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„Adrian Ghenie se apropie de o analiză psihanalitică a istoriei. Îl interesează
resorturile ascunse care au generat evenimente care ne afectează până şi azi.”
Mihai Pop

Eseu
Poezie
Andrei Codrescu
Emil Dinga

Oana Băluică
Deyan Ranko Brashich
Ovidiu Ghidirmic
Rodica Grigore
Dan Ionescu
Dodo Niță
Dumitru Radu Popa
Mircea Pospai
Gabriela Rusu-Păsărin

Proză
Radu Polizu
Adrian Sângeorzan

Gabriel Coșoveanu – Eroismul lecturii. Cu privire
				la educațiunea de astăzi

p. 4

Adrian-Florin Buşu – „Ne-realismul” operei lui Marin Sorescu p. 5
Adrian Cioroianu – Cu soare, dar rece – despre Franța, în iarnă p. 6
Constantin Cubleșan – Maladiile lui Eminescu

p. 8

Ioan Lascu – Goncourt – 2016

p. 10

Mihai Ene – Marele roman american

p. 11

Augustin Buzura

ntr-un moment în care literatura română se afla la apogeu prin operele
unor prozatori consacrați, Augustin
Buzura reușește să se impună ca un romancier de forță, creator de fresce sociale, fin
cunoscător al psihologiei colective, cronicar
al vremurilor în toată complexitatea lor.
Romanele sale, deși inspirate din realitatea
imediată, rămân opere de ficțiune. Nicolae
Manolescu consideră că au valoare subversivă, sunt „aspre şi neîndurătoare rechizitorii, au necontenit o notă dramatică, un patos
viguros al confruntării şi, destul de des, un
fel de încrâncenare, care îl relevă pe marele
pătimaş“. De fapt, Augustin Buzura s-a dovedit un scriitor nonconformist și tenace,
inconfortabil pentru puterea comunistă,
hărțuit de cenzură, de securitate și de tot
felul de trepăduși ai sistemului.
S-a născut la 22 septembrie 1938, în comuna Berinţa, județul Maramureş, primul
dintre fiii lui Ilie Buzura şi al Anei (născută
Micle). Începând cu 1945, urmează clasele
primare în localitatea natală, pe cele gimnaziale în comuna Copalnic-Mănăștur, apoi
Liceul „Gheorghe Şincai“ din Baia Mare
(1951-1955). Dorința sa de a deveni sculptor
n-a fost îmbrățișată de părinți, ambiția mamei fiind de a-l vedea medic, iar a tatălui de
a deveni preot. Fire rebelă, tânărul se înscrie
însă la Facultatea de Filosofie din București,
dar hotărârea părinților este fermă: „Ori faci
medicină, ori nu faci nimic!“. Nevoit să se
supună dorinței mamei, care-i suspendă
veniturile şi-i hotărăște destinul, este obligat
să întrerupă Facultatea de Filosofie. Timp

de trei ani (1955-1958), pentru a-și câștiga
existența, încearcă diverse meserii: mai
întâi este șeful Pieței de Alimente din Baia
Mare, apoi pedagog la Școala Profesională
Minieră din același oraș, ajutor de artificier
la mina Săsar, îngrijitor sezonier de animale
la circul „Krateyl”, funcţionar la Direcţia
Regională de Statistică, învăţător în Valea
Neagră, muncitor forestier. Unele momente
vor fi relatate, chiar cu umor, în romanele
sale. După aceste experiențe, începând cu
1958 devine student la Facultatea de Medicină Generală din Cluj, cu specializare în
Psihiatrie, pe care o absolvă în 1964, când
își susține lucrarea de licență Shakespeare
în psihiatrie. „Țăcăneala mea doctoricească
este psihiatria”, mărturisea adesea. La Cercul științific studențesc de psihiatrie susține
comunicări științifice apoi scrie studii de
psihopatologie literară despre Shakespeare,
Dostoievski, Proust, Balzac, Camil Petrescu,
Anton Holban. Nu acceptă repartiția ca
medic în Valea Neagră, același sat montan
în care a suplinit ca învățător, renunță la
practicarea medicinii, intră în presă, mai
întâi ca redactor la revista „Tribuna” din
Cluj, în paginile căreia își face și debutul în
1960 cu povestirea Pământ, citită mai întâi
într-o şedinţă a cenaclului literar condus de
Mircea Zaciu. O perioadă susține activitate
intensă de publicist și gazetar. Debutează
editorial în 1963 cu volumul Capul Bunei
Speranţe prefaţat de acelaşi critic literar,
volum care reunește nuvele și povestiri ce
se constituie în nucleul romanelor de mai
târziu.
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– Tentaţia risipirii (2003), ediție adăugită şi reeditată în
2009 sub titlul A trăi, a scrie, și Teroarea iluziei. Convorbiri
cu Crisula Ştefănescu (2004) care cuprinde transcrierea
unor dialoguri despre cultură, speranță, iluzii, … avută
cu interlocutoarea sa, redactor la postul de radio „Europa
Liberă”, la München la începutul lui decembrie 1989.
n 1966 îi apare culegerea de povestiri și nuvele De ce
Parte din operele sale au fost ecranizate: în 1987 Orzboară vulturul?, după care se consacră romanului. golii, în regia lui Manole Marcus, avându-i protagoniști
Cele două volume de proză atrag atenția criticii care pe Victor Rebengiuc, Mircea Albulescu și Cristina
vede în autor „un nou și promițător prozator”, fără să Deleanu; în 1990 Fețele tăcerii a fost ecranizat sub
intuiască succesul de romancier ce va urma.
titlul Undeva în Est în regia lui Nicolae Mărgineanu,
Primul roman, Absenţii, apărut în 1970, este bine după un scenariu al autorului, cu o premieră și în Italia
primit de critica literară și are un mare succes la public. (1992); în 1988 scrie scenariul filmului Pădureanca,
„România literară”, într-un spațiu generos, mai puțin după nuvela lui Slavici, ecranizat în regia lui Nicolae
obișnuit, i-a organizat o „masă rotundă” sub genericul Mărgineanu, în rolurile principale Victor Rebengiuc,
Cinci critici despre o carte (Valeriu Cristea, S. Damian, Adrian Pintea și Manuela Hărăbor.
Mircea Iorgulescu, Al. Piru și Mihai Ungheanu). Sunt
În 1990 Augustin Buzura întemeiază la Bucureşti
puse în discuție formule de încadrare a romanului în Fundaţia Culturală Română, al cărei preşedinte este
literatura momentului, tematica socială și analiza psi- până în 2003, când se transformă în Institutul Cultural
hologică, descendența în proza românească interbelică Român, continuând să exercite această funcție până în
și de sincronizare cu literatura occidentală. Adrian Ma- 2005 când a fost demis pe considerente politice. Imediat
rino, care susținea în „România literară” fragmente din relansează „Cultura” – hebdomadar socio-cultural – care
proiectatul său Dicționar de idei literare, își întrerupe va apărea sub conducerea sa până la sfârșitul lui 2015, când
rubrica și publică o cronică a romanului în care susține încetează din motive financiare. Începând cu octombrie
că Absenții este o ilustrare a „accepțiunilor etice și filo- 2016 revista apare online. Editorialele publicate număr
sofice ale categoriei de autenticitate”. Uniunea Scriitori- de număr au fost reunite în volumele Canonul Periferiei
lor îi acordă Premiul Național de Proză, dar numai după şi Nici vii, nici morţi, apărute în 2012. Din această calitate,
un an de la apariție, romanul a fost interzis, retras din şi-a folosit relaţiile internaţionale pe care le avea, mai ales
librării și biblioteci ca urmare a Tezelor din iulie 1971, cu membrii Fundației Culturale Europene „Gulliver“, din
fiind considerat o carte „periculoasă”. Scriitorul nu s-a Amsterdam, din care făcea parte ca membru fondator, încă
din 1987, alături de mari personalităţi culturale europene precum Günther Grass, Hans
Magnus Enzensberger, Andrei Bitov, Vaclav
Havel, Steve Austin, Luigi Nono, Danilo Kiš,
Edgar Morin etc. În cadrul Fundației, a creat
o editură, publicaţii literare şi culturale importante, între care „Arc”, „Lettre internationale”,
„Dilema” și a susținut financiar și strategic
reviste de literatură și istorie din Chișinău și
Cernăuți, printre care „Contrafort”, „Destin”,
„Glasul Bucovinei” etc.
În 1990 devine membru corespondent al
Academiei Române, iar din 1992 membru
titular, membru al Academiei Braziliene
de Litere, Academiei Latinităţii și membru
corespondent al Sudosteuropa Gesellschaft,
Augustin Buzura, Dumitru Radu Popescu, Florea Firan, București, dec. 2016
(foto de Mihai Adrian Buzura)
Germania, și Academiei Româno-Americalăsat intimidat și a continuat să publice succesiv o serie ne. Este decorat de președintele României cu Ordinul
de romane, bucurându-se de prețuirea și solidaritatea Național pentru Merit în grad de Mare Cruce, de
unui public numeros, devenind un scriitor îndrăgit de președintele Braziliei, cu Ordinul Național „Rio Branco”,
cititori care îi căutau cărțile cu frenezie. Romanul este de președintele Mexicului cu Ordinul Național „Vultureprodus fragmentar în diverse publicații și edituri din rul aztec”. Este distins cu titlul de Doctor Honoris Causa
Polonia, Rusia, Slovenia, Ungaria.
de Universităţile: „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea
Absenții este o metaforă a singurătății și a disperă- de Vest „Vasile Goldiş” din Satu Mare, Universitatea
rii, un roman al înstrăinării intelectualului. Conține o de Nord din Baia Mare, Universitatea de Medicină și
radiografie a degradării și înjosirii omului în sistemul Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.
comunist, este romanul unei crize duse la exasperare,
În 1995 romanul Refugii (Columbia University
al confruntării dintre dorința și neputința de a fi liber, Press) este lansat în Librăria „Rizzoli” din Manhattan,
cu pasaje puternice de pamflet încă din primele pagini: eveniment editorial prin care Augustin Buzura devine
„Păcat că n-am o bombă atomică sau măcar o dinamită primul scriitor român care a fost primit într-un spațiu
să vă prăpădesc urgent, fără milă, cretini nenorociți, cultural american de elită. Anul 2000 este unul producsectă de găinari cu maniere! Ce ați făcut, Doamne, ce tiv pentru autor. I se reeditează romanul Drumul cenușii,
ați putut face din mine?! Toată ziua umblu cu stomacul în colecția „Capodopere ale romanului românesc”, și
întors pe dos de greață, de dimineață și până seara scuip este publicat în traducere în Franța, Elveția, Suedia și
neîntrerupt… Unde o fi oare bomba aia atomică de Spania. Scriitorul devine tot mai cunoscut în străinăcare am atâta nevoie?...” Au urmat, succesiv, romanele tate. Romanul Orgolii este tradus în limbile engleză,
Feţele tăcerii (1974, Premiul Uniunii Scriitorilor), Orgolii germană, maghiară, chineză, publicat de edituri din
(1977, distins cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei New York, Berlin, Budapesta, Beijing. Romanul Recviem
Române), Vocile nopţii (1980, Premiul Uniunii Scriito- pentru nebuni și bestii apare în limba engleză în SUA în
rilor), Refugii (1984), Drumul cenuşii (1988), ultimele traducerea lui Liviu Bleoca, și în limba franceză tradus
două făcând parte dintr-un ciclu numit simbolic Zidul de Marily Le Nyr la editura Noir sur Blanc din Paris.
morții. Împreună cu romanele publicate după ’89, între
În perioada 2013-2016 îi apare la editura RAO
care Recviem pentru nebuni şi bestii (1999) și Raport asu- colecția de „Opere complete” coordonată de Angela
pra singurătăţii (2009), scrierile lui Augustin Buzura au Martin în ordinea preferată și stabilită de autor, cuprincunoscut tiraje mari şi reeditări, în ţară şi în străinătate. zând toate romanele sale în ediții definitive: Recviem
Romancierul s-a manifestat şi în alte genuri lite- pentru nebuni și bestii (2013), Absenții (2013), Refugii
rare: eseuri – Bloc notes (1981), memorii şi interviuri (2014), Drumul cenușii (2014), Fețele tăcerii (2015),

Augustin Buzura

Î

Nr. 2 (162) ♦ februarie 2017

3

Vocile nopții (2015),
Orgolii (2016), Raport
asupra singurătății
(2016).
Romanele Refugii și
Drumul cenușii, scrise
în perioada de criză a
României anilor ’80 și
incluse în trilogia epică
Zidul morții, sunt axate pe tema degradării
morale a individului în
sistemul comunist. În
Refugii tema centrală
o reprezintă alienarea,
trauma psihologică a
intelectualului prins în
capcana dictaturii. Ioana Olaru, personajul central al
cărții, face parte din aceeași familie spirituală cu medicii Mihai Bogdan, Ion Cristian şi ziariştii Dan Toma
și Adrian Coman: „Toate personajele îşi asumă, în sens
sartrian, lumea în care trăiesc şi, dacă nu pot împiedica
degradarea umanului, au cel puţin orgoliul să nu-l
accepte în planul conştiinţei“, scrie Eugen Simion.
Laitmotivul salvator, vizibil în toate romanele lui
Augustin Buzura, se regăsește într-o dimensiune puternică și în Refugii, care este în același timp romanul
eșecurilor erotice și al crizelor de conștiință.
Fețele tăcerii a fost apropiat, dintr-un anume punct
de vedere, de Arhipelagul Gulag al lui Alexandru
Soljenițîn, în sensul că dacă Arhipelagul Gulag este o
probă puternică de acuzare în procesul comunismului
est-european, Fețele tăcerii rămâne important prin reconstituirea perioadei de după 1950 și a consecințelor
dezastruoase ale procesului de colectivizare forțată,
fiind considerat de critica literară „cel mai radical
politic” dintre toate romanele sale. Romanul a fost receptat imediat de cititori, epuizarea tirajului de câteva
mii a impus circulația clandestină, în copii xeroxate,
„vândute uneori la prețuri exorbitante”. Autorul s-a
documentat străbătând satele, ca altădată Rebreanu,
urmărind să scrie o literatură a adevărului pornind
de la realitățile sociale și meandrele psihologice pe
care le-a trăit, cum adesea a mărturisit. Cornel Ungureanu numește Fețele tăcerii un „roman-anchetă sau
roman-proces”, calitatea de arhivar al adevărului fiind
încredințată ziaristului Dan Toma. Cele două personaje
simbolice, Radu Gheorghe și Carol Măgureanu, sunt
corespondenți reali, autentică fiind și autoclaustrarea
victimei, Carol Măgureanu, timp de 12 ani, într-o
pivniță zidită. Radu Gheorghe reprezintă fața dezumanizată a istoriei comuniste, iar Carol Măgureanu,
tragedia colectivă a satului Arin, care și-a apărat demnitatea și libertatea prin sacrificiu.
Deși intenționa să continue Fețele tăcerii cu un
al doilea volum despre abuzurile regimului totalitar,
având deja o amplă documentație despre luptele partizanilor anticomuniști din Maramureș, Munții Apuseni
și Făgăraș, Augustin Buzura a abandonat acest proiect
și a revenit la mediul medical universitar prin romanul
Orgolii, apropiat prin tematică de Absenții. Medicul
oncolog Ion Cristian încă din anii studenției pariziene
se implică în protestele împotriva mișcărilor politice
de dreapta, nazismul apărându-i ca un spectacol jalnic
al dezumanizării colective.
Augustin Buzura rămâne în literatura română ca
unul dintre cei mai viguroși prozatori, o conștiință
în timpul dictaturii, frământat de provocările și
contradicțiile lumii în care trăiește și pe care o analizează la toate nivelele, fiind deopotrivă istoric și
povestitor, martor și procuror al atrocităților istoriei,
apărător al libertății și demnității umane. Uneori
controversat pentru simpatiile sale post-revoluționare,
personalitate complexă și neliniștită, Buzura va continua să provoace cititorii și critica literară printr-o
operă solidă, o radiografie a societății românești și a
condiției intelectualului în dictatură. ■
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Eroismul lecturii

