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Bogdan Suceavă

ogdan Suceavă face parte
din generația de tineri ai
anilor ’80, de formație științifică dar cu afinități literare și
pasiune pentru lectură. Fenomenul
era comun în timpul dictaturilor
din Estul Europei, profesioniști din
diverse domenii erau deopotrivă
avizi cititori de literatură, dezvoltau
aptitudini artistice, extinzându-și
aria de manifestare. Suceavă și-a
dobândit interesul pentru matematică în primii ani de liceu, la
13 ani obținând prima diplomă la
olimpiade. În volumul său de eseuri
Memorii din biblioteca ideală (Ed.
Polirom, 2013), în primul capitol,
relevă faptul cum a crescut citind și
scriind literatură, și, în același timp,
făcând și matematică, această dualitate devenind o practică pe care o
exercită și astăzi.
Bogdan Suceavă s-a născut la 27
septembrie 1969, la Curtea de Argeș,
unde își petrece primii trei ani ai
copilăriei, apoi își urmează părinții
la Pitești, Găești și Târgoviște, unde
își face clasele primare, gimnaziale și
primele clase de liceu, ultimele două
la București, în cadrul Liceului „I. L.

Emilian Ștefârță

În așteprarea
lui Brâncuși
p. 24
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Marin Sorescu – Autoportret cu totem

Caragiale”, când tatăl său lucra în
Ministerul de Interne. Studiile superioare le urmează în cadrul Facultății
de Matematică, Universitatea București, și obține licența în domeniul
geometriei diferențiale (1994), apoi
un an de masterat în studii aprofundate (1995). Simte nevoia de a
se perfecționa și a-și continua studiile, iar în vara anului 1996 pleacă
pentru a studia geometria diferențială la Michigan State University, cu
profesorul Bang Yen Chen, important matematician chinez. În 2001,
când își încheie perioada de studii
doctorale din cadrul Universității,
se înscrie și câștigă un concurs în
specialitatea sa la California State
University, Fullerton, unde continuă să predea și în prezent. Obține
doctoratul în matematică (2002)
și ulterior devine membru al PEN
Club West SUA.
Mărturisește că a plecat din
România și a ales să trăiască în Statele Unite pentru că „îi place să fie
liber într-o lume stabilă”: „Trăiesc un
destin pe care mi l-am ales, așa cum
aleg cărțile pe care le citesc.”
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Bogdan Suceavă

Î

ntre lecturile sale formatoare se află Kafka, pe care l-a citit
când avea 17 ani, considerând că Procesul „semăna cu lumea
închisă din anii ’80, din București”. S-a îndrăgostit apoi de Un
veac de singurătate, de Gabriel García Márquez, iar Războiul
sfârșitului lumii, de Mario Vargas Llosa, i se pare „cel mai reușit
roman care s-a scris vreodată”. Matematicianul a găsit răgaz să
se dedice literaturii scriind și publicând proză scurtă, romane,
poezie, eseuri, la început remarcându-se în publicistică.
Urmărește ceea ce se întâmplă în țara natală, revine adeseori,
participă la târguri de carte, dă interviuri în presa scrisă, la radio
și TV, lansează cărți, ține conferințe, păstrează relații și prietenii. „România mă interesează în cel mai înalt grad”, mărturisea
într-un recent interviu.
Bogdan Suceavă și-a scris întreaga operă în limba română,
multe dintre subiectele cărților sale fiind inspirate din realitatea
românească și publicate în edituri din România, unele cunoscând și ediții, prin traducere, în alte limbi.
Debutează editorial cu volumul de proză scurtă Teama de
amurg (1990), neconcludent pentru evoluția sa ulterioară de scriitor și aproape neobservat de critica literară, poate și pentru că
era perioada confuză imediată după Revoluție. Structurat în două
secțiuni ‒ Descoperirea singurătății și Discurs despre cea de-a patra
dimensiune, urmate de Jurnal pe o insulă ce nu a murit niciodată,
volumul cuprinde 44 de proze, unele neobișnuit de scurte pe care
Arghezi, cu siguranță, le-ar fi intitulat „tablete”. Este perioada
când susține o intensă activitate publicistică, colaborează la „Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Observator cultural”, „Argeș”,
„Familia”, „Luceafărul”, „Poesis”, „România literară”, „Vatra”, sau
„Dilema” și „Timpul”, la acestea susține rubrica Eresuri. În cotidianul „Evenimentul zilei” susține în perioada ianuarie 2016
– noiembrie 2017 rubrica intitulată Distanțe, demoni, aventuri,
iar în „Observator cultural” publică o serie de articole de atitudine, cum este cel din 27 febr. 2015 privind acordarea Premiului
Național „Eminescu”, sau cel din 11 ian. 2022, în care se referă
la unele omisiuni din Istoria critică... a lui Nicolae Manolescu.
Alături de Paul Doru Mugur, Bogdan Suceavă este fondator,
în 2000, al trimestrialului virtual „Respiro”, unde a fost editor
până în 2005.
După debutul editorial, publică, succesiv, un număr însemnat
de romane, nuvele, poezii, eseuri: Sub semnul Orionului, roman
(1992); Legende și eresuri, poeme, Cuvânt înainte de Alex Ștefănescu, (1995); Năluci și portrete, format electronic, grafica de
Andrei Mănescu (2001); Imperiul generalilor târzii și alte istorii,
nuvele (2002, ediția a II-a în 2003); Bunicul s-a întors la franceză,
istorii (2003); Venea din timpul diez, roman (2004, reeditare în
2010, 2014, cu ediții în franceză, engleză, italiană, slovenă); Bătălii și mesagii, cu grafică de Dinu Lazăr (2005); Miruna, o poveste,
cu o prefață de Mihail Vakulovski (2007, ediția a III-a 2017), cu
ediții în maghiară și bulgară (2009), engleză (2010), franceză
(2012), cehă (2014), italiană (2014); Distanțe, demoni, aventuri,
cu o prefață de Ovidiu Șimonca (2007); Vincent nemuritorul,
roman (2008, altă ed. 2019); Noaptea când cineva a murit pentru
tine, roman (2010); Memorii din biblioteca ideală, eseuri (2013);
Să auzi forma unei tobe, proză scurtă (2013), volum ce reunește
textele din Imperiul generalilor târzii și alte istorii, Bunicul s-a
întors la franceză, O călătorie în jurul lumii (proză publicată inițial în engleză, în antologia Bucharest Tales); Scrisori de la Polul
Est, eseuri (2015); Republica, roman (2016); Istoria lacunelor.
Despre manuscrise pierdute, eseu (2017); Avalon. Secretele emi→
granților fericiți, roman (2019).
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Autorul mărturisește că lumea românească este substanța din care s-a născut cea
mai mare parte a literaturii sale de până acum
și apreciază că în cultura română „lucrările
importante, cele de unde ne selectăm temele
literare, par mereu altele decât în alte culturi”,
în timp ce unele texte care au făcut de mult
carieră în România sunt greu de tradus în alte
limbi, datorită nuanțelor și particularităților
limbii române.
Imperiul generalilor târzii și alte istorii,
nuvele (Premiul CopyRo pentru Proză),
cuprinde 18 nuvele în care relevă aspecte din
Bucureștiul de altădată văzut prin ochii unui
copil, sau viața la țară cu oameni simpli și curioși, dar și aspecte din realitatea politică după
1989. Scriitorul optează pentru nuvelă și are
explicația lui: „Nuvela e o specialitate aparte,
înrudită cu ceasornicăria, teoria relativității,
arheologia subacvatică și tarotul.” Volumul de
povestiri Bunicul s-a întors la franceză. Istorii,
cu o prefață de Liviu Antonesei, cuprinde opt
istorii, „niște întoarceri în mai multe tipuri
de trecut”: trecutul comunist, istoria, spațiul
românesc, Bucureștiul, copilăria, poveștile de
dragoste, prietenii.
După ce publică proză scurtă, Bogdan
Suceavă debutează ca romancier cu Venea din
timpul diez (2004), roman realizat pornind de
la o nuvelă, Să auzi forma unei tobe, o metaforă despre nebunie și inadecvare la realitate,
o satiră a prejudecăților din mediile politice,
universitare, artistice, religioase și mass-media. Este romanul care-l impune ca prozator,
un bun povestitor cu umor și simț al limbii. Se
simte lectura din tinerețe mai ales a lui Gabriel
García Márquez. Un roman despre nebunia
românească, despre românii diliți, cum spune
naratorul încă de la începutul cărții: „Povestitorul sunt eu. Tu știai de pe atunci sfârșitul
istoriei”, „Avem mai mulți români diliți decât
unguri frustrați”. Personajele romanului sunt
stăpânite de obsesii puternice, în special religioase și naționaliste, se unesc în găști care se
luptă pentru ceva legal sau în afara legii așteptând fiecare salvare din partea altora.
Miruna, o poveste (2007), cu evocări și
descrieri de pe valea Râului Doamnei, între
Domnești și Nucșoara, în perioada când
satele tradiționale începeau să se stingă, este
un roman nostalgic cu accente sentimentale:

