difuzoarele instalate peste tot,
operatoarea precizează totdeauna dacă e
doctorul Singh A, B sau C. Niciodată nu
îndrăzneşte să le pronunţe numele mic
pentru că ştie că poate crea confuzii.
Doamna Singh zăcea în pat cu ochii
larg deschişi. Primul lucru care m-a izbit
a fost tristeţea fără margini pe care o avea
în privire. O tristeţe pe care nu o vezi
la cei cu accidente vasculare recente,
cărora li se şterge de pe faţă orice urmă
de expresivitate. Nu părea deloc o femeie
care tocmai suferise o mare comoţie
cerebrală. Mâna şi piciorul stâng îi
atârnau inerte, îşi mişca cu greu capul,
însă ochii îi erau vii şi urmărea atentă tot
ce se întâmpla în jurul ei. Am început să-i
vorbesc. Înţelegea tot ce-i spuneam, dar
nu vorbea, şi răspundea prin da sau nu,
folosind mişcările capului, care, cel puţin
aici la New York, par a fi aceleaşi pentru
toţi de oriunde ar fi venit.
În principiu îi cunoşteam deja răs
punsurile, aşa c-am întrebat-o doar dacă
sarcina pe care o are e una dorită. Cu
mâna dreaptă mi-a arătat că aşa şi aşa.
Am examinat-o şi am observat ca toţi
ceilalţi că partea stângă era complet
inertă, fără reflexe, iresponsivă chiar la
stimuli dureroşi. Cateterul venos care i-a
fost plasat în mâna stângă nu i-a produs
nici cea mai mică grimasă. Înaintea mea
o văzuseră deja doctorul de la urgenţă,

internistul, neurologul şi psihiatrul. Ne
era clar tuturor că femeia nu avusese un
accident cerebral evident şi singurul lucru
pe care-l ştiam cu siguranţă era faptul
că era gravidă. Conform protocoalelor
din spital trebuia admisă pe secţia de
ginecologie pentru observaţie. Ce ar
fi trebuit să „observăm“, nu ne era clar
niciunuia.
Sora pacientei, care stătuse liniştită
pe un scaun la Urgenţă, a ieşit după mine
şi atingându-mi uşor braţul, mi-a spus
într-o engleză aproape fără niciun accent.
„Cred că e ceva ce ar trebui să ştiţi.“ În
sfârşit cineva din familie care putea să
ne dea mai multe informaţii. Aflu că de
fapt sunt emigranţi din Guyana britanică,
descendenţi din indieni Siks emigraţi
pe coasta Americii în urmă cu două-trei
generaţii. Sunt în general printre oamenii
cei mai fericiţi cu care am avut vreodată
de-a face. Nu ştiu de unde li se trage
starea asta şi cum au ajuns la ea. Par
indieni ca aspect fizic, sunt majoritatea
hinduşi dar nu practică hinduismul, şi au
ceva care-i diferenţiază de cei proaspăt
veniţi din India, dincolo de îmbrăcăminte
şi de o emancipare evidentă. În primul
rând, expresia feţei şi a ochilor e alta.
Una de perpetuă mulţumire şi seninătate,
amestecate cu o şmecherie sănătoasă cu
care sunt dispuşi să trateze egal toate
problemele vieţii. Îmi place să lucrez cu
ei. Doamna Singh avea în ochi o expresie
aparte.
„Doctore, totul a început în dimineaţa
aceasta. Sora mea trebuia să aibă o
explicaţie dificilă cu bărbatul ei. Ieri am
fost amândouă în Atlantic City, pentru
că ne plac cazinourile. Ăsta-i adevărul.
Avem amândouă acest viciu. Sora mea a
împrumutat de la o rudă 1000 de dolari
pe care i-a pierdut în două ore. Cineva
îi ghicise că această duminică ar fi ziua
ei norocoasă. La întoarcere hotărâsem că
astăzi îi va spune soţului ei totul, urmând
s-o terminăm cu jocurile de noroc. El
zice că dimineaţa, la cafea, sora mea a
încercat să-i spună ceva, dar brusc a
căzut jos, a paralizat imediat şi-a amuţit.
Credeţi că e ceva grav?“
Ştiam că nu era ceva grav. Aproape
uitasem de această maladie, evident mult
mai rară astăzi, mai bine ascunsă în spatele
altor denumiri, a altor sindroame, care
continuă să apară şi să dispară periodic
din cărţile de medicină. Acum treizeci
de ani, când eram student în România,
aveam o materie de un trimestru care se
numea Istoria Medicinii. Nu se studiază
în universităţile americane. Până şi
astăzi îmi amintesc cursul despre aşa
zisa „isterie“, boală la modă, aproape
epidemică în lumea vestică de la sfârşit
de secol XIX şi început de secol XX. Aşa
numita epoca „victoriană“, când femeile
erau palide, îşi dădeau ochii peste cap
când îţi era lumea mai dragă şi leşinau
cu atât mai des şi mai dramatic cu cât
erau mai din înalta societate. Atunci
auzisem şi citisem despre experimentele
doctorului Jean-Martin Charcot din Pari
sul de altădată. E considerat părintele
neurologiei moderne şi la acea vreme

fusese poreclit „Napoleonul nevrozelor“.
Avem cu toţii în corp câteva artere, nervi
şi reflexe care-i poartă şi azi numele, iar
unii, mai puţin norocoşi, boli serioase care
poartă numele lui Charcot. El considera
isteria o nevroză a femeilor şi devenise
faimos prin demonstraţiile pe care le
făcea public în amfiteatrele spitalului
Salpetriere din Paris. Inducea stări „is
terice“ pacientelor folosind hipnoza. Fe
meile intrau uşor în transă după care apă
reau simptomele bizare ale acestei ma
ladii, convulsii, deliruri, paralizii ciudate,
orbiri trecătoare, leşinuri urmate de stări
catatonice. Oricum, Charcot oferea o
alternativă vechiului tip de tratament
care de la Hipocrat şi Galen încoace se
rezuma la aceeaşi „procedură“: masajul
vaginal. Acesta presupunea masajul di
gital al peretelui anterior vaginal şi al
zonei clitoridiene până la obţinerea aşazisului „paroxism isteric“. Pe vremea
aceea încă nu se vorbea de acel „G
spot“, poate nu întâmplător localizat
chiar pe peretele anterior al vaginului. A
fost „descoperit“ prin 1950 de doctorul
german E. Grafenberg, care a încercat
să-l prezinte ca pe o insulă rară a
extazului erotic, omisă până atunci de
pe toate hărţile neclare ale sexualităţii
feminine. Controversele legate de acest
„G spot“ au dus în cele din urmă la studii
anatomice reale, biopsii ale vaginului,
care i-au infirmat de fapt existenţa.
Ca ginecolog sunt foarte des pus
în situaţia de-a trece graniţa dintre
ginecologie şi sexologie. O trecere
incomodă, pentru că e vorba de-o graniţă
neclară, fluidă, dincolo de care de multe
ori nu bănuieşti ce urmează. Pacientele
îmi cer uneori părerea, punându-mi
pe masă când mă aştept mai puţin,
detalii neaşteptate din viaţa lor intimă.
Câteodată vor să-mi ştie părerea, sunt
doar ginecologul lor de ani de zile. De
multe ori, deşi răspunsul îmi stă pe buze,
mă feresc să-l rostesc. Nu sunt sexolog,
aşa că de obicei mă rezum prin a le spune
că în principiu „sexul e în cap“, zonă
oarecum îndepărtată de specialitatea
mea.
La începutul secolului XX, Sigmund
Freud, studentul lui Charcot, a schimbat
denumirea isteriei în „Conversion sin
drom“ încercând să lege această tulbu
rarea de subconştient, acea parte din
noi care nu ştim unde e, ce ascunde,
şi dacă lucrează pentru sau împotriva
noastră. Acestei maladii de care suferea
pacienta mea pe vremuri i se spunea
simplu „isterie“. Acest tip de manifestări
neobişnuite şi inexplicabile încadrate
în grupul isteriei sunt relativ uşor de
diagnosticat pentru că simptomele cu care
se prezintă bolnavii nu au nicio logică
medicală, apar în anumite circumstanţe,
dar pot fi înşelătoare pentru că pot imita
afecţiuni grave.
A doua zi după internare, doamna
Singh a început să-şi mişte mâna
paralizată, iar spre seară şi piciorul, dar
de vorbit nu putea vorbi, sau nu voia
s-o facă. A treia zi când i-am spus că
ne gândim s-o externăm a „paralizat“

Proză
din nou, aşa că a mai stat două zile şi a
reuşit să meargă bine doar după ce soţul
ei i-a spus că a plătit cei 1000 de dolari.
Nu ştiu când a reînceput să vorbească,
dar după două săptămâni când a venit la
mine în clinica spitalului, vorbea bine.
Despre orice, dar nu despre episodul
din spital, pe care-l evita ca şi cum nu
s-ar fi petrecut niciodată. Am revăzut-o
de câteva ori în timpul sarcinii şi de
fiecare dată venea cu un vas de plastic
în mână în care scuipa din când în când.
Avea o sialoree de care n-a reuşit sa
scape toată sarcina. O secreţie salivară
puternică, incontrolabilă, care-i umplea
gura constant. Mai văzusem asta si la
alte paciente din New York, majoritatea
emigrante, dar nu-mi aminteam să fi
văzut aşa ceva la gravidele din România.
Ochii vii dar trişti ai doamnei Singh te
făceau să crezi că veşnic ascund ceva.
Poate doar puţină melancolie. În America
ne ferim să vorbim cu pacienţii despre
tristeţe şi melancolie. Tristeţea, în sensul
nostru european, nu mai există aici, a fost
transformată „conversiv“, în depresie,
şi trebuie să chemi automat psihiatrul,
ceea ce complică lucrurile şi se lasă cu
medicaţie.
La un moment dat, doamna Singh
m-a întrebat, fără să mă privească în
ochi, dacă cred că săpunul e dăunător
sănătăţii. „Săpunul cu care ne spălăm?“,
am întrebat eu. „Da, acela. Doar că eu
îl mănânc...“ mi-a răspuns oarecum
ruşinată. „Ce fel de săpun?“, am
întrebat-o, de parcă asta ar fi avut vreo
importanţă. „Irish spring, albastru. E cel
mai bun... mănânc cam unul pe zi...“.
Am tăcut înmărmurit neştiind ce să zic.
Era şi săpunul meu preferat, cu care mă
spălam de ani de zile. Eram familiar
cu ciudăţeniile culinare ale gravidelor,
care pot mânca lucruri ciudate, ca var
sau tencuială. Doamna Singh închisese
între timp uşa, să fie sigură că nu aude
nimeni despre ce vorbim. Parcă eram la
o spovedanie. „Şi mai e ceva ce trebuie
să vă spun... cu sarcina asta mănânc şi
scrum“. „Ce fel de scrum?“ „De ţigară...“.
„Deci fumezi în sarcină...“ „Nici vorbă.
N-am fumat niciodată. Scrumul mi-l
aduc două verişoare fumătoare care-l
colectează pentru mine... Credeţi că
e periculos pentru copil?“ Am ridicat
din umeri resemnat şi neputincios,
total depăşit de situaţie. N-am chemat
nici psihiatrul, nici dieteticianul şi am
rămas prosternat pur şi simplu. „Cât
mai am până la trei luni doctore?“ „Vreo
săptămână...“, i-am răspuns eu nesigur.
„Ce bine! După trei luni mă lasă poftele
astea...“. A plecat discret, închizând uşor
uşa, lăsând în urmă un miros puternic
de scrum de ţigară amestecat cu cel de
săpun. Din seara aceea am evitat săpunul
meu preferat, Irish spring, albastru.
Doamna Singh a scăpat de ciudata
ei meteahnă cu scrumul şi săpunul, dar
nu şi de cea a jucatului la noroc. De câte
ori venea la control, lua câteva bilete de
loterie de la drogheria de peste drum, iar
mie îmi aducea o cafea capuccino. Pe
când era în luna opta, doamna Singh a
dispărut brusc.
Am aflat de la o altă pacientă că la
una din marile trageri Lotto câştigase
câteva milioane de dolari. Înainte de fi
plecat să nască în Florida la un spital
particular din Palm Beach, care făcea
şi naşteri sub apă, ne-a trimis câteva
buchete mari de flori, multă îngheţată,
iar mie o cutie mare plină cu săpun Irish
spring, albastru.
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Alte interpretări
M

i-am permis să elimin strofa a doua din
poemul lui Robert Lowell care mi s-a părut
că n-are legătură cu prima. De asemeni, m-am chinuit
să traduc poemul lui Richard Wilbur, nonagenarul,
expert în excelenţa formei fixe (între altele, a tradus
minunat – prin colaborări telefonice – poemul meu
Balada valetului de caro, traducere pe care a inclus-o
în volumul lui de Opere alese).
Mai simplu a fost să traduc poezia directă, uşor
umoristică a lui Charles Simyć, mult mai complicată,
Robert LOWELL (1917 – 1977)

Sudoarea nopţii (fragment)
O lampă şi dezordine şi cărţi, masa de scris,
meu banal, mătura veche
– dar eu trăiesc într-o magherniţă fără dichis
şi simt o umezeală plutind în nopţi de veghe
pe pijamaua mea albă cândva. O dulce boare
mă-mbălsămează parcă. Şi capul îmi e ud.
Totul îmi spune: aşa e drept. Ca un făcut
e febra vieţii mele a nopţilor sudoare.
A vieţui, a scrie. Coboară nesfârşit
parcursul existenţei. Ne stoarce, ne usucă.
Adânc în mine zace copilul ce-a murit.
Adânc în mine zace dorinţa lui de ducă.
În urnă, universul şi leşul una sunt
Sudoarea animală
se mută în spirit pur arzând.
Richard WILBUR (1921)

Iertarea
Câinele-a stat cinci zile ne-ngropat,
într-un morman de  crengi de pin, în plină vară,
şi învelit în caprifoi. (Odinioară,
eu l-am iubit nespus pe răposat.)
I-am stat aproape şi-am adulmecat
duhul dulceag de caprifoi. Dar alt miros
mult mai puternic m-a înconjurat
şi-un bâzâit de muşte, fioros.
Continuare din pag. 17

Primele benzi desenate, copilăreşti de altfel, ca
de exemplu Copii Mahmuri, Mica Orfană Annie,
sau Blonda“, erau tribune de comentarii politice şi
satirice, reflectând viziunile sociale conservatoare
ale lui Hearst şi Pulitzer. În 1897, Hearst a publicat
în ziarul său „New York Journal“, povestea Copilul
îmbrăcat în Galben, din apartamentele McFadden,
despre un ştrengar ce trăia într-o mahala mizeră, care,
cumva, reuşeşte să îşi facă viaţa suportabilă găsindu-i
o frumuseţe ba chiar şi umor. Ce poveste incredibilă!
Mai târziu, Pogo al lui Walt Keley, povestea unui
bursuc viclean ce trăieşte în mlaştina Okefenokee,
a atacat instituţiile politice şi pe senatorul Joseph
McCarthy, iar colecţia Doonesbury a criticat
persoana politică a lui Lyndon B. Johnson şi războiul
din Vietnam, câştigând Premiul Pulitzer. Benzile
desenate au crescut în importanţă, mutându-se de
pe ultima pagină a ziarelor pe pagina opusă paginii
editoriale. Din 1938, odată cu apariţia lor în formatul
de carte, benzile desenate devin tot mai populare. Dar
publicarea revistei satirice „Mad“ în format de cartebenzi desenate, cu conţinutul ei sălbatic şi ireverenţios,
a constituit consacrarea acestui gen. Cu o circulaţie de
peste 2 milioane de exemplare (la o populaţie de 200
milioane), umorul revistei a avut un impact puternic
asupra culturii, politicii, divertismentului, şi, mai

Nina
CASSIAN

în schimb, a fost abordarea reputatului, incoerent-so
fisticatului John Ashbery cu o „aventură a cuvân
tului“.
Dacă aş mai fi avut energie aş fi tradus şi un
binecunoscut poem al unuia dintre poeţii mei preferaţi,
Dylan Thomas, din Ţara Galilor, care a murit de
alcoolism, ca şi Edgar Allan Poe – dar, vorba de
la Radio Erevan – „noi îi iubim nu numai pentru
aceasta...“
Nina CASSIAN

Contempli oare pelicule decoltate, la ore târzii,
cu vedete răposate, în filme alb-negru?

Aveam doar zece ani. Şi-n lumea mea cea blândă
nu-şi avea locul moartea niciodată
(de om sau fiară) ciudăţenii nu se întâmplă.
Şi fata puse mâna pe lopată

Vine Fu Manchu la noapte?
Sau domnişoara Emily Dickinson?

şi-mi îngropă prietenul,
În noaptea următoare
văzut-am iarba cum se-mparte,
sclipind în verde dincolo de moarte.
Şi am văzut cum câinele apare.
din nou, (M-am speriat, ruşine mi-i)
în soarele carnal, şi-n roi de muşte înfăşat anume,
– moartea mijind în ochii-i încă vii –
şi-am început să plâng,
şi l-am strigat pe nume.
şi capului fără de limbă
iertare i-am cerut.
Şi-am învăţat: trecutul rămâne în trecut
şi nu se-ntoarce.
O fi un vis-iluzie? O fi un vis-nesaţ?
Dar de atunci încoace,
Îi cer iertare morţii
şi-i plâng pe răposaţi.
Charles SIMYĆ (1938)

Clubul de noapte
Eşti oare unicul proprietar
al unui club de noapte sordid?
Eşti oare unicul client, unicul barman,
unicul ospătar circulând printre mesele goale?
ales, satira la adresa personalităţilor politice, au ridicat
benzile desenate la nivelul de cultură de masă.
În cele din urmă, mass media a fost nevoită să
recunoască poveştile spuse în cuvinte desenate ca pe
o formă de artă. În ziua de astăzi, ziarul „New York
Times“ publică analize, articole despre industria grafică,
despre stelele zilei şi disputele lor (de exemplu pagina
Subiecte în ziarul „Times“ cu rubrica Romane Grafice),
şi le include în lista best seller la categoria Cărţi-Benzi
desenate cartonate şi Cărţi-Benzi desenate broşate.
„Time Magazine“ are propria sa listă a Primelor Zece
cărţi de benzi desenate. De curând (14 mai, 2012),
„Time“ a publicat un articol de fond pe marginea celor
două cărţi cu benzi desenate, autobiografice, scrise de
Alison Bechdel: Casa Distracţiilor şi Eşti Tu Mama
Mea? Scriitoare îşi aminteşte de viaţa ei provincială,
într-o familie cu tatăl homosexual, care a murit
tânăr, şi o mamă care nu poate, nici în ziua de azi, să
accepte stilul de viaţă al fiicei sale. Povestea ei ar fi
mondenă, dacă nu ar avea revelaţiile oferite de arta
grafică. Dar, cu conţinutul comic desenat în detaliu,
Casa Distracţiilor a fost nominalizată pentru Premiul
Naţional al Cercului Criticilor de Carte.
Pentru voi, literaţi din lumea largă, „benzile
desenate, cărţile-benzi desenate, cartonate şi broşurate“
pot deveni „Facebook“-ul de mâine.
Traducere de Alexandra CARIDES

Biroul tău e sus, deasupra firmei de neon
sau jos, la adâncime, în pivniţa cu şobolani?
Sunt oare gânditorii ruşi bărboşi partenerii tăi?
Portarul tău se numeşte Dostoievski?