Cu privire la educațiunea de astăzi

rea întrebare ne punem astăzi, obligatoriu, căci o absurditate. Cred că am găsit un motto pentru Şcoala
în acest domeniu se joacă ADN-ul unei nații, mea. E vorba aceasta extraordinară a lui Léon Bloy: «Nu
încă o dată, aproape de zona aporeticului: ce se ştie cine dă şi cine primeşte»”.
școală să facem? Provocări, atenționări nervoase, în
Tânărul revendică, prioritar şi percutant, dreptul la
preajma ideii că educația ar fi țapul ispășitor pentru toate opinie. În zadar vom căuta itinerar de recunoaştere fără
neajunsurile societății, vin din toate părțile. Experimen- experienţa dialogului, asta nefiind nimic altceva decât
tul, totuși, în raport cu un trecut vinovat (spre pildă, cu respectul alterităţii. Aici vedem trei piste – logicul, care
istoria care executa „arc peste timp”, de la Burebista la arată, retoricul, care exprimă, şi esteticul, cel ce legitiCeaușescu, sau cu mania modelelor – japonez, suedez, mează. Problema apare atunci când discipolului i se resenglez, malgaș, mai exagerăm noi, dar nu prea mult, căci pinge oferta estetică (motivaţie cvasigenerală: truisme,
mimetismele au fost, toate, păguboase, din moment ce passe-partout-uri) şi retorica (socotită gongorică, reflex
te puteai încrede în Titu Maiorescu și în Spiru Haret) al toxicităţii provocate de mestecarea fără discernământ
trebuie făcut oricând, oriunde, şi cu orice preţ. Cu tim- a unor surse beligerante în sine) dar mai ales logica.
pul, experimentul, încetând să mai facă diverse cupluri Primele două întâmpinări mai treacă-meargă, dar de
cu matematica – virând deci spre ideatica radioactivă a instinctul adevărului tânărul este sigur şi, contrazis,
eroismului lecturii – devine experienţă. Până ce, prin di- cade în sine ori devine hippy, punker, rocker, rapper,
verse procese alchimice, cultura să devină natură, expe- declarând, cu obidă, că maturii sunt, vorba lui Salinger,
rimentul – cu treapta sa maximă, creaţia – este imperios, phoney, pentru că nu înţeleg muzica trash sau speed.
pentru că, după cum afirma Noica în Mathesis, „e o lume
Dar la mijloc este – hélas! – tot o lecţie, şi anume
fără scăpare. Nu se poate trăi decât în lumea care ar putea una raportabilă la partea nevăzută a democraţiei. Nu
fi”. N-aş vedea în aserţiune vreun vector existenţialist, ci intră, astfel, în discuţie, dreptul indivizilor de a formula
mai degrabă aş înţelege virtualitatea aceasta – conotată opinie, ci competenţa lor. Adevărul (capăt de logică sau
moral – ca recunoaştere a principalului front contempo- revelaţie, pur şi simplu) poate sta şi-n gura unui nebun,
ran: exactitate versus adevăr. Există, prin urmare, două dar, aflat acolo, nu are efect. Distanţa între autoritate
autorităţi, şi ambele dau lecţii, pe canale parentale sau şi discurs decide ce impact are deţinătorul de adevăr.
instituţionalizate. E oare suficient să dai lecţii melioriste, Şi asta e valabil de la amfiteatru la cenaclul literar, de
iluministe, utopizante – tânărului? Să-l dedulceşti la la talk show la Parlament. Profesorul luptă cu ispita de
progresism, panmatematism („gândire paradisiacă”, ca a pune terifianta întrebare: cine te crezi? Câteodată, e
intabulare blagiană)? Nu cumva oferta lui este, deseori, drept, ivirea ei luminează situaţia. Altfel, drumul „ocomai bogată decât proiectul civilizator cuantificat şi turnat lit”, nu lipsit de risc, îmi pare cel acceptabil: depistarea,
în programele de învăţământ (curricula)?
promovarea şi ocrotirea unei valori în devenire (vă
Tânărul oferă, mai întâi, reacţii şi un formidabil feed- place limbajul lemnos, nu-i aşa?) reprezintă suprema
back, ca deţinător al unei prospeţimi mentale practic îndatorire civică a unui om de cultură împlinit.
irepetabile. De aceea cursurile de bază ar trebui, mă
Se recunoaşte uşor, în heraldica generaţiei emergândesc, să aibă ca obiect patologia spiritului, adică gente, preocuparea obsesivă pentru originalitate, cu
studierea „şanselor”, multiple, ca inteligenţa luciferică să un corolar al ei, noutatea cu orice preţ. Strivit de inebasculeze în mercenariat, demisie, complexe sau isterie. puizabila forţă a Muzeului şi Bibliotecii, generatoare,
Lecţiile invocă lipsa de experienţă a învăţăcelului, dar ambele, de o specifică melancolie a descendenţei,
acesta din urmă intuieşte că oamenii cred, îndeobşte, artistul tânăr ajunge să creadă sincer că „totul a fost
că experienţa înseamnă număr de fapte şi că se măsoară spus”. Descoperirea studiului benedictin, cu alte cuvincu anii. „Dar anii – susţine tot Noica – sunt proşti şi în- te, exaltă curiozitatea exact în aceeaşi măsură în care
tâmplaţi; iar numai neîntâmplarea poate da un răspuns compromite elanul (vreau să zic speranţa, splendidă
întrebărilor noastre”. Drept care, continuă filosoful, de şi neruşinată, de a deveni genial, spre a suspenda, de
data aceasta în Jurnal filosofic, putem imagina o cale pildă, supărătoarea fisură, considerată ontică, între viade a evita neconsumarea tinereţii purtătoare de atâtea ţă şi artă). Mărturisesc, tardiv, că propria-mi tinereţe
planuri barate de curricula, planuri care, neîmplinite a fost marcată grav de turbulenţa acestei interogaţii
şi chiar necunoscute (epistemic, dar nu şi energetic), simple: dincolo de maeştri şi de lecţii, presupunând că
conduc la acumulări nevrotice înlăuntrul Fiinţei. Iată, funcţionezi asemeni unui calculator dedicat, să zicem,
atunci, cum s-ar salva pedagogia: „Gândul Şcolii, al NORAD, sau NASA, şi asimilezi tot, totuși – ce e al tău?
celei unde să nu se predea nimic, mă obsedează. Stări Mai precis, cum te aperi de acuzaţia ubicuă cum că vorde spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfa- beşti „din cărţi”, „de la alţii”, în vreme ce interlocutorul,
turi, nu învăţături. De aceea nici nu trebuie lecţii. Chiar confruntat cu citatele tale din clasici, vrea să audă „ceva
unui om care te întrebă, nu ai nevoie să-i dai «lecţii». O de la tine” (de acord, acel interlocutor nu va fi auzit de
carte pe care o scoţi din bimulte din domeniul cirbliotecă, un Preludiu de
culaţiei ideilor, inclusiv
Bach pe care-l pui seara,
de ceva care se numeşte
în linişte, sau un exemplu
„inconştient colectiv”).
de seninătate intelectuală,
Cel mai clar mi s-a păsunt mult mai educative
rut rezumat răspunsul
decât o lecţie. Oamenii
într-o carte atipică (Diaceia tineri văd că vrei să
aloguri de seară, Editura
încorporezi o idee şi încep
Harisma, 1991, unde
să încorporeze şi ei una”.
Părintele Galeriu se
Plus o reflecţie cardinală,
străduieşte să facă faţă
de care unii, constat, se
colţilor filosofiei). Tema
tem: „O şcoală în care
discuţiilor e, acolo (ceea
profesorul nu învaţă şi el e
ce ne preocupă și în
Marin Sorescu – Clar de lună

rândurile de față), raportul maestru-discipol (gânditorucenic), şi porneşte de la premisa că faptul capital pe
această lume – persoana umană – se realizează numai
în relaţia cu altă persoană. Revenim la semantismul
tradiţional al lecţiei: dacă învăţătura se comunică
personal, nu ca un concept abstract, atunci, întreabă
Gabriel Liiceanu, „Care este partea personală a învăţăturii?”. La care Părintele Galeriu oferă un enunţ, cred,
decisiv pentru exorcizarea demonului epigonismului:
„Partea personală este exact expresia vie, întrupată, a
învăţăturii. Orice criză în istorie se petrece când nu se
mai întrupează învăţătura în persoană”. Descoperim,
plăcut vlăguiţi de atâta toceală, că banala continuitate
– asigurarea verigii de legătură, destul de friabilă, de
altfel – constituie, şi ea, o contribuţie personală demnă
de toată consideraţia.
Subsecvent, abordăm, la o adică, acel culoar, ca și
infinit, al întrebărilor impenitente. Nu o dată am auzit
tineri ricanând: bine, dar de ce ar trebui să judecăm
poezia? Nu-i de ajuns că o creăm şi simţim? Replica
pare la locul ei în acest context: citirea lui Eminescu
plutonic, să zicem, şi încercarea, cu modeste resurse
bibliografice, de a-l interpreta. Se insinua gândul
că stângăcia ori insuficienţa unor aprecieri ar polua
frumuseţea, a cărei soră geamănă, tristeţea, ar pierde
din nobleţe în faţa pragmatismului, uneori involuntar,
probat de noi toţi, siliţi la adaptări vinovate. Alţii vin şi
cu artileria grea, citând celebrissima frază-epilog din
Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus): „Despre
ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă”.
La mijloc este o emotivitate – inalienabilă timidului,
de regulă, scriitor tânăr – prost practicată. Odată intrată
în moara critică, ofranda lui se vede descompusă în
factori primi, unul mai dezamăgitor decât altul. Nici
o menajare din partea marelui „duşman al poetului”,
criticul. Totuşi, judecăm poezia, rănind orgolii himalayene, pentru că, amplificând interogaţia iniţială, ne
vizitează mirări esenţiale de tipul: dar de ce trebuie să
judecăm lucrurile? De ce gândeşte omul? Conştiinţa
critică, deopotrivă cu cea morală, afirmă Benedetto
Croce, nu are arme şi nu poate lupta; doar critica este
înarmată şi luptătoare. Ce altceva este bunul-simţ (pentru o bună parte a românilor, poetul nu seamănă deloc
cu burghezul cumsecade, adică e un mare nesimţit, căci
smintit și parazit) dacă nu rezultatul istoric al filosofiei,
al concluziilor filosofice (criticiste) fixate în sentinţe şi
devenite premise nedisputabile ale judecăţii?
Toate acestea rostite, mai dăm o „învăţătură” – nu-i
a noastră, neapărat, e „rezultat istoric”. S-a zis că e o
ruşine să vrei să fii original. Asta apropo de diferenţa
dintre poetul născut (iluminat) şi cel făcut („inginer”).
Există, însă, o ruşine şi mai mare: să nu vrei şi să nu
poţi. Pe după ante-vorbele previzibile, am zice că,
totuși, asta e rușinea maximă: să știi, iar prin știința ta și
eventual, prin omologarea ei socială, să fii ticălos, adică
unul care se prevalează de oarecari discursuri pentru
a domina o scenă. Respectiv, un Frankenstein corupt,
dar, la o adică, în ochii publicului, un doctor în ceva.
Aşa că „scrieţi, băieţi, numai scrieţi!” Dacă nu scrieţi
acum, nu mai scrieţi! Bibliografie minimală: Părinţii
Bisericii („dacă n-ai de lucru, îţi dă diavolul de lucru”)
şi – ce mirare! – urmașii Părinților: „Letargia e răul
absolut. Fii activ şi treaz – e temeiul fericirii”. Şi – câte
„indicaţii”! – nu uitaţi: nu există valori fără auditoriu.
Avem puncte, pe grile acreditate internațional, dar
câți followers avem? Nu, nu e alegrie sectantă, e doar
o constatare academică, in situ. ■

Eseu
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Un spirit gadamerian

M

embru în comitetul executiv și vicepreședinte
al Asociației de Literatură Generală și
Comparată (1991–1997), președinte al
Asociației de Literatură Generală și Comparată din
România și vicepreședinte al Societății de Științe Filologice din România, profesorul univ. dr. Paul Cornea
a avut una dintre cele mai spectaculoase evoluții în
critica și istoria noastră literară contemporană și rămâne unul dintre cei mai redutabili specialiști pe care
îi avem în pașoptism și romantologie. Poate despre
niciun alt curent și stil literar-artistic nu s-a scris mai
mult decât despre romantism. Să ne amintim că Paul
Valéry spunea: „A încerca să definești romantismul
înseamnă să-ți fi pierdut orice spirit de rigoare”. Și,
cu toate acestea, Paul Cornea ne-a dat o carte fundamentală despre romantismul românesc: Originile
romantismului românesc (Ed. Minerva, 1972), prin
care a deschis calea cercetărilor romantologice de
mai târziu în cultura noastră. Alte lucrări importante
de critică și istorie literară ale lui Paul Cornea sunt:
Studii de literatură română modernă (1962), De la
Alexandrescu la Eminescu (1966), Conceptul de istorie
literară în cultura românească (1978), Regula jocului.
Versantul colectiv al literaturii (1980), Itinerar printre
clasici (1984), Aproapele și departele (1990), Semnele vremii (1995), Introducere în teoria lecturii (din
care au apărut trei ediții și o traducere în italiană,
1993). Paul Cornea este și unul dintre cei mai buni
specialiști în cercetarea literară, motiv pentru care
a apărut și volumul omagial, cu ocazia împlinirii
vârstei de 75 de ani intitulat Cercetarea literară azi
(Ed. Polirom, 2000), coordonat de Liviu Papadima
și Mircea Vasilescu.
Dar, cel mai valoros volum semnat de Paul Cornea
este Interpretare și raționalitate (Ed. Polirom, 2006),
care n-a avut, după părerea noastră, ecoul cuvenit.
Interpretare și raționalitate este un tom masiv, cel
mai solid tratat de hermeneutică din cultura noastră,
comparabil cu monumentala lucrare a lui Hans-Georg
Gadamer: Adevăr și Metodă (Wahrheit und Methode
– 1960), una dintre cărțile fundamentale ale veacului
trecut și ale lumii moderne. Adevăr și Metodă i-a servit,
se pare, drept model lui Paul Cornea, care – în Interpretare și raționalitate – se dovedește un spirit gadamerian
prin excelență, aproape în toate privințele, prin erudiție
și rigoare, prin minuțiozitate și răbdare, prin acribie,
simțul nuanțelor și grija pentru detalii.

→ Numărul botezurilor (catolice) era de cca 472 000 în

1990, dar avea să scadă la 290 000 în anul 2012; la fel,
în același interval, numărul căsătoriilor catolice ‒ de
la cca 147 000 la cca 70 000; în Franța se aflau cca 32
000 de preoți în 1990, iar numărul acestora practic s-a
înjumătățit spre 2012, când erau mai puțin de 17 000.
Ei bine, în momentul de față această identitate catolică
revine tot mai pronunțat și mai activ-vocală, iar discursul politicienilor de dreapta este mai eliberat de unele
constrângeri care abia acum câțiva ani păreau definitive:
precum același François Fillon amintit mai sus, care
scrie clar că „există în Franța o problemă legată de Islam”
(aceasta, într-o carte care se numește explicit Vaincre le totalitarisme islamique ‒ A învinge totalitarismul islamic)12.
Să mai amintesc faptul că, în cursul lunii martie
2016, un număr de 35 464 de tinere și tineri francezi au
candidat pentru cele 2 800 de posturi noi de gardieni
anunțate de ministerul de Interne13 – o concurență
fără precedent, dar care are directă legătură cu oroarea
produsă de atentatele din ultimii ani.
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Dincolo de amănunte, esențială este înrudirea de
concepție prin care Paul Cornea se înscrie pe linia gândirii gadameriene. Profesor universitar la Marburg, la
Freiburg și Heidelberg, rector la Leipzig în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, Hans-Georg Gadamer
a dominat hermeneutica filosofică dintre cele două
războaie, devenind numele de cea mai mare rezonanță
al hermeneuticii contemporane. A fost discipol al lui
Heidegger, influențat la început de ontologia Daseinului. Apoi s-a întors la antici, la Platon și Aristotel,
tot așa cum Heidegger s-a
întors la Parmenide și la
presocratici. Odată cu Gadamer se produce „universalizarea hermeneuticii”. Prin
Gadamer, hermeneutica se
desprinde de accepția clasică,
de semnificațiile teologicofilosofice și devine o metodă
universală de cunoaștere.
Gadamer situează hermeneutica în centrul filosofiei. Acest
proiect de universalizare a
hermeneuticii a existat încă
de la Schleiermacher, fondatorul hermeneuticii moderne,
care – teolog fiind de formație
– nu s-a putut elibera complet
de semnificațiile teologice ale hermeneuticii. Wilhelm
Dilthey s-a înecat, cum spunea Gadamer, în apele istorismului. Dintre toți, Gadamer a fost cel mai radical,
reușind să universalizeze hermeneutica. Dar Gadamer
nu se va mulțumi nici cu ontologia heideggeriană, pe
care o va completa cu fenomenologia husserliană.
De altfel, în ultima etapă, Heidegger însuși va resimți
înrâurirea fenomenologiei husserliene.
Titlul celebrei lucrări a lui Gadamer nu face altceva
decât să exprime relația biunivocă și interdependentă
dintre „Adevăr” și „Metodă”.
Partea întâi, din primul volum al marii lucrări
gadameriene gravitează în jurul problemei metodei,
a Teoriei kantiene a gustului și a geniului și a Ontologiei operei de artă. În partea a doua, accentul cade pe
hermeneutica romantică, pe istorismul lui Dilthey și
fenomenologia lui Husserl. Partea a treia este centrată
pe Reorientarea ontologică a hermeneuticii călăuzită de
limbă. Volumul al doilea este axat, aproape integral,

pe raporturile hermeneuticii cu celelalte metode și
discipline: dialectică, semantică, retorică, critica ideologiilor. Partea a cincea din volumul al doilea conține
Anexe și completări. Aceasta este, în linii mari, schița
tratatului gadamerian.
Lucrarea lui Paul Cornea este axată pe conceptele
principale ale hermeneuticii: „înțelegerea” și „interpretarea” și pe relațiile dintre ele, este un demers despre
permanenta confruntare dintre rațional și irațional,
despre cum funcționează mecanismul interpretării
și despre limitele ei, despre oral și scriptic,
despre problemele pe care le ridică validitatea
interpretării etc. Paul Cornea vizează mai ales
experiența hermeneutică, latura practică, este
mai atent la „phronesis”, altfel spus. Interpretare și raționalitate este un model de cercetare
clasică, veritabilă, fără nimic eseistic în ea și
fără „superficialitatea încântătoare”, dacă se
poate spune așa, cu care ne-au obișnuit unii
critici literari. Cartea lui Paul Cornea este o
exegeză în toată puterea cuvântului, un exemplu de hermeneutică a hermeneuticii.
Prin Interpretare și raționalitate, Paul
Cornea se înscrie pe linia hermeneuticii
germane ca orientare și ca metodă, printrun op masiv, tratat de proporții de-a dreptul
impresionante, cu o bibliografie copleșitoare,
aproape exhaustivă, capabilă a înlătura orice
concurență. De la Adrian Marino, teoretician de
talie universală, care și-a asumat un domeniu al său,
aparte – „hermeneutica ideilor literare”, Paul Cornea
se impune prin această construcție solidă de idei,
în care partea cea mai constructivă a efortului său
hermeneutic o constituie încercarea de clarificare și
lămurire a conceptelor-cheie ale acestei vaste discipline: „interpretare”, „înțelegere”, „rațiune” și „intuiție”
și a relațiilor dintre ele.
Interpretarea este termenul de la care vine chiar numele disciplinei. „Hermeneia” înseamnă interpretare,
dar și vorbire. „Hermeunein” este darul de a vorbi bine.
Sunt termeni care reprezintă derivate de la numele
zeului Hermes, considerat, de regulă, patronul hermeneuticii. Când Platon a lansat termenul de „hermeneia”
era convins de importanța lui covârșitoare, căci totul
este interpretare. Și lumea și viața, dar și cartea pot și
trebuie să fie interpretate. În jurul hermeneuticii s-a
țesut o întreagă mitologie.˝■

... și un amestec de optimism social
și pesimism intelectual

iudeo-creștină europeană, așa cum o știm, este în
plină decadență și se îndreaptă spre pragul dispariției.
„Bombele atomice nu pot nimic împotriva unui tânăr
jihadist hotărât să moară”, spune el, printre altele.
Sunt șanse mari ca și anul 2017 să fie unul interesant
– inclusiv la Paris. ■

Sondajele au rolul lor în cercetarea politologică sau
istorică a unei societăți, dar, desigur, ele nu trebuie
supraestimate. Ele sunt necesare, dar nu trebuie să ne
așteptăm de la ele să ne spună totul despre o țară sau
alta. Iar acest lucru este valabil și în cazul Franței.
Iată două exemple contradictorii, pentru finalul
acestor rânduri: pe de o parte, avem un sondaj (pentru
trustul media RTL)14 care spune că 58% dintre francezi sunt optimiști în privința anului 2017 (aceasta, în
condițiile în care francezii, în majoritatea sondajelor,
sunt printre cei mai pesimiști cetățeni ai Europei!) iar
pe de altă parte, în același număr de revistă care cita
acest sondaj, este prezentată cea mai discutată carte
a începutului de an 2017: eseistul și filosoful Michel
Onfray (cel mai vândut autor de profil din Franța ultimilor ani, am mai scris aici despre el) a publicat o carte
de aproape 700 de pagini15 în care spune că civilizația

1 Le Point, 15 dec. 2016, p. 59.
2 Le Point, 5 ian. 2016, p. 18.
3 Le Point, 15 dec. 2016, p. 66.
4 Idem, p. 68.
5 L’Obs (Le Nouvel Observateur), 5 ian. 2017, p. 22.
6 L’Express, 11 ian. 2017, p. 33.
7 Christophe Dubois & Eric Pelletier, Où sont passés nos espions? Petits et grands secrets
du renseignement, Ed. Albin Michel, Paris, 2017.
8 L’Express, 11 ian. 2017, p. 49.
9 Nathalie Funès, „La résurection des catholiques”, articol de primă pagină în L’Obs
(Le Nouvel Observateur), 15 dec. 2016, p. 31.
10
Ibidem.
11
Pentru datele din acest paragraf, ibidem, p. 33.
12
Le Point, 12 ian. 2017, p. 32.
13
Le Point, 15 dec. 2016, p. 58.
14
Le Point, 5 ian. 2017, p. 5.
15
M. Onfray, Décadence, Ed. Flammarion, Paris, 2017; pentru o cronică, v. L’Express,
4 ian. 2017, p. 92.
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Î

ntre criticii și istoricii literari
(eminescologi) de azi, Eugen
Simion pare a fi printre puținii
(nu vreau să cred că ar fi singurul!)
care caută să riposteze pe toate căile
atacurilor perfide ale celor care luând
numele poetului în deșert, cată a-și
edifica astfel monumentul pentru
eternitate. Domnia sa este implicat în
mai toate întreprinderile din ultima
vreme menite a păstra vie și intactă
memoria lui Eminescu. Nu e cazul
să le enumer, acestea fiind îndeobște
cunoscute. Mă opresc doar la ultima,
cronologic vorbind, și cea de care am
putut lua seama: volumul cu marcată atitudine polemică, Maladia lui
Eminescu și maladiile imaginare ale
eminescologilor (Fundația Națională
Pentru Știință și Artă, București,
2015, cu un Argument de Eugen Simion și un Cuvânt-înainte de Irinel
Popescu), reprezentând însumarea
comunicărilor ținute la Colocviul din
27 iunie 2014, având genericul Patografia lui Eminescu, adevăr și legendă,
sub egida Academiei de Științe Medicale și a Fundației Naționale pentru
Știință și Artă. Se dorea ca astfel să
se elucideze odată pentru totdeauna
chestiunea mult discutată în timp, a
bolilor lui Eminescu și în consecință a
cauzei morții acestuia. Participanții la
colocviu („medici pricepuți și onești”,
afirmă Eugen Simion; „elita corpului medical din România”, adaugă
Irinel Popescu) și-au propus așadar
„să abordeze problema din punct de
vedere medical și cu maximă obiectivitate” (Irinel Popescu). S-a realizat o
„abordare multidisciplinară”, autorii
comunicărilor, de dimensiuni variate,
fiind specialiști de mare autoritate
în diverse domenii ale medicinii:
Acad. Victor Voicu a luat în discuție
„intoxicația iatrogenă cu mercur”,
prof. dr. Octavian Buda s-a referit la
„Patografia – între biografie și medicină”, prof. dr. Dan Prelipceanu aduce
lămuriri „din perspectiva psihiatriei
actuale”, prof. dr. Călin Giurcăneanu
exprimă „punctul de vedere al dermatologului”, conf. dr. Bogdan O.
Popescu ia în discuție boala și moartea lui Eminescu din „perspectiva neurologului”, prof. dr. Eduard Apetrei
se referă la „patologia cardiovasculară”, prof. dr. Codruț Sarofoleanu
abordează problema „otitei”, acuzată
în mai multe rânduri de poet, prof.
dr. Vladimir Beliș dezbate „controversele privind sănătatea poetului”,
în fine (de fapt în primul rând, căci
semnează Cuvântul introductiv al
volumului), prof. dr. Irinel Popescu,
membru corespondent al Academiei
Române, deschide discuțiile prin

Eseu

Maladiile lui Eminescu

avansarea concluziilor, în sensul că
„diagnosticul de «sifilis» nu se baza
pe argumente solide”, „obiectivele
cercetării” actuale fiind acelea de a interpreta „datele pe care le-am avut la
dispoziție prin prisma cunoștințelor
medicale moderne”, astfel încât „în
concluzie se poate spune că Eminescu
a avut o ereditate încărcată, care poate
explica, în parte, boala psihică pe
care poetul a dezvoltat-o”, eliminându-se ipoteza bolii sifilitice. Toate
acestea sunt reluări ale unor analize

mai vechi, datorate unor medici de
diferite calibre care au abordat, la
vremea lor, aceleași probleme având
la dispoziție cam aceleași argumente,
de data aceasta însă totul a fost reluat,
rediscutat, reinterpretat, pentru a
ajunge cam la aceleași concluzii, iluzionându-se că de-acum chestiunea
bolii și a morții poetului va fi socotită
încheiată definitiv. Nu vreau să spun
că se leagănă pe iluzii… deșarte însă
atâta vreme cât Eminescu va constitui
un subiect de studiu (de cercetare nu
doar literară, filosofică, politică ș.a.),
starea sănătății lui nu va fi ocolită.
Poate că justificarea lui Eugen Simion
să fie mai aproape de angajamentul
actual în această privință, nemulțumit
fiind de mult prea „numeroasele” și
„suprarealistele” păreri avansate azi
de cei care „nu contenesc a vorbi de
ele și a imagina scenarii din ce în ce
mai apocaliptice”, între care acela al
complotului împotriva gazetarului
Eminescu, orchestrat din umbră de
Titu Maiorescu însuși, față de care
criticul este indignat de-a dreptul:
„A-l asocia pe Maiorescu în această
conspirație, pe motiv că era germanofil, este o grosolană absurditate și, mai
mult decât atât, o injustiție morală
cum am zis, înjositoare. Cine citește

corespondența criticului își dă seama
că o acuzație de acest fel este înafara
rațiunii. Și totuși, iraționalitatea merge, în acest caz, mai departe și întunecă totul: legislatorul culturii române,
creatorul criticii estetice, criticul care
a impus pe Eminescu, I. L. Caragiale,
Slavici și Creangă și a apărat ideea de
adevăr în cultură apare, acum, ca un
simbol al complicațiilor joase și inspiratorul și proteguitorul unei odioase
crime intelectuale… Ar fi de plâns,
dacă n-ar fi de râs”.
Trebuie percepută această
„nouă autopsie a misterului
morții lui Eminescu” în termenii unei replici severe, pe baze
științifice, dată acestor comentatori de ocazie, tocmai pentru a-i
face să înceteze în demersurile
lor „scandaloase pentru spirit
și provocatoare pentru bunul
simț!” Aliat în această bătălie
este luat acad. Ioan Aurel Pop,
specialist în istorie, care alături
de dr. Cecilia Cârja și dr. Ioana
Bonda, abordează (pe un traseu
scurt) biografia scriitorului,
intercalată epocii, oprindu-se
cu aplomb asupra „Contextului
personal și socio-politic al anului
1883”, căutând a identifica aici
„Premise ale bolii”, și punând la
rândul lor întrebarea oțioasă:
„Bolnav sau îmbolnăvit?”. Nu se
precizează dacă această comunicare a
fost susținută și la Colocviul medical
din 27 iunie 2014, sau a fost concepută,
scrisă special la solicitarea coordonatorului volumul, ca o introducere istorică
și politică, sociologică, în tematica
acestuia. La drept vorbind, faptul nu
are nici o importanță atâta vreme cânt
noutățile puse în discuție sunt minime,
cunoscute îndeobște de toți cercetătorii… serioși. Ceea ce se dovedește a fi
cu adevărat o contribuție binevenită
este detalierea sistematică și precisă
a activității Societății «Carpații», la
care s-au făcut adesea referiri dar nu
a existat până acum o abordare, să
zicem, monografică a existenței, a scopului și a mijloacelor cu care a acționat
această grupare „pe al cărui steag
era scris «cucerirea Transilvaniei»”,
urmărind „planul militar al acțiunii”,
manifestările culturale fiind afișate „ca
paravan al operațiunilor desfășurate de
«carpatini»”.
Faptul că „Eminescu își asocia durerile cu problemele sociale” e de mult
un loc comun al discuțiilor purtate
de eminescologi, încă de la Gherea
lansându-se ideea că „Germenii bolii
declanșate în 1883 ar trebui căutați în
munca asiduă în redacția ziarului „Timpul”, în dezamăgirea societății în care a

trăit sau în condiția materială destul de
mizeră de care a avut parte. Toate acestea au determinat izbucnirea psihozei
maniaco-depresive, la care s-au adăugat
și infecțiile pe care le-a contractat Eminescu de-a lungul timpului și care la
urmă s-au transformat într-o endocardită care, practic, i-a provocat moartea”.
Se devansează astfel concluzia pe care
comunicările medicilor de specialitate
o argumentează în intervențiile lor, și
ele suferind, de altfel, în bună măsură,
de aceeași practică, puțin utilă, a recapitulării celor știute și avansate de alți
cercetători de mai înainte.
De interes aparte este intervenția
dr. Octavian Buda care explică tuturor
ce reprezintă patografia: „termenul de
patografie, chiar și în spațiul cultural
occidental, are o reputație adesea ușor
peiorativă, pentru că ea se dorește un
fel de subgen al demersului biografic.
Literatura are criticii săi literari, are
exegeți autorizați ai operei unui creator în spațiul cultural, al unui literat,
dar există și un corp masiv de lucrări
care se organizează în biografii care
încearcă să fie cât se poate de complexe și care încearcă să surprindă, pe
cât mai multe paliere existența unei
personalități. (…) Patografia în sine,
mai ales în spațiul occidental, este o
reconstrucție biografică făcută prin
intermediul bolilor, prin intermediul
unor antecedente de tip heredo-colateral, ea asamblează un corp de narațiuni
pe bază medicală și chiar dacă ea are
o inevitabilă conotație științifică strict
medicală ea încearcă să explice înainte
de toate un episod biografic. Patografia psihiatrică și psihobiografia au în
comun năzuința de a descifra temeiurile creativității unui subiect uman
relevant plecând de la reconstituirea
vieții acestui subiect”. Iată, așadar, coordonata esențială pe care s-a înscris
colocviul intitulat: Patografia lui Eminescu, adevăr și legendă.
Dr. Octavian Buda vorbește despre
contribuțiile teoretice în domeniul
științei patografiei, de către Karl Jaspers,
Martin Heidegger, Wilhelm Dilthey sau
Cesare Lombroso. Apoi analizează cu
atenție studiul lui Panait Zosin intitulat
Nebunia lui Eminescu, din 1903, care
e de părere că „primele simptome de
nebunie” apar încă din 1871, făcând o
„scurtă expunere documentată a vieții
morbide a lui Eminescu”, dar respingând
concluziile acestuia privitoare la sifilisul
poetului, ele fiind „fără raportare la
existența vreunui examen anatomo-patologic”. În continuare relatează despre
conținutul conferinței ținută de Constantin Bacaloglu, la Ateneul Român, în
1936, cu titlul: Frederic Chopin și Mihai
Eminescu din punct de vedere medical. →
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Patografia lui Eminescu, adevăr și legendă
→ Paralelismul dintre cei doi atestă „ideea argumentele sale „din perspectiva care luând seama la puținătatea do- legist Paul Brouardel./ Acesta este
de patografie comparată”, fiind de părere că „nimeni nu poate fi un clinician
bun, dacă la baza formațiunii clinice
nu pune bacteriologia și anatomia
patologică”, concluzionând că „rănirea
cu piatra și erizipelul au fost cauze
ocazionale și că Eminescu a murit din
cauza inimei”.
Acad. Victor A. Voicu abordează
„câteva repere vizând sindromul psihosomatic al lui Eminescu”, evaluând „cât

ne este posibil” ponderea intoxicației
„introgene” cu mercur și „contribuția
acesteia la sfârșitul marelui poet”. Pentru aceasta se referă la afirmațiile celor
ce au cercetat înaintea domniei sale
această chestiune: doctorii Șuțu, Ion
Nica, Ovidiu Vuia, V. Vines, Tomescu,
după care oferă o istorie a identificării
„agentului patogen al sifilisului”, pentru
care s-a aplicat tratamentul cu mercur.
Dr. Victor V. Voicu o ia disciplinat de la
1511 când „se estimează” că se vorbește
pentru prima dată de această maladie
în lucrarea lui Girolamo Francastoro
din Verona, tratamentul cu mercur
fiind însă practicat încă de mai înainte,
medicul Guy de Chauliac vorbind despre acest fapt în lucrarea sa intitulată La
Grande Chirurgie din 1363. Relatează
apoi „focusat” cazul lui Benvenuto
Cellini, care se află „la intersecția istoriei artei și istoria medicinei”, îmbolnăvit de sifilis la 29 de ani și care a
refuzat să fie tratat cu mercur, „probabil
fiind conștient de consecințele fatale ale
metalului”. Exemplele continuă pentru
a ajunge la poetul nostru privitor la care
concluzionează: „Erorile de diagnostic
și implicit tratamentul cu mercur de
lungă durată, pentru un presupus lues,
a supraadăugat sindromului maniacodepresiv o componentă neurotoxică
cu o agravare a depresiei și apariția
altor simptome psihice, neurologice
și organice”.
Nici prof. dr. Dan Prelipceanu în

psihiatriei actuale” nu se abate de la
tipicul general al comunicărilor, referindu-se la lucrările anterioare ale dr.
I. Nica, I. Vuia, Gh. Scripcaru, recapitulând „cele mai frecvente simptome
psihice descrise de contemporanii
lui Eminescu”, enumerându-le „în
conformitate cu sistemele nosografice și taxonomiei moderne”, respectiv
„DSM IV TR, DSNS, ICD 10”, luând în
considerare „un alt argument major al
existenței TAB” și punctând faptul
că „definitorie pentru PMD este
periodicitatea”. Lucrurile fiind
astfel cât se poate de clare, concluzionează: Eminescu „suferea
de o tulburare afectivă bipolară
tip I, cu episoade maniacale acute
cu factori psihiatrici congruenți
cu dispoziția, alternate cu perioade subclinice depresive și cu
remisiuni (parțiale) interfazice”.
Așa stând lucrurile, fără îndoială
poetul nu avea sifilis.
C e v a m a i l a o bi e c t e s t e
intervenția prof. dr. Călin Giurcăneanu care se exprimă împotriva
opiniei că Eminescu ar fi contractat sifilisul în timpul studiilor
vieneze („în acele momente nu se
putea face un examen de laborator competitiv”), fiind de acord cu
diagnosticul dr. Vuia: „erythema
nodosum rheumaticum”, spunând
tranșant că „opinia mea ca dermatolog
este că Eminescu dezvolta frecvent
leziuni de eritem nodos care uneori și
ulcerau, și nicidecum gome sifilitice”.
El ridică însă o întrebare pertinentă
care lasă loc la interpretările pe care
Eugen Simion le amendează. Prof.
Giurcăneanu zice: „În 1883, medicii
de la Ober-Döbling din Viena au întrerupt acest tratament care nu era adecvat, după care sănătatea lui Eminescu
s-a îmbunătățit spectaculos. Totuși,
după revenirea de la Viena, în țară s-a
continuat administrarea mercurului
(…) doze foarte mari de mercur (20
doze a câte 4g fiecare) (…) în 1887
medicii din Hale au recomandat oprirea terapiei cu mercur, totuși dr. Iszak
(cu o proastă reputație, suspectat de
alcoolism) i-a crescut dozele de la 4g
la 7g. Mai mult, la spitalul Dr. Suțu
(ultima sa spitalizare) i s-au administrat lui Eminescu doze intravenoase
de mercur, rezultând o intoxicație
majoră cu mercur (tremor, polinevrită,
tulburări psihiatrice, afectare grăsoasă
cardiacă și renală, stop cardiac)”. Să fi
fost doctorii noștri mai deștepți decât
cei din Viena și de la Hale? Sau… Aici
mă opresc în a formula întrebări. Alți
comentatori au speculat aceste anomalii medicale dezvoltând pe baza
lor „scenarii apocaliptice”, vorba lui
Eugen Simion.
Din perspectiva neurologului se
pronunță conf. dr. Bogdan O. Popescu,

cumentelor efective pe baza cărora
s-ar putea pune un diagnostic precis,
spune cu o înduioșătoare sinceritate:
„După tipic ar trebui, dacă aș putea, să
îl invit imaginar pe Mihai Eminescu în
cabinetul meu și să îl întreb, așa cum
face orice clinician, de ce mi s-a adresat”. Așa ceva nu este însă posibil și de
aceea trebuie să „coroborăm anamneza cu examenul clinic”, ajungând a
spune că „diagnosticul de tulburare
bipolară (psihoză maniaco-depresivă), având în vedere atât manifestările
clinice cât și conglomerarea familială
pomenită, este greu să fie contestat cu
argumente majore (…) argumentele
că ar fi avut paralizie generalizată
progresivă nu sunt, nici pe departe,
suficiente, sau clare”.
Interpretările manifestărilor clinice
cardiovasculare ale lui Eminescu, prof.
dr. Eduard Apetrei le face după „descrierile existente” din lucrările doctorilor
Vineș, Tomescu, Suțu, Nica și Vuia,
apreciind că manifestările maladive ale
lui Eminescu au putut fi „produse de
boala numită cardiopatie ischemică”.
În urma necropsiei diagnosticul a
fost de „meningită cronică a lobilor
frontali și occipital, aortita luetică”,
concluzie ce „nu are suport anatomic”, cu atât mai mult cu cât „nu
sunt descrise în buletinul necroptic
leziunile care se întâlnesc în lues”.
Prof. dr. Codruț Sarofoleanu expediază din scurt acuzația conform
căreia otita, pe care Eminescu a
avut-o de la vârsta de 8 ani, ar fi putut influența boala luetică, spunând
limpede: „Ipoteza descrisă nu a fost
confirmată de rapoartele disponibile
ale autopsiei”.
De tot interesul este comunicarea
prof. dr. Vladimir Beliș care afirmă
tranșant: „Ca medic legist și profesor de medicină legală, nu pot avea
încredere, atunci când este vorba de
cauza morții, decât în autopsie. Or,
tocmai această autopsie ridică mari
dubii cu privire la boala lui Eminescu
și adevărata cauză a morții lui”. Luând
comparativ cele două rapoarte de
autopsie, ale lui Alexandru Suțu și cel
întocmit de Mina Minovici („realizate
practic în aceeași perioadă de timp,
1889-1891”) domnia sa atrage atenția
asupra precarității „cunoștințelor
medico-legale și morfopatologie care
apar în raportul medico-legist al lui
Suțu. În 1897, prof. Suțu a fost înlocuit de Mina Minovici la conducerea
catedrei de medicină legală, care se
separă de cea de psihiatrie./ Orice
profesor se formează la școala unor
înaintași consacrați, de la care discipolul învață specialitatea respectivă.
Rămâne întrebarea de la cine a învățat
Suțu medicina legală? Mina Minovici
s-a format la celebra Universitate din
Paris, sub îndrumarea profesorului

principalul motiv pentru care nu se
poate, sub nici o formă, pune bază pe
raportul de autopsie întocmit de Suțu
și cu atât mai puțin pe sumarul examen asupra creierului făcut de prof.
Gheorghe Marinescu, după ce organul intrase în autoliză și putrefacție,
ambele descrieri conducând spre un
diagnostic eronat, acesta neputând fi
susținut nici măcar prin cunoștințele
de specialitate ale epocii respective”.
Referindu-se la discuția despre luesul
lui Eminescu, dr. Vladimir Beliș se
întreabă: „cine a avut interes să-i pună
poetului un astfel de diagnostic, sau
pur și simplu să-i atribuie o afecțiune
psihică?” Adăugând sentențios: „Ceea
ce surprinde însă, nu este netemeinicia diagnosticului de afecțiune
luetică, ci faptul că la peste 40 de ani
de la moartea lui Eminescu, cel care-i
povestește viața și care, evident, nu
are cunoștințe medicale, nu apelează
la specialiștii care, bazați în acel moment pe noi date medicale privind clinica și serologia bolii, ar fi putut să-i