„Îmi aduc aminte de prima mea vacanță din
vremea școlii, atunci când părinții noștri ne-au
adus să petrecem două săptămâni la Valea Rea.
Miruna, sora mea, nu voia să rămână, pentru
că mama i-a spus că bunicul e un uriaș.” Figura
bunicului Nicolae Berca și a bogatei sale biblioteci, din care a citit primele cărți, ocupă un
spațiu generos, în care autorul se dovedește
un bun povestitor și portretist. Un roman la
care a stăruit peste 15 ani („ar fi fost un refuz
al provocării dacă nu aș fi scris Miruna”),
distins cu Premiul pentru Proză al Asociației
Scriitorilor din București și care a cunoscut
ediții în engleză (2014), italiană (2014) și slovenă (2016).
Vincent nemuritorul este o reflecție despre
lumea de mâine și despre provocările tehnologiei asupra ființei umane. A editat trei cărți
în format electronic, întrebat însă de viitorul
cărții tipărite în format clasic susține că „nu
vor dispărea niciodată, după cum n-a dispărut
nici muzica clasică după ce a apărut rock-ul”.
Noaptea când cineva a murit pentru tine
este romanul experienței din timpul zilelor
Revoluției din ’89, pe care autorul îl consideră
„cel mai autobiografic” text al său.
Romanul Republica recompune lumea
României din vara anului 1870, în perioada
de adolescență a lui I. L. Caragiale, când tânăr
copist la judecătoria din Ploiești publica scurta
scriere satirică Boborul, principala sursă în
realizarea romanului, alături de altele pe care
autorul le menționează în Nota de la sfârșit,
între care Viața lui I. L. Caragiale de Șerban
Cioculescu, memoriile lui Alexandru Candiano-Popescu intitulate Amintiri din parte-mi
sau monografia Silviei Marton, Republica de
la Ploiești. Întâmplările din timpul Republicii
de la Ploiești reflectă viața politică românească din acea perioadă care nu este departe
de felul cum românii privesc politica și pe
politicieni astăzi.
Romanul Avalon. Secretele emigranților
fericiți, cea mai recentă carte a sa, abordează
o temă de reflecție pentru cei care emigrează
temporar sau definitiv din țară. Are și o dedicație: „Celor ce au plecat. Celor ce se gândesc
să plece. Celor ce vor pleca”. O carte de mari
dimensiuni, o istorie de inspirație autobiografică, în care se reflectă cu umor și ironie
povestea unui tânăr care pleacă pentru studii și
perfecționare în SUA și trece
printr-o serie de încercări la
care nu se așteptase, trebuind
să se adapteze cerințelor unui
nou sistem de învățământ și
vieții într-o țară democrată.
Publică și volume de
poezii, între care Legende și
eresuri, cu un cuvânt înainte de Alex Ștefănescu, sau
Bătălii și mesagii, din care
reprezentativă poate fi considerată poezia Un fel de
rugă: „știu că sângele meu
nu e mai presus decât seva
ierbii ce o strivesc sub pași/
știu că mâinile mele nu simt
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mai mult pe lume decât frunzele acestui copac/
știu: cuvântul meu nu ajunge mai departe decât
culoarea acestui nufăr trist/ și totuși mă rog
– Doamne/ nemurește-mă/ pentru o clipă...”
Din Năluci și portrete (format electronic)
atrage atenția Portretul fetei cu nume de cântec:
„țigările ei nu scot fum/ buzele ei au un zâmbet
stins/ în ochi i s-a refugiat o fiară: surâsul/ un
demon îi joacă pe buze”.
În volumul de eseuri Memorii din biblioteca ideală este relevat raportul complementar
dintre matematică și literatură, autorul referindu-se și la cărțile care l-au ajutat să-și
găsească drumul în matematică, dar și în
literatură.
Istoria lacunelor. Despre manuscrise pierdute, volum de eseuri în care scrie despre
cărțile care lipsesc, din varii motive: fie pentru
că au fost scrise, dar s-au pierdut, sau pentru că
nu sunt terminate ori n-au apucat să fie scrise.
Și autorul ilustrează fiecare categorie, cum ar fi
scriitorul grec Diphilus, autor a peste o sută de
comedii, toate pierdute. Antichitatea greco-romană este bine ilustrată cu Cicero, Pliniu cel
Bătrân, Tacit sau Împăratul Claudius, autorul
Istoriei Cartaginei. Câteva pagini sunt consacrate incendierii Bibliotecii din Alexandria și
Bibliotecii Centrale Universitare din București,
cu pierderile ireparabile cu cărți de o valoare
inestimabilă. Matematicianul alocă un spațiu
considerabil lucrărilor științifice pierdute, cum
ar fi cărțile lui Thales sau Euclid.
Scrie, împreună cu Wladimir G. Boskoff,
lucrarea Barbilian spaces: The history of a geometric idea, publicat în Historia Mathematica
34, din 2007, în care citează vol. lui Alexandru Ciorănescu dedicat lui Ion Barbu (1981),
monografie amplă despre legăturile dintre poetica Jocului secund și cercetarea matematică a
lui Dan Barbilian. Împreună cu Isabel Marie
Serrano scrie eseul A Medieval Mystery: Nicole
Oresme’s Concept of Curvitas (2015) inclus în
volumul Best Writings on Mathematics.
Eseist talentat și comentator plin de vervă,
Bogdan Suceavă dă dovadă de consecvență și
seriozitate în scrierile sale dovedind încă o dată
conviețuirea naturală între arta matematicii și
rigoarea cuvântului. ■

Comentarii
eminesciene
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Constantin
CUBLEȘAN

Eminescu –
receptarea critică

nul dintre cei mai statornici comentatori ai operei și vieții lui Mihai
Eminescu, așa cum se reprezintă în critica și istoriografia noastră actuală, este Săluc Horvat. S-a remarcat încă de la început prin angajamente
în demersuri grandioase, cum este acel Dicționar cronologic – Mihai Eminescu
(1994), un foarte util instrument de lucru pentru profesorii de liceu, și nu
numai, cu atât mai mult cu cât marele poet a început, la data aceea, să fie lăsat
mai la o parte în manualele școlare. A urmat, tot așa, un volum de Contribuții
la un dicționar al eminescologilor (2010) și Mihai Eminescu. Repere bibliografice
(2013), ca să adauge un demers de critică a criticii, Mihai Eminescu în critica
actuală (2014) și o antologie de texte, Sub semnul lui Eminescu (2019), cărora
li se adaugă, cum era și firesc, volume de interpretări proprii ale operei eminesciene: Însemnări despre Eminescu. Studii și articole (2000), alături de Mihai
Eminescu. Luceafărul (2000). Iată, așadar, un împătimit în ale eminescologiei.
Recentul volum Cronici și comentarii literare (Ed. Limes, Florești-Cluj
Napoca, 2021) se așază, la rându-i, pe
coordonata acelorași preocupări. În
acest sens se și exprimă în deschiderea
eseului/medalionului Mihai Eminescu
(la 170 de ani de la naștere): „O privire
asupra vastei bibliografii eminesciene ne arată că Eminescu este cel mai
comentat scriitor din întreaga noastră
literatură, opera și biografia sa fiind
mereu în atenția fiecărei generații de
critici și istorici literari”.
Constatarea se exemplifică de-ndată prin comentarea studiilor lui
Maiorescu, apoi N. Xenopol (care „a
scris un pamflet plin de ironie /…/ îi
găsește lui Eminescu defecte fizice sau
de comportare”), Aron Densusianu,
care de asemenea „își varsă năduful
asupra poetului și a poeziei acestuia cu
o răutate rară, mergând până la atacuri jignitoare”, din aceeași speță Al. Grama
care îl găsește pe poet ca „un biet versificator”.
În pandant însă, exemplele sunt copleșitoare prin numărul celor care îl
judecă cu îndreptățire la cote de vârf pe poet: G. Călinescu, luând în exemplificare cele două capodopere: Viața lui Eminescu (1932) și Opera lui Eminescu
(1935), apreciate ca angajamente ale acestuia împotriva pseudocriticii practicate
de unii comentatori și combătând încercările de mistificare sau falsificare al
sensului operei sale.
Urmează discutarea volumului recent al lui Mihai Cimpoi, Luceafărul mit și
dramă existențială (2019), apreciind „aplicarea unui nou tip de lectură”, prin care
se ajunge la o „nouă imagine, un nou mod de a înțelege creația eminesciană”.
Pe larg analizează contribuțiile istoricului literar Mircea Popa, prin volumele:
Mihai Eminescu. Contextul receptării (1999), Mihai Eminescu și Transilvania
(2000), Mihai Eminescu. Text și Context (2014). Exegetul reține propunerea
lui Mircea Popa privitoare la „ideea de Eminescu”, formulată mai înainte de
Lucian Blaga. „Ideea de Eminescu”, sintetizează Săluc Horvat, „reprezintă un
întreg conglomerat de trăsături universale și naționale totodată, dar înainte de
toate, spiritul creator constructiv, vizionarismul romantic înaripat, expresivitatea lirică armonioasă, trăsături care fac din Eminescu, unul din marii poeți
ai omenirii”, Mircea Popa investigând amplu toate aceste elemente constitutive
ale personalității lui Eminescu.
Atenție aparte acordă studiilor lui Tudor Vianu (Exeget al operei lui Mihai
Eminescu), ocupându-se în principal de ideea activismului acestuia, la bază
stând analiza expresiei portice, dezvoltată în perimetrul comparativismului.
Constantin Noica, discutând volumul Introducere în miracolul eminescian
(1993), apreciază constantele demersuri ale filosofului de la Păltiniș, pentru

Cronică literară
Poezie

Andrei
CODRESCU

cum merge haosul:
uzura sentimentelor
ce sunt poveștile? sunt extratereștrii care-și desfac
trupurile să ne atragă atenția
dar participarea e muncă
noi nu mai vrem să muncim
trăim în utopie
vrem ca poveștile noastre să fie spuse de numere
să lăsăm contabilii să facă și numărătoarea
și contabilitatea
povestitorul electronic născut din numere
să spună povești astfel ca noi oamenii să ne visăm
diverse creaturi supraumane
tehno-golemuri
limbajul și supraoamenii s-au născut
succesiv peste noapte parteneri scorțoși
în templele comunicării
narațiuni rebele îmbunătățind permanent tehnologii
trupuri supranaturale au înfățișare supranaturală
își schimbă forma spre a atrage pe deplin atenția
poate că au fost sau nu cândva umani
sunt extratereștri fără centru căutând ceva
să-i înlocuiască cea mai mare dorință a lor
este să-i lase pe oameni cu poveștile lor ■
Traducere de Carmen FIRAN
valorificarea manuscriselor lui Eminescu, „idei de conservare
a manuscriselor eminesciene sub formă de facsimile” tipărite –
„C. Noica și-a făcut din ideea publicării acestora sub formă de
facsimile, un ideal pe care l-a urmărit pe parcursul multor ani,
scriind numeroase studii și articole, reunite apoi în volumul Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii românești (1975)”.
Aprecieri favorabile acordă Editurii „Țara Maramureșului”
(cu sediul la Petrova), care a inițiat o serie de volume consacrate
discutării vieții și operei lui Mihai Eminescu. Între acestea se
oprește asupra câtorva, cel al universitarului băimărean Cornel
Munteanu, Eminescu (Note de curs), 2014. Apoi Mihai Eminescu – Text și pretext, datorat lui Mircea Popa. Dar, ample
considerații face pe marginea volumului de eseuri al lui Nuțu
Roșca, Reflexii eminesciene (2015), care face descinderi ample în
poezia lui Eminescu în care urmărește metafora „Muntele alb”,
prezentă, între altele, în elegia Amicului F.I.: „Criticul este de
părere că prin îmbinarea elementelor de mitologie creștină cu
cele ale mitologiei dacice, Eminescu a realizat în finalul elegiei
o splendidă imagine în care îngerii îi duc sufletul într-un loc,
pe care poetul îl numește metaforic «albul munte»”.
Comentariile critice realizate de Săluc Horvat pe marginea
unor volume de exegeze asupra operei lui Mihai Eminescu vin
să adauge la pledoariile acestuia în favoarea consacrării înțelesului de poet național autorului Luceafărului, poem căruia îi
consacră eseul amplu din 2000. ■
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O lume tot mai greu guvernabilă

Adrian
CIOROIANU

– din notele de lucru ale unui ambasador la UNESCO –

U

na dintre impresiile perene căpătate în
timpul mandatului petrecut la UNESCO
– nu dintr-odată, ca o revelație, ci la
capătul unor înlănțuiri aparent aleatorii de
observații diverse, presărate de-a lungul lunilor și anilor – a fost aceea că provocările vremii
noastre (și pistele periculoase pe care realitatea
relațiilor externe se poate înscrie) sunt în progresie geometrică, în timp ce resursele pe care
comunitatea internațională le pune în comun
pentru a le soluționa sunt, mereu, limitate și
adunate cu greu. Parcă lumea devine din ce în
ce mai greu guvernabilă.
Eu însumi formulez cu greu ideea de mai
sus, pentru că ea este, de fapt, foarte aproape de
un clișeu: anume, acela că în timpul Războiului Rece realitatea era mai simplă, din moment
ce aveam doar doi actori aflați față în față, în
timp ce acum actorii s-au multiplicat, memoriile imperiale reînvie etc. Această idee (și
acest clișeu) sunt, desigur, false – din simplul
motiv că judecata de acest tip este totdeauna a
posteriori, adică totul din trecut pare mai clar
din simplul motiv că azi știm deznodământul
acelor fapte. În realitate, actualitatea internațională nu a fost niciodată simplă – ci doar
mijloacele tehnologice și dezvoltarea societală
au făcut ca, tot mai mult, tot mai mulți oameni
să fie prinși în vârtejul evenimentelor de orice
fel. De exemplu: în toamna lui 1853, probabil
că niciun țăran din lunca Dunării, preocupat
să-și strângă recolta și să o ducă acasă cu bine,
n-a fost la curent cu acea nouă confruntare
dintre Imperiul Otoman și Imperiul Rus ce
tocmai începea (și care avea să poarte numele
de Războiul Crimeii), una definitorie pentru
evoluția și modelarea statului român modern!
În schimb, azi, grație tehnologiei, toți avem
actualitatea internațională efectiv la degetul
mic, în buzunar – și chiar și cei care nu au un
smartphone au cu siguranță un TV sau un radio
care merge toată ziua, deseori ca fundal pentru
restul activităților noastre.

