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ritic literar, eseist, comparatist și teoretician literar,
traducător din literaturile
anglo-saxone în română, tălmăcitor și comentator al culturii
românești peste ocean, Marcel
Corniș-Pop (Comis-Pope, nume
americanizat), desfășoară în paralel o întinsă și valoroasă activitate
universitară de profesor. Adrian
Marino, cel mai important teoretician român al literaturii cu
receptare în plan universal, i-a
fost „ghid excelent pentru explorările sale literare mai complexe”,
căruia i-a admirat ideile și cărțile.
Marcel Corniș-Pop se alătură unor
teoreticieni ai literaturii precum
Virgil Nemoianu, Matei Călinescu,
Mihai Spăriosu, Monica Spiridon
sau Toma Pavel cu o activitate
remarcabilă în acest domeniu.
S-a născut la 14 februarie
1946 în Arad, fiul lui Gheorghe
Pop-Corniș, profesor de limba
română și al Sidoniei (născută
Bogdan). Ambii părinți au avut
pasiune pentru literatură și dețineau o bogată bibliotecă unde
tânărul Marcel și-a făcut ucenicia,

și-a dezvoltat gustul pentru literatură citind cărți din literatura
engleză și americană, atras de I. D.
Salinger, Virginia Woolf, Thomas
Pynchon, Thomas Wolfe, din care
mai târziu va și traduce. Interesul pentru limba engleză a apărut
încă din clasele elementare, treptat devenind „limba gândurilor și
fanteziilor sale”. Aradul a rămas
„spațiu de visare și refugiu” pentru
vacanțele de vară la bunici; de la
un an a trăit cu părinții la Cluj
unde a urmat clasele gimnaziale
și Liceul „Emil Racoviță” pe care
l-a absolvit în 1963, apoi Facultatea de Filologie a Universității
clujene, Secția engleză-română
(1963-1968). Adaptarea la filologia
clujeană și-a format-o la cursurile
de teorie literară ale profesorului
Ion Vlad, „fascinat de prelegerile
acestuia”, la cursurile de fonetică
ale lui Mihail Bogdan și cele de
engleză ale lui Sever Trifu, dar și
datorită prezenței primului lector
american la Cluj, Jim Augerot, pe
care îl va întâlni în America și vor
colabora la realizarea unor lucrări.
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Florea FIRAN

Marcel Corniș-Pop

D

upă absolvire este încadrat la catedra de limbi
germanice a Universității din
Timișoara, mai întâi asistent (1968-1977), apoi lector
(1977-1983), avansarea la
gradul de conferențiar fiindu-i
blocată pe motive politice. În
1979 obține doctoratul în
literatura americană și comparată cu o teză despre romanul
american, Teoria și forma
romantismului simbolic: de la
Herman Melville la Thomas
Wolfe, lucrare apărută într-o
formă revizuită de autor cu
titlul Anatomia balenei albe.
Poetica romanului american,
epopeic și simbolic, publicată
la Editura Univers din București (1982), care îl situează printre
cei mai importanți americaniști ai momentului și este distins cu
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Critică.
Autorul mărturisește că opera lui Melville l-a preocupat
mult timp: în 1969 debuta critic în revista „Steaua”, cu articolul
Herman Melville, profil critic, o încercare de a repoziționa eposul
melvillian în relație cu proza secolului XX, idee pe care o va relua
în formă mai amplă în Anatomia balenei albe, studiu extins cu o
secțiune axată pe impactul metodelor narative melvilliene asupra
prozei americane contemporane.
Debutează cu reportaje și eseuri în „Viața studențească”
(1963), după care colaborează intens cu articole, cronici literare, studii și eseuri la revistele „Tribuna”, „Orizont” (unde ține
o perioadă cronica literară, încurajat de criticul literar Cornel
Ungureanu), „Vatra”, „Secolul 20”, „Steaua”, „Amfiteatru”, „Caiete
critice”, „Cahiers roumains d’études littéraires”.
Până în 1974 conduce revista „Forum studențesc” din Timișoara, publicație cu direcții multiculturale și politice care ținea
legătura cu alte grupări studențești din țară, între care „Echinox”,
„Amfiteatru”, „Aktionsgruppe Banat”, suspendată pe motivul că
„deviase de la linia politică a organizațiilor studențești”.
Editorial debutează cu traducerea Nouă povestiri de I. D.
Salinger (Ed. Univers, 1971) republicată, parțial revizuită de
autor, în 2002 la Editura Polirom, și în 1975 obține premiul Uniunii Scriitorilor pentru traduceri. Autorul consideră că volumul
Nouă povestiri a marcat „un episod învingător și inaugural în biografia sa literară”, iar Salinger i-a orientat opțiunile în perspectiva
de scriitor. Traducerile au reprezentat o componentă importantă
a activității sale alături de creația literară propriu-zisă.
Alte proiecte ale sale din această perioadă au fost interzise
de cenzură, între care vol. de eseuri Critică și simptomatologie, refuzat de Editura Facla, în 1973, pentru că „nu a plăcut
tratamentul aplicat unor scriitori oficiali”. În 1975, din aceleași motive, este determinat să renunțe la rubrica de critică
literară din revista „Orizont” și se dedică traducerilor și studiilor universitare, unde iarăși este obstrucționat: nu i se
publică volumele din Allen Ginsberg (o selecție de poezie
tradusă împreună cu Petru Ilieșu) și Robert Penn Waren
(romanul Toți oamenii regelui), respins din pricina coincidențelor dintre cariera politică a personajului lui Waren și
cea a lui Ceaușescu. În plan profesional i s-a refuzat înaintarea la gradul de conferențiar universitar deși îndeplinea toate
→
criteriile, iar programul de engleză din cadrul facultății
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unde funcționa era mereu amenințat cu desființarea, și orice încercări de a pleca cu burse
în SUA sau Anglia, unde era invitat, i-au fost
barate, acestea fiind principalele motive ale
hotărârii de a rămâne definitiv în SUA.
În vara anilor 1968 și 1971 urmează cursuri
de specializare la Oxford și la Universitatea din
Birmingham, iar în 1983 beneficiază de o bursă
Fulbright la University of Northern Iowa când
cere azil politic și se stabilește în SUA, o decizie
grea care i-a impus ruperea oricăror legături cu
țara pentru aproape un deceniu.
La plecarea din țară Mircea Corniș-Pop
era deja specializat în teoria literaturii, poetica romanului, naratologie, istoria literaturii
engleze și americane, fiind un bun traducător
și comentator al literaturii de peste ocean. N-a
fost ușoară trecerea dintr-o cultură brutalizată
de comunism, în una deschisă și multiculturală, i-a trebuit o perioadă de adaptare care
va însemna experiență existențială și spirituală importantă pentru scriitor. În 2007, când
este distins pentru activitatea de profesor cu
„University Award of Excellence”, în discursul ținut cu acest prilej a menționat greutățile
pentru reinventarea carierei și destinului său
intelectual, în primul rând procesele de adaptare existențial-culturale, diferite în cele două
medii academice.
Pregătirea sa profesională îi asigură intrarea
în viața universitară încă de la început, lucru
rar pentru un profesor proaspăt emigrant:
predă cursuri la Universitatea din Northern
Iowa (1983-1987) și la Harvard (1987-1988);
este profesor asociat (1988-1991) și din 1991
profesor plin la Departamentul de engleză
al Universității Commonwealth Virginia. În
primul său post academic în SUA, la catedrele
de limbă engleză și limbi moderne ale Universității Northern Yowa, a îmbinat cursuri de
literatură americană contemporană cu teoria
traducerii, urmărind elemente de tranziție
între limbi și culturi în același spațiu.
În paralel scrie și publică articole de critică și teorie literară, de semiotică, naratologie,
traductologie în volume colective, enciclopedii sau în revistele „Studies in Contemporary
Fiction”, „Semiotica”, „Symposium”, „Sagetrieb”, „The American Book Review”, „The
North American Review”, „The
Journal of Narrative Technique”,
„Colege Literature Journal A.R.A.”,
„Miorița”, „Agora”. Din 1984 este
membru al colegiului de redacție
al revistei „The European Studies
Journal”, iar din 1995 editor al
revistei „The Comparatist, Journal
of the Southern Comparative Literature Association”. Editează câțiva
ani revista de traduceri de poezie
„Micromegas, a poetry magazine”, publicând numere tematice
din poezia română, est-germană,
iugoslavă, portugheză și braziliană,
în traducere engleză.
Traduce în limba engleză din
scriitori români, între care Dorin
Tudoran, Petru Ilieșu, Ion Brad și

Anghel Dumbrăveanu, pentru care obține Premiul Uniunii Scriitorilor (1975). Postfațează
volumul At the Court of Yearning de Lucian
Blaga, tradus în limba engleză de Andrei
Codrescu (Ohio, SUA, 1989); alcătuiește o
mică antologie a poeziei românești de după
„generația Labiș”, cu traduceri în limba engleză
din Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu,
Anghel Dumbrăveanu, Dinu Flămând, Mircea
Dinescu, Daniela Crăsnaru, Traian T. Coșovei;
împreună cu Ronald Bogue editează volumul
colectiv de eseuri intitulat Violence and Meditation in Contemporary Culture (New York,
1996). A publicat articole în enciclopedii de
literatură americane despre George Bacovia,
Ion Barbu, Eugen Lovinescu, Marin Sorescu,
Ana Blandiana și Mircea Dinescu.
Activitatea de traducător merge în paralel cu celelalte domenii pe care le abordează,
susținând într-un interviu dat lui C. Severin,
că traducerea joacă un rol important pentru
procesul de înțelegere reciprocă între culturi,
„traducem în propriile noastre idei, în expresii
noi, retraducem ideile pe care le-am descoperit la alți scriitori”. Dintre traducerile sale,
versiunea românească a amplului roman al lui
Tomas Wolfe, Privește, înger, către casă (1977)
este considerată cea mai importantă, alături de
traducerea unor romane semnate de scriitorii
americani Kurt Vonnegut Jr., Fii binecuvântat,
domnule Rosewater (1976), Ken Kesey, Zbor
deasupra unui cuib de cuci (1981) sau Dylan
Thomas, Fiicele Rebecăi (1982).
Riguros cu toate cărțile sale publicate în
țară, le însoțește cu studii introductive substanțiale, consideră că „literatura rămâne o
fereastră importantă prin care ne uităm la
lume, dar această fereastră trebuie reîmprospătată și redefinită continuu, deschizând noi
perspective în care facem și primim literatură”.
Teoretician dublat de un practician tenace,
Marcel Corniș-Pop mărturisește că prin lucrările sale s-a străduit să abordeze literatura
dintr-o perspectivă comparată și interdisciplinară, relevând convergențele între studiul
literar, analiza culturală și pedagogia critică. În
acest sens a fost conceput volumul Hermeneutic and Critical Rewriting (1992) în care teme,
concepte sau scenarii
teoretice sunt relevate
printr-o grilă interdisciplinară, îndemnând
studenții la cursurile
sale să îmbine lectura
textului cu o formă de
rescriere critică. Acest
mod de relectură și
rescriere critică l-a
practicat și în revista
„The Comparatist”
pe care a editat-o în
perioada 1992-1998
prin numere tematice
axate pe recitirea literaturii irlandeze din
perspectiva post colonială, lectura textului
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oriental prin prisma unor teorii occidentale
sau recitirea unor iconografii populare.
Volumul The unfinished battles: Romanian
postmodernism before and after 1989 (Ex libris
mundi) este, cum remarcă Monica Spiridon,
„sinteza efortului consecvent al autorului de a
se ține la zi cu mersul literaturii române, monitorizând-o de departe și de sus”.
Marcel Corniș-Pop susține că „mișcările
anti-comuniste din 1989 au mizat pe idealul
unei societăți civile participative; relevanța lui
e în continuare intactă, pentru că proiectul e
și astăzi nefinalizat”. După 1989, menționează
autorul, în marea majoritate a spațiului cultural Central și Est-European, postmodernismul
oferă cadrul propice al angajării ideologice și
publice eficiente a elitei literaților, în lupta
contra cripto-comunismului.
Tentația hermeneutică și rescrierea critică.
Interpretarea narativă în zodia poststructuralismului, tradusă în română de Corina Tiron
(Ed. Fundației Culturale Române, 2000), este
una dintre cărțile sale semnificative. Pornește
de la divergențele dintre apărătorii hermeneuticii tradiționale și adepții lecturii orientate
către cititor. Autorul, respectiv profesorul, își
pune în practică propriile ipoteze într-un experiment de lectură colectivă cu studenții săi.
Editează, împreună cu John Neubaier, ampla History of the Literary Cultures of
East-Central Europe, în 4 volume (2004-2010)
în care aplică modelul relecturii și rescrierii
critice, reorganizând istoria literaturilor din
zona Europei Centrale și de Est în jurul unor
noduri topografice, temporale, figurale și instituționale, scoțând în evidență convergențe ce
depășesc tradiționalele încadrări naționale,
etnice sau generice, cum menționează autorul.
Ca profesor și director fondator al programului de doctorat în Studii Mediatice, Arte și
Text a folosit o serie de forme inovative, de la
poezie la narațiune grafică, literatură electronică, teatru-montaj, film digital.
Intelectual complex, cu formație solidă și
pasiune păstrată constant peste timp pentru
esența diversității culturale, interpretări și
comparații între literaturi, Marcel Corniș-Pop
este un creator de punți între teorie și practică,
profesor riguros dar ingenios în aplicarea ideilor sale, traducător de excepție, cu o viziune
modernă asupra sincronismului artelor și literaturii, fidel coordonatelor estetice care leagă
literatura de noile forme multimedia. ■

Comentarii
eminesciene
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CUBLEȘAN

Eminescu – Oglinda,
permanența imaginarului

ntr-un volum de eseuri incitante (Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea Cărtărescu, Ed. Cartier, Chișinău, Republica Moldova,
2021), Vasile Popovici include un amplu studiu consacrat decriptării
imaginarului poetic eminescian, centrat pe tema oglinzii, temă prezentă
ca o coordonată esențială a întregii creații poetice a lui Mihai Eminescu
(„Oglinda și oglindirea însoțesc de la un capăt la celălalt imaginarul eminescian, ca o constanță pe care puține alte «teme» o au”). Poetul vede/
privește și receptează lumea prin intermediul oglindirii acesteia în luciul
apei, indiferent dacă este vorba de un lac, de un râu sau fluviu, de apa mării
etc. Aceste două elemente naturale, se regăsesc, în interpretarea eseistului,
pretutindeni și nu neapărat în formula narcisiană, care este o ipostază de
suprafață a descoperirii propriei imagini în luciul apei, cât ca „o coborâre în
oglinda sufletului, tocmai fiindcă sufletul și ochiul sunt înțelese ca oglinzi”.
Analiza modului în care se produce
această descindere, începând chiar cu primele poezii din 1866, de la acea O călărire
în zori („oglinda naturală a apei cu fața
spre cer”) și mai mult în Lida, cu ecourile
romantice ale ruinelor, pe care poetul o
deslușește în Fereastra dinspre mare, sunt
urmărite toate ipostazele în care Eminescu
privește lumea, în imaginea ei răsturnată din
oglindă, acordând atenție majoră amplului
poem Memento mori, pe care îl consideră a fi
„fundament al gândirii sale poetice în totalitate”. Analiza vastei construcții a acestui
poem, prin perspectiva oglinzilor lumii, ca
într-o visare și într-un spațiu al visării, zice
Vasile Popovici, este poate cea mai originală decriptare a tuturor detaliilor acestuia,
dintre nenumăratele interpretări produse în timp de comentatori ai operei
poetice eminesciene: „Eminescu imaginează o panoramă istorică a lumilor
sub forma unei călătorii interioare în spațiile visării, de unde se ridică pe rând
civilizațiile protoistorică, egipteană, iudaică, greacă, romană și dacică. (…)
Acestea, la un loc cu decorul lor terestru și cosmic, formează lumea vizibilă.
În inima ei stă poetul, ce o receptează prin visare. Dincolo de universul vizibil, dincolo de pământ, stele și sori, care toate fac parte din aceeași ordine a
lucrurilor, se întinde domeniul invizibilului, fără reprezentare și formă, fără
spațiu și timp, locuit de un Dumnezeu retras din lume. Iată concepția generală a universului eminescian, articulat din două spații concentrice: pe de o
parte, spațiul Creaturii, lumea vizibilă, vastă, dar pieritoare; pe de alta, spațiul
Creatorului, lumea invizibilă, intangibilă și nepieritoare. Acestea, împreună,
formează Întregul ce subîntinde creația eminesciană de la Memento mori până
în final. (…) Memento mori este, în biografia sa poetică, revelația articulării
interioare a vizibilului, când Eminescu se cufundă cu totul în spațiul halucinant al oglinzilor, de unde extrage un sens global, o cheie hermeneutică pentru
tot ce intră în aria vieții și morții”. Pe coordonata acestei înțelegeri/interpretări
a imaginarului eminescian, se desfășoară o întreagă demonstrație speculativă, credibilă în totul pentru că argumentația ideatică însoțește fiecare pas al
înaintării exegetului, reconstituind rolul oglinzii în imaginarul Eminescian.
Fiecare segment al poemului e văzut astfel ca o oglindire în interiorul
unui vis fundamental al poetului („Turma visurilor mele”), el reluând, în alte
dimensionalități și cu alte profunzimi, de fiecare dată, aceeași viziune colosală
a cheltuirii civilizațiilor în timpul istoric versus timpul cosmic. „Pătrundem
astfel – comentează Vasile Popovici – într-un spațiu pe care poetul îl numește
cu toată precizia (…) cu o înțelegere deplină a tot și a toate: e spațiul visului și al
visării, mediu din care visul și visarea, ca o materie lichidă, se revarsă și de care
se lasă umplut până la saturație. Decorul oniric e mereu unul și același, nocturn,

Cronică literară
Poezie

Andrei
CODRESCU

„Fă ce vrei dacă ești sigur că vei
putea trăi cu asta pentru totdeauna”

(P. Valéry)

chiar trebuia să spună „pentru totdeauna”?
ăsta e unul dintre motivele pentru care
nu îmi place paul valéry
aruncă mereu o bucată de piatră într-o supă bună de pui
cuvintele pot fi bani dar adeseori sunt doar pietre
pretinzând că sunt găluști:
se prefac că îmi definesc apetitul
și n-am nevoie de ele dacă nu mi-e foame
un lucru știu sigur că n-o să-mi fie foame
„pentru totdeauna”
în secunda în care îi vezi pe alții ca pe „tine însuți” ei ajung
la fel de plictisitori ca și tine și are puțină importanță
dacă ești bogat
dar nu flămând sau excitat
de aceea paul valéry nu a fost în selecția mea favorită
de poeți cu care fascinam fete iubitoare de versuri
Traducere de Carmen FIRAN

saturat de lumina astrelor și reduplicat de apele ce preiau spectacolul nopții, îl prelungesc în materia lor profundă și-i sporesc
strălucirea. Elementul lichid pare că invadează cu densitatea lui
transparentă tot ce se află în bătaia luminii nocturne. Substanța
ce penetrează apele și aerul, mai densă ca aerul, translucidă, vie,
încărcată cu energii proprii, secreție a cadrului natural și secreției
a minții care contemplă, e însăși visarea, unificatoarea de spații”.
Vasile Popovici nu este un comentator al factologiei pe care
o derulează poemul, ci descinde în metaforicul acesteia, corelaționând idei într-un imaginar insolit, căutând a pătrunde astfel
și a descifra „enigmaticul” univers eminescian.
Eseistica sa este una de introducere a ipotezelor ideatice
în discutarea concretului liricii eminesciene. De aici frumusețea discursului și calitatea lui provocatoare. Analizele sunt
mai degrabă sinteze, coborârea observațiilor la detalii reprezintă ascensiuni în substratul ideatic al acestora. E un eseist
speculativ, concovând mereu argumente din spații culturale
adiacente. Ilustrativă în acest sens este trimiterea la epistola
apostolului Pavel către Corinteni, din care își extrage și mottoul
eseului: „Per speculum in aenigmate”, comentat în sensul că
acum vedem prin oglindă cele nevăzute, cu alte cuvinte, zice
domnia sa „acum doar oglinda poate da o idee asupra celor
necunoscute”. Metafora oglinzii în lirica eminesciană, dobândește astfel, printr-o corelare cu textul biblic, dimensionalități
ideatice noi, mai profunde.
Studiul lui Vasile Popovici, Eminescu, imersiunea în oglindă,
impune, fără îndoială, o deschidere insolită de interpretare a
liricii eminesciene, debarasată de obsesiile sursologilor și de
acribia documentariștilor. Este o propunere captivantă tocmai
pentru că implică descinderea în substratul ideatic abisal al
viziunilor poetului. ■
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Despre Doctoratul unor oameni politici
și Biblioteca Națională a României

U

n mesaj amical spre cei interesați
(curioși, intelectuali, jurnaliști, politicieni etc. – enumerarea e alfabetică):
DACĂ știți că aveți un doctorat fake/plagiat, ar fi
bine sa vă deziceți de el, pe cât de subtil puteți.
Falsul va fi tot mai ușor de identificat, inclusiv
de către viitoarea IA (inteligență artificială), iar
asta va fi doar prima fază în ceea ce urmează.
Biblioteca Națională a României deține,
prin lege, câte un exemplar dintr-o bună parte
a lucrărilor de doctorat/PhD susținute în ultimele decenii în România (spun „o bună parte”
ca să nu spun „toate”, pentru că nu vreau să mă
pronunț asupra manierei în care au INVOLUAT
doctoratele în diverse instituții de învățământ,
în ultimele trei decade).
Ca opinie personală, vă
pot spune că nici măcar NU
AVEM IDEE despre gradul
de impostură pretins academică (!) la care s-a ajuns
în ultimii 30 de ani, în privința unor teze de doctorat
(și nu numai), din școli/
universități/școli doctorale
care nu s-au verificat serios,
din diverse interese... Pe de
altă parte, fiți convinși că
aceste falsuri/plagiate se
vor afla din ce în ce mai ușor.
Nu mai comentez, după cum nu vreau să
dau numele unei recente victime publice, care
încă nu aflase ce înseamnă informația digitală...
Unele dintre aceste teze de doctorat aflate
în posesia BNaR sunt cerute spre studiu, în cea
mai mare parte, de alți doctoranzi, să zicem – e
vorba de câteva zeci de cereri pe an. Sunt cercetători(?)/doctoranzi(?) care cer copii digitale
după anumite teze, cam toate pe aceeași temă,
uneori multe teze (!) – iar cineva ar putea bănui
că ceea ce-l interesează pe respectivul cercetător/doctorand e de fapt bibliografia, pe care să
o preia de-a gata și să o folosească fără alt efort.
Sunt alte cereri ale unor ziariști sau investigatori media – dar acestea sunt relativ puține,
câteva pe an. Cele cerute de jurnaliști sunt,
bănuiți, teze ale unor oameni politici. De
exemplu, acum câteva zile am primit o cerere
din partea dnei Emilia Șercan, investigatoare
pe care o admir în calitate privată de cetățean,
iar în calitate de director al Bibliotecii Naționale o asigur că nu va avea niciun blocaj/niciun
tratament favorizant (nu cred că și-ar dori ceva
din cele două); tot acum câteva zile am primit
o cerere referitoare la teza de doctorat a fostului doctorand Emil Boc (actualul primar al
orașului Cluj-Napoca); iar chiar azi, 21 decembrie ’21, am primit o cerere referitoare la o teză
susținută de fostul doctorand Nicolae Ciucă,
actual prim-ministru al țării.
Aceste cereri sunt legale și vă asigur că, în

calitate de profesor, de redactor în presă sau
de editor de volume, de scriitor, de director al
Bibliotecii Naționale ș.cl., voi face ce e posibil
ca TOATE aceste cereri să-și primească răspunsul cuvenit, în termen legal.
Pe de altă parte, aș vrea să fiu clar în privința unor aspecte de bun simț. O cerere
recentă, din presă, mi-a cerut să(-i) trimitem
o copie digitalizată a tezei dnei/dlui politician
X la o anumită adresă de email. Ei bine, asta nu
se poate. În virtutea cererii, cine vrea să vadă
teza lui X, Y sau Z va aștepta până ce ea va fi
digitalizată (la cererea respectivei/respectivului), iar apoi va veni la sediul BNaR pentru a o
consulta – pentru că acestea sunt norme legale.