inducă cel puțin o urmă de îndoială
cu privire la diagnosticul proferat cu
hotărâre în scrierile sale”. Pentru a încheia cu o frază ce ar putea reprezenta
sensul finalității colocviului: „Nu văd
cu ce suntem avansați dacă hotărâm
sau nu că Eminescu a fost bolnav,
când acesta a lăsat în urmă opera sa
nemuritoare, care azi, în treacăt fie
spus, a ajuns chiar să fie ponegrită de
persoane cu veleități de critici literari.
Această întrebare poate că și-o pune
și Poetul acolo unde se află”.
Comunicările colocviale au confirmat ceea ce deja era spus, probat și
acceptat în general, anume că poetul
nu a fost contaminat de boala luetică
iar lovitura în cap, cu piatră, pe care
i-a dat-o Petrache Poenaru, nu a fost
de natură să-i provoace moartea. Așa
că, toată demonstrația aceasta, vorba
lui Eugen Simion:„nu schimbă nimic
esențial în ceea ce privește opera”. ■
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remiul Goncourt acordat pentru cel mai bun
roman al anului este unul din cele mai prestigioase din Franța, după multe voci – chiar cel
mai prestigios. În Hexagon se mai acordă alte premii
cunoscute precum Renaudot, Fémina, Interallié, Médicis, ca și premii ale Academiei Franceze, așa cum e și
firesc, de exemplu Grand Prix du roman de l’Académie
Française. Academia Goncourt a fost fondată în 1903,
fiind botezată cu numele vestiților frați Jules și Edmond
de Goncourt. Acesta din urmă și-a donat toată averea
pentru întemeierea și menținerea unei academii care
a instituit un premiu literar, acordat în primul rând
unor opere și nu unor autori, un premiu în onoarea
lui Jules Alfred Huot de Goncourt, dispărut prematur,
în 1870, la vârsta de 40 de ani. Academia este alcătuită
din zece membri permanenți, care jurizează anual premiile și le fac publice în luna decembrie. De-a lungul
vremii Academia Goncourt a avut în frunte scriitori de
prim rang precum Huysmans sau Colette. Sunt alese
15 cărți (în 2016, prin excepție, au fost 16) care sunt
propuse spre jurizare. Cărțile sunt selectate cu ocazia
evenimentului cunoscut în Franța sub denumirea de
La rentrée littéraire – Salonul Național al cărții – care
începe în fiecare an la finele lunii august și continuă o
bună parte din septembrie. Pe parcursul mai multor
reuniuni academice lista selecției se face din ce în ce
mai scurtă, astfel încât la debutul lunii noiembrie are
loc ultima reuniune, când cei zece membri stabilesc
verdictul. Premiile Goncourt se decernează unor
scriitori în general consacrați, dar și altora mai tineri
și valoroși. Cel dintâi laureat, în anul 1903, s-a numit
Jean-Antoine Nau, cu romanul Force ennemie. Eugène
Léon Édouard Torquet pe numele adevărat, acesta
a fost cetățean american, născut în San Francisco,
California, în anul de grație 1860. Întors în Franța cu
familia în 1866, în urma decesului prematur al tatălui,
Eugène Torquet a avut diverse ocupații, între care și cea
de scriitor. Astăzi scriitorul Jean-Antoine Nau este un
necunoscut în România și probabil că nici în Franța
el nu se bucură de mai multă vizibilitate. Chiar din
1903, juriului exclusiv masculin al Premiului Goncourt
i s-a contrapus un juriu „ostil” exclusiv feminin care
a instituit și prezidat Premiul Fémina, ce se acordă
de asemenea până astăzi. Perseverenți „jurații” care
acordă două dintre premiile literare cele mai celebre
din Franța și nu numai! În 2016 Premiul Fémina
l-a recompensat pe Marcus Malte pentru romanul
Le Garçon. Interesant este faptul că el a fost preferat
câtorva scriitori care s-au regăsit și pe lista selecțiilor
juriului Goncourt: Laurent Mauvignier, Nattacha
Appanah, Luc Lang. Marcus Malte a fost preferat cu 7
voturi contra 3, acordate scriitoarei de origine indiană,
Natacha Appanah.
Pintre laureații valoroși ai Premiului Goncourt trebuie citați: Henri Barbusse (1916), Georges Duhamel
(1918), Marcel Proust (1919), Marcel Arland (1929),
André Malraux (1933), Henri Troyat (1938), Elsa Triolet (1944), Maurice Druon (1948), Julien Gracq (1951),
Simone de Beauvoir (1954), Vintilă Horia (1960), Jean
Cau (1961), André Pieyre de Mandiargues (1967),
Michel Tournier (1970), Patrick Modiano (1978),
Marguerite Duras (1984), Yann Queffélec (1985), Jean
Rouaud (1990), Andreï Makine (1995), Jean Echenoz
(1999), Jean-Pierre Amette (2003), Michel Houellebeck
(2010). Din listă desprindem cu satisfacție și numele
românului Vintilă Horia, laureat cu romanul Dieu est
né en exil (Dumnezeu s-a născut în exil). Există și un
dublu laureat: Romain Gary, în 1956 și 1975, ultima
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Goncourt – 2016
oară sub pseudonimul Émile Ajar. Regulamentul de
acordare a Premiului Goncourt stipulează că acesta se
conferă o singură dată, dar juriul din 1975 i-a decernat
a doua oară premiul lui Romain Gary fără a cunoaște
adevărata identitate a autorului. Mai multă vreme fiul
unui văr de-al lui Romain Gary, Paul Pavlowitch, a pretins că era autorul romanului! Prima dată Romain Gary
a obținut premiul pentru romanul Les racines du ciel,
iar a doua oară pentru La vie devant soi. Întâmplarea,
singulară în istoria Academiei Goncourt, dovedește
buna credință a juriului care aplică fără ezitare criteriul
unic al valorii literare. Valoarea în bani a Premiului
Goncourt este simbolică: doar în jur de 10 euro, însă
adevărata compensație vine din vânzarea aproape fabuloasă a cărții premiate care face
rapid din autorul ei un milionar!
În anul 2015 Premiul Goncourt a revenit scriitorului
Mathias Énard pentru romanul
Boussole, apărut la Editura
„Actes Sud”, iar în 2016 acesta a
încoronat-o pe tânăra scriitoare
Leïla Slimani pentru Chanson
douce, carte publicată la Editura
Gallimard. Autoarea a primit
șase din cele zece voturi, alte
două fiind acordate pentru
Gaël Faye (Petit Pays, Grasset)
și câte unu pentru Catherine
Cusset (L’autre qu’on adorait,
Gallimard) și Régis Jauffret
(Cannibales, Seuil).
Cine este Leïla Slimani?
Este o relativ tânără scriitoare – 35 de ani – de origine
franco-marocană (mama – alsaciană, medic ORL-ist,
tatăl – marocan, bancher), stabilită în Franța, unde și-a
urmat studiile. A publicat cărțile La baie de Dakha:
itinérance enchantée entre mer et désert (Malika, 2013),
Dans le jardin de l’ogre (Gallimard, 2014) și Chanson
douce (Gallimard, 2016), ultima fiind, evident, cea care
a întrunit sufragiile majorității membrilor Academiei
Goncourt în anul trecut. Este o carte despre cinism și
cruzime, despre ascendențe sociale și culturale, despre
prejudecăți, avuție și dominație.
„Chanson douce este un roman sumbru despre
natura umană, dublă și uneori terifiantă. De la primele
rânduri, cartea devine o dramă atât de captivantă, atât
de devorantă. Leïla Slimani disecă într-o manieră cvasi
științifică trecerea la actul criminal al Louisei (ucigașă
a celor doi copii pe care-i îngrijea, n.m., I.L.), o bonă cu
mii de recomandări și purtătoare a măștii perfecțiunii,
care se instalează puțin câte puțin în intimitatea lui Myriam și a lui Paul”. Aprecierile aparțin Gabrielei Banciu,
studentă la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
membră a juriului care a operat Alegerea studenților
români – a IV-a ediție, pentru Premiul Goncourt. Se
cuvine precizarea că e vorba de un Goncourt separat de
cel al Academiei din Franța, stabilit independent și în
paralel de studenți români de la secțiunile francofone
din șapte universități: Craiova, Brașov, Cluj, Iași, Sibiu,
București și Timișoara. Alegerile studenților români
diferă, de cele mai multe ori, de cele ale juriului francez. În anul 2015 un juriu studențesc omolog a stabilit
drept câștigător romanul Ce pays qui te ressemble scris
de Tobie Nathan, publicat în traducerea Adinei Dițoiu
în 2016, la Editura IBU Publishing, sub titlul Țara
aceasta care-ți seamănă. În 2016, pe cale de consecință,
președintele de onoare al juriului universitar român a

fost chiar Tobie Nathan. Premiul Goncourt – Alegerea
studenților români este organizat de Ambasada Franței
și de Institutul francez din România, în colaborare cu
Agenția universitară a Francofoniei (AUF). Este încă
o tentativă de dezvoltare a relațiilor franco-române în
domeniul literaturii.
Alături de cele patru romane care au atras voturile juriului Academiei Goncourt, în 2016 au mai
fost selectate și discutate următoarele cărți: Nattacha
Appanah – Tropique de la violence, NRF Gallimard;
Metin Arditi – L’enfant qui mesurait le monde, Grasset;
Magyd Cherfi – Ma part de Gaulois, Actes Sud; JeanBaptiste Del Amo – Règne animal, NRF Gallimard;
Jean-Paul Dubois – La succession, Éditions de l’Olivier;
Frédéric Gros – Possédées, Albin Michel; Ivan Jablonka – Laëtitia ou la fin
des hommes, Seuil; Luc Lang – Au commencement du septième jour, Stock;
Laurent Mauvignier – Continuer, Les
Éditions de Minuit; Yasmina Reza –
Babylone, Flammarion; Romain Slocombe – L’affaire Léon Sadorski, Robert
Laffont; Karine Tuil – L’insouciance,
NRF Gallimard.
Să ne întoarcem la Leïla Slimani,
tânăra scriitoare născută la Rabat, în
Maroc, venită la vârsta de 18 ani în
Franța, unde a urmat, la Paris, studii
universitare în domeniile literaturii și
științelor politice, fiind apoi jurnalist
la cunoscuta publicație Jeune Afrique.
În prezent consacră cea mai mare
parte din timp scrisului. Prima carte
ce a făcut-o cunoscută, Dans le jardin de l’ogre (În
grădina căpcăunului), are în centrul poveștii o femeie
nimfomană care își consumă timpul între satisfacerea
apetitului sexual... fără sațiu și viața de zi cu zi. Cartea
a fost publicată în 2014, iar în 2015 a fost încununată
în țara natală a autoarei cu Premiul La Mamounia, fiind
actualmente, conform unor dezvăluiri de ultimă oră, în
curs de ecranizare. Leïla Slimani este a douăsprezecea
femeie care a fost răsplătită cu Premiul Goncourt.
În afară de Premiul Goncourt pentru roman (care
recompensează „cea mai bună și imaginativă operă
în proză a anului”) se mai acordă: Premiul Goncourt
pentru roman de debut, laureatul anului 2016 fiind
Joseph Andras – De nos frères bléssés (scriitorul a
refuzat premiul!), pentru nuvelă Marie-Hélène Lafon
– Histoires, pentru poezie... (se pare că în 2016 premiul nu a fost acordat?!) și pentru biografie și istorie
literară: Philippe Forest – Aragon. Premiul Goncourt
pentru roman de debut se conferă în parteneriat cu
Primăria din Paris, Premiul Goncourt pentru biografie e decernat în parteneriat cu municipalitatea
din Nancy, iar Premiul Goncourt pentru nuvelă este
sub formă de bursă în parteneriat cu municipalitatea
din Strasbourg.
Leïla Slimani este cel de al 114-lea laureat al
Premiului Goncourt. Este formidabilă perseverența
juriilor Academiei care s-au întrunit fără întrerupere
de-a lungul întregii perioade 1903-2016 și au stabilit
premiile. Și când ne gândim că în timpul celor două
conflagrații mondiale atâtea manifestări și competiții
culturale și sportive au fost suspendate, cu atât mai
merituoasă ne apare activitatea Academiei Goncourt.
Este un exemplu strălucit de contrazicere a dictonului
– de altminteri un funest avertisment – „Când armele
vorbesc, muzele tac”. ■
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Scrisul Românesc

Marele roman american

ncă de la începuturile modernităţii literare şi
cu atât mai mult în epoca postbelică, scriitorii
americani au început să fie preocupaţi de ideea
„marelui roman american”. Aceasta defineşte o specie de roman totalizant, care ar reuşi să transpună
estetic atât „experienţa americană”, ca expresie a unei
identităţi specifice, cât şi anumite repere ale istoriei,
mentalităţii şi diversităţii pe care o presupune acest
mixtum compositum care este societatea americană. De
la scriitori precum Mark Twain, Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, John
Steinbeck şi până la J.D. Salinger, Jack Kerouac, John
Dos Passos, Toni Morrison, Philip Roth sau Thomas
Pynchon toţi au încercat şi, în bună măsură au reuşit,
în principalele lor romane să ducă o tangentă la ceea
ce ar putea fi considerat, în mod ideal, drept „marele
roman american”. Tom Sawyer, Marele Gatsby, Lumină
de august, Fructele mâniei, Priveşte, înger, către casă, De
veghe-n lanul de secară, Trilogia americană, Pastorala
americană sau Curcubeul gravitaţiei sunt tot atâtea
priviri acute aruncate spre societatea, mentalităţile şi
realităţile americane.
E.L. Doctorow se adaugă şi el acestui lung şi selectiv
grup se scriitori importanţi care, ca şi mulţi alţii, au
încercat să surprindă esenţa atât de plurivalentă a identităţii americane. Prin romanul său Ragtime (1975),
tradus şi în româneşte şi reeditat cu câţiva ani în urmă,
E.L. Doctorow reuşeşte performanţa de a configura nu
doar un moment al societăţii americane, ci poate cel
mai important moment al său, nu atât istoric, politic
sau evenimenţial, ci unul de turnură, în care se pun
aproape toate problemele care au traversat societatea
americană în ultimul sau poate chiar în ultimele două
secole, nişte ani în care se nasc multe dintre realităţile
care vor marca profund secolul XX, atât la nivel social,
cât şi cultural. Este vorba de primul deceniu al secolului trecut, mai exact perioada cuprinsă, aproximativ,
între 1902 şi 1912, aşadar epoca numită, în Europa, La
belle epoque, o perioadă calmă, fără conflicte majore
în lumea occidentală şi a cărei frenezie, boemă şi frământări la nivel social vor exploda teribil în hecatomba
Primului Război Mondial.
Ragtime, care îşi împrumută titlul de la un gen de
muzică de jazz, simbol al spiritului liber şi al improvizaţiei care domină şi această perioadă, este o „ficţiune
istorică”, gen care combină evenimente, personaje şi
date istorice reale cu altele ficţionale. Prin intermediul
acestora, E.L. Doctorow reuşeşte să construiască o
ţesătură amplă şi spectaculoasă, traversând toate mediile sociale, trecând în revistă personalităţi precum
magicianul Houdini, idustriaşul Henry Ford, magnatul
J.P. Morgan, controversata divă Evelyn Nesbit, activista
anarhistă Emma Goldman, care se intersectează în
diverse moduri cu familia copilului-narator, o familie
tipic burgheză, din care fac parte tatăl cu pasiuni de
explorator, care participă la o expediţie la Polul Nord,
dar şi fratele mamei sale, un rebel care ajunge să facă
parte din banda muzicianului de culoare Coalhouse
Walker, sau cu Tateh, artistul imigrant est-european
care descoperă, de unul singur, principiile tehnice ale
cinematografului.
Fiecare biografie în parte este schiţată cu minuţiozitate şi este, într-o anumită măsură exemplară, fiindcă
reprezintă diversele condiţii ale cetăţenilor americani:
Houdini, primul mare magician, care a dus această
îndeletnicire la cu totul alt nivel decât fusese anterior,
riscându-şi permanent viaţa şi sănătatea pentru a uimi
şi a sfida din ce în ce mai mult publicul şi societatea,

dar dorindu-şi în intimitate să fie luat în serios dincolo de divertismentul pe care îl oferea numărul său de
iluzionism, J.P. Morgan, cel mai important magnat al
epocii sale, preocupat de resorturile puterii şi în căutarea unor secrete ezoterice ale fiinţei şi umanităţii, pe
care credea că le descoperise în piramidele egiptene,
Evelyn Nesbit, surprinsă într-un moment de criză,
când soţul său, Harry Kendall Thaw, foarte bogat, dar
şi foarte posesiv şi violent, îl ucide pe celebrul arhitect Stanford White, cu care soţia sa avea o aventură.
De altfel, Evelyn Nesbit este primul
sex-simbol, care deschide, la rândul
său, seria de staruri mondene care au
populat societatea în ultimul secol.
Problemele negrilor americani sunt
puse în discuţie prin intermediul
destinului pianistului Coalhouse
Walker, îndrăgostit de tânăra de
culoare pe care o adăposteşte familia
naratorului, şi cu care avea un copil,
un incident nefericit distrugând
frumosul viitor care părea că le este
rezervat celor doi la un moment dat:
trecând cu maşina sa de lux, model
Ford T, prin faţa unei secţii de pompieri voluntari, Coalhouse este oprit
de aceştia şi i se cere o taxă ca să fie
lăsat să treacă şi când acesta se duce
să reclame la poliţie, maşina îi este
vandalizată. Conflictul escaladează,
Coalhouse dorind dreptate, dar fiind tratat mereu cu
superioritate, autorul reuşind să descrie sentimentele
rasiste care dominau la acea vreme societatea americană şi prejudecăţile cu care se confruntau chiar şi minţile
cele mai deschise şi care încă păstrau reminiscenţele
unei lungi tradiţii a discriminării. După ce soţia sa
este ucisă din zelul gărzilor de corp ale candidatului
la preşedinţie , Coalhouse se radicalizează, mai ales
că toate încercările sale de a obţine dreptate pe căi
legale fuseseră sortite eşecului încă de la început, şi
creează o bandă care aruncă în aer mai multe sedii ale
pompierilor şi ameninţă să arunce în aer şi muzeul lui
J.P. Morgan, din eroare aceştia nimerind în clădirea de
lângă casa acestuia, planul lor iniţial fiind să îl ia ostatic
pe miliardar şi, drept răscumpărare, să ceară dreptate
pentru cazul lui Coalhouse.
Problemele muncitorilor şi lupta sindicală pentru
drepturile acestora este surprinsă prin intermediul
lui Tateh, care ajunge să lucreze într-o întreprindere
chiar în momentul când izbucneşte o grevă generală
la care acesta, socialist convins, participă şi vede cum
este înăbuşită în sânge cu ajutorul organelor statului,
motiv pentru acesta de a părăsi Bostonul şi a ajunge în
sud, unde creează, cu ajutorul desenelor succesive care,
mişcate rapid, imită mişcarea, primele obiecte realizate
pe principiile cinematografiei, industrie la a cărei dezvoltare ajunge să participe activ. De asemenea, activităţile, ideile şi modul de acţiune al activistei anarhiste
Emma Goldman, cea care o cunoaşte, întâmplător, pe
Evelyn Nesbit, şi o atrage în lupta pentru emanciparea
femeilor şi pentru încetarea exploatării muncitorilor,
sunt expuse în relaţie cu mai multe personaje ale cărţii:
Tateh, cel care o aduce pe Evelyn Nesbit la o întâlnire
socialistă la care participă şi celebra activistă, dar şi
fratele mamei naratorului, cel care era îndrăgostit de
frumoasa divă şi cu care ajunge să aibă o scurtă relaţie
amoroasă, după care activează în grupul coordonat
de Emman Goldman, se alătură bandei lui Coalhouse
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Walker şi sfârşeşte, în cele din urmă, luptând alături de
Emiliano Zapata pentru eliberarea Mexicului.
Firele narative se intersectează permanent şi, transgresând generaţii, pături sociale, medii şi experienţe,
dau impresia unei lumi în care totul este posibil şi, în
acelaşi timp, totul este foarte aproape – într-o zi, Houdini, despre care citeşti în ziare, poate bate la uşa casei
tale din suburbii şi să-ţi ceară ajutorul pentru maşina
care tocmai i se defectase în stradă; poţi ajunge să ai o
relaţie amoroasă cu diva intangibilă a înaltei societăţi,
deşi nimic nu ar fi părut să-ţi înlesnească apropierea; poţi constata
că cei mai bogaţi zece oameni din
SUA sunt, de fapt, extrem de banali
şi devitalizaţi, plicticoşi şi mediocri,
aşa cum constată cu dezamăgire şi
chiar iritare J.P. Morgan; poţi ajunge
la Polul Nord, dar nu poţi ajuta un
muzician negru să capete reparaţiile
necesare pentru o nedreptate care
se comisese împotriva sa şi poţi
inventa ceva revoluţionar tocmai
atunci când crezi că eşti la limita de
jos a posibilităţilor tale, când restul
de bani pe care îi ai abia reuşesc să
ajungă pentru un acoperiş deasupra
capului şi pentru a oferi o masă caldă fetiţei tale. Densitatea evenimentelor este dublată doar de acuitatea
observaţiei psihologice, construind
marea naraţiune din micile naraţiuni personale care se
aşază, ca un puzzle, îmbinându-se surprinzător.
Trimiterile la societatea americană contemporană
autorului – anii ’70 – încă dominaţi de frământări sociale, de interminabilul Război din Vietnam, de lupta
pentru drepturi a afro-americanilor, sunt mai mult
decât evidente, creând corespondenţe şi continuităţi,
sugerând filiaţii ale acestor probleme în evoluţia lor
istorică. Mai mult decât atât, dincolo de un anumit
sentiment de nostalgie pe care îl poţi avea faţă de o
epocă totuşi crudă şi extrem de nedreaptă, de tensionată, deşi cu aparenţe de calmitate şi bonomie, firele
care trec de epoca autorului şi ne leagă pe noi, la un
secol distanţă, de problemele acelei epoci sunt frapante.
Deoarece, chiar şi izolate istoric şi privite ca pe nişte
fenomene revolute, toate problemele pe care le ridică
acest roman şi care sunt, inevitabil, ale epocii pe care
o descrie, se întind, cu toate că metamorfozate, asupra
timpului nostru. Poate că imigrantul nu mai este evreu
est-european, ci arab musulman, cetăţenii de culoare
nu mai sunt numiţi negri, ci african-americans, dar
evenimentele ultimilor ani demonstrează că există încă
un substrat rasist foarte puternic în America profundă,
şi nu numai, crizele sociale, muncitorii care au avut
de suferit de pe urma crizei financiare, imaginile unui
Detroit aproape post-apocaliptic, miliardarii – dintre
care unul ajuns chiar Preşedintele SUA – având cam
acelaşi raport cu realitatea ca celebrul J.P. Morgan, dar
de multe ori fără apertura intelectuală a acestuia, starurile mondene implicate în diverse scandaluri nefiind
decât invariante ale acelei Evelyn Nesbit, frumoasa divă
cu final tragic, societatea în ansamblul ei, mai democratizată decât acum o sută de ani, poate, dar păstrându-şi
structura şi relaţiile de putere din interiorul său. Toate
acestea fac din Ragtime un roman mai actual şi, poate,
mai profund privit din perspectiva secolului XXI, la
suficientă distanţă, dar încă foarte aproape de epoca
în care ne lasă să plonjăm inocenţi. ■
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Scrisul Românesc

Poate fi capabilă
tehnologia de rasism?

ată o întrebare pe cât de insolită pe atât de interesantă pe care și-o pune John McWhorter, cunoscut profesor de literatură engleză și comparată la
Columbia University, în „Times”. El observă, pe bună
dreptate că, cu tot caracterul ei insolit, această întrebare
transpare tot mai mult, în toate mediile. Și nu e vorba,
în acest caz de o exagerare a corectitudinii politice, ci
de exemple concrete. Ca, de pildă, în 2015 când Google
Photos, algoritmic, a identificat negrii drept gorile!
Sau, și mai recent, când serviciul produs de Microsoft, Twitterbot Tay, presupus să emuleze conversația
umană prin diverse tweeturi a pus laolaltă cu tot ce a
putut pescui pe internet o serie de nonsensuri rasiste
și a început, mai mult decât atât, să producă și unele
originale! Sau când, cu numai câteva luni în urmă,
Snapchat a oferit clienților un selfie-altering filtru care
își transforma subiectele într-un fel de caricaturi cu
caracter asiatic în figură.
Fără îndoială aceste lucruri nu trebuie din capul
locului să se întâmple sau, odată ce s-au întâmplat și au
fost detectate, trebuie remediate. Și așa s-a și făcut în toate
cazurile menționate aici. Dar, se întreabă autorul, sunt
acestea într-adevăr exemple de rasism, adică evidențiază
ele acea ură față de minoritățile rasiale, temă care încă
face multă carieră în societatea noastră? Faptul că suntem
obișnuiți să judecăm lucruri ca acelea menționate din
această perspectivă, spune McWhorter, ar trebui să ne
aducă aminte de câteva propoziții ale lui James Baldwin,
unul care mulți consideră că nu a prea greșit, în toată
cariera, în ceea ce privește discuția legată de rase. Scria
el în 1962: „Nu știu prea mulți Negroes care să fie ahtiați
după faptul de a fi «acceptați» de către albi, ba încă și
mai puțini care ar vrea să fie iubiți de către ei. Ei, negrii,
pur și simplu vor să nu mai fie bătuți în cap de către albi,
în fiecare moment din scurta viață pe această planetă.”
Pentru Baldwin, la vremea aceea, problema era să
se termine cu segregația rasială și brutalitatea poliției,
nicidecum să curețe inimile albilor de orice resentiment
rasist, lucru pe care negrii generației sale îl considerau în
afară de chestiune, ca să nu spunem de-a dreptul imposibil. Probabil că multă lume realizează astăzi adevărul
cuvintelor lui Baldwin și, totuși, atât de adesea, când e
vorba de teme ca aceasta, mintea noastră se întoarce
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în direcții mai degrabă neproductive, dacă nu chiar
contraproductive. Aceasta ne duce la o obsesie nu a
rasismului ca un obstacol în desăvârșirea societății, ci a
rasismului ca o pată socială ce trebuie neapărat curățată.
Mașinile, în ele însele, nu pot în niciun fel să fie rasiste. Chiar echipate cu inteligență artificială, ele nu au nici
creier nici intenție. Întrebarea care merită să ne-o punem
este dacă oamenii care au creat o anumită tehnologie pot
sau nu să fie calificați drept rasiști. Trebuie să excludem
de la început ipoteza că specialiștii care au proiectat
aceste mecanisme, multe dintre ele extrem de sofisticate,
ar fi vrut dinadins, în mod deliberat, să
ofenseze o parte a populației. Nimeni
de la Google nu a avut nici cea mai
mică idee ce se va întâmpla când s-a
făcut greșeala de a programa cu aceeași
etichetă gorilele și negrii. Iar la Microsoft toți cei implicați în proiectare au
fost oripilați când au văzut ce a putut
produce și exprima acest veritabil nou
Frankenstein pe nume Twiterbot.
Toate aceste nedorite lucruri pur
și simplu s-au întâmplat ca niște
consecințe complet neintenționate ale
creatorilor lor, care au fost primii să
le regrete și să le corecteze. Putem să
ne punem problema altfel dacă vrem:
de exemplu, cum de s-a putut ca acei
creatori ai software-ului care codifică
gorilele ca negre la culoare și poate
având buze foarte accentuate să nu anticipeze faptul
că software-ul în chestiune ar putea să aplice același
cod de recunoaștere și oamenilor negri? Probabil că
acești cercetători, oricât de bine instruiți, au presupus
dintru-nceput că software-ul de recunoaștere era
programat destul de bine ca să deosebească trăsăturile
umane față de acelea ale animalelor și că nu trebuiau
să-și facă probleme din cauza aceasta. Dar, ca să blamezi din această pricină – un incident izolat – toată
industria computeristică de pe Silicon Valley că nu
angajează destui negri – așa cum s-a întâmplat! – este
un lucru exagerat și aproape hilar. Putem să fim siguri,
în vreun fel, că programatori negri nu ar fi făcut aceeași

greșeală, căci despre o greșeală este vorba?
Programatorii de la Tay, în același timp, nu vor fi
fiind singurii care să înțeleagă gradul de idiotică răutate
de pe Tweeter, și mulți dintre ei trebuie să fi asumat că
Tay fiind întrebat despre lucruri normale, neutre, nu
va face eroarea de a distribui răspunsuri necontrolate,
vitriolante care să jignească atâta lume! Acestea, spune
McWhorter sunt, până la urmă, nimic altceva decât
bugs. Iar bugs în programe se întâlnesc mai ales în ceea
ce privește codurile, etichetarea și limbajul folosit care,
la un moment dat, poate deveni ofensiv.
Filtrul creat de Snapchat
pune și el o problemă interesantă. E limpede că cineva din
echipa de creație, responsabil
de asianizarea figurilor, nu are
nici cea mai mică idee de ce s-a
întâmplat. Dar a nu avea nicio
idee nu înseamnă a fi rasist.
Ochi precum cei văzuți în
imaginile filtrate de Snapchat
pot fi cu ușurință recunoscuți
și în acele emojis sau emoticoane atât de răspândite în
comunicarea electronică.
John McWharter spune
că, din păcate, cultura noastră
americană a ajuns la punctul
unde se consideră a fi de datoria noastră să sancționăm aceste erori drept indicând forme de rasism, cu implicația
că toți cei care le-au făcut posibile prin proiectare sunt
în consecință rasiști, și la fel și cei care îi angajează.
Această reacție disproporționată, spune autorul, are
în ea ceva medieval, în două direcții precise. A imputa
rasismul unui program de computer este tot așa cum
am considera că un copac are spirit. Iar a eticheta un
programator din Silicon Valley drept rasist e la fel cum
ți-ai numi vecina de alături vrăjitoare numai pentru că
nu face toate lucrurile perfect. Într-un moment de bun
simț și luciditate, va trebui să concludem că tehnologia
nu poate fi rasistă, iar cei care o mânuiesc pot face
greșeli oneste. ■

→ impunătoare în stil Victorian, nici pe de parte atât de Cannes. Dacă nu aveai o „căsuță”, sau nu erai invitat

Habar nu aveam cine era Taylor Swift, până când
fiica mea nu mi-a spus că este o cântăreață și compozitoare de muzică pop, în vârstă de 26 de ani. Întrebarea
mea, firească, a fost cum de a reușit să cumpere o casă
în valoare de atâtea milioane de dolari? Pot să vă spun:
ușor, chiar foarte ușor. Câteva date concrete: numai în
anul 2013, Swift a câștigat peste 39 milioane de dolari
din turnee, vânzări de albume, drepturi de autor și taxe,
după cum scrie revista „Billboard”. Înainte de 2013,
câștigase deja cam 205 milioane de dolari din drepturi
de autor pentru cântecele sale și cam 33 milioane de
dolari pentru reclame la diverse produse. În 2014 a scos
un nou album, 1989, care s-a vândut în 9,5 milioane
de exemplare în toată lumea și a câștigat un Premiu
Grammy pentru cel mai bun album al anului, premiu
ce a însemnat încă aproximativ 26 milioane de dolari.
Albumul 1989 are o melodie foarte populară, „Shake
it Off ”; în acel video, Swift dansează cu abandon, într-o
manieră provocatoare, cu mișcări sugestive din șolduri.
Acest gen de dans (numit twerk) a fost condamnat de
unii și lăudat de alții. Așa că o înregistrare de twerk în
2014 a cumpărat un conac de mare clasă în Watch Hill,
Rhode Island în 2015. Așa twerk mai zic și eu! ■

pretențioase ca cele din Newport, multe ascunse în
spatele unor garduri vii înalte.

Editorialul „New York Times” scria: „Watch Hill
își impresionează vizitatorii cu un aer de intimitate și
abundență discretă – casele de vară în stil Victorian, cu
turlele lor din alte vremuri, cu piețele și grădinile lor
unduite pe dealuri au foarte puțin în comun cu castelele
impresionante din orașul vecin și bogat Newport, care
deși la numai 30 de mile depărtare, este rareori adus
în discuție în Watch Hill.”
În Newport nu a existat niciodată un hotel de mare
clasă ca Hotel du Palais în Biaritz, sau Le Negresco în

de un localnic, nu aveai ce căuta în Newport – un
hotel nu-și avea deci rostul. În Watch Hill însă existau
câteva hoteluri gata să își primească
oaspeții mai puțin avuți. Dovadă
este hotelul Ocean House rămas
în picioare și astăzi, complet refăcut, „un hotel mare, pe malul
oceanului, construit în 1868 pe
Bluff Avenue, ultimul vestigiu din
epoca Victoriană în Rhode Island
ce se distinge prin pereții săi laterali
de culoare galbenă.” Este dotat cu
toate înlesnirile posibile, inclusiv
un teren de crochet de clasă.
Stăteam pe veranda hotelului Ocean House împreună cu fiica și nepoții mei, savurând un pahar de vin
și priveliștea din fața ochilor, când fiica mea mi-a atras
atenția: „aceea este casa lui Taylor Swift, chiar acolo”.
Casa era chiar mare; de fapt, aș spune că era chiar un
conac. Avea turnulețe, câteva coșuri, protejată de o poartă încuiată; pe plaja din fața casei stătea un elefant alb.
Chelnerul ne-a spus că fusese casa de vacanță a lui Betty
Harkness, moștenitoarea magnatului petrolului, și se
vânduse pentru 17,5 milioane de dolari cu un an înainte.

Traducere de Alexandra CARIDES

Eseu
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Scrisul Românesc

De la Castelul lui Kafka
în Turnul lui Trump

n fiecare dimineață K aștepta să fie chemat sus la
Castel. O autoritate misterioasă guverna peste o
lume aruncată în frică și absurd. Am trăit în lumea
aceea kafkiană, am cunoscut duplicitatea, ipocrizia și
impostura puterii într-o dictatură a Europei de Est,
până la colapsul ei în 1989.
Greu de crezut că suntem acum în America
intimidați de ascensiunea în fruntea țării a unui personaj sau mai bine zis a unui clan care sub ochii noștri
încearcă pervertirea valorilor lumii libere și instaurarea
unei autocrații.
În fiecare dimineață dăm drumul la televizor timorați de ceea ce va urma să vedem.
Cine a mai fost chemat sus în Turn? Ce turnură vor mai lua lucrurile? Castelul lui Kafka
este construit cu tenacitate zi de zi, cărămidă
cu cărămidă, pe Fifth Avenue, sub privirile
stupefiate ale americanilor raționali, unii
atrași în marea farsă a acestui secol, alții asistând neputincioși la răsturnarea rosturilor.
Parola accesului în Turn este: fără precedent. O cunosc aliați și rivali, fani și
opozanți, ziariști și politicieni, o rostesc toți
de dimineața până seara, unii cu speranța că
vor ascede la poziții și avantaje – fără precedent –, alții speriați că vor urma timpuri
– fără precedent – care vor zgudui societatea
și lumea. De altfel, vicepreședintele Pence
a avertizat cu cinism: „După 20 ianuarie să vă legați
centurile de siguranță. Urmează mari turbulențe!”
Turnul lui Trump este înconjurat zi și noapte de
polițiști înarmați. Protestatari nu prea mai sunt. Unii au
fost izgoniți de frig, alții au renunțat descumpăniți de
absurdul situației. Poate că vor reveni după inaugurare,
când coșmarul va câștiga în materialitate.
Costă mult să-l aperi pe Trump de dragostea
newyorkezilor. Serviciile de pază au închiriat două
etaje la Castel și îi plătesc lui Trump chirie 40 de mii
de dolari pe lună. Un prim deal bun făcut de expertul
negocierilor în imobiliare. În plus, peste 1 milion și
jumătate pe an vor plăti americanii din banii lor pentru
paza conducătorului iubit și a consoartei sale. Melania
nu se va muta la Casa Albă, e o femeie independentă.
Apartamentul Primei Doamne va fi ocupat, se spune,
de Prima Fiică.
Copiii lui Trump se joacă în Turn de-a țara și chiar
de-a lumea. Participă la întâlniri cu lideri de state, au un
rol activ în tranziție și administrație continuând totodată afacerile tătucului, împart privilegii celor interesați
să-l întâlnească contra a un milion de dolari, invitația
pentru care, pe lângă o fotografie cu stăpânul lângă
drapel, vor beneficia și de o vânătoare exotică de tigri.
Original. În Turn, pe lângă jilțuri aurite, stau blănuri
de animale ucise de către fiii alesului în Africa. Ba chiar
lei împăiați. Locul e mare și mare prost gust e în toate.
Ipocrizia discursurilor trumpiste din campanie
și-a dat din plin arama pe față. „Hoțul a strigat prinde
hoțul.” Cei care l-au votat sincer sperând în locuri de
muncă și o viață mai bună, în urma discursurilor lui
demagogice care le spuneau tot ceea ce voiau să audă,
vor fi primii dezamăgiți de etalarea grandorii și a cinismului cu care Alesul negociază viitorul lor și al țării.
Pe timpul tranziției, prezentată cu surle și trâmbițe
pe toate canalele de televiziune, am asistat la un reality show desfășurat în Turn, în decorul de marmoră,
cristaluri și obiecte aurite. La început, în fața unei uși
masive de lemn, președintele ales își primea invitații.
Cravata îi flutura în vânt, la fel și părul. Mitt Romney

a fost chemat doar pentru a fi umilit. Foști suporteri au
fost dați pe aceeași ușă afară. După un timp, Trump n-a
mai coborât însă din Turn să-și întâmpine invitații. Au
continuat să se perinde pe holuri prin fața aparatelor
de filmat tot felul de suporteri și foști rivali, șiruri de
oportuniști atrași de mirosul banului sau încrâncenați
care miroseau praful de pușcă. În cele din urmă și-a
ales un cabinet fără precedent. A numit cu sânge rece
generali scoși de la naftalină, miliardari, președinți
de corporații multinaționale, extremiști de dreapta,
frustrați sau ignoranți aruncați pe tușă de vechile

administrații. Criteriile sunt cinice. Să fie bogați, radicali și lipsiți de experiență.
Noua administrație anunță alianțe străine de
interesul național, de tradiții și valori, amenință cu
ruperea pacturilor istorice, este împinsă într-un experiment care în contextul internațional tensionat și
periculos poate răsturna complet ordinea mondială.
Conform Agenției Reuters, în Rusia au apărut afișe
mari cu portretele lui Trump și Putin zâmbitori deasupra sloganului: „Let’s Make the World Great Again
– TOGETHER.” Zarurile sunt aruncate. Putin e un
bun jucător de șah. Trump a avut norocul să câștige la
ruletă, a falimentat câteva Cazinouri și a jucat de câteva
ori la cacialma. Poate însă negocia, dacă nu un Turn al
tiraniei cu Kremlinul, măcar un teren de golf. Mingile
vor fi made in China.
În fiecare dimineață dăm drumul la televizor să
vedem „ce vrăji a mai făcut nevasta mea”. În cei 20 de
ani de când sunt în America, nu am văzut niciodată
pe cineva care să ocupe 80% sau mai mult din timpul
zilnic de emisie. Am văzut în schimb în România pe
timpuri tirania ocupând mass-media. Trump nu ține
conferințe de presă pentru că presa nu-l iubește cât
ar vrea el, și nici la întrebări incomode nu are chef
să răspundă. Pentru că la multe nu știe răspunsul.
În schimb, twitter-uiește până târziu în noapte. Ca și
cum ar fluiera în biserică. Doar că așa încep tiraniile.
Discursuri în fața mulțimilor electrizate de promisiuni
deșarte și ură pentru opozanți, dispuse să accepte mai
degrabă minciunile frumos ambalate decât o confruntare rațională a realității în care America se zbate.
Tiraniile evită transparența, confruntarea cu presa și
lansează știri false și teorii ale conspirațiilor pentru a
îngroșa valul de ceață aruncat peste ochii electoratului.
Dar nici asta nu e de ajuns. Trump nu crede în serviciile secrete ale Statelor Unite, cele mai performante
din lume. Nu vrea nici să fie informat, nici apărat de ele.
Are el o pază personală, firește mai bună, și informații
direct de la sursă. Unii îl ironizează, să vină sursa de
la Kremlin? Sau de pe Twitter? Ironia cade în gol însă.
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FIRAN

Trump nu este președinte de turn, ci de țară. Iar țara
este chiar Statele Unite ale Americii! Aflată într-o
situație fără precedent, speriată și debusolată.
Ultimul roman al lui Kafka se numește America,
America... și a rămas neterminat. Printr-o ironie a
sorții, deznodământul vine abia acum. Intrăm cu
spaimă în absurdul kafkian al Americii lui Trump.
El este ateu. Evită să binecuvânteze Statele Unite ale
Americii, contrar tuturor predecesorilor săi. E singur
lucru neduplicitar din tot ce face. Pentru că n-are niciun Dumnezeu sau mai bine zis pentru că Dumnezeul
său este Banul. În plus, a reușit să dezbine Statele
Americii ca nimeni altul. Dacă voi nu mă vreți,
eu vă vreau.
Everybody loves me, spune narcisistul, deși este
președintele cu cea mai mică susținere din istoria
Americii, pierzând votul popular cu aproape 3
milioane de voturi. Calul troian din interiorul
partidului republican a reușit ceva fără precedent:
discreditarea propriului partid care l-a susținut, a
instituțiilor americane, serviciilor de informații,
mass-mediei, structurilor democratice.
Nu știu cât de great va fi America în viitor, dar
cu siguranță va fi mai vulnerabilă cu un conducător care poate fi șantajat datorită amestecului
intereselor personale în politică. De altfel singura
sa strategie politică sunt dealurile, pacturile chiar
și cu diavolul dacă îi aduc bani clanului personal
și acoliților lui.
Oricât ar fi fost de înfloritoare și avansate ar fi
civilizațiile, vine un timp în care imperiile se prăbușesc.
Unele din cauza lipsei de resurse, cum ar fi secetă
prelungită, altele datorită atacurilor barbare sau cataclismelor naturale. Se poate însă ca un imperiu să
colapseze din interior, subminat de proprii lui lideri
ori fracțiuni aflate la putere. Ne îndreptăm către o altă
realitate mondială, în care capitalismul, comunismul,
monarhiile sau democrațiile vor ajunge cuvinte cu sens
doar în cărțile de istorie. Nu vor mai exista ideologii,
nici granițe, doar grupuri de influență într-un sistem
tehno-feudal care se proiectează deja pe cerul controlat
prin ecrane de computer din vârful Turnurilor, Castelelor și Palatelor. ■

Revista şi Editura

Scrisul Românesc
Concurs de debut
Se adresează celor care nu au împlinit 35 de ani şi nu au
debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfăşoară în următoarele secţiuni:
poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate cu
un motto, care se va regăsi, de asemenea, şi pe un plic
închis ataşat manuscrisului. El va cuprinde numele şi prenumele concurentului, data de naştere, adresa, numărul
de telefon şi premiile obţinute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise,
până la data de 1 sept. 2017, pe adresa:
Revista – Editura

Scrisul Românesc ,

str. C. Brâncuşi, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici şi istorici literari va acorda
câte un premiu pentru fiecare secţiune, separat pentru revistă,
separat pentru editură. Relaţii suplimentare se pot obţine la
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
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Viața și romanul

U

nul dintre profesorii mei mi-a spus cândva că
romanele, cel puțin cele clasice, considerate a fi
capodopere, ar trebui citite cel puțin de trei ori
în viață, la diferență de câțiva ani, în perioade distincte
ale vieții pentru a depista, astfel, multiplele puncte de
convergență între viață și literatură; aceasta deoarece,
spunea el, într-un fel citești Proust la 20 de ani, în alt fel
la 35 iar, dacă îl mai citești o dată la 50, recompensele sunt
nebănuite. Sfatul a părut cel puțin straniu la început, însă,
cu trecerea timpului, îl observ verificându-se: citesc cu
surprindere cărțile care la 15 ani mi se păreau a fi concepute perfect, a căror idee părea clară și ale căror personaje
au devenit, ani de-a rândul, un fel de „barometru” pentru
măsurarea altor piese de literatură doar pentru a descoperi
alte unghiuri, fragmente peste care trecusem cu neglijență
atunci sau idei supratextuale absolut încântătoare.
Aceasta este și ideea din spatele
unui volum despre George Eliot, una
dintre marile prozatoare de limbă
engleză, autoare a unuia dintre „singurele romane englezești scrise pentru
adulți” – așa cum descrie Virginia
Woolf romanul Middlemarch. Autoarea, Rebcca Mead (educată la Oxford
și colaboratoare la „The New Yorker”
încă din 1997) urmărește cu acuitate,
sensibilitate și inteligență nenumăratele convergențe dintre propria-i viață
și viața lui Eliot sau a personajelor din
Middlemarch în volumul The Road to
Middlemarch. My Life with George Eliot (Granta Books, 2014). Mead a citit
pentru prima dată romanul la vârsta
de 17 ani, împreună cu alți colegi care
mergeau, în fiecare duminică, în casa unei foste profesoare de literatură engleză pentru a discuta despre cărți.
Volumul se constituie astfel într-o meditație pe
marginea aspectelor complementare care guvernează
viața celor două scriitoare, începând cu traiul într-un
orășel provincial și cu dificultățile inerente condiției
unei femei-scriitor. Tânăra autoare descoperă cum, în
mod surprinzător, unele dintre problematicile expuse în
romanul scris cu mai bine de 150 de ani în urmă sunt
încă actuale și aplicabile în varii contexte ale vieților
noastre – iubirea, mediul familial, rolurile sociale, căutarea unui sens și a unei vieți satisfăcătore, strămutarea etc.

Fascinantă în cadrul volumului este tocmai îmbinarea
celor două vieți, maniera în care Rebecca Mead descoperă, cu fiecare lectură a romanului (pe care îl citește o
dată la 5 ani), o posibilă rezolvare a problemelor cu care
se confruntă în viața cotidiană, argumentând că masivul roman are câte o perspectivă de oferit indiferent de
vârsta și complexitățile emoționale cu care ne confruntăm – pentru o fată de 17 ani care își dorea cu ardoare
să studieze la Oxford, subtitlul romanului (A Study of
Provincial Life), precum și descrierile pitorești completau
perspectiva evadării citadine; pentru o femeie care urma
să fie o mamă vitregă pentru o fetiță, propria relație a lui
Eliot cu cei trei copii ai partenerului său (George Henry
Lewes) este revelatoare; mai apoi, pentru o femeie care
își petrece timpul în bibliotecă și în micul apartament
din New York, ticsit cu cărți, sperând la o carieră în
științele umaniste, energia, voința și
intelectul lui Eliot reprezintă un alt
mod de relaționare și raportare.
Așa cum descoperă și Mead, romanul dispune de un întreg arsenal
de probleme complexe, iar lectorul ar
trebui să se simtă privilegiat pentru
această oportunitate de a sonda mai
întâi consecințele unor acțiuni asemănătoare în cadrul ficțiunii, evaluând apoi aspectele și similitudinile în
planul realității. Dincolo de fragmentele biografice despre George Eliot,
amplu cercetate (Rebecca Mead a vizitat biblioteci, case memoriale, locul
natal, a lecturat scrisori, manuscrise,
biografii), dincolo de conexiunile pe
care ea le stabilește între cele două
experiențe, The Road to Middlemarch este o carte despre
cum să iubești cărțile, iar o primă condiție ar fi relectura.
Conceptul este amplu discutat de critici, printre care și
Matei Călinescu, ce declara, între paginile volumului
său – A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii – că „un
bun cititor este un re-cititor inveterat, care descoperă
posibilități strategice invizibile la o primă lectură”. Dacă
este adevărat că îndrăgim doar cărțile cu care ne putem
identifica, la un nivel sau altul, teorie masiv dezbătută
în spațiul criticii literare, atunci tot atât de adevărat este
și că relectura ar trebui să constituie un pas important
în această direcție – un lector care nu a fost frământat
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niciodată de ideea unui timp trecut ireversibil, de problema geloziei, a percepției și a falsei percepții, a socializării
și artei probabil nu va găsi multe pasaje relevante ideatic
sau emoțional în capodopera proustiană, À la recherche
du temps perdu. Totuși, acestea ar putea surveni la un
moment dat în decursul vieții, astfel încât catalogarea
definitivă a unui volum ar trebui să fie realizată cel puțin
cu precauție și circumspecție.
Rebecca Mead afirmă că Middlemarch „este mai
mult decât un oraș fictiv, este o stare de spirit, a consumării lucrurilor ordinare”, comune în viață, explicând
că cititorul care se identifică, astfel, cu unul dintre personajele castului romanesc sau cu anumite paragrafe și
citește în virtutea acestei identificări nu este neapărat
un cititor naiv, lipsit de simț critic și prozaic, pentru că
„identificarea este, în ultimă instanță, o condiție legitimă
a lecturii”. Pentru lectorul obișnuit, care nu este nici
critic, nici profesor, ea constituie „o bună parte din plăcerea și necesitatea cititului”; iar identificarea nu trebuie
să fie ceva definitiv și limitativ – așa cum mărturisește
și Mead, la început era fascinată doar de povestea personajului central, Dorothea Brooke –, dar pe măsură
ce romanul evoluează, perspectiva noastră asupra personajelor se metamorfozează și ea, astfel încât, în cele
din urmă, autoarea ajunge să empatizeze și cu „tristul și
arogantul Casaubon”, pentru ca la 30 de ani, încercând
să își stabilească o reputație ca scriitor profesionist să fie
fascinată de ambiția și perseverența doctorului Lydgate.
Principala temă pe care o detectase la început – dorința
unei tinere femei pentru o viață plină de substanță și
aspirații – devine, în decursul anilor, o pluriperspectivă,
implicând multiple interogații: „Cum ne putem stăpâni
impulsurile, dorințele ce par la început intolerabile și incontrolabile? Către ce ar trebui să își canalizeze o femeie
energia? Cum ne putem exprima nostalgia și ce putem
face în privința regretelor? Ce poate face o femeie astfel
încât să își exercite drepturile și să afecteze într-un mod
pozitiv viețile celorlalți?”. Răspunsul, firește, nu este de
găsit într-o experiență de viață singulară, precum cea
a lui Dorothea, ci într-o multitudine de experiențe și
vieți, în Middlemarch, dar nu în ipostaza locativă, ci în
ipostaza identificată de Mead ca o extensie a stării de
spirit, ca o metaforă a mentalității. În final, precizează
Rebecca Mead, „o carte nu ne poate spune niciodată
exact cum să ne trăim viețile, însă propria noastră viață
ne poate învăța cum să citim o carte”. ■

Calendar – februarie
1 febr. 1954 – s-a născut Tudor Dumitru Savu, în Râmnicu-Vâlcea, m. 19 oct. 2000;
1 februarie 2007– a murit Amza Săceanu, n. 28 sept. 1934,
în orașul Băilești, jud. Dolj;
3 febr. 1944 – s-a născut Petre Anghel, în orașul Băilești,
jud. Dolj, m. 3 apr. 2015;
4 febr. 1954 – s-a născut Marian Victor Buciu, în com.
Nicolae Titulescu, jud. Olt;
4 febr. 1953 – s-a născut Victor Olaru, în Craiova;
4 febr. 1909 – s-a născut Sabin Velican, în Celei-Tismana,
jud. Gorj, m. 26 febr. 1998;
5 febr. 1952 – s-a născut Monica Spiridon, în Craiova;
6 febr. 1949 – s-a născut Ion Hangiu Popescu, în com.
Bărbătești, jud. Gorj;
6 febr. 1927 – s-a născut Lucian Zatti, în Brezoi-Vâlcea,
m. 22 aug. 1993;
10 febr. 1941 – s-a născut Mihai Duţescu, în Sibiu;
10 febr. 1885 – s-a născut Alice Voinescu, în Turnu-Severin, m. 2 iun. 1961;
12 febr. 1979 – a murit V. G. Paleolog, n. 23 sept. 1891, în
Corlate-Izvoare, jud. Dolj;

13 febr. 1951 – s-a născut Jean Băileșteanu, în com. Sălcuţa, jud. Dolj;
14 febr. 1937 – s-a născut Nicolae Rogobete, în com.
Sovarna, jud. Mehedinţi;
14 febr. 1907 – s-a născut Dragoș Vrânceanu, în BăbeniBistriţa, jud. Vâlcea, m. 4 mai 1977;
15 febr. 1956 – s-a născut Aurelian Titu Dumitrescu, în
com. Ţuguiești, jud. Olt;
15 febr. 1948 – s-a născut Constantin Dumitrache, în com.
Potcoava, jud. Olt, m. 21 nov. 2001;
15 febr. 1944 – s-a născut Florica Mitroi, în com. Giurgiţa,
jud. Dolj, m. 14 mai 2002;
15 febr. 1947 – s-a născut Ion Pachia Tatomirescu, în com.
Tatomirești, jud. Dolj;
16 febr. 1924 – s-a născut Ion Hangiu, în com. Horezu,
jud. Vâlcea;
19 febr. 1936 – s-a născut Marin Sorescu, în com. Bulzești,
jud. Dolj, m. 8 dec. 1996;
20 febr. 1873 – s-a născut Haralamb G. Lecca, în Caracal,
m. 9 mart. 1920 în Bucureşti;
20 febr. 1901 – s-a născut Radu Cioculescu, în

Turnu-Severin, m. 9 ian. 1961;
20 febr. 1955 – s-a născut Gheorghe Birău, în satul Frăţeşti,
com. Stăneşti, jud. Gorj;
20 febr. 1960 – s-a născut Tudor Negrescu, în com. Husnicioava, jud. Mehedinţi;
21 febr. 1841 – s-a născut Nicolae Quintescu, în Craiova,
m. 12 aug. 1913;
22 febr. 1961 – s-a născut Nicolae Panea, în Craiova;
23 febr. 1892 – s-a născut Tudor Măinescu, în Caracal,
m. 15 mart. 1977;
25 febr. 1953 – s-a născut Marian Drăghici, în com. Osica
de Sus, jud. Olt.
26 febr. 1946 – s-a născut Nicolae Băbălău, în com. ŞirocaGodeni, jud. Mehedinţi;
26 febr. 1907 – s-a născut Const. D. Papastate, în Piteşti,
m. 21 aug. 1982;
27 febr. 1975 – a murit Eugen Constant, n. în Craiova la
25 oct. 1890;
28 febr. 1948 – s-a născut George Popescu, în com. Bratovoieşti, jud. Dolj.
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pre deosebire de alte scrieri ale lui José Saramago, cum ar fi Orbirea (1995) sau Pluta de piatră
(1986), romanul apărut în anul 2009 şi intitulat,
semnificativ, Cain, nu se remarcă printr-o originalitate
debordantă din punct de vedere tematic, ci se înscrie
în lunga şi strălucita tradiţie a textelor care repovestesc
– şi, fără îndoială, reconfigurează prin noi şi, adesea,
nebănuite semnificaţii – anumite episoade biblice.
Iar dacă John Milton sau, mai recent, Thomas Mann
reimaginau contextul şi detaliile
unor întâmplări relatate în Biblie,
José Saramago însuşi, în romanul
Evanghelia după Isus Cristos (1991),
elaborează un discurs considerat
de unii provocator, ironic, amar şi
inteligent, iar de alţii o blasfemie,
dar care străluceşte (fapt recunoscut chiar de către detractori!) prin
originalitate şi verva narativă. În
aceeaşi linie se înscrie Cain, gândit,
cel puţin la un anumit nivel, şi ca
o naraţiune aflată în legătură, din
punct de vedere tematic şi stilistic,
cu „evanghelia” publicată anterior.
Lipsit de majoritatea semnelor de
punctuaţie, cu excepţia punctului şi a
virgulei, fără majuscule la începutul
numelor proprii (majusculele sunt
utilizate doar pentru a marca replicile personajelor), cu
paragrafe şi fraze lungi tinzând, uneori, să accentueze
efectul de confuzie (altfel foarte bine controlată!) pe
care cititorii mai puţin obişnuiţi cu stilul scriitorului
portughez l-ar putea resimţi, Cain merge, aşadar, pe
linia impusă de cărţile anterioare ale lui Saramago. Doar
ironia este, de la bun început, mai accentuată: „Atunci
când domnul, cunoscut şi ca dumnezeu, şi-a dat seama
că adam şi eva, perfecţi în toate câte lăsau să se vadă, nu
scoteau nici o vorbă, nu enunţau nici măcar un sunet, fie
el cât de primitiv, n-a avut încotro decât să se supere pe
sine însuşi, din moment ce nu mai era nimeni altcineva
în grădina edenului pe care să poată da vina pentru grava omisiune.” Pornind de la această situaţie, Saramago
construieşte o ficţiune menită a aborda, implicit, marea
temă a întregii sale opere, şi anume condiţia umană şi a
oferi nu răspunsuri, ci noi pretexte pentru o profundă
meditaţie asupra acesteia, dar şi asupra marilor dileme
cu care omul a fost silit să se confrunte dintotdeauna.
Pentru a ajunge la acest deziderat, scriitorul modifică,
aşa cum era de aşteptat, datele consacrate: astfel, după
ce gustă din fructul oprit, Adam şi Eva sunt izgoniţi din
Paradis, iar copiii lor, Cain şi Abel, se vor afla, de la bun
început, într-o surdă competiţie pentru a se bucura de
aprecierea divină. Dar, cum jertfele lui Cain nu sunt
niciodată bine primite de Dumnezeu, spre deosebire de
cele ale lui Abel, Cain îşi ucide fratele, urmând să dea
socoteală pentru fapta sa în faţa Domnului. Iar dacă, până
aici, întâmplările relatate au fost mai mult sau mai puţin
ştiute, de acum încolo, Saramago schimbă drastic datele
discursului său. Căci în Biblie, ultima dată când este
menţionat numele lui Cain se vorbeşte despre plecarea
sa („Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în
ţinutul Nod, la răsărit de Eden”) şi despre cetatea Enoh,
pe care acesta ar fi întemeiat-o. Pe când, în romanul de
faţă al laureatului portughez al Premiului Nobel pentru
Literatură, existenţa lui Cain este urmărită cu mare atenţie în continuare. El va rătăci fără odihnă de-a lungul şi
de-a latul pământului, purtând pe frunte semnul divin
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Un altfel de Cain
menit a-i opri pe oameni de a-l ucide, pentru ca, în acest
fel, să ducă mereu cu sine sentimentul vinovăţiei pentru
crima comisă. Dar mai ales va cunoaşte şi va intra în
legătură cu numeroase personaje biblice, de la Lilith la
Avraam cel gata să-l sacrifice pe fiul său, Isaac, pentru a
face voia Domnului, şi va ajunge în oraşele blestemate
Sodoma şi Gomora, va urca apoi pe muntele Sinai şi, finalmente, se va îmbarca pe arca lui Noe. În tot acest timp,
nu va ezita nici o clipă să discute în contradictoriu cu
Dumnezeu, ba chiar să-l provoace pe
acesta, punându-i la îndoială nu doar
puterea, ci mai cu seamă capacitatea de
a lua deciziile corecte pentru oamenii
pe care îi crease. Acuzaţiile lui Cain
sunt numeroase, dar ele încep, desigur,
cu cea de discriminare, formulată de
timpuriu: „eu mi-aş fi dat viaţa pentru
el, dacă nu mi-ai fi distrus-o tu pe a
mea, Am vrut să te pun la încercare,
Şi cine eşti tu să pui la încercare ceea
ce tu însuţi ai creat, Sunt stăpânul şi
suveranul tuturor lucrurilor, Şi tuturor
fiinţelor, vei spune, dar nu şi al meu şi
al libertăţii mele, Libertate ca să ucizi,
Aşa cum şi tu ai fost liber să mă laşi să-l
ucid pe abel, când stătea în puterea ta
să mă împiedici.”
În ciuda numeroaselor amănunte
aparent şocante din acest roman, Saramago porneşte,
subtextual, de la o serie de sugestii pe care le identifică în
opera unor mari înaintaşi, a căror influenţă asupra propriului discurs nu doar că o recunoaşte, ci o şi subliniază
el însuşi. În primul rând, aceea a Sfântului Augustin, cel
care amintea, în De civitate Dei, episodul biblic al uciderii
lui Abel de către Cain. Apoi, nu putem uita de Samuel
Beckett, pe care Saramago îl citeşte mereu, dialogurile
lui Vladimir şi Estragon din Aşteptându-l pe Godot cu
privire la posibilele nume adevărate ale lui Pozzo fiind,
cu siguranţă, cea mai bună dovadă în acest sens. Însă nici
scrierile contemporanilor nu sunt ignorate, cartea de faţă
trimiţând, pe alocuri, la Testamentul lui Cain, romanul
din 1963 al suedezului Lars Gyllensten, dar şi la Kane
and Abel (1979), de Jeffrey Archer. Numai că Saramago
se individualizează între toţi aceştia nu doar prin îndrăzneala pe care o are faţă de textul/contextul biblic, ci şi
prin profundul respect faţă de puterea întemeietoare a
ficţiunii nou create. Iar capacitatea discursului literar de
a întemeia o nouă lume, fie ea şi doar una din cuvinte

este evaluată, în romanul Cain, în toate dimensiunile
şi semnificaţiile sale. Personajele biblice se transformă
în personaje strict literare, Dumnezeu devine un tiran
mereu pornit pe fapte răzbunătoare, Cain pare desprins
din tradiţia prozei picareşti, Adam e un bărbat ezitant şi
uşor influenţabil, iar Eva o femeie cu mintea ascuţită şi cu
limba la fel, chiar dacă, nu o dată, Saramago o ironizează
tocmai pentru asta: „Apoi, creatorul se întoarse către
femeie, Şi pe tine cum te cheamă, Sunt eva, doamne,
prima doamnă, răspunse ea fără rost, din moment ce
nu mai era alta.”
Cain devine, ca personaj al romanului lui José
Saramago, un adevărat „Everyman”, figură generică şi
expresie privilegiată a umanităţii oropsite şi neînţelese
de creatorul său. Şi, dincolo de înaltele porunci sau comandamente biblice, va fi silit, asemenea oricărui om,
să rezolve problemele cele mai acute ale existenţei de zi
cu zi: hrana, adăpostul, hainele. Nu e de mirare, deci,
că noul Cain va ajunge să vorbească şi să se comporte
asemenea unui „răzvrătit” (de altfel aceasta e chiar
eticheta pe care Dumnezeu i-o pune încă din primele
pagini ale cărţii lui Saramago) şi să se revolte împotriva
poruncilor ori mesajelor divine. Dialogul tensionat
adesea al celor doi devine, deci, veritabilă confruntare
de idei, Cain neezitând să utilizeze argumente de stânga în susţinerea opiniilor sau faptelor sale. Cititorul
trebuie, prin urmare, să-şi asume rolul de spectator al
acestei dispute, însă să se şi angajeze activ în decodificarea sensurilor unui text polemic şi critic, parodic
şi serios deopotrivă, sceptic şi plin de seriozitate, dar
afirmând, privit în ansamblu, capacitatea de a rezista
a fiinţei umane, de a se ridica deasupra dificultăţilor şi
de a da un sens nou destinului propriu. José Saramago
însuşi ne apare, aşadar, ca autor al acestui text, nu atât
ca „o parte esenţială a canonului occidental”, aşa cum
îl numea Harold Bloom, ci mai degrabă ca un mare
creator doritor şi capabil să ofere o replică în cheie
literară la celebra peliculă a lui Akira Kurosawa, Ran
(o reluare/(re)interpretare originală a temei din Regele
Lear). La fel ca şi în filmul menţionat, Cain se încheie
cu sugestia prevestirii tragicului destin al rasei umane
pe un pământ care va semăna din ce în ce mai puţin cu
Grădina Edenului: „vei muri de moarte bună pe pământ
pustiu, Da, după ce mi-ai devorat mai întâi spiritul.
Răspunsul lui dumnezeu nu se mai auzi. Povestea s-a
terminat, nu mai e nimic de povestit.” ■
José Saramago, Cain. Traducere de Simina Popa,
Iaşi, Editura Polirom, 2015
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Dualitatea interogativă
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ora Iuga este un nume cunoscut al literaturii
române, este scriitoarea care se bucură de
notorietate internațională, cu un destin sinuos, de la interzicerea de a publica (volumul Captivitatea
cercului din 1970 a generat hotărârea autorităților de
a-i fi retrase cărțile din librării și biblioteci și interdicția
de publicare timp de şapte ani) până la acordarea, în
ianuarie 2017, a Ordinul Naţional „Pentru Merit” în
grad de Comandor din partea Președinției României.
Poetă, romancieră, traducătoare, Nora Iuga s-a
impus ca personalitatea culturală internațională,
calitatea de membru al PEN Club din 1971 fiind un
argument în acest sens. În anul 2007, a primit Premiul
Friedrich-Gundolf, oferit de Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung
pentru răspândirea culturii germane
în lume. La cei 86 de ani (împliniți
pe 4 ianuarie 2017), Nora Iuga (pseudonimul literar al Eleonorei Almosnimo) învinge încă o dată canoanele
convenienței (și literare) și scrie cu
dezinvoltura specifică doar vitalității
primei vârste a creației despre teme
aparent banale ale unui cotidian
cenușiu (violul, discriminarea etnică)
cu o voluptate uimitoare. Acest gen
de scriere are puterea de a transcende
dincolo de granițele unei culturi și
asigură o receptare internațională.
Cele mai cunoscute scrieri ale sale
traduse în străinătate sunt romanele
Sexagenara şi tânărul (în Germania,
Spania, Italia, Franţa, Slovenia, Bulgaria), Săpunul lui
Leopold Bloom şi Hai să furăm pepeni (în Bulgaria) şi
volumele de poezie Capricii periculoase (antologie, în
Germania şi Slovenia), Autobuzul cu cocoşaţi şi Poem de
octombrie (în Germania), Inima ca un pumn de boxeur
(în Franţa) şi O inimă venind pe picioroange (în Elveţia).
Romanul Hai să furăm pepeni (Ed. Polirom, 2015)
este construit pe ideea „fluxului conștiinței”, memorialistica și ficțiunea conjugându-se intempestiv la nivelul
limbajului descătușat de canoane calofile. Fără a avea
o acțiune care să coaguleze materia narativă, romanul
excelează prin aglutinarea de secvențe, reziduuri de
amintiri, resturi diurne (în limbaj psihanalitic), cu
intenția declarată de a scrie un jurnal al reconstituirii
unor momente cu valoare simbolică pentru memoria
care nu iartă. „Orice zgomot scos de un lucru sau o
ființă e un strigăt de ajutor” – acesta este resortul
amintirii, o percepție acutizată a întâmplărilor recente
sau dintr-o istorie personală trecută. Criteriul alegerii
secvențelor rememorative este impactul emoțional,
acel „coup de foudre”, care se impregnează în adâncul
ființei și funcționează ca un jar mocnit pentru întâmplările de mai târziu. În lipsa unei logici a evoluției
evenimentelor narate și a unei cronologii a factologiei,
totul pare a fi scris sub imboldul impulsului resimțit
la o vârstă care impune recuperarea unor secvențe de
istorie personală sub cheia metaforei și a parafrazei.
Nora A și Nora B (nu ne îndoim, de la numele real
al scriitoarei, Eleonora, s.n.) sunt fețe ale aceleiași
identități, un dialog al personajului cu alter-ego-ul,
ca într-un exercițiu psihanalitic evident. Dialogul
interior susținut de dedublarea personajului este și
el aparent, în fapt un monolog ca mod de defulare
și confesiune tragică („e ca și cum aș vorbi cu Nora
B, nu aștept răspuns”). Suprapunerea planurilor

real – imaginar, ceea ce este indispensabil dialogului
psihanalitic, intervine încă din debutul romanului
prin asocierea amintirilor despre propria-i copilărie
și povestea fetiței rrome de 11 ani care face un avort,
poveste ce ține prima pagină a jurnalelor de știri.
Elementele de proximitate evenimențială cu nume
din istoria în derulare a unei Românii ce se confruntă
cu tema discriminării, a exploatării copiilor rromi, a
sexualității lipsită de minimă educație, a diferențelor
de mentalitate conferă narațiunii spectrul de radiografiere a unui cotidian recognoscibil. Nume ca
Orban, Crin Antonescu, Walter Roman devin puncte
luminoase pe o hartă a memoriei colective.
Scriitoarea elucidează ab initio
geneza romanului: „Da, la mine e
totdeauna un caz real, de obicei personal, dar de data asta pornesc de la
un incident foarte mediatizat (…). E
vorba despre o fetiță rromă, de zece
ani, cum spun ăștia cu political correctness-ul lor, violată, chipurile, de
unchi-su, un băiat de șaptesprezece
ani. A ajutat-o o româncă bogată,
emigrată la Londra, să facă avort
acolo la sfârșitul lunii a șasea de
sarcină… nu vreau să lungesc vorba,
dar văd că noțiunea de viol începe să
se extindă îngrijorător; nu mai știu
unde începe un viol și cât de departe
poate ajunge…”. „O să mă cunoașteți
mai bine după frecvența cu care-mi
vin amintirile” – adaugă autoarea
încercând o motivare a reiterării imaginilor care
devin obsesii, cum sunt imaginile despre sexualitate.
Sentimentul că îi lipsește identitatea, că poate fi rromă
sau evreică, este sentimentul dominant la senectute,
când amalgamarea amintirilor produce o tulburare
a imaginii despre sine. Povestea micuței rrome este
doar pretextul amintirilor, funcția sa fiind aceea a
obiectului care face legătura dintre universul real și
cel al ficțiunii, ancorându-se în fantastic. Imaginile
par a fi la granița cu straniul scabros.
Romanul este unul de cunoaștere și autocunoaș
tere. Discursul devine o pendulare între evocarea
sentimentelor a două vârste, copilăria și bătrânețea,
a două ipostaze feminine cu experiențe marcante,
chiar dacă vârstele sunt la antipod (11 și 80 de ani), a
două spații (urban și rural), românesc și străin (Anglia – unde se face avortul și Elveția, unde autoarea
pierde într-o lună două persoane cu care putea să
comunice). Înstrăinarea de spațiul-matrice, România, și înstrăinarea prin pierderea persoanelor cu
care putea să comunice conduc la autocomunicare
(Nora B). Introspecția psihologică, arta investigației
scriitoarei, și dialogul interior al protagonistei, vocea
auctorială, conduc spre însingurare: „atunci când
vorbim fără sunet, vorbim singuri”. Nora A și Nora
B sunt imagini în oglindă ale aceleiași personalități,
nu este niciun dubiu, o declară autoarea: „Dar noi,
cine suntem noi, noi, Nora B, Nora A, Ninel și Nori,
când una e sus, e alta jos, identificându-se mereu cu
Floarea (fetița rromă, n.n.), sau cu Maureen, sau cu
Madame Teodorovici sau cu Omama (…)”. Tehnica
este asemănătoarea cu cea a lui E. A. Poe din nuvelele
sale fantastice, unde conștiința ființei devine treptat
tot mai confuză, și cea a locuirii uzurpă locul. Ideii
de entitate i se suprapune ideea de loc și se creează
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o stratificare a textului, care invită la „decopertarea”
sensurilor. Ceea ce rămâne dincolo de receptarea
imediată a narațiunii fără intrigă sunt Timpul și
Locul. Ideea cunoașterii ca locuire își găsește aici
o confirmare.
Ceea ce șochează cu adevărat în stilul scriiturii
Norei Iuga este alternanța imaginilor scabroase cu
imagini ale senectuții, asemuită cu anotimpul toamna, definit prin „splendoarea stingerii”. Eroina este
în toamna vieții considerată punct terminus, pentru
că nu urmează, în concepția sa, iarna ca moment al
regenerării și al purificării, ci rămâne la imaginea
„dezgolirii”, „splendoarea stingerii”. Titlul romanului ar fi putut fi acesta, dacă scriitoarea ar fi optat
pentru definirea prozei cu substrat memorialistic.
Nora Iuga rămâne însă într-un timp istoric, cu un
cotidian problematizant și își intitulează romanul
Hai să furăm pepeni. Explicitarea titlului este plasată
într-o autocaracterizare, peste care am fi trecut cu
lejeritatea, dacă nu am fi reperat sintagma-cheie:
„să furăm pepeni”: „Nora A s-a săturat mai repede
ca mine, de-asta vede în anormal normalul, în ridicol, chipul libertății, în forța îngrădită, imperativul
faptei… poate că face pe nebuna să iasă în evidență,
pentru că, hai să recunoaștem, dar ei – o ignoră ca
scriitoare, văd în ea mai curând o cabotină și nici
măcar atât – au îngropat-o înainte de a muri. Mi-e
milă de ea mult mai mult decât îi e ei: paradoxal, se
consideră o învingătoare, fiindcă a aflat un secret care
o face imponderabilă și aici, pe pământ – poate i se
trage de la dans și suprarealism –, de ea mi-e milă,
de mine mi-e rușine. Înțelegeți frica asta. Îngrozitor
unde am ajuns: când îi faci pe plac naturii, îi faci rău
lumii… Doamne, chiar ai murit sau te-ai dus să furi
pepeni în altă galaxie?”.
Caietul jurnal salvează „luni de singurătate absolută”. Chiar și fata rromă ține un jurnal, totul devine
o confesiune tragică din perspectiva amalgamului de
vârste și, în final, se dezvăluie un detaliu important
pentru „diagnosticarea” fluxului amintirii: comoțiile
cerebrale repetate, revenirea de fiecare dată, însă cu
spaima reiterării secvențelor traumatizante. Poate
de aceea și finalul este marcat de o metaforă care
conferă întregii narațiuni „splendoarea stingerii”:
”…tu vezi acolo, pe geamul de vizavi de școala de
hipoacuzici, ceva ca o caracatiță mică?” „Nu, e palma unui copil handicapat, vrea să acopere soarele”.
Reminiscențele amintirilor, reziduurile diurne revitalizate în „splendoarea stingerii”, senectutea, redau
un univers al tenebrelor interioare dominate de frica
de limite. Timpul nu este ireversibil, pentru că doar
timpul interior contează, acțiunea nu este fervent
al narațiunii, pentru că autoreflecția este fundalul
narațiunii, fapticul se reduce la descrieri ale unor
întâmplări aparent banale, iar atmosfera dominantă este a acestei „splendori a stingerii”, ca singură
proiecție a caducității.
Nora Iuga scrie un roman ca un mod compensatoriu de a transpune o experiență de viață în
cadrele esteticului, chiar dacă este esteticul urâtului. Finalul este o enumerare de substantive cu
un cuvânt repetat obsesiv, soare, și o metaforă care
produce transfer de emoții: palma copilului care
a avut o experiență nefericită și care vrea să acopere soarele. Este o așezare în oglindă, o dualitate
a dialogului mut, care conferă valoare romanului
unei vârste: senectutea. ■
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Poeme
Pasărea
Pasărea e un
bulgăre de aer,
un foșnitor și
curios bulgăre
de aer, pe care
însă,
îl respirăm cu ochii.
Îl putem respira și
cu urechile,
dacă închidem ochii,
dar atunci
respirăm doar aripile
păsării, care se aud.
Eu cred că pasărea
există,
pentru ca noi,
când nu ne mai
ajunge aerul, să
respirăm
o pasăre.

Străzile
La fiecare intersecție,
străzile mă aleg,
și eu merg pe strada care
m-a revendicat prima.
Nu știu cum fac ele asta, dar
m-am obișnuit așa, și
aștept cu nerăbdare să
ajung la o nouă intersecție,
să văd care stradă
mă alege.

Într-un fel, e mult mai bine
așa.
Orice stradă aș fi ales eu
m-aș fi gândit că
poate, alta
ar fi trebuit aleasă.
Viața mea este
așadar,
o listă de străzi care
s-au ales singure
să-mi poarte pașii.

Pauliană 1
Să știi că
te-am auzit când ai intrat,
te-am văzut când
ți-ai dat jos aripile,
să nu te-ncurce atunci când
m-ai îmbrățișat.
Apoi, dimineață
nu ai mai vrut să ți le pui
la loc, de teamă
să nu te înalți prea sus, și
să mă pierzi din ochi.
De-atunci, cioturile de la umeri
s-au vindecat, și
aripile
nu mai pot fi prinse.
Mă gândesc să
le șterg de praf,
și să le pun între noi, când
plângem, fără să știm de ce,
poate, măcar, visăm
că zburăm, amândoi.
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Pauliană 2
M-ai sărutat
cu buzele de pe
vârful degetelor tale.
M-ai îmbrățișat
cu brațele din
privirile tale.
M-ai adormit
cu ritmul
respirației tale.
M-ai vegheat
cu umbra
făpturii tale.
M-ai iubit
cu uitarea ta
de sine.

Pauliană 3
Nu ai lăsat niciun
semn
de unde-ai plecat,
ca nu cumva
regăsindu-l,
să înțelegi că n-ai ajuns
nicăieri,
că te-ai învârtit în
cerc,
în același cerc, mereu.
Așa, măcar,
poți crede că,
în cele din urmă,
vei ajunge
undeva, cândva, cumva.

Și-acolo, vei
pune, în sfârșit,
un semn, să
se știe că ai reușit,
să știe toată lumea că
ai reușit.

Vântul
Eu am învățat să
văd vântul.
Când e supărat,
e stacojiu, și
despletește copacii.
Când e melancolic,
e albastru, și
mângâie
obrajii râului,
de la un mal la altul.
Când e obosit,
e galben, și
se lasă să alunece în
iarba proaspătă,
vălurind-o
ca pe o mare.
Când e îndrăgostit,
e multicolor, și
se joacă cu păsările,
azvârlindu-le,
de colo colo,
printre nori. ■
Din volumul Eu nu am
înțeles, în curs de pregătire
la Scrisul Românesc

→ fiecărei instituții, plusurile și minusurile din activitatea instituțiilor politice, precum și de evoluție firească a stabilirea principiilor de organizare și funcționare ale
fiecăreia de la o etapă la alta, înțelegerea adaptărilor la
context sau ieșirilor din context, neîndeplinirea optimă a unor atribuții sau depășirea atribuțiilor – astfel
încât se pot desprinde învățături (se va găsi cine să o
facă, oare?!) pentru această perioadă, când România
își caută (iarăși!) drumul spre o dezvoltare normală și
posibilă, racordată Europei civilizate, într-un context
ce pare favorabil, dar ale cărui oportunități le risipim
una după alta.
Primul capitol, Instituțiile politice în perioada
1859-1918, aparține profesorului Sorin Liviu Damean
și este de remarcat reușita autorului de a releva cu
acuratețe, într-o sinteză documentată și echilibrată,
momentul înfăptuirii Unirii de la 1859 (cu germenii
serioși ai conturării instituțiilor politice ale statului),
apoi cel al pregătirii și elaborării primei Constituții a
statului român modern, cea de la 1866, dobândirea
independenței de stat, schimbarea radicală a formei
de guvernământ, prin trecerea la regalitate, dilemele și
sacrificiile poporului român în Primul Război Mondial
și înfăptuirea Marii Uniri.
Cel de al doilea capitol, Instituțiile puterii în perioada 1918 – 1945, este semnat de istoricul Alexandru
Oșca. Dacă despre perioada anterioară se poate spune
că a fost una de continuitate în crearea și consolidarea

democrației, aceasta, de după Marea Unire, până la
sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, a fost
una mult mai complexă și mai zbuciumată, în ceea
ce privește puterea politică și
actul guvernării. Alexandru
Oșca aduce întemeiat în discuție
greutățile privind armonizarea
administrativă și legislativă
între vechiul regat și provinciile alipite, dificultățile prin care
trece Casa Regală, instabilitatea
guvernamentală pronunțată din
cea mai mare parte a perioadei
analizate, contextul geopolitic,
ascensiunea forțelor de extremă dreaptă până la cucerirea
puterii.
Instituțiile politice în timpul
regimului comunist, cel de al treilea capitol al lucrării, este datorat
istoricului Mihai Ghițulescu.
Principiul politic de bază, al
monopartidismului și hegemonismului, concomitent cu declararea „clasei muncitoare” drept clasă conducătoare în stat, au determinat

organelor statului socialist. Desigur, nu mai există
continuități și nu mai putem face comparații cu perioadele anterioare. Se vorbește despre rolul partidului
unic și centralismul democratic, dar,
treptat, puterea a ajuns în mâinile unui
singur om, organismele democratice
existente teoretic neavând alt rol decât
de a-i valida ideile și a le da, formal,
legalitatea.
Cartea se încheie cu studiul profesorului universitar Dan Claudiu
Dănișor, intitulat Evoluția instituțiilor
politice românești după 1989 – liberalism sau totalitarism sub altă formă?,
care, diferit de celelalte trei, realizate
de istorici, este, de fapt, un amplu eseu
despre politicile de după 1989, puse
sub lupa unui jurist de marcă, profesor de drept constituțional și instituții
politice.
Apariția acestei cărți capătă o valoare deosebită într-o perioadă în care
România resimte nevoia acută de a se
regăsi pe sine și de a se integra cu adevărat concernului
european. ■
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inal cu valoare de eveniment pentru Anul
Shakespeare, prin spectacolul cu Regele Lear,
de la Teatrul Național din București, în viziunea regizorului georgian David Doiashvili. Este vorba despre un bun cunoscător și valorificator al operei
celebrului dramaturg, care acum a revenit la textul
montat în 1995, dar și-a etalat măiestria mai ales
cu cele trei versiuni după Visul unei nopți de vară,
dintre care prima, realizată în anul 2012, la Teatrul
de Muzică și Dramă din Tbilisi, a fost aplaudată și la
București, în august 2015, la Festivalul NETA, iar cea
de-a treia, pe drept cuvânt excepțională, montată în
coproducție la Teatrul Național din Budapesta și Teatrul de cetate din Gyula (2014), a putut fi admirată
în cadrul Festivalului Reflex 3 de la Sfântu Gheorghe,
în aprilie 2015. Evenimentul a prilejuit și o bucurie
pentru memorie, amintindu-ne de valoroasa punere în scenă a dramei nefericitului rege de reputatul
regizor Radu Penciulescu în 1970, tot la Naționalul
bucureștean, cu o adâncă percepție a semnificațiilor
perene ale piesei și evoluții interpretative greu de
uitat, în frunte cu cele semnate de George Constantin
(Lear) și Constantin Rauțchi (Bufonul), plecați de pe
meleaguri pământești, dar poate nu și din sufletul
acelora care au apucat să-i vadă.
Trebuie să recunosc aici că înseși așteptările noastre au cunoscut un puternic impuls prin distribuția
generoasă a spectacolului, unde alături de mulți actori încă tineri și foarte talentați, aveam să urmărim
tandemul prestigios alcătuit din Mihai Constantin,
în rolul titular, fiul protagonistului acelui spectacol
din 1970, și Marius Manole, în rolul Bufonului. Pe
scena din sala mare a teatrului condus de Ion Caramitru, într-un decor sobru și aerisit, dar pe alocuri
individualizat și chiar „personalizat” în manieră ușor
comercială, cu filmări în „uvertură” și ingenioase
secvențe video, cu deplasarea impresionantelor trape
sau populat de simboluri și configurări metaforice, între care aș aminti doar „ploaia” sau insolitul bazin cu
apă, interpreții trebuie să dea viață și culoare acestei
ambianțe gândită în contrast alb-negru, unde spațiul
uriaș tinde uneori să permită emoției „să se ascundă”,
iar privitorilor să reușească cu greu „să o îmbrățișeze”.
Și chiar dacă sentimentul performanței ajunge la
noi adeseori fragmentat, fie lipsindu-i cursivitatea și
consecvența tensiunii emoționale, fie obstrucționat
de supradimensionarea unor momente, ca acelea
privind confruntarea cu fiicele și judecarea lor imaginară, supradimensionare nu întotdeauna productivă,
spectacolul oferă atât un solid eșafodaj al ideilor, cât
și acele momente incendiare dominate de violență
și de prăbușiri sufletești, ori de o mișcare scenică de
maximă vitalitate, în care, printre cele mai izbutite
creații actoricești, ne-au impresionat cele semnate
de Mihai Constantin și Marius Manole, de Ioan Andrei Ionescu (contele de Gloucester) și Istvan Teglaș
(Edgar, fiul lui Gloucester). Alături de cei patru, aflați
în opinia noastră în prim-planul unor construcții
caracterologice de o remarcabilă complexitate, se
face simțită contribuția onestă a celorlalți interpreți
la reușita acestui demers artistic, fie că ne referim
la evoluțiile bine nuanţate ale actorilor Gavril Pătru
(contele de Kent), Crina Semciuc (Cordelia) și Lari
Giorgescu (intendentul lui Goneril), fie că vorbim de
risipa de energie și sancvinitate afirmată de Tudor
Aaron Istodor (Edmund) sau de Monica Davidescu
(Goneril) și Raluca Aprodu (Regan).

Scrisul Românesc

Teatru

Regele Lear
la Naționalul bucureștean
În cele mai fierbinți momente ale travaliului său
actoricesc, cum a fost acel monolog la rampă, „cu
fața la oglindă”, adică mai mult decât în exploziile
de mâhnire și mânie, din confruntarea cu ingratele lui fiice, Mihai Constantin impresionează prin
consistența trăirilor și expresivitatea dovedită în
mimică, gest și mișcare, prin acel superb mariaj
dintre robustețea fizică și sensibilitatea sufletească, moștenit poate de la inegalabilul său părinte și
maestru (de neuitat în Lear, cât și în Prospero din
Furtuna). Faptul iese în evidență și în acea scenă de
nebunie (reală ori mimată), amintindu-ne de subtila
ambiguitate conferită partiturii de regizorul Radu
Penciulescu și, după propria-i mărturisire, interpretată magistral de George Constantin. Îl secondează
cu excelente rezultate profesionale Marius Manole,
cel care reușește să transforme în spațiu magic nu
numai scena pe care pășește, dar și urcușul vertiginos în sală, pe brațele fotoliilor, până la înălțimea
lojelor și a unei puternice empatii generale, în acel
monolog adresat în chip imperativ spectatorilor.
I-am reținut în mod special și pe Ioan Andrei Ionescu în dramatica suferință a lui Gloucester provocată,
ca și în cazul lui Lear, de ființele cele mai apropiate,
reprezentând poate rolul carierei sale de până acum,
și pe Istvan Teglaș, actor înzestrat cu o uluitoare
mobilitate fizică și lăuntrică, cu capacitatea rară de
a face imposibilul posibil pe scenă.
În acel eșafodaj al ideilor, ce reiterează adevărul
mereu viabil al pieselor shakespeariene, s-au
impus aici două care, pentru mine, încununează
și actualitatea acestei montări și virtuțile izvorâte
din personalitatea acestui regizor, pentru care
înțelesurile de ordin moral, filosofic și politic ale capodoperei pare că nu pot fi abordate în chip separat,
ci într-o profundă și iscoditoare interdependență.
Această viziune își pune puternic amprenta pe „conflictul dintre generații”, temă predilectă în montarea
cu Regele Lear, unde „bisturiul” regizorului vizează
în egală măsură și tirania ori slăbiciunile părintelui
și „uraganul” fiicelor îmbătate de putere, de energii
necunoscute și de viciu. Spectacolul regizorului
georgian vorbește, însă, tot atât de limpede, despre
confruntarea lui Lear cu seducția Răului și cu vulnerabilităţile Puterii, dovedită prin acea decizie a Regelui de a trece puterea în mâinile fiicelor care au știut
să-l lingușească și să-l manipuleze. Nechibzuința și
iresponsabilitatea Puterii întrupate prin acea decizie
se întorc împotriva sa și declanșează mecanismul
fărădelegilor și al haosului, când regatul își iese
din „țâțâni”, iar colectivitatea devine și ea captiva
Răului. Faptul nu este străin de acea neașteptată și
memorabilă viziune a regizorului din Visul unei nopți
de vară, unde năstrușnicul joc otrăvit inventat de
Oberon și împlinit prin puterile vrăjitorului Puck va
avea consecințe nefaste în viața tinerilor îndrăgostiți
și în comportamentul Titaniei, care în cele din urmă
se vor întoarce împotriva autorului jocului și îl vor
împinge pe Oberon la sinucidere. Sunt convins că
se va vorbi mult, pro și contra, despre această nouă
versiune a Regelui Lear. Vorbele însă vin și pleacă.
Nimic nu poate înlocui gândul pe care îl puteți trăi
acolo, în sală, în „labirintul” drumului către adevăr
și emoție. Cred că mai ales gândul acesta poate fi o
minunată „călăuză” grăbită să sfideze spațiul limitat
al unei pagini de revistă. ■
(Fotografii de Florin Ghioca)

Evenimente
culturale
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Ilie Gheorghe: Iona,
un capitol aparte din cariera mea soresciană

arin Sorescu – care ar fi împlinit pe 29 februarie anul acesta 81 de ani – a debutat în teatru
cu Iona, tragedie în patru tablouri, publicată
în 1968, opera despre care autorul afirma: „Îmi vine
pe limbă să spun că Iona sunt eu... Iona este omul în
condiţia lui umană, în faţa vieţii şi în faţa morţii.”
Prin 1966, profesorul universitar George Sorescu
i-a sugerat fratelui său Marin Sorescu cultivarea miturilor în propriile creaţii. Cum celebrul scriitor era un
spirit receptiv, prin 1967–1968 a scris Iona, piesă bazată
pe mitul biblic Iona din Cetatea Ninive. Şi în ianuarie
1968, în revista „Luceafărul”, a apărut Iona, piesă care
a primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Dramaturgie şi, ulterior, Premiul Academiei Române. A
urmat în acelaşi an piesa Paracliserul (inspirată din
mitul lui Dedal şi Icar), apoi, în 1973, Matca (mitul
biblic al potopului) ş.a. Piesa s-a bucurat, de-a lungul timpului, de un mare succes, atât în țară unde
a fost regizată de nume celebre ca Andrei Şerban
sau Radu Penciulescu, cât și pe plan internaţional,
fiind montată pe scene din Franţa, Finlanda, Italia,
Polonia, Statele Unite, Elveţia etc.
Premiera cu Iona la Naţionalul craiovean a avut
loc pe 30 decembrie 1994, spectacolul fiind conceput
și interpretat de Ilie Gheorghe. Prezent la premieră,
Marin Sorescu – pe atunci ministrul Culturii – a declarat: „Sunt foarte mişcat de profundul gest artistic
pe care l-am văzut aici, pe scena Teatrului Naţional
din Craiova. Sunt un vechi admirator al actorului Ilie
Gheorghe. În Iona el a făcut un spectacol extraordinar.
Cred că-i cel mai frumos spectacol cu Iona care s-a
realizat până acum!”. De altfel, şi în jurnalul său Marin
Sorescu a consemnat faptul că Iona de la Naţionalul
din Craiova, în interpretarea lui Ilie Gheorghe, este cel
mai izbutit spectacol dintre toate cele puse în scenă în
România şi străinătate.
Spectacolul Naţionalului din Bănie cu Iona a înregistrat de atunci numeroase turnee în ţară, dar şi din
străinătate. El a fost prezentat la Singapore în 1995, la
Stockholm în 1997 şi la Rakvere, în Estonia, în 1998. În
1995, Ilie Gheorghe a obţinut Premiul criticii Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru – secţia română,
pentru cel mai bun actor al anului 1994, pentru rolul
Iona din Iona de Marin Sorescu.

keanos

Revista Observator Cultural (nr. 857/ 2017) se
deschide cu un editorial semnat de Carmen Mușat și
intitulat Spiritul civic și dubla măsură, referindu-se la
ultimele evenimente sociale și politice care au
dominat în ultimul timp scena românească.
Tudor Crețu este autorul unei noi rubrici
din cadrul revistei, ce înglobează o pluriperspectivă prin prezentarea unor video-eseuri,
abordând astfel „granițele dintre critica literară și discursul despre literatură, muzică și
film”; tema din numărul acesta este intitulată
O boală învinsă. Max Blecher. Sunt publicate
poeme inedite de Gheorghe Crăciun, iar Alina Purcaru realizează o cronică la romanul
lui Vlad Zografi – Efectele secundare ale vieții,
afirmând că acest roman al său „își asumă ca
punct de plecare mirarea filosofică, liniile sale de fugă
sunt date de sensul și natura existenței, de limitele

După spectacolul cu Iona din Singapore, s-a petrecut un moment deosebit, după cum mărturisește Ilie
Gheorghe: „În aprilie 1995, am fost invitat la Victoria
Theater din Singapore cu această piesă. A fost şi o lansare de carte a lui Marin Sorescu, un volum de poezii în
limba chineză. După spectacolul cu Iona, la conferinţa
de presă ce a urmat evenimentului, redactorul televiziunii din Singapore a spus: «Acum, după ce am văzut Iona,
avem sentimentul că ştim să vorbim... româneşte!»“.
O altă întâmplare despre Iona s-a petrecut în 1995,
când, după marile succese ale Naţionalului din Craiova
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în Marea Britanie şi nu numai, cu spectacolele montate
în Bănie de Silviu Purcărete, acesta a fost invitat să
monteze Furtuna la Teatrul din Nottingham. La rândul
său, Purcărete l-a invitat pe Ilie Gheorghe în Anglia să
joace în această piesă celebră, fiind distribuit în rolul
Caliban din Furtuna. Spectacolul lui Purcărete, cu Ilie
Gheorghe în rolul lui Caliban, a avut succes în Anglia,
apoi în Japonia. Cu prilejul acestor turnee, între actorii de
la Teatrul din Nottingham şi cunoscutul actor oltean s-a
legat şi o prietenie frumoasă, despre care Ilie Gheorghe
își amintește: „Unul dintre actorii englezi, Ben Morish,
într-o pauză, la cabină, mi-a spus la un moment dat: «Ilie,
limba română nu e o limbă de teatru, o limbă care, doar
prin rostirea ei, poate să atragă, să captiveze atenția, să
trezească interesul...». Atunci le-am propus să asculte un

text… și le-am rostit din Iona, în limba română, câteva
crâmpeie extraordinare. Am valorificat cum mă pricep
eu mai bine consoanele şi vocalele, şi undele grave, şi pe
cele acute… Pe măsură ce recitam, actorii din celelalte
cabine au început să vină în cabina mea... Iar în final,
m-au îmbrăţişat şi mi-au mărturisit că nu au simţit defel
nevoia de traducere. Un actor stătea în genunchi în faţa
mea şi-mi spunea: «Eşti stăpânul meu!»“.
După un timp s-a petrecut un eveniment care, dacă
s-ar fi realizat, ar fi fost fabulos pentru doi olteni, Marin Sorescu şi Ilie Gheorghe. La două săptămâni după
revenirea mea acasă, acel actor englez, Ben
Morish de la Teatrul din Nottingham, a venit
la Craiova şi a văzut toate spectacolele în care
jucam în acea stagiune, apoi a făcut o propunere deosebită conducerii Teatrului Naţional
din Craiova (TNC), aceea ca spectacolul Iona,
cu mine protagonist, să întreprindă un turneu de 27 de reprezentaţii în Marea Britanie!
Avea jumătate din banii necesari turneului,
iar jumătate urma să-i aloce Craiova. În acea
perioadă TNC avea contractate deja cu alte
turnee şi nu s-a putut onora acea invitaţie. Ar
fi fost extraordinar!”.
În noiembrie 2016, după 22 de ani de la
premieră, spectacolul Iona a fost reluat pe scena
craioveană, tot în regia şi interpretarea maestrului Ilie Gheorghe, la care am reuşit să fim
martorii unui eveniment de excepţie, un regal artistic sorescian. După spectacol, la cabina actorului Ilie
Gheorghe, fratele lui Marin Sorescu, profesorul George
Sorescu, profund emoționat a afirmat: „Sunt copleşit
pur şi simplu de interpretarea domnului Ilie Gheorghe.
Îl felicit și sunt bucuros că, în sfârşit, Marin Sorescu se
joacă din nou pe scena teatrului care-i poartă numele”.
Ilie Gheorghe a menționat: „V-am declarat şi cu
alte prilejuri că un capitol aparte din cariera mea
soresciană este rolul din Iona, piesă în care am un
dublu rol: regizor şi actor. Iona este o cheie de boltă a
carierei mele... De mult timp am dorit să se reia acest
spectacol pe scena Naţionalului din Craiova. Şi iată că
în acest noiembrie 2016 s-a împlinit asta. Sunt fericit,
emoţionat, iar aplauzele prelungite din sala arhiplină
vorbesc de la sine...”. ■

cunoașterii, de capacitatea noastră de înțelegere și de
(auto)amăgire”. Bogdan Ghiu este autorul unui eseu
dedicat efectelor „trumparianismului”, cu
multe referiri la scena politică americană
și la implicațiile socio-culturale adiacente, iar sub titlul Fata dracului și Filocalia,
Octavian Soviany realizează o cronică la
cel mai recent roman publicat de Cosmin
Perța – În urmă nu mai
e nimic, pe care îl cataloghează ca „roman mistic,
cu evidente reminiscențe
dostoievskiene”.
Dilema Veche (nr. 675/
2017) ne propune un editorial semnat de Andrei Pleșu, intitulat
Andor Horváth și problema identității,
dar și un interviu despre dandysm și
literatură cu Adriana Babeți, sub titlul
Dandy, o hieroglifă vie; interviul este
realizat de Mircea Vasilescu și atinge
o multitudine de subiecte – rolul dandysmului în
definirea unui nou model de prezență masculină în

societate, conformismul, precum și asemănările dintre
un dandy și un hipster, pe o notă mai ludică. Vintilă
Mihăilescu realizează o prezentare a
recent apărutului volum Bandiții, al
doilea din trilogia semnată de Vasile
Ernu, în timp ce Marius Chivu scrie
despre Modestia lui Murakami, cu
referire la volumul intitulat Meseria de
romancier, semnat de autorul japonez
contemporan, care declară că „a gândit
această carte sub forma unor prelegeri
în fața unui auditoriu imaginar”, iar
în cadrul articolului, putem regăsi și
o reproducere a câtorva fragmente
din acest volum. Numeroase articole
despre evenimentele politice din ultimele săptămâni și
paradigma culturală a societății românești sunt semnate de Liviu Papadima, Cătălin Ștefănescu și Andrei
Manolescu. În cadrul rubricii dedicate cinematografiei,
sub titlul Fantezie cu cutremure, Ancuța Proca analizează ultima producție semnată Nae Caranfil – 6,9 pe
scara Richter. ■
Red.

Scenă din spectacol (foto: Lucian Anghel)