Se-ntâmplă să ai un suflet nemuritor
sau te paşte bănuiala că nu ai niciunul?
De aceea, dai cu zarul, cu o pereche de zaruri albe,
în întuneric, mult după ce localul s-a închis.
John ASHBERY (1927)

Variaţiuni
Uneori un cuvânt dă naştere
la mâini şi picioare, soare şi mânuşi.
Se spune că e un preaplin primejdios, cum spui, iar eu
observ cuvântul „preaplin“, când îmi spui
despre mari văi secrete, la o oarecare distanţă
de conflicte mocirloase – dar şi uşor lemnoase
cum sunt, mai profund amestecate
cu înţelesul care va pune cândva
o etichetă neagră, sângerie, pe cer
dar, până atunci, ecoul, plutind liber prin coridoare,
alei, ori prin locuri surprinse dincolo de oriunde,
se va vedea închis pe dinafară – vox clamans –
îl vezi la sfârşitul zilei de mâine,
nu încerca să-ţi porneşti maşina sau
să priveşti mai în adâncime, la eternele meandre ale
cerului,
strălucire peste strălucire, transparenţă plutind
pe stratul cel mai de sus, până când
totul dă pe dinafară, se revarsă
ca un tort argintiu de nuntă
sau ca un pom de Crăciun
– într-o cascadă de lacrimi…
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Gabriela RUSU-PĂSĂRIN

Destinul unei reviste,
„Destin românesc“

F

ondată în anul 1994, editată sub egida
Institutului Cultural Român, revista de istorie
şi cultură „Destin românesc“ (Serie nouă)
reprezintă un spaţiu de dezbatere şi afirmare a valorilor
culturale şi a documentelor istorice menite să susţină
identitatea şi trecutul istoric românesc de dincolo de
Prut. Redactorul-şef al publicaţiei este reputatul istoric
Gheorghe Negru, preşedintele Asociaţiei istoricilor
din Republica Moldova. O panoramare a tematicilor
secţiunilor revistei demonstrează că revista este o
imagine sincretică a preocupărilor de poziţionare în prim
plan a argumentelor istorice, lingvistice, literare şi de
cultură populară, o fundamentare ştiinţifică a direcţiilor
de cercetare în varii domenii cu un evident scop:
afirmarea spiritualităţii româneşti.
Ceea ce se detaşează cu pregnanţă
din corpusul de studii şi articole
publicate în numerele acestei reviste
este sentimentul de românism, o stare
de spirit care „lucrează“ ca un fervent
în lupta pentru păstrarea identităţii
româneşti. În acest sens în prim plan
am poziţiona nu dovezile istorice, de
necontestat şi cu un evident rol de
„ piatră de temelie“, ci interviurile
cu personalităţi recunoscute în plan
european, care atestă ecoul produs de
concertarea argumentaţiilor specialiş
tilor publicate în Revista „Destin ro
mânesc“ în susţinerea apartenenţei la
acelaşi spaţiu cultural şi la aceeaşi tră
ire acutizată: românismul.
Interviurile sunt un document pen
tru reconstituirea climatului social şi istoric al unei
perioade importante din istoria românilor de dincolo
de Prut. Recunoaştem valoarea şi impactul acestor
mărturisiri circumstanţiale din experienţa radiofonică, o
experienţă la radioul public românesc receptat cu mare
interes de-a lungul vremii şi dincolo de Prut. Amintim,
ca o acoladă peste timp, transmiterea drept dovadă
a permanenţei în discursul public a românismului a
conferinţei susţinută la radio în 1936 de către Constantin
Rădulescu-Motru:
„Românismul este o nouă spiritualitate. Iată prima
idee afirmată(…). Dacă am scris Românismul este
pentru că eu cred în însuşirile latente ale poporului
român.
Dar aceste însuşiri trebuie educate.
Etnicul nu este de ajuns. Din etnic trebuie să ne
facem o vocaţie. Etnicul este echilibrul sufletesc şi

trupesc pe care un popor îl realizează prin adaptarea
sa la mediul geografic (…) Pe baza etnicului, fiinţa
Românului dobândeşte dreptul de a figura în muzeul
etnografic al omenirii. Dreptul de a participa la viaţa
istorică a omenirii îl dă numai conştiinţa vocaţiei de
Român (…) Trebuie ca momentele grele ale acestui
viitor să ne găsească pe noi, Românii, nu numai stând
toţi laolaltă, ci şi între noi toţi, pe fiecare la locul pe care
îl merită, de unde poate folosi fiecare neamului întreg.
Pentru aceasta trebuie să trecem prin şcoala
Românismului.“ (Constantin Rădulescu-Motru. Carac
ter şi destin. Conferinţe la Radio 1930-1943. Ediţie
îngrijită de Marin Diaconu, Societatea Română de
Radiodifuziune, Editura Casa Radio, Bucureşti, 2003,
pp.219-235).
Cuvintele
filozofului
român
jalonează criteriile de validare a unei
stări generatoare de identitate.
În contextual acestei pledoarii se
înscrie interviul realizat de Gheorghe
Mânzescu (cercetător al arhivelor
KGB/NKVD, reporter de teren la
Tiraspol, Bender şi în Găgăuzia în
timpul confruntărilor violente, vice
preşedinte al Asociaţiei „Memoria
Victimelor Regimului Totalitar Co
munist“) cu Ana Blandiana.
Documentul restituie istoria în
fiinţării Memorialului de la Sighet,
declarat ansamblu de interes naţional
în 1997, demersuri susţinute de scrii
toare şi de soţul său, profesorul şi
scriitorul Romulus Rusan. Catherine
La Lumiere, secretar general al Consiliului Europei
în 1993, anul propunerii proiectului, i-a declarat Anei
Blandiana: „Consiliul Europei există pentru a proteja
drepturile omului şi nu există un alt loc în care drepturile
omului să fi fost mai încălcate decât într-o închisoare
comunistă“. Proiectul Anei Blandiana avea să fie
receptat şi în Republica Moldova ca un bun exemplu
pentru teza conform căreia: „Atunci când justiţia nu
reuşeşte să fie o formă de memorie, memoria singură
poare fi o formă de justiţie“ ( interviu publicat în nr.3
(73)/2011 al Revistei „Destin românesc“).
Nr. 2 (72)/2011 al publicaţiei se deschide cu interviul
realizat de Gheorghe Negru cu Stephane Courtois,
director de cercetări la Centrul Naţional Francez de
Cercetări Ştiinţifice din cadrul Universităţii din Paris,
autorul Cărţii negre a comunismului (1997) şi a
numeroase volume şi studii cu tematică anti-totalitară.

Receptarea în spaţiul european a manifestărilor co
muniştilor din Republica Moldova este comentată de
istoric cu îngrijorare, la finalul interviului dând un sfat:
„toţi cei care votează pentru comunişti trebuie să se
întrebe: votez pentru un anume om, dar votez şi pentru
un cuvânt care e simbolul a 5.000.000 de morţi... Poate
ar trebui să mă gândesc la asta“.
Studiile şi cercetările de istorie sunt dominante
în economia revistei, dar sunt de reţinut şi recenziile
unor lucrări de beletristică recent apărute în Republica
Moldova şi care consfinţesc valoarea scriitorilor
basarabeni. Remarcabilă este recenzia romanului Zbor
frânt de Valentin Beşleagă semnată de Ion Ciocanu.
Prozator, eseist şi om politic, Valentin Beşleagă scrie
în 1966 acest roman care se va constituie în reper în
proza est-pruteană, cu axare pe introspecţia psihologică
a personajului principal în situaţii-limită. Conceperea
secvenţelor memorialistice sub forma solilocviului,
abordarea problemelor etice, tehnica romanescă a
punerii în abis, principiul teleologic şi structura inelară
recomandă romanul drept „unul dintre primele patrucinci romane care pot reprezenta convingător literatura
basarabeană afară“ (Ion Simuţ, „Vârful ierarhiei în
proza basarabeană“ în România literară, 2005, nr. 20
din 25-31 mai). Valentin Beşleagă va publica şi alte
romane care vor fi reperate de critica literară: Acasă
(1976), Ignat şi Ana (1979), Sânge pe zăpadă (1985),
Durere (2007).
Revista „Destin românesc“ pledează pentru punerea
în context şi dezbatere a valorilor definitorii pentru
cultura şi spiritualitatea basarabeană. „Credinţe, tradiţii
şi ritualuri în arhitectura populară“ este un studiu semnat
de Cezara Gheorghiţă, lector superior la Facultatea
de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă“ din
Chişinău, membră a Grupului interuniversitar de
investigaţii în armonizarea europeană a educaţiei. Este
un studiu comparativ, cum îl defineşte autoarea, în care
regăsim aceleaşi credinţe, tradiţii şi ritualuri legate de
ridicarea casei (de la alegerea locului, la consacrarea
lui şi la recuzita necesară pentru ritualul de sfinţire a
construcţiei) în Basarabia şi în România.
Revenind la temele dominante istorice amintim doar
studiile semnate de Maria Danilov, Elena Negru, acad.
Alexandru Moşanu, Anatol Petrencu ş. a.
Este „Destin românesc“ o revistă necesară şi bine
venită pentru punerea în discuţie a documentelor istorice
şi culturale care atestă identitatea şi valoarea unui spaţiu
vitregit de trecerea istoriei, Basarabia şi trăirea acutizată
a unui sentiment care salvează de la uitare: românismul
ca stare de spirit.

Calendar iunie
1 iunie 1958 – s-a născut Gheorghe Truţă, în
com. Călui, jud. Olt;
2 iunie 1964 – a murit D. Caracostea, în Bucureşti,
n. 10 martie 1879, în Slatina;
6/7 iunie 1881 – s-a născut Ion Minulescu, în
Bucureşti, m. 11 apr. 1944, în Bucureşti;
7 iunie 1939 – s-a născut Marin Beşteliu, în satul
Gura Văii, com. Podari, jud. Dolj, m. 15 nov. 2010;
8 iunie 1897 – s-a născut Atanasie Pop-Marţian,
în satul Şerbăneşti, com. Nenciuleşti, jud. Vâlcea,
m. 14 ian. 1969, în Bucureşti;
8 iunie 1933 – s-a născut Cristina Tacoi, în com.
Pleniţa, jud. Dolj;
8 iunie 1877 – s-a născut Nicolae Vulovici, în
Calafat, jud. Dolj, m. 8 sept. 1916;
9 iunie 1948 – s-a născut Mircea Pospai, în com.
Cernăteşti, jud. Dolj;

12 iunie 1916 – s-a născut Alexandru Balaci,
în com. Aurora, jud. Mehedinţi, m. 7 mart. 2002,
Bucureşti;
12 iunie 1939 – s-a născut Doru Moţoc, în com.
Câineni, jud. Vâlcea;
16 iunie 1944 – s-a născut Viorel Dianu, în com.
Bârsoiu, jud. Vâlcea;
16 iunie 1951 – s-a născut Gheorghe Geafir, în
com. Negoi, jud. Dolj;
17 iunie 1888 – s-a născut Victor Papilian, în
Galaţi, m. 15 aug. 1956, în Cluj;
19 iunie 1973 – a murit Gabriel Georgescu, n. 4
sept. 1911, în Craiova;
21 iunie 1951 – s-a născut Ioan Anastasia, în
com. Turburea, jud. Gorj, m. ian. 2009;
22 iunie 1951 – s-a născut Bucur Demetrian, în
Craiova;

22 iunie 1919 – s-a născut Florin Dumitrana, în
oraşul Lipcani, azi Republica Moldova, m. 27 sept.
1945, pe front;
23 iunie 2000 – a murit Ion Nijloveanu, în
Craiova, n. 27 sept. 1913, în com. Oporelu, jud.
Olt;
26 iunie 1904 – s-a născut Petre Pandrea, în
oraşul Balş, m. 8 iulie 1968, în Bucureşti;
27 iunie 1976 – a murit Ion Dumitrescu, în
Bucureşti, n. 9 ian. 1914, în com. Optaşi, jud. Olt;
28 iunie 1909 – a murit Ioan Crăciunescu, n.
1845, în Castranova, jud. Dolj;
28 iunie 1919 – s-a născut I.D. Sîrbu, în oraşul
Petrila, jud. Hunedoara, m. 17 sept. 1989, în
Craiova;
29 iunie 1951 – s-a născut Mihai Sporiş, în satul
Robeşti, com. Câineni, jud. Vâlcea.
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Rodica GRIGORE

Interpretare, translaţie, traducere

U

na dintre cele mai importante componente
ale oricărei încercări de interpretare
a marii cărţi a lui Gustave Flaubert,
Salammbô (1862), este încercarea cititorului de
a înţelege enigmatica natură a zeilor care domină
lumea Cartaginei şi, deopotrivă, lumea scripturală
a romanului. Apariţia, în 1862, a acestui roman a
determinat în scurt timp o adevărată bătălie intelectuală,
celebra deja „querelle de Salammbô“, care a atins, nu
o dată, o intensitate cel puţin egală cu aceea a luptelor
descrise în carte, romanul rămânând ani în şir sub
„asediul“ celor mai diferite interpretări cu putinţă. În
plus, Flaubert fiind Flaubert, apare, cu fiecare nouă
traducere, şi problema adecvării expresiei la litera şi
spiritul originalului, câtă vreme, aici, mai mult decât
în alte cazuri, scriitura autorului francez atinge cu
adevărat nivelul unei cizelări stilistice rar întâlnire în
literatura universală. Tocmai de aceea, o menţiune cu
totul specială merită varianta pe care Irina Mavrodin
a desăvârşit-o în limba română (apărută la Editura
Leda, la sfârşitul anului 2007 şi însoţită de o binevenită
prefaţă a traducătoarei, succint, dar pătrunzător studiu
introductiv), excelent exemplu de veritabilă practică a
traducerii – şi deopotrivă a translaţiei sensurilor, într-o
perioadă în care rolul şi locul traducătorului au fost, cel
puţin în România, extrem de ignorate. Dincolo de orice
posibile – şi pe deplin îndreptăţite – superlative care ar
putea caracteriza această adevărată bijuterie stilistică,
un citat ilustrează mai bine arta (şi ştiinţa, deopotrivă!),
cu care Irina Mavrodin a pus în limba română romanul
istoric – şi, în egală măsură, după cum ea însăşi spune,
„fals istoric“ – al lui Flaubert; iată una dintre minunatele
descrieri ale lui Salammbô: „Părul ei, pudrat cu un praf
vioriu şi strâns în creştetul capului în formă de turn,
după moda fecioarelor din Canaan, o făcea să pară mai
înaltă. Şiragurile de perle, prinse la tâmple, îi coborau
până la colţurile gurii, ce era roşie ca miezul de rodie.
Pe piept avea o podoabă de pietre sclipitoare, ce imitau,
prin amalgamul de culori, solzii unei murene.“ Nu e,
aici, numai o perfectă adecvare a sensurilor la spiritul
– însă şi la litera! – originalului, ci, în egală măsură, o
intuiţie de excepţie a tuturor potenţialităţilor şi valorilor
unui limbaj care dă viaţă capodoperei flaubertiene.
După cum s-a afirmat nu o dată, mai ales în ultimii
ani, oarecum în mod asemănător cu mercenarii care
escaladează zidurile Cartaginei pentru a privi cu uimire
– la început – iar mai apoi pentru a distruge strălucitorul
oraş, lecturile actuale făcute acestui roman au tocmai
rolul de a pune, cumva, în acord, măcar parţial sau pe cât
posibil, violenta ciocnire a interpretărilor critice de până
acum. În acest sens, s-a vorbit chiar despre o dialectică
a eternului cuplu, Tanit şi Moloh, care s-ar afla, cel
puţin dintr-un punct de vedere, dacă nu cumva din mai
multe, exact în centrul de semnificaţii din Salammbô.
Este evident că zeii sunt prezentaţi, aici, în principal
ca termeni fundamentali ai unei opoziţii determinante.
Desigur, opoziţiile acestea nu rămân la domeniul strict
al mitologiei, ci se extind, cuprinzând, treptat, întreaga
lume a Cartaginei şi, din nou, a cărţii însăşi, polarizate,
ambele, mereu între soare şi lună, Mâtho şi Salammbô,
mercenari şi cartaginezi, principiul masculin şi cel
feminin, elementul extern şi cel intern ori cel străin şi cel
familiar. Fără îndoială, acest lanţ al opoziţiilor culminează
cu figurile simbolice ale lui Moloh şi Tanit. Pe de altă
parte, un rol esenţial în decodificarea semnificaţiilor din
Salammbô joacă şi conceptul atotprezent de sacrilegiu,
care, în forma sa extremă, de jefuire a templului,
reprezintă chiar episodul central al întregii naraţiuni
şi organizează la tot pasul o altă opoziţie, cea dintre
adoratorii şi hulitorii aceloraşi Moloh şi Tanit. Astfel
încât distrugerea de către mercenari – cei care, anterior,
adoptaseră, chiar dacă doar formal, zeităţile Cartaginei
– a reperelor sacre ale acestei cetăţi semnifică, la un
anumit nivel al interpretării, şi o formă neaşteptată de
apostazie religioasă, mercenarii fiind, astfel, desemnaţi,

nu doar în opoziţie marcată cu cartaginezii, ci de-a
dreptul cu zeii protectori ai Cartaginei. Tocmai de aceea
este prezentată pe larg uciderea, de către mercenari, a
peştilor sacri ai zeiţei Tanit, intrarea aceloraşi mercenari
dezlănţuiţi în templu şi, ulterior, furtul zaimfului,
vălul sfânt al zeiţei. Devine, în acest fel, evident că
asediul Cartaginei reprezintă un atac deschis la adresa
zeităţilor esenţiale ale cetăţii, de aici semnificaţiile
profunde ale conceptului de sacrilegiu, în sensul pe
care l-am menţionat deja. De altfel, Flaubert însuşi, în
corespondenţa sa, clarifică această problemă, vorbind
despre dorinţa permanentă a omului de a-şi apropia
divinitatea prin tendinţa de a-i acorda acesteia – oricare
i-ar fi numele – atribute cât mai umane cu putinţă. Prin