A. Cioroianu, la intrarea la depunerea scrisorilor de acreditare

Și aș putea da multe exemple, de aceeași
natură. La ora la care scriu aceste rânduri
(ianuarie 2022), chiar și cel mai dezinteresat
dintre români a aflat măcar despre posibilitatea
atacării Ucrainei de către Rusia etc.
Ce vreau să spun: actualitatea internațională n-a fost niciodată simplă. A presupune
că războaiele napoleoniene au fost mai simple
decât cel de-al Doilea Război Mondial pare a
fi adevărat; dar, în realitate, e fals – pentru că
Istoria se face nu judecând trecutul după paradigma zilei de azi; ci este de datoria istoricului
„să coboare” în trecut și să încerce să judece în
spiritul timpului de atunci.

UNESCO are văile
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O idee

Eseu

altele, din fericire!, la fel de plăcute, doar
pentru întreținerea diplomației publice/politice). Era o seară plăcută, într-un Paris liniștit.
Pe neobservate, un bărbat tânăr spre matur s-a
apropiat de mine și, cu amabilitate, după ce
am ciocnit paharul de șampanie, mi-a spus că
i-ar face o mare plăcere să mă viziteze la sediul
delegației noastre etc.
În astfel de cazuri, regula nescrisă diplomatică spune că vei afișa o mină interesată, nu
trebuie să spui nici da și nici nu – ci doar aștepți
cartea de vizită. Eu n-am făcut chiar întocmai –
pentru că eu, de regulă, împrumut mine faciale
din filmele care-mi plac, ceea ce e tot un curs
de diplomație, pentru cine îl pricepe.

și dealurile sale

Dincolo de aceste considerații preliminare teoretice,
vreau să spun, totuși, că activitatea UNESCO – cea pe care
am trăit-o vreme de cinci ani
și jumătate, între vara anului
2015 și decembrie 2020 – a
fost suficient de diferită față
de ce fusese ea însăși cu 15-2025 de ani înainte (am cunoscut
suficient de mulți angajați ai
instituției, o parte români,
Adrian Cioroianu și Irina Bokova, director general UNESCO
cea mai mare parte străini, care
mi-au sugerat aceeași idee). Nu din motiv că
Domnul din fața mea mi-a întins cartea de
lumea s-ar fi schimbat major – ci pentru că vizită, iar în același timp îmi spunea cam ce știa
evoluția societăților, inclusiv tehnologică și despre mine – în principal activitatea mea procomunicațională, a adus fațete noi unei reali- fesională, pe care o descria în cuvinte amabile.
tăți care, inevitabil, generațiilor mai în vârstă Am tras cu ochiul pe cartea sa de vizită – era
li se părea fixată odată pentru totdeauna, după ambasadorul statului Kosovo în Franța. Doar
un set de reguli asumate după Războiul Doi că România nu recunoștea acel stat! ImpresioMondial (or, istoricii știu: nimic nu e dat odată nat de eleganța și de pregătirea lui (era clar că
pentru totdeauna).
citise puțin despre mine), i-am spus cu mare
Prima mea imersiune în realitatea geopo- amabilitate următoarele (simplific aici):
litică aflată în substratul tuturor discuțiilor de
— Dragă domnule, ne putem vedea și
la UNESCO s-a petrecut chiar în primele zile putem discuta la o cafea sau la un vin, oridupă prezentarea scrisorilor de acreditare, unde în Paris, de preferință într-un bistro; dar
în fața dnei director general Irina Bokova, nu în delegația României la UNESCO și nici
într-o amiază însorită dinspre finalul lunii în ambasada Kosovo în Franța, pentru că în
octombrie 2015. Peste câteva zile urma Adu- acest caz cuiva i-ar putea trece prin cap că ne
narea Generală UNESCO, cea care are loc la recunoaștem reciproc, în vreun fel. Câtă vreme
Paris la fiecare doi ani. Atunci, în toamna lui dinspre partea mea nu e cazul, o să ne întâlnim
2015, devenise de notorietate faptul că entita- în altă parte, discutăm amical orice.
tea numită Kosovo, provincie după unii (state
În anii următori, m-am întâlnit cu ambaprecum România, Spania, Grecia ș.a.) sau stat sadorul Kosovo de mai multe ori, la recepții
independent (precum spun unii dintre aliații diverse, și păstrez aceeași impresie plăcută.
noștri) urma să încerce recunoașterea sa drept Era un tip educat, francofon, subțire. Dar trei
membru al UNESCO.
lucruri nu s-au întâmplat niciodată: nici eu nu
Era așadar spre sfârșitul acelei luni, eram l-am invitat în ambasada/delegația României la
la o recepție foarte liniștită, fără mare miză (ca UNESCO, din rue Miollis, nici el nu m-a invitat
fost ministru, pot explica oricui cum și de ce în ambasada Kosovo la Paris sau în vreun bistro
există recepții/întâlniri/discuții cu miză reală, de oriunde de pe harta Europei.
uneori dură de-a dreptul, după cum există
Continuare în p. 7
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Marin Sorescu (1936-1996)
Craiova văzută din car
Craiova văzută din car e cel mai frumos oraș din lume,
Rămân și acum încremenit când mă gândesc, îmi lasă gura apă.
Era și primul oraș care îmi ieșea în cale,
Poate și asta contează, aveam retina proaspătă, fără gunoaie
Și i-am descoperit dintr-odată întreaga strălucire,
De acolo din pisc, de la ulm, deasupra Șimnicului.
Mersesem noaptea întreagă cu carul, hai-hai, sus stelele,
Pe drum pietrele scoteau scântei sub potcoave,
Poate că șleaul nostru se vedea de pe alte lumi
Tot frumos ca al robilor.
Boii cunoșteau calea, fuseseră de multe ori
Cu lemne, cu treburi,
Erau umblați, văzuseră multe și chiar înțeleseseră câte ceva
Nu ca alte dobitoace. Se orășenizaseră întrucâtva.
Mi se părea chiar că mă privesc de sus, de câte ori se-ntorceau
De la târg.
Când îi țesălam ori le dădeam uroaie mugeau la mine superior:
„Mu-uu! Ce știi tu”.
Mă luase mama într-un fel de recunoaștere
Că se hotărâse să mă dea la școală, să merg mai departe
Fiindcă ziceau toți din sat,
Care mă ascultau pe drum îngânând poezii,
Chiar și câte un străin întâmplat să treacă:
„Ăsta dacă are noroc și merge
Mai departe...” nu știu ce spuneau că se va întâmpla cu mine.
Până la urmă, mama, după un consiliu cu Moșu și frații mai
Mari, s-a decis să-ncerce cu mine la Craiova.
Îmi trebuiau acum două poze trei pe cinci pentru înscriere,
Se punea mare bază pe aceste fotografii, nu știu din ce
Cauză, ce-or fi vrut să vadă la mine?
Și zice mama: Sui în car, mă, și dă-ți cu deștele prin păr,
Ai paie, mergem la fotograf.
— Nu, că merg și eu, sare Ionică. – Păi dar! Te găsiși.
— Ba merg.
— Taci, mă, din gură, stai mereu,
Că n-o să ne fotografiem toți, Doamne iartă-ne!
Plecasem de cu seară, să fim dis-de-dimineață, când intră
Zorii
În aparat, să mă pozeze bine.
Trecusem amândouă pădurile, se auzea doar scârțâitul roților
Ca un scâncet de greieri,
Că și ei cică tot așa cântă când merg și le scârțâie oasele.
Eram atent, poate văd și lupul cu ocazia asta, și trenul.
Mă luau grijile, parcă visam, ascultam cucuvelele și făceam
Planuri mărețe.
Am ațipit de vreo trei, patru ori, tresăream la hurducături,
„Ajunserăm?”
— E-he! râdea mama, îndemnând boii cu biciușca,
Ouă rața-n traistă pân-acolo și scoate și pui.
Iarăși am adormit și deodată carul, simt prin vis, se
Oprește.

— Gata? Zic, pregătit să sar la fotograf. Unde e?
— Suntem abia la Motoci, jumătatea drumului, Galben trage la
Fântână.
Ajută-mă să dejug ăle vite, vezi să nu te calce.
Mi se speriase somnul,
Ascultam bufnițele pe marginea drumului, ori cucuvelele,
Uși! Încerca mama să le sperie, că numai voi m-ați cântat
Toată viața,
Parcă s-ar fi isprăvit privighetorile, acum vă găsirăți să
Cobiți?
Veni-v-ar numele!
— Lasă-le, mamă, ce-ai cu ele, dacă așa le e cântecul!
Mie-mi place și ăsta!
— Ce știi tu, mă? Tu ești învățat cu puțin.
Boii s-au oprit dintr-odată singuri: jos în vale:
O mare de lumini aprinse, o pâlpâială ca de idei în cap;
Că și vitelor de la jug
Le mergea parcă la inimă priveliștea.
Făcea să tragi carul
O noapte întreagă să vezi panorama civilizației.
Și un șuierat: trenul.
Mi s-a pus un nod în gât de emoție.
— Va să zică asta e Craiova, cetatea banilor... am gândit
Cu glas tare.
— A banilor... dacă i-ai face! a oftat mama. Altfel...
Hăis Galben,
Lovi-te-ar boala, că ne-apucă prânzul.
Și dintr-odată mama s-a îngândurat:
„Dacă-om avea noroc să-l găsim pe omul ăla...”
— Care om?
— Fotograful...
— Păi, numai unul singur e-n toată Craiova?
— Sunt mai mulți, dar unul singur pozează pe mălai,
→
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Îl cunoaște Floarea lui Ghiță, e un fel de prieten cu el,
Mi-a dat adresa.
Că toți ceilalți iau bani, și de unde să am? Că dacă trăia
Tac’tu...
Dacă n-o vrea mălai, întoarcem diligența – și-acasă.
— Și cu mine cum rămâne?
— Așa bine, la curci – văzuși că le lăsași în salcâm,
Abia te-așteaptă.
Mai stai un an, poate se mai întâmplă ceva.
— A, nu. Ce să se mai întâmple?!
Am avut noroc, fotograful a luat sacul cu mălai,
După aia a băgat capul în fusta aparatului,
Eu stăteam țeapăn, parcă așteptam să mă trăsnească, eram
Dispus la orice,
Numai să mă văd la școală.
Și spre seară, după ce mai dădusem cu carul o raită
Prin târg, opream boii și ne uitam la vitrine,
Fotografiile la minut erau aproape gata.
Din ele mă privea un copil speriat,
Gata să ia în piept drumul științei.
M-am uitat la Galben și la Vână:
M-a luat un fel de milă de ei,
Eu o să încep o altă viață, alte orizonturi, ehe!
Ori, cine știe dacă n-a stricat mama mălaiul degeaba!
— Ce ziseși, mă? întreabă ea, înjugând.
— Mă gândesc... dacă n-or fi trei pe cinci? ne-o fi păcălit,
Nu le măsurarăm...
— Ei, lasă nu ne înșală el...
Lăsasem în urmă orașul cu splendorile lui,
Vitele se îndemnau la drum pe câmpul Vulpenilor
Știind că merg acasă, la uroaie.
Continuare din p. 5