Biblioteca Națională a României

Digitalizarea nu durează mult – deși, sincer,
proiectul meu pentru digitalizarea Bibliotecii
Naționale a României se referă la manuscrise
de renume, publicații vechi, fotografii unicat
etc., și nu la teze contemporane ale unor
oameni care azi sunt la putere, mâine nu. Vă
dați seama, pentru digitalizarea unei teze de
doctorat a politicianului X,Y sau Z, o/un angajat/ă BNaR va munci cel puțin un număr de
ore într-o zi sau două – timp în care ar putea
lucra, să zicem, la digitalizarea corespondenței
dintre scriitorul francez Pierre Loti (18501923) și scriitoarea Carmen Sylva, adică Regina
Elisabeta a României. Vorbesc serios: această
corespondență Loti – Elisabeta, care parțial e
în patrimoniul Bibliotecii Națională, evident,
nu e digitalizată și puțini oameni știu de ea, iar
în anul 2023 se va celebra în Franța centenarul morții scriitorului Pierre Loti – iar intenția
mea este să fac din Biblioteca Națională a
României un partener activ și participativ la
ce se va întâmpla în Europa (în Franța, Turcia!
ș.a.) în legătură cu acest centenar.
Mai clar: BNaR primește relativ puține
cereri de digitalizare a unor manuscrise celebre și valoroase, pentru cercetarea autentică,
dar primim tot mai multe cereri de digitalizare
a unor doctorate (de pe vremea în care tezele
depuse nu aveau anexată și o variantă numerică, așa cum e azi), de exemplu din partea unor
cercetători(?)/sau doctoranzi(?), cum spuneam.

Adrian
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La nivelul BNaR VOI LUA ÎN CALCUL impunerea unui tarif pentru cei care doresc acest gen
de digitalizare (după cum cei care vor, azi, copii
digitale după materiale din „Colecțiile speciale”
trebuie să plătească digitalizarea lor). O precizare: jurnaliștii de investigație (repet: un număr
relativ redus de cereri pe an) NU vor fi obligați
să plătească. Dar cercetătorii/doctoranzii vor fi
invitați să ia în calcul UN COST pentru materialele cerute în copie, așa cum există deocamdată
la alte instituții de profil din România și din
Europa. Asigur pe oricine că, în momentul în
care – prin finanțare publică/privată – îmi va fi
posibil acest lucru, nu voi mai lua niciun leu,
niciunui cititor/cercetător/doctorand/student
venit la BNaR. Dar, sincer, deocamdată, nu e cazul, nici din cauza
mea și nici a dvs.
Primesc/primim cereri din
partea unor universități din țară
care ajung la concluzia că anumite
teze susținute acolo nu mai există
în arhiva proprie sau chiar au
fost maltratate/deformate (pagini
rupte etc.). În acest caz, facem
copii numerice după exemplarele
care ni se cer (dacă le avem, desigur), dar CONTRA COST. Recent,
am digitalizat peste o duzină de
teze, pentru o universitate din
Vestul țării, teze care fuseseră susținute acolo,
dar nu mai existau în arhiva lor. Și respectiva
universitate a plătit (un preț decent, fixat cu ani
în urmă printr-un ordin al ministrului Culturii – nu sunt sume astronomice). Acest lucru
se face la BNaR în mod curent, inclusiv pentru
oameni care și-au susținut în trecut teza, dar
nu mai au un exemplar propriu etc. și plătesc
cu bucurie oricât pentru a primi o copie etc.
Ce vreau să spun: ca unul care sunt convins
că viitorul va fi tot mai digital, voi încuraja pe
cât posibil digitalizarea cât mai multor unități
din patrimoniul Bibliotecii Naționale – cărți
vechi, hărți vechi, manuscrise, ziare, cărți
moderne, fotografii, fonoteca etc. Pe de altă
parte, îi rog pe toți cei interesați să facă diferența între investigația științifică (student fiind,
am plătit pentru copii xerox atât la Biblioteca
Academiei Române din București, cât și la
biblioteca Universității Laval din Canada
și cam pe unde am trecut) și investigația de
presă – care trebuie să fie asigurată, pe direcții
corect formulate de către jurnalist/ă, potrivit
liberului acces la informații legal.
Desigur, peste ani, poate toate aceste ziare/
teze/cărți etc. vor exista în format digital, în
spațiul public, accesibile oricui, gratuit sau
gratis, depinde cum vreți să spuneți. Abia
atunci vom vedea dacă acea nouă realitate va
fi mai bună sau mai rea. Dar mai este ceva până
atunci. ■
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n Actuale, volumul I, Albert Camus pronunță două aserțiuni esențiale în ce privește
spiritul angajamentului său în epoca postbelică. Prima dezvăluie faptul că trebuie „... Să nu
uităm că singurul efort care merită în lumea de
astăzi înseamnă să trăiești și să lupți.” Și accentuează imediat: „Într-adevăr, convingerea noastră
este că nu se poate face nimic bun în afara luminii”, ceea ce vrea să spună că totul se poate face
bine în afara absurdului, într-o lume învăluită
în lumina unei gândiri juste, lucide, o lume în
care să domnească rațiunea și justiția. Privite
din perspectiva contemporaneității, afirmațiile lui Camus pot părea idealiste și chiar naive
și depășite. Însă autorul Omului revoltat nu a
încetat o clipă să-și susțină principiile pentru
a ameliora o lume traumatizată de experiența
nefastă a războiului. El se gândește la o lume
edificată pe bazele unui umanism al justiției și
pe accepțiunea rezonabilă a limitelor. Cele două
formulări se regăsesc în două editoriale publicate în cotidianul „Combat”, în 8 septembrie și 7
octombrie 1944. Camus nu a acceptat nicicând
să dea înapoi în fața absurdului războiului și al
politicilor totalitare, căci absurdul, constată el
în Mitul lui Sisif, echivalează cu eschiva mortală
care este, nici mai mult, nici mai puțin decât
cauțiunea unei vieți diferite față de cea care
ne este dată spre a o trăi pe pământ. „Viața nu
merită să fie trăită”, teza derutantă din debutul
eseului amintit, este un adevăr steril, un truism
pesimist, singurul lucru de certă valoare fiind
încrederea în viața pământească, de altfel unica
certitudine dată omului.

Lucrare de Emilian Popescu

Eseu
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Albert Camus –
În miezul absurdului
În Mitul lui Sisif Camus vorbește despre
un climat al absurdității care ar însemna un
debut al absurdului, pentru ca apoi să se refere
la universul absurd care este sfârșitul a toate.
Războiul, violența dusă la extrem apropie
acest sfârșit. El afirmă totodată că oamenii
secretă neomenescul. Sunt acestea niște idei cu
aparență de ciudățenii azi, dar care atunci – războiul nu se terminase încă – reieșeau obiectiv
dintr-un climat moral și dintr-o criză de conștiință, reale,
care au favorizat și au întreținut conflagrația. Aspectul
mecanic al vieții și al gesturilor omenești, dezgustul în
fața neomenescului, starea
de „greață” despre care scrie
J.-P. Sartre, toate induc oboseală și dezolare ce pândesc
până la sfârșitul unei vieți
mașinale și conformiste,
comodă și pasivă așadar; la fel
alienarea, care vine dintr-un
sentiment indus de o lume
opacă, vâscoasă sau străină.
Lumea scapă cunoașterii
noastre rămânând închisă în
ea însăși. Opacitatea aceleiași lumi și alienarea
impusă omului sunt tocmai cele două surse ce
secretă absurdul. În plan conceptual dar și analitic Camus are evident dreptate fiindcă își extrage
constatările din spiritul ce bântuia în societatea
timpului, din climatul nociv intelectual și moral.
Asupra acestei stări de fapt scriitorii umaniști
ai epocii interbelice au atras atenția în repetate
rânduri, dar vocile lor au răsunat în gol.
Drama eroului absurd se declanșează din
exigența de claritate și de familiaritate cu
lumea. Înainte de orice, a înțelege înseamnă
a uni și a comunica, înseamnă a fi cu lumea.
Dorințele sunt într-atât de puternice având
în vedere că omul năzuiește să transgreseze
absurdul care îl înconjoară, un absurd generat de confruntarea dintre irațional și lume
și din aspirația nelimitată către claritate. Prin
claritate înțelegem aici absența oricărei ambiguități, a oricărui echivoc, a oricărei confuzii.
Din pricina iraționalului lumii, atât de clamat,
Camus ar putea trece, pentru unii, drept un
gânditor agnostic. Ar putea fi un agnosticism
singular și idealist (iarăși!), dar care nu exclude
confruntarea și comparația, prin urmare activ
și combativ. Aceste demersuri pornesc de pe
temeiuri morale și raționale bine fixate. Dacă,
în Mitul lui Sisif, Camus descrie universul
absurd neuitând să-l conceapă drept o expresie
a unei anumite metafizici și atitudini de spirit,
diferența o face metoda care constă în sondarea
profunzimilor experienței. Aspectul agnostic
este doar o premiză, în timp ce sondarea experienței se apropie de o fenomenologie a trăirii.

Într-un eseu apărut în revista „Esprit” în
ianuarie 1950 – Albert Camus și apelul către
cei umiliți – directorul acesteia, filosoful personalist Emmanuel Mounier, constată că „Anii
confuzi ai ocupației au bruiat aparițiile literare.
Străinul a venit către noi în umbra lăsată de
Ființa și neantul, și această încurcătură a istoriei a făcut multă vreme din Camus, în fața
preopinenților, un scriitor de idei, un fel de
ilustrator cu poantă seacă
a acestei lumi a absurdului
pe care o tratau până atunci
filosofii în vaste compoziții
murale. Publicului îi plac
mult scriitorii de idei.”
Acest eseu a fost introdus
în ultimul volum al lui Mounier apărut în timpul vieții și
intitulat Speranța disperaților. Malraux. Camus. Sartre.
Bernanos, Éditions du Seuil,
1951. Tot Mounier considera
că Mitul lui Sisif reprezintă,
nici mai mult, nici mai puțin,
Discursul asupra metodei al
lui Camus. După părerea
lui, eseul se hrănește din „o
îndoială metodică față de un soi de cogito și de
o morală provizorie.” Latura rațională, caracterul sistematic și o aspirație morală constantă
îl apropie pe Camus de gândirea clasică. Însă
ceea ce este mai interesant și specific la Camus
nu ține totuși de o întoarcere la clasic, ci de
implantarea absurdului în el. Camus a avut
ambiția de a lega câteva cărți de alte opere
asemănătoare și astfel s-ar putea vorbi, împreună cu Mounier, „de o viziune sistematică a
operei romanești și chiar teatrale.” Meursault
avea habar de povestea din Neînțelegerea și, la
rândul ei, istoria lui Meursault îl șochează pe
Cottard, un personaj din Ciuma. În felul acesta,
cum s-a observat, Meursault (Străinul), Martha
(Neînțelegerea) și Cottard formează un trinom
al absurdului, în speță al crimei absurde, totdeauna neînțeleasă de aceia care nu participă
la universul absurd. În acest mod Camus construiește nu numai personaje ci instaurează și
raporturi între personaje din opere diferite.
Preocuparea de a stabili raporturi se întâlnește atât în cărțile sale cât și în eșafodajul
gândirii jurnalistice. De pildă, raporturi precum
justiție/libertate, justiție/iertare, morală/
politică, revoltă/poliție, revoltă/servitute,
solidaritate/fraternitate/credință se întâlnesc
pretutindeni în primele două volume din Actuale. Aceasta sub imperiul voinței de ordine,
aproapiată de o disciplină de sistem, ce nu-i dă
pace nici artistului, nici ziaristului. După cum
a remarcat tot Mounier, Camus este „clasic
până în măduva oaselor”. Însă, în pofida acestei linii de forță, el grefează în operă sfâșierea →
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Jocuri de putere

U

na dintre întrebările politice esențiale prezente permanent în dezbaterea
diverselor societăți a fost „Cine trebuie
să conducă o comunitate?”, ce individ sau grup
este mai potrivit să dețină puterea de decizie
în societate? Răspunsurile au variat, watât în
teorie, cât și în practică, de la primatul forței,
al celui mai puternic și mai viteaz, până la
primatul intelectului, cărturarii și jocurile de
culise înlocuind de multe ori puterea militară.
Aristocrația, armata, filosofii sau tehnocrații,
burghezia avută sau proletariatul pauper s-au
succedat, pe rând, fie în imaginarul, fie în realitatea politică a epocilor. Și totuși, întrebarea
rămâne valabilă pentru că fiecare dintre aceștia și-a dovedit din plin nu doar calitățile, ci și
limitele, uneori catastrofale.
O astfel de problemă are la bază și povestirea
(micro-romanul) Partida de Mah-Jong a Împăratului (Ed. Aius, 2020) de Adam Katzmann
– pseudonimul scriitorului și editorului francez
Jacques André. În limba română povestirea a
fost tradusă de Aurora Dumitrescu, profesoară
de franceză și prozatoare interesantă ea însăși.
Atât ca formulă, cât și ca stil, acest roman
preia modelul povestirilor orientale care mereu
ascund o morală, au un sens filosofic, încapsulează un anumit tip de înțelepciune. De altfel,
acțiunea se și petrece într-un imperiu chinez
generic, din illo tempore, și este declanșată de
un eveniment dramatic: moartea împăratului.
În mare secret, scriitorul/poetul/intelectualul
care îi servea drept sfetnic convoacă reprezentanții castelor importante din societate pentru
un joc de mah-jong – un prinț, dintr-o veche și
ilustră familie aristocratică, un foarte respectat și temut general și pe cel mai bogat om al
imperiului, a cărui avere era atât de mare încât
nu era cunoscută de nimeni.
Mah-jong-ul este prezentat încă de la început nu doar ca un joc al puterii, care necesită
toate calitățile unui lider autentic – inteligență,
îndrăzneală, tărie de caracter, dar și noroc –,
ci și ca un joc secret, un joc pe care îl cunoșteau doar cei de la Curte și din sferele înalte
ale puterii, așa cum sunt și cei patru reprezentanți ai principalelor clase sociale dominante:

aristocratul, militarul, bogatul om de afaceri și
intelectualul. Ideea acestei modalități de alegere
a viitorului împărat fusese chiar a defunctului
împărat, care nu avea urmași demni de o poziție atât de înaltă și de complicată.
Partida durează o noapte întreagă și este un
prilej excelent pentru a revela caracterul fiecăruia, iar autorul excelează în portretizarea din
doar două-trei tușe, minimalism asiatic, a celor
patru adversari: prințul, nobil și învățat să fie
ascultat și cu un aer de superioritate, dar și de
rafinament bine camuflate într-o atitudine aparent dezinteresată, generalul impulsiv și agresiv,
căruia nu îi lipsește curajul, dar uneori precauția și
calmul rațiunii se dovedesc
a fi mai potrivite, omul de
afaceri inteligent, șiret, știind
să-și evalueze resursele,
părând favoritul partidei,
dar eșuând din cauza unei
anumite rapacități, a dorinței de a acumula, iar poetul,
deși pare slab la început,
recuperează și dovedește
un echilibru perfect între
îndrăzneală, inteligență și
noroc, fiind cel care, în final,
va câștiga partida. De asemenea, pe parcursul jocului și
ulterior aflăm că umilul intelectual fusese bine pregătit
de tatăl său în vederea acestui moment și că se găseau și
niște documente, printre care un roman lăsat
de tatăl său și despre care nu se știa nimic, noul
împărat crezând că este singurul depozitar al
acestui secret. Pericolul apare în momentul
când primește vizita unui individ care susține
nu doar că a văzut un alt exemplar din carte, ci
și că știe unde se află acesta. În ciuda eforturilor,
alimentate de teamă și cruzime, manuscrisul nu
este găsit, iar împăratul, intelectualul, poetul dă
ordin ca toate cărțile din imperiu să fie confiscate și arse, această soluție radicală fiind singura
care ar fi putut duce în mod cert la distrugerea
scrierii care i-ar fi putut dăuna.
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Deși nu se dezvoltă pe spații largi, scrierea
lui Adam Katzmann este una foarte complexă, articulând o viziune lucidă și destul de
pesimistă asupra puterii și a modului în care
nu doar este câștigată, ci și menținută. Chiar
dacă pare că, în urma jocului, este ales cel mai
potrivit să conducă, iluzia păstrându-se până
la epilog, ni se dezvăluie ceea ce istoria susține
cu nenumărate exemple, și anume că, pentru
prezervarea puterii, atunci când ea este amenințată de un pericol iminent, cel care deține
puterea este capabil de orice: genocid, atrocități, declanșarea războiului, anularea memoriei
culturale etc. Faptul că
nu un militar obsedat
de dominație, nu un
miliardar interesat doar
de posesiuni materiale,
ci un intelectual, un
poet sensibil și rafinat
este capabil să ordone
distrugerea tuturor
cărților doar pentru
a-și putea păstra poziția de putere nealterată
constituie o parabolă
perfectă a modului în
care exersarea puterii
modifică personalitatea,
caracterul și schimbă
radical valorile, gusturile, comportamentul
celui care o deține. Și
în această minunată
povestire, excelent strunită și fin desenată
de povestitor, întâlnim una dintre axiomele
morale pe care le vedem și în practica realității noastre și sintetizată de o butadă mai veche:
„dacă vrei să afli caracterul unui om, oferă-i o
funcție importantă!”.
Mic tratat alegoric despre putere, povestire
filosofică în stil asiatic, Partida de Mah-Jong a
Împăratului de Adam Katzmann este o bijuterie literară care te obligă la reflecție și, fără să
ofere o soluție explicită, lasă deschisă întrebarea: „Cine e mai potrivit și în ce mod trebuie
acesta să conducă societatea?” ■

→ psihică și o parte neagră. Tragismul camusian al unui univers absurd face într-adevăr legătura Prometeu. Jurnalismul corespunde de o manirezidă în rațiunea care sesizează derezonabilul și obscuritatea profundă a iraționalului,
bine ascunse în străfundurile lucrurilor. El nu
se află departe de filosofii Greciei Antice care
sesizaseră iraționalul camuflat în profunzimile
rațiunii. Este vorba, de fapt, de un pozitivism
patetic, pe care și-l compune către anul 1940,
reperabil drept una din cele mai accentuate
trăsături ale gândirii sale. Camus nu vrea să
sacrifice nici ordinea, nici frământările chinuitoare, iar această atitudine îl trimite încă o dată
către gândirea greacă. Omul absurd prizonier

între cei doi poli. Dintru bun început lumea
absurdă este cea care spune nu aspirațiilor cognitive ale omului. La rându-i, omul absurd nu
este un om liber (aﬀranchi) ci un om încercuit (cerné). Pentru omul absurd nu există nici
viață după moarte, nici nemurirea sufletului.
În ciuda acestei condiții tragice aparent
insuportabile, Camus trece de la omul absurd
la omul absurdului (homme de l’absurde) și apoi
la omul împotriva absurdului. În acest fel el
trece de la Sisif și Meursault la Kaliaev (Cei
drepți) și apoi la Bernard Rieux (Ciuma) și la

eră pozitivă acestor doi eroi, fiindcă ne relevă
un Camus hotărât angajat contra absurdului,
care nu mai poartă „o discuție cu un zid”. Este
un Camus care se situează contra absurdului
istoriei și totodată stă cu spatele rezemat de
stânca moralei sale. În sens metaforic se poate
spune că jurnalistul Camus este un Prometeu
care învață lumea despre virtuțile focului unei
morale și ale unei justiții noi. Odată această
sarcină îndeplinită, Prometeu a străbătut deja
infernul. Aici se întrevede profeția și grandoarea lui Albert Camus. ■
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Eseu

Ochii – ferestre ale spiritului omenesc
Civilizația vizuală la C. Brâncuși

ucrarea făptuită, la junețe,/ Să n-o osândești, să nu o strici la bătrânețe!..., afirmă
Ovidiu, într-un distih din Tristele. Brâncuși avea terminată sculptura Narcis, în 1910,
propusă unui ministru, la București, pentru
matematicianul și omul politic, cu totul excepțional, Spiru Haret. Acela a refuzat-o, oficial, pentru
că dorea un bust academic, tradițional, care se
află, azi, în Piața Universității; nu o „fântână”.
Fântâna lui Narcis, după V. G. Paleolog, ar
fi fost fixată, de către tânărul sculptor, la ieșirea
din parcul-pădure Cișmigiu, către Palatul Cantacuzino și b-dul Barbu Știrbey. Este un izvor
minunat, natural, abundent, gâlgâitor, din care
femeile și familiile sărace se rânduiesc, și azi,
să-și umple ulcioarele, cofele, vedrele, cu apă,
pentru acasă, neavând canalizare, sau neputând plăti utilitățile. E ca un „blestem”, devenit
din refuz politic-cultural, chiar istoric: s-a păstrat numele vechi, poetic, imperial-otoman:
„fântână” („cișmea”); dar imaginea femeilor,
purtându-și „vedrele” cu apă, pe cap, este
aceeași, de la 1877, de la Independență. Din
antichitate până în antichitate!
Pictorița Margit Pogany, la prima ei vizită
în atelierul lui Brâncuși la Paris, a văzut Narcis,
gips, sau alabastru și a simțit, după ochii mari,
că pe ea o înfățișează! Aserțiunea ei e reală și
a devenit celebră:
„– Era o operă numai ochi!”
O variantă a sculpturii Narcis a rămas la
București; alta văzută, contemplată de Margit
Pogany, a încurcat eforturile criticilor și istoricilor de artă. Sunt două concluzii, care nu se
exclud. Copilul Brâncuși vedea, peste tot, prin
satele și localitățile Olteniei, pe troițe de lemn,
chipul Maicii Domnului cu copilul Isus în brațe,
cu ochii mari, mirabili, azi expresiv – numiți:
„naivi-religioși”; și e sigur că i-a fixat, în subconștientul său personal, de viitor artist de geniu.
A doua variantă a ideii: se îndrăgostise de
Margit Pogany înainte de a-i fi prezentată de

Narcis din marmură (vedere frontală)

Scrisul Românesc

Otilia Cozmuța-Bölöny!... Mai mult decât... de
la prima vedere!...
Brâncuși îi învățase chipul pe de rost, așa
cum sfătuise Leonardo, pe tinerii artiști, iar
pictorița a fost adânc emoționată de acest „gest
plastic, aproape de o declarație mută”, de dragoste. Bucuria și mirarea ei s-a spus că l-ar fi
bucurat și încântat și pe sculptor, încât Pogany
I i-a dăruit-o, ea ducând-o acasă, la Budapesta,
apoi, în 1948, la Melbourne, în emigrație.
Șocul vizual – ochii măriți au devenit o
obsesie în întreaga istorie a operelor brâncușiene. Iată-i transcriși, uscăcios-eseistic, până
azi: Ochii ovali, exoftalmici (de la Narcis și
Pogany, la Muzele adormite); Prințesa X (cu
ochii-cap-sâni); ochiul-gol (la Socrate, Himera,
Regele Regilor); ochiul în unghi (la Cocoș);
ochiul-teșitură ovală, la Păsări; ochiul unic, în
romboedrul unic din Columnă; ochi al bunului
Dumnezeu – „artă regală, cu caracter divin!...”
(Montherlant). Ochiul – gol enorm, arhitectural, dinlăuntrul Templului Sărutului.

*

Din 1914, după expunerea unor sculpturi,
în S.U.A., Brâncuși a inovat și un gen plastic,
numit „minimal”, redefinit astăzi: selfie. L-a
experimentat continuu, până la senectute.
Cel dintâi Selfi-portrait al său, nu întâmplător, aleatoriu sau instantaneu, ci elaborat, este
într-o noapte, după oboseala lucrului, când ascuțea niște unelte, la foc de forjă, încercându-le, în
marginea unei sculpturi – stâncoasă, înrâurită,
zimțată, o bucată înaltă de marmură, cioplită fin,
oglindind-sugerând: val, vânt, creste montane,
furtună și nisip, intitulată: Trecerea Mării Roșii!
Ca și despre Regele Regilor, va afirma despre ea:
„nu este, niciodată, dusă până la capăt!” (Acest
fragment de operă, lângă care și-a creat prima
imagine-selfi, se găsește și azi, în centrul Atelierului-Muzeu Modern, al lui Brâncuși).
Când vine, de la New York la Paris, artistul avangardist-fotograf Man Ray, Brâncuși

Domnișoara Pogany

cumpără și învață, sfătuit de acesta, noile tehnologii, ale „ochiului magic”; amenajându-și
o cameră obscură.
De-acum, urmează seria experiențelor și
inovațiilor, numită „capodopere de imagine
fotografică”; în care el se „metamorfozează”
în regizor, personaj, actor, poet, teoretician, al
propriei opere, vorbind, în picioare, în fața lui
Pound, Joyce, Hemingway, Barbara Hepworth,
Modigliani, Cocteau. Tot de-acum, își va controla imaginea publică.
Toate capodoperele de imagine vizuală au
devenit cardinale, fiindcă nu a mai lăsat nimic,
la întâmplare. Brâncuși lângă Pasărea Măiastră;
Brâncuși obosit, sub Columnă, la Voulangies; Brâncuși, după ce a terminat Columna
albă – București, în 1930 – azi la intrarea în
Atelierul-Muzeu; Brâncuși și Marii săi cocoși
galici; Brâncuși, sub Portalul carpatic, în Atelier; Brâncuși, printre Coloane, bătrân și bolnav;
Brâncuși aproape de moarte – închipuit de Florica Cordescu, după unghiurile lui; Brâncuși cu
barda pe genunchi, sau în mâini etc.

*

Astăzi, în contemporaneitatea intempestivă
a tuturor tehnologiilor ochiului magic, toată
lumea cântă, joacă, (se) fotografiază, exultă de
fericire, exuberează (un barbarism, de ce nu?);
și iarăși cântă, fotografiază și dansează!...
Cine, în avangarde, a inventat arta chipului uman, în domeniul fotografiei? Brâncuși
și Man Ray, Picasso, Tzara, Picabia, Brauner,
Arp!... Iată, azi, nu se mai știu acei inovatori!
Dar, de la așezarea, prin impunere, de către
funcționari, pentru imaginea boierilor Dvs. –
în actele de identitate, de pașapoarte, până
azi, cine a deschis drumul?... Cine a eliberat
chipul uman? Cum s-au îndepărtat „încadrările” mediocre?
Când cineva creează 100 (una sută) de
selfiuri și, seara, cu nasul, în calculator, vizualizează cum nu e mulțumit de nici una, trebuie →

Narcis din marmură (vedere laterală)
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Elena
ȘTEFOI

În splendoarea minciunii
Când țâșnea lumina din carne și eu plângeam
de frică de întuneric de spaima că rămân anonimă
am inventat despre mine și nu despre alții
tot felul de grozăvii doar așa ca să aflu
cine le răspândește în târg și cine le crede
mă lăfăiam juvenil precum viermele
în splendoarea minciunii în burta ei mioritică
așa am sedus câțiva soldați amărâți
așa am ținut la distanță ofițeri sperioși
care chiar mă vedeau prin ocheanul lor de departe
neagră în cerul gurii destrăbălată și cleptomană
cu nimic nu am luptat totuși mai mult
după fiecare apus decât cu neadevărul
care s-a întors împotriva mea
și m-a lăsat nedumerită precum ologii
și fără de glas în mijlocul scenei

Firele zilei
Iar amețesc din nimic măruntaiele ceasului
deși au fost de neamețit
iar limba mea sparge obiecte pierde fusul
scapă firele zilei din mână
și le caută unde nu trebuie
așteptând totuși să mă găsească
ele pe mine să-mi spună basme
de parcă bătrânețea n-ar fi decât
o zgârietură pe frunte

Poeme
Am încetat să mă războiesc
cu mine însămi sânge din sângele vostru
am renunțat să aflu ce v-a îndepărtat
unul de altul când erați încă tineri
nu mai întorc lumea pe dos
cu presupuneri alambicate
vreau doar să știu dacă v-ați întâlnit
în sfârșit
acolo sus unde toate se iartă sau nu
dacă v-a pus cineva față în față
ca să v-aduceți aminte împreună de clipa aceea
în care am deschis ochii când pe drumul de țară
din căruța noastră s-a răsturnat coșul
cel mare cu boabe
și le-ați lăsat să cadă să se risipească
fără părere de rău

*

Toate inovațiile, fie mari, fie mici, la sculptorul român Constantin Brâncuși au pornit din
subconștientul său personal, adică din cel dintâi
Narcis, copilul care, în lipsa oglinzii-spirit, aristotelian, s-a privit și oglindit, în superficia undelor
apelor, fie că a fost vorba de tresăritul, scânteietorul lac, râu, dunga mării, sau bălțile rămase,
după ploaie. Însă copilul creștea, se metamorfoza, în adolescent și în tânăr. Se deschidea,
spre lume. Se îndrăgostea. De cine? Cumva, de
el însuși? Ce istorie și poveste, Doamne ferește!...
Cu atâta feminitate în jurul său – fâlfâit de zefir,
prin faldurile și fustele și zulufii fecioarelor?
Cum să se îndrăgostească de sine?...

Au intrat zilele-n sac
zbenguindu-se
și acum își scot ochii prostește
se zgârie se strâng de gât
una pe alta
se calcă pe cap
și pe coadă ca șerpii
speriate de pasul pe care nu-l văd
sfâșie care cum poate o bucată de carne
privind înapoi fiecare căutând echilibru
spre margini spre un strop de lumină
nici una nu știe dacă ea va fi cea aleasă
să câștige dreptul de-a se sfârși
fără trecut fără luptă
atotiertătoare

Dintr-o ţară străină
Am intrat într-o casă de oameni
cu cizmele obosite și năclăite
nu de smoală și nici de smirnă
cum ar fi putut crede
cei care-mi deschiseseră ușa
ci de scârna în care călcasem
zi de zi pe tărâmul făgăduinței

O tânără numai sclipici
trage în poză îngerul cartierului
pe lângă care trecusem câțiva ani
fără să-l văd cu adevărat
așa cu spatele la biserica anglicană
și cu fața la cârciuma de pe trotuarul opus
tocmai iese cu una din tălpi de pe soclu
are de gând să ridice la cer
mormanul de gunoi care strică totuși tabloul
să facă loc luminii de pe noul meu chip
și nepăsării celorlalți trecători
perfecțiune. Ce le lipsește? Sigur – sufletul!...
Și... profesionalismul!
Astfel, totul e trudă semidoctă, nulă,
ca desenul valului, șters de nisip, repetat,
reluat a doua zi; dar în van, în vânt. Haos
tehnic – diletantismul.

Până la ultima

Vreau doar să știu

Să crezi și să vezi

→ meditat, încercat, învățat, spre profesionism și

9

Lucrare de
Emilian Popescu

*

Nicio confesiune, credință, dogmă, nu
a putut prelua mitul fascinant ovidian al lui
Narcis, moral și pedagogic, educațional. Adolescenții și tinerii își descoperă, văd sănătatea
și făloșenia chipului? Își autocontemplă tăria
și superbia? Nu mai sunt modești, cuminți, cu
capul în jos, în pământ? (Nu în oglinda undelor?) S-a pierdut ceva, nu puțin, din poezia
ființei? A devenit, aplecat, ascultător, slujitor,
obedient, „supus otoman”, „supus austriac”? E
nesfârșită cruzime a Istoriei!...
Avangardiștii, s-a spus, sunt subversivi –
însă culturali „soldați” ai unei noi civilizații,
pe linia întâi! Nu perturbă, nici conturbă, ca
soldații romani, cercul lui Arhimede. Nu sunt
zgomotoși, ci discreți, precum Brâncuși. Nicio
nouă civilizație nu înmugurește zgomotos...
După Narciși, vor urma, în arte, din
Metamorfozele lui Ovidiu, Pigmalioni și Galateei, păsări-ibiși și Lede! „Cel răpus de-al lui

pășisem peste pragul necunoscut
eram așadar în străinătate
cum aș fi fost pe lumea cealaltă
‒ un soldat urât mirositor
și fără rușine
care scăpase întreg
dar n-avea habar că trecuse de vamă
și nici putere să se descalțe ■
talent”, cum scrie epitaful de la Tomis-Constanța, poetul Ovidiu i-a înrâurit, incredibil,
pe experimentatori! I-a obligat, însă, să țină,
cu dinții, chiar și pe avangardiști – să iubească
civilizația scrisului (scribii), în egală măsură,
cu noua civilizație, ce va crește, sub ochii lor – a
imaginii. Ei erau (v)lăstarii, pe arborele antic,
greco-roman – Logos-Iconos!...
Și Pablo Picasso a scris poezii și piese de teatru,
rămase nepublicate! Ca Michelangelo, Sonetele
sale!... Brâncuși a vrut să fie straniu, „bifurcat”: și
scrib (poet) și sculptor-demiurg-sclav de Egipt.
A lăsat chiar și un selfie poetic, șoptit lui de antica
Dodona-Dedoica; „Plecat cel mai de jos! Și, iată,
ajuns cel mai sus!...” (scris la New York, în timpul
procesului cu Vama).
Talentul nu i-a fost răpus, ca lui Ovidiu,
pe altarul unei lumi înnoite. Divina-zeiasca Antichitate, apoi Renașterea, Revolta
nouă „a îndrăznețelor spirite libere ale sec.
XX”, cum i-a numit C. G. Yung. Civilizația
Ochiului – Imaginii...■
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NEDELCU-PĂSĂRIN
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ăzvan Petrescu este scriitorul care s-a
impus de-a lungul deceniilor prin
volumele de proză scurtă, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși scriitori ai
acestui gen. Din 1989 va fi pe lista premiaților
Uniunii Scriitorilor, atunci pentru volumul
Grădina de vară, în 1997 pentru volumul Într-o
după amiază de vineri, iar cartea de proză scurtă
Mandarina va fi considerată cea mai bună carte
de acest gen în 2017 și va obține și Premiul
pentru proză „Observator cultural”. Volumul
Cuțitul japonez (Ed. Polirom, Iași, 2021) era
așteptat pentru a confirma că autorul rămâne
consecvent stilului său și prozei scurte pe care
a alternat-o la răstimpuri cu piesele de teatru, la
fel de premiate de Uniunea Scriitorilor (1995).
Citind volumul de proze scurte Cuțitul
japonez ne amintim de
modalitatea de acces la formele spirituale și sufletești
originale. Sunt activate arhetipuri, simboluri care fac
trimitere la o realitate atemporală, viciile și deviațiile de
comportament unui cuțit
japonez, cel care nu ratează
ținta niciodată. Scrierile
sale narative sunt exerciții
splendide de satiră apelând
la metafore ușor decriptibile. De aceea, interpretarea
textului trimite la concepția
critică și cu tentă psihologică, aceea care susține că
arta nu trebuie interpretată
din perspectiva artistului, ci artistul trebuie
analizat din perspectiva artei. Cu o asemenea
pledoarie formulată de Norbert Groeben în
interpretarea conceptelor filtrate prin viziunea lui Jung și Freud ne apropiem de universal
narativ al lui Răzvan Petrescu.
Subiectele propun o racordare la „cronica
neagră” a cotidianului, incidentele, conflictele, psihologiile și chiar portretele în tușe
pasagere dar groase fiind ușor recognoscibile,
totul pare un jurnal de știri în reluare. Aprofundarea unuia dintre subiecte se sugerează a
fi de interes major nu pentru a găsi vinovați
sau soluții, ci ca o autoflagelare, de „a despica”
această realitate cu precizia unui cuțit japonez.
Incisivitatea discursului, vocabularul cu tentă
de licențiozitate fără a atinge impudoarea conferă atmosferei o tensiune negativă cu dorința
de a ieși din acest univers „noir”.
Stilul condensat, cu tendințe spre minimalist în regim metaforic captează lectorul, iar
prozele scurte sunt formula ideală pentru a lăsa
cititorului posibilitatea de a-și reconstrui finalul. Vocea autorului și vocea personajelor se
topesc într-un câmp al identității circumstanțiale care motivează acea voluptate anticipativă

Cronică
literară

Răzvan Petrescu ‒
pariul pe proza scurtă

a cititorului. Acesta va alege ceea ce rezonează
cu situațiile cunoscute dintr-o istorie recentă.
Personajele lui Răzvan Petrescu sunt încorsetate într-un pamflet prin care se încearcă
motivarea că orice asemănare cu o realitate
imediată este întâmplătoare și aceasta pentru
că: „Orice asemănare cu personaje și situații
reale este complet lipsită de sens, din moment
ce realitatea este de neconceput”. „Scriitorul
de week end categoric trebuie să fie scriitor de
proză scurtă”, declara Răzvan Petrecu privind
retrospectiv viața sa literară și jurnalistică.
Cele nouă povestiri de satiră politică și socială propun o viziune critică a unei istorii care ne
marchează prin notele de injustiție, de răsturnare a ierarhiei valorilor, de debusolare într-o
lume guvernată de incompetenți. „Acum avem
mai mult trecut decât viitor”
spune unul dintre personajele povestirii Jaf armat, ca
la puține rânduri să apară și
declarația: „Termină, bă, tu
nu știi că sufăr de sindrom
discordant cu halucinații,
la ce-aș fi bun la o spargere
adevărată (…)”. Este o perspectivă de receptare a unui
fapt care va ține prima pagină
a jurnalelor televizate și de
care ne amintim. În ciuda
tragismului situației finale,
totul este fie maximizat prin
interpretarea reminiscențelor de amintire, mai ales
muzicale, fie minimalizat
prin discursul ușor vulgar, ca o defulare a
nemulțumirilor. Secvențele acestei proze sunt
denominate, numele personajelor asigură o galerie de întâmplări, dialogurile sunt scrise cursiv
ca un monolog. Este o privire voit superficială
asupra unor vieți marcate de tristeți pasagere,
în esență o existență la limita suportabilului și
a nivelului de trai discutabil pentru niște intelectuali (medic, conferențiar universitar). Este
jocul măștilor, o fațetă socială cu zâmbet ironic
și o fațetă interioară de un sarcasm uimitor, ca o
metodă de salvare de la degradarea morală. Cei
trei intelectuali plănuiesc spargerea unei case de
schimb valutar, își iau măști, alte măști, jubilând
de satisfacția multiplicării măștilor. În spatele
măștilor se ascunde însă eșecul, iar povestirea
materializează acest eșec prin imaginea soției
unuia dintre spărgători, care este ucisă din greșeală. O victimă colaterală, așa cum se întâmplă
în perioada de tranziție a măștilor sociale.
Povestirea 14 grade are ca motto o afirmație a lui Pablo Picasso: „Tot ce îți poți imagina
este real”. Elementele cadrului evenimențial
sunt recognoscibile: Clito la Primărie, un spital
Covid este cuprins de incendiu, în apartamente
sunt 14 grade, gunoiul este neridicat din oraș.

Este în esență un clip video al unei realități din
perioada pandemică, cu spectru larg social, cu
explicații care nu fac decât să acutizeze sentimentul de frustrare. Imaginea finală salvează
textul de indicele jurnalistic: „Ne-am îndreptat
glonț unul spre celălalt ca-n primele noastre
clipe de la acvariu, cu mâinile întinse, intonând
La Marseillaise și gata să ne îmbrățișăm, când,
din senin, s-a pornit un mic vârtej care-a crescut
uluitor de repede înghițind frunzele, semnele
de circulație, băncile de fier, copertinele, totul”.
Este un „vârtej” social, o pierdere în neant, o
desprindere de concretețe pentru a plonja în
metafora unui univers interior la fel de bulversat ca și istoria ce se derulează sub ochii noștri.
Lista de așteptare este poate povestirea cea
mai apropiată de universul scriitorilor și care
are și o acoladă în ultima proză scurtă din
volum, Disidentul. Este lista de așteptare a primirii indemnizației de creație. Protagonistul îi
omoară pe rând pe câțiva dintre posesorii acestei indemnizații pentru a putea fi inclus pe unul
din locurile astfel vacantate, în final se baricadează în apartament pentru a nu fi omorât cum
el îi omorâse pe ceilalți și așteaptă să primească
următoarea indemnizație. De remarcat că în
această proză scurtă apare și „cuțitul japonez”
nu ca metaforă, ci ca instrument de apărate.
Răzvan Petrescu face astfel liantul între universul metaforelor și cel al realității printr-un
obiect investit simbolic.
Profesionistul, o altă proză scurtă din acest
volum, este o evidentă parodie a sistemului
medical viciat de deciziile decidenților sub
acoperire și incompetenți. Este un portret
hidos, o privire în oglinzi care deformează
imaginea realității. Și persistă întrebarea:
cine deformează imaginea receptată de noi?
Oglinzile în care privim (deci filtrul cultural,
educațional, „greaua moștenire”) sau realitatea
se deformează sub privire noastră, noi fiind cei
folosiți ca și cadru de desfășurare sub dicteul
parcă automatic, spiritist al unui sistem corupt,
bolnav? Este o lume din care nu se mai poate
ieși, o lume bolnavă de viciile ce vin din istorie
și de păcatele dintotdeauna (un exemplu este
proza scurtă Șpagat).
Ultimul act rămâne povestirea care va fi
decodată în prim planul social nu peste multe
decenii, este viața la final a unui președinte,
un periplu prin noianul de gânduri și sentimente ale celui ce așteaptă trecerea într-o altă
Lume. Judecata nu este Dincolo, ci aici înainte
de intrarea în „tunel”. Sau așa s-ar dori.
Sunt imagini apocaliptice care dovedesc
arta narațiunii lui Răzvan Petrescu: povestirile
sunt de un realism acut, redat în stil sarcastic
și parodic, iar finalurile sunt cele ce plasează
scriitura în zona artei veritabile. Este zona
înțelesurilor multiple, este un exercițiu despre
regresiunea și plurivocitatea vitală a literaturii. ■
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Climatul –
cum mergem mai departe?

C

itesc în „Time” că familia Piei Negro
trăia liniștită în castelul ei din Erfstadt,
în vestul Germaniei, de 300 de ani. În
ultimii 30 de ani s-au străduit să îl restaureze la
vechea sa glorie, roasă de timp. Dar l-au părăsit
în doar câteva minute pe 15 iulie, evacuând totul
la aproximativ ora 4 a.m., exact ziua în care cea
mai teribilă inundație în multe secole a lovit Germania, apropiindu-se amenințător de castelul
lor. N-au putut să salveze nimic, nici splendida
mobilă veche de secole, nici măcar fotografiile
de o mare însemnătate emoțională. Au plecat
în grabă, doar cu hainele de pe ei și telefoanele celulare. Cei 40 de locuitori ai castelului,
incluzând familia Negro și chiriașii, petrecuseră
întreaga zi mutând mobila de valoare la etajele
mai înalte și se culcaseră abia după ce ploaia
stătuse. Dar, cum ei dormeau, valuri imense de
apă noroioasă continuau să se ridice în cele două
râuri din apropiere. Curând după ce rezidenții
evacuaseră, castelul și satul ce-l înconjura erau
aproape sub apă. Ceea ce a mai rămas din clădire este total inaccesibil. „Suntem cu toții în șoc
pentru că așa ceva s-a putut întâmpla cu casa
noastră!” a declarat Pia Negro.
Obișnuită cu un climat blând, rareori foarte
tulburat de evenimente meteorologice extreme,
majoritatea populației în nord-vestul Europei
nu a putut anticipa ce ar însemna o astfel de
inundație. Între 14 și 15 iulie 2021, cantități
imense de ploaie au căzut în statele vestice ale
Germaniei, Rhinenland-Palatinate și Nord
Rhin-Westphalia, cu alte cuvinte dublul ploii
obișnuite pentru întreaga lună iulie! Apele
s-au umflat și au ieșit din albie, răzând tot ce
le stătea în cale, distrugând clădiri întregi. Cel
puțin 170 de persoane au murit în Germania
și 31 în Belgia. „Limba germană nu are cuvinte
pentru o asemenea devastare” a remarcat
Angela Merkel. Mai mult ca sigur că vor avea
nevoie de ele în viitor!
Ca rezultat al factorilor climatici, determinați și de mâna nesăbuită a omului, dar și
din lipsă de resurse adecvate, țările în curs de
dezvoltare au cunoscut de multă vreme rigorile evenimentelor meteorologice
extreme. În Madagascar, de pildă, cea
mai rea secetă în ultimii 40 de ani a
împins vara asta la foamete mai bine
de 400 000 de persoane. Dar vara
lui 2021 ne-a demonstrat că nu mai
există pe lume un loc absolut sigur
în era crizei climatului. În iunie, un
sat din vestul Canadei a devenit locul
cu cea mai înaltă temperatură de pe
pământ, asta doar puțin înainte să
fie distrus în proporție de 90% de
un incendiu necontrolabil. Numai
la câteva zile după marile inundații din Europa de vest, în provincia

Henan din China a căzut o ploaie, caracterizată
de oficialități drept „una la o mie de ani”, atât
de intensă încât a inundat tunelele metroului
înecând foarte mulți pasageri.
Îndeobște, oamenii din țări ca Germania, cu
o guvernare robustă și interesată de protejarea
mediului înconjurător, și cu o structură meteorologică previzibilă, sunt profund bulversați și
își pierd sensul siguranței în fața unor astfel de

schimbări în climă. „Trăim într-o societate care
își închipuie că poate controla natura. Iar acum
oamenii văd că ne găsim fără nicio putere în
fața ei” spune capelanul Albi Roebke, trimis
să consoleze sute de supraviețuitori din Nord
Rhin-Wesphalia. „Suntem în prezent speriați
de apă și de foc, tot așa cum erau predecesorii
noștri acum patruzeci de mii de ani. Este ceva
foarte greu de explicat lumii de azi.”
Vor trebui făcute, desigur, studii amănunțite care să dovedească faptul că teribilele ploi și
inundații din Europa sunt un direct rezultat al
acelui climate change. Oricum, e bine-cunoscut
că aerul mai cald reține mai multă umiditate –
7% mai mult pentru fiecare creștere de 1 grad
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Celsius – iar în Germania temperatura a crescut în medie cu câte 1,5 grade Celsius din
perioada pre-industrială până acum.
Un alt posibil factor ce a contribuit este scăderea îngrijorătoare a diferenței temperaturii
dintre regiunile polare și ecuator (global warming) care a slăbit curenții de aer și a permis
unor sisteme de presiune joasă să stea mai mult
timp pe același loc, așa cum s-a întâmplat cu
dezastrul din vestul Europei (în special Germania și Belgia). Un efect similar a potențat
crearea acelui heat dome asupra coastei de vest a
Canadei și în nord-vestul Statelor Unite la sfârșitul lunii iunie. Lucrurile, după cum se vede,
se leagă între ele, într-un determinism care nu
mai poate fi ignorat și este foarte îngrijorător.
În privința diminuării serioase a emisiilor
de gaze, liderii Europei au făcut mult mai mult
decât alte regiuni ale lumii. În chiar săptămâna
inundațiilor catastrofale, Comisia Uniunii
Europene a prezentat planul de restructurare
a economiei Uniunii Europene până în anul
2030, prevăzând o scădere a acelor greenhouse-gas emissions de 55% în comparație cu
nivelul din 1990.
Dar e cazul să privim adevărul drept în
față. Nici cel mai dedicat guvern pentru cauza
mediului înconjurător și nici cea mai spectaculoasă reducere a emisiilor de gaze nu ar fi în
stare să reverseze atâția ani de trecut inconștient
și decizii greșite care au dus la destabilizarea
climatului nostru. O anumită cantitate de încălzire încă mai tare a planetei este deja cuprinsă
în viitorul nostru, căci bioxidul de carbon persistă în atmosferă pentru cel puțin 300 de ani
și va continua să ne aducă mai multă căldură.
Recentele extreme înregistrate mai ales în vara
lui 2021 nu sunt „noua normalitate”, spun specialiștii, ci clara evidență a dispariției oricărui
fel de normalitate sau climat stabil.
Din aceste motive, experții consideră că,
în următoarele luni, guvernele trebuie urgent
să includă între prioritățile lor adaptarea la
instabilitatea climatului. Asta va implica un
efort economic și financiar serios pentru a face
casele, transportul și infrastructura
mai rezistente la ploaie, călduri și
secetă. Va însemna, de asemenea,
o nouă viziune asupra felului în
care tratăm dezastrele și sisteme
îmbunătățite de a reacționa la ceea
ce rămâne după dezastru. Nu mai
puțin, va fi important să îmbunătățim sistemele de comunicare și
avertizare a publicului înainte de
dezastre. Și, nu în ultimul rând,
oamenii trebuie să fie conștienți că
extremele perturbări climatice sunt
un veritabil pericol și se pot întâmpla în oricare țară din lume! ■
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n autobuze sau metrouri capetele oamenilor
se bălăngănesc ritmic după gropile prin care
calcă mașina sau după zguduielile șinelor.
Îmi place să le privesc fețele, uneori poate prea
intens, iar aici oamenii nu sunt obișnuiți să fie
priviți cu atenție. Cineva mi-a spus odată că
arăt ca un polițist deghizat. Era un negru cu
glugă pe cap și mi-a cerut o țigară sau un dolar.
I-am răspuns cu accentul meu puternic că-mi
pare rău dar nu fumez, dar i-am dat un dolar.
Atunci mi-a spus să am grijă pentru că arăt ca
un agent acoperit și s-ar putea să mă trezesc din
greșeală cu un cuțit sau glonț în spate, pentru
că suntem în New York și sunt vremuri tulburi,
man. Vezi să nu cobori în vreo zonă mai dură
din Brooklyn sau Bronx, a mai adăugat.
Mi se întâmplase de multe ori să văd în
metrou sau autobuze persoane care semănau
mult cu vreo fostă iubită sau vreun prieten drag.
Mai ales la începuturi când tocmai emigrasem și
mi se părea un păcat să citesc o carte în metrou,
când aveam în jurul meu o bibliotecă umană
cum nu mai văzusem. Încercam să-mi imaginez cine erau, de unde veneau, ce viață aveau ei
acasă. Nu mă plictisesc niciodată într-un mijloc
de transport sau pe vreun aeroport.
De exemplu, o fată din fața mea care se ține
de bară, dacă n-ar întoarce capul aș fi sigur că
e Valentina, de la care n-am apucat să-mi iau
rămas bun înaintea plecării în America și pe
care n-am mai văzut-o niciodată. Sunt oameni
la care începi să te gândești abia după ce realizezi că i-ai pierdut de tot, ca portofele în care
ți-ai dai seama ce aveai în ele numai după ce au
dispărut. Pe Valentina știu că am rănit-o, am
fost prea laș să-i spun că voi dispărea în câteva
zile și că nu mă voi mai întoarce. Mă acceptase și mă iubise așa cum eram atunci, cu viața
mea încâlcită, fără să-mi ceară nimic în schimb,
știind bine că voi fi următorul fugitiv din viața
ei. Am „revăzut-o” cel mai des prin metrouri,
autobuze, chiar avioane. Acum stătea la un pas
de mine ținându-se de bară și la o frână mai
bruscă aproape c-am dat peste ea. Ceva din
mirosul femeii aceleia m-a răscolit și m-a aruncat în timp. Sorry, madam! Nu știu nici astăzi de
ce rămăsesem cu această obsesie, am avut întâlniri și despărțiri mai grele în viață. Poate pentru
că Valentina m-a tratat totdeauna ca pe un copil
rătăcit într-un labirint emoțional din care nu
știam cum să ies, iar ea fusese martora unor
contorsiuni care mă marcaseră. Când eram
lângă ea mă simțeam în siguranță. Odată, la o
petrecere, am dansat împreună. La început am
râs și am glumit dar pe măsură ce muzica devenea mai melancolică i-am simțit mâna pe spate
strângându-mă tandru, lipindu-mă de corpul ei
înalt care parcă voia să intre în mine. Mă privea
lung cu ochii ei albaștri și mi-a șoptit în ureche:
 Ești un dansator bun, dar nu cred că ești
pregătit pentru pașii ce vor urma. În noaptea aceea
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Asemănarea
a rămas cu mine și am văzut cum cea mai blândă
femeie poate fi în pat o furtună. A urmat Revoluția, alte petreceri făcute în fugă apoi dispariția
peste noapte a întregului grup care s-a împrăștiat
prin lume. Am plecat și eu. Lăsam în urmă o lume
întreagă pe care n-o mai putem privi, cu chipuri,
mirosuri și o geografie sentimentală pe care de
câte ori aveam s-o revăd își va fi schimbat frunzele, copacii, tencuiala caselor, numele străzilor,
fețele celor care rămăseseră acolo unde se născuseră. Amintirile mele, pe măsură ce reușisem să
mă întorc în vizite scurte, nu mai puteau deschide
uși în care înainte se potriveau ca niște chei pe
care le purtam atent cu mine.

Lucrare de Emilian Popescu

M-am obișnuit cu toată această ferecare
treptată a trecutului meu, dar nu m-am așteptat să mă întâlnesc cu acest băiat chiar aici,
într-un metrou din New York. Vagonul era
plin cu navetiști obosiți care își bălăngăneau
ritmic capetele, cu telefoanele celulare în mână
și ochii pironiți în ecrane. Astăzi oamenii nu
se mai privesc în ochi. Băiatul din fața mea
arăta altfel, un călător dintr-o altă lume, fără
IPhone, urmărind atent ce se întâmpla în jurul
lui, deși aparent nu se întâmpla nimic. Părea
să absoarbă totul, în afară de persoana mea.
Stăteam chiar în fața lui dar se uita prin mine
ca și cum aș fi fost invizibil. Era îmbrăcat total
aiurea cu pantaloni trapezi de mult demodați
și tricou mulat pe corp, cu chipul lui Jimmy
Hendrix. Cred că doar eu știam cine e cel de pe
pieptul lui, un bărbat tânăr cântând la chitară,
cu păr afro, ca o aură de sfânt negru. Avusesem cândva un tricou identic. Mă uitam la acel
băiat aproape hipnotizat și mi-au trebuit câteva
stații să realizez că arăta la fel ca mine în poza
de absolvire din liceu. Își mișca ritmic piciorul drept, sindromul picioarelor neliniștite,
de care suferisem și eu în tinerețe. Avea păr
ondulat și un început de barbă lăsată intenționat să crească ca o inerție a pubertății. Pe gât
i-am văzut clar două pete roșii așa cum am
avut și eu, doar că mie mi le-a scos un chirurg
plastician cu ani în urmă. Una arăta ca harta
Australiei la o scară foarte mică. Mi-am dus
mâna la gât și am simțit cicatricea rămasă.

Nu m-am putut ridica să cobor la stația care
ducea la serviciul meu. Am rămas pironit, hotărât să cobor doar unde va coborî și tânărul care
mă contraria tot mai mult. Pentru o clipă m-am
gândit că poate exagerez, sunt obosit, sau am
o halucinație după noaptea în care dormisem
prost. Dar Australia era acolo pe gâtul băiatului
și curând am realizat că avea același tic nervos pe
care încă îl aveam și eu la față. O mică zvâcnire
a obrazului stâng pe care nu-l puteam stăpâni
nicicum. Am tras adânc aer în piept fascinat și
puțin speriat că mi se dădea incredibila ocazie
de-a mă revedea așa cum fusesem la începutul
lumii. Pentru că anul în care terminasem liceul și
intrasem la facultate fusese pentru mine sfârșitul
și începutul unei lumi noi.
Băiatul scoase din rucsac o carte al cărei titlu
îl puteam vedea: Pentru cine bat clopotele a lui
Hemingway, carte pe care și eu o citisem la sfârșitul liceului. Deja totul părea mai mult decât o
coincidență. Metroul gonea nebunește pe sub
măruntaiele New Yorkului iar eu nu știam ce să
fac. Ce bine ar fi fost dacă aș fi mers cu mașina
în ziua aceea, așa cum fac de multe ori. Am
trecut de stația Lexington Avenue, unde trebuia
să cobor. Vagonul aproape se golise și m-am
mutat lângă el. Nici nu m-a băgat în seamă.
Am încercat să mă uit în pagina pe care-o
citea. Poate ajunsese la episodul în care cei doi
iubiți intră în același sac de dormit și se iubesc
pasional peste noapte. Metroul luă o viteză neobișnuită, apoi se opri brusc și lumina se stinse
pentru câteva secunde. Se făcuse întuneric dar
reușeam să deslușesc câte ceva datorită ecranelor celor care se uitau în celulare. Băiatul de
lângă mine închise cartea și se ridică în picioare.
Întoarse capul spre mine și pentru o secundă
păru să-mi observe prezența, chiar să mă privească în ochi. Am încercat să-i spun ceva dar
nu am găsit niciun cuvânt. Îmi era teamă că
va dispărea în acel semi întuneric ciudat, care
semăna cu vechile camere întunecoase în care
fotografii își developau cu grijă filmele. Puțină
lumina adevărată și toate imaginile puteau să
dispară ca și cum n-ar fi existat.
Apoi trenul se puse în mișcare, neoanele se
reaprinseră dar mult mai palid și am mers multă
vreme cu senzația că nu se va opri niciodată, ori
că luase o direcție greșită care ne va arunca cine
știe unde. După multă vreme am intrat într-o
stație care nu mi se părea deloc cunoscută și când
ușa s-a deschis băiatul a ieșit fără a mai privi în
urmă. Am auzit o voce în difuzor: „Urmează
stația Piața Romană cu peron pe partea dreaptă”.
Am ieșit și eu imediat după el, am urcat treptele
în fugă pentru că scările rulante nu funcționau
și m-am trezit într-o lumină orbitoare. Eram în
București într-o piață pe care-o știam bine. Până
ochii mei s-au obișnuit cu lumina și mintea cu
noua locație, l-am pierdut pe băiat.
Continuare în p. 14
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Sărbători, papagali și papaya

S

ărbătorile pot fi glamuroase în New
York, dar în fiecare iarnă mă bântuie
nostalgia după zăpezile copilăriei,
mirosurile calde de Crăciun, colinde și tradiții
ținute cu grijă în fiecare casă. Românii stabiliți
în America se străduiesc să-și translateze
obiceiurile și bucătăria de sărbători, deși nimic
nu poate egala gustul mâncării de acasă. Știu
un român din Los Angeles care a adus într-o
iarnă din România într-o valiză diplomat un
porc întreg tranșat. Eu însă era să primesc o
amendă de 500 de dolari pentru un măr uitat
în poșetă. La graniță, fiecare cu norocul lui.
De curând un prieten care trăiește în Georgia s-a gândit să-și aducă din România pușca
de vânătoare a tatălui său. Tot din nostalgie. Pe
aeroportul din Atlanta i-a avertizat pe vameși
că în bagajul de cală are o armă. „Bine, bine,
i-au răspuns zâmbind neatent vameșii, dar cârnați ai?” „Nu, nu am cârnați, nici alte produse
alimentare, am declarant că am o armă!”, le-a
repetat îngrijorat. „Armele sunt binevenite la
noi, doar cârnați, salam să nu ai!”
În America statele sunt divizate, iar un
motiv esențial este politica armelor. Statele
republicane au mare apetență pentru achiziționarea de arme. O familie clasică din America
profundă poate deține legal un arsenal întreg,
inclusiv mitraliere, aruncătoare de flăcări, arme
de asalt, chiar tancuri. E o tradiție. De curând
a făcut înconjurul canalelor media o fotografie
de familie în care părinți și copii pozau lângă
brad fiecare cu o pușcă în mână (cele ale fetițelor erau roz), cerându-i lui Moș Crăciun să
le aducă în dar multă muniție.
Majoritatea românilor emigrați înainte de
1989 sunt republicani. Nu au crescut în cultura
armelor și nici în Vestul sălbatic, dar doctrina conservatoare și „patriotismul” adoptat
automat le impun să se considere mari susținători ai amendamentului din Constituție care
garantează libertatea de a poseda arme. Înțeleg
permisul unei arme de vânătoare sau al unui
pistol, dar arme de asalt? „Dacă democrații ne
iau armele, s-a terminat cu libertatea, America
e încheiată”, mi-a spus cândva un român și el
republican stabilit în Florida, om blând care n-a
ținut în viața lui o pușcă în mână. „A la guere,
comme a la guere!” I-am spus ca să dezamorsez
momentul penibil. Și iată-mă în Florida, într-o
frumoasă zi de decembrie, printr-o conjunctură
– prietenii unor amici, cum se întâmplă ‒ la un
prânz cu trei cupluri de conaționali emigrați de
mult și adaptați la lumea nouă cât să aibă o viață
simplă dar confortabilă. În Florida iarna e ca
vara, 28-30 de grade Celsius, palmieri încărcați
cu banane, curmale și nuci de cocos, copaci
de papaya și mango. Mâncăm afară în grădină
mititei făcuți la un grătar cu cărbuni pe care
gazda îi aprinde cu un modest aruncător de
flăcări. E bine. Oameni cumsecade, muncitori,

fiecare cu povestea lui de emigrație, care s-au
zbătut în țara asta, buni români, cum se autodefinesc, patrioți americani, cu steagul lui Trump
2024 pe perete.
Se apropie Crăciunul, dar în ciuda decorațiilor din mall-uri, hoteluri și bulevarde,
atmosfera nu e convingătoare. „Noi am pus
toți bani și am cumpărat un porc, ne povestesc
comesenii. Femeile se pregătiseră să facă sarmale, cârnați, tobă, cartaboși, să simțim și noi
Crăciunul ca acasă, dar ce credeți? Am luat un
porc mare, să ne ajungă la toți. Era extrem de
gras. Tăiam, tăiam, și cuțitele înotau în grăsime,
nici n-am ajuns la carne... De unde să știm
că porcii mici sunt mai scumpi decât porcii
mari pe care îi îngrașă forțat peste noapte.
Ce să facem acum cu el? Unde să-l aruncăm?

L-am pus pe barcă și l-am aruncat în ocean, la
rechini.” Ne bine-dispunem, gazda ne toarnă
palincă adusă din România în sticle de Borsec
și cârnați de Pleșcoi strecurați în valiza de cală
printre cutiile de Colebil și cremă de Gălbenele.
O doamnă de la masă mă întreabă cum
de putem trăi în New York, oraș expirat,
fantomatic, din care au fugit toți odată cu
pandemia. Îi răspund prudent că nu e chiar
așa, orașul și-a revenit, are aceeași energie, sunt
cozi la muzee, la spectacole, viața merge mai
departe. Doar că pare să știe mai bine ca mine,
deși nu a fost în New York niciodată. „Magazinele sunt devastate, e criminalitate, zgârie norii
sunt abandonați că se lucrează de acasă, toată
lumea se mută acum în Florida”, îmi spune,
„pentru că aici nu e comunism, suntem un stat
liber, noi n-avem restricții, nu trebuie să porți
mască”. Tac și zâmbesc vag. Soția gazdei îmi
sare în ajutor și schimbă discuția: „Data viitoare vă fac ciorbă de burtă. Sunt expertă.” Un
alt domn de la masă ne povestește despre experiența înălțătoare pe care a avut-o cu câteva
zile în urmă când a participat la un dialog al
lui Trump cu Bill O’Reilly, comentator politic
de dreapta. 300 de dolari biletul, dar a meritat. „Ce copac e acela?” Întreb ca să spun și eu
ceva, arătând spre copacul din grădină plin cu
fructe ciudate. „Ah, star fruits, stele”, îmi răspunde gazda. „Ia câte vrei. Nu au un gust prea
grozav, noi facem țuică din ele”. În momentul
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acela am auzit un fâlfâit de aripi și brusc cei trei
bărbați au țâșnit de la masă fiecare cu o armă în
mână. Prima reacție a fost să mă bag sub masă
dar fețele celor trei femei au rămas calme privindu-mă cu îngăduință. „Papagalii, au venit
papagalii”, a strigat unul dintre bărbați, și toți
și-au încărcat puștile. Atunci am văzut pe liniile de înaltă tensiune un șir de papagali mici
verzi. „Nu trageți în papagali”, a strigat soțul
meu, iubitor de păsări. „Ce v-a apucat?” Mi-am
amintit că în New York avem un prieten care
ține acasă într-o colivie un papagal mic verde
întocmai ca aceia și pe care toată familia îl
îngrijește și iubește.
„Dragă, papagalii ăștia ne terorizează de
ceva timp. Zboară cu cârdul în copacul cu star
fruits, dau cu ciocul și toate fructele cad. Nici
măcar nu sunt coapte.” Ce vă pasă, am vrut să-i
spun, dacă tot n-au un gust prea grozav... „Nu
putem sta cu brațele încrucișate. Iguanele pe
de altă parte ne distrug florile, au ajuns și în
podul casei. Aici dacă n-ai arme ești la mâna
lor.” Am auzit câteva pârâituri și papagalii și-au
luat zborul. „Dar stați liniștiți, că sunt puști
cu aer comprimat, și în plus bărbații au băut
prea mult, nu nimeresc...” „Dar dacă o alice te
lovește de la doi metri te poate omorî”, murmură soțul meu dar nu-l ia nimeni în seamă. În
fine, și-au pus puștile jos și au trecut la desert
pe muzică populară, în timp ce noi am invocat
oboseala și am scăpat cu fuga.
Am ajuns pe balconul apartamentului în
care locuim tocmai la timp pentru parada
iahturilor din acel weekend care treceau din
Miami spre Fort Lauderdale. Unele extrem de
luxoase, altele mici și zgomotoase cu același
steag al lui Trump fluturând încrâncenat la
pupă. Când ne-am aruncat privirea cu două
etaje mai jos, am văzut în balconul unui vecin
câteva zeci de ghivece toate cu aceleași tip de
plantă. E marijuana, ne-am spus, frunzele sunt
inconfundabile, cum de e posibil? În Florida
ai voie să posezi câte arme dorești, dar marijuana e ilegală. Am sunat administratorul clădirii
care ne-a râs în nas. „Nu e marijuana, sunt
plante de papaya”. „Atât de multe?” „Suntem
un stat liber”, ne-a replicat și ne-a urat un weekend plăcut. Soțul meu nu s-a lăsat. Și-a adus
binoclul și le-a studiat atent, a făcut fotografii,
a cercetat pe Google și a cerut consiliului de
locatari să facă o investigație. Nu s-a întâmplat
nimic. Verdictul a rămas același: papaya. Bucurați-vă de vremea bună și libertatea Floridei.
Când am ajuns la New York, unde marijuana e legală dar armele nu, varianta Omicron
își făcea de cap. Am descifrat și misterul plantelor de pe balcon. Papaya este un fruct tropical
care crește într-un copac, doar că papaya este
și o variantă de canabis, o tulpină încrucișată între cele două plante, cu efect liniștitor.
Ne-am liniștit. ■
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Poeme

Vreau să mă lepăd de ea, contraproductivă cum e.
m-a citit iubita-ntr-o seară și citește
de-atunci întruna. îi arăt soarele, îi arăt luna,
ea tace și citește întruna.

și ce fac eu dincolo, unde sui și cobor?
scriu la ele de zor!

Frig și cald

am recitat prunilor din grădină până s-au răsucit.
cum simt dimineața gata să vină,
se adâncesc și mai mult în dormit.

Frig îți este când întins pe plaja fierbinte
de la capătul lumii îți blestemi
singurătatea,
din încercuirea căreia crezi că nu vei scăpa niciodată.
cald îți este când cu iubirea de mână
urci muntele nins.
ține minte și ia-ți singur temperatura.
am fost și eu la Omaha
despre care vorbesc rănile trupului,
am fost și eu în Arcadia despre care las aici
mărturie.

flori de salcâm livrează gutuiul tomnatic,
via e plină de vulpi care se comportă
asimptomatic,
regnurile se resorb între ele până la măduvă,
cea mai frumoasă regină a rămas
văduvă.
epitaf.
din cauză de-autograf.

Visul își trage, nestăvilit, spuza

Poeme betege
A murit într-un sat cu douăzeci de case-n ruină
cineva care dădea-n cărți despre ce-a fost
și va fi, despre viitoarea lumină
care va veni fără prețuri de cost – așa,
o lumină.
rămăsesem cu factura în urmă, deșurubasem la becuri
până am văzut negru, numai eșecuri.
de unde știți, cine v-a spus vouă
că-n satul cu douăzeci de case-n ruină
veți lua lumină de la o stea?
‒ cineva!
aceste poeme betege, betege anume, le-am scris
pe întuneric, printre diavoli
și sfinți,
cu înfrigurările celor de dinainte, cu florile

Îmi pierdusem și speranța, dar l-am revăzut
la coadă în fața unui chioșc de patiserie care
vindea direct în stradă. S-a așezat pe treptele
unei clădiri de vis-à-vis de ASE să-și mănânce
plăcinta. Obosisem de atâta urmărire așa că
m-am așezat lângă el. M-a observat și s-a tras
la o parte. A desfăcut plăcinta cu brânză și a
mâncat-o liniștit. Mirosul de aluat cald mi-a
răscolit stomacul. Aș fi vrut să intru în vorbă
cu el dar nu reușeam să găsesc niciun cuvânt.
Parcă făceam parte dintr-un film mut, vedeam
totul prin acea oglindă magică prin care doar
tu-i vezi pe cei de dincolo de luciul sticlei.
Băiatul porni pe bulevard spre Piața Universității. M-am luat după el. Se opri în stația
de autobuze și își lăsă rucsacul jos. O fată
subțire cu părul lung se duse direct la el. S-au
îmbrățișat și s-au tras lângă piedestalul unei
statui. Am profitat de toată înghesuiala de
acolo și m-am apropiat de ei. Era Valentina, la

primăverii în dinți, cu duhurile rânjind
pe furci și pe coase, cu odicoloanele
celei frumoase
dacă e cineva care să și le asume, care
să și le renege, aceste poeme betege, betege
anume,
vezi bine că îngroapă un nume.

Tristeţea
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Din prea multe evadări toxice de sub scoarță,
mă revolt.
am, n-am treabă, visez, la ce bun, la ce trebuință?
stau cu ochii pe tot ce rulează,
m-am săturat până peste cap de seriale,
de thrillere, de comedii expirate,
de coaliții care îmi lustruiesc
binele, de părinți și de neamuri
care îmi lustruiesc răul.
stau cu ochii pe radarul din tavan imediat ce surprinde
farurile mașinilor întârziate
în trafic sau la serviciu. la noi în cartier,
aliniat și el noilor fusuri, lumea se culcă târziu,
după Asia Express și Chefi la cuțite.
cu toate astea, visul își trage, nestăvilit, spuza.
ard și acum de nerăbdare să te revăd,
ce mai faci?
știu, în caz de incendiu apelez unu-unu-doi,
care sună ocupat ori de câte ori te visez.■

fel de tânără cum o lăsasem. Vorbiră pentru un
timp privindu-se atent în ochi așa cum făcea
și când vorbea cu mine pe vremuri. Ea nu-ți
spunea ceva anume, ci te îmbrăca în cuvinte, de
parcă nimerise-i gol în fața ei. Când rămâneam
singuri obișnuia să mă dezbrace cu mâinile ei
delicate, îmi desfăcea nasturii de la cămașă,
îmi deschidea cureaua de la pantaloni ca pe
încuietoarea unei temnițe în care învățasem să
stau cuminte. Pentru un moment am văzut-o și
pe ea goală așa cum mi-o aminteam în nopțile
petrecute împreună. Musculoasă dar grațioasă,
un amestec de forță și blândețe.
Băiatul îi spuse ceva privind în jos, îi evita
privirea și mușchiul de pe obraz îi tresălta
nervos. Valentina îl mângâie pe cap aproape
matern, el o luă în brațe și o ținu strâns
câteva minute. Păreau să rămână așa pentru
totdeauna, lipiți de soclul statuii. Când s-au
desprins, ochii băiatului erau umezi iar Valentina avea un zâmbet resemnat și înțelegător.
Băiatul și-a pus rucsacul în spate, Valentina

l-a urmărit cu privirea până când el s-a urcat
într-un autobuz arhiplin care a plecat legănându-se greoi cu oameni atârnând pe scări. Apoi
Valentina se întoarse încet și veni direct spre
mine. Am împietrit lângă acea statuie. Era la
trei metri de mine, îi simțeam mirosul, mă
pierdusem cu totul, și de fericire și de teamă.
Ce aș putea să-i spun după atâția ani?!
Am întins brațele convins că se va arunca la
pieptul meu, dar Valentina a trecut prin mine
ca printr-un nor de ceață. Am privit după ea și
am văzut că se oprește pentru o clipă și întoarce
capul spre mine. Am tras aer în piept crezând
că în sfârșit m-a recunoscut, dar Valentina și-a
scuturat părul lung pe spate și și-a continuat
netulburată drumul. Am rămas nemișcat pentru
câteva minute cu parfumul corpului ei în nări.
Regele de pe statuia lângă care stăteam călărea
falnic pe calul lui cu o mână pe mânerul sabiei.
Am coborât în stația de metrou și am luat primul
tren care a venit. „Urmează stația Lexington
Avenue, cu peronul pe partea dreaptă.” ■
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uțini credeau, la începutul lui 1960, că
romanul lui Harper Lee, ... Să ucizi o
pasăre cântătoare, publicat în primăvara
acelui an, va ajunge în scurtă vreme o carte clasică a literaturii americane. Autoarea însăși va
mărturisi: „Tot ce-mi doream era să existe cineva
căruia cartea mea să-i placă îndeajuns încât să
mă încurajeze să merg mai departe. Nu aveam
mari speranțe, dar m-am pomenit copleșită de
onoruri, iar acesta a fost, într-un fel, un lucru tot
atât de înspăimântător ca execuția rapidă la care
mă așteptam.” Onorurile au fost, într-adevăr,
numeroase, To Kill a Mockingbird fiind încununat cu Premiul Pulitzer și ecranizat în doar
câțiva ani, cu Gregory Peck
în rolul principal, pelicula
regizată de Robert Mulligan
câștigând, la rândul ei, trei
Premii Oscar și două Globuri de Aur.
Fără îndoială, succesul
imens al romanului a fost
determinat și de faptul că,
deși plasând întâmplările în
anii ’30 ai secolului trecut,
Harper Lee vorbea, cu curaj
și cu luciditate, despre multe
dintre problemele Americii
începutului anilor ’60, rostind, în acest fel, numeroase
adevăruri cu privire la situația populației de culoare din Statele Unite, dar și
la endemica boală a rasismului din Sudul american. Paradoxal, însă, cartea a fost etichetată mult
timp drept „literatură pentru adolescenți”, fapt
ce a îndepărtat, vreme de ani de zile, comunitatea academică de un text cu adevărat remarcabil,
ce va fi redescoperit, în ceea ce privește exegezele serioase, abia mult mai târziu. Premisa de
la care pornea încadrarea iniţială era, desigur,
vârsta celor doi copii ai avocatului Atticus Finch,
din Maycomb. Căci, dacă Jem merge deja la
școală, Jean Louise, zisă Scout, abia urmează să
înceapă clasa întâi. Numai că, dincolo de aceste
date pur exterioare, trebuie să remarcăm, pe de
o parte, modernitatea lui Atticus, ca personaj
romanesc, iar pe de alta, perspectiva narativă
a cărții: căci vocea dominantă a acestui roman
nu e aceea a unui copil (a lui Scout la șapte ani),
ci a unei femei mature, care, după ani de zile,
rememorează și reevaluează întâmplările care
i-au marcat copilăria (în linii mari, perioada
cuprinsă între 1933 și 1936), au făcut-o să se
maturizeze, să înţeleagă că lucrurile și mai ales
oamenii nu sunt, adesea ceea ce par a fi și să
se cunoască pe sine, raportându-se mereu la
comunitatea din care face parte.
Totul se petrece în Alabama, la Maycomb,
„un orășel vechi, dar care arăta ca un târg îmbătrânit, obosit. Pe atunci era parcă mai cald decât
acum, iar pe vremea aceea oamenii se mișcau

agale.” Numai că, dincolo de acest aer de tihnă
patriarhală și de pace specifică (oare?) Sudului
american, se întâmplă lucruri grave, de natură a
elibera toţi demonii din oamenii aparent atât de
pașnici ai orașului. Mai precis, ca urmare a unor
acuzaţii de viol (ce se vor dovedi ulterior total
nefondate!) lansate de familia Ewell la adresa lui
Tom Robinson, va avea loc un proces ce pune
în mișcare toate energiile latente din orășelul
toropit de canicula verii. Și, mai mult decât atât,
polarizează micuţa comunitate din Maycomb.
Aparent (din nou doar aparent!) nimic neobișnuit într-un astfel de proces. Numai că esenţial
aici și acum e că Ewellii sunt albi, iar Tom Robinson, cel acuzat de viol, e negru...
Iar asta face ca lucrurile să se complice și chiar ca acuzaţiile false ale
unei fete fără prea multă judecată
și ale unui tată înzestrat cu aceeași
„calitate”, deși demontate la tribunal, să nu conducă la achitarea
celui încarcerat pe nedrept – Tom
pierzându-și, în scurt timp viaţa,
în urma unei încercări eșuate de
evadare din închisoare, incapabil
să mai creadă în justiţia americană a oamenilor albi. „Acum era
rândul lui Jem să plângă. Lacrimi
mari de mânie îi brăzdau faţa în
timp ce ne croiam drum prin
mulţimea zgomotoasă. – Nu e
drept... nu e drept, bolborosi el tot drumul, până
la colţul din piaţă unde-l întâlnirăm pe Atticus,
care ne aștepta. – Atticus, nu e drept! exclamă
Jem. – Nu, fiule, nu e drept. Și o pornirăm spre
casă.” Numai că, din păcate, în ciuda convingerii
tuturor locuitorilor din Maycomb că Tom nu e
vinovat, lucrurile nu se opresc aici: Bob Ewell
încearcă să se răzbune pe Atticus Finch atacându-i copiii, însă aceștia sunt salvaţi de către Bau
Radley, vecinul pe care Jem și Scout voiau neapărat să-l determine să-și abandoneze claustrarea
în care se retrăsese de ani de zile și să iasă din
casă. Finalul cărţii îi aduce alături unii de ceilalţi, iar misteriosul Bau, cel care, până atunci, se
mulţumise să le lase în ascunzătoarea cunoscută
doar de ei mici cadouri care să-i bucure pe cei
doi copii, le dăruiește viaţa.
Cartea rămâne, în felul ei, și un excelent
studiu al diferenţei dintre aparenţă și esenţă,
câtă vreme Atticus Finch, protagonistul romanului, este, deși nu pare, un adevărat erou:
„Atticus nu era prea puternic și avea de fapt
aproape cincizeci de ani. Era mult mai în vârstă
decât părinţii colegilor noștri de clasă, și nu ne
puteam lăuda cu el ca alţi copii. Tata nu știa să
facă nimic de seamă. Lucra la un birou, nu în
vreo cârciumă. Nu conducea nici unul dintre
camioanele de gunoi ale ţinutului, nu era șerif,
nu avea fermă.” Niciuna dintre trăsăturile
unui erou romantic – ori măcar tipic. Un om
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obișnuit care duce o viaţă obișnuită, crescându-și singur copii, după moartea soţiei. Și, cu
toate acestea, tocmai el este conștiinţa morală
a acestei comunităţi, omul care, întrebând,
simplu „Chiar crezi asta?” îi pune pe gânduri
pe concetăţenii săi și are darul de a le șubrezi
multe din convingerile rasiste și prejudecăţile
care, practic, îi împiedicau să vadă adevărul.
Devine evident, însă, că e mult mai simplu
de rezolvat problema unui câine agresiv decât
a unor oameni care parcă nu mai au niciuna
dintre calităţile unei fiinţe umane – iar ajutorul cel mai mare îi vine lui Atticus, neașteptat,
tocmai de la copiii săi sosiţi să-l apere, de
neuitat fiind Scout, cea care singularizează un
individ din grup (tatăl unui coleg al ei de clasă)
și, în felul acesta, îmblânzește mulţimea, reumanizând-o: „Salutare, domnule Cunningham,
cum mai merge cu moștenirea? Nu mă mai
ţineţi minte, domnule Cunningham? Sunt Jean
Louise Finch. Odată ne-aţi adus niște nuci,
știţi? Merg la școală cu Walter. E băiatul dumneavoastră, nu-i așa? E în clasa mea și învaţă
bine. E un băiat bun. Salutaţi-l din partea mea,
vreţi?” Dificultatea pentru Atticus e cu atât mai
mare cu cât el își tratează și adversarii cu respect, încercând mereu să se pună în locul lor.
Problema este, însă, că prea puțini concetățeni
ai săi vor sau pot să se pună în locul celor de
culoare, al celor săraci, al celor excluși în mod
arbitrar din societate, așa cum se întâmplase cu
Bau Radley. Avocatul Finch apare, astfel, ca un
adevărat erou emersonian, o inteligenţă „atică”,
după cum numele lui chiar sugerează, înzestrat
cu o înţelegere rară pentru cei din jurul său.
În fond, la procesul lui Tom Robinson,
Atticus îi face concetăţenii să mediteze asupra
tuturor acelor lucruri asupra cărora aceștia
refuzau să se oprească și le amintește, dar fără
a rosti vreodată aceste cuvinte că toţi oamenii
sunt egali – în faţa lui Dumnezeu și, de dorit,
și a legii... Căci, la drept vorbind, crima lui
Tom nu e tentativa de viol asupra unei tinere
albe (chiar el fiind, de fapt, hărţuit de fatala
Mayella!), ci capacitatea sa de a se ridica, prin
comportament și atitudine, mai presus de albii
din Maycomb: lui, doar lui, „îi păruse rău” de
Mayella și o ajutase uneori la treburile mai
grele din gospodărie. Însă, fără îndoială, în
anii ’30 și în Sudul american toropit de căldură și de prejudecăţi, asta e deja prea mult:
unui negru „să-i pară rău” de o albă ignorată de
familia ei și de întreaga comunitate... Procesul
e pierdut încă înainte de a începe, dar asta nu-l
împiedică pe Atticus să facă tot ce este omenește posibil nu doar pentru a apăra și salva un
client, ci pentru a-și determina concetăţenii să
gândească, iar nu să se conducă la infinit după
clișeele și prejudecăţile înţepenite în timp. ■
Harper Lee, ... Să ucizi o pasăre cântătoare. Traducere,
prefaţă și note de Tatiana Maliţa, Iași, Ed. Polirom, 2019
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Veșnicele întrebări
ﬁlosoﬁce

olul filosofiei nu este acela de-a oferi
certitudini sau de-a da speranță oamenilor dezorientați și deznădăjduiți.
Certitudinile reprezintă apanajul ideatic al
științei prin recurgerea la metode strict empirice, iar speranța rămâne prerogativa spirituală
a religiei prin intermediul credinței apriorice.
Filosofia nu își arogă asemenea pretenții exclusiviste ori consolatoare și nici nu operează cu
atare metode distinctive. Rolul filosofiei este
acela de-a chestiona, de-a analiza, de-a reflecta
sau de-a semnala aspecte problematice pe
seama invocatelor certitudini, pretinselor adevăruri, aparentelor soluții ori confortabilelor
speranțe. Asta, de obicei și în mod normal!
Că există și abordări filosofice, care au derapat mai mult sau mai puțin de la acest demers
eminamente analitic și interogativ, este o realitate reprehensibilă, care ține de o normalitate
mai imperfectă și controversată. Că unii filosofi
consacrați au trădat natura spiritului filosofic
și au confundat speculațiile lor subiective cu
adevărurile obiective, este un indiciu al tentației
de-a se considera veritabili oameni de știință
sau profeți ai divinului. Dar este și o dovadă
a faptului că, deși n-au fost oameni simpli,
au fost totuși simpli oameni!
Jocul de cuvinte sugerează
vulnerabilitatea teoretică dar
și imperfecțiunea practică a
tuturor geniilor umane.
Thomas Nagel este un filosof contemporan, care pare că
a rămas fidel spiritului filosofic preponderent interogativ,
evitând astfel pericolul de-a
cădea în capcana seducătoare
a autosuficienței și-a abordării
omnisciente. Gânditorul american născut la Belgrad, fost
profesor de filosofie și drept la
New York University, a adus
însemnate contribuții în epistemologie, în filosofia minții, în filosofia morală și cea politică.
Autor a mai multor lucrări de specialitate, s-a
remarcat printr-un stil ce îmbină armonios
importanța subiectelor tratate și profunzimea
gândirii cu claritatea și atractivitatea exprimării. Activitatea sa complexă din domeniul mai
larg al științelor umaniste și performanțele sale
manifeste din sfera particulară a filosofiei i-au
fost recunoscute oficial și recompensate public
prin acordarea unor prestigioase premii și distincții internaționale.
O mostră a interesantei sale abordări filosofice și-a atractivului său stil literar o constituie
și volumul de mici dimensiuni intitulat generic
și conform cu interogația specifică demersului
filosofic: Oare ce înseamnă toate astea? (2004).
Adresat celor mai puțin inițiați în tainele

problematicii filosofice sau chiar deloc familiarizați cu subiectele tratate, volumul reprezintă
o scurtă și directă introducere în filosofie, propunând o tematică nu doar concretă și diversă,
ci și de potențial interes pentru publicul larg și
neavizat. Respectiva tematică conține și totodată chestionează nouă subiecte de profil, care
se regăsesc în literatura de specialitate, dar care
nu necesită referire la istoria gândirii sau la contribuțiile din domeniu al altor autori consacrați.
Postulând că „esența filosofiei rezidă în anumite
întrebări care nedumeresc în mod firesc mintea
cugetătoare a omului”, scriitorul american susține că filosofia se face doar punând întrebări,
construind raționamente și testând ipoteze prin
conceperea de posibile argumente contrare.
Din vasta sferă a tematicii filosofice, autorul a selectat numai nouă subiecte concrete,
ce reprezintă unele dintre clasicele și eternele
interogații ale gândirii umane. Veșnicele întrebări filosofice (cu referire la o carte a aceluiași
autor tradusă în limba română sub titlul la fel
de generic și paradigmatic de Veșnice întrebări,
2005) vizează posibilitatea cunoașterii lumii
exterioare și a altor minți, raportul relativ
ambiguu dintre minte și creier, posibilitatea
limbajului uman complex,
libertatea voinței umane, baza
moralei, inegalitățile frustrante dintre oameni, natura
enigmatică a morții și dezirabilul sens al vieții. Asemenea
interogații aparent teoretice
chestionează probleme efectiv
practice, precum: este posibilă
cunoașterea lumii în afara
percepțiilor minții noastre,
care este relația reală dintre
mintea și creierul nostru,
care este întregul potențial al
limbajului nostru, avem cu
adevărat liberul arbitru, de
ce trebuie și cum putem să trăim moral, mai
există oare viață după ce murim și cum trebuie
să ne raportăm la fenomenul morții, ce rost are
să trăim și ce importanță putem da efemerei
noastre existențe terestre? Faptul că ne punem
constant acest tip de întrebări ne sugerează că
ele nu sunt doar filosofice și perene, ci chiar
normale și cotidiene. Iar din această constatare rezultă că filosofia nu este numai o teorie
abstractă ori speculativă, ci și o modalitate specifică de a ne înțelege condiția umană și de-a ne
asuma propriul destin cu toate necunoscutele,
limitele sau perspectivele lui.
Prin interogația lui filosofică asupra acestor aspecte existențiale neclare, discutabile dar
importante, Thomas Nagel le supune atenției
cititorului și le propune dezbaterii comune
într-un mod inteligent, coerent și explicit, dar

și sub o formă atrăgătoare, expresivă și presărată cu umor. Volumul lui filosofic își provoacă
cititorul să își pună unele dintre întrebările
esențiale ale vieții, să gândească mai profund
la eventualele răspunsuri, să își argumenteze
cât mai rezonabil ideile ori premisele și să identifice posibilele obiecții la acestea. Adică, într-o
formulare mai pretențioasă dar totuși una relativă, să devină filosof! În fond, mica lui carte
de introducere în filosofie este o pledoarie în
favoarea posibilității filosofiei neconvenționale,
nesistematice, neconceptuale și neformale.
Totodată este și o demonstrație a faptului că
a-ți pune întrebări și a ridica probleme este
poate calea cea mai directă și metoda cea mai
adecvată de a învăța nu doar ceva filosofie, ci
chiar să filosofezi. Fapt care, prin el însuși, face
viața mai inteligibilă, mai suportabilă și mai
semnificativă! Și care ne determină să luăm
viața mai în serios, în concordanță cu realitatea ei perceptibilă senzorial și mintal, dar și cu
importanța ei dată de însăși efemeritatea ei, ce
o face unică și prețioasă.
Iar a ne lua viața în serios înseamnă de fapt
a ne lua pe noi în serios. Și, așa cum consemnează filosoful american în volumul prezentat,
se pare că „unii dintre noi suntem stăpâniți de
o pornire incurabilă de a ne lua în serios”. Căci,
argumentează el, „multe eforturi omenești ... se
hrănesc, cel puțin în parte, dintr-un sentiment al
importanței. Dacă am fi nevoiți să renunțăm la
el, s-ar putea să ne trezim că ne piere tot elanul.
Dacă viața nu este ceva real și serios, dacă la
capătul ei nu ne așteaptă decât mormântul,
poate că e ridicol să ne luăm în serios prea tare”.
Dar, pentru a concluziona în paradigma
spiritului filosofic interogativ, nu pot fi evitate
unele întrebări ce par pertinente în acest context meditativ: oare viața chiar nu este ceva real
și serios, oare chiar nu are ea un sens anume,
oare chiar suntem ridicoli, dacă ne luăm
în serios ca ființe muritoare, dar raționale,
libere, morale și responsabile? În fond, oare ce
înseamnă toate astea din viața noastră? Sunt
întrebări umane legitime și recurente. O parte
din veșnicele întrebări filosofice, care ne tulbură, dar ne și colorează, meteorica existență
suspectă altminteri de inutilitate și pasibilă de
mediocritate. Ceea ce ar fi mai grav și mai frustrant decât certa ei efemeritate! ■

Poezie

Aniversare...
Dușmanul vieții este Timpul...
L-am urât din clipa în care
mi-a furat tinerețea...
A ascuns-o undeva în vremea
trecutului știind că nu
mă mai pot întoarce
la ea
Azi am împlinit o vârstă
Prietenii mi-au spus
Mulți înainte
Am râs în sinea mea
aș fi preferat mai mulți
ani înapoi
dar nu se poate
Prietenii sunt cei mai buni
contabili ai vieții tale
Ei știu totul despre tine
și îți dau sfaturi
Au cunoștințe vaste despre medicină
îți pot prescrie tratamente chiar dacă
nu sunt doctori
Sunt cei care te iubesc chiar dacă
nu ți-o spun
Aș vrea să fac pace cu timpul să-l rog
să mă mai ducă
odată în anii copilăriei
Lumea nu era atât de mercantilă

Scrisul Românesc
oamenii se respectau și se iubeau
mai mult decât azi
Am trecut nu demult pe strada
copilăriei mele oprindu-mă
în fața unei case
Casa bunului meu prieten
am sunat la ușă din instinct
A ieșit cineva care m-a întrebat
Pe cine căutați domnule
Pe era numele prietenului meu
Mi-a zis
Arătați palid mergeți la un doctor
noi locuim aici de peste 40 de ani...
I-am răspuns
Știți cumva un doctor
care să mă vindece de bătrânețe
și de dorul copilăriei
Am plecat în grabă năpădit de tristeți
și amintirile copilăriei
Era doar aniversarea mea.

Cel care caută iubirea
Te caut în zilele ce trec
și-n nopțile
când întunericul
mă sperie
În clipa dintre clipe eu
te caut
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Tristeți și disperări aduse
de roiurile întunericului
mă copleșesc
Nu reușesc să te-ntâlnesc
când te ascunzi
de mine
Iubirea ta-mi lipsește
mai mult ca ziua
care vine mâine
Sunt un rătăcitor într-o
lume nenumită
Un lucru te mai rog acum
așa în pripă
Nu mă uita
Și nu lăsa iubirea noastră
pradă timpului trecut
Ea este încă vie
Nu poți să omori ce viața
îți dă în dar ție
Iubirea nemărginită
Iubirea timpului trecut

Iubirea timpului de azi
Iubirea fără timp
Te caut cu ochii
Te caut cu inima
Te caut cu gându-mi
pierdut în neant
Azi
Mâine
În zilele ce vin
Te caut iubito
în lumea asta
și în lumea care vine
Și chiar de te voi regăsi
vreodată
eu am să te
tot caut
În timpul care a trecut
în timpul care trece
și în clipa care vine
Pentru că eu sunt
Cel care caută iubirea ■

Poeme
Râului Uitării
Oh, voi, gânduri ‒
rătăciri neîncetate tulburând adâncurile ‒
nașteți și Lumini și Umbre.
Gânduri mii, întunecate,
temnițe de Suflete,
gânduri-Pietre, gânduri-Rană,
de iluzii purtătoare,
granițe voi nu cunoașteți
și-a voastră umbră crescândă
în Infern cercuri zidește,
trepte noi, alungătoare
de-orice Vis,
de-orice speranță.
Gânduri-Templu, gânduri-Soare
par corăbii îndepărtate.
Au trăit cândva în minte,
acum...
sunt infime pânze
pierdute într-o altă zare.
Gânduri-Lotus, gânduri-Stele
m-au legat de-a lumii Vrajă,
dar cum n-au fost auzite,
pulberi-pulberi se făcură,
iar în locul lor, iată,
s-au ivit în plină forță
cercuri frânte, reci, greoaie,
adâncind Infernu-ndată.

Oh, tu, Râu nemuritor...
călăuză tu trimite-mi
înspre tine să mă poarte,
ție să îți las povara
gândurilor prea-nvechite
ce-mi întunecă iar Calea!
Căci un gând ce nu-i Lumină,
nu-i nici Zbor, și nu-i nici Cântec,
unde Soarta își va găsi-o
dacă nu în al tău pântec?

Klaudia
MUNTEAN

Pălește iar cerul. Eu însămi pălesc.
Ești scump, prea-iubitul
meu Tată, Tu, înger celest!
Și Tata privește cu ochi de-azur…
Aripi de Înger
Nu-i chip să-nțeleagă cu sufletu-i pur
De ce-i scris să plece? De ce-i dat chiar lui?
Visări ce-adorm ele însele-n gând
Și zborul e rece.
se-arată, se-nșiră, nesfârșite cum sunt.
De aripi îl prind, să-l țin strâns lângă mine.
Și inima-mi bate. Se-aude-n odaie
«Sărmană copilă, tu crezi c-am de ales?
un glas de departe. Dar nu e lumesc.
Cu voi aș rămâne, aș smulge într-o clipă
Se-apropie îndată cu aripile-i mari…
Îi strig: «Îmi lipsești, Tată,
ceste aripi ce-mi cresc. Și tot cresc... și tot cresc.
vorbește-al meu grai!
În odaia-ți plăpândă, tu o candelă-aprinde.
Ascultă-mă… Pare totu-n zadar,
De-o simt, fericit voi veni să-ți vorbesc.
căci cele porți străine din noul tău hotar
Păstrează-i lumina cât poți, de se stinge,
sunt reci și departe, mult prea departe de mine. Uita-voi încetul cu-ncetul, graiul lumesc.»
Și zborul e rece.
Și totul pare-n zadar».
Albe furii cumplit năvălesc.
Și Tata mă cuprinde cu aripile-i moi.
Candelă după candelă aprind în odaie,
«Aici aș rămâne. Aș rămâne cu voi…»
Dar glasul devine din nou neînțeles.
Când deodată… simt cum aripi de înger îmi cresc.
«Ascultă-mă, tată!
Și furie și rugi se destramă-n văpaie.
Vreau să sfarm ceste aripi, din ele să-ți țes
Nimic nu rămâne. Doar zborul celest.
zile și nopți noi laolaltă,
Așteaptă-mă, Tată, vin eu însămi spre tine,
ani pământeni, plini de suflu și sens.»
Tu, Înger de azur, ce mereu strălucești… ■
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eeditarea romanului lui Markovits
Rodion (născut în 1884 la Gherța
Mică, decedat în 1948 la Timișoara)
în limba română (autorul este de origine evreiască și a fost scriitor de limbă maghiară) la
Editura Dacia, Cluj-Napoca în 2002, constituie un eveniment. Asta pentru că romanul,
apărut pentru prima oară în 1927, în foileton,
în revista „Keleti Ujsag” și tradus imediat în
limba română și publicat în ziarul „Dimineața”,
se referă la condițiile de viață ale prizonierilor
armatelor Puterilor Centrale în Rusia pe baza
experienței proprii a
autorului care a petrecut
șapte ani (1916-1925)
în captivitate, în calitate
de fost ofițer al armatei
austro-ungare.
Romanul încă de la
publicare a atras atenția
cititorilor din întreaga
lume, fiind tradus în 14
limbi, și privit în primul
rând ca document personal, viu, desigur,
subiectiv, față de condiția prizonierilor de
război în Rusia țaristă
mai întâi, apoi în Rusia
războiului civil de după
așa zisa Revoluție din
Octombrie 1918.
Autorul, absolvent
de drept și mai apoi doctor în domeniu al
Universității din Budapesta, nu a pozat ca
erou manipulat de discursuri și îndemnuri
patriotarde, în calitate de personaj al cărții,
dimpotrivă, el a urmărit latura pur umană
a vieții în război și mai ales cea din captivitate, suferințele omului simplu, educat,
idealist, surprins în concasoarele crizei istoriei. Subintitulându-și cartea în mod simplu
„roman-reportaj colectiv”, narațiunea rămâne,
totuși, la persoana a treia, semn că autorul
nu-și construiește creația doar ca document
pur „istoric”, ci în primul rând ca operă literară
de sine stătătoare. Și are toate motivele s-o considere astfel, pentru că Markovits Rodion are
talent narativ înnăscut, verificat într-o carieră
de o viață de gazetar și scriitor.
Personajul său, după ce a terminat cu
instruirea și a îndeplinit rigorile necesare practicării dreptului modern, rămâne în capitala
acelei părți a Imperiului, mai aproape de casă
„pentru ca, în condițiile de viață mai ieftină,
să aștepte marea șansă. Să se poată năpusti
asupra unei prăzi minuscule de conțopist”.
Este căsătorit, are o soție minunată și un copil.
Deci toate premisele să se afirme într-o carieră strălucită și ca tată de familie. Dar locurile
de muncă în domeniu sunt mereu ocupate

Cronică
literară

Markovits Rodion:
Garnizoana din Siberia

de maeștrii bătrâni, așa că începuturile sale
de viață stau încă sub semnul incertitudinii.
Apare, însă, un eveniment straniu. Prințul
moștenitor al Imperiului este ucis la Sarajevo.
Se discută despre eveniment din perspectiva
orizontului limitat al fiecăruia. Niște țigani
lăutari se plâng că în situația unui doliu național prelungit nu vor putea cânta și vor muri
de foame. Unii negustori se tem că vor trebui
să-și închidă localul tot din această cauză
inoportună. El însuși se gândește cumva că
„...uciderea prințului moștenitor îl va face să
obțină mai repede o slujbă?”
Iar cineva, la cafeneaua artiștilor judecă fenomenul la un
nivel mai înalt, dar în același
registru comic: „Domnilor,
asasinarea unui prinț moștenitor e o chestiune de istorie
universală, se va învăța la
școală, are să fie întrebare de
examen și cine nu va ști anul
o să cadă de la bacalaureat”.
Dar momentul istoric va
declanșa un război devastator, în fața căruia individul
va fi strivit fără drept de apel.
Afirmă un bătrân profesor,
cu oarecare fereală, spre a
nu suferi din cauza propriei
judecăți libere: „Dreptul este
puterea, și puterea va face uz
de acest drept al ei de a ne lua,
de pildă, pe drăguții de noi, așa cum suntem
laolaltă aici, clienți obișnuiți ai cafenelei și de
a ne duce acolo unde tocmai este nevoie”. Prin
urmare, personajul va fi înregimentat, deși în
mod normal putea fi scutit de front, pentru că
avea platfus și avea dificultăți în participarea la
marșurile fără de sfârșit inerente războiului. În
fața acestei alternative tânărul reflectează: „Cât
de neașteptat s-au evaporat toate problemele
stringdbergiene, nemuritorul cod al Împăratului Iustinian, geniala tratare a supraviețuirii
impresiei, grijile pentru chiria din august,
camera de lucru cu balcon de la etajul doi pe
care a râvnit-o totdeauna...”
Pe front, în fruntea ostașilor săi, nu se
grăbește nicidecum să-i arunce fără noimă
în focul luptelor. Ba chiar îi liniștește, uneori,
când ceilalți cad secerați în tină și închid ochii
pentru totdeauna, întru a lustrui setea de glorie
efemeră a unor comandanți scelerați: „Nu vă
îndemn, nu strig: Înainte! Știți că nu mai aveți
pe nimeni? Soția voastră acum... copilul fluieră,
tatăl pufăie din pipă, domnii se pregătesc să
plece la teatru, se ară pământul, se fac socoteli,
unii fac transporturi cu căruța, alții merg la
nuntă astă seară. Cine e acum fratele nostru?
Suntem aici sechestrați și izolați...”
Dar pe front se întâmplă ca unii să cadă

prizonieri. Iar convențiile internaționale cu
privire la soarta celor prinși se încalcă ușor.
Atunci micile obiecte pe care le are ostașul
pentru a supraviețui în pustie devin prada
sigură a celor ce i-au prins. Iar tânărul ofițer
căzut prizonier s-a văzut în fața unei bestii cu
față umană. Acesta i-a cerut să deschidă gura.
Dar „un dinte de aur îi străluci în gură, rusul
își băgă mâna murdară și îi simțea pe limbă
degetele reci și jegoase. Trăgea de dintele de
aur, dar el smuci capul și începu să urle. Rusul
fugi și veniră niște ofițeri care opriră perchiziția și jaful”.
Iar acum urmează cei șapte ani de captivitate în ținuturile nesfârșite ale Siberiei. E vorba
de marșuri lungi, epuizante, fără orizont ale
prizonierilor, însoțiți de „cazaci călări, care
îi mânau împungând spre ei lăncile lungi de
doi metri”. In aceste deplasări nu aveau dreptul să bea apă pentru că primprejur bântuia
tifosul exantematic și nici nu îndrăzneau „să
mănânce unul de la altul, căci cel care își dă
pe față bucata de pâine poate plăti cu viața”. În
aceste condiții, Lany, cel lovit, plin de sânge,
abia mai distingând lucrurile, afirmă: „Nu
știu cum se face, ar trebui să fim mândri. Am
suferit pentru colectivitate.” Stranie consolare! Lany, prizonierul bătut, umilit, terfelit,
distrus ca ființă umană, vorbea cu hotărâre
despre idealuri superioare, supraindividuale,
târându-se neputincios spre neantul comun.
Dar tot el afirma mereu că „dacă se va întoarce
din prizonierat, fiecare va trebui să se justifice
dovedind că nu s-a purtat ca un laș, iar pentru
asta e nevoie de un proces verbal”.
Desigur, numai prin aceste observații, de
dincolo de litera scrisă de cetățeanul „Imperiului cu picioarele de lut” aruncat în infern,
ne dăm seama de valoarea acestor mărturii
ingenios puse în scenă de Markovits Rodion
în cartea sa, mai ales că chiar acum, în zilele
noastre, când, aproape de granițele țării, în
Ucraina vecină, liberă doar de câteva decenii,
un regim scelerat al unor KGB-iști sovietici
care continuă să se creadă nemuritori, pregătește o nouă escaladă a războiului mondial.
Astfel, romanul scriitorului care a trecut prin
Întâiul Infern al lumii poate să-i avertizeze, sau
să ne avertizeze, pe noi toți, pe unii exaltați
încă de false idealuri eroice, că nu este bine să
se folosească puterea pentru idealuri meschine
și iremediabil absurde. Iar dacă au fost critici
literari ai vremii care s-au lăsat influențați
doar de valoarea documentară a cărții și au
neglijat-o pe cea general umană și literară totodată, este cazul să reparăm noi, aici și acum,
această suficiență profesională, văzută doar ca
o îngustime de vedere. Romanul lui Markocits
Rodion, Garnizoana din Siberia, prin problematica expusă, devine în conjunctura de azi,
mai actual ca oricând... ■
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T

radus în limba română de Iulia Zenovia
Rolle, volumul de lirică, Berenice e la sua
chioma di stelle/Berenice și cosița ei de
stele (ediție bilingvă, Il Convivio Editore, Italia,
2021), semnat de Angelo Manitta și prefațat de
Klaudia Muntean, are ca temă primordială dragostea. În Soarele dansând, poem care deschide
volumul, cititorii sunt invitați să asiste la constituirea coordonatei spațiale, sistemul nostru
planetar, care va găzdui spectacolul de dans
ținut de soare, în cinstea apariției lui Berenice,
o tânără ale cărei trăsături fizice și morale inaugurează statutul ei de simbol al femeii ideale,
ceea ce Beatrice era pentru Dante sau Madona,
pentru Eminescu (în Venere și Madonă).
Dansul soarelui este atât de spectacular,
încât, atunci când va înceta, se va transforma
în miraj, după care vor jindui toate viețuitoarele, în speranța de a-l revedea în realitate, de la
zei, până la insignifiantul purice, ultimul petrecându-și vremea, de acum înainte, numai în
boceli și nesfârșite suspine, morav echivalent
în basme, ca măsură a extravaganței, cu potcovirea lui (a puricelui) „la un picior cu nouăzeci
și nouă de oca de fier”.
Pentru poet, Berenice, care a fost și un personaj istoric (regină a Egiptului din anul 246
î. Hr., până în anul 222 î. Hr., ca soție a lui
Ptolemeu al III-lea), devine un miraj obsedant,
care-l aduce în pragul de a redefini timpul drept
„fiu al amintirii” (Cerul Berenicei), iar dragostea, care l-a cuprins, când „cosița de stele/ îmi
izbește chipul”, îi pare „fiică a aerului”, metaforă adecvată pentru ilustrarea omniprezenței
acestui sentiment și proximă versurilor lui
Dante, referitoare la zborul lui Beatrice printre
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Proiecția cosmică
a unei deﬁniții
sferele planetare: „Iubirea mișcă sori și stele”
(Cântul 33 din Paradisul, vol. al II-lea, Divina
Comedie). Precum frumusețea Julietei (din
capodopera shakespeareană, Scena balconului)
trezea invidia lunii, tot astfel, în fața strălucirii
lui Berenice, Venus însăși ia măsuri, cu mari
eforturi, de conservare a statutului ei de zeiță
a frumuseții, fiindcă „își ascunde/ chipul,/ face
luna să pălească,/ fură strălucirea soarelui în
opacul/ univers” (Frumusețea Berenicei).
Deși pare o ființă ireală, variantă a unei ficțiuni sublime, totuși Berenice își spune povestea
despre Tatăl Magas, Mama Apame și despre
iubiții ei, precum Ptolemeu (primul iubit) sau
Demetrius (al doilea iubit). Asemenea altor
eroine celebre, care, văduvite de prezența bărbatului
adulat, și-au exprimat deznădejdea în diverse moduri
dramatice, și Berenice, în
urma plecării lui Ptolemeu
în Asiria, se pune pe plâns și
decide a se sluți: „În lacrimi,
buclele blondului/ păr sunt
tăiate de surori/ prin legământ. Nu sunt lăsate să
cadă,/ ci sunt primite de
mâini delicate// O șuviță de
păr aurie/ închide mistice
rămășițe/ de ceafă blondă”
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(Berenice își consacră părul).
Gestul ei pecetluiește un anumit legământ,
potrivit căruia Venus, primind o cosiță blondă
din părul femeii, trebuie să-i protejeze soțul,
în războaiele duse departe, în ținuturi asiriene.
Faptul că intră în posesia cosiței reprezintă
pentru Venus principala măsură de consolidare a statutului de zeiță supremă a frumuseții.
Nu fatumul lui Ptolemeu sau al evenimentelor
ulterioare luptelor pe care le-a dus imprimă
paginile volumului, ci soarta cosiței lui Berenice – ca într-o carte de aventuri, cosița dispare
din altarul din ceruri, deși „niciun muritor nu
a furat/ cosița reginei, niciun/ hoț nu a întinat
memoria Berenicei” (Conon descoperă cosița).
Ca în Metamorfoze de Publius Ovidius
Naso, cosița reginei egiptene se transformă, în perspectiva lirică de față, în
constelația „Coma Berenices”, parte a
cerului botezată astfel de către astronomul Conon din Samos, care, aflat și
el sub miraj mitic și înzestrat cu noțiuni de istorie, a pus pe boltă „cosița
de stele,/ a aranjat lumina în teorii/
de străluciri orbitoare, în eterne promisiuni/ de mirese care jură credință”.
Discursul liric propus de Angelo
Manitta, poet italian în vogă, este
perfect actual, cu vers bine tăiat, ca
în diamant. ■

Dorul de a revedea natura

n cel mai recent volum, intitulat Te visează
bufnița albă (Ed. Napoca Star, 2021), Maria
Pal configurează portretul bărbatului ideal.
Privit cu insistență, interlocutorul poetei are
reacția unui acrobat, însă în plan abstract,
acolo unde numai cei care, uniți printr-o scânteie a sufletului, se abat de la realitate, pentru a
se regăsi și înțelege pe sine. Zbaterea bărbatului
de a descifra ceea ce i se comunică nonverbal
este percepută de autoare ca expresie a unei
sensibilități extravagante, identificabilă numai
în rândul lepidopterelor: „speriat te agăți de
lianele înțelesului/ faci salturi periculoase/
jonglezi printre capcanele din
abis// din muguri de speranță
strigi” (Dansezi cu fulgii).
Autoarea se teme ca impresia atât de bună pe care i-o
lasă conlocutorul să nu fie
spulberată de nicio umbră din
spațiu ori de aiurea, de aceea,
în poemul următor, portretul, schițat anterior, va primi
tonuri gri, de voită ponegrire,
drept măsură de protejare a firii
proprii, în cazul unei deziluzii în
comunicare, al unui declic neanticipat: „cari în spate un ocean

de furtuni/ cu eșuate corăbii” (Cântec de clopot).
Cel idolatrizat recurge la întreprinderi inspirate
de faptele profeților biblici, fiindcă este animat
de o dorință simplă, aceea de a-i fi recunoscut efortul și răsplătit: „uiți de frică și reunești
marea despicată în două/ prefaci vinul în apă/
înveți orbii să planteze minuni în culori/ ologii
să sprijine ceața în cârje la fiecare pas// și speri
să apară de undeva/ cineva/ care în sfârșit/ să te
condamne la fericire” (Condamnat la fericire);
pentru a fi luat în continuare în serios, la nivelul
pretențiilor, acest bărbat, interceptat de cititori în
baza trăsăturilor lui morale, duce o viață austeră,
de mim al marilor pustnici: „locuiești ca un pustnic într-un templu/
cu pereții clădiți din pomi înfloriți/
unde geneza respiră întotdeauna
criptat” (Simfonia unui destin).
Acest regim de viață asumat, care
a ajuns popular în rândul tot mai
multor oameni, saturați de oraș, îi
facilitează corespondența imediată
cu îngerul său, care „nu obosește
nicicând/ să dirijeze corul din simfonia unui destin”.
Dintr-o perspectivă a cuiva
ubicuu, precum este poeta, este
surprins acest mod cumpănit de

existență, nu prea depărtat de cel al lui Robinson Crusoe ori al altui erou înstrăinat de
civilizație. Astfel, la „orizont apare o dimineață
veselă/ trage draperiile de pe ziua timidă/ aburind de speranță// se întind ochii felinarelor//
ceața se întinde în palatul vrăjit// îngerii trezesc
zâmbete/ și roagă pământul să dea lecții despre
încolțiri” (Întrebarea nu ruginește). Plimbările
sunt efectuate într-un cadru asemănător aceluia din romanele semnate de Charles Dickens,
un cadru al uitării, predispus însă acțiunii de
îmbunătățire a omului. Păianjenilor, aterizați,
în frenezia de a coloniza, pe „cărările unde
foșnesc pașii tăi” (Un fir de lumină), bărbatul,
evocat precum într-un studiu de caz, le sculptează, cu „degete fremătătoare un cotlon/ din
care țâșnesc anotimpurile/ năvalnic”. Deși, în
general este călăuzit de intenții bune, totuși faptele lui sunt umbrite de expectativa răsplății,
specificitate morală care îl apropie de statutul,
deloc de invidiat, al fetei moșului din basm,
interlocutorul admirat dovedindu-se, în cele
din urmă, a fi o replică, ameliorată de dragostea
ce i se poartă, a acesteia.
Cu acest volum, al cărui titlu sună ca o
declarație fățișă de dragoste, Maria Pal dă curs
inimii să-și cânte bucuria, în stihuri de rafinament emoțional. ■
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flat în pragul împlinirii a trei sferturi de
veac de viață (s-a născut la 16 februarie 1947), poetul, eseistul și jurnalistul
Ion Pachia Tatomirescu ne este prezentat într-o
amplă lucrare, în care sunt etalate rezultatele
îndelungatei sale activități literare, începută pe
plaiurile natale oltenești și continuată, până
în ziua de astăzi, sub cupola spirituală a cetăți
culturale timișorene.
Autor a peste 40 de cărți, prolificul scriitor
se află în fața unui bilanț de etapă, altfel conceput decât într-o obișnuită înșiruire a operelor,
într-o lucrare voluminoasă, însumând peste
600 de pagini: „Corola” de sub lupa criticii
despre opera lui Ion Pachia Tatomirescu (Ed.
Waldpress, Timișoara, 2021). Precizarea de pe
pagina de gardă ne lămurește că este vorba de o
antologie, întocmită de Marin Breiu și Gabriela
Pachia. Dar (pentru că există un „dar”), se face
imediat precizarea, pe aceeași importantă
pagină pentru bibliograf, că lucrarea este presărată „în cronologia scrierii/tipăririi textelor
de către autori și, ici-colo, cu intercalări de
dialoguri lămuritoare”. Aici este vorba chiar
de implicarea directă a sărbătoritului, aspect
asupra căruia vom stărui ceva mai încolo.
Oricum, înainte de a vorbi despre cartea în
sine, considerăm potrivit să aruncăm o privire
asupra activității profesionale și de creație a
lui Ion Pachia Tatomirescu, din simplul motiv
că înțelegerea „arderilor” sale, fie pentru a
transmite cunoștințe și a forma deprinderi
în calitatea de dascăl, fie pentru a așterne în
pagini de ziare, de reviste sau de carte gândurile de creator, ne ajută să receptăm mai ușor
și mai bine dimensiunea operei sale, cu toată
diversitatea și în toată profunzimea ei. Ion
Pachia Tatomirescu, oltean prin locul nașterii
(la Tatomirești, lângă Filiași) și prin modul de
a fi, a avut parcă în gene darul creației, manifestându-se de timpuriu ca poet și eseist. Există
și un punct de pornire în viața sa și anume
întâmplările faste din vara și toamna anului
1968, când, aproape simultan, a atras atenția
câtorva oameni care, la vremea respectivă, erau
cunoscuți pentru promovarea tinerelor talente
din zonă. Ar fi vorba despre omul de cultură
craiovean Alexandru Firescu, redactor-șef
adjunct al cotidianului regional „Înainte”, care
a inserat în paginile publicației câteva versuri și
un mic articol despre prezența lui Mihai Eminescu la Florești („Înainte”, 1 septembrie 1968),
apoi de Miron Radu Paraschivescu, care gira
suplimentul literar „Povestea vorbei”, editat de
revista „Ramuri” și care a fost gazda unor alte
versuri. Să mai notăm că tot pe atunci, cum
își amintește autorul, la Studioul regional de
radio Craiova, în vacanță, a ținut câteva luni
o rubrică de cultură. Autorul nu menționează
redactorul, dar știind anul și cunoscând istoria radioului oltean, îmi îngădui să cred că a
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O viață (de creație)
într-o carte
fost vorba de girul lui Cornel Sorescu. Partea
aceasta de început a vastei lucrări oferită
acum drept omagiu vârstei lui Ion Pachia
Tatomirescu este, dincolo de realizarea unei
documentate și credibile antologii (chiar dacă
este vorba doar de critică, nu și de creație) și o
pagină remarcabilă de istorie a presei culturale
craiovene. Dacă s-ar opri cineva asupra rolului pe care ziarul „Înainte” și Studioul regional
de radio (de la care, din păcate, nu s-a păstrat
o arhivă integrală) l-au avut în debutul unor
mari scriitori de mai târziu, ar avea surpriza să
constate că, în lipsa unei reviste literare, adică
înainte de reapariția „Ramurilor”, acestea au
fost de mare importanță.

Am putea să numim această lucrare și
„cartea celor peste 180 de cronici literare
despre opera unui autor complex”, dar asta
nu ar însemna surprinderea reală a miezului demersului întreprins de autori la această
vârstă rotundă, pentru că, așa cum spuneam
încă de la început, a fost evitată doar simpla
înșiruire a transcrierilor din diferite tipuri de
publicații sau din lucrări de specialitate, ci s-a
venit cu considerațiile omagiatului („ici-colo”,
dar în locurile semnificative), care înseamnă
puneri în context folositoare unui istoric literar. Formula folosită este una care datează de
foarte multă vreme, de peste două milenii, și
anume dialogul cu sine. Clasicelor formule
în care era vorba de magistru și învățăcel sau
de eu și celălalt eu, Ion Pachia Tatomirescu
atribuie personajului imaginar denumirea de
„Distinsul Receptor”, astfel încât dialogurile se
desfășoară între „D.R.” și „I.P.T.”.
Înclinăm să considerăm că partea cea
mai valoroasă pentru istoria literară este cea
de început a lucrării, pentru că drumul spre

afirmare al autorului se intersectează inevitabil cu acela al unor personalități literare și
culturale ale timpului. Prin comportamentul
acestora sau anumite întâmplări, putem adăuga
nuanțe la spiritul acelor vremuri, dificultățile
sau oportunitățile din calea creatorilor tineri și
ascensiunea acestora, mai ales în condițiile în
care nu aveau o susținere. Prezența și sfaturile
primite într-o editură bucureșteană, de exemplu, de la nimeni altul decât Mircea Ciobanu,
drumurile lungi, într-o stațiune balneară sau
într-un orășel de munte, pentru a-i găsi pe
Vladimir Streinu sau pe Miron Radu Paraschivescu, spre a-i scrie o prefață la unul dintre
primele sale volume (ceea ce era, de regulă, un
atu la publicare) sunt demne de reținut.
Cele peste 180 de cronici și prezentări de
carte reproduse poartă semnătura a mai mult
de 70 de critici literari. Sunt de remarcat importanții critici ai zonei, între care Florea Firan,
Marian Barbu, Constantin M. Popa, Mihai
Duțescu, încă de la începuturi sau, mai târziu,
Toma Grigorie, Ioan Lascu, Mircea Moisa și
alții, tot astfel cum, în plan național, scrierile
lui Ion Pachia Tatomirescu s-au bucurat de
atenția unor critici literari precum Vladimir
Streinu, Mircea Iorgulescu, Marian Popa, I. C.
Chițimia, Laurențiu Ulici, Ion Rotaru, Mircea
Tomuș, Adrian Dinu Rachieru, Aureliu Goci.
Reproducerea câtorva sute de autografe,
olografe, pe mai mult de 150 de pagini din
lucrare, depășesc și ele interesul strict personal al autorului, pentru că, pe de o parte,
prin cărțile pe care sunt acordate, reprezintă o
rememorare a apariției unor valoroase opere
literare, iar pe de alta aduc în atenție ceea ce
lumea de azi aproape că începe să uite și anume
„scrisul de mână”, extrem de important pentru
trăsăturile unei persoane, motiv pentru care
de acest aspect se ocupă o adevărată știință și
anume grafologia.
Ceea ce simțim că îi lipsește volumului
și am sugera autorului ca la o altă eventuală ediție sau la o extensie a acesteia să aibă
în vedere: o cronologie care să sintetizeze pe
un anumit număr de pagini ceea ce mai apoi
cartea detaliază. Sau, măcar, o bibliografie a
operelor semnate de autor, distinct, în deschidere sau la final. Includerea respectivă ar
constitui un „cârlig” pentru un eventual cititor
mai puțin avizat asupra scriitorului Ion Pachia
Tatomirescu.
Merită laude autorii antologiei pentru
volumul imens de muncă pe care aceasta l-a
solicitat și pentru forma îngrijită pe care au
dat-o întregii lucrări. Iar pentru că nu mai este
mult până la sărbătorirea pe care o menționam
încă de la început, adică împlinirea a 75 de ani
pe data de 16 februarie, îi spunem distinsului
oltean bănățenizat: La mulți ani, sănătate și
inspirație și putere de muncă! ■
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Jocul de-a realitatea

T

eatrul Național „Marin Sorescu”
a primit anul acesta, la UNITER,
Premiul pentru cel mai bun spectacol, pentru o montare inspirată de anii
pandemici pe care îi trăim. O versiune
dramatică și, totodată, lirică, a realității,
imaginată de Radu Afrim: Inimă și alte
preparate din carne. Spre sfârșit de an,
Naționalul craiovean mai aduce o perspectivă asupra prezentului, hrănind cu mai
multă semnificație ca niciodată un text
ionescian, Jocul de-a măcelul, și făcând din
absurd un firesc dătător de fiori.
Beatrice Rancea semnează regia,
ilustrația muzicală și mișcarea scenică
a noului spectacol din repertoriul Teatrului
„Marin Sorescu”, un fermecător pot-pourri de
comic și tragic, de opera buﬀa cu sensibilități
profunde, un melanj între stridența efemeră a
vieții și tăcerea imperturbabilă a morții.
Cu distribuție bogată și excelent aleasă,
Beatrice Rancea așază cele mai bune lumini pe
generații diferite de actori, iar o bucurie aparte
o aduc tinerii absolvenți ai Departamentului
de Arte, Facultatea de Litere, Universitatea din
Craiova, care se integrează cu mare naturalețe
în tablourile imaginate de regizoare și tânăra
scenografă Vanessa Beca, cea care a lucrat
și la TOC-TOC. De altfel, o parte din acești
noi actori au dovedit că își însușesc absurdul
ionescian cu desăvârșire în Cântăreața Cheală
vs. Momente și Schițe, spectacolul de licență
regizat de directorul Teatrului craiovean,
Alexandru Boureanu, care prefigura deja o
proaspătă generație de artiști foarte talentați.
Jocul de-a măcelul debutează cu scene pline
de culoare, o metaforă a bucuriei de a trăi,
căreia îi urmează, păstrând comicul, primele
semne ale bolii care decimează, cu personaje
care tremură din toate măruntaiele lovite
de boală, parcă întrecându-se în a muri mai
memorabil și mai caraghios. Apoi spectacolul parcurge scene diverse, atotcuprinzătoare,
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Anda
SIMION

Dar nu lipsesc nici durerea, nici iubirea,
nici fragilitatea. Pandemia pare să ofere
un pretext excelent pentru a întregi un
portret-simbol al umanității, pe care
Beatrice Rancea îl captează oximoronic,
oferindu-ne prilejul să râdem de propriile metehne, dar și să reflectăm asupra
celor mai intime vulnerabilități.
Jocul de-a măcelul te face, în general, să
râzi. Să savurezi autoironia, satira, comicul,
culoarea. Însă, printre râsete, se insinuează
și câteva momente de acută sensibilitate,
momentele pierderii, ale volatilizării, ca o
trezire amară dintr-un somn leneș în care
totul pare doar un... joc.
Dacă scena călătoriei prin partituri muzicale celebre, care ne dovedește că actorii
Teatrului Național din Craiova s-ar descurca
excelent și în spectacole de operă, își merită
locul în antologie, iscând ropote de aplauze,
momentul de final, cu limbaj mimico-gestual,
este, poate, la fel de emblematic prin îndemnul
său atât de sensibil de aplecare către regăsirea
sensurilor pierdute, a intrinsecului, către ceea
ce ne face, mai mult decât oameni, umani.
Inedită și perfect încadrată în spiritul vremurilor, într-o epocă în care ecranele dictează
realitatea, participarea specială a lui Mircea
Dinescu, în ipostaza unui crainic TV care ne
informează despre boala misterioasă în regim
de „breaking news”, prin intermediul unor proiecții video, „împachetează” spectacolul într-o
simetrie perfectă.
Jocul de-a Măcelul este o tragedie învelită
în comedie, o realitate mascată de absurd, un
menținând, în general, abordarea comică, spectacol despre noi toți, cu participarea noassatirizând, reducând la esență, portretizând, tră, a tuturor. ■
uneori caricaturizând, societatea în care își
are sorgintea. Nu lipsesc politicienii care văd
Revista și Editura
în misterioasa boală pandemică o oportunitate pentru a-și servi propriile interese, nu
lipsesc radicaliștii, nu lipsește obsesia pentru
concurs de debut
dezinfectare, nu lipsește învinuirea celorlalți.
Se adresează celor care nu au împlinit 35
de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni:
• Harper Lee, ... Să ucizi
poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnao pasăre cântătoare. Trate cu un motto, care se va regăsi, de asemenea, și
ducere, prefață și note de
pe un plic închis atașat manuscrisului imprimat
Tatiana Maliţa, Iași, Ed. Polipe hârtie și CD-ul cu textele respective. Acesta va
rom, 2019, 372 p.
cuprinde numele și prenumele concurentului, data
de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile
***, Comunități umane,
obținute la alte concursuri literare.
modernizare și urbanizare în
sud-vestul României. CoorManuscrisele vor fi trimise, până la data de 1
donatori Anca Ceaușescu,
sept. 2022, pe adresa: Revista – Editura „Scrisul
Ileana Cioarec, Georgeta
Românesc”, str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Ghionea. Academia Română,
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
Institutul de Cercetări
va
acorda
câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” ‒ Craiova,
Relații suplimentare se pot obține la:
Târgoviște, Ed. Cetatea de
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
scaun, 2021, 372 p.
scrisulromanesc@yahoo.com

Cărţi primite la redacţie

• Vasile Popovici, Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la
Mircea Cărtărescu, Chișinău, Ed.
Cartier, 2021, 323 p.
• Constantin Zărnescu, Civilizația vizuală Brâncuși. Un roman
non-convențional închinat istoriei
avangardelor, Cluj-Napoca, Ed.
Napoca Star, 2021, 714 p.
• Adam Katzmann, Partida de
Mah-Jong a Împăratului. Traducere din limba franceză de Aurora
Dumitrescu, Craiova, Ed. Aius,
2020, 86 p.
• Răzvan Petrescu, Cuțitul japonez, Iași, Ed. Polirom, 2021, 208 p.
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2021 – Anul

benzii desenate românești

D

upă seceta de anul trecut, anul 2021
a adus în bibliotecile bedefililor de
la noi cel mai mare număr de titluri
de benzi desenate publicate într-un an: peste
50! Niciodată în perioada post-decembristă
(cu excepția anilor 2010-2011, când, prin
chioșcurile de difuzarea presei, s-au vândut,
săptămânal, 56 de titluri din seria Rahan) nu
au apărut așa de multe albume BD și romane
grafice! Evident, cele mai multe titluri sunt
traduceri, trei sferturi dintre acestea fiind
comics-uri americane.
În cele ce urmează, ne vom ocupa doar de
publicațiile românești. Urmând trendul lansat
de Festivalul de Benzi Desenate Istorice de la
Brașov, cele mai multe titluri publicate anul
acesta au avut tematică istorică. Cei trei autori
care semnează aceste titluri, au participat și
chiar au câștigat unele dintre edițiile concursului de benzi desenate organizat de Festivalul
de la Brașov.
Albumele reunesc unele dintre benzile
desenate trimise la concurs:
 Povestiri din trecut este primul album
cu BD istorice desenate realist al experimentatului Șerban Andreescu care, în 30 de ani, a
semnat cel puțin zece alte albume;
 Povești cu voievozi este cel de-al doilea
album BD al lui Daniel Danil, pictor de biserici, care s-a apucat târziu de bandă desenată
(la aproape 50 de ani) dar aduce un suflu nou
în acest domeniu;
 Nemuritorii este albumul de debut al
tânărului Adrian Cocoș.
Decanul de vârstă al benzii desenate românești, maestrul Puiu Manu, invitat de onoare
permanent al Festivalului BD de la Brașov, continuă să deseneze la vârsta de 93 de ani! Totuși,
anul acesta nu i-au apărut decât reeditări:
 Ion Vodă Cumplitul, scenariul Radu Theodoru, reeditare a albumului publicat în 1974
la editura Ion Creangă
 Tudor, scenariul Alexandru Mitru,
reunește planșele apărute inițial, în serial, în
revista „Cutezătorii”, în 1982. Ocazia acestei
reeditări era una unică: bicentenarul Revoluției
lui Tudor Vladimirescu.
Anul acesta a mai apărut o lucrare a d-lui
Puiu Manu, Mesajul, scenariu Sandu Alexandru (pseudonimul lui Ovidiu Zotta), publicată
tot în revista „Cutezătorii”, în 1984.
O altă reeditare este mini-albumul Emil
și detectivii, desenat de Gruder Burschi după
celebrul roman al lui Erich Kastner. Ea a apărut
anterior în revista „Bucuria Copiilor”, în 1990.
O lucrare mai neobișnuită, și rară, în peisajul BD de la noi este Super eroii din istoria
fotbalului românesc în benzi desenate ‒ România la campionatele europene, scenariu și

desene Mihai Grăjdeanu. Autorul, care a mai
abordat și în trecut tematica fotbalului, a beneficiat de sprijinul unor comentatori sportivi de
specialitate la realizarea acestei lucrări, inedită
la noi.
Așa cum se observă, marile nume ale literaturii pentru copii au semnat în perioada
socialistă scenariul a numeroase benzi desenate. Dar și literatura în general, a inspirat, și
continuă să o facă, autorii de BD.

De zece ani editura Casa Radio are o simpatică și inedită colecție de mini-albume BD,
adaptări ale unor piese radiofonice adaptate
după operele literare ale unor scriitori celebri
români sau străini. Anul acesta a apărut în
colecție Alice în Țara Minunilor, adaptare
grafică semnată de A. Ciubotariu, după
Lewis Caroll.
Un nou gen al BD românești pe cale de a se
naște este BD documentară. Exemplul cel mai
bun al acestui gen este lucrarea Din subteran la
suprafață (povestea unui oraș postindustrial) în
care autorii Petra Dobruska și Dalesia Cozorici
(scenariste) și Octavian Curoșu (desenator din
Republica Moldova) vizitează, împreună cu
cititorii lor, orașul fost minier Anina.
Unul dintre cele mai frumoase romane
grafice românești publicate în 2021 este Epoca
mea de aur (Ed. Art). Autorul, Daniel Horea,
un artist stabilit în Spania, rememorează cu
mult har copilăria sa trăită în ultimii ai socialismului românesc.
Un alt roman grafic deosebit este Duminica
pierdută, scenariu și desene Ileana Surducan ‒
cu siguranță una dintre cele mai talentate
creatoare de benzi desenate din țara noastră.

Ea spune povestea unei fete muncitoare care se
luptă contra unor lupi sălbatici numiți… Luni,
Marți, Miercuri, Joi, Vineri și Sâmbătă.
Sora Ilenei, Maria Surducan, a semnat și ea
scenariul unui excelent mic roman grafic Fata
știmei apelor, desenat de Anna Benczedi. Trebuie neapărat menționat faptul că, anul acesta,
cele două autoare clujence au primit Trofeul
„Vladimir Colin” (cel mai prestigios premiu
acordat operelor SF și BD din România) pentru
romanul grafic Știma apelor, publicat în 2019.
În fine, merită menționate albumele BD
publicate la Craiova de editura Revers, la inițiativa și sub îngrijirea profesorului Marian
Mirescu. Acesta a editat nu mai puțin de trei
albume cu operele (complete) ale lui Valentin
Iordache, fost profesor de franceză la Orșova,
în prezent tânăr pensionar, deci având timp
liber și inspirație să deseneze: L’Ecole en folie,
After School, Pur și simplu. Marian Mirescu
este și editorul superbului album Quarter
Antological, unde adună cele mai frumoase
BD desenate de autori consacrați precum
Sandu Florea, Tudor Popa, Viorel Pîrligras,
Cristian Păcurariu, Victor Drujiniu, Adrian
Barbu, Daniel Horea (22 autori, 116 pagini)
și apărute în ultimii 25 de ani în fanzinul craiovean Ah, BD!
Dar benzi desenate au apărut anul acesta
nu doar în volume, ci și în reviste. Tot în parteneriat cu Festivalul BD de la Brașov au fost
publicate BD istorice în revistele „Historia” și
„Astra” din Brașov. Revista „Amintiri din copilărie” publică în fiecare număr BD de Octav
Ungureanu. Revista „Fabulafia” publică lucrările trimise de la Paris de către Mircea Arapu.
Semnalăm și numărul special SF și BD al revistei culturale „Autograf MJM” din Craiova.
La final, câteva cuvinte despre exegeza
benzii desenate. Anul acesta „România Literară” a publicat mai multe articole semnate de
Ion Manolescu și Mircea Mihăieș despre celebra serie Corto Maltese. La Craiova revistele
culturale „Scrisul Românesc” și „Mozaic” au
rubrici permanente despre literatura desenată:
„Lumi bidimensionale” (susținută de Dodo
Niță), respectiv rubrica „BD-files” (Viorel
Pîrligras și Cristian Ciomu). Practic, cam
toate revistele SF de la noi, fie că sunt tipărite
(„CSF”) fie on-line („Gazeta SF”, „Utopiqa”,
„Galaxia 42” etc.), publică, ocazional sau regulat, articole despre benzi desenate.
Anul acesta nu a apărut nicio carte de exegeză, totuși trebuie semnalat Micul dicționar
al autoarelor de benzi desenate din România,
un capitol din volumul colectiv coordonat de
Cosmin Năsui, Artiste uitate din România –
cercetări și studii despre contribuția femeilor la
istoria artei românești (Ed. PostModernism
Museum, București, 2021). ■
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Colocviile
„Scrisul Românesc” – 2021

junse la a XVI-a ediție, Colocviile
tematice anuale „Scrisul Românesc”,
manifestare cultural-științifică de
largă cuprindere, s-au desfășurat, ca și cele
precedente, fără participarea publicului, situație impusă de pandemie, fenomen cu urmări
grave și în domeniul culturii. Tema propusă în
dezbatere în acest an, sub genericul Presa culturală între tradiție și reformare, a privit aspecte
despre provocările presei culturale în contextul nou creat de era post-pandemică și a fost
lăsată libertatea autorilor înscriși la colocvii să
vină cu referiri și comparații asupra presei din
toate timpurile, insistând pe perioada actuală și
urmările imprevizibile ale acesteia. Principalul
temei la stabilirea temei a fost acela că fără o
presă culturală puternică și valoroasă, ancorată

keanos
Observator cultural nr. 1090/2021 îl omagiază pe Nichita Stănescu la 38 de ani de la
moarte, prin prezentarea poeziei Îngerul cu o
carte în mână. Claudiu Turcuș semnează articolul Exilatul sceptic, cu referire la scriitorul
român stabilit în America, Norman Manea, iar
redacția redă materialul publicat în Le Monde
de Florence Noiville sub titlul Norman Manea
și Saul Bellow: dialog complice între doi giganți
ai literaturii. La rubrica Literatură, Octavian
Soviany publică articolul Dramele lui Alecsandri, în care analizează tipul de drame elaborate
de clasicul scriitor român, iar teologul și filosoful Wilhem Dancă propune cititorilor un
interesant dialog între literatură și teologie
prin eseul Libertatea, iubirea, suferința la
Dostoievski. Materialul dedicat marelui scriitor rus este completat de articolul redacției
intitulat Dostoievski văzut de contemporanii
săi. La rubrica Arte, revista prezintă o expoziție

pe realitățile vieții sociale, politice și culturale,
nu se poate vorbi de o cultură modernă și de
o adevărată viață culturală. Cei 24 de autori,
critici și istorici literari, scriitori, profesori
universitari și din învățământul preuniversitar, redactori de reviste au abordat tema din
unghiuri diferite și s-a ajuns la concluzia că,
„în ciuda pandemiei, revistele culturale au
supraviețuit, și-au păstrat consistența și seriozitatea, iar odată cu expansiunea tehnologică
pot însemna o rezistență a cuvântului, nu puțin
lucru într-o lume care tinde să fie dominată
de imagine”. Comunicările au fost publicate
într-un număr special al revistei „Scrisul
Românesc”, cel de pe luna noiembrie 2021.
Au fost editate cu acest prilej o serie de cărți
din diferite genuri și specii literare, între care și
antologia Viitorul cultural
în era post-pandemică, în
care sunt incluse comunicările la tema respectivă
din anul precedent, și Craiova. Orașul întâlnirilor,
antologie de Florea Firan,
cu o substanțială și foarte
personală postfață de
Adrian Cioroianu. Într-un
fel e o carte despre Craiova,
de la întemeiere până azi,
cu articole, studii, mărturii,
evocări, versuri și o bogată
iconografie. În postfață,
Adrian Cioroianu susține
virtuală și un catalog cu lucrări ale
pictorilor români despre lumea
orientală a Dobrogei sub genericul Imaginea turcilor și tătarilor
în arta modernă românească, iar
la rubrica Teatru, consemnează
interviul cu regizoarea spaniolă
Ana Rodriguez Rosell sub titlul
confesiv În filmele mele am pus
totul din viața mea.
ProSaeculum nr. 7-8 (155156, 1 oct. - 31 dec. 2021) propune
cititorilor o largă, variată și atractivă ofertă culturală, debutând cu
un editorial sarcastic al Rodicăi
Lăzărescu, ca reacție la un anumit
articol dintr-un jurnal elvețian de
limbă germană. Magda Ursache
ne întreabă retoric dacă Ne mai
doare istoria?, în contextul unui
material care demască unele mistificări și nedreptăți din istoria
noastră modernă. Academicianul Ioan-Aurel Pop, în articolul
Perenitatea lui Eminescu, se referă
la extrema elogiilor exagerate

că „această idee de a realiza o carte cu un pronunțat caracter documentar și memorialistic
nu numai că s-a materializat bine, dar are și
ceva aparte. Craiova nu este nici cel mai grozav
oraș din lume, nici cel mai frumos, dar are un
aer ce ne marchează nu numai pe noi cei născuți aici, dar și pe cei care vin să îl viziteze.
C. Rădulescu-Motru spunea că trebuie să ai
cerul gurii obișnuit cu mirodeniile ca să înțelegi
bine Oltenia, Craiova fiind un oraș mai picant.
Craiova. Orașul întâlnirilor, o carte de mare
interes pentru cunoașterea unui oraș de tradiție
cu momente importante în evoluția României
moderne, care merită să se găsească în orice
bibliotecă publică.”
Au fost acordate Premiile Scrisul Românesc pe anul 2021, cel mai important premiu,
Tudor Arghezi ‒ Opera OMNIA, a fost acordat
lui Dumitru Radu Popa pentru întreaga activitate literară și colaborarea constantă la Scrisul
Românesc timp de două decenii. ■
Red.
și firescul unei critici moderate,
plecând de la premisa realistă că
geniul român a exprimat unele idei
cu valoare perenă, dar și altele care
reflectau mentalitatea epocii sale.
Tot în legătură cu poetul național,
Mircea Popa scrie, sub genericul
Eminesciana, un articol intitulat
Eminescu și serbarea de la Putna. La
rubrica de istorie literară, Niculae
Gheran publică Un discurs rostit în
1981 la primirea ,,Premiului Perpessicius” pentru monumentala ediție
de Opere ale lui L. Rebreanu. La
aceeași rubrică, I. Necula semnează
articolul Mircea Eliade – Pornind de
la o scrisoare cu referire la un episod
epistolar petrecut între istoricul religiilor și filosoful Ion Petrovici. De
remarcat și eseurile Mircea Eliade
despre B.P. Hasdeu, Destinul unui
disident: Paul Goma (Ana Dobre),
Amintiri cu Ștefan Cazimir (Ioan
Adam) sau Dialoguri adnotate
despre interbelicul literar românesc
(I. Datcu). ■
Red.
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Sculptura lui Emilian Popescu

E

Emilian
ȘTEFÂRȚĂ

Lumina provocatoare în confruntarea cu materia opacă

ste știut faptul că obiectivitatea și critica de
artă nu se întâlnesc întotdeauna cu toate
acestea chiar și punctele de vedere subiective se pot dovedi utile atunci când nu sunt pur
formale și doar politicos anodine.
Îi admir pe cei care exprimându-se spontan,
reușesc, deconcertant, să pună în lumină o operă
dintr-o perspectivă livrescă dacă nu obiectiv cel
puțin contradictoriu. Cu toate că mi se oferă
adesea prilejul de a emite aprecieri asupra câte
unui eveniment cultural, acest lucru nu a devenit
pentru mine o formalitate cutumiară, de fiecare
dată am nevoie de răgaz de reflecție, am nevoie
de timp pentru cumpănire, îmi iau cât pot sarcina în serios sub imperativul maximei concizii
și a unei autoimpuse sumarizări, cumpănind formulările, ierarhizând judecățile. Pregătind astfel
de aprecieri asupra evenimentului cultural la
care am să mă refer, am constatat că eu și artistul expozant, Emilian Popescu, avem împreună
mai multe puncte comune, în afara unor aspecte
mai degrabă formale cum ar fi omonimitatea ori
apropierea de vârstă, am mai constatat că avem
o comună conștiință, că a venit timpul pentru a
face bilanțul sârguinței noastre de până acum, e
vremea pentru o repertoriere a ceea ce am avea,
pozitiv de lăsat în urmă.
Emilian Popescu este un artist cu o biografie
artistică substanțială, el a lăsat și mai are de lăsat
încă multe în urmă, este dintre cei puțini care se
exprimă cu aceeași ușurință atât în zona figurativului cât și în cea a abstractului, reușind în ambele,
indiferent cât de ample sau reduse sunt lucrările
prezentate să își aproprie constant atributul monumentalității, păstrând în toate esența grandorii,
paradoxal chiar și lucrările mici par machete
pentru o suită de viitoare ample lucrări, toate își
afirmă dorința de a domina cândva spații larg
deschise, iradiind o serenitate majestuoasă, respirând o simbolistică de o concizie și de o elocvență
decisivă. Cum spațiul Galeriei „Arta” nu
a permis expunerea unor lucrări de mari
dimensiuni, Emilian Popescu recurge la
paliativul desigur imperfect al reproducerilor fotografice. Câteva postere ne dau
o reprezentare asupra a ceea ce a realizat
mai amplu artistul în anii din urmă. Sunt
lucrări importante, care îl așază pe artist
pe piedestalul respectabil al artei majore.
Prin participarea la tabere de creație,
artistul a ajuns să-și dezvolte un set de
aptitudini aparte, câtă vreme acest gen
de manifestări impun o concizie a exprimării datorată timpului scurt pe care îl
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are artistul la dispoziție pentru a-și realiza lucrarea. De fiecare dată astfel de eventimente sunt
conturate tematic destul de strict, li se impune
din start artiștilor o circumscriere a operei unui
domeniu ideatic precis, circumscriere care este
greu de satisfăcut cu acuratețe, trebuie să recunoaștem. Juriile în ultimii ani, care au făcut
selecția propunerilor venite din partea artiștilor,
spre lauda lor, au dat câștig de cauză propunerilor
care aveau atributul monumentalității, al plasticității formelor trecănd în subsidiar exprimarea
pur contextualizată.
Emilian Popescu a profitat, de fiecare dată, să
se folosească de libertatea plenară ce i se oferea
realizând lucrări cu o substanțială încărcătură
simbolistică, cu o ținută structurală remarcabilă, păstrând constant o noblețe a formelor, a
proporțiilor, a liniarităților subtile, fără ezitări,
dezacorduri ori neliniști cognitive.
Din fiecare lucrare transpare distinct armoniosul, fiecare lucrare este pentru Emilian Popescu
prilejul pentru a face dovada că are la îndemână
întreg instrumentarul exprimării plastice, demonstrând capacitatea de a modela materia cu o
ușurință și cu un har incontestabil.
Când nu traforează la propriu materia, Emilian
Popescu se lansează în aventura găsirii punctului
de inflexiune în care aceasta își pierde atributul
rigidității și al opacității devenind transparentă.
Emilian Popescu, fără a renunța la ustensilele
clasice ale sculptorului merge mai departe folosindu-se de lumină pentru a da sens lucrurilor. În
felul acesta ne putem explica de ce mediul deschis,
bătaia soarelui dau într-atât de multă substanțialitate lucrărilor sale. Să transformi roca amorfă
într-un mediu care difuzează lumina sau o reflectă,
să îți faci din lumină un aliat nu este puțin lucru.
Este încă o dovadă că un artist, chiar și fără să
se pretindă genial, când se bazează pe un amplu
set de acumulări legate de meșteșug, introspecție
și căldură sufletească, poate păși în zona
valorii substanțiale.
Sculptorul, spre deosebire de pictor,
se întâlnește rar cu publicul într-o sală
de expoziție. El are nevoie de necurmată
întocmire, are nevoie de asiduă gândire,
de timp pentru dospire, iată de ce, cred,
vor trece ani până ne vom întâlni din nou
cu Emilian Popescu într-o sală de expoziție. Până atunci avem un singur remediu:
opera sa expusă public. Este substitutul
nobil la care visează orice sculptor preferându-l până și celei mai ospitaliere săli
de expoziție. ■
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