urmare, simplul fapt de a vorbi despre zei în termenii în
care unele personaje din Salammbô sunt adesea tentate
s-o facă şi chiar o fac, reprezintă, mai mult sau mai
puţin, un sacrilegiu. Poate chiar felul de a vorbi despre
zei al cartaginezilor, cei care nu numai că invocă la
tot pasul figurile divine, dar le şi interpretează mereu
atitudinile. O altă opoziţie se constituie astfel, dar una
cu semnificaţii mult mai profunde decât am fi tentaţi,
ca cititori, să credem: şi anume aceea dintre adoraţie
extatică şi sacrilegiu, numai că, adesea, graniţa dintre
cele două concepte devine fragilă şi uşor de trecut, după
cum se vede clar din atitudinile religioase adoptate de
către prinţesa Salammbô şi Şahabarim, marele preot al
lui Tanit.
De altfel, bunăvoinţa lui Tanit pare a fi întruchipată
mai cu seamă de o relaţie speculară de autoafirmare
care evoluează mereu între două extreme, pământul şi
cerul, constituindu-se, astfel, în romanul lui Flaubert,
o adevărată imagine vizionară a alterităţii radicale. Dar
Salammbô are curajul de a sugera de la bun început
posibilitatea existenţei unei înţelegeri şi interpretări
diferite a puterii zeiţei Tanit, incluzându-se, practic,
pe sine însăşi, ca prinţesă, deci, ca esenţă umană şi nu
divină, în ecuaţia speculară menţionată mai sus. Căci,
din punctul de vedere al lui Salammbô, pentru a înţelege
esenţa forţei zeiţei, este necesar să se facă abstracţie de
pluralitatea de forme pe care o implică ea, ca esenţă
divină. Astfel, viziunea alterităţii este redusă deodată
la o figură oarecum fetişizată, reconfigurând complet

vechea noţiune de pluralitate a formelor de manifestare.
Doar astfel, sugerează Salammbô, fiinţa umană o poate
percepe pe Tanit ca exclusiv benefică şi fundamental
binevoitoare pentru Cartagina. Desigur, nu se poate nega
faptul că, în acest fel, Salammbô încearcă nici mai mult,
nici mai puţin decât să domine ea însăşi figura zeiţei şi,
nu o dată, chiar să i se substituie, fapt evident, de altfel,
încă de la prima ei apariţie în faţa mercenarilor. Nimic
altceva, în esenţă, decât o formă extrem de elaborată şi
de subtilă de sacrilegiu...
La rândul său, Flaubert însuşi, ca autor, se dovedeşte
pe deplin capabil să structureze şi să „prindă“ toate aceste
opoziţii prin intermediul limbajului extrem de elaborat
pe care îl utilizează, dar, deopotrivă, prin intermediul
replicilor pe care le pune în gura personajelor esenţiale
din acest roman. Doar astfel, sugerează el însuşi, atât
figurarea, cât şi reprezentarea la nivel scriptural devin
posibile. În fond, la nivelul simbolurilor folosite de
scriitor în acest roman, rolul de a reprezenta toate
acestea revine zaimfului sacru al lui Tanit, cel care, pe de
o parte, ascunde esenţa divină, iar pe de alta, în calitate
de cea de pe urmă dintre barierele seculare, promite şi
revelarea. Desigur, toate acestea nu puteau fi abordate în
absenţa unei extraordinare capacităţi din partea autorului
de a reprezenta, la nivelul limbajului însuşi, formele
simbolice ale delirului ce afectează, pe rând, toate
personajele care au de-a face cu vălul sacru, incluzându-i
aici şi pe Mâtho sau Spendius. Mesajul romancierului
devine, astfel, la un anumit nivel al interpretării, tocmai
acesta: câtă vreme limbajul este, la rândul său, o formă
de ocultare a esenţei divinităţii, tocmai impuritatea sa
înnăscută are darul de a ascunde această esenţă, fiind
nevoie, practic, de regăsirea fundamentelor pure ale
limbajului pentru a atinge, astfel, fundamentele divine.
Tocmai de aceea, divinitatea nu se revelează niciodată
complet în romanul lui Flaubert, iar vălul lui Tanit are
rolul de a sugera şi, ulterior, de a sublinia exact acest
amănunt esenţial. Căci vălul include în sine deopotrivă
imagini ale luminii şi întunericului, aducând, practic,
alături şi reducând, finalmente, la acelaşi numitor
comun semnificaţiile soarelui şi ale lunii, deci aducând
din nou în prim plan imaginile tutelare ale lui Moloh
şi Tanit, prezentând, în acest mod opoziţiile figurale
fundamentale ale lui Flaubert pentru a caracteriza însăşi
esenţa divinităţii, oricare i-ar fi numele, căci, după cum
Şahabarim însuşi va recunoaşte la un moment dat,
opoziţia dintre Tanit şi Moloh nu este una fundamentală
şi, de fapt, nici măcar una reală până la capăt.
Prin urmare, noţiunea de sacrilegiu care domină,
în numeroase momente esenţiale, textul romanului lui
Flaubert pune în discuţie încercarea fiinţei umane de a-şi
apropia tocmai fundamentele divinităţii. Iar dificultatea
inerentă a interpretării rezultă, desigur, tocmai din
opoziţia ambiguă dintre sacrilegiu şi adoraţie, ambele
fiind, de fapt, modalităţi privilegiate ale personajelor –
dar şi ale autorului – de a configura la nivel narativ însuşi
fenomenul de producere a textului romanesc. Adoraţia
devine forma esenţială a figurării, derivând exact din
ceea ce este figurat, configurat şi mereu reconfigurat
în structura romanescă. Sacrilegiul, pe de altă parte,
va deveni, în acest context, acea formă de configurare
textuală ce derivă exclusiv doar din ceea ce este sau
urmează a fi reconfigurat în roman. Tocmai de aceea,
numeroasele interpretări ale cărţii lui Gustave Flaubert
sunt – şi vor rămâne – prinse pentru totdeauna în însăşi
structura şi posibilele semnificaţii ale acestui paradox
textual. Iar interpretările sunt, în acest fel, profunde
meditaţii asupra permanentelor complexităţi figurale
care devin, practic, polii semnificativi ai ecuaţiei narative
implicate la tot pasul în Salammbô. Orice interpretare a
textului de faţă se transformă, astfel, pe nesimţite, într-o
mereu reluată luptă menită a rezolva – sau, cel puţin, a
încerca să rezolve – delicata şi extrem de complicata
problemă a figurării şi reconfigurării textuale implicate
de însăşi scriitura lui Flaubert.

22

Nr. 6 (106) ♦ iunie 2012

Scrisul Românesc

Generaţia mea. Generaţia discretă

Tătuca Ion Cristoiu

L

-am remarcat încă de pe când
lucra la o istorie recentă a
literaturii noastre, cea din
perioada comunistă, proletcultistă, stali
nistă. O publica în „Viaţa studenţească/
Amfiteatru“ condusă de Niculae Stoian.
Apropo, un om care a dat presei noastre
ziarişti ca Sorin Roşca-Stănescu, Ion
Cristoiu, Cornel Nistorescu, Mihai
Tatulici, Radu G. Ţeposu, Ioan Buduca...
Articolul cu iz istoric/literar avea un

succes incredibil. Generaţia mea –
biologică, nu literară – simţise din plin
proletcultismul. Mai ales, la şcoala
primară şi apoi la liceu. Mihai Beniuc,
Dan Deşliu, Marcel Breslaşu, Maria
Banuş, Eugen Frunză, Nina Cassian...
amintesc doar poeţii. „... iar steluţa
cea de sus// oare, ce-o avea de spus?//
Socialismul, spune ea construieşte ţara
mea... clipă-n loc opreşte-ţi zborul//
se prăvale compresorul.“ (citate din
memorie). Sau „Trece-o noapte şi mai
trece-o zi,// Se ascute lupta între clase,//
Iar chiaburii se arat-a a fi// Elemente tot
mai duşmănoase.“...
...şi alte piscuri de inepţii, toate făcute
pentru a susţine ideologia comunistă şi
a-i păcăli pe fraierii români, ca de obicei
sacrificaţi pentru o credinţă străină.
Serialul, – ştiu de la Cristoiu – a avut
multe piedici, a creat scandaluri pe la
secţia de cultură a PCR, dar şi la UTC,
oameni cu ştate vechi staliniste, tovarăşi
grei şi merituoşi erau indignaţi de semidemascarea cristoiană. Până la urmă au
izbândit Ei. Ca de obicei. Partidului i s-a
făcut milă. Serialul, mutat şi la SLAST
cu şi mai mare succes, a fost uitat şi
reluat după revoluţie. Fără succes. Pe
cine mai interesa devotamentul stalinist
al cassienelor şi breslaşilor de vreme ce
„România Liberă“ ne dădea en-gros liste
cu spioni, securişti infiltraţi pretutindeni
precum căpuşele. Aia demascare.
Nu are rost să ajung pas cu pas la zilele
noastre. În care Cristoiu a sfârşit prin a
se cantona la mijloacele media fidele lui
Băsescu. Şi aici, îmi amintesc o vorbă
deloc onorantă spusă la vremea ei de
Gogu Rădulescu, proteguitorul partinic
paternal al unor scriitori mai mult sau mai
puţin disidenţi, relatată mie de un activist
la vremea aceea: „Cristoiu e ca o cârpă,
dacă o foloseşti şi apoi o speli bine e ca
nouă.“ Câtă clarviziune, dacă ne gândim

Eseu

că spusele demnitarului comunist au
fost rostite prin anii ’80... Cu toate astea
Cristoiu, rămâne unul dintre cei mai
redutabili jurnalişti români. Pur sânge.
În orice tabără politică s-ar situa. Căci
şi această situare politică într-un loc ţine
de existenţial nu de ideal. Cristoiu însă
are un model. El încearcă însă – eronat şi
ratat – a-l copia pe Pamfil Şeicaru. Mai
ales cu editorialele zilnice, cuprinzând
analize la subiectul cel mai fierbinte al
zilei sau al perioadei; atingeri mângâioase
or violente cu condeiul său lunecos or
dar şi vitriolant. Pamfil a reuşit să nu fie
făţiş de partea nimănui. Niciodată. Deşi
mulţi mari politicieni ai vremii îl căutau
pentru consultări. O făcea însuşi regele
Carol II. Ba, chiar din această cauză
marele ziarist interbelic a ajuns să scape
de răzbunările suveranului, la vremea
când doi „carlişti“ notorii, Nae Ionescu
şi Nichifor Crainic, fuseseră „înfundaţi“.
Cristoiu , cu toate că are nu numai mania
dar şi boala nuanţelor greu de dovedit
post-factum, rămâne, cu analizele sale
subtile, un băsescan zelos. Şi făţiş. O
conotă şi denotă unităţile media la care
colaborează.
Am ţinut să spun aceste lucruri din
deschidere tocmai ca să se vadă clar
delimitarea mea faţă cu elucubraţiile,
zic eu, politice ale marelui ziarist. Că,
oricum, este mare! Fiindcă vor urma o
sumă de elogii aduse aceluiaşi personaj.
Dar, din calitatea sa de şef al „Supli
mentului Literar Artistic“ al „Scânteii
Tineretului“. SLAST. Şi al cenaclului
adecvat „Confluenţe“. S-ar cuveni să re
vin asupra spiritului acestui demers me
morialistic. Pe care mi-l doresc pur. Chiar
exagerat de pur.
Fac efortul de a nu deveni, căci nici
nu sunt, un istoric literar, ci doar apelez
la memoria mea, cât mai subiectivă, şi
pe cât pot numai la ea, aceea de martor
şi implicat. Nu pun accentul deci pe
o preciziune savantă, istoricească,
total străine mie. Mi-a ajuns cât m-am
„scremut“ la un doctorat... nu am nici
virtuţi, nici apucături, nici talente de
cercetător, de savant. La urma-urmei,
nici temperamentul nu mă lasă ca atunci
când, să zicem, lectura unui text e mai
pasionantă să mă opresc şi să mă duc la
coada cărţii ca să citesc o notă culeasă
cu un corp cât mai mic... Nu pot! O altă
precizare a acestui text este aceea că veţi
citi ceea ce îmi dictează memoria mea
subiectivă. Afectivă. Şi, retrospectivă.
Aţi simţit, sper, într-o etapă anterioară a
acestor evocări, frusta dar nemiloasa mea
sinceritate faţă de perversiunile „amicale“
exersate pe sufletu-mi de regretatul,
pentru unii, poet nemţean AD...
Cristoiu a fost pentru o mare parte a
literaturii anilor ’80, dacă nu pentru toată,
un lider. Mai mare, mai cuprinzător decât
chiar Manolescu. Căci, pe lângă SLAST
mai avea un organ literar, ba două, ziarul
„Scânteia Tineretului“; ba trei, dacă mai
socotim instrumentul numit „Confluenţe“.
Avea apoi simpatia, încrederea conducerii
de partid a tineretului. Pe scurt, a lui Nicu
Ceauşescu. Adesea mi se confesa privind
anturajul lui Nicu. „Uite-l, domnule, în

Cetăţeanul
literar-artistic

loc să mă ţină lângă el şi să-l instruiesc
eu, să-l sfătuiesc, să-i spun ce să citească,
să-l apropii de cultură, el umblă prin
baruri de noapte cu tot felul de femei
şi se destrăbălează.“ Căci, de pe atunci
Cristoiu, graţie calităţilor sale native
şi ale celor educate ulterior la facultate
sau aiurea, avea darul (ori i s-a spus că-l
are, i s-a indus...) de „a sfătui“, consilia;
de a fi un Daniil Sihastru nicuşorist. De
fapt, ulterior în generaţia lui am mai găsit
un astfel de educator cu ceva rezultate
palpabile în persoana domnului Dan
Pavel, despre care se spune că l-a modelat
pe nărăvaşul Gheorghe Becali...
Ei bine, Cristoiu şi-a dorit asta şi
după căderea comunismului. Şi aici,
modelul lui este acelaşi: Şeicaru. Care,
naivul, a căzut în plasa securităţii şi a
venit incognito la Bucureşti, crezând că
va fi primit de Ceauşescu, căruia avea
musai să-i dea el nişte sfaturi de politică
europeană...
Iliescu nu l-a vrut pe Ion Cristoiu.
El îi avea pe alţii în camarilă, stăteau la
rând... De aceea, politica din 1990, cea de
la revista „Zig-zag“, dirijată de Cristoiu,
a fost anti-Iliescu. Şi, a continuat şi
punându-se pe lângă Constantinescu,
până ce acesta a luat puterea, ca apoi
să fie ejectat de către draconicul Argus
constantinescian Zoe Petre. Aici o spun
chiar în cunoştinţă de cauză, subsemnatul
fiind o victimă a manigansiunilor la care
se preta această vestejită şi asexuată
„curtezană“ de Cotroceni. Ca să ajungă
apoi la ziua de azi, la Băsescu, lui Cristoiu
i-au trebuit mai multe etape: una a fost
cea de la Antena 1 când cânta, şi o făcea
excelent, în duet cu intelectualul de rasă
Octavian Paler.
Moderaţi de un „caş-la-gurist“
voiculescian, pus pe chiverniseală şi
lustruieli de forme trigonometrice,
sinusoide şi căruia i-a „ieşit“; un răspopit
penticostal teleormănean numit Gâdea.
Aici au fost cele mai dure atacuri antiBăsescu. Dar, a venit şi momentul, pla
nificat sau nu, al reconcilierii, al soliei
prezidenţiale. Interviul lui Cristoiu, de
la Antena 1, cu influenta politiciană (de
alcov, insinuează presa...) dna Elena
Udrea. Ca prin farmec, sau prin farme
cele doamnei Udrea – Cristoiu e un fus
tangiu ratat, puţină lume ştie asta ... –
începe a face un joc vizibil pro-băsescan.
Pe care, cu o violenţă şi o impertinenţă
ireverenţioasă, un măscărici ca Mirece
Badea – cine e el!? – o demască. Cristoiu
pleacă şi ajunge acolo unde dorea: în
zona prezidenţială. Pariez că visul lui,
acela de a consilia – obsedat de vizitele
secrete ale lui Pamfil Şeicaru la Carol
al II-lea şi la Mareşalul Antonescu – s-a
împlinit. După 22 de ani Ion Cristoiu a
ajuns la Cotroceni. Dar, intrând pe o uşă
dosnică. De alcov.
Acum că l-am „executat“ destul pe
Cristoiu cel de azi, mi-e dor să mă lu
minez, să regăsesc, descriu pe acel
„Jack“ de demult. Aşa i se spunea.
Jack. (Se pronunţă „jeac“, nu „gek“.)
Generosul. „Cristosul“ cum îi spuneau
unii, evident exagerând. Mecena Cristoiu,
mai corect... fie el un mecenat pe banii

George
STANCA

uteceului... Încercând să-mi amintesc
toată lumea care se învârtea la SLAST,
cu persoana fizică sau textul, mi-au venit
rapid în minte figuri incredibile. Atrase
de personalitatea lui Cristoiu. Iată, doar,
debutul ca scriitor al lui Florin Călinescu,
actor cunoscut dintr-un serial de mare
succes, personalitate care se căuta încă
pe sine... Adrian Pintea, care a debutat cu
proză. După ce într-un grup restrâns de
prieteni şi avizaţi a citit în apartamentul
nostru de la Cişmigiu, declarând că am
asistat la debutul său absolut. Am în
memorie un singur martor, amica noastră
Diana Nedelcu, fost până nu demult
redactor la Radio România Actualităţi.
Tactica de a se apropia de un om pe
care-l viza atacându-l în prima fază, s-a
văzut încă din acei ani la Cristoiu. Îmi
amintesc că a scris o cronică dură la
adresa capodoperei lui Nicolae Breban,
„Bunavestire“. „Un roman ratat“ a
numit-o Cristoiu. Mai mult, eu care
citisem romanul care-mi plăcuse mult,
am fost totuşi deranjat de limbajul prea
cosmopolit al autorului. Cel care şi când
ne vorbea nouă tinerilor era aşa... superior,
îngăduitor, parcă generos cu cei pe care-i
lasă a respira aerul din preajmă-i.
Am scris un pamflet, uşurel, miştocar,
ca pentru o revistă studenţească în
care povesteam romanul cu vorbele şi
expresiile lui... Ei bine, prin intermediul
lui Traian T. Coşovei, bun amic cu
Breban, s-a produs marea împăcare dintre
el şi Cristoiu. Pe mine însă, Breban nu
m-a iertat niciodată. Ba, recent, pare-se
la îndemnul famelic, paranoic şi hulpav
al unei fiinţe isteroide, a mers prin a
încuraja o faptă reprobabilă privindu-mă
şi care se putea termina cu condamnarea
mea... Oricum nu l-am digerat niciodată
pe acest om atât de „integru“, care din
membru supleant al CC PCR a ajuns un
înfocat... ţărănit. Caractere...
Oricum , am mai spus-o, şi face parte
din principiile mele. Eu, unul, nu asociez
niciodată opera scrisă cu „opera“ trăită
de un autor...
Ar însemna să-l detest pe monumen
talul Celine.

Vintilă Mihăescu – Equestra

Eseu
Cronică literară
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Geo
CONSTANTINESCU

Arturo
Paul Willems –
Pérez-Reverte −
Fascinaţia miraculosului
La carta esférica

C

entenarul naşterii lui Paul îndată ce vreun vapor se apropie.“
Willems (1912-1997), scriitor
„Realismul magic“ willemsian, se re
belgian de expresie franceză, găseşte şi în L’Herbe qui tremble (Iarba
invită la redescoperirea unei opere care tremură), roman publicat în 1942, dar
situate la graniţa dintre real şi oniric, şi în piesele scrise în perioada «Teatrului
caracterizată printr-o profundă unitate, verde de la Missembourg», care se înscriu
rod al unei strategii scripturale bazate pe în sfera basmului: Cei trei peşti (1934),
reverberaţiile unui continuum poetic.
Jacqueline de Bavière (1935), Frumoasa
Paul Willems debutează în 1941 din pădurea adormită (1943), Legenda
cu romanul Tout est réel ici (Totul este pescarului (1946), Taica Sărăcie (1948),
real aici), în care se prefigurează deja, Piele de urs (1950), Lebedele sălbatice
prin trista istorie a familiei Van Acker, (1951). Sub semnul feeriei se plasează
înfrângerea miraculosului, înghiţit de şi romanul La Chronique du cygne
prozaismul existenţial marcat de puterea (Cronica lebedei), publicat în 1949, care
banului, temă care se va regăsi şi în opera opune, la fel ca în Totul este real aici,
dramatică a autorului, în La ville à voile lumii inocente, simbolizate de vegetal
(Oraşul-corabie), de exemplu, piesă şi de ermit, puterea banului, rău figurat
scrisă în 1967. În roman, căderea din de clanul negustorilor. Textul poartă
sfera visării este simbolizată de zmeul „urma“ autorului, parcursul biografic
de hârtie ce-l înfăţişează pe miticul Icar, al ermitului amintind de cel al lui Paul
pe care un adolescent, ce
Willems: „Ermitul era un
înfruntă viaţa şchiopătând,
bărbat tânăr. Înainte de
îl înalţă cu speranţa zbo
a se retrage din lume se
rului ce se va dovedi im
numea Julien Buissonnet.
posibil. Un alt simbol al
Părinţii îl destinau unei
înfrângerii miraculosului
cariere liberale şi se spe
este pianul lui Eric cel
tiseră ca să îi plătească
rău, care emite sunete
studiile. Reuşise, nu fă
conform unei partituri în
ră greutate, să obţină o
care sunt spaţii goale. A
diplomă în drept.“ „Istorie
cest instrument estropiat
a grădinilor“, descoperită
va reapărea în piesa deja
într-un tirlir şi povestită
menţionată, „repescuit“
de narator în scopul in
din apele fluviului Escaut,
staurării „armoniei ve
simbol al trecutului pe ca
getale“, populată cu zâ
re personajul cu numele
ne şi spiriduşi, Cronica
Rosty, întors în oraşul
este un veritabil
lebedei
Paul Willems
său natal, Anvers, vrea
poem în proză, ce poartă
să-l recupereze, încercare care va eşua. pecetea intertextualităţii. Sub semnul
Fericirea se dovedeşte imposibilă ca şi „citatului omagial“ se întâlnesc poeţii
în romanul Tout est réel ici, al cărui titlu preferaţi ai autorului: Rutebeuf, Ronsard,
anunţă deja eleminarea visului şi triumful Apollinaire, Max Elskamp etc.
răului, prin invazia „mineralului“.
Intersectarea realului cu miraculosul,
Poetica spaţiului willemsian poartă constantă a scriiturii willemsiene, este
pecetea acvaticului, „muzica valurilor“ prezentă şi în Il pleut dans ma maison
fiind o constantă. Un alt element (Plouă în casa mea), scrisă în 1958 şi
definitoriu este „vântul de vest“, care jucată în 1962, la Théâtre du Rideau,
în mod miraculous devine „amantul din Bruxelles. Regăsim aici aceeaşi
impetuos“ care o urmăreşte pe mamam confruntare dintre visători şi pragmatici:
Suzanne, din Totul este real aici.
de o parte bătrânul Bulle, Germaine
Omniprezenţa apei, a elementelor at şi tânărul Toune, care trăiesc într-un
mosferice, aminteşte de Plăcerea meteo spaţiu abstras timpului (o veche casă
rilor, romanul scriitoarei Marie Gevers de ţară traversată de un copac „ale cărui
(1883-1975), mama lui Paul Willems.
rădăcini au ridicat parchetul, al cărui
Un spaţiu poetic prin excelenţă este vârf a crăpat plafonul şi ale cărui crengi
Catedrala de ceaţă a lui Paul Willens, au spart ferestrele“), de cealaltă parte,
din nuvela cu acelaşi nume, în care Madeleine şi logodnicul său, care vor
fantasticul poartă aura miticului.
să vândă casa. De data aceasta triumfă
O imagine poetică recurentă în visul, replica lui Germaine, din finalul
opera lui Willems este fluviul Escaut, piesei, evocând timpul etern: „Să ne
reflex al fascinaţiei pentru spaţiul magic scăldăm în Grand-Rosière, în timpul
al copilăriei petrecute pe domeniul imobil.“
Missembourg, în regiunea Anvers. Acest
Opera lui Paul Willems, situată la
fluviu emblematic este evocat deja în Tout graniţa între real şi vis, se constituie
est réel ici: „Escaut, lat de cinci sau şase într-o meditaţie asupra tragismului
kilometri în acest loc, se divizează în mai condiţiei umane. Pesimismul autorului
multe braţe. Fluviul curge între bancurile este estompat de aura poveştilor din
de nisip pustii, care servesc drept loc de copilărie, de aplecarea spre ludiculîntâlnire pescăruşilor vara, iar gâştelor mască, dar mai ales spre poezie. Peste
sălbatice, lebedelor, raţelor, iarna şi „muzica valurilor“ creaţiei willemsiene
primăvara. Foci cenuşii foarte bănuitoare se profilează aripile Păsării albastre din
se întind aici, dar plonjează în apă de feeria lui Maeterlinck.

N

ăscut în 1951 în Cartagena
(Spania) autor, a peste două
zeci de romane de largă difu
ziune atât în ţările de limbă spaniolă cât şi
pe întreg mapamondul prin diversificate
traduceri (din care amintim doar pe cele
cu adevărat importante El húsar, 1986, El
maestro de esgrima, 1988 şi El club Dumás,
1993) Arturo Perez-Reverte continuă seria
de succese narative.
La carta esférica (Scri
soarea în formă de sferă),
apărută pentru prima oară
în anul 2000, ne-a parvenit
la redacţie într-o ediţie din
2008 (Madrid, Ed. Santillana
Ediciones Generales, S. L.)
plină de referinţe de lectură
din: Vanguardia, New York
Magazine, Le Monde, L’ex
press, The Times etc. E vor
ba de o carte despre mare,
pentru că ştim că autorul
însuşi, acum membru al
Academiei Spaniole, de
multe ori părăseşte uscatul
plin de conferinţe şi întâlniri intelectuale
plicticoase, pentru iahtul personal pentru
a se avânta în larg şi a fi mai aproape de
valuri, de brize, de aventuri, pentru a simţi
mai profund în suflet gustul sărat al mării.
Fost reporter de război mai bine de două
decenii, scriitorul spaniol nu porneşte spre
literatură doar dinspre lumea livrescului
precum mulţi dintre confraţii idealişti care
amestecă şi confundă uneori ficţiunea cu
realitatea, ci vine din viaţă, aşa cum este
ea, cu bune şi cu rele, cu nevoia de vis şi cu
spiritu-i inconfundabil de aventură.
Personajele din acest roman pornesc pe
mare din nevoia de recuperare a unui vas
naufragiat care reflectă un episod al istoriei
Spaniei a anului 1767, când o brigantină,
cu un echipaj format din 21 de marinari
şi doi distinşi călători, încărcaţi cu valori
care veneau tocmai de la Havana, pentru a
îmblânzi intransigenţa oficialilor ce deţineau
puterea în metropolă şi doreau expulzarea
iezuiţilor (după modelul portughez în 1759
sau francez în 1764). Destinul brigantinei
a fost însă crud, precum la fel crud va fi şi
cel al ordinului religios ameninţat. A fost
provocat de un atac al corsarilor cu care s-au
confruntat bărbăteşte, dar, în urma disputei
necruţătoare, brigantina s-a scufundat nu
departe de Cartagena, oraşul natal al lui
Coy, unul dintre protagonişti (personaj care
se aseamănă mult cu creatorul său, Perez
Reverte, la fel, originar din acel oraş).
Iată cum istorie şi prezent, viaţă şi
ficţiune se întretaie, se contopesc în această
naraţiune, iar faptele de viaţă, tragice,
furtunoase, neverosimile uneori, sunt
asumate de narator cu o fină ironie, în care
atrage atenţia cititorului că totul nu trebuie
tratat doar cu intransigenţa din totdeauna a
mării ci şi cu cumpănirea intelectualului,
că toate acestea, câte sunt sunt reprezentate
de acesta, filtrate, idealizate şi transformate
după propria-i voinţă. E o convenţie între
narator şi cititor, că, altminteri, multe din
faptele povestite cu răsuflarea întretăiată

nu ar avea nici un sens...
De fapt, personajul central este o femeie.
Şi nu una oarecare: o misterioasă custode al
unui muzeu marin, de o frumuseţe răpitoare,
ce-şi propune însuşirea (pentru ea şi pentru
cei doi marinari care o ajută) a comorilor
din brigantina ascunsă în pântecele ne
săţios al mării. Ea îşi propune să lupte şi
cu căutătorii profesionişti de comori, care
niciodată nu se mulţumesc cu
puţin, ba dimpotrivă, cunosc
totdeauna ispita însuşirii cu
orice preţ a întregii comori.
Asta pentru că simte nevoia
să părăsească slujba ei co
mună, obişnuită, rutinieră
de „a consulta cataloage
le de licitaţii, să controleze
magazinele cu antichităţi,
să viziteze alte muzee şi
să călătorească când apare
ceva interesant. Apoi va face
o informare şi superiorii
decid...“ Aşa că porneşte de
una singură după comoara
istorică, însoţită de doi
vajnici lupi ai mării, plătiţi cu simbrie...
În acest timp naratorul face cu ochiul
cititorului tradiţionalist, oferindu-i o po
veste de dragoste între Coy şi frumoasa
Soto Tánger, povestea romantică a două
suflete vrăjite de mare şi de aventură care
se găsesc la un moment dat după ce au fost
azvârlite conştient sau nu pe muchia de cuţit
a destinului. E o poveste simplă, a două
singurătăţi ce agonizau pe insulele pustii
ale vieţii şi care căutau reîntregirea. Dar
totul e supus teroarei clipei, după cum se
desprinde din unul din multiplele solilocvii
ale bărbatului: „Într-o zi mă va lăsa, ori
vom muri, ori eu voi îmbătrâni. Într-o zi va
ieşi din viaţa mea şi eu dintr-a ei“. Şi nu
numai atât. Femeia, egală acum bărbatului
întru aventură şi riscuri, trufaşă pe acest
drum al pierderii de sine, renunţă prea
uşor la situaţia ei de fiinţă iubită, supusă
timpului, istoriei şi datoriei multimilenare
de a-şi prelungi fiinţa în viaţa rodului
iubirii sale şi moare. O va secera pofta
de înavuţire a altora, care nu i-au înţeles
înstrăinarea pe această cale a posesiunilor
peste măsură, valorificând doar pentru
sine esmeraldele care ar fi trebuit să apere,
în timp de zbucium şi glorie, membrii
devotaţi ai unei credinţe. Acum autorul
redevine naratorul modern ce nu se mai
lasă furat de frumoasele visuri romantice,
epoca în care scrie nu mai este aceea care
a creat aceste valori şi lasă ca epoca însăşi
să scrie devenirea firească a acelor destine
înstrăinate. Femeia va muri secerată de
glonţul necruţător, absurd, după cum tot
absurdă apare si aventura ei în provocarea
sorţii.
Roman complex, rodul insolitelor îm
binări ale tehnicilor şi formulelor narative,
La carta esférica îşi cucereşte cititorii dar
îi şi provoacă în acelaşi timp, implicit, să
reflecteze la unele valori care l-au format
şi i-au dat sens şi care sunt pentru această
epocă rătăcite, dacă nu pierdute.
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Jurnal de scriitor
aflat sub dictatura inspiraţiei

T

itlul Viaţa ca o… paradă,
aşa cum se intitulează cea
mai recentă carte a proli
ficului prozator Jean Băileşteanu, este o
parafrazare a celebrei Viaţa ca o pradă.
Subtitlul Jurnal de scriitor sub dictatură,
fixează coordonatele spaţiale şi temporale:
România, perioada comunistă. În viziunea
lui Marin Preda, viaţa, în manifestările ei
mozaicale, de bine şi rău, trebuia vânată;
efortul depus, ca s-o desprinzi din tipare,
era al vânătorului cumva aflat la ananghie
(şi din cauza condiţiilor politice). La
Jean Băileşteanu, indivizii au ocazia
de a păşi pe scenă (scena vieţii) şi de
a-şi etala, în voie, însuşirile morale. Al
doilea sens: viaţa este un flux faţă de care
putem încerca două atitudini distonante:
de implicare, caz în care devenim actori
pentru cei care stau în afara agitaţiei,
sau de meditaţie, ca în Glossă de Mihai
Eminescu: „Tu aşază-te deoparte,/ Re
găsindu-te pe tine,/ Când cu zgomote
deşarte/ Vreme trece, vreme vine“.
Ilustraţia copertei, bazată pe lucrarea
Arlechin a artistului plastic Marcel
Voinea, amplifică ideile de hazard (zaruri
căzute pe o podea în carouri de şah) şi de
rol, de mediu populat de măşti: pe cortină
sunt prinse două măşti în dezacord, una
marcată de grimasa râsului, alta, de aceea
a plânsului, însă, în spatele lor, care este
adevărata faţă? Dilema o suportă chiar
mimica Arlechinului, împopoţonat cu fes
caracteristic. Este loc şi de joc deştept,
de mutare strategică. Tabla de şah ne

C

ărţile de lângă mine – o sin
tagmă care-l fericeşte pe cel
care o poate rosti cu gustul
dulce al mierii pe limbă. Picturile, fo
tografiile artistice sunt minunate. Şi ima
ginile mişcătoare de pe ecranele mari sau
mici te pot extazia, ca şi vorbele de pe
banda sonoră. Peste toate însă, regină a
ostrogoţilor, tronează imaginea surprinsă
şi desprinsă în/din litera cărţilor, care îţi
dă posibilitatea să torci şi să însăilezi
singur chipurile oamenilor şi întâmplările
lor din inepiştea cuvintelor scrise, cu firul
care-ţi place ţie şi în haina dorită, care te
prinde pe tine .
Eu însumi mă las în voia lecturii
cărţilor în floare, mă abandonez total
marasmului lor inimitabil, fără teama de
a trece dincolo de graniţele firescului, în
final. Îmi cioplesc profilul personajelor
cu mintea şi cu sensibilitatea mea şi
pot spune, cum s-a mai spus, că devin
coautorul cărţii, că o rescriu citind-o.
Cărţile de lângă mine sunt vii. Pot
conversa cu ele ore în şir, ori de câte ori
le răsfoiesc, le citesc sau le recitesc. În
cămara bibliotecii mă simt cel mai bine,
cu miile de tomuri în jurul meu, simţind
totdeauna aproape spiritul lor şi al
autorilor lor. Numai citind pe cotor titlul
şi numele autorului şi încep să plutesc în
lumea ficţiunii lor fabuloase.
Autorii de cărţi sunt ca nişte mumii
pietrificate dar ai căror ochi mi se pare

sugerează şansa de a fi sinceri şi logici în
mutările din viaţa noastră.
Ar mai fi şi a treia variantă de
interpretare a titlului, dedusă din
conţinutul propriu-zis al cărţii: valenţa
decisivă a evenimentelor nu se observă
în timp ce le trăim din cauza emoţiei
pretinse de actualitate. Până la urmă însă

conştiinţa personajului erou va fi marcată
de ecoul faptelor aparent simple.
Astăzi, a lăsa moştenire un proiect
spiritual înfăţişează un lucru destul de
rar şi greu de înţeles de către cea mai
mare parte a lumii: autorul, trăind cu
nădejdea că vor fi duse la bun sfârşit,

cedează nepotului „toate proiectele mele,
neîmplinite“. Ideea de continuitate, expri
mată în Dedicaţie, ne aduce aminte de
testamentele literare semnate de Ienăchiţă
Văcărescu în epoca preromantică, şi de
Tudor Arghezi, în perioada modernistă.
Viziunea ultimului asupra artei scrisului,
că mânuitorii de condei încearcă să imite
fidel „ceea ce se petrece, de fapt, acolo, în
brazda trasă de plug“, reprezintă punctul
de plecare al celei de a doua povestiri din
Viaţa ca o… paradă, despre o excursie
efectuată la San Petersburg: „În martie
1985, plin de emoţii, m-am plimbat cam
o săptămână de zile pe celebra stradă
Nevski Prospekt. (…). Viaţa îţi oferă, la
tot pasul, câte subiecte, tot atâtea titluri.
Problema e pe care le alegem“.
În Cuvânt… lămuritoriu, autorul face
lumină asupra genezei cărţii: „Iniţial,
această carte ar fi trebuit să facă parte
dintr-un propus volum, mai amplu, (…)
volum care ar fi trebuit să însumeze trei
capitole: Dictatura politică, Dictatura
economică şi Dictatura inspiraţiei,
să mă laud, cum amintesc undeva
în interiorul cărţii, c-am trăit şi eu,
ca Pătrăşcanu, sub trei dictaturi. Am
întârziat mult cu acest volum până
să-l public, tot aşteptând de la CNSAS
dosarul de urmărire informativă (DUI),
fiindcă, în Dictatura politică, paginile
sunt înţesate de povestea mea cu fosta
securitate, vrând să mă verific, ca nu
cumva să acuz pe cineva nevinovat, deşi
eu, în acest capitol, nici nu dau nume,

Toma GRIGORIE

Cărţile de lângă mine
că licăresc vii, urmărindu-mă unii cu
îngăduinţă, alţii mustrători, pentru că încă
nu le-am palpat paginile şi cuvintele.
Cărţile nu mor niciodată, chiar dacă
dispar uneori, ca în zilele acestea, din
orizontul de interes al unei societăţi
ingrate şi inconştiente. Ele continuă să-şi
menţină existenţa hibernală, dar sensibilă
la orice nouă atingere.
Cred că există o legătură subterană
între mine şi cărţi, pentru că, deşi pe unele
nu le caut în acea clipă, mă regăsesc ele.
Când mă aştept mai puţin, cad din raft ca
din întâmplare şi mă obligă să le iau în
mână electrizându-mi curiozitatea, dacă
încă nu le-am citit. Mi se prind de mână
şi mă îndeamnă măcar să le răsfoiesc, ca
apoi să nu le mai pot abandona, de cele
mai multe ori.
Nu regret deloc dacă mi-a căzut
în mână o carte mai puţin valoroasă,
cu toate că îmi pare rău pentru timpul
irosit în defavoarea celor fundamentale.
Ca scriitor, pot învăţa şi din nereuşitele
altora.
Aproape toate cărţile pe care le-

am citit mi-au devenit buni prieteni,
destăinuindu-ne reciproc toate neferici
rile, angoasele, accidentele sociale, ne
împlinirile. Iar puţinele bucurii şi izbân
zi împărtăşite au făcut ca apăsarea celor
dintâi să fie mai suportabilă.
Le-am scris cred din nou pe gustul
meu, înălţându-le sau coborându-le la
nivelul meu de înţelegere şi simţire, dar
acceptând şi înălţarea lor inexorabilă. Nu
mă îmbăţoşez să spun că am avut harul
autorului lor, dar le-am dat viaţă nouă şi
o gură proaspătă de aer, ca să-şi menţină
vraja şi trăirea în deplină forţă. Fără mine,
cititorul, ele ar fi murit demult.
Se insinuează ideea că vremea lecturii
în intimitatea absolută cu cărţile de
hârtie ar fi în amurg. E şi nu e adevărat.
Cert este totuşi că timpul pentru citit,
pentru această plăcută zăbavă, s-a
diminuat, fiind furaţi de viaţa actuală mai
trepidantă, dar şi de mijloacele moderne
ale tehnicii televiziunii şi internetului.
Destul de instructive şi acestea, dar nu
tot atât de formative. Acestea ne servesc
cu linguriţa sau cu polonicul ce vor ele

nici vorbă aşadar de vreo răzbunare (nu
am în mine... acest sentiment), ci numai
voiam să prezint o stare de fapt, o lume
în care am trăit şi peste care nu trebuie
să trecem repede cu vederea“.
Jean Băileşteanu îşi subintitulează
cartea Jurnal, dar pildele generatoare de
subiect, sunt de multe ori, livreşti, cu fir
îndepărtat, într-o vreme a despoţilor care
căutau soluţii, oricât de elucubrante, de
asigurare a autorităţii lor: „Se spune că
un împărat odată a vrut să distrugă un
popor. Adică să omoare pe toţi oamenii
care formau acel popor“; drumul de
la o asemenea fixare în timp până la
amănuntele contemporane, e facilitat
de reluarea opiniilor diverşilor înţelepţi,
dintre care, una, pe cât de adevărată,
pe atât de cinică: „Nu e nevoie de atâta
osteneală şi de atâta sânge… Dacă îi
omori scriitorii, şi poporul e ca şi mort“;
uneori, filosofii cad în jocul stăpânilor şi
ceea ce nu ai fi crezut, iată, se întâmplă: e
bine să te fereşti de filosofi, de cei oficiali,
am adăuga noi.
Din curentul paginilor răsfoite, apare
ecoul suferinţei, ca o fată morgana de
care au nevoie, din empatie, însetaţii de
adevăr, care, pierzând drepturi şi slujbe,
merg azi la vot, în urne distribuind
speranţa lor, nu buletinele în sine. Pentru
aceştia scrie, ca orice scriitor adevărat,
Jean Băileşteanu. Viaţa ca o… paradă
este o carte pe care o poţi citi în orice loc,
în tren sau în bibliotecă, dar mai ales în
cugetul tău.
din viaţa miraculoasă a cărţilor scrise sau
nescrise şi nu ne lasă nouă totala libertate
de alegere.
Cine a prins odată gustul cititului
în copilărie nu-l mai poate uita. Nu-i
frustraţi pe copii de gustul cărţilor
pentru că le ciuntiţi formaţia lor morală
şi spirituală. Puneţi-le în mână cartea şi
nu veţi regreta. (Se spune că americanii,
care nu sunt totuşi un etalon de instruire
culturală majoră, dau copiilor jucării
sub formă de carte pentru a se obişnui
cu aceste obiecte indispensabile în
dezvoltarea oricărei fiinţe civilizate.)
Nu apăr ostentativ cartea, cărţile,
pentru că se apără singure, mai ales cele
bune. Nu ele au nevoie de noi, ci noi de
ele, ca să ne apere împotriva claustrării
noastre în magma vieţii materiale
şi consumistice ca într-o casă fără
ferestre. Să ne dea inteligenţa şi puterea
sensibilităţii ca să putem răspunde la
întrebarea lui Cézanne: „L’art, serait-il,
en effet un sacerdoce, qui demande des
purs qui lui apartiennent tout entier?“
(Să fie oare arta o misiune sacră căreia
oamenii puri să i se dedice în întregime?).
Răspunsul este afirmativ şi nu numai
pentru oamenii puri, ci pentru toţi
bipezii raţionali din toată lumea şi din
toate epocile civilizaţiei sale, oricât de
favorabile inculturii. Oricât de comerciali
şi parveniţi am deveni, puritatea spirituală
nu poate prisosi nimănui.
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Cecilia
CĂPĂŢÎNĂ

Alocuri sau pe alocuri? Prejos sau mai prejos?

O

(Despre statutul de element locuţional) I

ricetermencareintrăînalcătuirea unei locuţiuni poate fi
consideratelementlocuţional.
Cuvintele a lua, o, la, sănătoasa sunt
componente locuţionale în locuţiunea a
o lua la sănătoasa.Fiecareareunstatut
morfologic: verb, pronume, prepoziţie,
substantiv(provenitdinadjectiv).
Existăsituaţiicândetichetareamorfologică a componentelor locuţionale e
dificilă, chiar imposibilă, fie pentru că
acestea n-au avut niciodată identitate
lexico-gramaticală, fie pentru că şi-au
pierdut-o cu timpul. De pildă, termenii:
vileag, iveală, seamă, sponci, şleau din
locuţiunilea da în vileag, a scoate la ivea
lă, a băga de seamă, pe sponci, pe şleau
sunt elemente locuţionale, pentru că, în
românaactuală,numaiauindependenţă
încomunicare,apariţialorfiinddoarcea
locuţională.Într-ofazămaivechealimbii
române, acestea erau cuvinte, a căror
identitate şi autonomie în comunicare
permiteautilizarealorînafaracontextului
locuţional.Tot elemente locuţionale pot
fi considerate şi unele substantive neologice ca: anvergură, augur, amonte,
aval, brio, chix, intermitenţă, parcurs,
speţă, subsidiar, tifla, trombă, unison,
vogă ş.a. careaparcumultmaifrecvent
în locuţiuni (de anvergură, de bun/rău
augur, în amonte, în aval, cu brio, a da
chix, cu intermitenţă, pe parcurs(ul),
în speţă, în subsidiar, a da cu tifla, în
trombă, la unison, în vogă), decât în
combinaţiilibere.

Supun observaţiei câteva elemente
locuţionale, din perspectiva statutului
lorlexico-gramaticalmenţionatîndicţionarele româneşti. Precizez că am în
vedere, în privinţa acestora,  indicaţiile
morfologice, ortografice, ortoepice din
DOOM2şipecelsemanticeşimorfologice
din DEX’2012.
Elementul locuţional acătării e înregistrat ca adjectiv invariabil, utilizat
în registrul popular şi familiar atât de
autorii DEX,câtşideautoareleDOOM2.
ÎnDEX senoteazăsemnificaţiile„adjectivului“ acătării, care diferă în funcţie
de substantivul determinat. Dacă acesta
denumeşte lucruri, semnificaţia este
„care posedă calităţi corespunzătoare
scopuluisaudestinaţiei;bun,frumos,de
seamă“, iar dacă denumeşte persoane,
semnificaţiaeste„detreabă,cumsecade,
vrednic, cu calităţi deosebite“. Cred că,
indiferent de referentul substantivului
determinat, locuţiunea adjectivală mai
acătării are semnificaţia „altfel, diferit,
deosebit“. Iată câteva sintagme care fac
posibilă înţelegerea acestei semnificaţii:
un model mai acătării, o investiţie mai
acătării, un diplomat mai acătării, un
nume mai acătării ş.a.
ÎnDEX, utilizarea lui acătării la gradul comparativ este menţionată ca fiind
mai frecventă, în vreme ce în DOOM2,
paranteza (mai ~)careînsoţeşteintrarea
respectivă  atrage atenţia asupra obligativităţii formei „comparative“ a locuţiunii.

Întextederomânăactualănumaiapare
decâtlocuţiuneaadjectivalămai acătării,
nicidecumformaînvechităacătării.Dacă
am admite că mai acătării, mai presus,
mai prejos sunt adjective invariabile,
respectivadverbelacomparativdesuperioritate,arînseamnasăacceptămcăau
şigradulpozitiv,orelimpedecănu-lau:
*model acătării, *nu se lasă prejos, *e
presus de orice.Interpretareaîmbinărilor
lexicale mai acătării, mai presus, mai
prejoscalocuţiuniadjectivale,respectiv
adverbialeepedeplinjustificatădelipsa
autonomieilexicaleacuvinteloracătării,
prejos, presus în româna actuală şi de
prezenţa nemotivată a comparativului.
Pot intra în această serie şi locuţiunile
adverbiale mai cu seamă, mai ales,
mai degrabă, mai curând, mai nou.
Îmbinările mai exact, mai precis tind
să se transforme în locuţiuni printr-o
deviere comportamentală, aceea a
admiterii nejustificate a comparativului
desuperioritatedecătreadjectiveleexact
şi precis, acărorsemnificaţienupermite
gradarea.
Elementul locuţional adins e înregistrat în DOOM2 cu statut de adverb,
consemnându-se uzul său învechit.
DEX nu-l include în inventar. Statutul
adverbial al cuvântului învechit adins e
justificat,dar,cumundicţionarnormativ
al românei actuale are obligaţia să înregistreze cuvintele în uz, era firesc ca
adinssănumaiaparădecâtîncompusele
adverbiale:dinadins, înadins, dintradins

Mihai DUŢESCU

Pierdutele pasteluri

P

asteluriles-aupăstratdoar
în cărţile prăfuite ale bibliotecilor, deşi această
speciealiriciipeisagisteafostilustrată
lanoicubriodescriitoriimportanţi.I.
Heliade-Rădulescu, Vasile Alecsandri
sauGeorgeCoşbucsuntdoarcelemai
cunoscutenume.
Un caz aparte îl reprezintă, astăzi,
scriitoarea Ana Vida, care debutează
cu două volume de poezie compacte
Anotimpurile  (2012), volume cu care
reînnoadăotradiţiepecalesăsestingă.
Un calm regesc al versului ascunzând
o trăire intensă, iată trăsătura acestui
Balet:„Subsoarecald,grădinacheamă
pasul/detrecătorgrăbitşiîlîmbie/cu
dulcimiresmeşicualbăfloare/săsteala
umbraunuipâlcdevie“sau„Narcisele
cochete se amuză / şi-o necăjesc c-un
parfumatoftat./ Jurând să îşi păstreze

castitatea / strecoară-n şoaptă ironii, /
înrochiialbeascunzându-şipuritatea//
Cândsoarelepeboltă/ajunssus,lazenit,
/ zâmbeşte larg şi cald, / frumoasele
cochete îşi feresc / zadarnic tenul de
petale // Amiaza străluceşte arzătoare
/şiletrimitelungsărutderaze./Spre
seară,obositeşipârlite/adormprofund,
visând/cănuvordispăreanicicând.“
Ana Vida participă la suferinţa
naturii în faţa intervenţiei brutale a
omului: „Înalt, falnic, puternic, mereu
verde, / semeţ, cu frunza ascuţită ca
un ac, / mulţumeşte zilnic firii / că
l-a ales să-i fie împărat. //… // Cine
poate,oare,să-ldoboare/şisă-lculce,
învins,lapământ?/Numaiţapinarulcu
a sa lucrare / inconştientă, rea, de om
nătâng.“
Anotimpurile îşi justifică numele
înConcert,opoeziecareaminteştede

Anotimpurile lui Vivaldi: „Sub gheaţa
transparentă de cristal /Apa izvorului
alenecurge/Şisusuruleidulceajunge
pân-la mal… / Natura renăscută îl
distinge.//… // Apa ajunsă-n râu se
domoleşte /  Şi curge lin cu valuri
şoptitoare,/Glasulstridentalstropilor
de diamante / E-acum doar muzică
liniştitoare.“
Anotimpurile au însă o altă caracteristicăoriginală,versurilesecontinuă
înproză,defaptînniştepoemerotunde,
bineacordate,canişteinstrumentegata
săsetransformeînmuzică:„Acordurile
vesele ale clapelor pianului mânuit
de degetele fermecate ale lui Chopin
se regăsesc în sunetele apei cristaline
de izvor, în timp ce vuietul torentului
este asemeni unei simfonii beethoveniene, gravă, tulburătoare...“ sau
„Paşii uşori ai unui trecător visător

(şinudintradins, loc.adv.),întradins (şi
nu întradins, loc.adv.) şi al locuţiunii
adverbiale cu tot dinadinsul. Scrierea
sudatăarfifost–poate!–maipotrivităcu
stadiuldesăvârşiriiprocesuluidesudarea
celordouăfosteelementelocuţionale,cu
necesitatea uniformizării seriei cu baza
adins,decicutransformarealocuţiunilor
respectiveîncompuse.
Un alt element locuţional, alocuri,
cu varianta alocurea, este înregistrat în
DEXcaadverb,cusemnificaţia„înunele
locuri, pe ici pe acolo“ şi cu menţiunea
privitoarelautilizarealuifrecventă„precedat de prepoziţia pe“. În DOOM2, pe
alocuri beneficiază de două intrări, cea
dintâi fiind corectă sub ambele aspecte:
cel al ordonării alfabetice după cuvântul
plin al locuţiunii şi cel al statutului, potrivit căruia îmbinarea pe alocuri este
locuţiuneadverbială.Ceade-adouaintrareesteincorectădinpunctuldevedereal
statutului morfologic, acela de îmbinare
liberăformatădin„prepoziţie+adverb“.
Găsim menţionate, la această a doua
intare, şi tempourile rostirii: pe alocuri
(tempo lent) / pealocuri (tempo rapid).
Celedouăintrărialeaceleiaşilocuţiuniîn
acelaşidicţionar,cuindicaţiimorfologice
contradictorii se datorează şi absenţei
unor norme lexicografice privitoare la
înregistrarea locuţiunilor. În opinia mea,
pentru uniformizarea intrărilor, şi mai
alespentruevitareaunorsituaţiidefelul
celeisemnalate,epreferabilăînregistrarea
locuţiunilorlaprimulcuvântplin.
modelează la rândul lor, ţesătura de
frunze foşnitoare. Trecătorul devine
brusc filosof şi meditează cu nostalgie
asupratreceriinemiloaseatimpului.Se
simteneputinciosşineajutoratlagândul
cănaturaperenăvarenaşte,întimpce
viaţaluielimitatăşitrecătoare.“
Ana Vida este o poetă interesantă
şidacăîşivalăsaimaginaţiasăzburde
învoieşivafimaipuţinprofesoarăde
limba română, va obţine cu siguranţă
succesenotabile.Îiaşteptămcuinteres
cărţileviitoare.
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el puţin ciudat e faptul că, pe măsură ce
Festivalul Internaţional „Shakespeare“, cu
cele două componente, craioveană şi bucu
reşteană, s-a impus şi a devenit tot mai apreciat în
ţară şi în străinătate, organizatorii lui, personificaţi în
mod hotărâtor de temerarul său director şi ctitor, Emil
Boroghină, în chip de Prospero veşnic tânăr şi neobosit,
sau de modern Don Quijote, luptător cu „morile de vânt“
ale unei lumi tot mai puţin interesată de artă şi cultură,
întâmpină tot mai mari greutăţi de ordin financiar şi
managerial. Dar, nu este singurul lucru straniu într-o
ţară atât de iubitoare de paradoxuri dintre cele mai puţin
vesele...

Visul unei nopţi de vară –
Compania de Teatru Yohangza din Coreea de Sud

Seri magice în Bănie
Aşadar, cu bani insuficienţi pentru împlinirea
proiectului său iniţial, festivalul, organizat de Fundaţia
„Shakespeare“, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“,
ARCUB şi ICR, cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, a debutat, la Craiova, cu două
seri magice pentru spectatorii din Bănie, dar şi pentru cei
sosiţi din Capitală, de la Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara,
Râmnicu Vâlcea, Sfântu Gheorghe şi nu numai de acolo,
care au aplaudat la final, timp de aproape douăzeci de
minute, fiecare dintre cele două reprezentaţii inspirate
de Sonetele lui Shakespeare, oferite de Berliner
Ensemble din Germania. Este o creaţie concepută de
celebrul regizor Robert Wilson şi de Rufus Wainwright,
semnatarul muzicii interpretată live, cu costumele de
un strălucit rafinament gândite de Jaques Reynaud şi
un lightdesign fabulos datorat lui Andreas Fuchs, dar
imaginat de acelaşi Robert Wilson, cel care încântase
publicul craiovean şi acum doi ani, cu Femeia mării,
după piesa lui Ibsen.
A fost o autentică şi memorabilă lecţie de teatru,
de artă elevată şi de pilduitoare anvergură culturală, în
care sonetul shakespearian s-a înveşmântat în imagini
şi personaje când consonante, când, dimpotrivă,
contrastante, populate de surprinzătoare filoane
lirice şi mai ales comice, dar şi de câte un pertinent
fior interogativ. Atât bărbaţii, interpretând rolurile
feminine, cât şi actriţele, în roluri de bărbaţi, pe scurt,
toate personajele, arhetipale, din universul elisabethan,
cu un machiaj de o şocantă picturalitate, au adus pe
scenă starea de graţie, de mister, de poezie şi umor a

Scenă din sepctacolul O furtună
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„Shakespeare Festival“
nu crede în lacrimi!
teatrului de cea mai bună calitate. Interpreţii, de la cei
mai tineri, până la venerabilele şi admirabilele actriţe
de 70 şi de 90 de ani (!), au impresionat prin draconica
omogenitate şi rigoarea profesională dezvăluită clipă
de clipă, în mimică, atitudine, gest, inflexiuni vocale şi
o remarcabilă iscusinţă a disimulării, întregul discurs
artistic dezvăluindu-se ca un fermecător şi incitant dialog
cu tâlcurile poetice sau cu însuşi marele Will, întrupat şi
domnia sa pe scena craioveană, binecuvântată de harul
acestei trupe minunate şi de geniul lui Robert Wilson.
Printre spectatorii veniţi în Bănie special pentru
acest spectacol şi vrăjiţi de magia sa greu de uitat, am
aflat-o şi pe Raluca Vermeşan, laureată pentru debut a
galei UNITER, „adoptată“ apoi de trupa germană drept
fană entuziastă şi o posibilă colaboratoare. Imaginea
publicată în această pagină reprezintă, totodată, o
semnificativă punte între ecoul Galei UNITER şi
inaugurarea Festivalul Shakespeare de la Craiova.
În cea de-a doua seară, la Teatrul Liric, ne-am
întâlnit cu o altă ipostază fascinantă a ludicului, prin
spectacolul cu Visul unei nopţi de vară, prezentat de
Compania Yohangza Theater, din Seul, încununată cu
Premiul pentru cea mai valoroasă companie în Festivalul
Shakespeare de la Gdansk. Am asistat la o exuberantă
demonstraţie de fantezie şi virtuozitate, cu numeroase
elemente muzicale (instrumente tradiţionale), de dans,
pantomimă şi acrobaţie, un teatru total, de un cromatism
exploziv şi o contagioasă veselie în relaţia cu sala, un
mariaj cuceritor între „joacă“ şi „joc“, pe cât de sprinţar,
pe atât de serios în ce priveşte construcţia fiecărei scene
şi a spectacolului, în ansamblul său.
O altă prezenţă „de sărbătoare“ pentru oaspeţii
festivalului a fost deja celebra trupă lituaniană din
Vilnius a regizorului Oskaras Korsunovas, un nume

George Banu şi Emil Goroghină

şi el reprezentativ pentru „puterea şi adevărul“ artei
spectacolului de la începutul celui de-al treilea mileniu.
După ce ne-a mai oferit în festivalul craiovean o
versiune profund personală cu Visul unei nopţi de vară,
în urmă cu câţiva ani, iar mai apoi, un tulburător Hamlet,
în ediţia trecută, el a venit acum cu un spectacol puţin
mai vechi (şi multilaureat în confruntări internaţionale),
cu Romeo şi Julieta. Un spectacol pe cât de şocant
la început, când cele două familii rivale se întrec în
frământatul aluatului în două ateliere „gemene“ de copt
pâinea, pe atât de coerent şi de bogat în ţesătura lui
simbolică şi metaforică, cu o desfăşurare mereu deschisă
surprizei, chiar şi atunci când lucrurile se petrec într-un
malaxor aidoma cazanului de... botez. Remarcabile sunt
performanţele actoriceşti, zonă unde alături de rolurile
aşa-zis principale, „neînsemnata“ Doică ridică sala în
picioare, iar povestea de iubire şi de moarte a celui mai
cunoscut cuplu de îndrăgostiţi din toată istoria teatrului
universal se transformă în imagini şi motive demne de a
fi păstrate în memorie.

Între prezenţele notabile de peste hotare, vom
semnala şi întâlnirea în premieră cu Compania
elveţiană Scene-en-vie, din Grenoble, cu Regele Lear,
într-o viziune diferită de cele tradiţionale, datorată
regizorului-actor Benoit Kopniaeff, fondatorul şi
directorul trupei, un spectacol în care vom recunoaşte
şi câteva surprinzătoare accente dramatice conferite
de sonorităţile din aria cântecului popular românesc,
datorate Mariei Răducanu.
Oferta românească a festivalului, în secţiunea
craioveană, s-a bucurat şi ea de un binemeritat succes,

Robert Wilson cu trupa Berliner Ensemble

aşa cum au dovedit-o, de pildă, spectacolul lui Silviu
Purcărete, cu O furtună (despre care am vorbit pe larg
într-un număr anterior al revistei), reprezentaţia cu
Macbeth, în regia lui Radu Penciulescu, producţie a
Teatrului Naţional din Bucureşti, susţinută în prim-plan
de tandemul actoricesc Ion Caramitru – Valeria Seciu,
spectacolul de operă Falstaff, prezentat de Teatrul
Liric „Elena Teodorini“ din Craiova, şi spectacolul
Teatrului de animaţie „Ţăndărică“ din Bucureşti, cu
Play Shakespeare, o ingenioasă şi savuroasă incursiune
plină de umor printre personajele din Hamlet şi Romeo
şi Julieta, găzduită de portul-cultural Cetate, o gazdă
ospitalieră şi „tradiţională“ pentru acest festival. Tot aici,
participanţii au putut pătrunde în „laboratorul“ creaţiei
lui Silviu Purcărete cu O furtună, prin filmul dedicat
acestui spectacol de regizorul-profesor Laurenţiu
Damian, unul dintre devotaţii prieteni şi colaboratori ai
festivalului.
În complexitatea alcătuirii sale, festivalul a mai
cuprins numeroase spectacole studenţeşti, expoziţii,
filme, lansări de cărţi, o fructuoasă şi prestigioasă
Sesiune de shakespearologie şi conferinţe susţinute
de personalităţi din ţară şi străinătate, un atelier de
teatrologie şi câteva emoţionante sărbători academice:
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Craiova profesoarei Maria Shevtsova,
din Marea Britanie; decernarea Premiului Internaţional
Shakespeare ediţia a III-a eminentului regizor
lituanian Eimuntas Nekrosius; decernarea Premiului
special al Festivalului Internaţional Shakespeare 2012
prestigiosului critic şi istoric de teatru George Banu,
pentru volumul Shakespeare – lumea-i un teatru, apărut
la editurile Gallimard şi Nemira.
Trei evenimente bucureştene
Patronat cu ambiţie şi probitate de către Centrul de
proiecte culturale – ARCUB şi Primăria Municipiului
Bucureşti, programul bucureştean al Festivalului
Internaţional „Shakespeare“ s-a anunţat din start foarte
dens şi atractiv. Alături de spectacolul lui Oskaras
Korsunovas cu Romeo şi Julieta, găzduit de Teatrul
„Bulandra“ şi ovaţionat minute în şir la final, acest
program ne-a oferit privilegiul de a saluta prezenţa
în Capitală a ilustrului om de teatru Eugenio Barba.
Mai întâi, am audiat conferinţa prilejuită de lansarea
cărţii sale intitulată Casa în flăcări – despre regie şi

Teatru
dramaturgie, în traducerea Dianei Cozma, apărută
la Editura Nemira, în colecţia Yorick, sub îngrijirea
criticului Monica Andronescu. Precedat cu o seară
înainte de o demonstraţie de lucru, prin intermediul
limbajului fizic şi vocal, pe texte shakespeariene,
datorată interpreţilor Tage Larsen şi Julia Varley, de la
Odin Teatret din Holstebro – Danemarca, am avut apoi

Scenă din spectacolul Romeo şi Julieta

ocazia de a urmări un spectacol-recital de o remarcabilă
virtuozitate, în regia aceluiaşi Eugenio Barba,
interpretat de Augusto Omolu, cu titlul Oro de Otelo,
în care dansul, gestul, mişcarea, atitudinea şi mimica
artistului de culoare, de o uimitoare expresivitate, lirică
şi mai ales dramatică, s-a însoţit cu un insolit mariaj
între muzica lui Verdi, pe bandă, şi pitoreştile sonorităţi
afro-braziliene, realizate live de un trio de muzicieni
buni cunoscători şi interpreţi ai ritmurilor tradiţionale
de percuţie din ceremoniile Candomble.
Cel de-al treilea spectacol, de fapt primul în ordine
cronologică, s-a desfăşurat la Teatrul „Odeon“ şi a
reprezentat o şocantă „redescoperire“ a universalităţii
capodoperei Hamlet, gândită de Nikolai Kolyada şi de
teatrul ce îi poartă numele, din Ekaterinburg. În fapt,
un discurs artistic foarte aspru, întrupat de eroii unei
comunităţi primitive, un fel de strămoşi ai sălbaticului
Caliban, ce vor să ne convingă de faptul că relele din
om şi din lume au existat cu mult înaintea genialului
dramaturg englez.
Ca ultime producţii cu valoare de eveniment din
Festivalul Internaţional „Shakespeare“, spectacolele
din Bucureşti au reiterat şi ele năzuinţa împlinită a
organizatorilor de a conferi acestei manifestări de o
mare anvergură atât prestigiul cuvenit, cât şi varietatea,
sincretismul şi multiculturalismul ce definesc viaţa
artelor acum, la începutul mileniului al treilea.
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u ani în urmă,  turneele teatrelor din provincie
în Capitală constituiau o binevenită obişnuinţă,
ce permitea nu numai criticilor, dar şi publicului
bucureştean, să-şi facă o impresie mai apropiată de
adevăr, cu privire la arta spectacolului din spaţiul
românesc şi la producţiile oferite de scenele noastre.
Cu timpul şi, mai ales, cu accentuarea dificultăţilor
de ordin financiar, obişnuinţa s-a pierdut şi a făcut loc
unor iniţiative sporadice. Una dintre acestea aparţine
inimosului Teatru „Ariel“ din Râmnicu Vâlcea, condus
de actriţa şi regizoarea Doina Migleczi. După ce în acest
an a sosit în Capitală cu câteva reprezentaţii consacrate
lui Caragiale, la Teatrul de Comedie, colectivul artistic
vâlcean a revenit cu puţin timp în urmă, dar pe scena
Teatrului „Nottara“, cu Alexandru Lăpuşneanu, spec
tacol artistic inspirat de opera lui Negruzzi, dar şi de
scene dintr-un mai vechi şi memorabil spectacol realizat
la Râmnicu Vâlcea de regretatul regizor Dan Micu, cel
căruia, printr-un pilduitor gest de respect şi gratitudine
postumă, i-a fost dedicată şi această versiune artistică
despre viaţa domnitorului moldovean.
Preocupată în mod evident de adevărul textului şi de
actualitatea conflictului dintre asprul domnitor, înzestrat
cu o „dreaptă nebunie“, şi „strâmba cumpătare“ ce
le permitea boierilor să-şi facă jocurile obscure şi
să-şi apere nevrednicele lor privilegii, regizoarea
Doina Migleczi a pus accent pe forţa evocatoare a
cuvântului şi pe o succintă reliefare a ambianţei, prin
elemente de decor, costume şi recuzită (concepţia
costumelor aparţine Arianei Şerban), fără a încerca
să transpună materialul dramaturgic într-o înfăţişare
scenică de o manifestă modernitate. A rezultat un
spectacol de sorginte clasică, adeseori generator de o
vagă nostalgie faţă de teatrul istoric, punctat însă şi
de câte o confruntare mai apropiată de francheţea şi
de vigoarea exprimării proprii teatrului contemporan,
aşa cum au fost acelea dintre domnitor, interpretat de
Gabriel Popescu fără stridenţă, cu o remarcabilă forţă
de interiorizare şi o desfăşurare bine gradată a stărilor
afective, şi unele personaje din jurul său, în frunte cu
doamna Ruxandra (Cătălina Sima), Mitropolitul (Dan
Constantin), Moţoc (Alin Păiuş), Stroici (Roger Codoi),
Armaşul (Alin Holcă). La acestea se adaugă, drept
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Ion Caramitru şi Valeria Seciu în „Macbeth“
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veritabilă „pată de culoare“, umorul Nebunului (Ionuţ
Mocanu), delicatele fioruri dramatice oferite de Văduvă
(Camelia Constantin) şi Chelăreasă (Julliet Attoh), sau
puritatea îngerească adusă în scenă de  „copii“, elevi la
clasa de actorie „Ariel Junior“.
La un an şi jumătate de la premiera sa pe scena
de la Râmnicu Vâlcea, spectacolul oferă astfel încă o
imagine asupra varietăţii preocupărilor repertoriale ale

Gabriel Popescu în Lăpuşneanu

acestui colectiv artistic, cu puţină vreme înaintea unei
noi „premiere“, cu Livada de vişini (în regia lui Radu
Palade), dar şi cu privire la potenţialul său actoricesc,  
aşa cum am înţeles din cele mai izbutite clipe de teatru
oferite de Gabriel Popescu, protagonistul spectacolului
văzut de noi pe scena Teatrului „Nottara“.

Aţi auzit de circul
„Stromboli“?...

acă nu, este meritul Teatrului „Ion Creangă“ de a ne vorbi despre el, prin spectacolul Carolina şi
poneiul, de Laurenţiu Budău, în adaptarea scenică şi regia lui Cornel Todea, recenta premieră găzduită
de sala „Rapsodia“ din Lipscani, de unde trupa bucureşteană trage nădejdea să revină cât mai curând
la sediul din Piaţa Amzei...
În centrul acestei poveşti, micuţa Carolina, o fetiţă bolnavă de nanism, care din cauza lipsei de afecţiune din
partea părinţilor nici nu vrea să mai crească. Ea va descoperi însă harul şi darul prieteniei prin Oxford, poneiul de
Shetland, şi va deveni personajul cel mai important dintr-un univers viu colorat, cu lumini şi umbre, potrivit cu
caracterele şi cu viaţa celor din jurul ei. Însufleţită de propria candoare şi de elanurile copilăriei, va zbura peste
necazuri şi peste pericolele din calea ei, cucerind simpatia şi aplauzele publicului. Prin cuvânt, cântec şi dans,
interpreţii ne vorbesc despre acele probleme ale celor mici, de care sunt răspunzători adulţii, printr-un spectacol
vesel şi viu colorat, unde regia şi-a găsit sprijinul generos în scenografia lui Viaceslav Vutcariov, în muzica
antrenantă compusă de Eduard Petru Jighirgiu şi în mişcarea scenică propusă de Păstorel Ionescu.
Alături de „vedeta“ spectacolului, tânăra Liliana
Donici, în rolul Carolinei, îi revedem pe scenă cu notabila
lor credinţă profesională în farmecul întâmplărilor
din această piesă, premiată acum doi la Concursul de
dramaturgie pentru copii din cadrul Festivalului „100,
1000, 1 000 000 de poveşti“, pe actorii Anca Zamfirescu
(mama), Marius Nănău (tatăl), Ionuţ Antonie (proprietarul
circului), Gabriel Coveşeanu (poneiul Oxford), Ionuţ
Ciocia (doctorul), Ioana Ginghină (asistenta medicală),
Cristian Boeriu (directorul Şcolii de Vest), Eduard
Petru Jighirgiu (crocodilul de Nil). Iar dacă se întâmplă
„să vedeţi“ şi... o voce, trebuie să ştiţi că, în cântecele
Carolinei, ea aparţine Andradei Pantilimon. Circul
Stromboli vă aşteaptă!
Scenă din spectacolul Teatrului „Ion Creangă“
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Din feerica
lume a basmului
„A fost odată ca niciodată că dacă
n-ar fi nu s-ar povesti“, aşa începe
aproape orice basm, orice poveste ce se
vrea atemporală, scoasă de sub urzeala
vremurilor.
Aşa începe şi Alina Mangra a cărei
voce răsună din uriaşa minge (un zorb
ce străluceşte în lumina reflectoarelor)
care animă scena rostogolindu-se ca
prin magie, anunţând clipe în care putem
să pătrundem cu imaginaţia în lumea
basmului.
A fost 1 iunie, ziua în care avem
dreptul să fim copii, să visăm, să uităm
măcar pentru câteva momente de ritmul
alert în care ne ducem existenţa, să privim
şi de ce nu, să trăim poveşti magice?
Asta trebuie să îşi fi dorit să ne ofere
organizatorii Teatrului Naţional „Marin
Sorescu“ din Craiova când au hotărât
să aibă în program în acea zi, basmul
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte în regia lui Alexandru Boureanu
(asistent regie Mirela Cioabă).
Şi tot astfel trebuie să fi gândit şi
regizorul când a pus în scenă, într-o
variantă modernă, basmul care captează
nu numai ochii copiilor, ci şi conştiinţele
mature care pot vedea mult dincolo de
firul poveştii.
Unui împărat (Cosmin Dolea/ Claudiu
Mihail) şi unei împărătese (Simona
Petrencu/ Andreea Gheorghe) li se împli
neşte dorinţa arzătoare de a avea un
copil, prin farmecele unui unchiaş dibaci.
Acelaşi „încăpăţânat“ Făt-Frumos refuză
a veni pe lume până ce nu i se făgăduieşte
inedita Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte. Feerie de culoare, fond
muzical atent ales pentru a putea induce
publicului spectator intrarea pe tărâmul
poveştii, secvenţe de dans modern (în
coregrafia Ruxandrei Chelaru), în acor
durile căruia Făt-Frumos (Vlad Popescu)
şi Zâna Zânelor (Costinela Ungureanu)
îşi trăiesc povestea de iubire ca nimeni
alţii.
Un cal nărăvaş (Dragoş Teodorescu,
Alexandru Măndoiu, Andrei Dunaev),
dar dibaci aşa cum îl cunoaştem din
basmul clasic, îl ajută pe Făt-Frumos să
găsească tărâmul mult dorit al Tinereţii
fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte,
depăşind toate piedicile întâlnite în cale
(Gheonoaia – Patricia Ionescu, Claudia
Nisipaşu, Simona Petrencu, Scorpia –
Claudia Suliman).
Personajele în frumoase costume
de balet (scenografie/ costume/ decor
Adriana Dinulescu) joacă hora veseliei
umplând sala cu chiuituri. Actorii, cei care
reuşesc să ne inducă nouă, spectatorilor
apartenenţa la lumea invocată şi atât
de real interpretată, părând ei-înşişi
personaje de poveste, îşi destind figurile
zâmbind de sub machiajul minuţios
realizat de Minela Popa.
Dar oare cât şi cum putem trăi sau
simţi un basm în acest rigid cotidian?
Magicianul (Ionuţ Marcu) ne salvează,
căci sub vrăjile sale totul devine posibil.
Tot astfel cum se schimbă fără a ne da
seama de procedeul folosit, culoarea apei
din paharul său vrăjit, aşa se schimbă

şi lumea, iluzoriu, pentru că, în esenţă
domneşte pretutindeni lupta dintre bine
şi rău, dăinuie întotdeauna dragostea
pentru părinţi, pentru tărâmul copilăriei,
iar noi toţi căutăm în ţinuturile cele mai
necunoscute şi mai greu de înţeles cu
mintea noastră, noutatea, intangibilul,
bizarul, iubirea înălţătoare.
Făt-Frumos şi le-a dorit şi el, şi
după el, atâţia şi atâţia alţii au sperat la
fel. Şi pentru că şi le-a dorit cu ardoare,
le-a şi găsit şi a şi încercat să dăinuie în
voluptatea caldă, „vreme uitată“. Dar
valul l-a purtat spre înapoi şi fără ca
să poată rezista, a vrut să se întoarcă o
ultimă dată, acolo de unde a plecat. Dar
lumea era alta. Şi alta era viaţa ce ar fi
trebuit să ştie să o ducă de acum. Şi ce să
vezi: tot „aiurând“ şi tot „visând deştept“,
s-a încurcat în propria-i dorinţă, şi iar a
vrut să plece spre tărâm de basm. Dar
ce „chichiţă“: aşa-i era sfârşitul, să piară
neîmplinit pentru că şi-a dorit prea mult
şi n-a putut „uita“.
În adaptarea modernă care i-a fost
dată prin concepţia regizorală, prin
melanjul de culoare, dans modern, balet,
muzică, viziune adusă în cotidian, basmul
ne roagă parcă să-l mai privim şi să-l
trăim încă o dată. Şi dacă mai putem, să
învârtim şi noi, încă o dată, hora veseliei
aşa ca şi protagoniştii noştri de pe scenă la
mijlocul poveştii. Iar derutata hoinăreală
de la final de piesă în care ochii mai caută
încă albastrul clar al cerului întinat acum
de aglomeraţia şi de zgomotul urban, să
fie una trecătoare.
Pe tărâmul pur de început de basm,
privirea atingea nestingherită cerul, ochii
erau limpezi, sentimentele pure. În aglo
meraţia rigidului cotidian, în vestimentaţie
nu mai predomină albul purităţii, ci
cenuşiul poluării, al degringoladei. Dar
noi vom învăţa, o dată şi încă o dată să
reînviem şi să retrăim povestea care nu
poate fi atât de mult uitată de vreme ce e
încă zisă şi atât de pe deplin „jucată“.
Şi iată cum din nou a fost ca niciodată
că dacă nu ar fi fost, nici eu nu aş mai
povesti acum. Şi bine ar fi să nu uităm să
povestim, căci poate aşa, din zi în zi vom
învăţa să fim măcar puţin copii.

Vintilă Mihăescu – Nimph

Eseu
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Viorel FORŢAN

muntele fuji
ROGVAIV
în fiecare toamnă
pe măsură ce trec anii
tot mai accentuat
capăt culorile curcubeului
Reuşesc să întrezăresc sublimul alb
                                     imaculat
                                     divin al zăpezilor
                                     ce va să vină
Opresc izbucnirea unor instinctive
            porniri potrivnice
Galopez eul între raţiune şi sentiment
Vreau să mă simt confortabil
Adun de prin ungherele minţii şi
                                       sufletului
Icoane
Vechi

unii şi alţii
unii caută singurătatea depărtându-se
alţii o găsesc apropiindu-se

viaţă la poalele lui fuji
am scris un ciclu de poeme
dedicat bicicletei galbene
mi-am amintit acest episod privind
expoziţia de gravuri a lui hokusai
dedicată muntelui fuji
asemenea bicicletei mele galbene
şi muntele fuji la hokusai
este un pretext
deşi e un munte sacru
                          pentru japonezi
tot pretext rămâne
muntele fuji al lui hokusai
circumscrie viaţa
nori meşteşugari
                              muntele fuji
fulger temple
                              muntele fuji
sat înghesuit pălării de pai
                              muntele fuji
ambarcaţiuni cu mărfuri turn
                              muntele fuji
zăpadă poduri mici
                              muntele fuji
brumă vânători
                              muntele fuji
ţărani culturi în terase
                              muntele fuji
ascensiune iarnă
                              muntele fuji
zmeu ca simbol al anului nou
valuri
                              muntele fuji
senin bărci cu pescari
                              muntele fuji
copaci îndoiţi de vânt slujitoare
                              muntele fuji
moară de apă pentru orez clienţi
                              muntele fuji
stârci în zbor călători
                              muntele fuji
crustacee ceaţă
muntele fuji
cocori ca simbol al longevităţii
                              muntele fuji
pini un măturător
                              muntele fuji

dulgheri reparaţii acoperiş
                              muntele fuji
meşter pune o doagă la butoi
bărci
                              muntele fuji
pod mare orezării
                            muntele fuji
îngheţ ceainării
                            muntele fuji
bărci scoici
                            muntele fuji
cărăuşi ce poartă în spate
                            pe cei cu bani
                            muntele fuji

carmina burana
doamnă
n-aş vrea să par nepoliticos
dar doresc să vă
domnule
n-aş vrea să fiu considerată o
dar sunt de acord
şi-atunci se desfăcură aripile diafane
şi fluturele îşi luă zborul
pe vigurosul lujer
iar din unirea lor
crepuscular apăru curcubeul

tulburări
a fi sau nu a fi
this is the question
pare-ntrebarea retorică
din actul trei al hamletului
                     shakespearian
rostită dramatric la sfârşit de secol 16
urcând în timp către modernitate
modernitate
năucă de infinitatea informaţiilor zilnice
a fost şi nu va fi
e noua întrebare
căci
de la vechiul
cine nu cunoaşte istoria
riscă
să repete greşelile făcute de înaintaşi
la
    posibil
noul
cine cunoaşte istoria
începe să aibe tulburări de percepţie
asupra viitorului
nu e decât această întrebare

Timişoara
Cocioaba
Oraşul
Casa cu coloane
nu
nu e o preluare greşită
a titlurilor de romane
ale celebrei trilogii faulkneriene
pur şi simplu
este evoluţia
ca prezenţă urbanistică
a rromilor timişoreni

Eseu
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anteonul antic, roman, trans
format în catedrală (şi mu
zeu – unde sunt monu
mentele funerare ale unor oameni iluş
tri, de la Rafael, la regele unificator
Vittorio Emanuelle), apoi San Pietro
şi Colonadele sale sunt teribile dovezi
(şi) din punct de vedere arhitectural –
al lui „uomo vitruviano“, cum îl numea
Leonardo pe „omul Renaşterii“; însă
mai ales artistic (privind evoluţia picturii
şi sculpturii europene), impulsionată,
stipendiată, protejată, conservată, de aici
papi umanişti. În Piaţa San Pietro, cea
mai desăvârşită artistic, din lume (după
care urmează tot o... fiică a ei: Champs
Elissée – Paris), vezi aureola unei
civilizaţii – cu aerul ei absolut şi etern;
– cu fruntea spre Dumnezeu – civilizaţia
Greco-Romană, fundament al Uniunii
Europene.
În Piaţa San Pietro, alături de
Obeliscul egiptean, din sec. XV î.e.n., se
află două havuzuri monumentale, două
grandioase fântâni – a lui Sf. Pavel şi Sf.
Petru, înconjurate de mii de turişti, pentru
că sunt învrednicite cu apă proaspătă
potabilă, iar creştinii însetaţi se pot gândi
la... fântâna samariteană, precum şi la
apele Iordanului, ca într-o ceremonie a
Botezului etern sfinţitor. Priveşti susurul
apelor gri-albastre, pădurile de pini de
deasupra Colonadelor şi îţi aminteşti şi
aproape că ţi se ridică părul în cap!...
Aici a avut Cioran intuiţia şi a afirmat-o
oral, în conferinţe; şi abia mai apoi a
fixat-o în scris; o idee obsedantă, a...
liber-cugetătorilor, despre influenţa
Orientului, reluată simbolic, prin fraza
„suferindă“ a unui scriitor subversiv şi
obscur, antic:
„– O, zei, ce minunat ar fi fost dacă
Împărăţia Romei nu ar fi ajuns, în
drumurile sale, să cucerească vreodată
Iudeea!...“. Şi, tot aici, lângă havuzul
Apostolului Pavel, Cioran şi-a amintit
cumplita frază, spusă în faţa unei
comunităţi din Galateea (estul Turciei
de astăzi), către iudeii care nu înţelegeau
revelaţia şi faptele Apostolului, în
numele Mântuitorului Isus: „Eu mă duc
la Neamuri!...“ (Devenind, astfel, el
Pavel – cel mai valoros filosof creştin
şi „agent electoral“, al celui mai mare
Revoluţionar al tuturor vremurilor: Iisus
Christos).
Iar noi, românii, am primit botezul de
la sânul Romei.
Roma, oraşul cu cele mai numeroase
fântâni din lume, în jur de 2000, elogiu al
fertilităţii, vieţii, aproape jumătate altare
şi abside, cu chipul Maicii Domnului,
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Roma sorgintei noastre II
ocrotitoare a creştinilor, aşa precum este
Roma Madre – ocrotitoare a sorgintei
românilor! Există fântâni-temple, fântâni
sculptural-arhitecturale, în pieţe, în curţi
interioare şi la răscruci, colţuri de clădiri
istorice şi chiar în interiorul unor instituţii.
Nu sunt doar ornamentale, ca o laudă
adusă Mariei şi lui Dumnezeu, ci sunt şi
pentru cei însetaţi, fie ei liber-cugetători,
atei ori anarhici, aflaţi într-o lumină
aiuritoare – la 38 grade la umbră!... Beţia
unor miresme amestecate, descompuneri
ale unor răşini şi seminţe, ale uleiurilor
din frunze şi ale fructelor pinilor te îmbată
de o nespusă, mută fericire. Alături de
edificii, catedrale, fântâni, sunt parcurile
şi grădinile Romei: de la Palatino, Pincio
şi Quirinal, la Gianicolo, spre EUR şi spre

întemeiat unitatea Europei de azi.
Vaticanul – cu cei 80 km de arhive,
privind istoria universală, ne-au relevat
(şi nouă), după 1989, documente nicio
dată făcute publice, despre legăturile
ombilicale cu Roma-Madre, însemne,
înscrisuri, hărţi, descoperiri – expuse în
România, în 1992, într-un cadru itinerantmonumental, aduse şi la Cluj de istoricul
Dimitrie-Snagov.
Arta, la Vatican, în diversele ei epoci,
nemurită şi lămurită în universul mar
murei, sau în carnaţia vie a culorilor,
în pictură, ca lux imperial, îţi aminteşte
de sacrificiul mulţimilor anonime de
truditori, uimindu-te efortul celor care
transportau lespezi şi fragmente de co
loane, cu perechi de tauri, sau armăsari,

Roma – Pantheonul

Ostia (până la ţărmurile mării EtrusceTireniene, spre Fiumicino), care se-aflau
în vechime extra-muros, în marginea,
ori în stânga Viei Appia, iar azi fac parte
din... Cetatea Eternă, pe un diametru,
măsurat de metrou: 28 km!...).
Sentimentul de uimire, pentru pelerin,
nu mai e copleşitor, ca în vechime.
Amestecul raselor şi popoarelor: greci,
armeni, traci, germanici, sirieni, arabi,
africani, spanioli nu mai şochează
ochiul; călătoriile au devenit mai intense
şi frecvente, pe urmele unei moşteniri
uluitoare, imperiale, magnifice, ce a

Roma – Fontana di Trevi

cu o răbdare de veacuri... În timp ce,
sec. XX, în colecţiile Vaticanului, iată,
rămâne decepţionant, graţie graficii în
cărbune: ironică, efemeră şi democratică.
Sclipesc câţiva pictori moderni: Matisse,
Modigliani, De Chirico, Dali!... În
sculptură: Le Corbusier, Giaconetti şi
Gilioli – acesta din urmă, un discipol
important al lui Constantin Brâncuşi,
italian la Paris!... Sculptura sa în bronz:
O sferă universală, înlăuntrul căreia e
altă sferă şi, tot aşa, până în miezul ei, se
învârte pe un ax, având soclu pământul,
printre ierburile ca o stofă, ale grădinilor
Belvedere, în preajma antenelor instituţiei
Radio Vatican. Sfera, învârtindu-se per
manent, e bombardată violent, într-o ju
mătate a ei, sugerându-ţi drama Hiroshi
mei şi... Civilizaţia Atomică. Neavând
titlu, sfera simbolizează planeta pământ,
ameninţată. Şi rămâne o sculptură ci
netică. (Opera de pionierat, în acest sens,
a fost Leda, din 1924, a lui Brâncuşi, po
lisată auriu şi glisând, infinit, pe undele
apelor timpului).
Mi-au rămas, la Roma, în memorie,
şi lucruri stranii. Madre Eterna îi
pomeneşte pe români, ca fii ai ei, mai
mult decât vorbesc românii despre Roma
(în special, după traumatizanta experienţă
comunistă!). Ghidul (electronic) şi în
limba română, aminteşte că au fost
invitaţi din ţară prelaţi (ortodocşi), care
să slujească la mormântul Sf. Apostol
Petru (printre ei, fiind părintele consilier

al Episcopiei Râmnicului Vâlcii, Nicolae
State-Burluşi). În Italia sunt găzduite sute
de parohii (pentru muncitorii imigranţi şi
sunt în lucru numeroase biserici de rit
ortodox, ori greco-unite.
E, neîndoielnic, straniu să vezi lân
gă splendidul Palat al Accademia di
Romania, vecin cu Muzeul de artă Mo
dernă şi Vila „Winston Chruchill“, la
intrarea spre Grădinile Pincio, statuia
scriitorului bulgar Ivan Vazov, sau a
revoluţionarului mason Simon Bolivar;
însă nu a lui Nicolae Bălcescu, Nicolae
Iorga sau George Călinescu, care au
trecut prin Cetatea Eternă, ani buni,
închinând sute de pagini romanităţii şi
latinităţii. După cum, la fel de straniu e
că, pe Gianicolo, vezi alături de statuia
ecvestră a lui Giuseppe Garibaldi, peste
40 de statui, dispuse într-un monumental
semicerc, în marginea unei esplanade,
cu luptători revoluţionari, printre cei o
mie de garibaldini, din toată Europa:
finlandezi, sârbi, din nou bulgari, po
lonezi, greci, englezi – însă nu vezi por
tretul sculpural-omagial, nici măcar
al unuia din cei aproape 80 de români
ardeleni, ce au luptat pentru unificarea
patriei italiene. Te întrebi: ce fac românii,
aflaţi în misiuni?...
Roma-Madre, precum păstrătoare a
istoriei sorgintei noastre, unindu-ne în
1918, este şi conservatoarea şi garanta
istoriei ţărilor europene. Trebuie să vezi
în Piaza del Popolo, Hotelul Marii Rusii
(cumpărat de ţarul Nicolae Romanov)
şi desele pietre memoriale (unde au
locuit Dostoievski, Ceaicovski, Gorki;
regizorul Andrei Tarkovski, N. Gogol);
şi să îţi aminteşti „fraza cardinală“,
pe care un călugăr rus, fugit din calea
turcilor, după căderea Constantinopolului
(Bizanţului) – capitala Imperiului roman
de Răsărit – a spus-o Ţarului său, în
toamna lui 1453, devenită moto al unui
expansiv imperiu „mesianic“ – teocratic:
„Prima Romă a căzut!... A doua Romă
(Constantinopole) a căzut!... A treia
Romă va fi Moscova!... Iar a patra Romă
nu va exista niciodată!...“.
De aceea, sigur, nu există turist care,
la plecarea din muzeele de pe Capitoliu,
să nu-şi dorească o imagine-amintire,
esenţială, postându-se sub mâna uriaşă
a Împăratului Constantin – legiuitorul
oficial şi Părintele politic şi istoric al
Creştinismului. La câţiva zeci de metri, de
capul uriaş al lui Constantin, contemplăm
(şi ne creăm amintiri cu): prizonierii
daci, chipuri dacice, încrustate în zid,
şi cele patru basoreliefuri reprezentând
steaguri dacice – cu cap de lup, ale căror
sunete, în lupte, înspăimântau şi fascinau
pe soldaţi, ca şi acele statui vorbitoare,
profetice.
„Dulcea Mamă, care ne-a întors la
sânul ei“, cum o numeşte profesorul de
limba latină Vasile Goldiş, în Cuvântarea
sa, celebră din „ziua zilelor“, 1 Decembrie
1918, „Roma-Madre de la nostra
sorginte“ ne veghează şi astăzi, aşa cum
suntem, ţinându-ne „locului“ – încercaţi
de restriştile tranziţiilor Europei.
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Mircea Daneliuc:
Secvenţe narative

inecunoscutul regizor Mir
cea Daneliuc s-a impus şi
ca romancier   (Pisica rup
tă, Marilene, Apa din cizme, Ora lanti,
Cele ce plutesc) cu profil identificabil în
tabloul epicii româneşti actuale, dar şi ca
dramaturg interesant (Doi pinguini, Femei
în ghips, Carlo Carlini, iluzionism).
Cu volumul Băiatul fără sprâncene
(Editura Nemira, 2012)
autorul recurge la for
mula nuvelei şi a schiţei.
Cartea se compune din
12 secvenţe narative au
tonome. Tematica este
una variată, cum este,
de altfel, şi arsenalul
relatării.
Adâncirea epicului
în linia fixată anterior
are loc în ce priveşte
viziunea despre lume
şi raporturile dintre oa
meni. O meditaţie gravă,
comprehensivă şi eli
beratoare, face, înainte
de toate, valoarea cărţii.
Din ea ridică şi la ea
se înapoiază cele trei
tonalităţi ale narativului.
Avem mai întâi un ton
grav specific relatării unor evenimente
apăsătoare. Îl întâlnim şi-l trăim în 43 şi
Ceaiuri reci. Prima nuvelă se construieşte
pe patru paliere: cumpărarea unei perechi
de pantofi, primirea unui mesaj pe internet
de la prietenul Mişu, aflarea veştii că
Mişu a murit şi dezamorsarea îndoielii
în ce priveşte decesul prin vizită la
„domiciliul“ acestuia. Armătura narativă
o constituie un demers îndelungat,
amănunţit şi tipicar de achiziţionare a
unei perechi de pantofi. În această ramă se
include constatarea că mesajul transmis
pe Internet de Mişu, constând în „câteva
bancuri drăguţe“, este de fapt mesajul
unui mort. Naratorul şi Mişu sunt născuţi
în jurul lui 1940. Mai exact, naratorul
(Petrişor) este născut în 1943. Ar avea,
zice nuvela, 66 – 67 de ani. Odată cu
moartea lui Mişu are loc o radicală şi
gravă modificare de perspectivă asupra
existenţei: eul narator constată ce mică
este diferenţa între a fi şi a nu fi: „Să
înţepeneşti! Doamne fereşte, da’ cum,
nu-ţi vine să crezi! Cum muri!? Îi citeam
scrisoarea cu bancuri! Poate că-ntâi a
trimis-o...“ Mai întâi moartea îi apare ca
tragică. Apoi, conştientizează că moartea
este inevitabilă şi înţelege că, de fapt,
viaţa este cea tragică, prin singurătate,
dezamăgire, zădărnicie şi lehamite: „Nu
mai am niciun prieten, nimic“.
Temei morţii îi corespunde în „Ceaiuri
reci“ tema bolii ca lubrifiant social. Prima
notă a acestei proze este deci gravitatea
cu inflexiuni tragice.
A doua notă, ilustrată în special de
nuvelele Băiatul fără sprâncene şi Dorel
este una a seriozităţii ironice. Ea este
generată de ironia destinului ce face ca
lucruri ireale să capete statut de realitate.
În prima nuvelă un licean virgin trăieşte
penibilul contactării unei boli cu posibilă
cauzalitate multiplă. Între cauze poate

Cronică literară
Poezie

figura şi una cu componentă sexuală.
Teorema psihosociologică a lui Thomas
spune că oamenii acţionează în raport de
credinţele lor chiar dacă acestea vizează
o realitate nesustenabilă. Tânărul se
comportă ca şi cum ar fi dobândit efectiv
penibila boală pe cale sexuală, lucru
ireal. Comportamentul său este afectat:
atât pe coordonata familială, cât şi pe
cea socială. Conduita sa
suferă modificări în ce
priveşte spontaneitatea.
Îndrăgostit de profesoa
ra sa de pian, interrela
ţionarea cu aceasta eşu
ează datorită faptului
că el are reţineri ce de
clanşează şi în reacţia ei
reţineri.
În Dorel, un jurnalist
de peste 60 de ani ajută
să vină în Bucureşti pe
tânăra Dorina Prijac din
Şuici, judeţul Argeş. Fata
este fiica unei colege de
şcoală a soţiei sale, Mica.
O gelozie pe tânără, fără
un suport temeinic, face
ca relaţia sa cu soţia să
se deterioreze.
A treia notă are vi
braţie în nuvele realist-comice precum
„Do ut des“. Aici o avocată „uşor plinuţă“,
„atractivă“ se combină cu un client şi
divorţează. Clientul este căsătorit şi-i
lasă să înţeleagă că va divorţa. Nu face
însă niciun demers. Ba, mai mult, încetîncet se îndepărtează de ea. O minte că
are soţia bolnavă, că are treabă la firmă.
Pe acest fundal este vizitată la cabinetul
de avocatură de un domn din judeţul
Teleorman.
Acesta o angajează să apere „un văr
şi-un cumnat arestaţi preventiv“ pentru
furt de fier vechi. Solicitarea respectivului
este ca celor doi să li se dea de către
bătrânul judecător Bursuc pedepse cu
suspendare. Avocata fixează preţul: cinci
mii onorariu, două mii pentru soluţionare
şi zece mii de euro pentru Bursuc. Prin
grefiera Micu, avocata intră în relaţie
cu Bursuc. Teleormăneanul îi aduce
două mii, rămânând să aducă restul.
Judecătorul îi evocă principiul de drept
„do ut des“ (dau ca să dai) şi o invită
într-o garsonieră să stea de vorbă. Cu
de-a sila, avocata cedează avansurilor
bătrânului judecător. Finalmente, comic,
teleormăneanul arată că nu mai are bani.
Astfel, avocata este şi violată, şi rămâne
şi datoare judecătorului.
Nuvelele menţionate sunt antologice.
Ele prind imaginile mişcate ale realităţii
ce se proiectează în imaginar. Două sunt
coordonatele majore ale cărţii, observaţia
şi meditaţia. Faptele sesizate sunt, pe de
o parte, evocate, relatate, prezentate, iar
pe de alta ridicate la înţelepciunea unei
lecţii de viaţă.
Volumul, meritoriu, continuă linia
epică pe care prozatorul Mircrea Dane
liuc s-a făcut recognoscibil: aceea a
imaginarului ca proiecţie a trăirii perso
nale dincolo de marginile reflexive ale
experienţei directe.

Virgil DUMITRESCU

Poeme
Semnal
Mă uit în ochii tăi romanţios şi febril
imuni la presiunea sateliţilor
şi a dronelor,
sensibili în felul lor
la furtuna de praf de pe urma unui călcâi
imaginar,
la zborul în picaj al unei libelule
terestre.
Îi sărut ca un apucat învingând
gravitaţia.
Când va porni
să piuie urechea dreaptă,
asemenea unui semnal de pe altă
planetă,
coborât la jocul nostru de copii
ai paradisului,
se va aprinde şi steaua mea.
E de bine, iubito.
Am să întârzii puţin.

Piciorul de fum
Îngenunchează o clipă.
Sărută pământul.
Mulţumeşte norilor şi fulgerului care
a lovit lângă tine. Roagă-te
în numele cât mai multor erori
care să te păstreze în viaţă. Piciorul de
fum
calcă uneori în farfurii zburătoare.
Poţi fi adierea cuvântului care apropie
două sălcii.
Poţi fi punctul zero al întâmplării,
după cum – adineauri –
s-a auzit un puternic scrâşnet de frâne
peste pupila mărită a iepurelui scos
din jobenul pădurii.

Dumnezeu azvârle cu sare
Feliile de noroc şi feliile de ghinion
(cât să compună o pâine),
de libertate şi de surghiun,
anotimpurile reci sau calde,
frânghia ninsorii de care mi-am atârnat
primul colind,
corzile care m-au răpus inventând
imnuri –
toate mi s-au arătat ca într-o carte
cu file străvezii.
Până şi semnele sale ajutătoare
mi s-au întipărit fără voie. Virgula îmi
induce
că nu e totul pierdut, apoi ceva
se răstoarnă şi mă pune la punct.
Las lacrimile la urmă.
Dumnezeu azvârle cu sare pe unde
mă vede.

Cortina de apă
Cum agonizam cu mâinile făcute pernă,
s-a pus în mişcare cortina de apă.
A fost ca o întâlnire de gradul trei cu
întâmplări
şi chipuri de pe altă lume.

Întinerisem văzând cu ochii când mi-ai
strigat:
„Deschide-i pân’ la perete,
lasă varul să curgă
până îţi vor exploda umerii. Astfel
se trece
prin zid“. Şi iarăşi s-a pornit cortina
de apă
în sensul invers al acelor de ceasornic.
Am sărit direct în papuci
fără să-i mai simt în picioare
şi cred că începusem atunci
să visez.

Sperietoarea de grauri
Te zgârie pe obraz coaja unui copac
îndrăgostit
în care luminişul azvârle cu păpădii.
Ziua aceasta o trăieşte scuturându-se
de ciocuri ascuţite
şi programând întâlnirea de la ceas
în preajma aceluiaşi cuib de cuci
care ştiu ce e ora exactă.
Pentru asta şi-ar smulge picioarele goale
şi de-ar fi să răstoarne pădurea.
Ca pe-o sperietoare de grauri ai să-l
priveşti
strivind între dinţi bobul de strugure
copt peste rând.
Atunci mă vei desluşi.
După ce soarele va apune.

Cum seacă un vis
Nu mă mai agăţ de aripile tale
dumnezeieşti.
Le-am frânt şi le-am prins de câte-o
pasăre
până când am aţipit într-o pană
de corb.
Cusătura lor de argint joacă-n lumini
pe care nu le voi tălmăci.
În văile cu făpturi lunatice de la
marginea
lumilor,
botul încă umed al pietrei de râu
va să însemne cum seacă
un vis.

…Şi cine să judece?
Timpul pe care-l ştiam parolist se
dovedeşte
un ticălos. I-am împrumutat nişte clipe
de aur
şi el trece acum fluierând,
nici măcar nu mă întreabă de sănătate.
A mai comis-o şi din nou îşi face de cap.
Unui rege
i-a câştigat nunta de argint la ruletă.
Înaintez instanţei această cerere
întru recuperarea prejudiciului meu
şi pedepsirea celui vinovat.
Un dram de fericire în plus cu care
să-mi diminuez nefericirea.
…Şi cine să judece? –
dezbate instanţa.
Şi cine să judece?

Evenimente
culturale
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Evenimente şi prezenţe
culturale la Paris

una iunie a fost bogată în
evenimente literare, expoziţii,
festivaluri de film. Festivalul
de film de la Cannes a fost prezent
în actualitatea culturală a lunii iunie:
printre câştigători s-au numărat Cristina
Flutur şi Cosmina Stratan (După
dealuri de Cristian Mungiu) – premiul de
interpretare feminină, Cristian Mungiu
(După dealuri) – premiul pentru scenariu.
Palme d’Or i-a revenit lui Michael
Haneke, pentru filmul Amour, care face
astfel parte dintre cei 5 regizori care au
obţinut de două ori cea mai importantă
distincţie a Festivalului de la Cannes. La
Forum des Images (31 mai – 10 iunie) a
putut fi vizionată selecţia celei de-a 44-a
ediţie a Quinzaine des Réalisateurs (17
– 27 mai), secţiune paralelă a Festivalului
de la Cannes, creată de Societatea de
Regizori de Film (SRF), după mai 1968,
care are ca scop atât descoperirea filmelor
tinerilor autori cât şi prezentarea operelor
regizorilor cunoscuţi. Comisia de selecţie,
prezidată de Edouard Waintrop, a selectat
30 de lung-metraje şi de scurt-metraje.
Deşi festivalul nu este competitiv, o parte
dintre parteneri decernează premii. Anul
acesta filmele premiate au fost: Camille
redoutable de Noémie Lvovsky (premiul
decernat de SACD – Societatea de autori
şi compozitori dramatici), No de Pablo
Larrainn (premiul Art Cinema Award),
Repenti de Merzak Allouache (Premiul
Label Europea Cinemas), iar regizorul
Nuri Bilge Ceylan a obţinut premiul
Carrosse d’Or.
Între 30 mai şi 3 iunie, la Chambery
(Sudul Franţei) a avut loc Festivalul
Primului Roman, singurul din Franţa
care se ocupă cu promovarea romanelor
de debut francofone şi europene, prin
crearea unor grupuri de lectură. În

cadrul celei de-a 25-a ediţii România a
fost reprezentată de scriitoarea Marta
Petreu, cu romanul Acasă pe câmpia
Armaghedonului (ed. Polirom, 2011).
Cititorii s-au putut întâlni cu Marta
Petreu în datele de 1 şi 2 iunie, în cadrul
unui atelier de traducere, a prezentării
cărţii, a unei dezbateri sau a unei sesiuni
de dedicaţii.

Cristina Flutur, Cristian Mungiu, Cosmina Stratan

Cea de-a doua ediţie a Festivalului
Nopţi Baroce la Palatul Béhague a avut
loc între 6 – 12 iunie, la sediul Ambasadei
României la Paris. Tematica acestei
ediţii a fost Pasiune. Voci feminine şi a
oferit iubitorilor de muzică posibilitatea
să-i vadă pe scenă pe Ruxandra
Donose, mezzo-soprană şi Ansamblul
Pulcinella; Teodora Gheorghiu, soprană
şi Ansamblul Pulcinella, Viorica Cortez,
mezzo-soprană şi Alina Pavalache, pian
L’Arpeggiata – Vincenzo Capezzuto,
voce La Tarantella orgă la patru mâini,
Fernanda Romila şi Dan Racoveanu
„Muzica romantică germană la patru
mâini“.
La Dorothy’s Gallery, între 8 iunie
– 15 iulie poate fi văzută expoziţia de
pictură contemporană Roumanie. Artistes
contemporains à Paris care prezintă
creaţii de Radu Belcin, Dragoş Burlacu,
Francisc Chiuariu, Flavia Pitiş, Aurel

Tar. Cea de-a 30-a ediţie a Marché de
la poèsie a avut loc între 14 – 17 iunie.
Ţara invitată în acest an a fost Singapore,
iar poeţii invitaţi au fost: Tan Chee Lay,
Aaron Maniam, Zou Lu, Toh Hsien
Min, Chandran, Nair, Edwin Thumboo,
Heng Siok Tian. În data de 10 iunie, a
avut loc Vidéo poèmes – Le lecteur de
poésie, eveniment organizat împreună
cu festivalul franco-englez de poezie,
la Traductière, Festivalul Internaţional
de Film Experimental (FIFE), muzeul
Florean, Baia Mare, România. Cu
ocazia decernării premiilor Coups de
coeur de l’Académie Charles Cros ale
acestei ediţii (17 iunie) a avut loc masa
rotundă Atenţia poetică în cadrul căreia
a participat şi poetul de origine română
Sebastian Reichmann.
Muzeul Orsay a inaugurat în luna
iunie expoziţia: Misia, reine de Paris,
dedicată lui Misia Godebska (1872 –
1950), figură legendară a vieţii artistice
franceze din perioada Belle Epoque până
la Années folles. Expoziţia, care poate
fi vizitată între 12 iunie – 9 septembrie

Despre carte şi autor au vorbit prof.
dr. Pavel Mirea, directorul muzeului,
prof. univ. dr. Florea Firan, directorul
editurii şu revistei Scrisul Românesc şi
prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă, de la
Universitatea din Târgovişte.
S-a relevat oportunitatea unei noi că
rţi despre   Ion Antonescu, personalitate
controversată, în ideea că orice docu
mente şi date noi vin să clarifice momente
importante din viaţa şi activitatea mare
şalului, dar şi din istoria ţării.
Autorul cărţii, Dan Botez,
magistrat şi istoric, a vorbit
despre demersurile în elabo
rarea volumului care îşi are
valoarea în primul rând prin
selecţia de documente şi refe
rinţe pe care a încercat să le
prezinte şi să le comenteze cât
mai obiectiv.
Publicului prezent, Florea
Firan i-a prezentat şi prefaţa
cărţii semnată de Adrian Cio
roianu, decanul Facultăţii de
Istorie, Universitatea din Bu
Gheorghe Sbârnă, Pavel Mirea, Florea Firtan, Dan Botez

crisul Românesc Fundaţia Edi
tura a publicat recent în colecţia
„Nicolae Iorga“ volumul Ion Antonescu.
Destinul unui Mareşal al României,
de Dan Botez, cu o prefaţă de Adrian
Cioroianu. Lansarea cărţii a avut loc
în data de 1 iunie, cu o zi înainte de la
împlinirea a 130 de ani de la naşterea
Mareşalului, la Muzeul Judeţean Teleor
man din Alexandria, în faţa unui numeros
public unde au putut fi văzuţi mulţi
magistraţi şi istorici.

propune reunirea portretelor lui Misia şi
a anturajului său şi opere, documente,
mărturii ale artiştilor contemporani, care
ilustrează evervescenţa creaţiei din acea
perioadă.
În data de 21 iunie a avut loc cea
de-a 31-a ediţie a popularului Festival
Fête de la musique, în cadrul căruia
spaţiul public al oraşelor (străzi,
pieţe etc.) este invadat de concerte şi
spectacole gratuite. Tematica din 2012 a
adus omagiu muzicii pop, întrucât s-au
împlinit 50 de ani de la apariţia discului
Love me do al grupului The Beatles. În
cadrul evenimentelor din acest an s-au
putut astfel regăsi expoziţii muzicale
retrospective, pop-art, cinema-ul din
1962 şi muzica originală de film din
acest an.

Secvenţă din filmul După dealuri

O nouă carte despre Ion Antonescu
S

Michael Haneke – Premiul Palme d’Or

cureşti, din care reproducem un frag
ment: „A scrie despre personajul politic
şi militar – general, ulterior mareşal – Ion
Antonescu reprezintă una dintre cele mai
grele întreprinderi istoriografice ima
ginabile în România de azi. Raţiunile
acestei dificultăţi sunt multiple.

Autorul acestui volum, Dan Botez, şi-a
asumat cu real curaj intelectual sarcina şi
riscurile scrierii unui volum despre acest
personaj istoric foarte complex. Cartea
de faţă strânge majoritatea informaţiilor
disponibile, într-un ansamblu care va
aduce multe moti ve de meditaţie pentru
cititor. Totodată, autorul promite că va
continua cu alte două volume despre
ceilalţi doi mareşali ai României. Să-i
urăm succes şi să-i dorim ca un număr
mare de cititori să-l însoţească pe acest
traseu de recuperare a istoriei secolului
XX!“				  Red.
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Atelier de artist
Florin ROGNEANU
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Metaforele vizuale
ale artiştilor Vintilă şi Viorela Mihăescu

norganizareaAsociaţiei„Fiiişi
prieteniiCaracalului“şiaCentruluiCultural„RaduŞerban“,
foaierul Teatrului Naţional din Caracal
a găzduit o spectaculoasă expoziţie de
pictură,graficăşitapiserieauneifamilii
de artişti, Vintilă şi Viorela Mihăescu,
familierecunoscutăatâtînţarăcâtşiîn
afara ţării, pentru calitatea actului lor
artistic şi pentru permanenta căutare a
unor noi forme de expresie, fapt ce îi
aşeazăînspaţiuldemodernitateartistică.
Invitaţia s-a datorat faptului că artistul
VintilăMihăescu(născutla4decembrie
1943)esteunfiualCaracaluluicareiată,
dupăpatruzecişicevadeanideperiplupe
celemaiimportantesimezealegaleriilor
deartăşimuzeelordinRomânia,precum
şi prin Galeriile de artă din Italia,
Germania,Austria,BelgiaşiFranţa,se
reîntoarceînspaţiulsăunatal,pentru„a

Vintilă Mihăescu – Cascade

risipi“ şi aici tot atâta frumuseţe câtă a
risipitpestetotînlume.
PicturaluiVintilăMihăescu,înacrilic
pe pânză, sugestionează o atmosferă de
Ev Mediu în care apar adesea gesturile

Vintilă Mihăescu – Fantasy

Scrisul Românesc
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eroice ale cavalerului hoinar sau ale
condotierilor, siluete ale trubadurilor
sau truverilor ce colindau cetăţile
medievale,totulîntr-oatmosferăextrem
dedinamică,cumultipledescompuneri
ale mişcării personajelor, interferând
compoziţional cu planuri ce decupează
multiple detalii de  arhitectură, dintre
care cele mai frecvente motive sunt
cele ale cariatidelor şi capitelurilor.
Melancoliile sau Ecvestrelesaleparafi
adevărate instantanee ale unor mişcări
evolutive ascendente, asemănătoare
spiralei de tip baroc, tot aşa cum sunt
tratatesubformădearabescurişioserie
dedetaliicompoziţionale.
Artist complet, Vintilă Mihăescu
abordează cu acelaşi succes grafica de
şevalet,artamonumentalăşireligioasă,
excelând în tapiserie, aşa cum o
demonstrează lucrările haute lisse din
holul Teatrului Naţional din Caracal,
precum şi cele din recenta expoziţie
deschisă la Muzeul Judeţean Olt din
Slatina şi intitulată „Bărbaţi în artele
textile româneşti“ care reuneşte, alături
de el, artişti de primă mărime din
domeniul tapiseriei: Ion Deac Bistriţa,
Traian Boicescu, Vasile Dobre, Mihai
Moldovanu,DanLiviuRoşeanu,Nicolae
Zâmbroianu şi Gheorghe Gogescu,
acesta din urmă curatorul
expoziţiei, ca de altfel şi al
ultimelorTrienaledetapiserie
organizateînRomânia.
Din anul 1973, Vintilă
Mihăescu lucrează la Bucureşti,înacelaşiateliercusoţia sa, Viorela (născută la 6
aprilie1948,înIaşi),oartistă
demaresensibilitate,deosebit
de apreciată pentru calitatea
graficii sale de şevalet. Un
lucrumairarîntâlnit,Viorela
şiVintilă Mihăescu lucrează
împreună majoritatea tapiseriilorînceamaidificilătehnicăhaute-lisse,atâtpete-

melaice,câtşireligioase.
Ele „transferă“ într-un alt
registru expresiv „subiecte“
preluatedinpicturaşigrafica
fiecăruia dintre ei.De laprimalorexpoziţiedin1980,de
la Galeria „Orizont“ din Bucureşti,artiştiiMihăescusunt
mereuprezenţiîmpreună,aşa
cumseîntâmplăşiînexpoziţiadepicturăşigrafică„Grup
4+2“careafostdeschisăla
muzeele din Bacău, Galaţi,
Constanţa şi Vâlcea, în prezent aflându-se pe simezele
Galeriei„Artis“dinSlatina.

Viorela Mihăescu – Castiglion

Abonamente la

Folosind, în general, acuarela sau
tehnica mixtă pe hârtie sau pe pânză,
ViorelaMihăescucreeazăprinpeisajele
saleurbanesaucelemarineolumeextrem
de dinamică aflată parcă în permanentă
transformare, aşa cum o sugestionează
cerurile sale dramatice. Încă din anul
2007, din expoziţia deschisă la Muzeul
de Artă din Craiova, am remarcat
amplele compoziţii de grafică pe
computer ale domniei sale, cu multiple
inflorescenţe desprinse parcă dintr-un
firesc spectacol al naturii, inflorescenţe
carenascvolumedinvolume,sugerândo
dinamicăaînlănţuirilorvegetalecepara
urcaşi„acotropi“întregspaţiulpictural.
Sunt lucrări deosebit de spectaculoase
ce fac parte din categoria graficii de
reproducere, dar pot tot atât de bine să
fie încadrate în categoria ansamblurilor
graficedecorative,unelechiarcucaracter
ambiental.

Viorela Mihăescu – Vis-zbor

Iată cum metaforele vizu
ale propuse de expoziţia
familiei Vintilă şi Viorela
Mihăescu, deschisă la Caracal,cumultiplelelortrimiteri
la perioade şi mişcări culturale care au însufleţit evoluţia artei europene, transformă compoziţiile lor picturale, grafice sau cele din
tapiserie,înadevărateinstantanee afectiv-artistice ce le
plaseazăpecoordonatelespaţio-temporalemoderne.
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