În acest timp, sârbii...
Sârbii sunt cei mai buni vecini ai românilor – mai ales când au nevoie de ajutor (o idee
pe care, de altfel, o au și ei despre români).
Într-adevăr, ca istoric aș putea dezbate tratamentul pe care autoritățile sârbe/iugoslave îl
asigurau românilor care-și riscau viața trecând
peste Dunăre, înot sau pe camere de cauciuc
ș.cl., în anii ’70-’80, în speranța că prin Iugoslavia vor ajunge în Austria/Occident etc.
(numărul fugarilor dați înapoi de Iugoslavia
era un capitol cu totul discutabil al relațiilor
bilaterale din acele vremuri). Doar că eu nu
eram la UNESCO în calitatea mea de profesor
universitar de Istorie – drept care, desigur,
n-am ridicat niciunde acest subiect.
În acea toamnă a lui 2015, cum era de așteptat, ambasada Serbiei la UNESCO a desfășurat o
activitate frenetică pentru contracararea ofensivei kosovare, care-și dorea recunoașterea la
UNESCO. Trebuie să spun că Serbia, în toamna
lui 2015, avea șansa unui ambasador deosebit
la UNESCO: un intelectual de factură clasică, un
om de spirit, unul din acei balcanici (ca și mulți
români din Sud) care dau farmec și consistență
identității europene, pe nume Darko Tanașkovici. Discuțiile cu el au fost mereu o plăcere
pentru mine – deși, așa cum se întâmplă între
prieteni, diferențe de perspectivă evident că
existau: în cazul său, era mai atent la provocările puse de Turcia pentru Europa, în cazul

Pictură de Marin Sorescu

Mama mulțumită oarecum de rezultatul expediției,
Ca și când totul atârna de cele două poze
Care după părerea ei erau nimerite,
Mi-a spus mângâindu-mă pe creștet:
— Măi, băiete, eu mi-am făcut datoria,
Acum să te văd cum mănânci cartea.

meu îi spuneam că provocările Rusiei la adresa
Europei sunt încă ceva mai mari. Într-un fel,
amândoi aveam dreptate.
Oricum ar fi, amicul Darko a fost atunci,
în toamna lui 2015, foarte activ. Ambasadorul sârb la UNESCO avea și oaspeți din țară: o
doamnă-ministru (sau secretar de stat?) din
guvernul Serbiei a venit la Paris, special pentru
a fi de față la acele dezbateri atât de importante
pentru Belgrad.
Mi-a făcut plăcere să-i primesc în biroul
meu, spunându-le că nu am nicio indicație de
a juca altfel decât pe varianta oficială: în acel
moment, România nu recunoștea Kosovo ca
stat. În continuare, le-am sugerat că amploarea
acestei probleme transcende ministere precum
cel pe care eu îl reprezentam sau cel pe care
ei îl reprezentau: drept care problema Kosovo
nu era numai politică, ci și geopolitică, deci
depinzând nu numai de linia politică generală
de moment, ci și de o linie de perspectivă.
În tot acest timp, ambasada la UNESCO pe
care o conduceam cerea indicații de la București, de la Ministerul Afacerilor Externe,
despre cum ar urma să voteze România – de
reținut că, da, aceasta e situația: ambasadorul
e întotdeauna un executant al instrucțiunilor
care îi vin din centrală; dacă fiecare ambasador
ar vota după capul lui, evident că în lume ar
rezulta un haos de nedescris. În același timp,
trebuie să recunosc, și eu, un lucru comun
pentru toți ambasadorii – am mai votat, deseori, și după capul meu, mai ales atunci când

(Din vol. La Lilieci, Cartea întâi, 1973)

instrucțiunile din centrală au întârziat să-mi
vină.
Din fericire (față de alte ocazii), instrucțiunea mi-a venit, atunci, în toamna lui 2015
– dar, din nefericire, ea era în contradicție cu
ceea ce eu, ca ambasador, propusesem în mesajele mele către centrala MAE (ce spun aici nu
e un secret, pentru că toate voturile s-au dat
între timp).
Eu propusesem ca România să voteze, așa
cum se așteptau cam toți partenerii noștri,
contra recunoașterii Kosovo drept membru al
UNESCO. Din moment ce, la nivel statal, noi
nu-i recunoscusem, aceasta mi se părea a fi
cea mai firească poziție de moment. De fapt, ne
asumam propria noastră decizie luată încă din
2008, atunci când Kosovo își declarase independența. Dar, recomandarea de la București
mi-a venit în sensul abținerii în acel vot.
Ca ambasador, n-am avut ce comenta pe
acel subiect. Din punct ce vedere politic-pragmatic, ca profesor de istorie, pot spune azi că
votul românesc a fost atunci nesatisfăcător
pentru toți. Cei care doreau includerea Kosovo
în UNESCO evident că ne-au pus în tabăra
adversă. Sârbii, spaniolii, grecii, slovenii ș.cl.,
care combăteau ideea admiterii, ne-au interpretat drept un actor oscilant.
Așadar, prin votul nostru de abținere nu am
obținut nimic. Nicio tabără și nici alta nu ne-a
mulțumit, vreodată. ■
Fragment din volumul Între Bataclan și Covid-19. Notele
unui ambasador român la UNESCO, în curs de apariție
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Albert Camus –
îndoiala și certitudinea de a ﬁ

pera lui Albert Camus este, în bună
măsură, rezultatul unui spirit interogativ. Într-o lume abia ieșită din absurdul
războiului, securitatea existenței încă nu era o
certitudine. Un spirit iscoditor și activ precum
cel al lui Albert Camus era frământat de multe
întrebări, un brain storming al incertitudinii –
simbolurile se perimează, principiile sunt greu
de restabilit. „Ce mai înseamnă Prometeu
pentru omul de astăzi?”, se întreabă el într-un
fel tendențios, numai al lui. Iar răspunsul i se
pare a fi mai aproape în termenii unei gândiri
pozitive: Prometeu este sau ar trebui să fie nici
mai mult nici mai puțin decât modelul omului
contemporan. Însă cum ar putea deveni plauzibil un asemenea răspuns? În Prometeu în
infern din eseul intitulat simplu Vara (1954),
Camus spune că vechea revoltă prometeică din
pustiul scitic își află răspuns în condiții istorice particulare în lumea postbelică. Eseistul
avansează ipoteza că, în acele zile, Prometeu
scoate strigăte de revoltă solidară cu suferințele oamenilor iar Camus se gândește la atâția
inși lipsiți de căldură și de hrană „pentru care
libertatea este doar un lux ce poate să aștepte.”
El deplânge omenirea acelui timp care „nu are
nevoie și nu duce grija tehnicii”, căci acea omenire „desparte tehnica de artă, corpul de suflet.”
În schimb, Prometeu „nu poate separa mașina
de artă”. El crede că trebuie eliberate în același
timp atât corpul cât și sufletul.
La ce se gândea, de fapt, Camus? În figura
simbolică a lui Prometeu, revoltatul care nu
acceptă situația de facto, care vrea să pună alături activitatea pragmatică și spiritul, corpul
și sufletul, este disimulat autorul însuși. Din
nefericire, lumea acelui timp era dominată de
aceleași forțe ostile ca și înainte vreme: dictatura și violența. Tocmai de aceea, în atare
timpuri, Prometeu ar fi iarăși exilat și țintuit
pe stânca lui. Albert Camus, și el, se simțea un
exilat, prizonier într-un timp „avar” și într-o
„iarnă a lumii”. Simte dorința de a se întoarce
pe urmele lui Ulise pentru a redobândi lumina
originară a țării sale.
Albert Camus trăitor în anul 1946 era deja
un vechi combatant bântuit de nostalgie și de
neliniște totodată, deși nu avea decât 33 de
ani... Nu avea în fața ochilor decât o Europă
„umedă și neagră” și încă „alți ani lungi, fără
foc și fără soare”. „Bătrânețea cumplită a acestui ultim secol” face ca gânditorul să eșueze în
pesimism. El jinduiește după „fructele libertății” și aceasta din pricina strigătelor de durere
și de amenințare ce se fac pretutindeni auzite.
Regretă aservirea omului din acele timpuri în
fața istoriei. Tocmai în acest mod este trădat
Prometeu. Însă, până la urmă, la Camus dragostea de viață face să se evapore orice fel de
pesimism și de insecuritate. Acesta este remediul pe care îl opune perpetuu tragismului și

elixirul pentru fapte bune: „Da, ajunge o seară
în Provence, o colină superbă, o mireasmă de
sare, pentru a înțelege că totul ne rămâne încă
de făcut”. Camus visează să reinventeze focul și
să potolească foamea trupului; apoi visează la
libertatea vechii Atene și la foamea spiritului.
Visează de asemenea la o lume modelată de un
spirit ca al său și nu se reține să o spună pe față.
În acest punct jurnalistul se raliază fără echivoc
eseistului. El nu va renunța la nimic deoarece
crede în spiritul Prometeului său: n’être plus
jamais ou être pour les autres. Este alegerea lui
în sens existețial(ist) și, în același timp, este
impulsul originar al gestului de „a face ceea ce
trebuie pentru ca ceilalți să nu fie cel puțin frustrați.” De aceea Prometeu cel coborât în infern
este încarnarea credo-ului camusian care n-a
făcut niciodată diferența între toate sensurile
pozitive ale artistului și ale cetățeanului, ale
eseistului și ale jurnalistului. Acest totul al angajamentului său pus în slujba omului se sprijină
pe unitatea unei gândiri impecabile de stirpe
umanistă și neoclasică. Grație noului Prometeu el este gata să promită reforma și reparațiile
duse la îndeplinire prin eforturile tuturor celor
care pot încă să-l audă, să-l înțeleagă.
Prometeul camusian ține locul creatorului
său, este copilul justiției și al reînnoirii. Visează
să îndepărteze justiția oarbă a istoriei, s-o înlocuiască cu alta, concepută prin spirit și nu prin
putere și dictat. „Pe aici Prometeu se întoarce
în secolul nostru.” Prin aceasta somnul vechilor
mituri nu rămâne impenetrabil, fiindcă prin
spiritul adormit chiar în ele miturile vor anima
resurecția. Însă la ce ar servi această resurecție?
Răspunsul optimistului de factură neoclasică
vine numaidecât: ea va oferi șanse frumuseții și fericirii. În finalul eseului, autorul pare
să se regăsească el însuși printre oamenii lui
Prometeu, sensibili, perseverenți, neobosiți,
însetați de dreptate și de frumusețea spiritului
și a lumii: „În miezul celei mai sumbre istorii, oamenii prometeici, fără a abandona dura
lor misiune, se vor apleca cu privirea asupra
pământului și a ierbii fără odihnă.” Simbolul lui
Prometeu concentrează în el credința senină în
om, sprijinită pe obstinație și răbdare. „Astfel
el este mai tare decât stânca și mai răbdător
decât vulturul lui.”
S-ar putea vorbi prin urmare de un Albert
Camus idealist? Este vorba de o proiecție

edulcorată și moralmente idealizată a viitorului? Sau e vorba de un Albert Camus optimist
ce se sprijină pe un mit contradictoriu în
esență, respectiv mitul grandorii și al tragismului istoriei și omului, până în epoca postbelică?
În adevăr e vorba de antinomia fundamentală a spiritului și a sufletului ce iese la iveală
din aceeași măreție a omului care se revoltă
împotriva propriei condiții tragice. În orice
caz, este parcursul unui angajament până la
capătul unei lupte înverșunate precum Iacob
cu îngerul în numele unui ideal și al unei dureroase experiențe morale. Pe urmă e vorba de
pariul jurnalistului Camus care, în acea epocă,
1944-1947, se adresează unei țări aureolate de
eforturile eroice pentru reconstrucție – la rénovation française. Se adresează totodată unei țări
idealizate în momentul eliberării – august 1944:
„Când citim azi editorialele sale parcă
visăm că un ziarist ar fi putut într-o bună zi
să nutrească atâta optimism pentru om. Însă
tot atunci însemnările intime lasă să se întrevadă destule constatări amare: «Am încercat
din răsputeri, știindu-mi slăbiciunile, să fiu
un om al moralei. Morala ucide». Da, Camus,
morala ucide. Dar asta nu se vede totdeauna
din exterior.” (Jean-Pierre Amette, Un étranger
dans Paris, Le Point, 14 august 1993).
Este dovada aceluiași optimism față de om
pe care eseistul îl încerca la sfârșitul lui Prometeu
în infern scris în 1946, în același timp cu munca
la ziarul Combat. De celalată parte, secreta tensiune morală este coordonata constantă a stelei
lui faste. În acest fel, cu siguranță, el își corectează natura și stabilește un echilibru între om,
artist și cetățean. Și tocmai jurnalistul era cel
care remarca acest lucru. Dincolo de această
tensiune nici optimismul nu este prea adesea
posibil. Unitatea operei camusiene, în pofida
tuturor aparențelor, este rodul demersurilor
unitare și obstinate ale unei personalități care a
năzuit mereu către armonie și întreg. O asemenea personalitate este mereu readusă la exigența
unității printr-o dură disciplină și un sever cod
moral: „E sigur că nimic nu este semnificativ în
afara contactului cu persoana lui în care trebuie
să pătrundem conștient pentru a-i descoperi
spiritul. Numai atunci ne dăm seama că trăsăturile atât de puțin accentuate sunt în particular
permeabile pentru moralul lui […] și voi zice:
pentru morala lui (o morală a angajamentului) și
nu o moralitate, cum spune el despre Chamfort.”
(M. Saint-Clair, Une moralité sans désordre,
Galerie privée, Gallimard, 1947). Această constantă corecție etică îl conduce pe Albert Camus
către o morală a angajamentului care este morala
superioară a acțiunii. Moral-morală-moralitate,
nu atât un trinom dilematic cât o tensiune care-l
împinge mereu la acțiune, dar și la autointerogație. O gândire la înălțimea unui eroism idealist
ca la nimeni altul... ■
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Cartea adolescenței
în crepusculul Imperiului

upă o radiografiere a unor grupuri marginale în trilogia alcătuită din volumele
Sectanții, Izgoniții și Bandiții, Vasile
Ernu revine la atmosfera imperiului sovietic și
la propria biografie în cartea sa cea mai recentă,
Sălbaticii copii dingo. Cartea adolescenței, cu ilustrații de Roman Tolici (Ed. Polirom, 2021). Dacă
în Născut în URSS, dincolo de anumite aspecte
ale vieții cotidiene în Uniunea Sovietică, textele
autobiografice se concentrau mai mult asupra
copilăriei, iar în Ultimii eretici ai Imperiului discuția se purta mai degrabă la nivel ideatic, în
Sălbaticii copii dingo Vasile Ernu rememorează
anii adolescenței sale care coincid și cu ultimii ani ai URSS-ului
(1987-1991).
Ca de fiecare dată, și aici
povestea, amintirea detaliile
cotidiene se suprapun peste o
analiză sociologică în care se
încearcă atât o sistematizare a
grupurilor sociale de adolescenți din Chișinăul perioadei
respective, cât și o analiză a
relațiilor dintre acestea în contextul social mai larg, nu doar
local, moldovenesc, ci și general, sovietic. Se intersectează,
așadar, în această carte un Bildungsroman, care urmărește
anii de formare ai adolescentului prins între
descoperirea unei lumi diverse, cu pagini de
memorialistică și de eseu sociologic. Peste tot
se simt aburii nostalgiei, care învăluie scriitura
și îi conferă o vibrație specială.
Romanul formării cuprinde mai multe
etape, cumulând experiențe numeroase și diferite, de la cele erotice la cele sociale, de la Ialta
la cartierul Ciocana din Chișinău, de la „regina
gopcinilor” la fetele educate din familii bune, de
la fabrica de frigidere și lumea violentă a cartierului până la noua burghezie și lumea culturală
a centrului. Fiecare dintre ele oferă o perspectivă din interior asupra unei lumi foarte diferite
de celelalte: lumea periferiei, a găștilor de copii
de muncitori (gopnici) și lumea centrului, în
care contează mai mult gusturile culturale, estetice, unde tinerii se strâng în grupuri pe baza
unor afinități elective (tusovka). Indiferent de
mediu însă, Vasile Ernu știe să observe și să evidențieze umanitatea profundă care depășește
diferențele de clasă, de educație, de avere (mici,
aproape insignifiante în comunism în comparație cu societatea capitalistă care a înlocuit-o).
În geografia Chișinăului domină localurile centrale, unde se întâlnesc atât oameni de cultură
și protipendada capitalei, cât și tinerii mai mult
sau mai puțin boemi, dar avizi de comunicare
și mai ales de comuniune – nimic nu e mai
important în adolescență decât a fi împreună
cu cei pe care îi identifici ca prieteni.

Un element foarte important în carte, ca și în
adolescență și tinerețe cel puțin în biografia generațiilor noastre îl constituie muzica – în general,
muzica rock, în cazul acesta rock-ul sovietic
despre care nu se știe prea multe la noi. Eu aveam
să descopăr mai demult această zonă culturală
complet ignorată, căci toată atenția noastră era
captată de muzica anglo-americană, cu mici
intruziuni franceze, italiene sau nordice, datorită
mai multor cărți și filme, dar mai ales datorită
unui film din 2018 numit Leto (Vara), care prezintă atmosfera din anii ’80, cu începuturile unor
formații precum Zoopark și Kino, cu celebra
figură a lui Viktor Țoi, mort
tragic într-un accident de
mașină la începutul anilor
1990. În cartea lui Vasile
Ernu veți descoperi ceva
din atmosfera acestui film,
dar mai ales vă veți întâlni
cu versurile trupei Kino, pe
care le citează in extenso în
fiecare capitol al cărții, dar și
cu alte trupe celebre în URSS
în aceeași perioadă, precum
Aquarium sau Nautilus
Pompilius. Nicio decadă din
ultimul secol (începând cu
anii ’20) nu cred că poate fi
înțeleasă în absența muzicii
care o infuzează, așa că demersul lui Vasile Ernu
este mai mult decât un capriciu dat de nostalgie,
ci o strategie perfectă pentru a înțelege cât mai
bine epoca și mentalitatea tinerilor din acei ani.
De asemenea, este surprinsă și epoca de
„renaștere națională” care coincide, de asemenea, cu ultimii ani ai URSS-ului, cu radicalizarea
discursului identitar românesc concretizat în
adoptarea manifestă a limbii române și proteste
publice la adresa autorităților rusofone. Vasile
Ernu însuși participă, alături de câțiva prieteni,
adolescenți și ei, la un astfel de protest și este
arestat împreună cu ceilalți, stârnind o reacție
de indignare publică urmată de o manifestație
imensă în centrul Chișinăului.
Metafora copiilor dingo, acești pui sălbăticiți
ai comunismului sovietic, dominați de un plictis
și o indiferență necunoscute generațiilor precedente care încă mai trăiau cu idealurile revoluției
în minte, este foarte potrivită și promite o continuare a ceea ce copiii dingo au devenit după
destrămarea URSS, în teribilii ani ’90.
Interesantă este și povestea descoperirii literaturii române, pe fundalul unui intens trafic
cu carte al anticarilor, destul de extins în acea
perioadă, cele mai căutate și mai scumpe fiind,
desigur, cărțile interzise: cu tematică religioasă
sau erotică, dar și cărți românești, care nu se
găseau în librăriile din Chișinău dedicate special culturilor din blocul est-european. Astfel,
contactul cu masiva istorie călinesciană, care
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are și un caracter anecdotic, este esențial în
descoperirea literaturii române. De asemenea,
o surpriză plăcută pentru mine a fost să aflu
despre rolul central jucat de Bacovia în aprecierea literaturii noastre și pentru care Vasile
Ernu are nu doar admirație, ci o reală afinitate.
Nu pot să nu mă gândesc la propria experiență
a descoperirii lui Bacovia, la o vârstă foarte fragedă și rolul pe care l-a jucat acest extraordinar
poet – cronologic, după Eminescu – în pasiunea mea pentru poezie în special și pentru
literatura modernă în general.
Sunt multe situații, personaje, povești extraordinare în această carte și pe care nu poți să
nu le pui în relație cu propriile experiențe, mai
ales că multe dintre aspectele sociale erau similare cu cele din România și, probabil, din toate
țările comuniste: cartierele muncitorești, lumea
paradoxală a uzinelor, cu oameni uneori abrutizați de alcool, dar care te puteau surprinde
prin cele mai generoase și oneste gesturi pe
care ți le-ai putea închipui, amestecul de clase
sociale – cu micile diferențe care existau și în
comunismul autohton – dintre muncitori, intelectuali, nomenclatură și lumea semi-interlopă,
care exista mai ales în marile orașe, dar mai ales
relațiile dintre adolescenți, toate trăite paroxistic, prietenii, iubiri, călătorii, petreceri, boema
barurilor și a parcurilor, opusă haosului discotecii, totul însoțit de muzica vremii. Experiența
cinematografului și cea a salonului video, în
care cultura de masă americană inunda mințile
tinerilor, oferindu-le alți eroi și alte atitudini.
Există nu doar o nostalgie, dar și o melancolie acută ce domină scriitura lui Vasile Ernu.
Cartea are adesea un ton elegiac, pentru că
adolescența rămasă undeva mult în urmă nu
poate să nu-ți trezească astfel de sentimente. Ca
și în alte cărți anterioare, Vasile Ernu știe să facă
diferența dintre memoria colectivă, memoria
afectivă și realitatea obiectivă, istorică, a vremurilor, dar trebuie să fii atent la anumite observații
sporadice ca să vezi asta. Așa se explică și faptul
că anumite experiențe, atât senzoriale (vizuale,
olfactive, auditive), cât și mentalitare considerate în general ca neplăcute sau negative să fie
convertite, asemenea madlenei proustiene, în
semne definitorii ale unei identități personale.
O sumă de povești, experiențe, analize
dintr-o lume cvasi-necunoscută pentru majoritatea cititorilor români, dar cu rezonanțe
empatice pentru cei din generațiile apropiate
autorului, Sălbaticii copii dingo de Vasile Ernu
este o ocazie bună de incursiune nu doar într-o
realitate dispărută, precum cafenelele din Chișinăul perioadei respective, ci și în propria
biografie. Incursiune care trebuie făcută însă
cu mare precauție, căci poate provoca episoade
severe de nostalgie și deschiderea unor supape
prin care propriul trecut adolescent se năpustește ca un șuvoi greu de stăvilit. ■
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onstantin Zărnescu a editat de curând
o carte monumentală (Civilizația Vizuală Brâncuși, Ed. Napoca Star, 2021),
în care, pe mai bine de 700 de pagini, format
academic, adună esența scrierilor sale despre
Constantin Brâncuși. Este omagiul de apogeu
creator pe care îl aduce marelui sculptor. De
fapt C. Zărnescu a trăit, ca scriitor, pentru și
prin Brâncuși, căruia i-a dedicat mai multe
cărți, iar celelalte scrieri ale sale (romane,
eseuri și, mai ales, teatrul) par marcate de spiritul cercetătorului brancușiolog.
C. Zărnescu a fost primul cercetător care,
fără a se îndepărta de operele lui Brâncuși, a
căutat esențele geniului acestuia (și) în cu totul altă parte
decât în aceste opere în sine.
Brâncușiologii, mulți, au
încercat să ajungă la miezul
semnificațiilor care se ascund
în fiecare dintre sculpturi.
Lucru greu de realizat, pentru
un creator care răsturna
cutumele vremii, reușea să
traseze un hotar între etape
ale evoluției artei, trecea de
la sculptura mimetică la cea
a formelor abstracte și dădea
acestor forme o nouă relație
cu modul de a privi arta. C.
Zărnescu, fascinat foarte de
tânăr de operele brâncușiene,
atâtea câte putuse cunoaște la vremea și pentru
vârsta aceea, a găsit însă loc de investigație pe
un alt palier al creației magului de la Hobița.
El a sesizat (sau poate a avut o revelație) că,
dincolo de opera vizuală a lui C. Brâncuși,
există încă un filon de investigat și de explorat,
și anume gândirea acestuia. Sau cealaltă gândire, care nu se revărsa în lutul, în ghipsul, în
piatra, în marmura sau în bronzul sculpturilor,
ci se închega prin înșiruirea cuvintelor în idei
memorabile. După ce a fost convins că există un
patrimoniu ideatic fantastic în rostirile sculptorului, C. Zărnescu a trecut la adunarea acestora.
Misiune grea, pentru că trebuiau strânse din
puținele scrieri/înscrisuri proprii, din consemnările în diverse forme ale zicerilor lui sau din
scrierile altora, risipite și greu de găsit, mai ales
la vremea aceea. Dar, în 1980, a reușit să ne
dea prima ediție a cărții Aforismele lui Brâncuși
(Ed. Scrisul Românesc), cu o prefață de Marin
Sorescu. Apoi au venit alte cărți despre Brâncuși, remarcate la vremea lor.
În această (nouă și veche în același timp)
carte reia, actualizate și revăzute, respectivele
scrieri, drept „capitole”, cu adăugarea unor
relaționări, note „explicative” sau comentarii,
precum și includerea unor studii noi.
Se oprește, chiar din primul capitol, asupra
civilizației imaginii la Brâncuși, iar în cadrul
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Cartea „cărților lui Zărnescu”
despre Brâncuși
capitolului, în mod aparte, asupra celor mai
„mari ochi” ai avangardei artelor plastice ale
secolului al XX-lea, ca emblemă a noii civilizații
a imaginii. Autorul pornește de la ideea că în
anii 1907-1910 „au apărut, la Paris, capitală a
luminilor și ideilor înnoitoare, primii ochi fascinanți și enormi, simboluri ale revoluției plastice
europene”, introdusă în sculptură de românul
Constantin Brâncuși (Săruturile, Muzele adormite, Păsările măiestre și alte viziuni seriale) și,
în pictură, de Pablo Picasso (Domnișoarele din
Avignon). Este perioada în care Brâncuși are
obsesia plastică a ochiului, caută mereu, cu
insistență, alți ochi și, până la urmă, marele
sculptor caută spiritul
ochiului. Constantin Zărnescu cercetează, pe rând,
unele dintre cele mai
importante opere ale lui
Brâncuși, doar prin această
prismă, a relevării semnificației ochiului. Și poate
fi vorba de ochii lui Narcis
– „primii ochi șocanți” –,
de ochii Muzei adormite,
ai Cumințeniei pământului, sau ochii din Săruturi,
dar, cel mai semnificativ, de ochii Domnișoarei
Pogany. Fără a relua nimic
din fascinanta poveste, aș
zice chiar epopeea mulajelor Pogany, nu putem să nu reamintim că acesta
este un episod remarcabil pentru a evidenția
aspirația spre perfecțiune a marelui artist, fie
și numai prin faptul că de nenumărate ori,
până la exasperarea modelului Margit Pogány,
sculptorul crea mulaje pe care apoi le privea și,
nemulțumit, le arunca în lada cu lut nelucrat.
Și, tot astfel, până când a reușit ceea ce autorul
numește „o nouă proporție a ochiului uman, o
nouă reprezentare în arta portretului”.
Capitolul de deschidere (bazat pe cartea
Brâncuși și civilizația imaginii, 2002) este, în
fapt, o altfel de istorie a primei perioade din
creația sculptorului, concentrată în 38 de
minieseuri, marcate, ca ansamblu, de relația
civilizația ochiului ‒ civilizația imaginii ‒ civilizația spațială.
Și, dacă demersul nu ar avea atâta coerență
documentară legată de opera brâncușiană, dacă
ar fi golit de toate trimiterile spre sculpturile
brâncușiene, am fi tentați să spunem că este, în
fapt, un imn închinat organului din corpul omenesc care, până la urmă, face ca realitatea din jur
(realitatea obiectivă), să devină realitatea privitorului. În jurul obsesiei brâncușiene pentru ochi
există o întreagă literatură, dar și o concentrare
fantastică a ideii, într-un poem al pictorului-poet
alsacian Jean Arp, care spune: „Domnișoara
Pogany este feerica bunică a sculpturii abstracte”,

iar „Ochii Pogany sunt ouă și cochilii ale lunii”.
Capitolul al doilea constituie includerea
lucrării Aforismele și textele lui Brâncuși, (adusă
„la zi”, așa cum s-a întâmplat la fiecare ediție),
cuprinzând un amplu studiu al autorului intitulat Concepția sculptorului despre artă, apoi
subcapitolele de aforisme și texte propriu-zise.
În locul altor comentarii, reținem un „aforism”
(poem, minieseu, viziune?), care are și un titlu,
America și credința în arte: „AMERICA!...
America!.../ Ea se află în într-un progres, ce a
început/ prin ideea de Necesitate!.../ Europa?...
A început și a continuat/ prin lux!.../ acela care
îngrădește progresul!... / învățarea principiului
sigur – Credința în ARTE!.../ un temei al Omenirii Întregi!.../ și, atunci, orice didacticism
ne-ar rămâne fals!.../ și la antipodul tuturor
imperativelor/ Vremurilor Noastre!...” (Text
scris pe o filă, galbenă, purtând antetul celebrului hotel „Beervorth” din New York, 1926
– este legenda textului, notată de C. Zărnescu).
Cel de al treilea capitol, intitulat Una dintre
minunile lumii – Ansamblul monumental de la
Târgu Jiu, este capitolul prin care ni se spune,
încă o dată, ce creație spirituală valoroasă a
lăsat C. Brâncuși, ce înseamnă acest ansamblu
sculptural care leagă cerul și pământul, trecutul, prezentul și viitorul, rădăcinile ancestrale
ale neamului și infinitele sale visuri.
Așa cum prin capitolul de deschidere C. Zărnescu a reluat, îmbogățită, lucrarea sa Brâncuși și
civilizația imaginii, prin cel de al patrulea capitol,
Codul operei lui Brâncuși, autorul reia, revăzute
pe alocuri, paginile lucrării cu același nume,
apărută în 2007. Este o revenire poate necesară,
pentru că brâncușiologul Zărnescu și-a îmbogățit informația cu fiecare zi pe care a trăit-o și o
trăiește, studiul operei, vieții și gândirii lui Brâncuși fiind, subliniem, țelul principal al vieții sale.
Nu putem să încheiem această prezentare
fără a remarca un capitolul cu caracter enciclopedic, foarte divers, care privește „aspecte
colaterale” ale vieții lui Brâncuși, relaționarea
sa cu lumea din țară, din Paris și din alte locuri,
întâmplări culturale, unele târzii, chiar contemporane nouă, care decurg din destinul operei
brâncușiene.
Cartea de față este un fel de carte a „cărților
lui Zărnescu” despre Brâncuși. Este un monument editorial dedicat împlinirii a 145 de ani de
la nașterea magului din Hobița, dar este, în același timp, un monument pe care C. Zărnescu,
cu îndreptățire, și-l înalță sieși, la împlinirea a o
jumătate de secol de muncă de cercetare, pentru
că atâta se împlinește de la apariția primelor
eseuri ale sale în revista „Tribuna”, de la primele călătorii și reportaje în satul de obârșie al
sculptorului, de la aprinderea scânteii pasiunii
pentru opera brâncușiană. O carte necesară, cu
un conținut, o realizare editorială și tipografică
pentru „raftul din față” al oricărei biblioteci. ■

Eseu
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Prin muzee și galerii

C

u relativa dezmorțire a situației COVID
(asta înainte de urgia Delta și de neplăcuta surpriză Omicron) am găsit timp
și spațiu să mă bucur de câteva foarte reușite
expoziții la New York, în muzee și galerii.

Dar excelenții și atât de învățații curatori ai
expoziției, Stephanie D’Alessandro și Matthew
Gale, au împins lucrurile mult mai departe. Ei
demonstrează pe viu că pasiunea Suprarealismului, ca un foc izbucnit într-o preerie ce nu
mai e de oprit, s-a răspândit în întreaga lume
(ei exemplifică acest fapt cu lucrări din 45 de
Suprarealism fără frontiere
țări, unde Suprarealismul a înflorit independent,
„Surrealism Beyond Borders” se intitulează nu neapărat în termeni de influență). Ceea ce
remarcabilul eveniment de la Metropolitan probează clar că era un anumit spirit al epocii,
Museum. Această imensă, delirantă expunere împărtășit ca atare în atâtea locuri fără mare
de lucrări a fost concepută ca o binevenită comunicare între ele. Acest spirit era unul al
insurecției împotriva
vechilor valori și concepte. Picturi și fotografii
domină statistic expoziția, deși sunt expuse și
tăieturi din ziare, reviste
și chiar fragmente de
film. Varietatea lucrurilor pe care uneori cu
uluire o descoperim este
toată cuprinsă într-un
catalog făcut cu maxim
profesionalism, și care, în
mod benefic, nu admite
Din expoziția Surrealism Beyond Borders (Metropolitan Museum)
generalizări ci dimpotrivă,
ilustrație a răspândirii transnaționale a Supra- șochează într-un mod foarte tonic cu lucrări
realismului, mișcare ce a fost codificată de precum The Sea (1929), o fantezie a japonezupoetul și eseistul francez (ca să nu mai spunem lui Koga Herue, care înfățișează, între altele, o
polemistul!) André Breton, în 1924 la Paris. frumoasă care se îmbăiază, un zeppelin, pești
Sunt bine-cunoscute Manifestele sale Suprare- înotând în apă, un submarin jupuit; sau Untialiste. Rădăcinile mișcării vin evident din Dada tled (1967), care prezintă o mulțime înarmată
(Dadaismul), care a apărut la Zürich, în 1916, de oameni și animale, cu fețele lor specifice, a
nașul mișcării fiind Tristan Tzara. De fapt, era mozambicanului Malangatana Ngwenya.
o reacție violentă, plină de furie dar și de comic
În tot, o expoziție unică, extrem de originală.
și absurd, la inutilele morți din timpul Primului
Război Mondial.
Paulina Olowska
Multe dintre sutele de lucrări expuse în
această originală expoziție – și poate cele
Pe la începutul lui 2021, Helene Winer
mai reușite! – datează cam la douăzeci de ani și Janelle Reiring anunțaseră că vor închide
de la începutul mișcării Dada. Cum era și cunoscuta Galerie Metro Pictures, pe care o
de așteptat, este prezentă pictura lui Dalí cu fondaseră împreună în 1981, marcând astfel
telefonul-langustă, ca și locomotiva ieșind, sfârșitul unei ere. Prima expoziție, care s-a
ca dintr-n tunel, din șemineu, a lui René deschis în noiembrie 1981, a fost una de grup,
Magritte – două lucrări, ambele din 1938, incluzând, între alții, pe Cindy Sherman, Lorie
extrem de cunoscute și cu un mare succes la Simmons și Rober Longo, care aveau de fapt
public încă și în zilele noastre.
mai târziu să-și definească generația.

Lucrarea Haus Proud din expoziția Paulinaei Olowska (Galeria Metro Pictures)
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Dumitru Radu
POPA

Acum Metro Pictures ne întâmpină cu o
expoziție single, a artistei poloneze Paulina
Olowska. Într-un scurt video și o bogată serie
de picturi în ulei, luxuriante și impresionante,
artista poloneză abordează cu dezinvoltură
teme de cultură populară americană, ca și din
Europa de Est, în mod special picturi și fotografii de modă care memorizează colectivități
feminine. În lucrarea care dă titlul expoziției,
Haus Proud, vedem patru femei tinere (ceva
în genul unei New Wave Band) stând în fața
unui zid care plătește tribut tehnologiei sovietice, dar suprafața e plină și de grafitti precum
acesta: „Chiar și capitalismul depinde de munca
domestică”. O altă pânză combină un subiect
social realist cu perspectiva unui cuplu de
măturători, ca modele de modă. Ca un omagiu
șăgalnic adus de artistă cântecului de lebedă al
galeriei, una dintre femeile de serviciu poartă
o găleată de metal cu blazonul Metro.

Christian Dior: Designer al viselor
Expoziția Dior cu acest titlu (Christian
Dior: Designer of Dreams) deschisă la Brooklyn Museum este absolut uluitoare – o parcă
nesfârșită și desigur recomfortantă paradă de
îmbrăcăminte fină, înobilată de excepționalul
design. În momentul când vizitatorul ajunge
la centrala Beaux-Arts Court a muzeului, unde
proiecții de nori în mișcare și păsări migratoare
completează tema grădinii de pe superbele halate
expuse, designurile marelui propagator francez al
acelui atât de așteptat, după război, New Look – și
urmate imediat în variațiuni creatoare de casele
de modă – au într-adevăr o alură de vis.
Dior la Brooklyn Museum ne povestește
istoria unui mare vizionar și excepțional
talent – Christian Dior, căci despre el este
vorba – prin intermediul manechinelor îmbrăcate în rochii de lână de zi sau magice ținute
de seară ca, de exemplu, sculpturala, asimetrica
rochie Athena, din 1951, în satin de aur pal.
Prezența îmbrăcăminții fine este uluitoare, dar
expoziția demonstrează și faptul că, în ceea ce
privește propagarea designului, un mare rol l-a
avut progresul artei fotografice a modei.
Continuare în p. 13

Din expoziția Christian Dior: Designer of Dreams (Brooklyn Museum)
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Adrian
SÂNGEORZAN

S

-a terminat cu urările „Să aveți un An
Nou fericit!”. Suntem trecuți de mijlocul lui ianuarie și dacă te uiți la știri te
apucă frica. Pentru chinezi va fi Anul Tigrului,
pentru restul lumii cred că va fi anul Anxietății.
De cum deschid televizorul dimineața vreau
să văd dacă lumea mai e așa cum am lăsat-o
când m-am dus la culcare. Dacă rușii se țin de
cuvânt și invadează Ucraina?, dacă asteroizii
care se îndreaptă spre noi au ars în atmosferă
și n-a căzut vreunul peste casa mea din New
York, care mă așteaptă cu alarma pusă. Viața pe
planeta nostră pare să fi luat o asemenea viteză
încât îmi dau seama că tot ce scriu azi mâine
s-ar putea să nu mai fie valabil.
Toată lumea vorbește despre un posibil
război în Ucraina, dar am uitat cu toții cum
Crimeea a fost luată într-o singură zi fără un
foc de armă, imediat după Jocurile Olimpice de
la Sochi. Zilele astea vor începe Jocurile Olimpice de iarnă în China și se spune că Taiwanul
se simte deja înfricoșat.
Nimeni nu vorbește însă despre cum au
luat rușii Sudul Floridei, cumpărând-o pur
și simplu, aprtament cu aprtament, casă cu
casă. Vin și eu aici iarna de peste 20 de ani și
ieri am realizat că pe cei 10-12 km de plajă pe
care m-am plimbat n-am auzit decât rusește,
tare și răspicat. E plin de femei și bărbați
tineri, fără uniforme, complet neînarmați,
în costume de baie, ei cu multe tatuaje, ele
în costume de baie foarte sumare, multe gravide cu sarcini vizibil avansate. Un prieten
care trăiește aici permanent îmi spune că cele
gravide sunt singure pentru că vin în Florida
cu treabă, printr-o agenție care pentru 25 000
de dolari le asigură cazarea, nașterea în unul
din spitalele locale, transportul aerian dus și
întors cu nou născut cu tot, care va avea pe
viață cetățenie americană și poate reveni aici
când mai crește. Totul frumos, legal, fără tratative de pace sau război.
Pe Ocean Drive se află și turnurile lui
Trump, întâmplător și ele ocupate de ruși cu
bani mulți care se pare că au plătit cash costul
de milioane ale apartamentelor de lux. Nici
New Yorkul nu e lipsit de ei. Sunt zone din
Brooklyn complet rusificate, în care prețurile și anunțurile din magazine sunt doar în
rusă. Vara pe plaja din Brighton Beach și pe
promenada de acolo n-ai să auzi vorbindu-se
decât rusește. Americanii localnici, câți au mai
rămas, ne întreabă și pe noi, care dialogăm pe
un ton mai jos în română, ce limbă vorbim,
pentru că nu le sună familiar. Când le spun de
unde ne tragem își dau ochii peste cap spunând
„aha, tot un fel de ruși”.
Schimb canalele căutând ceva mai tonic
și dau peste imaginile garniturilor de tren
din California, pline cu bunuri și pachete de
pe Amazon, care au fost complet devastate.

Scrisul Românesc

Proză

Anul Tigrului și al Anxietății
Imaginile sunt șocante, par a fi de undeva
din Africa după ce o armată de bandiți au
trecut ca niște lăcuste sălbatice furând și distrugând zeci de vagoane pline cu pachete.
Cine sunt acești oameni, câți au fost, de unde
sunt? Niciun detaliu. Noua lege cu catch and
release „prinde-l și dă-i drumul”, dacă jaful
n-a fost peste 1000 $, funcționează, chiar și
în New York. Se pare că nici nu se mai obosesc să-i prindă pentru că zilele astea poliția
pare a fi mai intimidată ca niciodată, lipsită
de fonduri, descurajată de propriile excese și
de dispariția agenților acoperiți. Totul pare
lăsat la voia întâmplării.

Grafică de Alexandru Pascu, 2021

Orașele mari ale Americii par scufundate
în fărădelegi, jafuri și crime. O femeie a fost
aruncată sub un metrou care intra în stație,
alta înjunghiată mortal într-un magazin. Într-o
sinagogă un deraiat mental ia ostatici amenințându-i cu moartea, apoi e împușcat de poliție.
Aproape jumătate de milion de emigranți ilegali au intrat în America anul trecut forțând
granița din sud, cu tot zidul (neterminat) al
lui Trump, care pe fondul ăsta de debandadă
națională și pandemie încearcă să electrizeze
mulțimi undeva prin Arizona promițând că
va termina zidul, va aduce 6G-7G și va face
„America great, again and again”. Asta în timp
ce președintele Biden ține un alt discurs monoton, la limita unui leșin, ținându-se discret de
microfon.

Pe alt canal aflu că menținerea ridicată
a pieței bursiere e înșelătoare și că de fapt
suntem într-o recesie „atipică”, mascată,
cum suntem de fapt și noi care așteptăm ca
pandemia să se transforme în epidemie și
de-acolo spre normal în poezie. Până atunci,
inflație, criză economică, creșterea prețurilor
la benzină, electricitate, mâncare, mașinile la
mâna a doua au dispărut sau s-au scumpit
de câteva ori, iar cele noi își așteaptă cipurile din China... Pe deasupra, ni se spune
că suntem pe muchia unui „război civil” în
America. Adică dacă nu ne luptăm cu alții, ar
trebui să ne luptăm noi între noi pe viață și pe
moarte, ca pe vremuri când Nordul lupta cu
Sudul sclavagist în cel mai sălbatic război al
Americii? Arme sunt berechet, ură e destulă,
dezbinare pe măsură.
Schimb canalul și se vorbește din nou de
acest „filibuster”, o noțiune de mare discordie
tipic americană, pe care eu nu reușesc s-o înțeleg nici după 30 de ani. Să fie oare un fel de
cioban mioritic care în loc să cânte din fluier
vorbește continuu zile întregi, blocând la grămadă și oile și lupii și câinii turbați ai Americii?
Înapoi pe CNN, unde din după-amiaza
aceasta ni se spune brusc că sistemul de aviație american nu mai poate funcționa datorită
lipsei de echipament 5G, care costă prea mult,
iar marile companii de telecomunicații nu vor
să piardă câteva miliarde de dolari. Fără acest
sistem 5G avioanele n-ar mai putea ateriza în
siguranță în condiții de vreme rea. Mâine mă
întorc la New York și încerc să aflu dacă compania cu care zbor e pe lista neagră cu 5G. Asta
tocmai când Coreea de Nord a testat 6 rachete
balistice, una după alta, în timp ce nord coreeni
de rând aplaudă frenetic leșinați de foame la
granița cu China.
Spre seară Wall Street-ul dă în sfârșit semne
de oboseală și bursa scade sub ochii mei clătinându-se ca o babă care a călcat greșit.
Bitcoin-ul se clatină și el odată cu mișcările
din Kazahstan. În Florida se anunță tornade,
iar vulcanul Tonga erupe de două ori și sunt
amenințări de tsunami și nori toxici care vor
călători prin atmosferă.
În sfârșit, ceva vesel: O tânără din Canada
oprește mașina pe malul unui râu înghețat să-și
facă liniștită un selfie. Mașina lăsată fără frână
o ia spre râu și se scufundă foarte încet în apa
înghețată. Calmă, fata se urcă pe capota mașini
șă-și salveze poșeta trăgându-și încă un selfie.
În timp ce scriu toate astea aflu că un alt
asteroid neobișnuit de mare și resturile unui
satelit rusesc scăpat de sub control vor intra
cu furie în atmosfera pământului, într-o jumătate de oră. Viktor Orban pleacă la Moscova
să negocieze cu Putin destinul Uniunii Europene. Iau un somnifer. Noapte bună și să
auzim de bine! ■

Poezie
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Poeme
Dimineți

Intersecții

Femeile preferă cafeaua fără zahăr
amintirile lor sunt amare
oglinzile lor unduiesc
ca iarba înaltă în vântul de vară
tinerețea trece într-o dimineață
pe furiș
o vulpe în lanul de grâu

Într-o după-amiază oarecare
timpul m-a prins într-o intersecție
brațul lui deșirat schimba
cu repeziciune semafoare
îi fâșâiau sandalele
pe asfaltul încins
cât ai clipi în plină vară
soarele a pâlpâit și s-a stins

bărbații își pun două lingurițe în ceașcă
vină îndulcită de nostalgii
pot amâna se pot preface
timpul scoate din mânecă un porumbel obosit
o scamatorie o ascunde pe alta
mașinăria adoarme cu motorul pornit

mă apucase timpul de mânecă
să mă treacă strada la apus
și mă ținea strâns
privește-mă-n ochi,
mi-a mai spus,
abia de-acum încolo
am să încep să curg

Păstrați distanța
Pe ziduri vitrine în parcuri și magazine
Stă scris păstrați distanța
Pe tricoul unui rebel se sărută doi tineri
Sub inscripția distanța e dușmanul iubirii

Rătăcitoarele

Pe vremea poștalioanelor
Porumbeilor călători peregrinilor în căutare de sine
Distanțele se măsurau în timp
În singurătatea alergătorilor de cursă lungă
Erau goana dintre două puncte fixe
Două generații de sacrificiu consecutive
Vieți irosite pe drum
Între tunelul care te suflă în afară
Și cel care te suge înăuntru cu viteza lumii
Dintotdeauna ne-am dorit să înghițim distanțele
Acum le punem pe steag și le cântăm un imn
Continuare din p. 11

Siluetele lui Dior se trezesc, astfel, la viață în
imaginile incomparabilului Richard Avedon.
Dior a murit în 1957 (la numai 52 de ani) așa că
multe din exponatele de la Brooklyn Museum
vorbesc și despre cei care au dus mai departe
torța maestrului, de la protejatul său Yves
Saint-Laurent până la directorul creativ al lui
Dior, Maria Grazia Chiuri.
O expoziție complexă, admirabilă și extrem
de relevantă.

Kandinsky
la Guggenheim Museum
Mai bine de optzeci de picturi, desene și
gravuri în lemn de Vasily Kandinsky, hierofantul rus al abstracționismului, ocupă
cam trei cincimi din rampa Guggenheimului, în marea retrospectivă intitulată Around
the Circle. Curatoarea expoziției, Megan
Fontanella, ne recomandă să ne începem vizionarea la parter, cu lucrările suprasolicitate
ale artistului din faza finală, și să mergem în
sus, cronologic invers, până la mai simplele

Toate câte m-au părăsit cândva
se întorc acum în sandale de aur
am camera plină de promisiuni
peisaje cu munți și oceane
meserii serioase, bărbați tandri
o imagine publică triumfătoare
cum odată le-ar fi plăcut
părinților mei
se înghesuie toate la picioarele mele
târziu credincioase tot din nimic
acum când tot mai obosită
privesc cum lupii tineri ling rănile
celui ucis de mama lor

peisaje expresioniste, cu călăreți, de la începutul carierei sale. Acest parcurs e extrem de
nimerit în termenii încântării crescânde pe
care lucrările o stârnesc. Asta și pentru că în
ultima sa fază Kandinsky devine amorțitor
de ermetic. O fază intermediară (1910-1925)
ni-l prezintă pe Kandinsky excitat de ideea
de a abandona figurativul și a da prioritate
formelor simfonice spontane, ceva care să dea
un echivalent muzical picturii, captivant în el
însuși. În sfârșit, suntem înghițiți de cadența
mulțimii nuanțelor, care poate reprezenta
arta cea mai puternică a timpului ei, relativ
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Carmen
FIRAN

Paradă de sărbători
Care alegorice înțesate cu toată
aberația triumfului
coifuri și trompete lucitoare glorificând spaima
de a rămâne singurii cuceritori ai pământului
femei cu sâni de plastic își mișcă șoldurile
pe lambada
intuind singurătatea care urmează
după fiecare strigăt de luptă
veteranii sug din tubul cu oxigen aburii
altor imperii
scaunele scoase la soare rămân libere
scamatorii își păstrează dieta cu tumbe măsurate
Papa ne redă dragostea în ritmuri de Gospel
pregătindu-și pantofii cu vârf ascuțit
pentru învierea la o viață lucidă
parada pe bulevardul principal
poate fi privită din toate colțurile planetei
ecranele electronice din Times Square
amestecă cifrele cu rapiditate:
temperatura de azi, cotele înecaților,
noii născuți în ultima secundă în India,
numărul obezilor care vor înghiți
ultima picătură din Golful Persiei,
bărbați înșelați, așteptări contrazise
visele exilaților întinse la uscat
ironia destinului și hohotul de râs
după fiecare experiment ratat
manifeste întoarse pe dos
îndeamnă la tăcere și ordine
dansatori resemnați cu picioare de lemn
din carul de foc moartea pocnește din bice ■
oarecum brută, dar mai genuină și mai viguroasă decât lucrări ale lui Matisse, Derain,
Braque și alți parizieni, ale căror ancore de
modernism stau în Fauvism.
Solomon R. Guggenheim l-a întâlnit pe
Kandinsky în 1930 și a început să-l colecteze
en gros la sfatul entuziastei baronese germane
Hilla Rebay, cea care, de altfel, l-a recomandat și pe Frank Lloyd Wright ca arhitect al
hypermodernului muzeu de pe Fifth Avenue,
deschis în 1959. Este, fără îndoială, o legătură
magică și adâncă între Muzeul Guggenheim
și arta lui Kandinsky! ■

Lucrări de Vasily Kandinsky din expoziția Around the Circle (Guggenheim Museum)
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Geo
CONSTANTINESCU

Î

n Clujul studenției mele, profesorul Mircea
Zaciu îmi apărea ca o persoană discretă, de
o eleganță puțin desuetă chiar, dar oricum,
distantă, visătoare, plutind necontenit în sferele
înalte ale spiritului, deloc interesată de contingența apăsătoare a vremii, în acel ultim deceniu
hilar al apocalipsei totalitare românești. Circulau zvonuri între noi, studenții, cum că s-ar fi
aflat în relații nu tocmai cordiale cu Ion Vlad,
pe atunci mare rector, silit să facă grele compromisuri ideologice în discursurile oficiale, care-l
îndepărtaseră din inimile noastre, după ce profesorul, la catedră, ne cucerise cu verva orală
scânteietoare a cursurilor lui de literatură universală. Spre deosebire de acesta, Mircea Zaciu își
citea cursul de literatură română interbelică cu o
voce ternă, egală, pentru noi plictisitoare. Revelația mea a fost la cursul opțional de proză scurtă
interbelică, când profesorul cuminte și distant
cum ne apăruse până atunci la cursurile mari,
ne ispitea, în formație de semigrupă restrânsă,
să dăm interpretări insolite valorilor cuvântului
narativ în proza de scurtă respirație, destul de
neglijată de critică, atunci și... întotdeauna. Acel
curs dezinvolt și profund în același timp, a pus
stăpânire pe biografia mea intelectuală de mai
târziu, alături – desigur! – de cartea „rivalului”
său, cum îl bănuiam în acea vreme pe Ion Vlad,
Povestirea, un eveniment al cunoașterii.
Dar adevăratul Mircea Zaciu, intelectualul
profund ancorat în destinele literaturii vremii,
dar și ale spiritualității românești dintotdeauna, și-a arătat adevărata față și neclintita
valoare umană în Jurnalul său, adevărată operă
de sertar, alături de capodopere ale genului,
apărute după evenimentele din decembrie
1989. Primul volum, cuprinzând însemnările
dintre 1979-1982, a apărut la Editura Dacia,
Cluj-Napoca în 1993, volumul al doilea (1982,
continuare – 1983) s-a tipărit în 1995 la aceeași
editură, iar volumul al treilea (cu însemnările din anii 1984-1986) a apărut la Editura
Albatros, București, 1996.
Jurnalul său, jurnal de scriitor, se caracterizează în primul rând prin stilul ales, rafinat
și precis în același timp, dar și prin puterea de
observație atât a devenirii în contextul crizei
politice și sociale ale vremii a valorilor spirituale, cât și a pulsului epocii și al destinelor
individuale care-l înconjurau și-i ofereau orizonturi noi de acțiune, sau, dimpotrivă, i-l
obturau. Pentru că Mircea Zaciu nu era omul
distant, coborâtor stângaci din turnul lui de
fildeș, cum ni-l închipuisem, ci un spirit bătăios, răzvrătit în desișul de curse și opreliști ale
manifestărilor libertății de expresie și gândire
ale vremii, acționând cu curaj, cu scrisul și
fapta, pentru desțelenirea ideologiei minciunii,
a arsenalului prejudecăților politice întrețesute în mod aproape barbar în fața creațiilor
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Jurnalul lui Mircea Zaciu
adevărate. Că nu a topit această vastă informație în creuzetul unor creații literare de sine
stătătoare, proprii, considerate de unii critici
ca fiind adevărata măsură a devenirii estetice
a unei literaturi, noi nu o considerăm o limită
a actului de creație a autorului. Dimpotrivă.
În acele notații zilnice, dacă nu, la distanță
mică de evenimentele reale petrecute de autor,
evenimentele, filtrate prin inima și mintea sa,
păstrează în timp întreaga prospețime a trăirilor, iar cititorul acestui gen, „de frontieră”

cum s-ar zice, între literatură și document de
epocă, are o dublă revelație: cea individuală,
strivită, frământată, crucificată între idealul
visat și opacitatea social-politică a vremii și
cea a unei realități gri și absurde din fața sa,
ridicată de niște neaveniți, la rang de „ideal”.
Criticul și istoricul literar Mircea Zaciu își
pune, desigur, întrebări privind soarta jurnalului său. Își amintește de cuvintele lui Gide,
unul dintre maeștrii de necontestat ai acestui
gen: „Mă leg cu disperare de acest carnet, el
face parte din răbdarea mea, mă ajută să nu mă
scufund” (Jurnal, vol. II). În aceeași situație era
și scriitorul român, credem noi, amintindu-ne
despre linșajul mediatic din partea intelectualilor de stânga din întreaga lume, coordonat
de Comintern, față de Andre Gide, odată cu
publicarea însemnărilor sale de după vizita
din 1936, în URSS, când a dezvăluit, dezinvolt,
toate racilele stalinismului. Desigur, cărțile
apărând într-o țară liberă, comuniștii nu au
putut face mai mult. Le cunoaștem apucăturile.
Nu se știe ce s-ar fi întâmplat dacă Securitatea
ar fi dat peste însemnările lui Zaciu. Dar omul
și-a continuat cu cerbicie însemnările, notând
mereu și mereu, cu fiecare pată de culoare a

verbului, nuanțele cu care se întunecau orizonturile epocii: evenimente, oameni, confruntări.
Profesor la o mare universitate a țării din
Transilvania („Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca),
asistă cu uluire și face apel la necruțătoare judecăți valorice, de om integru și dascăl rafinat,
la încercările politicului de a compromite dezvoltarea intelectuală a tinerei generații, prin
directive absurde și imixtiuni ale „prostocrației” instituționalizate în actul pedagogic.
În calitate de critic literar face parte din
comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor,
unde se izbește, la fel, de încercări necontenite
ale conducerii politice de a deturna rolul instituției, singura care mai păstra nealterate, încă,
valorile umane, morale și estetice, într-un spațiu
în care obediența pe toate liniile față de perechea
dictatoare era modul de manifestare al societății. Și o face cu îndârjire, rămânând neaplecat
la toate încercările de racolare din partea celor
ce-și exercitau puterea în modul cel mai josnic.
Mircea Zaciu a fost coordonatorul activității conjugate a șaizeci de personalități, autori ai
Dicționarului Scriitorilor Români, realizat în
patru volume, după modelul marilor elaborări
în domeniu, adevărate comori ale prezentării
și evaluărilor critice și estetice ale creatorilor
din literaturile occidentale. Aici s-a trezit cu o
seamă de veleitari ai puterii care și-au arogat
drepturi de cenzurări arbitrare, atunci când
se declarase formal că cenzura a fost abolită.
Deplasări fără număr la București la editură și
la instituțiile responsabile cu publicațiile și la
forurile politice, rapoarte, sesizări i-au împuținat sănătatea, pentru ca, în final, acei cerberi în
fața gândirii și a valorilor să învingă, iar Dicționarul va apărea de-abia după 1990.
Desigur, nu se pot trece cu vederea punctele
lui de vedere privitor la unele observații asupra
lacunelor unor creații românești, neexprimate
în volumele sale de critică. