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Straturi multiple de memorie li-
terarã prelungesc puterea as-
prã a câmpiei nesfârºite. Ima-

ginaþia converteºte înþelesul pustie-
tãþii, aºezându-l sub semnul unei gra-
þii melancolice. Sã ne amintim. „Et in
Arcadia ego!”, exclama Odobescu în
faþa ºesurilor fãrã margine, fascinat
de secreta vitalitate concentratã în
mersul falnic al cârdurilor de dropii
printre „ierburi ºi bãlãrii”. „Farmecul
tainic al singurãtãþii” (Pseudo-kine-
ghetikos), ori, mai târziu, „liniºtea sin-
gurãtãþii” la Duiliu Zamfirescu (Viaþa
la þarã) atribuie solitudinii statutul
unei iluzorii categorii estetice nãscu-
te din absenþã ºi din conºtiinþa unei
ingenuitãþi pierdute. Vom regãsi ace-
eaºi senzaþie  de nostalgie dureroasã
în faþa naturii, asociatã cu sentimen-
tul culpabilei neîmpliniri, în Enigma
Otiliei, scriere cu detalii de caligrafie
sciticã, în care Cãlinescu evocã o zei-
tate degradatã rãtãcind parcã prin nã-
molurile infernului.

Sã observãm, totuºi, cã în zonele
de pitoresc descriptiv se insinueazã
ºi ciudate, neliniºtitoare avertismen-
te. Spiritul lucid ºi dezabuzat al lui
Panait Istrati descifreazã nebunia ne-
mãrginirii, rostogolirea înverºunatã de
tornadã, barbarã ºi confuzã a ciulini-
lor (Les chardons du Baragan) unifi-
când „sãlbatica libertate ºi însingura-
rea”, cum sesiza pertinent Mariana
Vartic. Dincolo de pasagere adeziuni
hazardate, (Petre Pandrea, într-un in-
terviu acordat lui Ion Biberi ºi publi-
cat în volumul Lumea de mâine, 1945,
îºi mãrturisea idealul extravagant de
a trãi „în contemplaþie, ca þãran, în-
tr-un colhoz pe Bãrãgan”. În aceeaºi
parantezã, sã  notãm cã visul de „col-
hoz” a prins contur perisabil într-un
roman de V. Em. Galan, purtând ca
titlu numele corupt, aseptic ºi lustruit
al stepei), Bãrãganul meduzeazã prin
opresiunea vidului. Este un loc al de-
ºertãciunii, în care „fiinþele sunt pân-
dite de nefiinþã, înghiþite de un tainic
nevãzut” (Nicolae Balotã). Lumea trã-
ieºte într-un fel  de vis urât, este su-
pusã unor contorsionãri fantomatice,
ca în nuvela „Dropia”, prozã a „reve-
laþiilor amânate”, unde ªtefan Bãnu-
lescu îºi livreazã personajele încercã-
rilor de coºmar ale izolãrii: „Sat sin-
gur, la stânga soare, la dreapta soare,
în faþã crivãþ, în spate lupi, iar noap-
tea lunã – când este. ªi se întâmplã

Bãrãgan, un spaþiu
al terorii
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Roberto Juarroz
ºi poezia verticalã
semneazã: l Basarab Nicolescu,
l André Velter, l Iulian Ionaºcu,
l Denisa Crãciun, l Petriºor Militaru
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Constantin Antonovici –
Bufniþã din bronz pe soclu de

marmurã © Arhiva Stephan
J. Benedict

un necaz, þi-l faci în sat, fie cã eºti din
partea locului, fie cã ai venit ca strãin,
n-ai unde fugi, eºti încolþit...”. (Cât
priveºte dropia, ea aparþine, de mult,
doar legendei). Recunoaºtem aici,
chiar dacã în exprimare esopicã, satul
domiciliilor forþate, spaþiul carceral al
gulagului românesc.

Întinderi idilic pacificate, respira-
þia simplã ºi leneºa nepãsare a naturii
sunt copleºitor ºi iremediabil contra-
zise de orizontul fãcut sã reverbereze
suferinþa. Bãrãganul poartã imensele
cicatrici ale istoriei ca un decor al rãu-
tãþii fãrã noimã, aºa cum, aproape kaf-
kian ni se dezvãluie într-o prozã prea
uºor trecutã cu vederea, o prozã ase-
meni realitãþii profunde a Bãrãganu-
lui, „conflictualã, enigmaticã, surprin-
zãtoare”. Roman al asumãrii durerii ºi
al rezistenþei la ºocurile istoriei, Rezi-
lienþã, de Lelia Trocan, este o saga a
martirajului, în care figurile devin su-
nete iar oamenii, þipete. De la un capãt
la altul al cãrþii ne urmãreºte privirea
hipnoticã a simbolicului ºarpe negru,
înfricoºãtoare, paralizantã, dar care nu
poate înãbuºi strigãtul de revoltã al
celor consideraþi „duºmani ai regimu-
lui” ºi supuºi exterminãrii. Spectaco-
lul terifiant al cruzimii este copleºitor.
Iatã un tablou al prãbuºirilor definiti-
ve în vremuri de cumplitã secetã mo-
ralã. O regie premeditat demoniacã în-
cearcã sã anihileze orice urmã a dem-
nitãþii umane. Precedate de scârbav-
nicul miros de fecale, vidanjele aduc
apã o datã pe sãptãmânã: „Furtune
lacome, nãclãite, puturoase perforau
vãzduhul cu neruºinare, þipându-ºi
mânia, odatã cu apa, împotriva hoitu-
rilor de dislocaþi, de vrãjmaºi ai nea-
mului, la margine de sat ºi de lume, în
afara istoriei, într-o groapã hâdã, in-
formã, roºie, bãloasã, plinã de zãdãr-
nicia vieþilor noastre... Turbaþi ºi în-
verºunaþi, oameni ºi animale goneau,
înnebuniþi de sete, într-un iureº dia-
volesc, marº al umilinþei noastre, spre
groapa discordiei... Chipuri nãucite,
figuri carnavaleºti, mãºti atroce, rân-
jete animalice evoluau fãrã ºtire
într-un moment de sughiþ al istoriei”.

Exemplaritatea osmozei (în sens
etimologic, de impuls), consubstan-
þialitatea între vocea auctorialã ºi exi-
laþii în teritoriile morþii, uniþi în credin-
þa cã „mâine nu va fi ca ieri”, trans-
greseazã grotescul prin vuietul acu-
zator, imposibil de uitat.

Constantin
Antonovici -

The Great Brancusi
© Arhiva Stephan

J. Benedict
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Dupã cum moartea ur-
meazã morþii, viaþa ur-
meazã vieþii. Dedic

mãrturia mea lui Roberto Juarroz,
cel viu.

Persoane mai competente de-
cât mine s-au pronunþat asupra
poeziei ºi gândirii poetice ale
marelui poet argentinian2 . Mã voi
referi, în modestele mele rânduri,
la un aspect mai puþin cunoscut
al operei lui Roberto Juarroz, le-
gat de transdisciplinaritate3 .

Cum aº putea uita seara fabu-
loasã de 9 februarie 1991 când, în
apartamentul lui Michel Camus,
mi-a fost dat sã-l întâlnesc pen-
tru prima oarã pe Roberto? M-a
frapat de la început o anume in-
tensitate care îl locuia, stranie,
pentru cã pãrea alimentatã de
douã focuri interioare contradic-
torii. Simþeam cu toatã fiinþa cã
primul foc ardea fãrã combustie,
cu o luminã hrãnitã din izvoarele
Fiinþei însãºi, ºi care în loc sã
cheltuiascã energie, o degaja.
Celãlalt foc, alimentat de îndoia-
lã, pârjolea totul în jur, fiinþa sa ºi
cosmosul întreg. Mi se pãrea cã
Roberto fãcuse din poezie o pla-
toºã ca sã reziste celor douã fo-
curi devoratoare. Privirea îi era
într-atât de întoarsã spre interior,
încât pãrea cã nici nu ne vede; în
schimb, mâinile desenau gesturi
expresive pentru a însoþi incan-
taþiile profetice ale vocii. Sã fi fost
întâmplãtor faptul cã am discutat
mai ales despre relaþia dintre
« terþul inclus » ºi fizica cuanti-
cã? Sã fi fost o întâmplare faptul
cã Michel Camus a simþit nevoia
sã strecoare între « terþ » ºi « in-
clus » termenul « în mod se-
cret» ? Tot ceea ce ºtiu este cã
aveam impresia cã am întâlnit pe
cineva pe care îl ºtiam deja de
multã vreme, dintotdeauna.

A fost apoi cât se poate de
natural sã-l invit pe Roberto Juar-
roz ca orator la Congresul „ªtiin-
þã ºi Tradiþie: perspective trans-
disciplinare pentru secolul XXI”,
din 2-6 decembrie 1991, organi-
zat de UTIF (Union des In-
génieurs et des Techniciens Uti-
lisant la Langue Française), cu
sprijin UNESCO. Momentul cel
mai intens al congresului a fost,
pentru mine, cel al redactãrii co-
municatului final, împreunã cu
René Berger, Michel Cazenave,
Roberto Juarroz ºi Lima de Frei-
tas. Roberto a insistat ca terme-
nul atitudine sã figureze în co-
municatul final, ca un cuvânt
cheie al transdisciplinaritãþii. Pre-
cizarea mi se pare importantã pen-
tru cã acest cuvânt, sugerat pen-
tru prima datã de Roberto, a in-
trat de atunci în vocabularul cu-
rent al cercetãrii transdisciplina-
re.

Când, în 1992, am cofondat,
împreunã cu René Berger, Grupul
de Reflecþie asupra Transdisci-
plinaritãþii pe lângã UNESCO, mi
s-a pãrut la fel de natural sã-i pro-
pun lui Roberto sã fie membru.
Eram de altfel adânc miºcat de
interesul pe care un poet de pro-

nnnnn BASARAB NICOLESCU

viaþa urmeazã vieþii -
Roberto Juarroz (1925-1995)1

funzimea sa îl arãta faþã de cerce-
tarea transdisciplinarã, mai ales
în momente dificile pentru el, pen-
tru cã tocmai aflasem cã era grav
bolnav.

Prima întâlnire a grupului a
avut loc la Veneþia, în martie 1993,
ºi a trebuit sã mã folosesc de toatã
forþa mea de convingere ca sã-i
încredinþez pe organizatori cã sin-
gurul care risca ceva era Rober-
to, constrâns de ritmul dializelor.
Pânã la urmã totul s-a petrecut
cu bine. Roberto îºi adusese cu
sine manuscrisul adnotat al cãr-
þii mele Teoreme poetice4 . Re-
traºi la barul hotelului unde lo-
cuiam, Roberto mi-a pus întrebãri
la fiecare paginã. Era intrigat mai
ales de expresia „Evidenþa Abso-
lutã”. Dupã douã ore am obser-
vat cã nu ajunsesem decât la pa-
gina 20 a manuscrisului ºi i-am
propus sã continui singur, la Pa-
ris, lectura notelor sale, pentru cã
venise vremea sã cinãm. Rober-
to voia sã mã ducã într-un resta-
urant anume, pe care îl descope-
rise în peregrinãrile sale noctur-
ne. A început sã-mi vorbeascã de
boala sa ºi de servituþile ei, de
neliniºtea care-l cuprindea nu atât
la gândul morþii, cât la ideea cã
nu va avea timp sã-ºi termine
opera. A urmat un lung dialog
asupra sensului morþii. Nu voi
dezvãlui ceea ce ne-am spus, nu
pentru cã ar fi vorba de un se-
cret, ci pentru cã am trãit aceastã
discuþie ca pe o experienþã uni-
cã, de necuprins în vorbe. Orice
descriere aº încerca, ar însemna
sã trãdez aceastã experienþã. E
suficient sã spun cã Roberto a
adus din nou în discuþie « Evi-
denþa Absolutã », întrebându-se
asupra sensului expresiei. I-am
spus cã aceastã luminã îl locuia,
chiar în acel moment, ºi cã n-
aveam nevoie, ca sã-i simþim pre-
zenþa, de nicio teorie ºi de nicio
explicaþie. Îmi amintesc încã pri-
virea sa nedumeritã ºi intrigatã,
crezând cã-l iau drept un copil
gata sã pãºeascã pragul unei
poveºti. Eu însumi am avut sen-
timentul clar cã Roberto se gã-
sea în faþa unui prag, de o impor-
tanþã covârºitoare asupra vieþii
sale interioare. Era ca ºi cum cele
douã focuri contradictorii erau pe
punctul de a se contopi.

Ascultând extraordinara sa
conferinþã Câteva idei asupra

limbajului transdisciplinaritã-
þii5 , pronunþatã la sfârºitul Pri-
mului Congres Mondial al Trans-
disciplinaritãþii (Convento de
Arrabida, Portugalia, 2-6 noiem-
brie 1994) am avut revelaþia unei
mari bulversãri în interiorul pro-
priei sale gândiri, faþã de ideile
exprimate la congresul din 1991.
Am resimþit aceastã conferinþã ca
pe un adevãrat program de cer-
cetare a unui limbaj al transdisci-
plinaritãþii. Respingând ideea
unui nou limbaj formal, de labo-
rator, Roberto Juarroz sublinia
necesitatea unei triple rupturi
specifice limbajului transdiscipli-
naritãþii: depãºirea totalã a „scã-
rii convenþionale a realului”, rup-
tura faþã de „limbajul exterior, re-
petitiv” ºi ruptura de „modul scle-
rozat de a trãi”. Se gãsesc aici
germenii de aur ai unei cercetãri
viitoare.

Imediat dupã aceea, prezenþa
lui Roberto Juarroz în calitate de
copreºedinte al ºedinþei consa-
crate adoptãrii Cartei Transdis-
ciplinaritãþii6  a cãpãtat o dimen-
siune simbolicã. Poate cã peste
câteva zeci de ani forma îmbunã-
tãþitã a acestui text va include, în
mod organic, tripla rupturã enun-
þatã de Roberto.

Poate cã Roberto Juarroz cel
viu va accepta odatã sã-mi spu-
nã ce gândeºte despre discuþia
noastrã asupra morþii, pe care am
purtat-o la Veneþia. Acum el ºtie
rãspunsul.

1  Textul a apãrut pentru prima
datã, în limba românã, în revista
„Caiete Critice”, Bucureºti, nr. 3-5,
2008, p. 114 - 115.

2    Michel Camus, Roberto Juar-
roz, Colecþia Poésie, Jean Michel
Place, Paris, 2001.

3 „Hommage à Roberto Juarroz”,
Rencontres Transdisciplinaires nr. 5,
CIRET, Paris, iunie 1995 http://ba-
sarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/bul-
letin/b5.htm

4 Basarab Nicolescu, Teoreme
poetice, traducere din francezã de L.
M. Arcade, prefaþã de Michel Ca-
mus, Junimea, Iaºi, 2007.

5 Roberto Juarroz, Quelques id-
ées sur le langage de la transdisci-
plinarité, Rencontres Transdiscipli-
naires nr.  7-8, CIRET, Paris, aprilie
1996.

http://basarab.nicolescu.per-
so.sfr.fr/ciret/bulletin/b7et8c1.htm

6 Carta Transdisciplinaritãþii
http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/
ciret/ro/chartro.htm
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Poetul argentinian Rober-
to Juarroz a murit la Bu-
neos Aires, la vârsta de

69 de ani.
Atunci când îºi recita public

poemele – ceea ce se întâmpla din
ce în ce mai des în ultimii ani –
Roberto Juarroz nu se ferea sã-ºi
susþinã vorbele cu gesturi eloc-
vente, nu atât pentru a-ºi marca
tempo-ul cuvintelor, ci pentru a
sublinia literal sensul vreunui
vers. Afirma astfel în mod spon-
tan, când mâna se alãtura spiri-
tului, uneori cu o undã de ironie,
cã efortul de elucidare era chiar
în inima poeziei sale, pânã la ni-
velul la care acest efort constitu-
ia însãºi miºcarea ei.

De la început, Juarroz îºi con-
dusese opera pe ceea ce ar tre-
bui sã numim o cale a trezirii. Pa-
riul sãu iniþial nu era deloc fruc-
tul raþiunii, ci expresia unui elan
irezistibil ºi intuiþia unui semn de
întrebare care ºi-ar gãsi mereu în
propria capacitate de dãruire tre-
sãrirea renaºterii sale. Unicul ti-
tlu, care, începând din 1958, a
marcat toate cãrþile urmãtoare, a
avut valoare de poruncã: „Poe-
zie verticalã”.

Timp de treizeci ºi ºapte de ani,
Juarroz nu a deviat niciodatã de
la traiectoria pe care ºi-o fixase.
Pentru el, o legãturã decisivã,
problematicã ºi fecundã totoda-
tã, ar conecta spaþiul poeziei ºi
spiritul realitãþii. „Poezia, afirma
el, este o tentativã riscantã ºi vi-
zionarã de a accede într-un spa-
þiu care mereu a preocupat ºi a
neliniºtit omul, spaþiul
imposibilului, care uneori pare ºi
spaþiul indicibilului”. Acest
„imposibil”, acest „indicibil” au
direcþionat cãutarea lui Roberto
Juarroz, o cãutare trãitã ca un
itinerariu al propriului sãu destin
pe calea limbajului.

Poem dupã poem, volum dupã
volum (volumele succesive dife-
renþiindu-se doar prin numãrul
lor), provocarea se configura ºi
contrazicea obiºnuitul blestem:
„Omul a fost cu insistenþã înºe-
lat ºi divizat, constata el. Capaci-
tatea sa imaginativã, puterea vi-

poezia ca înãlþare*
nnnnn ANDRÉ VELTER

ziunilor sale, forþa sa de contem-
plare au fost alungate în margi-
nea decorativului ºi a inutilului.
Poezia ºi filosofia s-au despãrþit
în anumite momente catastrofice
ale istoriei gândirii. Destinul po-
etului modern este de a reuni
gândirea, sentimentul, imagina-
þia, dragostea, creaþia. ªi aceastã
reunire sã fie ca o formã de viaþã
ºi ca o cale de acces la poem, pro-
dusul care trebuie sã încunune-
ze aceastã unitate”.

Cu siguranþã poezia este aici
înzestratã cu virtutea unei verti-
calizãri, dar aceastã înãlþare, ca
smulgere, nu are cerul drept þin-
tã, ci mai degrabã realitatea as-
cunsã, plusul de realitate pe care
poemul îl adaugã realului. Sau,
pentru a-l cita pe Octavio Paz,
plusul de „clipe absolute”. Fiind-
cã vocea lui Juarroz este purtã-
toarea unei plenitudini fragile. S-
ar spune cã a fãcut din gândire
muzica poemelor sale ºi cã între-
bãrile sale dezvãluie armonii se-
crete, dizarmonii izolate ºi infini-
turi tãcute.

„Doar muzica/ poate ocupa
locul gândirii/ Sau non-locul
sãu,/ propriul sãu spaþiu,/ vidul
sãu plin./ Gândirea este o altã
muzicã”. Destinate abisului, nãs-
cute din vertij ºi reîntorcându-se
în el ca ºi cum acesta ar fi o sursã
vie ºi seninã, improvizaþiile rigu-
ros conduse de Juarroz au rol de
strãpungere. Ele deranjeazã, de-
ruteazã, strãfulgerã. ªi mai ales
nu se mulþumesc nici cu iluminãri,
nici cu strãluciri, ci cautã sã se
alãture luminii în întregul sãu.
Cãci întunericul nu este fatal, cãci
enigma trebuie sã-ºi facã loc, cãci
poezia este un mister care trebu-
ie trezit.

Între spaimã ºi revelaþie, Ro-
berto Juarroz a avut un aseme-
nea destin exemplar încât a ajuns
la fraternitate cu necunoscutul.

* Articolul a apãrut iniþial în lim-
ba francezã „Hommage à Roberto
Juarroz”, Rencontres Transdiscipli-
naires nr. 5, CIRET, Paris, iunie 1995
http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/
ciret/bulletin/b5.htm

Roberto Juarroz ºi Michel Camus
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Încã din primul poem al vo-
lumului Nouvelle Poésie
Verticale2  asistãm la o po-

tenþialã ascensiune de la „ob-
iect”, „imagine”, „viaþã” ºi „im-
periu” pânã la „luminã” ºi
„neant”, o privire dinspre micro-
cosmos spre macrocosmos:
„Unde este umbra/ unui obiect
rezemat de perete?/ Unde este
imaginea/ unei oglinzi rezemate
de noapte?/ Unde este viaþa/
unei creaturi rezemate de ea în-
sãºi?/ Unde este imperiul/ unui
om rezemat de moarte?/ Unde
este lumina/ unui zeu rezemat de
neant?// În aceste spaþii fãrã spa-
þiu/ vom afla poate ceea ce cãu-
tãm.”3  Poemul este concentrat în
jurul unor interogaþii ce se ampli-
ficã gradat: dacã primele douã
întrebãri par sã aibã structura
unor ghicitori, în continuare den-
sitatea interogativã se amplificã
pânã ce atinge o dimensiune me-
tafizicã. Apoi, eul liric lasã sã se
scurgã un timp oarecare, dupã
cum ne indicã spaþiul grafic alb
ce desparte cele patru întrebãri
de ultimele douã versuri, pentru
ca lectorul sã constate cã aceas-
tã serie de întrebãri puse rapid
nu fac decât sã blocheze menta-
lul, oprind fluxul gândurilor ºi
pregãtind terenul pentru a dise-
mina ideea-sãmânþã a poemului
care s-ar putea traduce astfel: „în
aceste spaþii fãrã spaþiu” începem
sã cãutãm divinitatea. Dacã în-
ceputul poemului este ludic, fi-
nalul sãu destructureazã ordinea
fireascã a gândurilor pentru câ-
teva secunde, iar aceastã strãful-
gerare este suficientã pentru a
percepe un moment revelator. Dar
„spaþiile fãrã spaþiu”, aºa cum le
regãsim în diversitatea primelor
interogaþii din poem, sunt peste
tot. Nu trebuie sã le cãutãm în
„alt tãrâm” îndepãrtat. Ceea ce ne
rãmâne, nouã cititorilor, este sã
pãtrundem în liniºtea lor.

Dacã în poemul anterior spa-
þiul este redus pânã la transcen-
dere, cel de-al paisprezecelea
poem din acelaºi volum vorbeº-
te despre scãrile „care nici nu
urcã, nici nu coboarã”, deoarece
ele rãmân orizontale: „Scãri ce
nici nu urcã, nici nu coboarã,/ ce

nnnnn IULIAN IONAªCU

viziunea poeticã transdisciplinarã
a lui Roberto Juarroz1

nu conduc nici în sus ºi nici în
jos,/ scãri orizontale/ care pur ºi
simplu îºi menþin/ natura lor de a
fi scãri.” Aceastã imagine suge-
reazã o deformare în planul geo-
metriei spaþiale, iar scopul aces-
tei deformãri este acela de a opri
discursivitatea procesului de for-
mare a gândurilor obiºnuite: „Re-
flectarea paºilor lor/ nu ajutã nici
un picior,/ nici nu ajutã nici o înãl-
þime./ ªi totuºi, ele nu existã de-
cât la înãlþimea la care ele [sunt]./
/ Scãri pentru a merge spre cen-
tru.” Ca ºi în poemul anterior, in-
tervalul grafic dintre ultimul vers
ºi restul poemului este indispen-
sabil pentru a putea pãtrunde
prin acest vid spre „centru”, care,
prin singularitatea sa, ne va reda
comuniunea cu Întregul. În poe-
mul douãzeci ºi ºase, este evo-
catã o experienþã hipnagogicã:
„Insecta aleatoare a fricii/ urcã pe
zidurile înclinate/ ce separã tre-
zia de somn”. Teama creatã de
aceastã reverie dintr-o stare in-

termediarã ia, în poem, forma unei
insecte, fiind o spaimã amorfã, o
anxietate. În aceastã stare noþiu-
nile de subiect ºi obiect sunt di-
ferite faþã de cele din starea de
veghe: „nu mai existã nici o cale
de a fi cineva”. Apoi, are loc un
dezechilibru în sfera spaþiului
nocturn, o separare evidentã în-
tre subiect ºi obiect. Eul este cel
care provoacã aceastã confuzie
de niveluri pentru cã nu reuºeºte
sã se recunoascã în calitate de
observator al insectei, ci se iden-
tificã cu ea. Insecta nu este de-
cât o formã variabilã: „Aluneca-
rea sa rapidã/ ne împiedicã sã o
zdrobim./ Culoarea sa spasmodi-
cã/ ne afecteazã ochii/ ca o þesã-
turã stridentã./ Forma elasticã a
corpului sãu/ se schimbã mereu,/
ca o substanþã imprevizibilã/ care
descurajeazã orice identificare.”
Eul poetic o percepe ca ºi cum ar
fi ceva exterior ºi, astfel, fapt care
brusc „dezechilibreazã capricios
spaþiul nopþii”. De aceea experi-

enþa hipnagogicã se întrerupe, iar
insecta „dispare ca o secreþie
halucinantã”. Gândirea discursi-
vã fusese depãºitã, dar apar din
nou gândurile, „acele cuvinte
aproape vegetale”, al cãror „me-
canism” de generare scapã eului
liric. Depãºirea dualitãþii, a lui
„da” ºi a lui „nu”, ca reprezen-
tanþi ai gândirii binare specifice
nivelului de realitate al fizicii cla-
sice, este prezentã ºi în poemul
douãzeci ºi nouã: „Partea de da/
care este în nu/ ºi partea de nu/
care este în da/ ies uneori din
matca lor/ ºi se unesc într-o altã
matcã/ care nu este nici da nici
nu.// În aceastã albie curge râul/
celor mai vii ape.” Faptul cã exis-
tã o parte de da ºi o parte de nu,
ne sugereazã cã existã o discon-
tinuitate între cele douã pãrþi po-
lare, ceea ce ne duce cu gândul
la ideograma chinezã a lui yin ºi
yang. Aºadar, aceastã discon-
tinuitate aparþine unui alt nivel
de realitate, mai precis aceluia al

fizicii cuantice, dar ºi la acest ni-
vel persistã o „micã” separaþie
între albul ºi negrul ideogramei.
Însã, cele douã elemente polare
se vor uni „într-un alt loc”, un
spaþiu guvernat de starea T lu-
pascianã ºi traversat de sacru ºi
de revelatoriu, pe care Basarab
Nicolescu l-a numit „zonã de
non-rezistentã” la reprezentãrile
noastre obiºnuite, zona de medi-
ere dintre subiectul cunoscãtor
ºi obiectul de cunoscut.

Astfel, folosindu-ne de logi-
ca terþului inclus ºi teoria nivele-
lor de realitate putem avea acces
într-un mod plenar la structurile
poetice, cu un real potenþial re-
velator, din lirica lui Roberto Juar-
roz. Poezia, chiar ºi într-o lume
desacralizatã ca a noastrã, conti-
nuã sã încorporeze valorile sacre
ale umanitãþii. Roberto Juarroz
este prin excelenþã un poet al „cãii
de mijloc”, nu înþeleasã ca mode-
raþie, ci ca o modalitate terþiarã
de a strãbate, nivel dupã nivel
realitatea, pânã la transcenderea
tuturor categoriilor. De aceea,
considerãm cã teoria nivelurilor
de realitate poate deschide noi
perspective de cercetare în do-
meniul literaturii ºi este capabilã
sã dea un suflu nou în explorarea
poeziei de cea mai înaltã calitate
spiritualã.

1 Acest articol este un fragment
din disertaþia L’écriture du sacré chez
Christian Gabrielle Guez Ricord,
Mihai Eminescu et Roberto Juarroz
susþinutã de Iulian Ionaºcu, sub în-
drumarea lui Jean-Pierre Dubost, în
cadrul Masterului II Littératures mo-
dernes et contemporaines, Faculta-
tea de Litere ºi ªtiinþe Umaniste,
Universitatea „Blaise Pascal” din
Clermont-Ferrand.

2 Roberto Juarroz, Nouvelle Poé-
sie Verticale, traducerea din spaniolã
de Roger Munier, Les Éditions Let-
tres Vives, 1984.

3 Roberto Juarroz, op. cit., pri-
mul poem. Din cauza faptului cã
aceastã ediþie nu are paginile nume-
rotate, vom indica de fiecare datã
numãrul poemului din volum.
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Roberto Juarroz s-a nãs-
cut pe 5 octombrie
1925 în localitatea Co-

ronel Dorrego, Buenos Aires.
Cunoscut mai mult ca poet ºi
eseist, el a fost, de asemenea, di-
rectorul revistei „POESIA=POE-
SIA” între anii 1958 ºi 1965, dar
ºi profesor de literaturã la Uni-
versitatea din Buenos Aires
(1971-1984). Titlul revistei pe care
a condus-o nu face decât sã subli-
nieze credinþa sa cã „poezia nu
poate fi egalã decât cu sine, ea
neputând fi politicã, socialã sau
filosoficã”, dupã cum declara
Juarroz în interviul acordat lui
Jacques Meunier în Les Lettres
françaises (aprilie 1993). În revis-
ta „POESIA=POESIA” el a publi-
cat numeroºi autori sud-ameri-
cani de la Octavio Paz la Antonio
Porchia, dar ºi traduceri remarca-
bile din autori francezi, printre
care se numãrã suprarealiºti ca
Paul Éluard sau Antonin Artaud.
Pe lângã opera sa poeticã, Ro-
berto Juarroz a publicat diverse
eseuri despre poezie, precum
Poezie ºi creaþie (Dialog cu Guil-
lermo Boido, 1980), Poezie ºi re-
alitate (1992) sau Poezie, litera-
turã ºi hermeneuticã (Conversa-
þii cu Teresita Saguí, 1987). Re-
flecþiile sale asupra poeziei, aºa
cum reiese din cãrþile amintite
anterior, sunt atât de concentra-
te ºi de specifice viziunii sale în-
cât este destul de dificil ca ele sã
fie înþelese în afara discursului
sãu eseistic sau poetic.

Dacã Sylvia Plath (1932- 1963)
îºi exprima, în poemul I am verti-

nnnnn PETRIªOR MILITARU

Roberto Juarroz ºi poezia
verticalã
cal (1961), dorinþa de a-ºi mani-
festa propria orizontalitate resim-
þitã ca ritual de integrare în ritmu-
rile cosmice („Dar aº fi mai de-
grabã orizontalã. […]// Este mult
mai natural pentru mine sã mã
întind jos./ Apoi, cerul se aflã într-
un deschis dialog cu mine,/ ªi voi
fi de folos atunci când mã voi
culca în cele din urmã:/ Apoi, co-
pacii mã vor putea atinge o datã
ºi florile vor avea timp pentru
mine.”), poetul argentinian Ro-
berto Juarroz va fi recunoscut în
literatura universalã pentru ceea
ce el însuºi a numit poesía verti-
cal, un gen de poezie greu de în-
cadrat în normele literare, dat fi-
ind faptul cã au aerul unor afo-
risme criptice sau ale unor silo-
gisme în zigzag a cãror semnifi-
caþie ascensionalã, metafizicã,
depinde de treptele pe care tãie-
tura versului o sugereazã prin
aceastã ierarhie implicitã de linie
frântã, discontinuã. În 1958 a
publicat primul volum de poeme
intitulat Poesía Vertical, dintr-o
serie de cincisprezece astfel de
cãrþi, ultima fiind publicatã în
1997 de soþia sa, Laura Cerrato,
ea însãºi autoarea unor volume
de versuri sau de criticã literarã.
Întrebat fiind despre viziunea sa
poeticã, Juarroz a dat un rãspuns
ce aminteºte în mod evident de
rãspunsul poetului japonez Mat-
suo Bashô, maestrul incontesta-
bil al poemului de tip haiku: poe-

zia ca ºi viaþa sau dragostea sunt
imposibil de descris; creaþia se
poate înþelege numai creând. Iar
acest impuls creator are o naturã
prin excelenþã verticalã, ascen-
dentã, înãlþãtoare: „Poetul nu are
altã alternativã decât sã invente-
ze sau sã creeze alte lumi. Poezia
creeazã realitate, nu ficþiune.
Afirm cã poezia este realitate, iar
pentru mine este suprema reali-
tate posibilã pentru cã este ace-
ea prin care se ajunge la conºtiin-
þa realului infinitudinii.”, spune
Roberto Juarroz în Orizont verti-
cal, un interviu realizat de Daniel
González Dueñas ºi Alejandro
Toledo în august 1987, în capita-
la Mexicului.

Dacã în plan spiritual viziunea
poetului argentinian este înrudi-
tã cu poezia tradiþionalã japone-
zã, la nivel formal se poate spune
cã, prin modul în care a lucrat
permanent la acelaºi tip de poe-
me (poesía vertical), el se înca-
dreazã în tradiþia acelor o sutã
douãzeci de Cantos ale lui Ezra
Pound, scrise în 1915 ºi 1962, sau
a poemului The Alphabet de Ron
Sillman, la care acesta din urmã a
lucrat din 1979 pânã în 2004. În
Argentina aceastã tradiþie a în-
ceput cu Antonio Porchia (1886-
1969), care ºi-a publicat cãrþile
sub titlul Voci (Voces), ºi Aldo
Pellegrini (1903-1973), iar în pre-
zent ea continuã cu Guillermo
Boido.

Pornind de la binecunoscuta
aserþiune a lui William Blake,
„Dacã uºile percepþiei vor fi cu-
rãþite totul îi va apãrea omului aºa

cum este, adicã infinit”, încã din
primul sãu volum de versuri (Po-
esía vertical, 1958) gãsim o micã
secþiune în care evocã sentimen-
tul verticalitãþii latente din fieca-
re om („a te duce în sus nu este
nimic altceva/ decât un pic mai
puþin/ sau un pic mai mult decât
a merge în jos”). Mai devreme sau
mai târziu, dupã cum sugereazã
Juarroz, în aceastã dimensiune
mai înaltã sau mai joasã ajun-
gem cu toþii. Aici au loc eveni-
mentele fundamentale din viaþa
oricãrui om, bucuriile ºi tristeþile,
iubirea ºi moartea. Aici se întâm-

Roberto Juarroz în dimensiunea prieteniei
În cartea ce are forma unui

interviu Fidelitatea fulge-
rului (Fidélité à l’éclair,

tradusã în francezã de Jacques
Ancet, Editura „Lettres vives”,
Paris, 2001), Roberto Juarroz po-
vesteºte despre prietenia lui cu
poetul argentinian Antonio Por-
chia (n. 1886 în Italia-m. 1968 Bue-
nos Aires). De ce am ales, într-un
numãr dedicat lui Roberto Juar-
roz, sã scriu despre prietenia care
îl lega pe acesta de Antonio Por-
chia? Deoarece ambii poeþi pe
parcursul întregii lor existenþe
terestre, au fost „fideli fulgeru-
lui”, acelei „mici strãfulgerãri ini-
þiale” în jurul cãreia ia naºtere
poemul, acelui miez de eternitate
ce face ca regatul poeziei „sã nu
fie din lumea aceasta”, deºi ea
aparþine în exclusivitate  „oame-
nilor, nu îngerilor”. În viziunea lui
Roberto Juarroz, fulgerul este „un
punct de liniºte”, infinit de mic,
situat „în jurul inimii” (R. Juarroz,
Poésie vérticale, trad. în france-
zã de Roger Munier, Editura Fay-
ard, 1988, p. 11), este Sinele, cre-
ator al lumilor ºi al întregului uni-
vers, el este acel liant ce uneºte
totul de tot; la nivelul de realitate
al Sinelui, aceºti doi poeþi mis-
tici, Juarroz ºi Porchia, sau orica-
re dintre fiinþele ori fenomenele
din univers, nu sunt decât refle-
xii ale Creatorului. Prietenia din-
tre aceºti doi oameni demonstrea-
zã faptul cã ei trãiau în nediferen-

þiere, într-o lume în care separa-
rea dintre eu ºi celãlalt nu e po-
sibilã; o lume a tuturor înþelepþi-
lor, artiºtilor, poeþilor umanitãþii
care au avut starea de disponi-
bilitate ºi capacitatea de a se
deschide afectiv pentru a primi
„botezul” celei de-a doua naº-
teri.

Porchia a publicat o singurã
carte (tradusã în limbile france-
zã, englezã, germanã) ºi a fost
foarte apreciat de scriitori pre-
cum Borges, André Breton sau
Henry Miller. Este vorba de un
volum de aforisme, intitulat Voci
(Voces, în spaniolã), despre care
unii critici au afirmat cã se asea-
mãnã cu haiku-ul japonez. De
fapt, mai îndreptãþitã ar fi ase-
mãnarea cu kôan-ul cu ajutorul
cãruia maeºtrii zen blocau men-
talul discipolului ºi facilitau trãi-
rea stãrii de satori. „Vocile” lui
Porchia sunt veritabile „frag-
mente de înþelepciune” capabile
sã îndrume spre alte dimensiuni
ale umanului, pentru care, spu-
ne Juarroz, „nu avem încã un
nume”. În viziunea unor fiinþe
precum Juarroz ori Porchia, Poe-
tul este un deschizãtor al realitã-
þii, un „spintecãtor” de conven-
þii ºi de artificii ce ne împiedicã
sã vedem dincolo de realitatea
obiºnuitã a stãrii de veghe. Fap-
tul acesta ne duce cu gândul la
Louis Pauwels ºi la afirmaþia din
Testamentul sãu de om liber: „în

viitor revoluþiile nu vor mai fi de-
cât interioare”. Citind versurile
acestor doi poeþi argentinieni ai
impresia cã acel viitor evocat de
Pauwels este deja aici ºi „distan-
þele – fie ele ºi temporale – nu au
împiedicat nimic. Totul este aici”
(Antonio Porchia, Voix, trad. din
spaniolã în francezã de Roger
Munier, cu o  prefaþã de Jorge
Luis Borges ºi o postfaþã de Ro-
berto Juarroz, Fayard, Paris,
1979). Postfaþa acestei ediþii fran-
þuzeºti contureazã cu mãiestrie
portretul acelei „voci” care
atunci când se adresa prietenilor
le pãrea „mai apropiatã de tãrâ-
mul celãlalt” decât de lumea
aceasta (Roberto Juarroz, op.
cit., p. 49). Aceastã „voce” în mod
simultan prezentã ºi absentã, re-
alã ºi irealã în acelaºi timp, reu-
ºeºte sã producã o abdicare a
logicii duale ºi a principiilor ºi
convenþiilor obiºnuite ale raþiu-
nii. „Cine nu-ºi umple lumea cu
fantome rãmâne singur” (Anto-
nio Porchia, op. cit., p. 11) spune
una din „vocile” acestui „om
solitar, lucid ºi conºtient de mis-
terul ºi de unicitatea fiecãrei cli-
pe” (Borges, prefaþa la traduce-
rea francezã).

Lecturând aceste aforisme nu
poþi sã nu faci un salt mental în
direcþia Greciei antice unde prac-
tica aporiei (un raþionament ce
nu putea fi rezolvat într-un mod
intelectual obiºnuit) era destul de

rãspânditã sau în direcþia logicii
lupasciane ce propune o soluþie
de ieºire din labirinticul paradox
creat de aceasta practicã a filo-
sofilor eleni. Viziunea transdisci-
plinarã a lui Basarab Nicolescu,
în care Roberto Juarroz s-a regã-
sit, vizeazã ºi o revoluþie psiho-
logicã, ce debuteazã la nivel
cuantic, o revoluþie în genul ce-
lei pomenite de Louis Pauwels ºi
al cãrei precursor poate fi consi-
derat Antonio Porchia.

„Eºti o marionetã în mâinile
infinitului, care sunt poate, pro-
priile tale mâini”, ºopteºte o altã
„voce”, în timp ce un vers din
poezia verticalã a lui Juarroz sunã
simplu, concis ºi deosebit de
bulversant pentru mintea citito-
rului: „A fi, nu înseamnã a înþele-
ge”. La ambii poeþi remarcãm im-
pedioasa nevoie de transcenden-
þã, acea nesãþioasã sete de abso-
lut a romanticilor. Nu este ea ro-
manticã vocea aceea ce spune:
„când superficialul mã oboseºte,
mã oboseºte atât de tare încât ca
sã mã odihnesc am nevoie de un
abis”? Ori aceea ce asociazã dra-
gostea cu o floare: „Printre florile
cãzute, o aflai pe cea mai frumoa-
sa dintre flori”? Cu privire la acest
vers Juarroz ne povesteºte de-
spre pasiunea prietenului sau
pentru une femme légère pe
care o iubise ºi cu care ar fi dorit
sã se cãsãtoreasca dar, deoarece
acesta era foarte discret ºi reþinut

când era vorba despre istoria per-
sonalã, Juarroz nu a aflat ºi din
ce motive acest mariaj nu a mai
avut loc. Despre aceastã  femeie
este vorba în povestirea
urmãtoare: „Îmi amintesc, spune
Roberto, de ceea ce mi-a spus
într-o zi când abia se întorsese
de la spital unde vizitase o femeie
pe care o iubise mult ºi care zãcea
acum acolo, bãtrânã, bolnavã ºi
abandonatã. Ne aflam pe una din
strãduþele modestului cartier La
Boca. La cuvintele mele ce
încercau sã-l consoleze mi-a
replicat: „Sã fii în compania cuiva
nu înseamnã sã fii cu el, ci în el.”
Am realizat dintr-o datã ca
înþelepciunea nu a murit complet
ºi cã mai rãmânea ceva din ea, în
aceastã stradã uitatã din Buenos
Aires, o forþã ascunsã ce
continuã sã susþinã lumea”
(Roberto Juarroz, prefaþa la edi-
þia în limba francezã a cãrþii lui
Porchia). „Cred, cã Porchia,
continuã Juaroz, se situeazã pe
linia fundamentalã ce reuneºte
gândirea ºi imaginaþia, poezia ºi
filozofia, a cãror artificialã
separare este una din nefericirile
noastre”. La finalul postfeþei,
Juarroz se întreabã: „Am vorbit
despre Porchia sau despre mine?
Cred cã profunzimea nu admite
aceste diferenþe. Pur ºi simplu am
vorbit, pentru cã, la fel ca el, am
fost învins de ceea ce am grãit”.

nnnnn DENISA CRÃCIUN
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lãplã lucrurile cu adevãrat impor-
tante, cele care stau la temelia fi-
inþei umane, cele care sunt în ace-
laºi timp esenþa ºi savoarea poe-
ziei verticale: „A scrie un text/ ªi
a-l lãsa uitat pe paginã.// Sã nu
fie recitit,/ nici nimãnui arãtat,/
nici trimis sau ce-o mai fi./ Sã rã-
mânã în nemiºcarea lui de text.//
ªi sã-l lãsãm acolo sã-ºi gãseas-
cã cititorul/ cum toate textele-ºi
gãsesc.// La fel este ºi cel scris în
interiorul nostru,/ încât ne pare
imposibil sã-l poatã citi cineva.”
(A scrie un text, 1994).
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Umbrã în carne de sãrbãtoare

Pânã ºi lumina are cãlãuzã: bezna,
îþi spuneam cu buzele fãcute semn de carte,
urmând impalele grase
din ochii tãi am-uitat-cum coloraþi;
îþi strângeam botul - rãþuºcã
de parca strângeam zburãtoarele unui planor uleios,
ca ºi cum strângeam cârlionþii unei roze puturoase te
strângeam,
râdeai amestecat cu argint pe sticlã,
râdeai picurat ºi cu râs japonez,
ca furculiþele în cristal râdeai.

Povestea cu doctorul de-a curãþat peritonita din tine
mi-o spuneai cu dialog ºi gesturi,
cu inflexiuni sugrumate mi-o spuneai,
pânã te puneai pe plâns varul voroneþului,
plângeai mic, licurici stinºi,
ca ace de castan peste orfelinate plângeai;
n-a murit doctorul, s-a-mbolnãvit doamne-doamne de
apendicitã - te împãcãm,
ºi gâdilându-te în tãlpi te-mpãcam.

Venea noaptea de-a dura,
cãlare pe ditamai veioza aia verde,
venea iarã margini ºi fãrã ceas venea;
fumam amândoi dintr-o þigarã douã þigãri,
 fugãream armãsarii viºinii din pahar,
ameþitoare incendii dupã ceafa ni se încolãceau,
ni se încolãceau ca limba de cobrã aprinsã;
intram în tine lavã cilindricã,
precum urletul de gheaþã intram ca mov simplu de
vioarã,
ca umbra în carne de sãrbãtoare intram,
ieºind cu douã globuri de ceaþã
în ochi.

Ne promiteam sã nu ºi sã,
ca doi prunci cu palmele unite în nisip ne promiteam,
ca prima lapoviþã peste un câmp cu miei,
sobri, pedanþi ne promiteam sacadat ºi ud;
ne promiteam sã nu ºi sã
ca douã cruci îmbrãþiºate
între coastele unui sicriu.
ªi n-am,
ºi am.

Cub rubik
Cum a ajuns oraºul un cub rubik, nu ºtiu,
dar strãzile rotunde ca un pãtrat muºcat de vânt pe la
colþuri
se schimbã ba cu bulevarde bej,
ba cu norii plini cu carne de melc,
ºoarecii poartã ciorapi din blanã de pisicã,
plopii,
cu rãdãcinile în frunze,
au tãiat-o pe acoperiºurile blocurilor,
iar prin oameni intrã ºi ies umbre
ca din crâºmã.

Pãi dacã-i pe-aºa,
ia, cititorule, ce e de luat din mine,
întinde-mi durerea ta cea mai mare,
sã termin ºi eu faþa de negru.

Noapte bunã, copii

– aici, Radio România Actualitãþi –
Sorã-mi
i-a rãmas mic ºorþul,
ori e mare.
Oricum,
tata
acoperã albastru boxa aia fãcutã dintr-un sertar;
cu degetele belite de cuie,
pune fir pe fir,
învârte încet butonul, înjurã, învârte iar...
ºi, în cutie,
ca pãsãri de plastic sub cer faianþat,
vocii i-au crescut ochii.
Na-vã, poate vã mai trece dracu ‘ foamea,
spune tata
ºi îi cere mamei un castron cu borº.

Premiul I la Concursul Naþional de Poezie „Traian
Demetrescu” (TRADEM), a XXXIII-a ediþie
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în vârful nopþii
pe macaz
statuile cu braþele deschise.

Ca ploaia peste praful strãzilor
omul
respiro lung icoane din tutun
la geamuri
cu ghearele pestriþe
ora.

Maricico,-n ‘ mã-tii,
ai închis câinele afarã

(Stativ)

Era crizã de locuri,
Se murea câte trei în douã paturi.

Mama purta hainã portocalie,
pânã la genunchi,
eu, treiºpatru de kile de oase
ºi perfuzii roºii-verzui,
pânã la gât.

O vedem cum greºea saloanele intenþionat,
îmi doream s-o facã neîncetat;
n-aveam voie de nimic,
îmi tot aducea peºte fiert
ºi limonadã;
când nu pândeau asistentele,
îmi îndesa pe gât balta aia usturãtoare,
n-aveam loc de sondã.
Zâmbea prost,
mã prosteam zâmbind.

Noaptea,
secundele mi se-odihneau pe gât de ºase ori mai mult,
îmi pãzeam obsesiv pleoapele deschise
ºi pungile de colectare –
îmi staþi pe furtunuri/lua-v-ar dracu de hodorogi/sunt
tânãr!
Puþea a iod ºi hoit,
unu’ zbiera dupã morfinã,
altu-ºi certa iubirea de la 22 de ani –
Maricico,-n ‘mã-tii, ai închis câinele afarã! –
perdelele fãceau striptis la lunã,
mai murea câte unu’,
ºi alte banalitãþi.

În cele din urmã,
liniºtea îºi dezlipea buzele din tifoane
ºi timpul se arcuia în spinarea luminii hepatice
de sub uºã.
Eu îmi þineam pungile pe palme, între coapse,
de parcã-mi þineam sufletul...
Întocmai ca un poet.

Frunze
ªi frunze de vin ºi creion,
ºi supte albastru la margini,
ºi bej, de plop,
ºi scobite,
ºi una în romb de Sorescu,
ºi repezi ca anii atuncea,
ºi lente ca ora acum,
ºi frunze din clor
ºi chirurg,
ºi-n alta Bacovia râde,
ºi-n hi ºi în ha desfrunzirea,
ºi curbe din negru prozaic,
ºi vãduve-n ultimul pat,
ºi frunze mascate pe teatre,
ºi-aceea rimatã cu tei,
ºi-n cele întregi, Eminescu,
ºi roºii de ea între þigle,
ºi albe erotic,
ºi casnic,
ºi frunze ca pasul pe ºine,
ºi vii ca ale tuturor
ºi reci ca ale nimãnui,
ºi frunze de cretã în vis,
ºi-n gând,
ºi aiurea,

ºi toate dor la fel.

Mamei îi râde movul din jurul ochiului,
mã strânge uºor de mânã,
eu, pe sorã-mea aia mare.

Cade noaptea cu surcele albe,
cât jumate de om, zãpada,
ba nu, cât un copil ºi copilul râde frig,
râde la mine, îi simt râsul prin pantalonii rupþi în
genunchi;
arde am-sã-uit-cum ledul din capul cutiei,
dar tot întuneric.
ªi ce?

Sunt ghemuit pe scaun,
pipãi ºortul plângãcioasei de sor-mea,

e întins bine, cald, prietenos.

O sã mã vadã.
Ba nu!
Ba da!
Ei, ºi?

Vocea clipeºte ca niºte bile portocalii ºi pufoase
într-un borcan de ulei;
e ceva cu înºir-te mãrgãrite,
cu nunþi de trei zile ºi mese cu toate bunãtãþile,
chiar vânat de mistreþ!
Doamne, ce foame mi-e!
Se foieºte tata.
Ba nu mi-e foame.
Parcã e ºi ceva cu un pieptene care, aruncat în spate,
se face pãdure ºi
e ºi cu un voinic ce-a bãtut un zmeu de 1-a omorât cu
bãtaia ºi
s-a pus sub un copac de-a mâncat agude zemoase pân-
a adormit.
Mi-e somn. Bune rãu agudele.
Se foieºte mama. Înjurã tata.
Dac-aº avea
un pieptene...

Nu mai ascult.
Mi-am tras genunchii sub barbã,
mã uit cum se chinuie fulgii galbeni sã intre printre
geamuri.
Brr, ce mult alb ºi tot negru.
Mã trimite tata la somn –
n-auzi, boule, cã s-a terminat?
Aud.

Mi-a spus noapte bunã, copii
vocea aia moale ca o plãcintã cu brânzã.

Da’ e proastã bâtã – eram doar unu.
Mã foiesc. înjurã tata.
Rãmân aºa. Mi-e teamã. Ba nu. Mi-e drag tata.
O strâng pe sor-mea de mânã.
Ea, pe aia micã.
Nu se mai aude nimic.
Doar ledul încã.

De-a singurul
– fãrã verbe –

În parcuri
tatã ºi copil de-a vântul
scrânciobul galben
un avatar bãtrân
acum picioarele în faþã
ºi umerii în spate
mai sus mai sus mai sus ca fulgerul pe ape
trei zâmbete deodatã
bliþ vânãt sub umbrele
umedã ºi seara
mai plin mai plin mai plin cu bronz uºor de tatã
mai goi mai goi mai goi ºi arborii ºi ochii
stop cadru
derulare
un sac cu oase.

Mai sus în timp
ochi verzi pe romburi de batiste
statuie între plãmâni ºi tâmple
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Pe strada mea se aflã un
felinar, alcãtuit, întocmai
ca ºi celelalte felinare,

din rãdãcinã, trunchi, douã
urechi ºi o cutie de conserve.
Acest din urmã organ substituie
cu succes atât creierul, cât ºi plã-
mânul stâng, dovedind o capaci-
tate de adaptare la mediu cu to-
tul ieºitã din comun.

De-a lungul povestirii noastre,
factori potrivnici au încercat sã
înlãture felinarul din spaþiul on-
tologic al strãzii mele, lucru ce s-
a dovedit a fi o imposibilitate teh-
nicã în raport cu principiile geo-

nnnnn REMUS ªTEFAN

metriei neeuclidiene, care postu-
leazã veºnicia cutiilor de conser-
ve, din punct de vedere anato-
mic ºi fiziologic.

Cel dintâi care a exprimat acest
lucru a fost patronul tutungeriei
de la etajul 7 al casei bunicii mele,
care locuieºte în acelaºi dormitor
cu mãtuºa mea, între care se pre-
supune cã existã legãturi de na-
turã imoralã. În urma unui proces
public care s-a þinut cu sala goa-
lã, bunica ºi mãtuºa mea au fost
absolvite, astfel cã ele s-au pu-
tut cãsãtori cu acte în regulã,
chiar în aceastã noapte. Întrucât
aceastã sfântã uniune nu a fost
consumatã niciodatã, ea a fost
desfãcutã la capãtul celor treizeci
de zile reprezentând termenul li-
mitã de depunere a contestaþiilor
ºi de expirare a produselor de
import.

Pe atunci, tutungierul avea
calitatea de martor ocular, fapt ce
reiese din lecturarea declaraþiilor
scrise pe tavanul salonului unde
s-a ºi prãpãdit, sãracul, douã sãp-
tãmâni mai târziu, fiind înmor-
mântat peste mãtuºa mea, care,
la rândul ei, fusese înmormânta-
tã peste bunica, aceasta din urmã
fiind cea mai straºnicã dintre toþi.

S-au mai exprimat în legãturã
cu caracterul atemporal al felina-
rului care poseda în loc de creier
o cutie de conserve urmãtorii:

- Jucãtorul de volei;
- Eleva din clasa a IX-a;
- Câinele vecinei de palier;
- Scaunul pliant din pivniþa

blocului;
- Damigeana cu viºinatã din

balconul nevesti-mii;
- Somitãþi ale oraºului, precum

ºi alþi invitaþi care au dorit sã ia
cuvântul.

ªedinþa s-a terminat în zori,
când toatã lumea a ieºit de pe

rusoaica
au plâns popii dupã tine
cerul s-a închis în sine
n-a plouat ºi nici n-a nins
ai plecat ca dinadins
sã-þi faci þie rosturile
ºi altora mofturile.

hai rusoaicã voluptoasã
numai hai la mine-acasã
sã te-nchid în dormitor
de teama vecinilor
sã-þi pun perne sub picioare
ca sã nu-mi rãmâi datoare.

sã-þi alerg vântul prin pãr
sã-þi muºc sânii ca din mãr
moi ºi verzi în ochii mei
tari ºi uzi de poþi sã-i bei
visãtori în gândul lor
muritori soldaþilor.

sã-mi alergi ºi norii mei
ca apoi sã te deschei
aºa cum îþi place þie
aºa cum îmi vine mie
iar din unul sã faci doi
sã-i sãruþi pe amândoi.

sã-þi sãrut eu faþa finã
deochetã cu sulfinã
rotunjitã de olar
înþepatã de arþar
ºi pictatã de-un miner
sub nas cu un punct eR.

fugi prin mine dinspre tine
laºi ºi hainele pe vine
numai mâna sã mi-o laºi
sã te-ating la fluturaºi
ca sã scapi de dorul lui
mort pe frontul patului.

nimeni nu-þi mai ºtie rostul
numai eu îþi mai fac moftul
gâdilându-þi talpa arsã
cu o geanã nãrãvaºã
gâdilându-þi buza moale
cu ce am eu pus sub poale.

unde-mi eºti rusoaicã vie
sã o uit ºi pe Mãrie
sã-mi uit uliþa pustie
sã plecãm în pribegie
ºi sã stãm într-o chilie
aºa cum îþi place þie
aºa cum îmi vine mie.

Petru Muntean
(Alba Iulia)

debutPe scara blocului meu locuiesc
douãzeci de familii.

Iatã aici povestea lor, aºa cum
a fost ea trãitã:

Constantin a iubit-o pe Valen-
tina.

Valentina o iubea pe Luiza.
Luiza o iubea pe Cristina.
Cristina avea o poºetã galbe-

nã.
Poºeta galbenã avea o mânã

subþire.
Mâna subþire stãtea aºezatã pe

un picior de lemn.
Piciorul de lemn umbla desculþ

prin camerã.
Camera avea o uºã ºi douã fe-

restre.
Pe prima fereastrã s-a aruncat

Tudor.
A doua fereastrã era închisã.
Miruna s-a suit pe un scaun

ºi a deschis-o.
Afarã era frumos ºi lumea ie-

ºise la plimbare.

de ce nu este indicat
sã faci sex în frigider

dimanche 27 novembre 2011
în familia mea se practicã
incestul. în a ta?

Azi, Melania mi-a adus
în dar o castanã vorbi-
toare. „Uite, asta e

pentru ziua ta de anul viitor. Sã
nu mai spui cã niciodatã nu îmi
amintesc aceste detalii la care tu
þii atâta!”.

ªi, spunând acestea, ieºi pe
fereastrã ºi se aruncã în gol. Go-
lul se aruncã ºi el dupã Melania,
iar eu rãmãsei singur cu castana
mea vorbitoare.

Aceasta nu scotea însã nici-
un sunet. Poate din când în când
un foºnãit sau un mieunat, dar
nu asta era ceea ce aºteptam eu
de la ea ºi, în niciun caz, ceea ce
mi se promisese. Nu stãtea câ-
tuºi de puþin în intenþiile mele de
a face vreun compromis în ceea
ce priveºte cadoul primit, nici
mãcar în condiþiile în care cea care
mi-l oferise dispãruse ºi nu se mai
afla printre noi. Ori poate tocmai
de aceea.

Dupã o jumãtate de orã de aº-
teptare, timp în care cadranul cea-
sului executã o jumãtate de rota-
þie în jurul cifrei 4, am dat drumul
la robinet ºi l-am lãsat sã curgã.
Aºa am fãcut pânã seara târziu,

când robinetul a socotit de cu-
viinþã a se sui pe lustrã, într-o
încercare destul de pateticã de a
executa un viol. Trebuie sã recu-
nosc cã, atât cât m-am priceput
ºi mi-a stat în putinþã, am încer-
cat sã îl ajut, însã lustra avea
avantajul de a se afla într-un ra-
port incestuos cu propriul meu
subconºtient, ceea ce a fãcut-o
sã recite „Fiule, fiule, de ce m-ai
pãrãsit?” într-o gamã atonalã de
alb ºi roºu.

Când m-am dat jos gâfâind de
pe lustrã, care acum stãtea tolã-
nitã într-un acvariu plin cu cia-
nuri, castana pe care o primisem
cadou de la Melania se transfor-
mase într-o solniþã goalã, la ve-
derea cãreia m-am excitat din nou.
Goliciunea solniþei de sare se re-
vãrsã peste faþa de masã, faþa de
masã se ridicã în picioarele din
spate ºi în cele laterale, ceea ce
produse o curbare a spaþiului
imaginar în care mã aflam, astfel
cã televizorul din care priveam
întreaga scenã îºi întrerupse obiº-
nuitul sãu program matinal pen-
tru a da publicitãþii un mesaj cu
conþinut politic suicidal.

rãzbunarea unui
Christ asexuat

oniroid-trapezoid
Azi noapte am visat un

castravete.
   „Ciudat lucru”, mi-am

zis, „sã visezi un castravete!”
Era rotund precum luna ºi în

mijloc avea o gaurã verde, din
care mã priveau doi ochi de cera-
micã. Spun asta întrucât am avut
sentimentul cât se poate de clar
cã fusesem recunoscut, ba chiar
pot afirma fãrã nicio reþinere cã la
un moment dat mi-a spus pe
nume, dupã care, continuând pe
aceeaºi voce neutrã, m-a întrebat
dacã am sosit.

Când m-am trezit, vrând sã
aprind lumina, am constatat cã în
camerã mirosea puternic a scor-
þiºoarã, astfel cã am deschis fe-
reastra. Din stradã se auzea pe-
trecerea unor trubaduri olandezi.

Primul dintre ei mi-a fãcut cu
mâna, ca ºi cum mi-ar fi cerut sã-
l urmez.

În cabina portarului, un câine
mãnâncã dintr-o plasã de sârmã
ghimpatã, în timp ce se uitã la un
meci de fotbal. În locul capului
are un gramofon, care, în locul
pâlniei, are o macara, care, în lo-
cul cârligului are un portocal aco-
perit jumãtate cu ruginã, jumãta-
te cu solzi. Partea ruginitã cântã
la saxofon, în timp ce partea sol-
zoasã recitã din Brecht.

Al doilea dintre ei face sex cu
semaforul, organul sãu erect lu-
mineazã tot cartierul, o femeie
tocmai a scos capul pe fereastrã
sã vadã ce se întâmplã, dupã care
apucã o cratiþã cu spaghetti ºi ºi-
o pune pe cap. Acest fapt destul
de neobiºnuit avea sã fie relatat
în presa vremii drept o consecin-
þã a excitãrii nervului parasimpa-
tic, ceea ce determinã la rândul
sãu o creºtere bruscã a preþului
petrolului, urmatã de intervenþia
forþelor de ordine în spaþiul geo-
politic extrapiramidal, care se în-
cheie însã o datã cu prima ejacu-
lare a zorilor.

Al treilea trubadur poartã o
pendulã la rever ºi muºcã dintr-o
piersicã neurotoxicã. Ochiul
stâng îi atârnã pânã în dreptul
refelexului rotulian, de unde se
continuã cu o ºinã de cale feratã
în stil pointilist, la capãtul cãreia
aºteaptã o ridiche ºi o periuþã de
dinþi octogonalã. Prin secþiona-
rea longitudinalã a ridichei se
obþine un plan astral disconti-
nuu, transperceptiv ºi non-mani-
fest, în care plutesc primul ºi al
doilea trubadur, urmaþi la o dis-
tanþã apreciabilã de humerusul
drept al tramvaiului care pãrãseº-
te depoul, aºa cum ai pãrãsi o iu-
bitã dupã o noapte lungã cât un
castravete.

poarta cimitirului arborând un
zâmbet satisfãcut pe chipuri.

Publié par zãrzãrel ºi pãtrunji-
ca à l’adresse 4:48:00 PM 0 com-
mentaires

Libellés: pix

Din bucãtãria Cosminei se
vede cinematograful.

Din cinematograf se vede tu-
tungeria.

Din tutungerie se vede staþia
de autobuz.

Din autobuz se vede parcul.
Din parc se vede biblioteca.
Din bibliotecã se vede patise-

ria lui Pãtraºcu.
Din Pãtraºcu se vede Anghe-

lescu.
Din Anghelescu se aude Ma-

nole.
Din Manole adulmecã Simio-

nicã.
Din urechea dreaptã a lui Si-

mionicã se iveºte un tirbuºon.
Tirbuºonul are un mâner în

capãt.

- Haideþi sã desfacem o sticlã
de vin ºi sã ascultãm povestea
celor douãzeci de familii care lo-
cuiesc pe scara blocului meu.
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Constantin Antonovici - Stylized Owl 5 - golden plaster, no
pedestal © Arhiva Stephan J. Benedict

Constantin Antonovici -
Stylized Owl 10 - plaster

painted in dark bronze
© Arhiva Stephan J. Benedict
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carte cu zimþi

Octavian Roske (coord.), Ro-
mânia 1945-1949. Enciclope-
dia regimului comunist. Repre-
siunea, vol. I A-E, Academia Ro-
mânã, Institutul Naþional pentru
Studiul Totalitarismului, Bucu-
reºti, 2011, 666 p.

Trãindu-mi adolescenþa
în anii ’90, am devorat
ºi eu, ca mulþi alþii de

vârsta mea, tone de tipãrituri re-
feritoare la experienþa comunistã
de la noi ºi de aiurea. Am tremu-
rat la Memorialul Durerii ºi am
dezvoltat un cult pentru venera-
bilii supravieþuitori ai prigoniri-
lor de tot felul, inspiratori, atunci,
ai unor opinii publice contradic-
torii. Recunosc cã simþeam o plã-
cere masochistã hrãnindu-mã din
suferinþele lor. Din fericire, a tre-
cut. Din pãcate, odatã cu ea, mi
s-a atenuat ºi curiozitatea, lãsând
loc unei sastiseli enervante. Mi
se întâmplã tot mai rar sã palpit la
vreo noutate documentarã sau la
vreo interpretare cu potenþial de
efervescenþã. Pe acest fond, era
de aºteptat ca un titlu precum En-
ciclopedia regimului comunist
sã mã incite la rãsfoire, dar nu mai
mult. Apariþia sub egida Institu-
tului Naþional pentru Studiul To-
talitarismului ºi în coordonarea lui
Octavian Roske reprezintã, fãrã

represiunea comunistã:
de la Academie la Ezeru

îndoialã, o garanþie ºtiinþificã ºi
moralã. În plus, amploarea ºi te-
meinicia lucrãrii sunt evidente:
este numai primul volum dintr-o
serie de trei, însumând peste 600
de articole în peste 1500 de pa-
gini (p. 9), rezultatul muncii a
aproape 50 de universitari ºi cer-
cetãtori de la instituþii de pe tot
cuprinsul þãrii. Dovadã a rigorii
academice stau precizãrile meto-
dologice din Prefaþã ºi, mai ales,
respectarea lor de cãtre toþi au-
torii. Mare lucru, la noi! Exemplul
cel mai uºor de observat îl repre-
zintã bibliografiile (aferente arti-
colelor) consistente, relevante
pentru stadiul actual al cercetãrii
în materie ºi cuprinzând, adesea,
surse inedite (din Arhivele Naþi-
onale, CNSAS, SRI º.a.). Dinco-
lo de sinteza întotdeauna bine-
venitã, întrebarea este ce aduce
nou, ca informaþie sau ca viziu-
ne, lucrarea?

Primul lucru care surprinde
este diversitatea articolelor, a cã-
ror legãturã cu linia directoare
tematicã de la început, represiu-
nea, nu este întotdeauna directã
ºi/sau evidentã. Dacã în ceea ce
priveºte „academia”, „alegerile”
sau „Casa Regalã” se pot face
oarecare conexiuni, cuvinte pre-
cum „autobiografie” sau „carte
poºtalã” par – cel puþin pentru
cititorul nefamiliarizat cu epoca
– complet inocente. Parcurgând
textele însã, devine clar cã repre-
siunea este cheia în care poate fi
interpretat întregul univers social
din timpul comunismului. Ne
aflãm în faþa enciclopediei unei

epoci în care totul a fost – în fe-
luri diferite ºi în mãsuri diferite –
represiv. Eram obiºnuit cu un
astfel de discurs, dar îl asociam
cu un anticomunism ultra-radical
ºi mai degrabã visceral. Punerea
laolaltã a atâtor informaþii ºi aso-
cierile sugestive aratã însã cã
existã un suport raþional. ªi
aceasta în condiþiile în care tonul
general al lucrãrii este moderat.

Într-o încercare de a inventa-
ria vastul material, în primul rând
trebuie reþinutã „geografia repre-
siunii”, adicã lungul ºir de locali-
tãþi în care, pe parcursul celor
cinci decenii, au funcþionat închi-
sori, colonii de muncã sau punc-
te de domiciliu obligatoriu. Pe
lângã locurile de detenþie celebre,
ni se atrage atenþia asupra unui
numãr impresionant de localitãþi
rurale cu nume idilice – de la me-
morabila Agaua pânã la Ezeru, cu
care se încheie prezentul volum
–, dar cu istorii dureroase. Dacã
ne gândim cã acesta e doar pri-
mul volum, devine clar cã imagi-
nea României ca o uriaºã închi-
soare nu este departe de realita-
te.

Instituþiile cu rol represiv (Mi-
nisterul de Interne, Securitatea,
Direcþia Generalã a Penitenciare-
lor ºi multe altele) sunt amplu pre-
zentate, subliniindu-se schimbã-
rile nominale, structurale ºi func-
þionale pe care le-au cunoscut.
De cealaltã parte se aflã diverse-
le grupuri – sociale (chiaburimea,
burghezia, muncitorii), profesio-
nale (avocaþi, bancheri, diplomaþi)
etnice (armeni, evrei, germani),

religioase (bisericile ortodoxã,
greco- ºi romano-catolicã, culte-
le mozaic, musulman ºi cele neo-
protestante) – asupra cãrora sta-
tul comunist ºi-a îndreptat instru-
mentele de coerciþie. În fapt, ni-
meni nu putea scãpa – nici mãcar
apartenenþa la aparatul represiv
nu putea fi o garanþie – cãci re-
presiunea avea suficiente tenta-
cule cât sã cuprindã întreaga so-
cietate. Toate sunt tratate în de-
taliu în carte: de la execuþia fizicã,
trecând prin detenþie, deportare,
muncã forþatã, confiscare a ave-
rii, colectivizare ºi ajungând pânã
la „banalele” discriminãri, demo-
lãri ºi mutãri forþate, întocmiri de
dosare de urmãrire sau îngrãdiri
de exprimare.

O particularitate a Enciclope-
diei constã în concentrarea asu-
pra „aspectelor legislative, insti-
tuþionale ºi ideologice” (p. 12),
echilibrând astfel întrucâtva si-
tuaþia în cercetarea comunismu-
lui românesc, prinsã în bunã par-
te, pânã acum, într-o paradigmã
narativ-biografistã. Aceastã con-
cepþie a determinat ºi includerea
mai multor articole consacrate
exclusiv unor instituþii juridice
importante (codurile, diverse in-
fracþiuni etc.). Indivizii cu roluri
de decizie ºi/sau de execuþie în
materie de represiune sunt avuþi
în vedere, de aceastã datã, nu-
mai prin prisma legãturilor lor cu
instituþiile, nebeneficiind de arti-
cole individuale. Pentru acestea,
se face trimitere la dicþionarul
Mecanisme represive, apãrut de
asemenea sub egida INST. În mod

lllll comparativul de superioritate lllll comparativul de superioritate lllll

REDESCOPERIRI. Gãsisem o
bucatã de pâine într-o zi, nu ºtiu
pe unde, lângã plitã. De foame
ce-mi era am mâncat-o fãrã sã mai
cer voie cuiva. Pãcatele mele cele
multe, era tocmai pâinea lui! Cu
toporiºca a alergat dupã mine cât
a fost hatul de lung ºi abia dacã
am reuºit sã mã ascund într-o ºirã
de paie. Acolo am rãmas peste
noapte, a doua ºi a treia zi, pânã
ce am auzit-o pe mama strigând
cã pot sã vin acasã, el a plecat cu
ceva treburi la Iaºi... M-am întors
ºi am aflat cã mama pusese între
timp la cale trimiterea mea la Mã-
nãstirea Neamþului, la unchiul
Fermilian (Mihai PASCU, Pira-
mida. Satul ºi copilãria lui An-
drei Dumitriu, Editura Eikon,
Cluj, 2010). ***

STUDIILE CULTURALE.
„Dacã admitem, împreunã cu Jo-
nathan Culler (în Literary Theo-
ry, 1997), cã studiile culturale ur-
mãresc mãsura în care suntem
manipulaþi de formele culturale ºi,
de aici, felul în care putem sã le
utilizãm pentru alte scopuri da-
toritã capacitãþii noastre de a ac-
þiona în nume propriu, exemplele
care ne vin în întâmpinare legiti-
meazã aserþiunea. Astfel, demo-
nizarea ºi, în consecinþã, falsifi-
carea – prin pamfletele saxonilor
din Transilvania îndeosebi – a
imaginii reale a lui Vlad Þepeº se
înscrie parcã în mecanismul reci-
tativului clasic. Or, demontarea
acesteia nu poate fi decât parþia-

lã. Deoarece – scria Miodrag
Bulatoviæ în Amantul morþii
(2003) – «cu toate bunele intenþii
ale cronicarului, tot n-ar fi recom-
pusã existenþa realã a prinþului
valah, pe care Europa, în mãrini-
mia sa, l-a blagoslovit cu cogno-
menul de vampir«”. MIRCEA
MUTHU, Europa de sud-est în
memoria culturalã româneascã.
Bibliografie, Ed. Academiei Ro-
mâne, 2011. ****

ORA DE VEªNICIE. „Câinele
se uitã în ochii mei / ºi râde / e
clarvãzãtor / presimte cã vorbeº-
te cu un mort / oasele mele nu-i
plac / carnea de pe ele e putredã
/ poate este cãþelul pãmântului /
trimis sã-mi arate drumul / calc în

strãchini peste movilele cimitiru-
lui / mai am un poem de încheiat /
ºi vin negreºit câine credincios /
aºteaptã-mã dupã colþul unei
nopþi / la miezul negru”. TOMA
GRIGORIE, Cina cea de toamnã,
Ed. Dacia XXI, Cluj, 2011.**

METODÃ ªI PSIHOLOGIE.
„Rafael Cârlan, spre deosebire de
cei mai mulþi dintre oameni, trãia
dupã un plan, avea þinte foarte
precise, deºi nu uºor de atins, ºi
de aceea dispreþuia în diferite gra-
de ºi îºi permitea sã manipuleze
ºi sã foloseascã pe toatã lumea.
Metoda infailibilã descoperitã
încã din adolescenþã consta în a
se arãta în cea mai mare parte a
timpului foarte zgârcit cu bunã-

voinþa, cu gesturile de prietenie
sau de amabilitate, aºa încât ra-
rele lui zâmbete sau semne de
acceptare sã capete un preþ cât
mai mare. Aºa cucerea totul, sau
aproape totul”. EUGEN URICA-
RU, Plan de rezervã, Ed. Cartea
Româneascã, 2011.***

ORA DE GEOMETRIE. „La /
ora de geometrie / învãþãm – sau
nu – despre: / cub, dreptunghi,
trapez, / alte chestii, / uneori
(ne)folositoare. // Cea mai sim-
plã formã, / cea mai crudã fiarã /
este, însã, cercul. // Nu poþi ieºi
din circumferinþa sa, /oricât te-ai
strãdui, / omule, / care îþi faci sin-
gur închisori / ºi te uiþi în ele”.
COSTINEL POPESCU, Trãdarea
ceasului, Ed. MJM, Craiova,
2011.**

similar, victimele individuale,
sunt aduse în prim-plan strict
pentru ilustrarea unor practici,
fenomene sau evenimente, iar
atunci când mãrturiile lor sunt
folosite ca surse, ele sunt dubla-
te, pe cât posibil, de acte norma-
tive ºi/sau de documente de ar-
hivã.

Nu în ultimul rând, trebuie
notatã funcþia de dicþionar ex-
plicativ al limbajului epocii. Pe
de o parte, sunt discutate, prin
referire la legislaþia ºi la doctrina
comunistã, acele cuvinte ºi sin-
tagme specifice, încã de atunci
ºablonizate (acuzator public, ase-
sor, uneltire contra ordinii socia-
le, deviaþionism, dictaturã a pro-
letariatului, duºman al poporului
etc.), pe care astãzi mulþi nu le
(mai) cunosc, iar alþii le folosesc
inerþial, ignorându-le sensurile
originare. Pe de altã parte, se re-
vine asupra unor cuvinte frec-
vente în vorbirea noastrã cotidia-
nã, dar care, în contextul perioa-
dei, aveau valenþe semantic dife-
rite ºi, prin trecerea timpului, tot
mai surprinzãtoare (anchetã, au-
tobiografie, avocat, discriminare
etc.).

Enciclopedia constituie un
instrument de lucru pentru cer-
cetãtorii istoriei contemporane,
dar ºi un bun mijloc de iniþiere
pentru tinerii care – sã remarcãm
fãrã sã ne grãbim a-i blama! – nu
mai au disponibilitatea ºi nici abi-
litãþile de a se scufunda în vasta
literaturã consacratã materiei.

Aºteptãm urmãtoarele douã
volume despre represiune, pre-
cum ºi anunþata serie privind
evoluþia instituþionalã a regimu-
lui comunist.

nnnnn Mihai Ghiþulescu
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nnnnn ION BUZERA

F an al genului foarte
scurt, pe care încerc sã
îl ºi practic, nu puteam

evita sã scriu despre o carte pre-
cum Seminþe (Editura Humanitas,
2008, 270 p., ediþie îngrijitã de
Gabriel Liiceanu ºi Bogdan Min-
cã) a lui Alexandru Dragomir.
Este una dintre puþinele apariþii
de acest fel care vor putea fi reþi-
nute inclusiv de istoria literarã a
acestor convulsiv „libertare”
douã decenii ºi mai bine. Sunt în
carte notaþii de uz propriu, ger-
meni ideatici, concentrate men-
tale de bunã calitate, destule „pas-
tile” amare, dar care îºi vãdesc
formatul compact, alimentat de
câteva preocupãri constante. E
un fel de „þarc”, cu un termen al
autorului, pe care nicio libertate
interioarã nu îl poate anula. Ne-
dorindu-ºi (mai) nimic, nepubli-
când nimic în timpul vieþii, auto-
rul ºi-a putut exersa atât latura
„anarhicã”, de consemnare (apa-
rent) aleatorie, cât ºi pe cea filo-
soficã, aluziv-sistemicã, extrem
de coagulantã.

     Poate cã ar fi dorit ca prima
sã fie ascunsã, obnubilatã, refu-
latã („De aproape 70 de ani „aca-
sã”-ul meu e filozofia (metafizi-
ca).”, p. 182), dar chiar prezenþa
acestor însemnãri e un indiciu cã
s-a raportat ºi altfel la obiectul
preocupãrilor sale, într-un fel „pa-
rasistemic”, mai spontan ºi mai
„literar”. De altfel, cele douã di-
mensiuni, atât de subtil, seminal
conexate în discursul fragmentar
al lui Alexandru Dragomir, sunt
descrise –  critic ºi foarte explicit
–  chiar de el, la p. 187: „Gândirea
rumegãtoare (Nietzsche) ºi gân-
direa reactivã (inteligenþa): prima
merge cu sine înainte, a doua
doar reacþioneazã; prima – meta-

fizicã prin drumul ei, a doua –
empiricã ºi istoricistã, istovitã în
reacþie (istoricismul fiind relati-
vismul doctrinar al „înscrierii” cu
bãtaie, la rândul ei, „înscrisã”).
Aberaþiile primei sunt infiniturile,
iar ale celei de a doua mãrginirile
programatice, iar adevãrurile pri-
mei sunt „dincolo”, ale celei de a
doua „doar aici” (polemic)...”   În
fond, aceste „carnete” sunt  spa-
þii textuale în care se exerseazã
ceea ce aº numi gîndirea exterioa-
rã, acel fel de a reacþiona cu o
anumitã tandreþe causticã la ce a
fost mai elaborat în istoria gândi-
rii, o modalitate de a înþelege „mã-
runþiºurile” pe care respectivele
sisteme metafizice le evacueazã
atât de orgolios ºi de infantil. E
în joc, poate, ºi plictiseala celui
care a „atacat” mai toate proble-
mele decisive ale „disciplinei”
sau, mãcar, ce a considerat cã e
aºa ºi îºi permite, cu o anumitã
timiditate, ºi postùri ceva mai lu-
dice, mai relaxate, mai spontane,
mai fãrã a uita complet de unde
pleacã.

     ªtiu cât de dificilã este, pe
de altã parte, respectiva „reþetã”
textualã ºi cât e de hazardatã, cât
de expusã ºi predispusã este la
minorat, cât de rar, aproape ca în
poezie, se obþine „cuvântul ce
exprimã adevãrul”, de câtã încor-
dare preliminarã (ºi care nu tre-
buie sã se vadã în „rezultat”!) e
nevoie ºi prin câte porticuri ale
ezitãrii are de trecut Bucuria lec-
turii este cu atât mai mare, cu cât
conºtientizezi cã toate piedicile
interne (ale discursului ca genea-
logie – la rigoare, de la presocra-
tici pânã în contemporaneitate!
– ºi ale scriiturii actualizate pro-
priu-zise) sunt depãºite fãrã vre-
un efort aparent. ªi asta întrucât
autorul are la îndemânã instru-
mentele necesare ale reflecþiei,
ale „bricolajului” sãu cotidian,
intuiþia clarã a frazãrii ºi o solidã
cunoaºtere la surse a textelor, în
aºa fel încât rezultatele, „granu-

lele” gândirii pot deveni atât de
valoroase. Nu toate, dar cele mai
multe: „Nimeni nu scrie (publicã)
nejudecat ºi nepedepsit.” (p.
104). Alexandru Dragomir, am mai
spus-o, este adevãratul nostru
Privatdenker, nu Cioran. (Mai
ales cã acesta din urmã nu prea e
al nostru!) Filiaþia heideggerianã
se observã aproape peste tot în
scrisul sãu, dar niciodatã la mo-
dul habotnic. Ar putea fi numit
un discipol independent al ace-
luia. Pe care îl poate contempla ºi
cu o anumitã detaºare, explicitã
(v., de ex, pp. 113-114) în câteva
dintre fragmente.

granulele gândirii

     Aici mã intereseazã, inevi-
tabil, capitalul literar al acestor
notaþii, dar nu voi ezita sã-l sur-
prind, cât mã pricep, ºi pe cel strict
ideatic. Nu cã ar fi o contradicþie
fundamentalã, dar se vede limpe-
de cã Alexandru Dragomir este
preocupat, în primul rând, de
chestiuni filosofice, între care se
degajã problematica temporalitã-
þii. Aºa cã ader cel mai mult la
astfel de idei, constatãri, epurãri
ale gîndului: „Viaþa e un joc cu
reguli neºtiute a cãrui mizã eºti
tu însuþi.” (p. 132); „Angoasa e
fracul plictisului” (p. 127); „Go-
ethe, aceastã genialã creaþie a

mediocritãþii” (p. 33); „Principial,
orice idee e minorã, fiindcã ne
vine de undeva ºi are consecin-
þe.” (p. 165);  „A-þi trãi viaþa ºi a
þi-o face. Necazul e cã viaþa, cum
o trãieºti, aºa þi-o faci.” (p. 138);
„Ai înþeles de-adevãratelea un
text când simþi cã-l moºteneºti.”
(p. 110); „Textul, mai întâi, se în-
þelege, apoi se chibzuieºte. Din
pãcate, ce-ai înþeles poate fi ori-
când greºit ori poate sã nu fie
înþeles pe de-a-ntregul; ºi astfel,
chibzuiala chiar cã n-are sfârºit.”
(p. 110); „Poate este în  noi o min-
te târâtoare, una mergãtoare ºi
una zburãtoare. Vorbesc de min-
te, nu de aºa-zisele pãrþi ale su-
fletului.” (p. 111); „Orice calitate
e o primejdie, fiindcã te leagã.
Orice defect e folositor, fiindcã
te dezleagã prin ceea ce ai de în-
dreptat.” (p. 121); „Fiecare avem
idei pe care ar trebui sã le scoa-
tem la pensie.” (p. 171). „Nu sun-
tem niciodatã destul de modeºti”
(p. 172). (Destul de wittgenstei-
nianã aceastã din urmã aserþiu-
ne!) Ele chintesenþiazã o experi-
enþã ºi formuleazã cu precizie o
sintezã moralã, un verdict înde-
lung cumpãnit, o ipotezã sapien-
þialã.

     Însã adevãrata pasiune a
lui Alexandru Dragomir au rãmas
tot creaþiile filosofice. Acestea au
exercitat asupra lui o fascinaþie
analiticã, emulativã ºi cvasi-par-
ticipativã. În Seminþe se poate
constata cum metoda regresivã
este sau devine una aproape au-
toscopicã: „Minþile cu o înzestra-
re excepþionalã ne aratã cã facul-
tatea (dynamis) de cunoaºtere se
poate aplica oricãrui domeniu de
cunoaºtere, iar aplicarea realã
atârnã de biografie, împrejurãri
etc. Totodatã, aceste minþi
nãzuiesc (s. a., n. m., IB) însã spre
o totalitate în cunoaºtere ºi spre
o aplecare „multilateralã”. Ast-
fel[,] Aristotel, Leibniz, Kant.
Atunci multipla aplecare este în
miezul ei mânatã de un soi de ten-
dinþã spre sistem.” (p. 149). Este
ascunsã aici o caracterizare a ceea
ce ar fi putut fi Alexandru Drago-
mir. Numai cã, într-o bunã mãsu-
rã, a ºi fost.

Marcel Voinea
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nnnnn COSMIN DRAGOSTE

Balthasar Waitz, Krähensom-
mer und andere Geschichten aus
dem Hinterland, Editura Cosmo-
politan Art, Timiºoara, 2011, 204
pag.

Balthasar Waitz s-a nãs-
cut în 1950, în Niþchi-
dorf (Timiº), localitate

ce a devenit celebrã în 2009,
atunci când Herta Müller, origi-
narã din aceeaºi comunã, a obþi-
nut Nobelul pentru literaturã. Cu
o activitate literarã promiþãtoare
înainte de 1989, Balthasar Waitz
a ales sã rãmânã în România ºi
dupã Revoluþie, actualmente fi-
ind redactor la Allgemeine Deut-
sche Zeitung für Rumänien.

Volumul Krähensommer (Vara
ciorilor) reuneºte povestiri de
proporþii epice variate, care au ca
loc de desfãºurare zona multilin-
gvisticã ºi multiculturalã a Bana-
tului. Centrarea se face, în carte,
pe zona ruralã, care, prin intarsii
narative de rafinament ºi profun-
zime, este descoperitã în toatã
complexitatea sa, precum în vo-
lumul de debut al Hertei Müller,
Niederungen. În mare, þinutul
care se configureazã ca loc al ac-
þiunii, este acelaºi cu cel din pri-
mele cãrþi ale autoarei anterior
menþionate. Ceea ce diferã la
Waitz este viziunea, care cunoaº-
te glisaje foarte fine, schimbãri de
registre. Ca ºi Niederungen,
Krähensommer se deschide cu
moartea unui pãrinte: la Waitz
este vorba despre mamã, la
Müller, despre tatã. Vara ciori-
lor are grijã sã se încheie rotund:
dacã în povestirea de început
este descrisã agonia mamei, care
devine punctul central de atrac-
þie pentru întregul sat, pornit într-
un pelerinaj spre camera muribun-
dei – prilej extraordinar pentru
narator de a-ºi exercita nu doar
spiritul de observaþie, ci ºi arma-
rea tonalitãþilor narative, care
contureazã personaje, destine,
evenimente din perspective com-
plexe, combinând povestirile de
tip analeptic ºi proleptic – poves-
tirea de final are loc dupã înmor-
mântarea mamei. Ca ºi la D.R.
Popescu, în F, moartea devine un
factor coagulant în sat, agonia
unui membru al colectivitãþii pro-
duce ieºirea din static, ultimele cli-
pe de viaþã deschid perspective
narative cu tentacule spre trecut,
cu ramificaþii existenþiale ce struc-
tureazã raporturi umane din cele
mai diverse ºi surprinzãtoare.

Þinutul plurietnic al Banatu-
lui capãtã contur sub pana lui
Balthasar Waitz, care îi surprin-
de toate asperitãþile, contradic-
þiile, tendinþele forþate, exterioa-
re, de omogenizare sau de anihi-
lare a specificului etnic. Perspec-
tiva narativã variazã pe nesimþi-
te, locurile ºi palierele temporale
îºi modificã structurile ºi poziþiile
în ansamblul epic, devin piese ale

oameni, locuri,
destine

unui joc de puzzle, care incitã ci-
titorul la colaborare, la asambla-
rea propriei configuraþii.

Volumul lui Waitz se centrea-
zã pe douã axe principale: una,
care dã ºi titlul cãrþii ºi a doua,
Nachtzug (Tren de noapte). Pri-
ma este staticã pentru instanþa
narativã, care se situeazã în de-
corul mortuar ce aºteaptã dece-
sul mamei ºi înregistreazã – cu
obiectivitate, cu umor, ironie, fo-
calizând ºi defocalizând, îmbi-
nând tragicul ºi grotescul – pe-
rindãrile sãtenilor la cãpãtâiul
celei aflate în agonie. Fiecare per-
soanã care populeazã micul uni-
vers devine personaj, are o isto-
rie care este luminatã din per-
spective diferite, conturând un
întreg fragmentar modern ºi inci-
tant. Istoria „micro” interfereazã
permanent cu cea la scarã „ma-
cro”, rezultând un câmp de forþe
cu influenþe bipolare. Tragismul
istoriei, influenþa ei devastatoa-
re se manifestã ºi în cele mai re-
duse structuri sociale, lumea ru-
ralã este destructuratã, dezaxatã
de vicisitudinile ºi absurditãþile
socio-istorice.

Nachtzug, aºa cum programa-
tic se anunþã încã din titlu, este
pandantul mobil al povestirii.
Cãlãtoria cu un tren personal
care strãbate Banatul prezintã nu
doar modificãri de relief de la Niþ-
chidorf la Câlnic, ci ºi mentalita-
re, comportamentale, precum ºi
istorii individuale încrustate în
aluviunile istoriei generale. Per-
sonajul martor este, de data
aceasta, o femeie, Katharina, pa-
sagerã în trenul nocturn ºi în vie-
þile celor cu care vine fugitiv în
contact, ale cãror destine sunt

refãcute prin flash-uri atent se-
lecþionate de cãtre o instanþã na-
rativã derulatã subtil în
background.

În rest, volumul cuprinde na-
raþiuni de scurte dimensiuni, ade-
vãrate bijuterii ale prozei scurte,
îmbinând, în proporþii atent mã-
surate ºi gândite, ºarje ironice,
tablouri grave, naivitãþi cuceri-
toare, eterice aproape, pasaje li-
rice de mare forþã ºi consistenþã,
concentrate pe spaþii extrem de
reduse. Cu o mare siguranþã, Bal-
zhasar Waitz creioneazã, din câ-
teva trãsãturi de pensulã, portre-
te de oameni ºi locuri, frânturi de
destine, trasee existenþiale intens
disparate epic. Privirea naratoru-
lui este întotdeauna plinã de iu-
bire, compasiune, înþelegere faþã
de cele prezentate. Empatia care
se degajã umple golurile reci ale
vicisitudinilor existenþiale, pro-
vocate fie în sânul familiei, fie în
cel comunitar.

Tãuºance, Legende Urbane,
Editura Herg Benet, 2011, 86 p.

V lad Ioan Tãuºance
(n.10 iulie 1979, Timi-
ºoara) locuieºte din

1997 în capitalã, unde a urmat
cursurile Facultãþii de ªtiinþe Po-
litice la Universitatea Bucureºti.
În timpul studenþiei a lucrat ca
barman, DJ, PR, voce de radio,
facilitator comunitar, consultant
în comunicare ºi jurnalist. Printre
publicaþiile la care a lucrat se nu-
mãrã ºi revista internaþionalã pen-
tru bãrbaþi Max, la care este re-
dactor ºef. Împreunã cu Rucsan-
dra Pop a înfiinþat Hydra Socie-
ty, un grup care are ca obiectiv
susþinerea de lecturi publice într-
un mod mai neconvenþional (de
exemplu în cluburi, cu DJ). A fã-
cut parte din Cenaclul „Litere” ºi
„Fracturi”, dar a preferat sã amâ-
ne lansarea unui volum de ver-
suri pânã în 2011, mulþumindu-
se pânã atunci cu cititorii de pe
blog, plecând de la ideea cã este
mai orientat cãtre media ºi public
ºi cã, din acest motiv nu ºi-ar gãsi
legitimarea într-o carte. Hotãrât
sã scrie „urban”, „contemporan”
ºi „cinstit” s-a supus însã ºi con-
venþiei, iar, anul trecut, Editura
Herg Benet i-a lansat volumul de
versuri legende urbane.

Cele patruzeci de poeme, câte
sunt cuprinse în carte, vorbesc
despre experienþe personale la
care se adaugã o brumã de ac-
tualitate cu influenþe americane.
Se poate observa un fel de spirit
boem al poetului din relaxarea cu
care sunt scrise versurile, fiind
studiate tot atât cum este studia-
tã o þinutã dimineaþa înainte de a
pleca de acasã. Experienþele amo-
roase pe care le descrie cu non-
ºalanþã sunt ca un geam deasu-
pra cãruia se pun în scenã aceste
don-juanisme, el vãzându-ºi în
continuare, sub geam, de propriul
ritm: „sfidând filmul ºi povestea
care pãrea sã meargã ºnur/ la ora
douã noaptea femeile continuã sã
lipseascã din baruri/ taxiurile nu
vin la comandã în seara asta iar

eºti singur/ din nou al dracu-
lui de singur ºi nici mãcar

cartea aia tâmpitã/ n-o mai
gãsesc” sau „nu am sã

înþeleg niciodatã exact
cum dracu se/ trans-
formã femeile pe
care le-am þinut în
braþe în/numere
de telefon scrise
pe bilete de tram-
vai/ sfãrâmicioa-
se dupã ce le-ai
uitat în pantalo-
nii daþi la spã-
lat”. Printre aces-
tea se intercalea-
zã ºi lungi vise

americane, þara în
care s-ar simþi aca-

sã: „plec în fiecare
noapte spre tine

america/ caut înnebu-
nit intrarea pe autostra-

da interstate/[…]consum
enorm de multã benzinã

america/ în visele mele”.
În poemul care dã titlul volu-

mului, Tãuºance reuºeºte foarte
bine sã transmitã o atmosferã în
care se întâmplã lucruri (ne)aº-
teptate prin gangurile întuneca-

de-o parte ºi de
alta a geamului

te ale oraºului, în timp ce fiecare
îºi vede liniºtit de treburile sale,
chiar dacã este conºtient de pre-
zenþa ºi capacitãþile celuilalt. Cri-
minalul va împrumuta ºi el din
stereotipurile americane ºi va
contrasta cu „gangurile” ºi „col-
þurile” periculoase din oraº ºi va
avea „gusturi bune/ ºi un card
visa gold”. El încurajeazã în mod
cinic la o libertate falsã de a fi „tu
însuþi”, când, de fapt, îþi este pân-
ditã orice miºcare. Continuã apoi
în acest ritm urban alert ºi va în-
cerca sã facã poezie din orice ba-
nalitate, neuitând sã surprindã
actualul: „nokia/ pentru cã nu-i
aºa/ în orice casã e un încãrcã-
tor/ de nokia”. Încearcã sã eva-
deze prin intermediul închipuiri-
lor, schimbând astfel metroul cu
o insulã în care, pictat în ocru ºi
verde, îi va vâna pe pasageri sau
inventând cuvinte noi în barul
„manhattan” care îi trezeºte do-
rul de casã, de parcã s-ar afla
undeva la mii de kilometrii depãr-
tare. Dorul de casã este motiv
recurent în volum, dar casa nu
este identificatã, trebuie sã fie
probabil locul unde se simte con-

Mihail Trifan

fortabil ºi are intimitate: „vreau.
doresc. fac. orice/ orice/ numai
sã/ mã trimiteþi/ înapoi/ acasã/
sau mãcar/ sã închideþi uºa.”. În
timp ce unele poeme aratã ca niº-
te simple colaje din ziare („impact
inevitabil/ unde va lovi/ s-au nãs-
cut douã mii/ de copii cu solzi/ sã
fie sfârºitul/ mari reduceri/ impact
inevitabil/ scriau ziarele”), altele
trateazã ºi teme chiar clasice cum
ar fi „nefericirea”, cu apele liniº-
tite, dar prevestitoare de dinain-
tea acesteia: „nefericirea a pornit
încet ca o maºinãrie greoaie/ […]
toþi au ºtiut cã mã lovise numai
eu nu am simþit nimic.”

Tãuºance scrie o poezie voit
updatatã la prezent, care se lasã
inspiratã de diferitele trenduri ºi
care se adreseazã oricui vrea sã
audã câte ceva despre viaþa ºi
proiecþiile celuilalt, viaþã care
uneori poate sã parã superficialã
ºi „fãrã de contur”. Cu toate aces-
tea, poezia ºi viaþa trebuie sã fie
accesibile ca ºi cum ai încerca „sã
porþi în buzunarul de la piept/ lis-
ta de cumpãrãturi ºi o poezie/ sã
le-ncurci între ele/ ºi asta sã nu
te deranjeze”, fiindcã existã mo-
mente în care poezia ºi viaþa fac
schimb de roluri, de sensuri, de
culori ºi dichisuri – ºi tocmai de-
spre aceste momente vorbesc po-
emele urbane ale lui Tãuºance.

nnnnn Daniela Micu
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nnnnn XENIA KARO-NEGREA fractali

Ruxandra Cesereanu, Marius
Conkan, Þinutul Celãlalt, Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2011.

Cã în Cluj este o sursã
de literaturã aproape la
fel de puternicã pre-

cum este cea din Iaºi þine deja de
domeniul evidenþei. Pe lângã ge-
neraþiile puternice de filologi, de
literaþi, rãzbate pânã în partea
ceastãlaltã a hãrþii o literaturã, o
scriiturã de-a dreptul
spectaculoasã. Cred cã în bunã
mãsurã aceasta se datoreazã ºi
Ruxandrei Cesereanu, ea însãºi
creatoare complexã, experimenta-
toare extrem de curajoasã. Prin
atelierele sale de creaþie a reuºit
sã aducã la luminã talente, inge-
niozitãþi, scriituri deschizãtoare
de drumuri.

Acum, împreunã cu Marius
Conkan, a lansat un nou proiect,
Þinutul Celãlalt, care îmi pare
cea mai bunã idee scriitoriceascã
a anului 2011, ca sã îmi pãstrez
prudenþa.

despre visuri ºi rãsvisuri
zentare a unei lumi alternative ºi/
sau posibile. Am citit aceastã car-
te în logica papirusului, a cunoaº-
terii vivace. Þinutul Celãlalt îmi
pare o reacþie la distopia imanen-
tã a lumii vizibile, cunoscute, in-
teligibile, dar poate fi ºi orfelina-
tul, poate fi ºi imaginaþia, poate fi
ºi gândirea ºi toate acestea la un
loc, dacã analogia ar fi vreo se-
cundã permisã. Am citit-o ca pe
un tãrâm al libertãþii minþii, al des-
cãtuºãrii gândurilor, o carte scri-
sã dintr-un orgoliu al vederii in-
terioare (ca sã-l parafrazez pe in-
evitabilul – aici – Bachelard).

Doi „culegãtori ºi spunãtori de
poveºti” (p. 113) preiau caracte-
risticile celor douã lumi: a copii-
lor (cu Sindromul Down) ºi a
adulþilor ºi le „traduc” în limba
scriitoriceascã. Destabilizeazã
sintagmaticul ºi paradigmaticul,
cuvântul, fraza, ideea, cunoscu-
tul ºi bãnuitul, genurile ºi limba-
jele ºi pun în loc infinitul din min-
tea lui Spuki ºi a lui Lolo: „dar
copilaºii priveau hipnotizaþi
rãsturnaþi/ în oglinzile mãtãsoa-
se înaripate topite-n mercur/
oglinzi în lolo visez fetiþa cã doar-
me/ bumbac din buzele ei lumi-
neazã/ maºinã e îngheþatã de fã-
cut caruselul/ în oglindã de rãþoi

inversat ochii pipãi/ dupã de
vene în noaptea pleznesc/ sfãrâ-
matã când fanfara tanta ascultã/
alunec în visul pe ponei de feti-
þei/ perne înãbuºind râde moar-
tea orfelinatul” („Carusel...”, pp.
55-56) sau „cheionul ale-n bultã
tunelic. scot tunelicul cu agafa si
intlu în bulta cheionului. þineva
tã îngã mine cu o foafecã-n mânã.
ful foafeca si intlu in bulta cheio-
nului. îngã þineva tã întunelicul.
fac din tunelic baloane de þãpun.
þineva spage tunelicul cu agafa.
cheionul inþepe sã lîdã...” („þine-
va”, pp.95-97). De aceea, cartea
îmi pare o eliberare ingenuã ºi
inteligentã a artistului. Nu citim
„imagini împerecheate”, ci bucu-
ria extaticã a descãtuºãrii aproa-
pe absolute.

Lumea distopicã e lumea do-
minatã de tanti cu „minþile duse ºi
suprapuse” (p. 42) ºi de baubau –
„tanti e spionul lui baubau ºi-mi
leagã mâinile cu sfoarã” (p. 11),
dar e ºi lumea cu poºtaº, cu
grãdinar, cu nivaec-þineva, cu
doamne-doamne, o lume în care
„moatea bãcatã în lochiþã lâde”
(„zucãliile e baste”, p. 35). În pa-
limpsest se dezvãluie lumea pãs-
tratã în papirus, o lume în care toate
cele declarate moarte/ dispãrute

(zeitãþile, pãrinþii), multele de ne-
reprezentat sunt eternizate.

Ideea celor doi mi-a amintit de
excelentul roman al lui T.O. Bobe,
Cum mi-am petrecut vacanþa de
varã, dar asemãnãrile sunt ne-
semnificative pe fond, deºi am-
bele sunt scriituri remarcabile.
Romanul este un manifest, pe
când poezia este o pledoarie.
Aminteºte ºi de Simona Popes-
cu cu Lucrãrile sale în verde, prin
nonºalanþa cu care sunt spulbe-
rate limitele discursive. Dar nu
trimite aproape deloc la cãrþile
clasice ale copilãriei, cu toate cã
din loc în loc, graþie intertextuali-
tãþii, gãsim semne explicite ale
acelor lumi. Cartea Ruxandrei
Cesereanu ºi a lui Marius Cor-
kan este tonicã, revigorantã, pro-
fundã, spectaculoasã. Nu în pri-
mul rând experimentalã.

Umberto Eco, Confesiunile
unui tânãr romancier, Editura
Polirom, Iaºi, 2011, 264 p.

Confesiunile lui Umber-
to Eco, fie ele ºi cele ale
unui tânãr romancier,

sunt îmbibate de binecunoscuta
ºi fascinanta sa erudiþie. Ceea ce
surprinde la aceastã carte, care
promite „confesiuni” în titlu, este
abordarea teoreticã omniprezen-
tã pe întreg parcursul ei. Însã „ci-
titorul voaiorist” nu trebuie sã se
descurajeze. Autorul italian are
grijã sã strecoare anecdote, sec-
venþe personale, imagini sau idei
coordonatoare sub forma unor
materii prime ce au stat la baza
unor scene din romanele sale sau
chiar au premers o întreagã con-
strucþie narativã. Eco le dã dru-
mul în carte pentru a le urmãri cu
apetitul detectivist ale scriitoru-
lui dispus sã iasã din ipostaza de
„Autor Empiric” pentru a intra în

confesiunile scriitorului empiric
ipostazele de „Autor Model”, „Ci-
titor Model” sau „Cititor empi-
ric”.

Toate cele patru „prelegeri”
din care este format volumul sunt
construite în jurul unor teme re-
curente întâlnite în opera lui Eco:
„dubla codificare”, „cititorul mo-
del”, „condiþia personajelor” sau
„listele”.

Deosebit de important este
modul în care Umberto Eco, din
calitatea sa de romancier ºi critic
literar, pune problema „contractu-
lui” implicit sau explicit dintre
scriitor ºi cititor, fie el „cititorul
de rând” sau cititorul avizat – cri-
ticul literar. Aº aminti cã în ultima
jumãtate de secol, în spaþiul lite-
rar autohton, critica literarã ºi-a
arogat din ce în ce mai multe
drepturi, ajungându-se la situaþii

atât „interpretarea” unui text cât
ºi „folosirea” sa. Mai mult, con-
fesiunea oricãrui scriitor sau citi-
tor devine posibilã numai în acest
joc al schimburilor ºi transferuri-
lor de roluri.

În atare condiþii, putem defini
lectura ca fiind: „o tranzacþie com-
plexã între competenþa cititoru-
lui (cunoºtinþele despre lume pe
care le deþine) ºi acel gen de com-
petenþã pe care un text îl postu-
leazã pentru a fi citit într-o mani-
erã economicã – prin aceasta în-
þelegând o manierã care sporeº-
te înþelegerea ºi plãcerea lecturii
textului ºi care este susþinutã de
context”. Am pus preþ pe aceste
inserþii teoretice pentru cã ele
sunt importante chiar în econo-
mia lecturii acestei cãrþi.

Eco dezvãluie ºi o parte dintre
secretele sale de romancier de
succes. El aminteºte despre du-
bla codificare care presupune
„utilizarea concomitentã a ironiei
intertextuale ºi a unui apel meta-
narativ implicit”. Mai concret, el îi
împãrtãºeºte Cititorului Empiric
secretul „ideilor seminale” care
sunt, de fapt, imagini sau trãiri
cãpãtate sub forma unor donaþii
originare, iar acestea, odatã
sublimate, planeazã asupra roma-
nului. Romancierul pune în discu-
þie ºi „constrângerile” pe care un
artist ºi le impune. Acestea sunt
în marea lor majoritate legate de
plasarea personajelor într-un
anumit context. Eco subliniazã, în
aceeaºi manierã teoreticã,
urmãtoarele: „(1) punctul meu de
plecare e o idee sau o imagine
seminalã ºi (2) structura lumii
narative determinã stilul romanu-
lui”.

În ceea ce priveºte „constrân-
gerile”, romancierul nu rãmâne
dator cu exemple. În Pendulul lui
Foucault, pentru cã majoritatea
personajelor sale sunt obsedate
de ocultism, îºi impune ca roma-
nul sã aibã o sutã douãzeci de

capitole, iar povestea sã fie îm-
pãrþitã în zece pãrþi, dupã mode-
lul arborelui sefirotic din Kabala.
În romanul Baudolino constrân-
gerile sunt mai ales de facturã is-
toricã. Momentul pe care îl alege
pentru a-ºi începe romanul este
incendierea Constantinopolului,
în 1204, iar de aici decurg topo-
surile ºi cãlãtoria în lumea realã
ºi fantasticã a Evului Mediu.

Un festin este ºi capitolul de-
spre personajele de ficþiune. Eco
o are aici în permanenþã în cen-
trul atenþiei pe Ana Karenina ºi
impactul pe care l-a avut acest
personaj, prin finalul sãu tragic,
asupra cititorilor sãi. Eco pleacã
de la ideea cã un „personaj de
ficþiune este cu certitudine un
obiect semiotic” ºi îi analizeazã
acest statut prin ideile lingvistu-
lui Peirce, pentru a ajunge la ide-
ea cã un personaj este „un ob-
iect de ordin superior”, adicã re-
prezintã întotdeauna prin el în-
suºi mai mult decât suma trãsã-
turilor sale.

Eco se amuzã ºi de faptul cã în
urma unui sondaj de opinie prin-
tre adolescenþii britanici, o cinci-
me cred cã Winston Churchill,
Gandhi ºi Dickens sunt persona-
je de ficþiune, în timp ce Sherlock
Holmes a existat în realitate ºi a
locuit pe Backer Street. Plecând
de la o astfel de observaþie, com-
binatã cu „lacrimile vãrsate pen-
tru Ana Karenina”, Umberto Eco
aratã metamorfozele prin care trec
personajele ºi modul în care intrã
în realitate, schimbându-ºi statu-
tul ontologic.

Ultimul capitol este despre lis-
te ºi vârtejul pe care îl creeazã prin
magia lor foneticã sau imagisticã.
Eco a dedicat un splendid volum
acestei teme, apãrut în România
la editura RAO, sub denumirea
Vertigo. Lista infinitã.

Confesiunile unui tânãr ro-
mancier este o carte care descrie
ºi rescrie relaþiile romancierului cu
cititorul sãu de care are nevoie
pentru a funcþiona semioza.

nnnnn Gabriel Nedelea
Silviu Bârsanu

destul de ridicole în care funcþio-
neazã mai degrabã ca o cenzurã
prea asemãnãtoare cu cea din re-
gimurile totalitare.

Umberto Eco pleacã de la o
premisã care pare funcþionalã
doar în plan semiotic, dar consi-
der cã este valabilã ºi în plan on-
tologic, ba mai mult, ar putea fi
extinsã ca filosofie de marketing:
„un text este un dispozitiv con-
ceput pentru a-ºi crea Cititorul
Model”. Iar dacã actul lecturii
descrie modul în care literatura
intrã în realitate prin schimburile
dintre Autorul Model ºi Autorul
Empiric pe de o parte ºi Cititorul
Model, respectiv Cititorul Empi-
ric pe de alta, atunci cartea de
faþã reuºeºte sã-ºi punã lectorul
în toate cele patru ipostaze. Dacã
despre Cititorul Model putem
obiecta cã este un construct abs-
tract sau cã este o reprezentare
utopicã, despre Cititorul Empiric,
Eco ne avertizeazã cã „este pur ºi
simplu un actor care formuleazã
conjecturi despre tipul de Cititor
Model postulat în text”.
Raporturile dintre cele patru
ipostaze propuse fac posibilã

Aparent, cartea destabilizeazã
codurile (ºi aºa imprevizibile) ale
lumii copilãriei. Aparent! „Perso-
najele” sunt Spuki ºi Lolo, doi
orfelini, care au Sindromul Down,
dupã cum aflãm de pe coperta a
patra. Spuki „e un bãiat cu pistrui
nu primeºte niciodatã bomboane
/.../ e bãiat cuminte/.../ nu
rãspunde urât decât îngerilor din
tomberoane/ nu rupe gâtul pãpu-
ºilor decât dacã acestea au pãrinþi/
nu deschide frigiderul pentru cã
moartea locuieºte acolo/.../ creierul
lui e cusut cu vatã” (pp. 11-13).
Lolo „e o fetiþã cu oase de plastic/
.../ o fetiþã rea/.../ a deschis
frigiderul/ bãrbaþii i-au dat multe-
multe bomboane/ ea reparã gâtul
pãpuºilor/ ea iubeºte îngerii din
tomberoane” (pp. 11-12).
Sindromul Down este maladia-
semn al puterilor ieºite din comun.
Nu un Tiresias orb, cãruia tocmai
de aceea i se dezvãluie secretele
zeeºti ale destinului, ci niºte copii
liberi sã zburde în infinitul
imaginaþiei pentru cã numai cu
cheia anormalului, a nefirescului
se poate deschide infinitul,
invizibilul infinitului, pentru noi
ininteligibil ºi inaccesibil.

Eu nu am citit aceastã carte (ºi
nici blogul) ca pe o fiºã de pre-
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Marius Surleac, Zeppelin
Jack, Herg Benet Publishers,
Bucureºti, 2011.

Cu Zeppelin Jack, Ma-
rius Surleac redeschi-
de o paginã a suprarea-

lismului evaziv, vãzut ca expresie
atomizatã ºi joc asociativ, printre
ale cãrui traiecte haotice se între-
vede „drumul spre rai“ (rãtãci-
re), locul unde starea extaticã a
sinelui regãsit, ca experienþã ulti-
mã, se întâlneºte realmente cu
textul. De aici, totuºi, ºi pânã la
„modelul“ sãu, Gellu Naum, ºi
mai ales cel din Copacul-animal
sau Malul albastru, unde pasta

phantasrealismus-ul lui Marius
Surleac ºi „drumul spre rai“

magmaticã a limbajului este re-
aºezatã într-o paradigmã insolitã,
mai este ceva, însã acest alter-
ego al poetului, Jack, este pregã-
tit, asemenea omonimului sãu din
poveste, sã-ºi lase, la un moment
dat, privirea „perversã“ sã treacã
„dincolo“ (Jack’s champagne
supernova), ca o poziþionare în
stratosfera ludicã, spre o semni-
ficare multiplã, la limita ambigui-
tãþii imponderabile, unde-ºi poa-
te permite ºi un „pescuit în balta
cerului“ (la pescuit), presimþire
ºi ea a simetriilor primordiale.

Volumul stã sub semnul du-
blului, al însoþirii, fapt sugerat ºi
de paritatea numericã din struc-
turarea sa pe patru secvenþe liri-
ce. Pe alocuri, el capãtã o consis-
tenþã obsesionalã, decelabilã,
prin reluare, ºi la nivelul înfiinþã-
rii textuale. Astfel, Jack, cores-
pondentul astral, deocamdatã
hâtru, este mai mult vocea unei
stãri conflictuale, cel care gene-

reazã ca la Naum „criza de con-
ºtiinþã“ ce îndepãrteazã de auto-
suficienþa poeziei retorice. Deºi
cunoaºte un „ultim secret al in-
consistenþei“, îl sfãtuieºte, totuºi,
pe poet, cel ce deþine „necro-fra-
zele“, o prãvãlie „duhnind a bere
ºi spaþii“, sã se lase de scris ºi îi
ºopteºte la ureche „vise sterile“
(Jack’s view). Este, pe undeva,
grija unei coerenþe în derularea
oniricã ce se lasã invadatã dupã
principiul dicteului automat sau
„Au/_o/ma/_ic“ de imaginile de-
fulate, iar „necro-frazele“ nu ar
putea fi decât simbolul unui uni-
vers anarhic, cu supernove, ele-
fanþi, furnici sau suprarealistul
câine andaluz, exprimând, cu alte
cuvinte, o lume greu de strunit,
dar pe care poetul reuºeºte sã ºi-
o defineascã ludic în cele din
urmã. Evidenþierea alteritãþii (v. un
poem ca proiecþie în care citatul
nietzschean „iar de priveºti în-
delung abisul, abisul va privi

înlãuntrul tãu“ este preluat cu
accente mistice) presupune asi-
milarea ei pânã la identificare,
transferul cu substanþa miracu-
losului, în ºi dinspre el, într-o di-
soluþie totalã, în ceea ce poetul
numeºte, prin titlul poemelor
sale, Tensiune lichidã sau cone-
xiuni. „izvoare se nasc rãtãcite“
spune tot el undeva, subliniind,
într-un fel, starea realã a lucruri-
lor, anunþând un ºi mai profund
abandon în misterele cuprinzã-
toare unde singurã percepþia ob-
nubilatã mai poate ghida.

Zeppelin Jack este un volum
gândit (ºi mã refer în acest sens
ºi la coperta sau ilustraþiile capi-
tolelor), de o neaºteptatã densi-
tate simbolicã, pierzându-se, din
pãcate, de multe ori, în detalii
nesemnificative ºi cãutând sã
bruieze retorica tradiþionalã
printr-un metadiscurs ceþos, aca-
parant. Phantasrealismus-ul lui
Marius Surleac nu este lipsit însã

de substanþã, fiind încãrcat cu o
sensibilitate crepuscularã gene-
ratoare de tensiuni ascunse, cu
reverberaþii dintre cele mai neaº-
teptate, dar cãreia va avea ocazia
sã-i dea un alt curs abia în volu-
mele urmãtoare.

Lelia Trocan, Rezilienþa, Ed.
Sintech,  Ediþia a II-a revizuitã ºi
completatã, Prefaþã de Mihai
Creangã, Craiova, 2011, 323 p.

„Amorul, moartea ºi focul sunt
unite în aceeaºi clipã. Prin
sacrificiul sãu în inima flãcãrii, efe-
merul ne dã o lecþie de eternitate.
Moartea totalã ºi fãrã urmã este
garanþia cã pornim întregi spre
lumea de dincolo. A pierde totul
pentru a câºtiga totul.”

Acesta este motto-ul cu
care începe halucinan-
ta ºi uimitoarea poves-

te a Leliei Trocan. O viaþã în care
elementele sacre sunt pervertite
ºi târâte în noroi de un regim co-
munist în care orice urmã de uma-
nitate ºi bunãtate e strivitã sub
bocancul greu al îngustimii ideo-
logiei minþii ºi simþirii. Rãmâne
speranþa cã omul se purificã prin
suferinþã, devine mai puternic ºi
se sublimeazã prin focul demo-
nic al vieþii crude. Cã este sau nu
aceasta miza cãrþii Leliei Trocan
rãmâne sã dezvãluie istoria tre-
cerii comunismului peste fiecare
om în parte.

Cartea este, în primul rând, o
istorie a unei familii cu traumele
ei trãite în comunism pe parcur-
sul a trei generaþii. Din acest ta-
blou familial se distinge Nicolae
Trocan, unchiul autoarei, cel care
luptã cu toate armele împotriva
sistemului, al libertãþii ºi restau-
rãrii democraþiei. Acest model
existenþial este urmat apoi de în-
treaga familie, pentru cã lupta
împotriva comunismului, aºa
cum ni se dezvãluie în carte, de-
vine un mod de  a fi.

Povestea pe care v-o propu-
nem spre lecturã adunã, aºa cum
s-a subliniat, ingrediente dintre
cele mai diverse: elemente miti-
ce, poliþiste, fãrâme legendare,
pagini de jurnal de cãlãtorie.
Amintirile sunt topite erudit. Re-
alismul este dublat (dar nu os-

o familie în comunism

tentativ) de tragic, grotescul, de
absurd, totul înrãmat într-o repre-
zentare romanticã, în accepþia
culturalã a termenului. Tragismul
ºi grotescul existenþei se leagã
prin firul unui lirism profund ºi
metaforic, care lasã sã se vadã
umanul, simþirea, interioritatea
sfâºiatã, dar ºi puterea de rege-
nerare.

Lelia Trocan scrie în numele
unei familii care suferã pe nedrept.
Însã aceastã luptã pentru familie
este parte din lupta autoarei îm-
potriva suferinþei universale, pro-
vocate de comunism. Lelia Tro-
can rãspunde suferinþelor în cel
mai nobil mod cu putinþã, prin
artã, prin cuvinte care urlã, sfâ-
ºie, dor. ªi de aceea, lectura are
sunet de muzicã clasicã ºi zãngã-
nit de lanþuri, de lire orfice ºi prã-
buºire de pietre care se pun pes-
te suflet: „Alinase în mine dureri
ºi doruri spulberate de anxietãþi
cu o rãbdare divinã, cu o înþele-
gere sublimã, cu o credinþã misti-
cã” (p. 217).

Autoarea pare cã are întreaga
poveste scrisã pe propriul trup,
scrijelitã în carne, de o soartã
nefastã, care înfige ghimpi în su-
flet ºi din toatã aceastã dramã
þâºneºte un sânge epic tulburat,

clocotitor, dar viu de trãire, de
mistuire internã, de autoanalizã,
de conºtientizare, totul fiind ames-
tecat pe alocuri cu sublim de co-
pilãrie ºi de iubire: „ªi întâmplã-
tor eram doi. Þipãtul iernii muþi-
se” (p.60).

Þipãtul amuþeºte ºi se trezeº-
te, pentru cã infernul sistemului
vede rãu ºi arde orice urmã de
neîndobitocire, de nesupunere,
de individualitate, a „canceroºi-
lor bolnavi de umanitate ºi de
normalitate într-o lume în care
opacitatea e legea. Efect cert de
chatarsis într-o lume care se prã-

buºea, lumea noastrã a cancero-
ºilor. Un univers închis, ermetic,
opac ºi cu atât mai discordant,
mai tensionat, mai eruptiv. La fel
ca leproºii, canceroºii îºi au in-
sulele lor de paria, unde totul se
plãteºte cu atît mai scump cu cât
moartea este gata sã secere” (p.
32).

Moartea trece parcã peste fie-
care paginã, iar una dintre cele
mai cutremurãtoare secvenþe
este moartea mamei povestitoa-
rei. Odatã cu acest eveniment
nefast pulverizeazã un univers,
se cascã un hãu de durere, de lip-

sã imensã ºi universul rupt se
coase în materia firavã a sufletu-
lui cu aþã neagrã ºi albã ca ºi cum
fiecare împunsãturã ar trece prin
inimã. Eul vrea sã stocheze tot
viul din amintiri, amintiri ale fii-
cei, ce vor fi de acum viaþã:
„Moartea nu era decât iluzia vie-
þii” (p. 205).

Cartea Leliei Trocan dezvãlu-
ie într-un registru cutremurãtor
ravagiile pe care istoria mare le
provoacã familiarului.

nnnnn Cristina Gelep

Ioana Flueraºu
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Martin Woodside, Of Gentle
Wolves: An Anthology of Roma-
nian Poetry, Calypso Edition,
ediþie bilingvã, 70 p.

Dupã ce a publicat o
nouã traducere la nu-
vela De cât pãmânt

are nevoie un om? (1886) de Tol-
stoi ºi o antologie de poezie sem-
natã Anna Swir (1909 - 1984), una
dintre cele mai valoroase voci li-
rice din cea de-a doua jumãtate a
secolului XX din Polonia, Calyp-
so Editions oferã publicului oc-
cidental o antologie de poezie
românã contemporanã intitulatã
expresiv Of Gentle Wolves: An
Anthology of Romanian Poetry.

Martin Woodside, traducãto-
rul ºi antologatorul acestei cule-
geri de poeme reprezentative,
este el însuºi poet ºi a beneficiat
de o bursã Fulbright (2009-2010)
pentru a studia fenomenul poe-
tic românesc din ultimele dece-
nii. Woodside continuã astfel tra-
diþia traducerilor poeþilor români
în limba englezã al cãrei reprezen-
tant de marcã este pentru litera-
tura noastrã Adam Sorkin. Pen-
tru selectarea ºi traducerea poe-
melor Martin Woodside a cola-
borat cu poetul ºi traducãtorul
Chris Tãnãsescu, care a fost la
rândul sãu bursier Fulbright în
SUA pe parcursul anului 2011, în
calitate de Visiting Profesor de

poezia românã contemporanã
cucereºte America

poezie ºi creative writing la San
Diego State University. Martin
Woodside a publicat un volum
de versuri (Stationary Landsca-
pes, Pudding House Press, 2009),
cinci cãrþi pentru copii (la Ster-
ling Publishing), iar traducerile
sale au apãrut în reviste de cul-
turã precum Guernica, The Ci-
marron Review, Poetry Interna-
tional, The Brooklyn Rail, sau
qarrtsinluni.

Deºi are numai ºaptezeci de
pagini antologia bilingvã cuprin-
de o serie de paisprezece poeþi
români contemporani, printre au-
torii antologaþi numãrându-se
suprarealistul Gellu Naum (A pai-
sprezecea), neomoderniºtii Ma-
rin Sorescu (Shakespeare) ºi Ana
Blandiana (Îþi aduci aminte pla-
ja?), oniristul Leonid Dimov (Vis
cu institutoare, Sonet XL), ºap-
tezecista Angela Marinescu (Ul-
tima searã, Dadaism versus su-
prarealism), optzecistul echino-
xist Ioan Moldovan (În luncã, De
fapt), nouãzeciºtii Nicolae Coan-
de (Cineva în întuneric va fuma
o þigare, Un paºaport colectiv)
ºi O. Nimigean (din Intermezzo,
Din strãinãtate), dar ºi reprezen-
tanþi ai tinerelor generaþii de po-
eþi ca Dan Coman (Mãr cu
biscuiþi, Poem de dragoste),
Radu Vancu (Kapital, Summa
Ethilica), Constantin Acosmei
(Week-end cardiac, Ars
amandi), Robert ªerban (Mã as-
cund, Scrisorile lungi), Chris
Tãnãsescu (din Hermaia, din
Cum nu a fost asasinat Ion Ilies-
cu?) sau Gabriel Decuble (Cuþu
ºchiop), poeþi categorisiþi uneori

fie ca post-expresioniºti ºi mini-
maliºti, fie ca apocaliptici ºi post-
moraliºti, cu nuanþe suprarealis-
te ori postmoderniste.

Din aceastã perspectivã tra-
ducerile lui Martin Woodside ne
oferã o viziune de ansamblu –
pornind de la celebrul fondator
al celui de-al doilea val suprarea-
list din România, Gellu Naum
(1915 – 2001), continuând cu ge-
neraþiile de poeþi care au traver-
sat regimul ceauºist de la ºapte-
zeciºti pânã la mai tinerii douã-
miiºti nãscuþi dupã anii ’70 pen-
tru care cenzura a trecut din pla-
nul realitãþii în planul istoriei –
despre poezia românã contempo-
ranã, o viziune capabilã sã atra-
gã atenþia asupra literaturii noas-
tre ºi sã îi apropie pe tinerii cer-
cetãtori din Occident de un seg-
ment al literaturii europene ce rã-
mâne sã fie descoperit de aici îna-
inte.

Tot în ceea ce priveºte impor-
tanþa publicãrii unei astfel de
cãrþi, reputatul critic american
David Baker, autor al unor volu-
me celebre în Statele Unite ca
Never-Ending Birds sau Treati-
se on Touch: Selected Poems,
remarca necesitatea ºi eficienþa
antologiei de poezie românã con-
temporanã: „Of Gentle Wolves:
paradoxul titlului acestei cãrþi lu-
creazã cu o iscusitã forþã prin fie-
care paginã. România este un loc
vibrant ºi haotic astãzi, iar poeþii
sãi scriu la vitezã maximã pentru
a recupera deceniile – ori secole-
le – de daune, reprimare ºi tãce-
re. Aici gãsim istoriile lirice ale lui
Gellu Naum alãturi de polifoniile

hiperactive ale lui Chris Tãnãses-
cu; aici „neajutorarea” ºi „casa”
poemelor urgente ale Angelei
Marinescu servesc drept contra-
punct rafinamentelor (ºi violen-
þelor lui Leonid Dimov). Însã
aceste juxtapuneri sunt România
însãºi: peisaje antice de munþi ºi
vãi înclinându-se în faþa butuci-
lor urbani sfãrâmaþi; povestiri
politice nesfârºite de cuceriri ºi
recuperãri; un limbaj ce poartã
amprenta nenumãraþilor cãlãtori
– de la români la turci ºi la ruºi.
Martin Woodside ne oferã o nouã
perspectivã asupra acestui loc.
Of Gentle Wolves este cea mai
bunã introducere în poezia româ-
neascã pe care o cunosc.”

nnnnn LUIZA MITU

Zeami, ªapte tratate secrete
de teatru Nô, Editura Nemira,
Bucureºti, 2011, 192 p.

 „Liuli înseamnã «bufniþã»;
puiul de bufniþã este pufos ºi drã-
gãlaº, dar, când creºte mare, se
urâþeºte de tot” (p.157). Dezvol-
tarea unui pui de bufniþã, pentru
a ajunge la maturizare, este ase-
mãnãtoare cu etapele ce trebuie
parcurse de actorul iniþiat în tea-
trul Nô. Drãgãlãºenia puiului de
bufniþã este asociatã cu desãvâr-
ºirea artei copilului-actor în tea-
trul Nô. Dar dacã aceastã desã-
vârºire este atinsã încã din copi-
lãrie, când talentul înnãscut se
manifestã natural, fãrã niciun
efort, la maturitate actorul nu
poate decât involua. Floarea
(hana), concept cheie pentru
atingerea cãii adevãratului Nô,
se va ofili înainte de a-i afla sub-

drãgãlaºul pui de liuli
stanþa ºi funcþia.

ªapte tratate secrete de tea-
tru Nô, în traducerea Irinei Hol-
ca, prefaþatã de Andrei ªerban ºi
postfaþatã de Carmen Stanciu
este o mãrturisire a tehnicilor se-
crete ale tradiþiei sarugaku (poa-
te fi tradus prin „a spune ceva
plãcut”, „a face o atmosferã plã-
cutã”) ºi ale casei Kanze lãsate
moºtenire de pãrintele teatrului
Nô, Zeami (1363-1443), fratelui ºi
fiului sãu.

Sã presupunem cã BufNô (joc
de cuvinte, n.m.) este un actor
de teatru Nô. BufNô este alcãtuit
din schelet (talent înnãscut), car-
ne (priceperea în interpretarea
dansului ºi a cântecului) ºi piele
(graþia apariþiei pe scenã). La vâr-
sta de ºapte ani BufNô este nu-
mai schelet. Talentul (floarea)
sãu pe scenã emanã prospeþime
ºi naturaleþe. BufNô joacã fãrã
mascã, asemenea lui  waki (cel
de pe margine, intermediarul, cel
care nu poartã mascã). Dar odatã
cu vârsta de 17 ani, BufNô trebu-
ie sã înveþe cã floarea este trecã-
toare ºi cã fãrã o pregãtire înde-
lungatã ºi cunoaºtere a tehnici-

lor de teatru Nô, interpretarea sa
va fi de acum înainte lipsitã de
conþinut. Floarea (substanþa) va
fi greu de imitat, iar în absenþa ei
rolul sãu nu va fi decât unul su-
perficial. Pentru a reuºi BufNô
trebuie sã-ºi depãºeascã prin teh-
nicã maeºtrii echilibrând substan-
þa (floarea) cu funcþia ei (mirosul).
Astfel va dobândi armonia, semn
cã BufNô-actorul stãpâneºte
unul dintre principiile cele mai
profunde ale artei sale. Dupã vâr-
sta de 17 ani, BufNô va purta
mascã shite (actorul principal, cel
care acþioneazã, cel care cautã
aproape întotdeauna mascat).
BufNô ºtie acum cã poezia face
parte din pregãtirea sa: „cine ºtie
sã interpreteze ºi se pricepe ºi la
poezie n-ar trebui sã întâmpine
mari dificultãþi în a scrie saruga-
ku” (p. 43). BufNô va stãpâni cele
douã arte în Nô: cântecul ºi dan-
sul, care îºi au originea în funcþii-
le misterioase ale organelor sale
interne, plãmânii (corespondent
sunetul kyo, inima (sunetul sho),
ficatul (sunetul kaku), splina (su-
netul chi), rinichii (sunetul u);
prima notã, kyo, face parte din

categoria sunetelor joase (ryo),
telurice, este echivalentul lui yin
ºi corespunde inspiraþiei. Sho,
sunet celest, înalt (ritsu) cores-
punde expiraþiei ºi elementului
yang; ºi cele trei stiluri de inter-
pretare Nô: bãtrânul, femeia, rãz-
boinicul. Pentru a pãtrunde în
conºtiinþa spectatorilor, BufNô le
va deschide urechile combinând
douã sunete diferite în ritmul jo-
ha-kyu (jo-miºcarea de început,
introducerea; ha-dezvoltarea;
kyu-concluzia) ºi ochii prin gra-
þia (yugen) miºcãrilor pe scenã.
Acum BufNô îºi poate privi ob-
iectiv spectatorii ºi se poate privi
pe el însuºi din afarã (riken-no-
ken) prin ochii spectatorilor. În
acest moment  BufNô va experi-
menta spaþiul gol. „Acest gol
este perceput ca fiind interesant
pentru cã nici atunci când e în
nemiºcare actorul nu renunþã la
tensiunea interioarã ºi umple, de
fapt, acel gol cu ajutorul trãirilor
sale” (p.142). Pe scenã deviza lui
BufNô este „10 în inimã, 7 în miº-
care”. Pentru a nu-i fi trãdatã in-
tensitatea maximã la care poate
ajunge emoþia BufNô va exprima

prin miºcãri mai puþin decât sim-
te. Miºcarea lui BufNô are la bazã
cuvântul: „Cuvântul trebuie sã
aibã prioritate, miºcarea fiind cea
care vine dupã. Cuvintele expri-
mã sensul, deci este normal ca
ele sã fie considerate esenþa ar-
tei noastre” (p.71). BufNô va
merge sã exerseze acum. Ar mai
avea de povestit despre cele
nouã niveluri ale artei sale, dar
BufNô preferã sã le descoperiþi
singuri în cartea lui Zeami, ªapte
tratate secrete de teatru Nô.

Singura grijã a lui BufNô va fi
de acum încolo veridicitatea.

Constantin Antonovici - Hippies - plaster painted in gold
© Arhiva Stephan J. Benedict
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Emmanuel Levinas se
distinge în Franþa ca
promotor al fenomeno-

logiei, reinterpretând în manierã
proprie unele teme filosofice, dar
ºi în calitate de traducãtor al lui
Husserl ºi Heidegger. Levinas se
afirmã ca un gânditor inedit, pe
de o parte propunând o eticã fe-
nomenologicã radicalã, centratã
pe problema alteritãþii, iar pe de
altã parte dedicându-se studiu-
lui Talmudului. Filosofia sa poar-
tã astfel semnele fenomenologi-
ce ºi iudaice deopotrivã.

Nivelurile constitutive
ale subiectivitãþii

Putem distinge 3 etape în con-
stituirea subiectivitãþii levinasie-
ne. O primã etapã cuprinde texte
ca Timpul ºi Altul, Descoperind
existenþa cu Husserl ºi Heideg-
ger, De la existenþã la existent.
Existenþa fãrã existent – il y a este
registrul ontologic al pozitivitãþii
pure în care nu s-a configurat prin
separaþie subiectivitatea, acea
neutralitate a impersonalului ce
ameninþã cu disoluþia, denumit
prin termenul il y a. Ilyalitatea are
o dimensiune nocturnã, este neu-
trul fiinþei obscure ºi se revelea-
zã în insomnie. Il y a, se aflã, existã
nu trimite la ceva determinat, nu
produce o epifanie, nu ancorea-
zã sensibilitatea într-o finitudine,
ci doar livreazã muzicalitatea
constantã, monotonã ºi inexpre-
sivã a subzistenþei. Se existã fãrã
un cineva care sã existe, se
întâmplã fãrã eveniment, fãrã
chip, fãrã expresie.

Dar, în aceastã referinþã la sine
însuºi, omul distinge un fel de
dualitate. Identitatea cu sine în-
suºi pierde caracterul unei forme
logice ºi tautologice; ea îmbracã
o formã dramaticã. Identitatea
fiinþei reveleazã natura sa de în-
cãtuºare, întrucât ea apare sub
forma suferinþei invitând la eva-
ziune.

A doua perioadã a operei levi-
nasiene este marcatã de volumul
Totalitate ºi Infinit apãrut în anul
1961. Subiectivitatea este aici
descrisã printr-un apel la dualism
între Acelaºi ºi Altul, exteriorita-
te ºi interioritate, totalitate ºi in-
finit, ca fiind baza oricãrei încer-
cãri teoretice, practice ºi axiolo-
gice de a totaliza trãirile experi-
enþei subiectului. Intriga
subiectivitãþii pare sã se joace în
aceastã aparentã opoziþie. Levi-
nas vorbeºte de aceeaºi miºcare
circulatorie ce se traduce acum
prin nevoie ºi al cãrei unic scop
este acela de a asimila orice ele-
ment strãin pentru a-l îngloba.
Nevoile multiple se reveleazã
prin corporeitate, prin necesita-
tea de a avea o locuinþã ºi prin
aceea de a lucra. Acestea prelun-
gesc replierea în sine ºi recluziu-
nea sub forma dependenþei: în
nevoie, alteritatea oricãrui lucru
este neantizatã, redusã la eu, la
plãcerea pe care eul o resimte în
ceea ce priveºte nevoia de cuta-
re sau cutare lucru. Atâta timp cât
subiectul se lasã dominat de ne-
voie, ceea ce Levinas numeºte
dorinþa interpretatã la comun,
subiectivitatea va ignora ceea ce
ar putea fi înscris sub semnul al-
tului. Dorinþa metafizicã inversea-
zã acest proces, împingând sub-
iectul spre exterioritate, spre Înalt,
spre Invizibil.

A treia perioadã a constituirii
subiectivitãþii este oglinditã de
lucrarea Altfel decât a fi sau din-
colo de esenþã, ºi presupune, într-

Emmanuel Levinas -
experienþa non-subiectului

o anumitã mãsurã, o schimbare
de poziþie. În aceastã operã nu
mai putem vorbi de un subiect
situat în aºteptarea sau în pre-
sentimentul altesitãþii ci, de un
subiect responsabil de celãlalt, o
subiectivitate ce poate fi înþelea-
sã numai prin pasivitate ºi expu-
nere cãtre celãlalt, prin vulnera-
bilitate extremã.

Ce este Kabala?
Teoria levinasianã a subiecti-

vitãþii nu poate fi înþeleasã dacã
apelãm doar la latura sa fenome-
nologicã. Simbolistica chipului ºi
mesianismul subiectivitãþii levi-
nasiene nu pot fi înþelese decât
dacã facem un periplu în cultura
ebraicã, altfel spus, dacã apelãm
la învãþãtura cabalistã. În ebrai-
cã se scrie Kabbalah, provenind
de la rãdãcina Qibel care înseam-
nã a primi. Apelativul se referã
la obiceiul primirii cunoaºterii pe
cale oralã, de aceea etimologic se
aproprie mult de termenul de tra-
diþie.

Pentru a înþelege modul cum
se constituie subiectivitatea le-
vinasianã, pe diferenþa dintre Al-
tul ºi Acelaºi, pe Altul decât Fiin-
þa ca dincolo de Fiinþã, din nou,
va trebui sã facem apel la tradiþia
ebraicã. Astfel, în Zohar, ni se
vorbeºte despre o existenþã ne-
gativã ºi despre o existenþã pozi-
tivã. Existenþa negativã, absolu-
tul, nu poate fi definitã, fiindcã,
atunci când este definitã ea înce-
teazã sã mai fie negativã. Zoha-
rul ne vorbeºte de 3 vãluri nega-
tive: AIN, Supremul Ain, Negati-
vul, AIN SOPH, Expansiunea
Nelimitatã, AIN SOPH AUR, Lu-
mina nelimitatã. Cele 3 vãluri ne-
gative ale existenþei emanã din
Absolut, din Nedefinit. El nu
poate fi cuprins cu mintea, nu îl
putem conceptualiza sau temati-
za, nu poate fi cuprins în discurs,
dar este anterior oricãrui discurs

ºi cauzã a oricãrui discurs. El,
Absolutul, Altul se comunicã ºi
se dãruieºte în tãcere ºi nerosti-
re.

De asemenea, sufletul este o
luminã învãluitã. Lumina sa este
triplã:

Neschamah sau spiritul,
Ruach sau sufletul, Nephesch
sau mediatorul maleabil.

Chipul ºi
Oglinda-lecturã

Chipul levinasian nu poate fi
înþeles decât la limita a douã tra-
diþii, recunoscute ca atare în gân-
direa sa, care nu pot fi separate
una de cealaltã ºi care se întrepã-
trund asemenea luminii ºi umbrei
în lumea clar-obscurã a unui ta-
blou renascentist. Chipul levina-
sian se naºte chiar la confluenþa,
în între-pãtrunderea acestor
douã tradiþii care sunt elenismul
ºi iudaismul. Ele sunt
interdependente ºi
inseparabilitatea lor creeazã un
spaþiu traversat de dincolo care
ne permite sã discernem sau,
altfel spus, sã aflãm sensul
ascuns al chipului dezbrãcat de
orice apartenenþã la aceastã lume
ºi de orice dorinþã de posesiune
revendicativã. Acest spaþiu
ciudat, ce seamãnã mai mult cu o
întâlnire, este oglinda în care
limbajul vorbeºte despre sine, din
nou, spaþiu a-topic, în care
Rostirea se rosteºte pe sine prin
Rostit, negându-se prin afirma-
þie conciliatoare, nedezvãluindu-
se niciodatã în totalitate, retrã-
gându-se, lãsându-ºi semnul ca
urmã. Carnea, trupul, capãtã
astfel o dimensiune transcenden-
tã. Trupul devine sãlaº în care
legile sacre sunt grevate, aºa cum
faþa înãlþãtoare este limba
Numelui Pur sub care chipul mis-
tic al divinitãþii se înfãþiºeazã în
întâlnirea-carte în gloria sa as-
cunsã. Alfabetul reprezintã pen-

tru un evreu chipul mistic al ade-
vãrului, corpul adevãrului, an-
trophos. Acest chip mistic al ade-
vãrului pentru Levinas, este
Urma. În carne, în mângâiere, în
simbolul senzorial se ascunde
dialectica trecerii de la neîntru-
chipare la chip, de la Rostire la
Rostit. Literele alfabetului ebraic
sunt vãzute ca elemente ale chi-
pului. Aceastã concepþie, ne spu-
ne Gershom Scholem traversea-
zã istoria Kabalei de la începu-
turi. Una dintre cele mai vechi
scrieri aparþine Kabalei hispani-
ce, Cartea despre Chip, Sefer ha
Temuna. Chipul este al literelor,
este chipul simbolic al divinitãþii,
este hermeneutica transcenden-
talã. Cel care se cufundã în inter-
pretarea lite-relor vede faþa lui
Dumnezeu. Chipul Suprem este
Marele Chip, Îngãduitorul, ape-
lul, interdicþia de a ucide.

Primul nivel de constituire a
subiectivitãþii coincide, într-o
oarecare mãsurã, cu vãlurile ne-
gative din Kabalã, aici îºi gãseº-
te sursa ºi inspiraþia. Se spune în
tradiþia ebraicã faptul cã întreaga
creaþie emanã din vãlurile nega-
tive, din Ain Soph Aur, Lumina
Nelimitatã care umbreºte Arbo-
rele Vieþii, pe Adam Kadmon. In-
teresant este rolul umbrei, al în-
tunericului din care izvorãºte tot
ceea ce existã. Ceea ce noi consi-
derãm luminã nu este decât um-
bra Absolutului, Altului. Noi nu
putem vedea decât urma Sa, ceea
ce a lãsat trecând, Spatele. Este
mai mult decât evident faptul cã
noþiunile de urmã ºi de enigmã
îºi au sorgintea în scrierile bibli-
ce.

Altul levinasian nu este nici
Fiinþa nici Neantul, el este dinco-
lo de Fiinþã ºi Neant, dincolo de
existenþã, dar este cauza primã a
subiectului, a tot ceea ce existã.
Mai mult, noþiunea de alteritate
se intersecteazã cu cea de ileita-
te, urmã ºi enigmã. Altul decât
Fiinþa deschide o a treia cale ce
corespunde elecþiunii, majestãþii
ºi înãlþimii. Ileitatea care subzistã
ca urmã pe chipul aproapelui pro-
vine dintr-un imemorial, dintr-un
dincolo de care memoria nu se
poate înstãpâni. Ileitatea, deºi
provine din imemorial, ea se des-
fãºoarã ºi are loc în timp, în pla-
nul orizontal, creând un rãstimp
în timp, o rupturã al cãrei sens nu
poate fi captat de conºtiinþa to-
talizatoare, de intelectul care ia
în posesie, care tematizeazã ºi
conceptualizeazã. Cu toate aces-
tea, ileitatea se face eveniment.

În acest prim nivel de existen-
þã, subiectul resimte greutatea lui
a fi ca fiind zdrobitoare, înãbuºi-
toare, fãrã ieºire. În Kabalã ni se
spune cã sufletul este comparat
cu o flacãrã. Pentru a deveni
conºtient de propria sa fericire se
desprinde de focul etern, de Ta-
tãl, de Kether, pentru a deveni
conºtient de propria sa fericire.
Forþele naturii au fost atât de
puternice, încât s-a creat mirajul
dorinþei care a determinat subiec-
tul sã uite ºi sã se adânceascã ºi
mai mult în aceastã iluzie, maya.
Revenind la Levinas, odatã cu
apariþia ipostazei, cea care reu-
ºeºte sã iasã din anonimatul exis-
tenþial, fãcîndu-se autoconºtien-
tã, identificã acest al doilea nivel

cu cel al nevoii ºi al dorinþei in-
terpretate la comun. Levinas in-
sistã asupra faptului cã, în cazul
în care subiectul rãmâne în tota-
litate identificat nevoilor sale,
cotidianitãþii, riscã sã nu îl pri-
meascã pe Altul, sã nu se situeze
în orizontul deschisului ºi al os-
pitalitãþii, refuzând practic strãi-
nul ºi neînþelesul. Acestei dorin-
þe, gânditorul îi opune dorinþa
metafizicã, pentru invizibil. Dacã
în primele douã nivele, subiectul
încã se mai aflã în dualisme, între
altul ºi acelaºi, în a treia etapã a
constituirii sale el deja nu mai
este, el devine pentru-celãlalt,
altfel decât a fi. Din nou, facem
apel la învãþãtura ebraicã care
susþine cã sufletul este naturã tri-
plã. Neschamah corespunde ce-
lui de-al treilea nivel levinasian,
cel în care subiectul se neagã în
totalitate pe sine devenind pen-
tru-celãlalt, lãsând alteritatea sã
îl locuiascã. Neschamah este Spi-
ritul pentru evrei, partea ascun-
sã ºi cea mai misterioasã, cea mai
apropiatã de divin. Ruach ar co-
respunde celui de-al doilea nivel,
unde subiectul se lasã traversat
de descoperirea celuilalt, funda-
mentându-se pe pentru-celãlalt.
În ebraicã, Ruach este sufletul
uman. Nephesch corespunde
aºadar plinãtãþii greoie ºi închise
în sine a fi-ului care nu vrea sã se
abandoneze pe sine, ci, dimpo-
trivã, sã rãmânã în sine, în pose-
sia ºi siguranþa sinelui.

A treia cale: ileitatea ºi
stranietatea chipului

Pentru Levinas, Celãlalt este
originea limbajului ºi a oricãrui
discurs asupra limbajului, el fiind
cel care se spune, fãcându-le
posibile pe amândouã. Înþelege-
rea scrierilor levinasiene survine
în momentul în care luãm împreu-
nã elenismul ºi iudaismul,
depãºindu-le în lectura feþei. Sub-
iectul de care ne vorbeºte Levi-
nas este un subiect lipsit de ip-
seitate, a cãrui singurã permanen-
þã se regãseºte în permanenta
pierdere de sine. Nu mai este vor-
ba de un subiect conceput în
sensul filosofiei moderne care se
auto-constituie, omnipotent.
Pentru Levinas, conºtiinþa este
o pierdere de conºtiinþã nu pen-
tru a lãsa loc inconºtientului ci,
în sensul unei renunþãri conºtien-
te ºi voluntare la puterea consti-
tutivã.

nnnnn Raluca Bãdoi

Lucrarea a fost prezentatã în
cadrul proiectului „Avangardã ºi
transdisciplinariate”, coordonat
de Petriºor Militaru ºi realizat în
colaborare cu Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova Secþia audio-video.

Aceastã lucrare a fost posi-
bilã prin sprijinul financiar ofe-
rit prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurse-
lor Umane 2007-2013, cofinan-
þat prin Fondul Social Euro-
pean, în cadrul proiectului
POSDRU/107/1.5/S/76841, cu
titlul „Studii doctorale moder-
ne: internaþionalizare ºi inter-
disciplinaritate”.

Alfred Rece
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Cu un debut revuistic în
îndepãrtatul 1973 în re-
vista sibianã „Transil-

vania” ºi cu botezul lui Ion Mir-
cea ºi al regretatului Mircea Ivã-
nescu, Dan Dãnilã nu se putea
sustrage unei contaminãri germa-
ne post-expresioniste într-o afi-
ºatã ºi asumatã tradiþie ardele-
neascã verificatã atunci ºi istori-
cizatã între timp prin experienþele
în vogã datorate unui Gheorghe
Pituþ ori Nicolae Prelipceanu. Stã
mãrturie îndeosebi lirica pe care
o promoveazã acest ultim volum
al sãu, Atlantida existã, ºi nu mã
îndoiesc cã nici cele ºapte pla-
chete anterioare nu stau prea
departe, în ciuda unor denivelãri
mai curând tematice decât stilis-
tice.

Investigând fiºa de autor, o
astfel de încadrare taxonomicã
nici nu trebuie sã surprindã: în
relativul dezgheþ al anilor ºaizeci,
resimþit cu acuitate îndeosebi în
contextul promoþiei post-nichi-
tiene, expresionismul german în
formele sale post- ºi mai ales ex-
tra-doctrinare (Rilke, Trakl,
Benn), a catalizat, în accepþia bla-
gianã a termenului, poetica româ-
neascã ºi, în special, pe cea arde-
leneascã.

Faptul s-a petrecut nu numai
printr-un contact cu aceºti mari
lirici cât ºi prin câþiva congeneri
lingvistici ai lor, id-est autori au-
tohtoni de expresie germanã, in-
fluenþã ce a acþionat, norocos de
benefic, alãturi ºi, uneori, în co-
nivenþã cu vena de extracþie avan-
gardistã, în latura sa oniric-erme-
ticã, într-o tradiþie ce mergea de
la Char ºi, imediat, Michaux dar
care trecea, nu mai puþin noro-
cos, prin grile autohtone, atunci
redescoperite ºi resemnificate, de

Inter nos. poezia - sinonimie a onticului
la mai îndepãrtatul Vinea ºi pânã
la Dimov ori Gellu Naum.

Din capul locului se cuvine
relevatã o impresie covârºitoare
a poeziei lui Dan Danilã: un sen-
timent de apãsãtoare fragilitate,
a fiinþei, a vieþii, restituitã unei
sintaxe lirice încruntate, cu pu-
seuri stilistice de o gravitate asu-
matã, de parcã tonalitãþi bachie-
ne ºi-ar face loc, nu fãrã o discre-
þie abia camuflatã, în pliurile unei
stilistici particulare. De aici, tri-
miterea la o poeticã a reflectivitã-
þii, pusã în relief de voluptatea
cu care autorul se lasã angajat
de jocurile unei meditaþii, deschis
ºi, aº spune, programatic grave,
din care ne iscodesc interogaþii
ºi dubitaþii asupra marilor aspec-
te ale vieþii ºi ale finitudinii.

Într-un poem intitulat Astfel,
discursul þinteºte aceeaºi nostal-
gie ce constituie toposul major
al volumului: singurãtatea, care
scriindu-ºi „legile ei”, devine o
însoþitoare intrigantã, indicând
un deºert care altceva nu vãdeºte
decât acel punct dureros pe care
un destin capricios l-a
abandonat undeva în urmã, din
moment ce ea, singurãtatea, „te
abandoneazã pe mal, promiþând/
cã o sã revinã curând”, într-un
peisaj alienant cu „putrede/ alge,
scoici, cimitire marine”, iar „cãtu-
ºa” invocatã, în absenþa motiva-
þiei sentimentului de claustrare
(„dar nu vezi nimic la încheie-
turi”), alimenteazã pânã la fior
senzaþia de pierdere identitarã;
astfel, ceea ce instituie ºi susþine
puternic sensul unei tristeþi ire-
mediabile se reduce la un grup
nominal – „o fântânã, o casã cu
prispã” – în care intuiþia lasã des-
chisã întreaga captaþie a locului
natal sfidând prezentul memoriei.

Un zâmbet, a cãrui identitate e
transferatã în interogaþie („Oare
cine îþi zâmbeºte de la fereastrã?”)
prefaþeazã, dureros, regãsirea în
acelaºi peisaj „alogen”, cu „po-
duri de fier, un peron/ vertical, un
oraº cu femei…”, configurând
„alt cer”, pe care niciun nãlucitor
„voal de mireasã” desprins din
ghearele amintirii nu-l poate anu-
la.

Ca în mai toate poemele aces-
tui volum, nu lipseºte o tonalita-
te confesivã ce funcþioneazã ase-
menea unui diluant menit sã con-
trapuncteze tonalitatea excesiv
gravã prin care actantul liric îºi
denunþã trãirile diluviene.

Cum spuneam, subiectul, ca
persoanã, se eschiveazã în acel
„tu”, acut impersonalizat, el se
mutã, într-un joc de alternanþe,
în alter-ego-uri disipate elemen-
tar într-un cosmos care, deºi
atins ºi el de procesul degradãrii,
îºi pãstreazã o stabilitate „atlan-
tidianã”, rest de speranþã pe care
numai o vagã instanþã a imagina-
þiei retrezite într-un prezent insi-
dios o mai poate alimenta.

Când discursul revine în pri-
ma persoanã, asumarea identitã-
þii periclitate capãtã directeþea
necesarã: „Tot ce uitam în somn
se adãuga dimineþilor/ cu tinere
stoluri, totul pãrea cã se repetã la
infinit, / deci cu toatã neliniºtea
mi-am luat rãdãcinile/ ºi am por-
nit…”. Sensul exilului, fie ºi vo-
luntar, se încarcã de tensiuni exo-
dice – „Când eºti veºnicul apa-
trid sau pasagerul/ clandestin de
pe arcã…” – salvarea o reprezin-
tã visele ce „par mai statornice/
decât piatra, decât zidul caselor
pãrãsite…”

Poemele abundã în notaþii frus-
te („Vedenii cu stoluri de pãsãri

tinere migrând/ cãtre un þãrm ne-
cunoscut. Prietenii devin/ niºte
vagi siluete în noaptea dinspre
babord,/ iubitele voci stinse de
cornuri de ceaþã…” etc.), rareori,
ca într-o deºteptare pe verticala
memoriei, actantul liric revine, în
aceeaºi figuraþie slabã, cauzatã de
timpul fugace, în regãsiri identi-
tare facilitate tot de elemente ale
unei naturi în proces degradant
– ºi ea („Un pom/ etalând o ulti-
mã frunzã s-a sinucis/ fiindcã nu-
l mai culegea nimeni, cu/ fiecare
anotimp pãrea tot mai trist la /
capãtul livezii.”): „Fiecare pom
eram eu/ ºi fiecare frunzã o între-
bare…”

Traducãtor al lui Villon, dar ºi
al lui Rilke, Dan Dãnilã îmi pare
departe totuºi de directeþea neli-
niºtitã a discursului puternic me-
tafizicizat al autorului „Elegiilor
duineze”; mai cosubstanþializat
traklian, mai degrabã; întâi de
toate, Eul, ca Subiect tare, lipseº-
te în aceastã liricã, apare, ce-i
drept, ici-acolo, un tu disimilat în
varii ipostaze, rãmas, aºa-zicând,
nedeclinat, abscons, care, nefi-
ind identificabil în zona vreunei
divinitãþi, religioasã ori orficã cum
o fi, sfârºeºte prin a conota o
quiditate de naturã cosmicã, ve-
rificatã în substanþa unei naturi
ce stã ca punct de referinþã pen-
tru un punct nodal fixat în nostal-

gie.
Exilul – voilà! – Subiectului n-

are aproape nimic, în cazul aces-
tei poetici ce-ºi cautã originalita-
tea în dispreþul modei derizionis-
melor ºi a teribilismelor supralici-
tate ludic, din lesturile unei gân-
diri atinse de surparea metafizi-
cului prin exaltarea acelei gândiri
slabe vattimiene: exilul, al Sub-
iectului ºi al Lumii deopotrivã,
capãtã aici mãsura unui act asu-
mat pro domo sua, o rãsturnare a
lucrurilor, un fel de a întoarce
spatele cosmogoniei ºtiute ºi a
resuscita, într-o imaginaþie rãma-
sã ca ultim ºi sigur punct de spri-
jin, acea Atlantidã cãreia i se stri-
gã cã existã.

Aºadar, Atlantida existã ºi
pentru a restitui speranþei restul
de tonic de care se pare cã mai
are încã nevoie. Atlantida nu-i,
se înþelege cu uºurinþã, nici con-
tinentul ipotezei pierderii, nici
metafora vreunui gând risipit
prin þãndãrile Metafizicii demise.
Este, doar, un loco dolenti, însã
cu atât mai dureros, cu cât inter-
secteazã ºi tulburã destinul unui
poet ce mediteazã pe meterezele
unei destrucþii a fiinþei înseºi sur-
prinse într-un moment de maxi-
mã tensiune.

nnnnn George Popescu

Numãrul 2 (10)/2011 al Revis-
tei române de istoria presei reu-
neºte studii, articole, recenzii
care, adunate numãr de numãr,
vor ajunge sã reconstituie trecu-
tul care pare atât de necunoscut
al presei. În acest numãr este
publicatã conferinþa „Mari lin-
gviºti români ºi presa”, rostitã de
Acad. Marius Sala, în deschide-
rea celui de-al IV-lea Congres
Naþional de Istoria Presei, Con-
stanþa, 2011. Semnalãm ºi studiul
Mihaelei Teodor, „Practici de in-
timidare ºi de descurajare a jur-
naliºtilor: procese politice (1944-
1947)”: „La 23 mai 1945, la Bucu-
reºti, începea primul proces al zia-
riºtilor. Acuzatorii publici, pro-
puºi de formaþiunile politice «de-
mocratice», membre ale FND,
erau numiþi d eministrul Justiþiei,
în general membri sau simpati-
zanþi comuniºti, printre care:
Avram Bunaciu, Alexandra Sido-
rovici (soþia lui Silviu Brucan),
ªtefan Botez, Alexandru Drã-
ghici, Ion Raicu, C. Vicol ºi alþii.
Majoritatea acuzatorilor publici,

dar ºi a judecãtorilor, membri ai
Tribunalului Poporului, au fost
muncitori sau plugari (membri ai
partidelor FND). Martorii acuzã-
rii erau dintre ziariºti, între care:
Eugen Jebeleanu, Victor Iliu, Mi-
ron Radu Paraschivescu, Eugen
Filotti, Zaharia Stancu, George
Macovescu, George Ivaºcu ºi
alþii. Cei 14 acuzaþi erau: Stelian
Popescu, proprietar al Trustului
«Universul»; Pamfil ªeicaru, pro-
prietar al Trustului «Curentul»;
Ilie Rãdulescu, redactor la Porun-
ca vremii; Ilie Popescu-Prun-
deni, redactor la Porunca vremii
ºi Þara noastrã; Alexandru
Hodoº, redactor la Curentul ºi
Þara noastrã; Romuls Dianu, re-
dactor la Curentul ºi Rampa; Ni-
chifor Crainic, director la Calen-
darul ºi Gândirea ºi colaborator
la Porunca vremii; Romulus Sei-
ºan, colaborator la Curentul;
Pantelimon Vizirescu de la Calen-
darul; Aurel Cosma; Grigore
Manoilescu, la Buna Vestire;
Gabriel Bãlãnescu, Vladimir
Christi ºi Serviu Vladimir. La 4
iunie 1945, cei 14 au fost condam-
naþi, primind diverse pedepse: doi
dintre ziariºti condamnaþi la moar-
te, alþi doi la detenþie grea pe via-
þã ºi restul la ani grei de închi-
soare” (p. 75). (XK)

Semnalãm apariþia primului
numãr al revistei preuniversitare
on-line de Educaþie transdiscipli-
narã editatã de Centrul de Apli-
caþii Transdisciplinare în Educa-
þie de la Colegiul Naþional „Moi-
se Nicoarã”, Arad (http://
www.moisenicoara.ro/revista-t/):
„Revista are urmãtoarele obiecti-
ve: iniþierea în metodologia trans-
disciplinarã definitã de Basarab
Nicolescu; formarea unei atitudini
transdisciplinare în rândul elevi-
lor ºi profesorilor din învãþãmân-
tul preuniversitar; facilitarea
schimburilor de idei ºi experienþe
între cei interesaþi de aplicarea
transdisciplinaritãþii în învãþã-
mântul preuniversitar; formarea
(coagularea) unui grup de lucru
alcãtuit din profesori ºi elevi care
sã disemineze experienþele trans-
disciplinare din învãþãmântul
preuniversitar românesc. Revis-
ta va apãrea semestrial ºi va
avea trei rubrici permanente:
Transdisciplinaritatea pe înþe-
lesul tuturor, Educaþia trans-
disciplinarã – Aplicaþii, Rãs-
punsuri care îºi aºteaptã între-
bãrile.” (L.M)

ocheanul întorsocheanul întors

Constantin Antonovici – Stylized bust of Brancusi – Black &
bronze plaster © Arhiva Stephan J. Benedict
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nnnnn ADRIAN MICHIDUÞÃ

metafizica „Rugului Aprins”

 „Rugul aprins” a fost o gru-
pare iniþiatã de poetul Sandu
Tudor, cunoscut azi, drept pãrin-
tele Daniil Tudor. Din aceastã
grupare fãcea parte o elitã de in-
telectuali bucureºteni, clerici ºi
mireni, care îºi propunea sã ajun-
gã, prin Pãrinþii Filocalici ºi Pã-
rinþii Pustiei, la bucuriile Duhului
Sfânt. Pentru ei, Mântuitorul nu
era unul dintre marii gânditori ºi
reformatori ai spiritului, ci singu-
rul ºi adevãratul Dumnezeu.
ªedinþele „Rugului Aprins” s-au
þinut în Mânãstirea Antim din Bu-
cureºti, stareþ fiind pãrintele Va-
sile Vasilache de la Neamþ. În ca-
drul „Rugului Aprins” distingem
douã perioade: 1) Între anii 1945-
1950, încheiatã forþat prin aresta-
rea pãrintelui Agaton (Sandu
Tudor); ºi 2) între anii 1953-1958,
încheiatã cu arestarea masivã a
membrilor grupului. Acest grup
s-a constituit într-o miºcare de
spiritualitate creºtinã dupã veni-
rea pãrintelui Ioan Kulîghin, care
se refugiase din Rusia, aºezân-
du-se – cu binecuvântarea Pa-
triarhului Nicodim – la Mânãsti-
rea Cernica. Acesta a rãspuns cu
bucurie invitaþiei lui Sandu Tu-
dor, de a veni duminica la Antim,
pentru a sluji Sfânta Liturghie cu
pãrinþii de acolo ºi de a lua parte
la întâlnirile „Rugului Aprins”.
„Vãzând cã intelectualii mireni care
frecventau Antimul erau preocu-
paþi de trãirea lui Hristos, dar ne-
siguri în cãutarea drumului spre
duhovnicie, pãrintele Kulîghin –
el însuºi adept al Rugãciunii lui
Iisus, pe care o practica neîncetat
– a introdus regula hirotesiei pen-
tru Rugãciunea Inimii – un fel de
ritual, cu punerea mâinilor pe cap
ºi rostirea binecuvântãrii pentru
începerea ei. […]

Aºa a luat fiinþã Rugul Aprins
al Maicii Domnului: pe baza
unui concept al misticii ruse,
transmis de pãrintele Ioan Kulî-
ghin ºi având ca scop realizarea
climatului interior care sã permi-
tã exercitarea Rugãciunii Inimii:
«Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe
mine, pãcãtosul!»”1  Rugãciunea
Inimii avea sã fie centrul metafi-
zic la care aspirau membrii „Ru-
gului Aprins”.

Imnologia Bisericii
a vãzut în Rugul din
Horeb, «care arde
ºi nu se mistuie»,

viziunea de simbol a
virginitãþii Nãscãtoarei
de Dumnezeu, Sfânta

Fecioarã Maria
În lucrarea Calea inimii.

Eseuri în Duhul Rugului Aprins,
Alexandru Mironescu aminteºte
de prietenul sãu Sandu Tudor,
cel care i-a vorbit pentru prima
oarã de „Rugãciunea inimii”, care,
„mult mai târziu, avea sã se aºeze
în centrul posibilitãþilor mele”.2

În tradiþia Sfinþilor Pãrinþi, rugã-

ciunea constituie un subiect de-
spre care nu mulþi s-au încume-
tat sã vorbeascã deschis ºi amã-
nunþit, tocmai pentru cã adevã-
rata cunoºtinþã despre aceasta o
avem numai din experienþa însãºi
a rugãciunii. Rugãciunea este
neîndoielnic un izvor de cunoaº-
tere, de revelaþie, lucru pe care îl
aflãm din învãþãtura Mântuitoru-
lui ºi a celor care au deprins lu-
crarea rugãciunii. Nu numai cu
mintea întâmpinã omul pe Dum-
nezeu în rugãciune, ea nu este
doar o miºcare noeticã, ci una
conºtientã a minþii, însã nu este
un produs exclusiv al ei.

De ce „Rugul Aprins”? Se ºtie
cã termenul îl gãsim în Vechiul
Testament. Era un rug pe care l-a
descoperit Moise în pustie. Aces-
ta ardea, dar nu se mistuia, adicã
nu se termina de ars ºi nu prefã-
cea rugul în cenuºã. Sandu Tu-
dor aminteºte de Proorocul Moi-
se care umbla cu turma în pustie,
în amurg: „Trecea gânditor pe
lângã Rug, în tãcerea ºi singurã-
tatea pustiului. Dovada cã era
gânditor, furat bine de cugetele
sale e faptul cã a trecut de Rug ºi
abia dupã aceea ºi-a dat seama
de vederea cea neobiºnuitã pe
care o întâlnise. Trezit deodatã
ºi-a spus: «Sã mã întorc sã vãd
cum se face cã Rugul arde ºi nu
se mistuie».[...]

Moise ºi-a dat seama cã era o
luminã neobiºnuitã, suprafireas-
cã, care nu putea veni de la soa-
re, cãci el era apus, nici de la ste-
le, cãci ele încã nu erau rãsãrite.
O luminã strãlucitoare în amurg,
o luminã care venea dinlãuntru,
o luminã interioarã, o luminã du-
hovniceascã, dumnezeiascã.

Rugul care ardea ºi nu se mis-
tuia. Acest foc fãrã cenuºe. Un
foc care nu consumã, ci întregeº-
te. Un foc de slavã.[...] Rugul în
care Moise a vãzut focul lui Dum-
nezeu e un arbust spinos de pus-
tie, între murã ºi mãceº=latines-
cul rubus. Pururea imnologia Bi-
sericii a vãzut în Rugul din Ho-
reb, «care arde ºi nu se mistuie»,
viziunea de simbol a virginitãþii
Nãscãtoarei de Dumnezeu, Sfân-
ta Fecioarã Maria”3 .

Existã în filosofia
româneascã

o analogie izbitoare
între Rugul Aprins ºi
Marele Anonim al lui

Lucian Blaga
André Scrima ne avertizeazã

cã „«rugul», în ciuda omofoniei,
nu are nimic de a face aici cu un
eºafodaj din material combusti-
bil necesar creaþiei; e o plantã vie.
În versiunea greacã a Septuagin-
tei: bátos káietai pyrí; în Vulga-
ta latinã: rubus arderet et non
combureretur; în ebraicã: eþ lab-
bah sêneh. În româneºte, planta
în chestiune purta, se pare, la ori-
gine, denumirea de ruj.”4

În principiu, esenþa Rugului
Aprins a fost de „îndumnezeirea
omului prin rugãciunea continuã
a numelui lui Iisus”. În teologie
se vorbeºte de o proximitate ade-
vãratã a Dumnezeirii care suscitã
o altã distanþã, aceea chiar care
face cu putinþã venirea sa pe pã-
mânt. Dumnezeu trebuie sã fie

deja aproape de om. De ce? Pen-
tru ca omul sã se poatã apropia
de Dumnezeu. Observãm cã nu-
mai prin proximitatea acordatã de
„venirea sa a putut Dumnezeu, el
însuºi, sã-i impunã lui Moise dis-
tanþa, spunându-i: «Nu te apro-
pia de acest loc».5

Existã în filosofia româneascã
o analogie izbitoare între Rugul
Aprins ºi Marele Anonim al lui
Lucian Blaga. În timp ce „Rugul
Aprins” arde, dar nu se mistuie,

tea acelei experienþe, vãdind un
soi de armonie prestabilitã între
latura sa monasticã ºi latura laic-
intelectualã”9 .

În ce a constat activitatea
acestui grup de la Mânãstirea
Antim? Antonie Plãmãdealã
aminteºte cã, în esenþã, activita-
tea grupului se rezuma la trei lu-
cruri: „1) conferinþe (joi ºi dumi-
nica dupã amiazã), în biblioteca
de la Mânãstirea Antim; 2) exer-
ciþii de rugãciune tãcutã, uneori

tele Ioan a fost axul moral ºi spi-
ritual, duhovnic în adevãratul
sens al cuvântului, pentru toþi
nou-nãscuþii întru Rugãciunea
lui Iisus.”11  În România, Pãrinte-
le Ioan Kulîghin nu va rãmâne
decât pânã în 1947, când este
deportat în Rusia. Încã din 1948,
mai precis pe 10 noiembrie 1948
se publicã un material informativ
conþinând inventarul aºezãmin-
telor monahale ºi un recensãmânt
al tuturor cãlugãrilor trãitori pe
teritoriul României. Care era sco-
pul acestui inventar? Începând
cu anul 1958, Alexandru Drãghici
propune desfiinþarea seminarilor
monahale. Un an mai târziu, se
promulgã Drecretul nr. 410/ 28
octombrie 1959, care prevedea
desfiinþarea unor mânãstiri ºi a
asociaþiilor religioase, precum ºi
scoaterea din monahism a mai
multor cãlugãri. În aceastã atmo-
sferã de teroare, Mânãstirea An-
tim ºi gruparea „Rugului Aprins”
nu putea sã scape. Ea intrase în
atenþia organelor de Securitate
comunistã încã din 1947, „pentru
atitudinea ocrotitoare manifesta-
tã faþã de refugiaþii ruºi în gene-
ral ºi faþã de Pãrintele Ioan în
special, dar ºi din cauza temerii
organelor represive legate de
apropierea dintre Bisericã ºi in-
telectuali.”12

Primul va fi arestat Sandu Tu-
dor (1896-1962), cel care a aprins
„floarea de foc”13  a ortodoxiei
mistice la noi sub forma activitã-
þii de rezistenþã duhovniceascã a
cercului sau grupãrii „Rugului
Aprins”. Arestat în 1950, Sandu
Tudor este condamnat la doi ani
de închisoare. Eliberat în 1952, el
se întoarce în rândurile monahi-
lor, devenind Ieroschimonahul
Daniil, stareþ la Rarãu.

Într-o lume în care
manifestãrile

exterioare diferite
de direcþia trasatã

de partid erau sever
cenzurate, trebuia

apãrat sâmburele viu,
interior, al conºtiinþei

Dupã moartea lui Stalin (1953),
în condiþiile terorii instaurate de
regimul „democrat popular”, San-
du Tudor a fost convins cã Iisus
Hristos este „calea care poate sã
ajute la salvarea omului”. „A în-
cercat, în mod sistematic din
1955, sã trezeascã conºtiinþa
unor tineri printr-o paidee creºti-
nã care avea ca finalitate contu-
rarea unei personalitãþi libere, trãi-
toare în Hristos, purificate de zgu-
ra ideologiei comuniste. Într-o
lume în care manifestãrile exte-
rioare diferite de direcþia trasatã
de partid erau sever cenzurate,
trebuia apãrat sâmburele viu, in-
terior, al conºtiinþei. Precum fo-
cul pãstrat sub cenuºã, aºa ºi
oamenii, dacã ºtiau sã pãstreze
în ei scânteia vieþii adevãrate,
puteau renaºte într-o conjucturã
favorabilã.”14

În noaptea de 13-14 iunie 1958,
Pãrintele Daniil a fost arestat în
casa lui „Codin” Mironescu îm-
preunã cu acesta ºi cu fiul aces-
tuia, ªerban Mironescu. Tot
atunci sunt arestaþi ºi majoritatea
celorlalþi membrii ai „Rugului
Aprins”15 . Anchetaþi de Securi-
tatea comunistã, membrii „lotu-
lui Alexandru Teodorescu au fost
judecaþi cu uºile închise în zilele
de 8-9 noiembrie 1958 pentru
„conspiraþie împotriva ordinii
socialiste prin activitate misticã
ostilã”. Condamnãrile au fost pe

„Marele Anonim” creeazã din el
Dumnezei echivalenþi, dar în ace-
laºi timp, nici nu primeºte ºi nici
nu îºi epuizeazã energia. Marele
Anonim reprezintã principiul exis-
tenþial central, un gardian al mis-
terelor ºi totodatã un fel de mis-
ter suprem care apãrã aºa-zisul
echilibru existenþial,
împiedicându-ne sã destrãmãm
pâcla deasã a misterelor, cu aju-
torul „censurii transcendente” –
o reþea de factori izolatori între
cunoaºtere ºi misterele existenþi-
ale. În pustiu, Moise înainteazã
spre locul „arderii revelatoare”,
spre Rugul Aprins. „Atunci de
abia, din inima Rugului,
comunicarea trece în cuvânt. «Nu
te apropia aici! Ci scoate-þi
încãlþãmintea din picioarele tale,
cã locul (ho gar tópos) pe care
calci este pãmânt sfânt»6 . Rugul
Aprins este astfel transpus în
duratã ºi „devine «literã»,
«scripturã», vector al epifaniei
originale”7 .

Grupul „Rugului Aprins” de la
Mânãstirea Antim din Bucureºti
nu era un grup omogen8 . „Anti-
mul era în fond un aºezãmânt
monastic: ceilalþi, «laicii» veniþi
mai târziu, se regãsesc în cuprin-
sul ºi în ritmul sãu, unde erau
cotidian ºi foarte firesc primiþi.
Totul în normalitatea tradiþiei
unanime a Rãsãritului, care nu ri-
dicã îngrãdiri între mireni ºi mo-
nahi.[…] «Excepþia» situaþiei de
la Antim consta, poate, în calita-

sub îndrumare ºi cu unele expli-
caþii ºi 3) cu participarea la sluj-
bele de la Mânãstirea Antim, în-
deosebi la vecernii, seara, unde
un cor îngeresc alcãtuit din mo-
nahi studenþi, te fãceau sã te simþi
în atmosferã de creºtinism primar
efervescent sau în atmosferã de
catacombã protejatã.”10  Pãrinte-
le Daniil urmãrea sã aducã uce-
nici tineri, cãrora sã le predea
Rugãciunea lui Iisus, ºi aceºtia,
la rândul lor, s-o rãspândeascã
mai departe. Iatã, de exemplu,
câteva din temele care se dezbã-
teau în timpul „ºedinþelor litera-
re” de la Mânãstirea Antim: Mar-
tirajul Sf. Ioan Botezãtorul, Via-
þa Sf. Muceniþe Anastasia izbã-
vitoare de otravã, Rãzboiul ne-
vãzut al Sf. Paisie cel Mare din
Egipt, Isihasmul, Iisus Logosul
Întrupat, Pãcatul originar, Sce-
na ºi altarul, Rugãciunea inimii,
Exegeza smochinului blestemat,
Medalioane ale unor mari isi-
haºti º. a.

Gruparea „Rugului
Aprins” intrase în

atenþia organelor de
Securitate comunistã

încã din 1947
Pãrintele Ioan aducea cu el

experienþa sa de duhovnic încer-
cat. Foarte mulþi dintre foºtii mem-
brii ai „Rugului Aprins” îºi amin-
tesc cã, „vreme de doi ani, Pãrin-

Daniil Tudor

ð



17, serie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul XVVVVV, nr, nr, nr, nr, nr. . . . . 22222 ( ( ( ( (160160160160160), 20), 20), 20), 20), 201212121212

mãsurã. Pedeapsa cea mai mare
i-a revenit liderului lotului, San-
du Tudor, 25 de ani de temniþã
grea, 10 ani degradare civilã ºi
confiscarea totalã a averii pentru
infracþiunea de „uneltire contra
ordinii sociale ºi de activitate in-
tensã contra clasei muncitoare”.
A rãmas memorabilã replica unui
anchetator care i-a spus: „Ai vrut
sã dai foc la comunism cu Rugul
tãu aprins!” Alexandru Mirones-
cu a fost condamnat la 20 de ani
de muncã silnicã, 10 ani degra-
dare civicã ºi confiscarea totalã
a averii pentru infracþiunea de
uneltire contra ordinii sociale.
Ceilalþi au fost condamnaþi con-
form aceluiaºi articol din Codul
penal, pentru „activitate crimina-
lã împotriva clasei muncitoare ºi
a reformelor sociale”.

Sandu Tudor a murit în temni-
þa de la Aiud, în 1962. Al. Miro-
nescu este eliberat din închisoa-
re în noiembrie 1963, prin decre-
tul de graþiere a deþinuþilor poli-
tici promulgat de guvernul co-
munist.
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1936) ºi cotidianul „Credinþa” (1933-
1938), cãrora le-a imprimat o orien-
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„Polemist de mare forþã, caracter
vulcanic, pe care ºi l-a pãstrat neºtir-
bit ºi când a devenit monah, Sandu
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care se pronunþa împotriva celor douã
mari calamitãþi ale secolului al XX-
lea: extre-mismul de stânga ºi extre-
mismul de dreapta.” George Enache,
Daniil Sandu Tudor, un sfânt al gu-
lagului ro-mânesc, în vol. În Cãuta-
rea Rostului pierdut, Iaºi, Editura
Timpul, 2007, p. 117.
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resc-Rugul Aprins” faceau parte ur-
mãtorii: Pãrintele Daniil, Adrian Ale-
xandru Fãgeþeanu, Benedict Ghiuº,
Roman Braga, Sofian Serghei Boghiu,
Felix Dubneag, Alexandru Papacioc,
Alexandru Mironescu, ªerban Mi-
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Stãniloae, Grigorie Pistol ºi studen-
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Constantin Pãdureanu, Gre-
cia – pãmânt sfânt ºi apostolic,
Editura Fundaþia Scrisul româ-
nesc, Craiova, 2011, p.

Secolul urmãtor va fi re-
ligios sau nu va fi deloc,
prezicea scriitorul, ziaris-

tul ºi omul politic francez, André
Malraux,  despre secolul în care
iatã am pãtruns de peste un de-
ceniu. Cã încã existãm nu e nicio
îndoialã, urmeazã sã se decante-
ze ºi calitatea religioasã a seco-
lului. Semne sunt suficiente ºi în
arealul românesc. Editurile spe-
cializate, printre care Christiana,
Epifania, Levadia, Agnos, Sf.
Mina, Editura B.O.R., Trinitas,
Vasnidia º.a. ºi-au intensificat
activitatea de editare a cãrþii reli-
gioase diverse.

Dar ºi alte edituri neprofilate
pe acest fenomen au promovat
cartea de felul acesta. Între ele se
înscrie ºi Editura Scrisul Româ-
nesc din Craiova care a editat de
curând cartea Grecia – pãmânt
sfânt ºi apostolic, semnatã de
jurnalistul ºi prozatorul craio-
vean, Constantin Pãdureanu.
Continuându-ºi pelerinajul la lo-
curile sfinte, autorul îºi
consemneazã memoriile de
cãlãtorie mai întâi în cartea Þara
sfântã (Editura MJM, Craiova,
2008), despre þara întrupãrii
Domnului Iisus Hristos, iar apoi,
în cea de faþã, despre
monumentele religioase ºi
istorice ale strãbunei Elade.

Importanþa ºi calitatea între-
prinderii lui Constantin Pãdurea-
nu este relevatã cu empatie de
doi importanþi scriitori români de
literaturã religioasã: este vorba de
Paul Aretzu recunos-cut pe drept
cuvânt de Gheorghe Grigurcu (ºi
nu numai) ca fiind „cel mai expre-
siv poet religios pe care-l avem
azi”. Într-un text introductiv al
cãrþii prefaþatorul îi atestã auto-

rului calitatea de scriitor evlavios
ºi iubitor de Dumnezeu, care,
printr-un discurs limpede, plin de
cãldurã duhovniceascã ºi dornic
de cunoaºtere, îmbinã informaþii-
le cunoscute cu cele rezultate din
sensibilitatea personalã,
concretizatã în povestirile bibli-
ce sau hagiografice intercalate în
carte, încãrcate de emoþie ºi cre-
dinþã. (Paul Aretzu – Grecia, de
la sacralitate la sfinþenie).

Florin Caragiu, cunoscut au-
tor de poezie religioasã creºtinã,
dar ºi teolog, cu respect pentru
dogmaticã, aºa cum e prezentat
pe NET, încheie cartea cu însem-
narea: Constantin Pãdureanu –
pledoarie pentru întoarcerea la
izvoare. El relevã textura de re-
lief istoric variat, caracterul mo-
delizant al câmpului grecesc, an-
tic ºi bizantin, „marcat în mod
decisiv de figura Logosului ºi
transfigurat de relaþia dumneze-
iascã, cu o limbã ce a dat trup
Evangheliei”. Conchizând cu in-
vitaþia pe care o face cartea pre-
zentã la regãsirea izvoarelor spi-
rituale ºi la asumarea vocaþiei
creºtine susþinutã de „matricea
iconicã” – chipul lui Dumnezeu.

Am pornit de la aceste apre-
cieri însoþitoare ale cãrþii pentru
a oferi cititorului, ab initio, încã
o motivaþie în plus pentru purce-
derea la consultarea memorialu-
lui de cãlãtorie al lui Constantin
Pãdureanu, care aminteºte de în-
cepãtorii acestui gen literar ºi de
opera lor: de Nicolae Milescu-
Cârnu, cu al lui Jurnal de cãlã-
torie în China (1675-1978) sau
de Dinicu Golescu, autor al cãr-
þii, Însemnãrile cãlãtoriei mele,
fãcutã în anii 1824, 1825, 1826,
de exemplu, cu asemãnãrile ºi
deosebirile de rigoare.

Cartea prezentã este un colaj
interesant între carte documen-
tarã, ghid turistic ºi carte de pro-
zã religioasã, întocmit vizibil de

mâna ºi raþiunea unui jurnalist ºi
prozator talentat. Pe parcursul a
peste 200 de pagini este uzitatã o
mare bogãþie de date ºi fapte din
milenara istorie ºi religie a Gre-
ciei. Având un profil preponde-
rent religios, volumul urmãreºte
cu pietate istoria creºtinismului
european începând cu creºtina-
rea grecilor în perioada romanã
(46 î. Hr. – 138 d. Hr.), semnalând
contribuþia la împãmântenirea ºi
rãspândirea creºtinismului a
Sfântului Apostol Pavel, a Sfân-
tului Apostol ºi Evanghelist
Ioan, a Sfântului Apostol Andrei,
a Sfântului Apostol ºi Evanghe-
list Luca, a Sfântului Mucenic
Dionisie Areopagitul, a Sfântu-
lui Nicodim Aghiorâtul º.a. De o
tratare deosebitã se bucurã Bi-
serica Ortodoxã Greacã, una din-
tre cele paisprezece biserici orto-
doxe autocefale; mânãstirile
Muntelui Athos supranumit Grã-
dina Maicii Domnului, cu date-
le lor de întemeiere ºi cu regula-
mentele lor monastice. Din cele
20, 17 sunt greceºti, una ruseas-
cã, una bulgãreascã ºi una sâr-
beascã. Deºi nu existã ºi o mâ-
nãstire româneascã, domnitorii
români, în special, au contribuit
substanþial, cu danii importante,
la susþinerea mânãstirilor athoni-

te. Mãrturiile documentare lãsa-
te de istoricii greci atestã cã „fãrã
a-jutorul dat de voievozii mun-
teni ºi moldoveni în decursul vea-
curilor, unele mânãstiri ar fi înce-
tat demult sã mai existe sau sã-ºi
continue viaþa lor de obºte”.

Prezenþa creºtinismului româ-
nesc aici o atestã ºi cele douã
schituri: Podromu ºi Lacu. La
Podromu autorul pelerin între-
prinde o discuþie îmbogãþitoare
cu pãrintele Emilian despre Icoa-
na Maicii Domnului Apãrãtoare
de Foc, Icoana Sfântului Ioan
Botezãtorul, Icoana Sfinþilor Trei
Ierarhi ºi Icoana Sfântului Mun-
te. Icoanelor, ca obiect de cult
creºtin indispensabil în biserici
ºi în casele creºtinilor, cu legen-
dele ºi minunile lor, li se acordã o
atenþie insistentã în paginile cãr-
þii.

De acelaºi interes ºi evlavie
beneficiazã ºi prezentarea Com-
plexului Monastic Meteora. Mã-
nãstirile componente au parte de
utile informaþiile bibliografice, dar
ºi de cele prezentate la faþa locu-
lui. Lipseºte, aºa cum s-a mai
observat, prezenþa emoþionalã
mai acutã a pelerinului. ªi cu aju-
torul celor 20 de ilustraþii foto re-
alizate de Vlad, fiul ºi însoþitorul
autorului, cititorul îºi face o ima-
gine ºi mai pregnantã a monu-
mentalelor mânãstiri, dovezi ne-
pieritoare ale pãmântului sfânt ºi
apostolic, care este Grecia. O
observaþie generalã o constituie
absenþa, în partea documentarã,
a nominalizãrii autorilor informa-
þiilor bibliografice ºi a citatelor
folosite, precum ºi a rugãciuni-
lor.

Ceea ce personalizeazã cu cer-
titudine cartea sunt cele 21 de
povestiri duhovniceºti, pildui-
toare ºi modelatoare, atribuite
arealului din satul Rudarii Olte-
niei, care amplificã oarecum ca-
racterul iniþiatic al lucrãrii. Ca un
moment de respiro, de reculege-
re ºi meditaþie misticã, acestea
sunt intercalate între capitolele
documentare. Protagonistul lor
este preotul paroh, Daniel Câm-
peanu, confesor ºi îndrumãtor al
sãtenilor în însuºirea ºi aplicarea
preceptelor moralei creºtine: bo-
gãþia dãruitã, rodul bunãtãþii,
puterea jertfei, semnul Sfintei
Cruci, nemurirea sufletului, pu-
terea rugãciunii, cãinþa, rãspla-
ta muncii, rãbdarea ºi blânde-
þea º.a. Ingenioasã comparaþia pe
care o propune preotul elevilor
pentru a le vorbi despre sufletul
nemuritor ºi corpul efemer; înlã-
turã carcasa unui ceas ºi le aratã
cã mecanismul funcþioneazã încã.
Tot aºa, când corpul moare, su-
fletul continuã sã trãiascã ºi sã
se întrupeze din nou. (Nemuri-
rea sufletului). Sau când Ion
Olteanu sare în flãcãri ºi salvea-
zã un copil, jertfa lui e comparatã
cu a grãuntelui care putrezeºte
în pãmânt ca sã dea naºtere altei
vieþi, precum ºi cu a
Mântuitorului Iisus Hristos care
s-a jertifit pentru salvarea
omenirii (Puterea jertfei).

În ansamblul ei, cartea lui
Constantin Pãdureanu se consti-
tuie într-un instrument valoros ºi
util pentru stimularea cunoaºte-
rii originii ºi devenirii fenomenu-
lui creºtin ortodox, în Grecia ºi
nu numai, cât ºi pentru revelaþia
religioasã a unor trãiri emoþiona-
le de mare intensitate.

nnnnn Toma Grigorie

pelerinaj în Grecia creºtinã

Dan Nica
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Când vine vorba de per-
sonalitãþi de o aseme-
nea anvergurã, porni-

rea oricui este sã înceapã cu for-
mula-ºablon „X nu are nevoie de
nicio prezentare”. Dupã care, se
încropeºte, evident, o  prezenta-
re. În cazul nostru, nerozia de a
vorbi astfel ar fi chiar mai eviden-
tã decât de obicei, de vreme ce
actorul însuºi recunoaºte cã e
adesea oprit pe stradã de oameni
care nu îi ºtiu numele, dar care îl
asociazã cu vreun personaj. ªi au
cu cine, cãci, de-a lungul a patru
decenii, Florin Zamfirescu a rea-
lizat o mulþime de bijuterii actori-
ceºti. Îmi vin instantaneu în min-
te Gicã din Mere roºii (regia Ale-
xandru Tatos, 1976), ªtefan din
Iarba verde de acasã (Stere Gu-
lea, 1978), Machidon din Rãmân
cu tine (George Cornea, 1982),
Þugurlan din Moromeþii (Stere
Gulea, 1988), sau, mai recent, Po-
etul Gãrii de Nord din Filantro-
pica (Nae Caranfil, 2002) ºi dr. Ar-
delean din Moartea Domnului
Lãzãrescu (Cristi Puiu, 2005). ªi
mai sunt destule. Roluri foarte
diferite, prea diferite pentru a cre-
de cã pot fi puse în valoare de
acelaºi actor. În plus, mulþi le-ar
considera slab ofertante, cel pu-
þin ca dimensiuni. Florin Zamfi-
rescu s-a pus cu totul în slujba
fiecãruia din personajele pe care
a fost chemat sã le umple. A reu-
ºit sã le facã memorabile, cu ris-
cul de a se pune în umbrã pe sine.

Curios sã aflu ce vrea ºi ce
poate sã spunã despre „Magia
artei actorului”, am luat zãpezile
în piept pentru a-l vedea pe Flo-
rin Zamfirescu, la o întâlnire

SpectActor, organizatã de Teatrul
Naþional din Craiova, duminicã,
12 februarie. Douã ore în care vor-
bitorul a explicat, didactic, lucruri
care nu prea se spun la ºcoalã,
nici mãcar la ºcoala actorilor, cred.
Am simþit sala fibrilând, de câte-
va ori, iar spre final am vãzut-o
izbucnind. Curiozitãþi, pãreri, po-
lemici. Greu pentru moderator sã
facã încheierea. Îmi treceau atâ-
tea prin cap, încât nu-mi venea
sã pãrãsesc sala.

M-am învârtit o vreme în jurul
mesei la care Florin Zamfirescu
scria dedicaþii, fãcându-mi curaj
sã îl abordez. Ca sã-mi justific
cumva prezenþa, am început sã
fac poze. Am avut norocul ca prin
faþa aparatului sã treacã alte câ-
teva figuri antologice ale teatru-
lui ºi filmului românesc. În sfâr-
ºit, mi-am cãlcat pe reþineri ºi m-
am apropiat, cu Mozaicul în
mânã, sã cer „zece minute” de
conversaþie. A acceptat imediat,
cu o condiþie: sã gãsim un loc
unde sã poatã fuma în voie. Nu
aveam cum sã nu empatizez.

Ne-am retras pe fotoliile de la
etajul II. Ca un profesionist al
culiselor, a fãcut rapid rost de o
scrumierã. „Cred cã a fost bine!”,
a conchis trãgând primul fum. N-
am putut decât sã îngân un „Da!”.
Sper sã-mi fi citit sinceritatea pe
figurã. Am înghiþit de trei ori ºi i-
am spus cã, în copilãrie, credeam
cã îl cheamã Danga Langa. Cre-
deam cã se va amuza. „Danga
Langa e un sketch, pe care l-am
jucat cândva, pentru un Reve-
lion”, mi-a spus vizibil întristat.
Pãrerea de rãu e de înþeles: „Când
jucam pe scenã, se vorbea din

salã «Uite-l pe Danga Langa!».
ªi jucam Shakespeare”. A mai fost
ºi Ion din Nãpasta (regia Alexa
Visarion, 1985), dupã care lumea
l-a asimilat, vreme de zece ani, cu
personajul, spunându-se cã are
„privire de nebun”. În zilele noas-
tre, vedeta este Gigi Dumbravã,
din serialele Inimã de þigan ºi
Regina. Mã aºteptam sã simt un
pic de regret sau de dispreþ ºi faþã
de acest Gigi. Dar nu. Existã însã
destule alte regrete, roluri cu care
a pierdut vremea. E adevãrat cã
vina a fost, în principal, a regizo-
rilor, dar pare sã se simtã într-un
fel complice. E împãcat mãcar cã
nu s-a lãsat folosit în scopuri pro-
pagandistice. Nu mi-am putut re-
prima pornirea de a-i spune cã
destule din filmele în care a jucat
sunt trecute de CTP pe lista pro-
ducþiilor cu „conþinut propagan-
distic”. „N-am citit ce scrie Cris-
tian Tudor Popescu. ªi nici nu
mã intereseazã”. A respins eti-
cheta, mai ales în ceea ce priveº-
te Iarba verde de acasã, dar,
dupã câteva secunde de tãcere,
a acceptat cã mai toate filmele
epocii au fost, cât de puþin, atin-
se de microbul ideologic. Cum îl
considerã profesorul de azi pe
tânãrul Zamfirescu, din anii ’70-
’80? „Naiv”. Practicã actoria ca
introspecþie – mai citisem unde-
va asta. Iar Ion, nebunul, e rolul

care l-a marcat cel mai puternic.
Arãta atâta pasiune pentru per-
sonaj, încât am renunþat sã mai
aduc vorba de „catindatul de la
percepþie”, cum intenþionam.
Aveam senzaþia cã m-aº duce în
derizoriu. Nu am vrut sã sar însã
peste întrebarea-cliºeu: „V-aþi
gândit sã plecaþi din România?”.
Îºi aduce aminte de o ofertã ve-
nitã în timpul unui turneu în Ger-
mania. Conºtient de dificultãþile
adaptãrii lingvistice, a refuzat.
Discuþia a avansat firesc spre ra-
portarea la cinematografia inter-
naþionalã. Nu ºtie cum s-ar fi des-
curcat în altã parte, dar e sigur
cã, în condiþiile de la noi, ar fi
putut întrece lejer orice vedetã
hollywoodianã. Pe de Niro, de
exemplu.

Am trecut la „speranþele pro-
fesionale din 1990”. Evident,
multe! ªi realizate, în cea mai mare
parte. Singura pãrere de rãu pri-
veºte lunga perioadã neagrã prin
care a trecut cinematografia. Dar,
iatã, a depãºit-o! Nemulþumirile,
nu puþine, sunt de ordin social.
De teamã sã nu schimbãm regis-
trul, mi-am exprimat convigerea
cã e greu sã fii practician ºi peda-
gog, în acelaºi timp, cã judecata
studenþilor e cea mai durã. De
acord! Se teme cã tinerii ar putea
sesiza discrepanþe între ce le spu-
ne ºi ce le aratã. Sperã sã nu i se

întâmple niciodatã ceea ce i-a
povestit o colegã de breaslã, anu-
me cã a fost ºocatã de prestaþia
slabã a fostului ei profesor.

Finalul a fost optimist, pentru
cã nu împãrtãºeºte deloc viziu-
nea catastrofistã a dispariþiei ac-
torilor mari. Nu apar doar indivi-
dualitãþi, ci „generaþii întregi”.
Gândul i-a fugit imediat la Scri-
soarea pierdutã, în variantã „fe-
minizatã”, pusã în scenã de
clasa pe care o tuteleazã la
UNATC. „Goe, Zaharia – cã mer-
ge –, ªtefana, Ghiþica, Cetãþeana
turmentatã”. Se difuzeazã pe TVR
Cultural. Neºtiind precis când, a
început sã sune încoace ºi înco-
lo. Era deja duminicã dupã-amia-
zã, aºa cã nu m-a surprins cã ni-
meni nu rãspundea. Asistam la
desfãºurarea unui profesor mân-
dru de studenþii sãi. I-am promis
cã nu voi rata, sub nicio formã,
spectacolul.

Am mai stat câteva minute,
vorbind despre diverse. Încerca
sã amâne intrarea în biroul direc-
torului. Nu de alta, dar un afiº
mare avertiza cã acolo nu se fu-
meazã. Ne-am despãrþit vorbind
despre inadecvarea „actualizãri-
lor” lui Caragiale. În timp ce fã-
ceam primii paºi, mi-a reamintit de
Scrisoarea femininã.

nnnnn Mihai Ghiþulescu

Florin Zamfirescu.
între Ion nebunul ºi Gigi Dumbravã

Memoria spectatorului: Gigi Dumbravã ºi Poetul Gãrii de NordMemoria spectatorului: Gigi Dumbravã ºi Poetul Gãrii de Nord

Împreunã
cu actorul craiovean

Angel Rababoc
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Doina Uricariu ºi Vladimir Bu-
lat, Antonovici 1911-2002:
Sculptor on Two Continents,
prefaþã de Alain Bosquet, ediþie
bilingvã în românã ºi englezã,
Editura Universalia Publishers,
New York, 2011, 360 p.

Anii dictaturii comunis-
te ne-au îndepãrtat de
mulþi dintre conaþiona-

lii noºtri, aflaþi pe alte meleaguri.
Despre unii mai ºtiam câte ceva,
despre alþii aflãm abia acum ºi nu
contenim sã ne mirãm câþi oameni
de valoare a dat pãmântul româ-
nesc. În 2011, editura „Universa-
lia Publishers” editeazã, sub în-
grijirea a doi oameni de culturã,
somptuosul album Antonovici
(1911-2002), sculptor pe douã
continente. Cei doi autori, Doina
Uricariu, scriitor ºi editor cu o
prestigioasã activitate împreunã
cu criticul ºi istoricul de artã, Vla-
dimir Bulat, întocmesc un foarte
documentat ºi voluminos tom de
360 pagini, in quarto, cu sute de
fotografii color, tipãrit pe o hârtie
de calitate ºi cu o machetare co-
respunzãtoare, legat în pânzã al-
bastrã ºi o elegantã supracoper-
tã. Textul lucrãrii este cules bi-
lingv, în englezã ºi românã ºi este
structurat în trei mari capitole:
descoperirea operei lui Antono-
vici, traseul biografic ºi o parte
finalã, care cuprinde, printre al-
tele, ºi un catalogue raisonné,
ca ºi un studiu al unei cunoscute
esteticiene, Nina Stãnculescu,
despre „Tandreþea tactilului”, ca
un adevãrat pandant al studiului
introductiv semnat de cunoscu-
tul poet ºi critic de artã francez,
Alain Bosquet. O lucrare demnã
de toatã lauda, în care munca
autorilor s-a dovedit nu numai de
mare nobleþe sufleteascã, dar ºi
rodnicã, studiul monografic fiind
atent elaborat, iar orizontul oferit
celui ce parcurge paginile este cât
se poate de generos în privinþa
operei ºi vieþii artistului.

Constantin Antonovici, un sculptor
pe douã continente

Ajunge la Paris,
unde se stabileºte
pentru patru ani,

devenind învãþãcel
al gorjeanului

Constantin Brâncuºi
Constantin Antonovici s-a

nãscut în judeþul Neamþ, a stu-
diat la Academia de Artã din Iaºi,
fiind coleg de an cu sculptorul
Iftimie Bârleanu ºi pictorul Petru
Hârtopeanu, având ca profesori
pe sculptorul Ioan Mateescu ºi
pictorul Nicolae Tonitza. Va câº-
tiga concursuri pentru diferite
aºezãminte bisericeºti, culturale
sau administrative, va cãlãtori cu
multe peripeþii în timpul celei de-
a doua conflagraþii mondiale, dar
va avea prilejul sã fie ºi în preaj-
ma unor oameni de mare talent,
ceea ce, fãrã discuþie, îi vor influ-
enþa nu numai viaþa, dar, bineîn-
þeles, ºi opera. Are posibilitatea
sã-l cunoascã la Bucureºti pe
sculptorul croat Ivan Mestrovici,
care va realiza cele douã statui
ecvestre ale regilor României ºi
pe cea a lui I. Brãtianu. Apoi,
merge la Zagreb, unde se va ºcoli
în atelierul maestrului.

Era cât pe ce sã fie
executat de Gestapo,

pentru refuzul sãu
de a îmbrãca

uniforma „SS”
Vremurile fiind înnegurate de

cizma rãzboiului, va pleca la Vie-
na, unde va zãbovi în atelierul
profesorului de la „Akademie der
Bildenden Kunste”, Fritz Behn
(1870-1971), cãruia avea sã-i de-
vinã chiar asistent, la catedrã.
Asta se întâmpla în 1942, dupã
ce în 14 august 1941 era cât pe ce
sã fie executat de Gestapo, pen-
tru refuzul sãu de a îmbrãca uni-
forma „SS”. Avea sã mai cãlãto-
reascã, cãci, aºa cum noteazã Vla-
dimir Bulat, era „aventurier ºi
deambulatoriu” . În 1947, ajunge
la Paris, unde se stabileºte pen-
tru patru ani, devenind învãþãcel
al gorjeanului Constantin Brân-
cuºi, fiind unul din numeroºii
elevi al celui care a dat un nou
sens sculpturii moderne. Atelie-
rului din Impasse Ronsin 11, îi
trecuserã pragul Modigliani, No-
guchi, Miliþa Petraºcu, Irina Co-
dreanu, Margareta Cosãcescu,
Sandra Kessel. Una dintre prime-

le încercãri, la care meºterul de la
Hobiþa l-a supus pe noul venit, a
fost „proba de foc” a tãierii unui
lemn. Un amãnunt deloc de ne-
glijat este acela cã Brâncuºi utili-
za doar lemn vechi, foarte scump,
pe care-l tãia ºi-l fasona singur,
neavând încredere în altcineva.
Ei bine, a fost un succes! Aºa cã
maestrul i-a spus discipolului sã
continue, el ocupându-se de cele
gospodãreºti, în rolul de bucã-
tar. Amuzant este faptul cã Anto-
novici, pânã la vârsta de 17 ani,
s-a numit Bucãtaru’, iar de la acea
datã a fost adoptat de Iacob An-
tonovici, schimbându-ºi numele,
la acel moment. O chestiune in-
teresantã este faptul cã „nea Cos-

din þinutul Neamþ, cea pe care
eposul nostru popular o evocã
în multe ocazii, cea pe care neîn-
trecutul povestitor de la Humu-
leºti o aminteºte nu o datã, va
deveni un motiv al creaþiei sale.
În Ornitologia poporului ro-
mân, folcloristul Simion Florea
Marian ilustreazã cu multe date
aceastã pasãre. În evul mediu, de
la truverii francezi ºi spanioli, La
Villon ºi pânã la Ronsard, regã-
sim imaginea pãsãrii. Chiar în
epoca modernã poetul Ferdinand
Marc, care se va ocupa de publi-
carea revistei avangardiste Sa-
gesse, la Paris, între 1927 ºi 1931,
va pune pe copertã, chiar a pri-
mului numãr, silueta unei bufni-
þe. ªi încã un exemplu, pe coper-
ta numãrului special  „Les arts
plastiques”, dedicat temei „Fan-
tasticul de la Bosch la Magritte”,
cu prilejul celei de-a XXVII-a ediþii
a Bienalei de la Veneþia, ce cre-
deþi cã apare pe copertã? Tot o
bufniþã… Bufniþa reprezintã, de
regulã, simbolul tristeþii, singu-
rãtãþii, melancoliei. În mitologia
greacã, ea este cea care reteazã
firul destinului, în cea hindusã
este mama, în timp ce în cea chi-
nezã este pasãrea înspãimântã-
toare care-ºi devoreazã mama.
Existã ºi acea vorbã, la noi, ca
termen peiorativ: „i s-a dus bu-
hul”. În Glossariul Limbii Româ-
ne din 1871, Laurian ºi Massimu,
dau cuvântului „bufniþã” ºi sen-
sul metafizic al unei persoane re-
trase, care se bosumflã uºor.

Cu toatã covârºitoarea influ-
enþã a statuarei personalitãþi a lui
Brâncuºi, Antonovici nu rãmâne
un epigon, acest lucru fiind de-
monstrat prin osârdia celor care
au meritul de a ne fi pus la înde-
mânã aceastã lucrare. Într-un afo-
rism, Lucian Blaga numea drept
epigoni, „oameni nãscuþi dintr-o
statuie”, însã în cazul lui Anto-
novici este vorba despre naºte-
rea unui sculptor, cu o creaþie
bine conturatã, zãmislitã din ope-
ra unui titan.

nnnnn Florin Colonaº

tache” era foarte exigent cu bu-
cãtãreala, þinând cu sfinþenie la
masa tradiþionalã, dupã toate ca-
noanele gospodãriei gorjene. De
altfel, ºi un vizitator al sãu, origi-
nar din Gorj, eruditul Petre Pan-
drea, va relata despre acest ritual
al mesei. Antonovici a avut no-
roc cã a ales o altã probã durã ºi
deosebit de riscantã, tãierea lem-
nului, unde a izbândit, în locul
„periculoasei” preparãri a buca-
telor. Sã nu trecem cu vederea
episodul unui alt compatriot,
avangardistul Jacques Herold,
aflat în atelierul brâncuºian, care,
dupã ce a stricat mâncarea de lin-
te a maestrului, a fost dat afarã,
fãrã niciun fel de regrete. Nota
Antonovici, despre firea maestru-
lui: „Brâncuºi era o fire nervoasã
ºi impulsivã, însã tot pe atât era
ºi calculat”.

Influenþa lui Brâncuºi
este însã evidentã,

nu numai în tratarea
subiectului, dar ºi

în alegerea soclului
sculpturilor sale

Dupã patru ani, artistul se va
bucura de aprecierea lui Brân-
cuºi, care-l va recomanda în scris,
în 9 mai 1951: „are mult talent pen-
tru sculpturã ºi lucreazã cu îndâr-
jire”. Simplu, dar convingãtor!
Periplul artistic va continua apoi
în Canada ºi Statele Unite, dar ºi
cu vizite în România. Prima a fost
la Colocviul Brâncuºi, din 1967.
Nici nu se putea altfel. De la meº-
ter a dobândit Antonovici ade-
vãrata artã, pe care a practicat-o

cu pasiune întreaga viaþã. Maes-
trul sãu i-a dat acel impuls, care-
l va cãlãuzi în întreaga sa creaþie
artisticã. A urmat apoi o altã vizi-
tã la Craiova, în 1971, la o altã
manifestare închinatã maestrului
ºi, în continuare, alte vizite în
patrie. Opera lui Antonovici este
bogatã ºi variatã ca tematicã ºi
este strãbãtutã de firul roºu al
gândirii gorjeanului. Influenþa lui
Brâncuºi este însã evidentã, nu
numai în tratarea subiectului, dar
ºi în alegerea soclului sculpturi-
lor sale.

Brâncuºi concepea soclurile
cu o grijã deosebitã, lucru pe care-
l va face ºi Antonovici, pentru
punerea în evidenþã a lucrãrilor.

Dacã maestrul a realizat „Mãias-
tra”, elevul a ales o altã pasãre,
bufniþa, motiv pe care l-a dezvol-
tat pe parcursul multor decenii.
Interesantã apropierea de aceas-
tã pasãre rãpitoare, de noapte, pe
care a adoptat-o drept simbol al
operei sale! Bufniþa, cea pe care
o ºtia prea bine din copilãria sa,

Salvador Dali, Kurt Waldheim ºi Antonovici în anii 70

Constantin Antonovici între Tretie ºi V. G. Paleolog

Antonovici cu Vulturul de plastic ºi Bufniþa zburãtoare
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altfel despre filme

„Eu conduc vreo douã ziare.
Tu ce faci?”

Charles Foster Kane,
Citizen Kane

Suferind de ceea ce s-ar
putea numi, cu un strop
de expresivitate vulga-

rã, sindromul oilor, foarte mulþi
critici, în special de peste Ocean,
considerã cã Citizen Kane, filmul
regizat, în 1941, de Orson Wel-
les, este cea mai bunã peliculã
americanã din toate timpurile.
Sincer, nu sunt sigur nici dupã
câteva vizionãri cã aºa stau lu-
crurile: ezit permanent între eti-
cheta de capodoperã esteticã ºi
de fraudã intelectualã majorã. În
termeni profani, sunt ca un pro-
fesor care, descoperind textele
unui elev, nu se poate decide
dacã are în faþã un geniu sau un
impostor. Ca parabolã a voinþei
de putere însã, producþia de de-
but a lui Welles este transparen-
tã ca sticla.

Fiind vorba despre unul din-
tre cele mai lãudate films à clef
(înrudit, aºadar, mãcar pe depar-
te, cu fellinianul 8 ½ ºi descins din
tradiþia acelor romans à clef bre-
vetate, încã din secolul al XVII-
lea, de Mademoiselle de Scudéry)
poate cã nu ar fi lipsit de interes
dacã aº începe mica mea prezen-
tare cu finalul: scena în care mag-
natul de presã (interpretat tot de
Welles, inepuizabil ºi greu cen-
zurabil) rosteºte, înainte de a
muri, un singur cuvânt misterios,
„Rosebud”. Un reporter (varian-
ta americanã a detectivului de þarã
britanic sau a curiosului aristo-
crat francez) este, pe bunã drep-
tate, intrigat de aceastã aglutina-
re de foneme ºi porneºte în cãu-
tarea unui rãspuns: acest quest
deopotrivã afectiv ºi intelectual
constituie, de altfel, ºi carnea pro-
priu-zisã a peliculei. Mulþi dintre
dumneavoastrã, obiºnuiþi cu me-
saje de rãmas-bun ceva mai in-
spirate, fie în registrul liric, gen
„Trebuie sã intru, se înalþã cea-
þa” (Emily Dickinson), fie în cel
ironic, gen „Dumnezeu o sã mã
ierte, cã doar cu asta se ocupã”
(Heinrich Heine), vor fi nevoiþi sã
facã mici concesii estetice în ca-
zul producþiei americane. La urma

viaþa ºi moartea unui cetãþean american
urmelor, sã nu uitãm, ne confrun-
tãm cu debutul unui cineast ex-
tras dintr-o naþiune tânãrã, ai cã-
rei nouveaux riches mor rostind
„Oh, shit”. Având în vedere
aceasta, eu zic cã varianta „Ro-
sebud” e chiar onorabilã...

La final, aflãm, desigur, cã
„Rosebud” incarneazã epura ino-
cenþei infantile pentru Kane:
anamneza este declanºatã de
descoperirea unei jucãrii care,
agitatã, produce iluzia unei nin-
sori într-un mic recipient cu apã.
Spectatorul realizeazã instanta-
neu trucul proustian al lui Wel-
les: micul obiect circular este
madlena care-l poate catapulta pe
actant într-o zonã afectivã extrem
de dificil de atins în condiþii nor-
male. Nu trebuie omis nici proce-
deul cinematografic, prompt ex-
ploatat de cineastul american, al
iluziei multiplicãrii: figura eroului
trece prin faþa unor oglinzi para-
lele, apte de a-i proiecta ºi repro-
duce imaginea la infinit. Herme-
neutica este, din nou, (iertat fie-
mi nevinovatul joc de cuvinte)
transparentã: ante mortem, Kane

este mai mulþi – silueta sa se
descompune în factorii primi ai
trãirilor subiective, iar eul se pul-
verizeazã în mici fragmente ber-
gsoniene, imposibil de coagulat
în absenþa pastei vâscoase a
memoriei. Sugestia este preluatã
ºi augmentatã de cadrul morþii
magnatului, în care jucãria alune-
cã din mîna muribundã ºi se sfã-
râmã în bucãþi, odatã cu sparge-
rea ireversibilã a conºtiinþei inte-
gratoare.

O lecturã paralelã celei herme-
neutic-subiective, concentrate în
rândurile anterioare, se poate exe-
cuta cu uºurinþã din unghiul per-

misiv al nietzscheenei voinþe de
putere. Desigur, nu am în vedere
aici doar puterea vulgarã, contro-
lul financiar ºi sibaritismul unei
vieþi materiale exemplare, ci ºi
puterea subtilã, implicând dansul
social, îngemãnarea firelor ce
conduc destinele indivizilor în
mâna unui pãpuºar curios ºi plin
de iniþiativã, nu a unui tiran obiº-
nuit. Cariera politicã a lui Kane,
condusã cu abilitate machiavel-
licã, se curmã însã brusc, odatã
cu descoperirea, atât de cãtre
soþie, cât ºi de cãtre rivalul sãu, a
unei afaceri extraconjugale a ce-
tãþeanului nostru. Partea a doua
a vieþii acestuia este, prin urma-
re, una de tristã recluziune: pãrã-
sit de nepoata preºedintelui, se
cãsãtoreºte cu amanta, doar pen-
tru a fi abandonat ºi de aceasta.
Uriaºa ºi luxoasa proprietate în-
tre zidurile cãreia Kane îºi petre-
ce ultimii ani din viaþã este un
interesant intertext coleridgean:
Xanadu, asemenea faimoasei ce-
tãþi a cuceritorului Genghis Han.

Bine, bine, mã veþi întreba, dar
ce reprezintã, concret, „Rose-
bud”? Rãspunsul este furnizat,
cum am precizat deja en passant,
în ultimele secvenþe ale peliculei:
mai mulþi servitori fac curãþenie
în Xanadu ºi pun pe foc, în cup-
torul amenajat la subsol, obiec-
tele pe care le considerã inutile
sau lipsite de valoare. Printre
acestea, flãcãrile învãluie o sanie,
pe care este desenat un trandafir
(vã amintiþi cã eroul rosteºte sil-
bale sibilinice dupã ce contem-
plã fulgii de nea). Aceasta se nu-
mea Rosebud. V-aþi scos deja
batistele sau aºteptãm Casa-
blanca?

nnnnn Cãtãlin Ghiþã



21, serie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul XVVVVV, nr, nr, nr, nr, nr. . . . . 22222 ( ( ( ( (160160160160160), 20), 20), 20), 20), 201212121212

r
te

C onstantin Brâncuºi
s-a nãscut la sfârºitul
lunii februarie 1876 în

satul Hobiþa din judeþul Gorj ºi a
pãrãsit aceastã lume, intrând în ne-
murire, la 16 martie 1957 la Paris.

În fiecare loc unde s-a oprit
dupã plecarea din Hobiþa – la Târ-
gu Jiu, la Slatina, când avea vâr-
sta de 13 ani – la Craiova, apoi la
Bucureºti, Viena, Paris ºi în în-
treaga lume, a învãþat câte ceva
– doritor sã cunoascã, sã creeze
ºi sã cucereascã. Satul natal l-a
învãþat pe copilul Brâncuºi
sã descopere ºi sã iubeas-
cã copacii, sã priveascã zborul
pãsãrilor, alunecarea peºtilor ºi -
netezimea pietrelor spãlate de
apã, dar ºi frumuseþea bisericii cu
strane de lemn cioplite de strã-
bunicul al cãrui nume îl purta –
Constantin, a porþilor ºi a case-
lor de lemn din zonã. La plecarea
de acasã copilul Constantin
Brâncuºi a luat cu el dragostea
pentru lucrul bine fãcut ºi cele
douã obiecte cioplite ºi încrustate
de el – fluierul ºi toiagul de lemn.

La Târgu Jiu, la Ion vopsito-
rul l-au fermecat culorile. La Cra-
iova, la Ion dogarul, cucerit de
curbura lemnului, a învãþat sã
facã butoaie. La birtul fraþilor
Spirtaru din Piaþa Gãrii, la prãvã-
liile lui Ion Zamfirescu, Grecescu-
perierul sau Ghiþã Ionescu, a
învãþat sã iubeascã oamenii dar
ºi sã fie iubit ºi preþuit pentru în-
demânarea cu care fãcea lucruri
imposibile pentru oricine, dar nu
ºi pentru tânãrul Brâncuºi. În-
 scândurile lãzii de portocale a

Constantin Brâncuºi:
„la Craiova m-am nãscut a doua oarã”

simþit cântecul lemnului, a vãzut
forma care i-a încântat sufletul
prin sunetele ei – vioara. A
fost primul obiect cioplit de Brân-
cuºi despre care s-a vorbit în Cra-
iova. Acest lucru i-a determinat
pe patronii sãi sã îl înscrie în anul
1894 la ªcoala de Arte ºi Mese-
rii, clasa de sculpturã, unde a fost
elev intern, cu bursã, pânã în
anul 1898.

La aceastã perioadã doresc sã
fac referire in acest articol, perioa-
da în care Brâncuºi ºi-a dovedit
talentul ºi menirea în lucrãri de artã
decorativã care au rezistat peste
timp, pãstrate în Craiova dar ne-
cunoscute de craioveni. Nu este
vorba despre Cabinetul Brâncuºi
din Muzeul de Artã al oraºului,
cele ºase sculpturi expuse fiind
create dupã plecarea lui Brâncuºi
din Craiova: Vitellius – 1898, gips,
Orgoliu – 1905, bronz, Cap de
bãiat – 1906, bronz, Sãrutul –
1907, piatra, Coapsa – 1909, mar-
mura ºi Domniºoara Pogany –
replica în bronz din anul 1950, la
care se adaugã cele douã studii
anatomice Ecorseu – 1902, gips,
pãstrate la Muzeul de Artã ºi Co-
legiul Carol I, obiecte personale
(masa de lucru pentru modelaj,
creion de tâmplãrie, aparat de fo-
tografiat), schiþe ºi desene, cores-
pondenþa.

De ce este importantã perioa-
da de la Craiova? Pentru cã aici,
la Craiova, s-a format sculptorul
Constantin Brâncuºi, dovedind
cã poate sã facã lemnul sã cânte,
cã ºtie sã stãpâneascã materialul
ºi sã îl facã sã vorbeascã în limba

sa tãcutã prin forme de o frumu-
seþe ancestralã, într-un echilibru
perfect, regãsite poate peste timp
în universalitatea sãrutului sau în
perfecþiunea zborului. Pentru cã
aici, copil ºi apoi elev sculptor, a
simþit începutul lucrurilor, a trãit
„creaþia”, a transformat materia în
idee, palpabilul în emoþie. A vã-
zut viaþa, frumuseþea, forma în
ceea ce noi – ceilalþi – vedem un
simplu material de lucru: pãmân-
tul, lemnul, iar mai târziu piatra,
marmura, bronzul. Brâncuºi nu
creeazã forme ci idei, obiectul
devine mesaj. Funcþionalul se
transformã în decorativ, elemen-
tele geometrice ºi florale, stiliza-
te, sunt compuse în desfãºurãri
ample, în structuri spaþiale sinu-
oase realizate pe mai multe nive-
le de adâncime, într-o succesiu-
ne de linii ritmate, melodice chiar!

Actele ºi documentele origi-
nale din perioada de la Craiova
1894-1898: cereri de înscriere, de
bursã, consimþãmântul mamei –
Maria – pentru ca fiul ei, Con-
stantin Brâncuºi, sã înveþe
sculptura la ªcoala de Arte ºi Me-
serii, documente ºcolare, garan-
þii, procurã º.a. se pãstreazã la
Direcþia Judeþeanã Dolj a Arhi-
velor Naþionale. Din aceeaºi pe-
rioadã, la Craiova se aflã lucrãri
originale, create de Brancuºi:
scaun colþar pãstrat la Muzeul de
Artã. Este parþial deteriorat, ele-
mentele de susþinere – picioare-
le, braþele sunt o alternanþã ori-
ginalã de muchii drepte ºi curbe,
ornamentele fiind sculptate pe
spãtar ºi la baza suprafeþei tapi-

þate, conferind decorativism ºi e-
leganþã, dar ºi senzaþie de con-
fort, de stabilitate; douã rame -
din lemn de tei, dreptunghiula-
re, cu dimensiuni apropiate, cu
baza suprînãlþatã central iar latu-
ra superioarã dublu arcuitã, ter-
minatã printr-un ornament pira-
midal vertical; au fost recondiþi-
onate prin completare parþialã a
elementelor distruse. Se pãstrea-
zã în colecþia ªcolii de Arte ºi
Meserii, actualul Colegiu Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi” de pe strada cu ace-
laºi nume; douã obiecte de refe-
rinþã – caseta ºi rama – pãstrate
mult timp în colecþia familiei C. S.
Nicolaescu Plopºor la Craiova, au
fost înstrãinate, despre casetã
ºtiindu-se cã se aflã în prezent la
Muzeul de Artã. A fost lucratã în
anul 1897 din lemn de tei cu ca-
pac de cireº pentru a fi daruitã
directorului ºcolii în semn de
mulþumire. Este dreptunghiularã,
cu capac dublu subdimensionat
prin restrângeri succesive ale for-
melor orizontale, muchiile verti-
cale ale casetei sunt dublate cu
colonete sculptate, iar feþele la-
terale au reliefuri decorative ara-
bescate-vegetale ºi elemente de-
scriptive, simbolice, mãrginite de
chenare liniare; uºile de intrare
în catedrala „Sf. Dumitru”, lucra-
te din bronz în exterior ºi din lemn
în interior, sculptate împreunã cu
alþi elevi ai ªcolii de Arte ºi Me-
serii ºi candelabrul central al
catedralei „Sf. Dumitru” din
bronz, realizat în aceeaºi perioa-
dã de elevii ºcolii. Aceastã posi-
bilitate a fost exprimatã la cente-
narul din 1971, preluatã dupã
acordarea numelui „Constantin
Brâncuºi” fostei ªcoli de Arte ºi
Meserii ºi organizarea Expoziþiei
permanente –Brâncuºi în cadrul
ºcolii; Cam acestea sunt lucrãrile
atribuite lui Constantin Brâncuºi,
realizate în perioada cât a trait în
oraºul nostru, unde, spunea
Brâncuºi „m-am nãscut a doua
oarã”. Craiova, care pãstreazã

în fiinþa ei spiritul lui Brâncuºi,
nemurirea ºi universalitatea sa,
care a descoperit geniul lui Brân-
cuºi, l-a acceptat ºi l-a format în-
drumându–i paºii spre desãvâr-
ºire, cinsteºte creaþia marelui
sculptor: bârnele din lemn, adu-
se în anul 1972 prin grija lui V. G.
Paleolog pentru a recrea aici ate-
lierul de la Paris al lui Brâncuºi,
pãstrate în curtea Colegiului Teh-
nic de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi”, unde se aflã ºi
Bustul lui Constantin Brâncuºi -
realizat în piatrã în perioada 1971-
1977 de sculptorul Ilie Berindei.
În apropiere este o copie în pia-
trã dupã ultima lucrare creatã de
Constantin Brâncuºi, Piatra de
hotar – simbolul hotarului între
viaþã ºi moarte în accepþia sa, lu-
crare pusã iniþial la intrarea în
Craiova dinspre Filiaºi; Bustul lui
Constantin Brâncuºi adus în
anul 1967 în Parcul „Nicolae Ro-
manescu”, susþinut de un piedes-
tal romboedru din marmura nea-
grã amintind de „Coloana nemu-
ririi neamului” de la Tg. Jiu – cum
o numea Brâncuºi, autor sculp-
torul Constantin Lucaci; Bustul
lui Constantin Brâncuºi  de pe
Aleea Personalitãþilor – inaugu-
ratã în anul 2006 în Parcul Tea-
trului Naþional, realizat în bronz
de artistul plastic craiovean,
Marcel Voinea.

Se poate aminti ºi Fântâna ar-
tezianã amplasatã în Piaþa Gãrii
pe locul unde se aflã Birtul Fraþi-
lor Spirtaru, dupã un proiect al
arhitectului Viorel Voia, cu forme
de piatrã elansate, inspirate din
creaþia brâncuºianã, distrusã ºi
înlocuitã, pãstrându-se amplasa-
mentul, cu un simplu joc de jeturi
de apã.

Trãim în oraºul în care au rã-
sunat paºii lui Brâncuºi, îi cu-
noaºtem chipul, îi privim lucrãri-
le. Poate ºi prin acestea Craiova
este unicã, este universalã, este
a noastrã.

nnnnn Magda Buce–Rãduþ
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Sub acest generic, am
avut ocazia sã urmãresc
un concert al Filarmoni-

cii „Oltenia”, structurat pe muzi-
ca lui W.A. Mozart ºi A. Bruc-
kner, concert desfãºurat sub ba-
gheta dirijorului Emil Siegbert
Maxim, cu concursul orchestrei
simfonice ºi coralei academice ale
instituþiei. Din creaþia solarului
compozitor salzburghez, am as-
cultat Uvertura operei „La Cle-
menza di Tito”, K. 62 ºi Simfonia
concertantã în Mi bemol major
pentru oboi, clarinet, corn, fagot
ºi orchestrã, K. 297b, ambele lu-
crãri prezentate într-o atmosferã
seninã cu „sublinieri” sonore de
esenþã bethovenianã. Caracterul
aproape religios al meditaþiei din
partea medianã a Simfoniei con-
certante a oferit celor patru so-
liºti craioveni – Liviu Fãrcaº-Be-
rechet (oboi), Liviu Chisãr (clari-
net), Gheorghe Dondoe (corn) ºi
Manuela Ghiþã (fagot) – posibili-
tatea de a-ºi etala muzicalitatea,
bucuria evidentã cu care cântã,
sincronizarea în execuþie, strãlu-
cirea expresiei artistice. „Te
Deum-ul” brucknerian în versiu-
nea dirijorului Emil Siegbert Ma-
xim a avut consistenþa sonorã
proprie muzicii marelui reprezen-
tant al muzicii secolului 20, exa-
cerbând forþa alãmurilor, cãrora
le-a opus sublimul sonor al cor-
zilor, conferind întregului discurs
(orchestrã, cor, soliºti vocali)
mãreþia unei catedrale. Cvartetul
solistic, format din craiovenii
Diana Þugui (sopranã), Mihaela
Popa (mezzosopranã), Ioan Che-
rata (bariton) ºi clujeanul Sorin
Lupu (tenor), s-a situat la nivelul
aºteptãrilor, cântând cu aplomb

nnnnn MIHAELA VELEA

soliºti craioveni în concert
ºi expresie nedisimulatã; felicitãri
pentru afecþiunea cu totul aparte
pe care aceºti artiºti o manifestã
pentru podiumul vocal-simfonic
(ºtiindu-se cã ei slujesc, cu pre-
ponderenþã, scena liricã).

Într-un recent spectacol al
Teatrului Liric „Elena Teodorini”,
cu opereta „Logodnicul din
Lunã” a compozitorului german
Eduard Künneke (regia Teodor
Ispas, miºcarea scenicã Lauren-
þiu Nicu), am fost plãcut impresi-
onaþi de superba creaþie a inter-
pretului rolului Egon, Laurenþiu
Nicu, un artist complex, care cân-
tã ºi danseazã cu o dezinvolturã
fascinantã. Bâlbâiala proprie per-
sonajului face savoarea comicã
a evoluþiei sale, îl „prinde” de

minune pe Laurenþiu Nicu. Este
credibil ºi autentic. Subliniem,
totodatã, prestaþia orchestrei
care, sub bagheta inspiratã a di-
rijorului Alexandru Iosub, a izbu-
tit, de o manierã pe deplin contu-
ratã ca sonoritate ºi exactitate, sã
punã în valoare cele câteva „mo-
mente” muzicale, de o melodici-
tate fermecãtoare, ale „Logodni-
cului din Lunã”, care, într-un fel
sau altul, au conferit operetei un
loc „de aur” în repertoriul univer-
sal al genului. Distribuþia spec-
tacolului, în esenþã, echilibratã,
dar perfectibilã, poate constitui,
în viitor, un subiect de introspec-
þie ºi de consolidare a unei stãri
benefice pe linia abordãrii unui
discurs scenic coerent ºi alert.

Iubiþi muzica
româneascã!

Un concert de muzicã româ-
neascã, gãzduit recent de Filar-
monica „Oltenia”, a avut parte de
colaborarea dirijorului Sabin
Pautza, personalitate de înaltã
competenþã profesionalã, care
ne-a propus un program intere-
sant, constând din lucrãri sem-
nate de Filip Lazãr (Muzicã pen-
tru Radio), Pascal Bentoiu (Con-
certul nr. 2 pentru pian – solist
Mihai Ungureanu), Achim Stoia
(Coral variat, orchestrat de S.
Pautza), Mihai Moldovan (Rezo-
nanþe – Crochiu pentru un spa-
þiu mioritic IV), Sabin Pautza (Po-
emul simfonic „Prometheus”).

Dacã am face un sondaj
de opinie, în care am
chestiona publicul

sau artiºtii plastici craioveni cu
privire la importanþa expoziþiilor
de la noi, cu siguranþã între no-
minalizãri, am avea pe un loc frun-
taº (dacã nu, chiar pe primul loc)
Salonul. ªi nu trebuie sã ne mire
faptul cã, în ciuda aspectului ve-
tust, acest gen de expoziþie are,
în continuare, o mulþime de fani.
Salonul vine cu toatã încãrcãtu-
ra ºi prestanþa unui trecut de ex-
cepþie, strãbãtând falnic secole
de tradiþie ºi înflorire. De la 1725,
anul în care Academia de Arte
Frumoase din Paris a lansat pri-
ma expoziþie de artã  ce impunea
statutul de artã oficialã, Salonul
s-a plasat fericit în istoria artei,
ca o manifestare de care nu se
poate face abstracþie. Nu trebuie
neglijat faptul cã de-a lungul tim-
pului, o bunã parte dintre marii
artiºti ai lumii au nãzuit sã fie ac-
ceptaþi la Salon. Alþii, dimpotri-
vã, s-au plasat într-o atitudine de
frondã fãþiºã vis-à-vis de perpe-
tuarea acestei arte de tip oficial,
iar cei mai buni dintre aceºtia au
fãcut, la rândul lor, carierã prin
încãlcarea tabu-urilor ºi forþa de
a inova. Cu toate aceste date,

discuþie de(spre) salon
cãrora li se adaugã vigoarea de a
fi traversat vremurile, Salonul
poartã încã cu mândrie aureola
strãlucitoare a dezideratului.

Poate pãrea desuet cã în 2012,
Craiova pãstreazã tradiþia de a
organiza un Salon anual de artã.
Dupã ce, ani de-a rândul, acesta
a fost organizat în spaþiile gene-
roase de la parterul Muzeului de
Artã, de câteva ediþii, de când
muzeul este închis pentru resta-
urare, Salonul a fost nevoit sã
încapã strâmtorat în spaþiul gale-
riei U.A.P. Fãrã a risca vreo stra-
tegie stângace de a alinia salo-
nul nostru local în descendenþa
prestigioaselor Saloane ale lumii,
observãm totuºi cã aspiraþia ar-
tiºtilor de a expune aici nu a apus.
Cum nici poziþionarea într-o ati-
tudine de neapartenenþã la acest
tipar expoziþional, nu este deloc
nouã ori glorioasã prin definiþie,
ne aflãm practic într-o situaþie de
perpetuare a tradiþiei. Salonul de
la Craiova are ºi el miza recunoº-
terii ºi a acceptãrii în comunitate,
ca toate manifestãrile de gen, iar
dacã aceasta devine pentru unii
nesemnificativã, cu siguranþã
existã nenumãrate alte expoziþii,
prin care ºansa de a fi remarcat
sã poatã fi testatã.

De la jumãtatea lui gerar pânã
la jumãtatea lui fãurar, Salonul
artiºtilor plastici craioveni a
adunat la Galeria Arta majorita-
tea fãuritoritorilor de artã din
oraº. Cu toate cã s-a observat cã,
de-a lungul timpului, acesta a
devenit destul de concesiv, tre-

buie observatã totuºi o anumitã
deschidere spre arta celor tineri,

fiind poate pentru mulþi artiºti la
început de drum, prima ieºire în

public. Salonul nu mai poate fi
vãzut în splendoarea statutului
de „cel mai înalt soclu”, însã este
o întâlnire a generaþiilor ºi a dife-
renþelor de opinie artisticã, poa-
te de multe ori prea pestriþã, dar
elocventã pentru o anumitã sta-
re de fapt.Vrem nu vrem, gazeta
de perete a comunitãþii artiºtilor
plastici de aici rãmâne Salonul,
cu bune ºi rele, cu déjà-vu-uri
plicticoase ori sclipiri, o adunare
generalã a artiºtilor care trãiesc,
gândesc ºi simt în ritmul sacadat
al oraºului nostru.

O secþiune deosebit de inte-
resantã a Salonului este bineîn-
þeles festivitatea de premiere,
însã sper cã apetitul pentru par-
ticipare sã nu fie influenþat de
aceste recompense, care sunt,
oricum, destul de firave ºi trecã-
toare. Anul acesta au fost acor-
date trei premii: Premiul pentru
sculpturã al Filialei Craiova a
U.A.P. – Dan Nica, Premiul pen-
tru artã decorativã al Filialei
Craiova a U.A.P. revine Ioanei
Flueraºu iar Premiul „Sorin No-
vac” – acordat anual de cãtre
doctorul Liliana Novac, unui tâ-
nãr artist – George Voica. Premiul
Uniunii Artiºtilor Plastici din
Romania a fost acordat sculpto-
rului Marcel Voinea, actualul pre-
ºedinte al Filialei Craiova a U.A.P.

Închei considerând cã are mai
puþinã relevanþã faptul cã sun-
tem pro sau în opoziþie cu ideea
de salon, atâta timp cât ceea ce
propunem are o valoare care rãz-
bate dincolo de graniþa fragilã a
cercului apropiat de susþinãtori.
ªi sper ca în viitorul proxim sã
avem la Craiova cât mai multe
expoziþii care sã depãºeascã sta-
diul incert ºi demotivant de pic-
turã de supravieþuire.

Orchestra Filarmonicii a reuºit o
execuþie performantã, iar dirijorul
un triumf. Maestrul Sabin Pautza
s-a impus ºi de aceastã datã prin
autoritatea profesionistului fãrã
cusur; impecabil în relaþia cu or-
chestra, original, în ceea ce pri-
veºte viziunea interpretativã.
Remarcãm faptul cã, în ultimii doi
ani, noua conducere a Filarmoni-
cii „Oltenia” a „pus în paginã”, în
parteneriat cu Uniunea Compo-
zitorilor ºi Muzicologilor din Ro-
mânia, concerte cu programe
consistente de muzicã autohto-
nã. Este un punct câºtigat! Cu
acest prilej, dorim sã punem în
discuþie o problemã de larg inte-
res (credem!) ce þine de promo-
varea culturii naþionale. A existat,
înainte de 1989, o politicã de sus-
þinere (ºi voitã, ºi obligatorie) a
artei sonore româneºti prin inclu-
derea unei piese româneºti în
structura unui program simfonic:
un „principiu” de un autentic
patriotism. Din 1990, libertatea de
a alege repertoriul a aparþinut ºi
aparþine în totalitate instituþiilor
muzicale. Credem cã este momen-
tul sã ne gândim la aceastã „re-
gulã” beneficã de a înlocui prima
piesã din programul unui concert
(astãzi, cel mai frecvent, o uver-
turã simfonicã sau de operã) cu
o lucrare româneascã! Sã nu ui-
tãm: filarmonicile din România au
fost înfiinþate cu scopul de a pro-
mova muzica româneascã (în pri-
mul rând). Ele, filarmonicile, fiind
subvenþionate de statul român,
au sarcina (subînþeleasã) de a
servi, înainte de orice, cultura
autohtonã.

nnnnn Gheorghe Fabian
Liviu Fãrcaº-Berechet (oboi), Liviu Chisãr (clarinet), Gheorghe Dondoe (corn) ºi Manuela Ghiþã (fagot)

Valentin Boboc
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Ranieri d’Artegna ºi so-
þia sa, de origine carin-
tianã, au început sã-ºi

dea seama de capacitãþile excep-
þionale ale fiului lor într-o searã a
anului 1950, spre sfârºitul lui oc-
tombrie.

Fuseserã cu bãiatul, pe atunci
în vârstã de aproape opt ani, la
liturghia din vinerea mare, la bi-
serica Sfânta Maria Ajutãtoare,
nu departe de palatul lor din se-
colul al XV-lea.

În centrul altarului principal
trona icoana Madonei lui Giovan
Battista Piazzetta. Din tavanul
naosurilor laterale atârnau lãmpi
de alamã frumos împodobite.

Într-un altar secundar era aºe-
zatã o veneratã pietà repictatã de
curând. Aparþinea ºcolii nordice,
ca toate surorile sale distribuite
în multe biserici din regiune. Ni-
meni nu-ºi închipuia cã aceasta
va apãrea într-o zi în paginile de
cronicã neagrã.

Preotul þinuse o predicã de-
spre necesitatea sacrificiului.
Ranieri, cam neatent, ºi pentru cã
microfonul nu prea funcþiona ºi
cuvintele predicatorului se ames-
tecau într-un murmur greu de
descifrat, alunecase cu gândul
înapoi în timp. Îºi reamintise epi-
soade din urmã cu opt ani, din
timpul retragerii sale ºi a tovarã-
ºilor sãi în imensa stepã ruseas-
cã. El scãpase printr-o serie de
împrejurãri norocoase, care încã
îl uimeau.

Terminându-se liturghia, cei
doi soþi plecaserã separat. Rani-
eri plecase sã-ºi viziteze un prie-
ten, în timp ce Agnes se dusese
sã facã unele cumpãrãturi de la
magazinele din cartier, dupã care
revenise acasã. Când s-a întors
soþul, l-a întrebat îngrijoratã:

«Dar Jacopo unde e?» „
«Nu ºtiu. Nu era cu tine?»
«Nu. Eram convinsã cã a ple-

cat cu tine!»
«Asta-i bunã! Unde dracu s-

o fi dus?»
L-au strigat îndelung, dar în

casã nu putea fi, pentru cã nu avea
chei, doar dacã nu sãrise gardul.
Jacopo era capabil de asta ºi de
altele. Ranieri nu se îngrijorase,
însã Agnes deja se neliniºtise. Au
telefonat în zadar la prieteni, la
colegii lui de clasã. Nimic. Nimeni
nu-l vãzuse sau auzise. Au
strãbãtut strãzile din car-
tier, apoi au cercetat împre-
jurimile bisericii.

În curtea oratoriului se
aflau câþiva copii înfrigu-
raþi, care jucau baschet în
ceaþa care se împrãºtiase
un pic. Dar Jacopo nu era
printre ei. Uºile foarte înal-
te ºi masive ale bisericii
erau încuiate, dar din inte-
rior se auzea un sunet abia
perceptibil de orgã. Agnes
a avut o presimþire. Bãia-
tul pãrea sã se transfigu-
reze de fiecare datã când
auzea muzicã la radio ºi
deseori o reproducea cu
un murmur abia percepti-
bil al buzelor, de parcã o
cunoºtea pe de rost. Ag-
nes a sunat clopoþelul ca-
sei parohiale ºi l-a întâlnit
în hol pe þârcovnic, care
tocmai punea la loc, într-o
cutie de lemn, uriaºele chei

ale sacrului edificiu.
«Ce s-a întâmplat, doamnã

d’Artegna?»
«Nu ºtiu unde este fiul meu.»
«ªi îl cãutaþi aici?»
«Cred cã este încã în bisericã.

Trebuie sã fi rãmas sã asculte
orga.»

«Dar organistul a plecat de
ceva timp.»

«Deschideþi, totuºi, vã rog.»
Bãrbatul a ascultat-o. Au in-

trat pe o uºã secundarã, fãrã sã
facã cel mai mic zgomot ºi au rã-
mas amândoi uimiþi când au vã-
zut cã Jacopo cânta la armoniul
legat prin cabluri electrice de orga
situatã deasupra intrãrii principa-
le. S-au oprit o clipã sã-l priveas-
cã ºi sã-l asculte. Jacopo, care
abia ajungea la clape, cânta o
coralã de Haydn, pe care orga-
nistul o executase adesea. Nu-i
observase pe cei doi. Mânuþele
sale strãbãteau claviatura cu si-
guranþã, de parcã fãcea acest lu-
cru de cine ºtie cât timp.

«Ia lecþii de muzicã?» a între-
bat uimit þârcovnicul.

«Nu. Dar muzica l-a atras în-
totdeauna. Cântã dupã ureche.
Nu ºtiu cum face.»

Apoi Agnes a lãsat deoparte
încântarea ºi s-a apropiat supã-
ratã de fiul sãu.

«Pot sã ºtiu ce faci aici? Eu ºi
tatã tãu te cãutam ca doi dispe-
raþi.»

«De ce? Nu existã niciun fel
de pericol în bisericã, a zis Jaco-
po, întrerupând execuþia.»

«Nici nu ºtiam cã eºti aici...»
Jacopo nu a fost în stare sã

replice. S-a ridicat cu capul ple-
cat, ca ºi cum îi pãrea rãu, dar
Agnes a avut impresia cã doar
se prefãcea. Jacopo, din multe
motive, era un bãiat ciudat. Era
întotdeauna tãcut ºi avea un tem-
perament ciudat. Marea sa pasi-
une pentru muzicã îi pãrea lui
Agnes suspectã, sau cel puþin
cam neobiºnuitã. Era ceva care o
fãcea sã presupunã cã Jacopo are
„ceva” þigãnesc. Ea avusese o
bunicã din Boemia, care cânta la
vioarã cu mãiestrie ºi cânta la
petrecerile ºi la seratele organi-
zate de familie. Era o femeie care,
conform legendelor din familie,
când fusese tânãrã avusese obi-
ceiuri destul de uºuratice ºi i se
atribuiau iubiri fugare cu artiºti,

pictori ºi membri ai unor orches-
tre.

ªi, pentru asta, Agnes vedea
muzica precum o anticamerã a
unei dezordini etice ºi spirituale
ºi nu avea încredere în aceasta.
«Noi avem muzica în sânge»
spunea bunica, în ger-
manã. Da. Dar lui
Agnes îi era greu sã
separe cultura bo-
emã de aceea a ro-
milor ºi a sintilor ºi,
de altfel, francezii,
prin cuvântul boh-
émiens îi indicau
exact pe þigani... În
sfârºit, aventurile strã-
moaºei strecuraserã în
mintea lui Agnes ceva în
care nu avea încredere. ªi,
acum, daimonul muzicii
intrase din nou în casã ºi îl
luase în posesie pe Jacopo... Ce
trebuia sã facã? A scos o banc-
notã din portofel ºi a bãgat-o în
cutia milei. Apoi aproape a regre-
tat; i s-a pãrut cã a încercat sã
cumpere puterile cerului pentru
cã o ajutaserã în acea situaþie.

Le-a cerut scuze þârcovnicu-
lui ºi preotului, care venise pe
tãcute sã vadã ce se întâmpla în
jurisdicþia sa. A surâs, dar nu ºtia
de ce. Tot ceea ce se întâmplase
o dezorientase pe Agnes, care îºi
recãpãta cu greu stãpânirea de
sine. Nu-i înþelegea nici pe soþ,
nici pe fiu ºi se gândea la episo-
dul cu Jacopo ca la o fugã ºi la
un fel de nesupunere. Ei îi plã-
ceau lucrurile limpezi, dominate
de raþiune ºi de regulile eterne ale
traiului ordonat ºi liniºtit.

În orice caz, episodul era în-
chis. Jacopo fusese regãsit ºi
pãrea cã toate lucrurile reintrau
în normal. A fi acasã, în palatul
d’Artegna, îi dãdea lui Agnes si-
guranþã ºi liniºte. Atât edificiul
cât ºi parcul erau destul de negli-
jate, pentru cã trebuia sã facã to-
tul singurã. Nu aveau bani pen-
tru a þine o femeie în casã. Rani-
eri era arhivist ºi trãiau din sala-
riul lui. Nu era plãtit prost, dar,
fãrã îndoialã, nu-ºi puteau per-
mite sã risipeascã. Atât palatul cât
ºi parcul, plin de tei, castani ºi
nuci, erau scufundaþi într-un halo
de solitudine. Pãrea cã cei trei lo-
cuitori erau prea puþini pentru a
da viaþã mediului ºi cã, de ase-

menea, aveau puþine lucruri
sã-ºi spunã. De fiecare datã
când îºi vorbeau, impresia
era cã ceva se stricase sau
se rupsese.

«Dar unde ai învãþat sã
cânþi la armoniu?» l-a între-
bat mama pe fiu.

«ªtiu sã cânt la clavecin.
Nu e aproape nicio diferen-
þã.»

«Clavecin? Ce clave-
cin?»

«E unul în pod.»
«ªi pe acela îl numeºti

clavecin? Un obiect plin de
praf ºi de pânze de pãian-
jen.»

«Nu mai e aºa. Acum e
curat ºi acordat.»

«Cum ai fãcut?»
«L-a fãcut tatãl unui co-

leg, care este chiar acor-
dor.»

«Când?»
«Într-o zi când tu ºi tata

eraþi plecaþi.»

ªi acest episod atât de neîn-
semnat îi displãcuse lui Agnes.

Jacopo ºtia sã cânte, dar ni-
meni nu îl învãþase vreodatã mã-
car sã citeascã o partiturã. O fã-
cea din instinct, pentru cã ceva
introdusese în cromozomii sãi o
înclinaþie de neînþeles pentru
muzicã. Ea nu pricepea nimic din
asta. Pentru Ranieri totul pãrea
mult mai natural, dar pentru Ag-
nes era ca o ameninþare vagã care
se profila la orizont. Era un pic ca
în cazul femeilor care seara, ime-
diat dupã ce coborau umbrele,
pãreau sã aparã din neant de-a
lungul zidului de piatrã care în-
conjura parcul ºi îl despãrþea de
oraº. Acolo începea un bulevard
cu arbori ºi acolo se aliniau la dis-
tanþã potrivitã.

Deocamdatã, Jacopo nu le re-
marcase, dar, într-o zi, urma sã se
întâmple ºi asta. Acum nu ieºea
pe stradã aproape deloc, doar
pentru ºcoalã, dar va creºte ºi
lucrurile se vor schimba. Avea
impresia cã trebuia sã-ºi apere fiul
ºi soþul de atâtea pericole perfi-
de ºi insinuante. Îºi imagina ºi din
acelea fantastice ºi imposibile,
precum infecþiile cauzate de mi-
crobi sau viruºi, sau fulgerele

Carlo Sgorlon (Cassacco, 26 iulie 1930 – Udine, 25 decem-
brie 2009) este o personalitate remarcabilã a literaturii
italiene contemporane, în primul rând pentru talentul

aparte cu care ºtie sã îmbine imaginile fanteziei cu cele ale realitãþii
ºi întâmplãrile trecutului cu cele ale prezentului.

Din bogata sa producþie romanescã, amintim: Il vento nel vig-
neto (Vântul în vie, 1960), La poltrona (Fotoliul, 1968), La luna
color ametista (Luna de culoarea ametistului, 1972), Il trono di
legno (Tronul de lemn, Premiul Campiello, 1973), La Regina di
Saba (Regina din Saba, 1975), Gli dei torneranno (Zeii se vor
întoarce, 1977), La carrozza di rame (Caleaºca de aramã, 1979),
La contrada (Cartierul, 1981), La conchiglia di Anataj (Cochilia
lui Anataj, Premio Campiello, 1983, considerat de mulþi critici ro-
manul sãu cel mai bun), L’armata dei fiumi perduti (Armata
fluviilor pierdute, 1983, Premiul Strega în 1985), La fontana di
Lorena (Fântâna Lorenei, Premiul Basilicata, 1990), Il regno del-
l’uomo (Regatul omului, 1994), Il filo di seta (Firul de mãtase,
1999), La tredicesima notte (A treisprezecea noapte, 2001), Il velo
di Maya (Vãlul Mayei, 2006).

Fragmentul pe care îl publicãm face parte din romanul Il velo di
Maya (Oscar Mondadori Editore S.p.A., Milano, 2006), care are ca
protagonist pe Jacopo D’Artega, un nou Doctor Faust, un muzi-
cian de geniu, care experimenteazã, de-a lungul unei serii de aven-
turi fericite ºi nefericite, toate combinaþiile care derivã din raportul
dintre gândire, muzicã ºi eros.

il velo di Maya
nnnnn CARLO SGORLON

frecventelor furtuni. Agnes se
dedica aproape întotdeauna tre-
burilor casnice, care nu-i pãreau
umilitoare, numai pentru cã le fã-
cea în absenþa unor spectatori
externi. Spãla rufele, pregãtea
mâncarea pentru familie, dar ni-
mic din ceea ce era constrânsã
sã facã nu-i satisfãcea dorinþele
ºi visele.

Pãrea sã se întrebe unde dis-
pãruserã servitorii care locuiserã
în palat pânã în secolul al XIX-
lea. Pe atunci palatul avea grãdi-
nar, bucãtãreasã, cameristã, su-
rugiu ºi toþi purtau o anumitã
uniformã. Dar timpul schimbase
în mod radical lucrurile ºi, încet,
încet, apãruse o altã civilizaþie,
mai democraticã, dar ºi mai vul-
garã. Sociologii o numeau „civi-
lizaþie de masã”. Pe soþ, în ciuda
originilor, nu-l interesau aceste
detalii ºi îºi fãcea liniºtit meseria.
Iar bãiatul era vrãjit de muzicã.
Dar de ce? Din ce cauzã? Ce se
întâmplase în interiorul lui?

(prezentare ºi traducere
din limba italianã:

Elena Pîrvu)
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nnnnn ROBERTO JUARROZ

Roberto Juarroz s-a nãscut pe 5 octombrie 1925 la Buenos Aires. A fãcut
studii de litere ºi de filosofie la Universitatea din Buenos Aires. Întrea-
ga sa operã poartã acelaºi titlu: Poezie verticalã, fiecare volum fiind

doar numerotat pentru a fi distins de celelalte; titlul unic sugerând verticalitatea
transcendenþei: „Am cãutat o poezie înzestratã cu o încãrcãturã specificã, solidã,
verticalã”, spune Juarroz. Poetul argentinian a murit în 1995. „Fiecare din poemele
lui Juarroz reprezintã o surprinzãtoare cristalizare verbalã: limbajul redus la un
strop de luminã.”, scrie Octavio Paz despre acest „mare poet al clipei absolute”.
Iar pentru Julio Cortázar poemele lui Juarroz îi par „cele mai înalte ºi mai profunde
care au fost scrise în spaniolã în ultimele decenii”. Pânã în prezent, Roberto
Juarroz a fost tradus în peste douãzeci de limbi. Volume de versuri: Poezie
verticalã (1958), A doua poezie verticalã (1963), A treia poezie verticalã (1965),
A patra poezie verticalã (1969), A cincea poezie verticalã (1974), A ºaptea
poezie verticalã (1982), A opta poezie verticalã (1984), A noua poezie verticalã
(1987), A zecea poezie verticalã (1987), A unsprezecea poezie verticalã (1988),
A doisprezecea poezie verticalã (1991), A treisprezecea poezie verticalã (1992),
A paisprezecea poezie verticalã (1994). Eseuri/ interviuri: Poezie ºi creaþie.
Conversaþii cu Guillermo Boido (1980), Poezie ºi realitate. Discursul întrupã-
rii (1987), Poezie, literaturã ºi hermeneuticã. Conversaþii cu Teresa Sagui (1987),
Poezie ºi realitate (1992).

7
Am o pasãre neagrã
ca sã zboare noaptea.
ªi ca sã zboare ziua
am o pasãre goalã.

Dar am descoperit
cã amândouã s-au înþeles
sã ocupe acelaºi cuib,
aceeaºi solitudine.

De aceea, câteodatã,
le scot acest cuib,
ca sã vad ce fac
când întorcându-se nu-l mai gãsesc.

Aºa am învãþat
un lucru incredibil:
zborul fãrã opreliºti
în deschisul absolut.

(A doua poezie verticalã,1963)

27
Cu gura într-o mânã
ºi cu moartea în cealaltã,
interpelez liniºtea.
Îi desenez aluniþe,
îi cer garanþii pentru strigãt,
îi calculez doza de rãspuns.

Ceva asemãnãtor unei jivine mari triste
vine atunci sã se dezgoleascã în vocea
mea,
dar descopãr cã ea este deja nudã.

Cu toate acestea
una din mâinile mele a rãmas goalã.
Nu voi afla niciodatã care din ele. (I, 64)

(A doua poezie verticalã,1963)

109
Plouã peste gând.

ªi gândul plouã peste lume
ca zdrenþele unui nãvod
ai cãrui ocheþi nu mai izbutesc sã se
alipeascã

Plouã în gând.
ªi gândul dã peste ºi plouã în lume,
copleºind de la centru toate ulcelele,
pânã ºi pe cele mai bine puse la pãstrare
ºi pecetluite.

Plouã sub gând.

ªi gândul plouã sub lume,
ºtergând temeiurile lucrurilor,
ca sã clãdeascã din nou
locuirea omului ºi a vieþii.

Plouã fãrã de gând.

ªi gândul
continuã sã plouã fãrã lume,
continuã sã plouã fãrã ploaie,
continuã sã plouã. (IV, 20)

(Poezie verticalã, 1958)

183
Clopotul e plin de vânt,
deºi nu sunã.
Pasãrea e plinã de zbor,
deºi nu se clinteºte.
Cerul e plin de nori,
deºi e singur.
Cuvântul e plin de voci,
deºi nimeni nu-l rosteºte.
Orice lucru e plin de fugi,
deºi cãrãri nu sunt.

Toate fug
Cãtre a lor prezenþã. (VI, 26)

(A doua poezie verticalã,1963)

9 poeme
16
Câteodatã fãrã voie încremenit rãmân.

Îmi descopãr peste tot rãdãcini,
Ca ºi cum toate lucrurile din mine ar
vedea ziua
Sau ca ºi cum eu m-aº naºte din orice
lucru.

Nu pot atunci decât nemiºcat sã rãmân,
Cu ochii deschiºi ca douã chipuri ce
gata sunt sã vinã pe lume,
Cu puþinã dragoste într-o mânã
ªi cu frig în cealaltã.

ªi celui ce de partea mea trece
Nu pot a-i dãrui decât aceastã absenþã
imobilã
Care ºi în el are rãdãcini.

(Poezie verticalã, 1958)

41
Centrul nu este un punct.
Pentru cã atunci foarte uºor ar fi de atins.
El nu este nici mãcar reducerea unui
punct la infinitul sãu.

Centrul este o absenþã
de punct, de infinit ºi chiar de absenþã
ºi nu se atinge decât prin absenþã.

Priveºte-mã dupã ce de aici te-ai fi dus,
deºi eu plec tot aici rãmân.

Centrul mã învaþã acum sã nu exist
într-un loc,
cãci mai târziu aici va fi centrul. (II, 16)

(Poezie verticalã, 1958)

44
Moartea este un alt fel de a privi.
Luna morþilor este mai bãtrânã
ºi nu mai face maree.

ªi felul tãu de a privi este altul.
Luna vieþii era mai tânãrã,
ea era însãºi mareea.

Între cele douã luni,
înainte de moarte ori dupã viaþã,
suntem o privire eºuatã
înspre o mare ce nu are început. (II, 19)

(Poezie verticalã, 1958)

58
Cuvinte cad nori.
Cad de dragul de a cãdea
ºi nu pentru ca noi sã le adunãm.
Ele cad pentru a se reface
în sforþarea cea mai domoalã.

Dintr-odatã,
unul dintre aceste cuvinte rãmâne în aer
ca ºi cum ar fi suspendat.
Atunci, îi dau cãderea mea. (II, 55)

(Poezie verticalã, 1958)

92
O lampã aprinsã
în miezul zilei
luminã pierdutã în luminã.

Se duce pe apa sâmbetei teoria luminii:
cea mai strãlucitã se dã înapoi
ca un arbore ce ar pica din fruct. (III. 3b)

(Poezie verticalã, 1958)
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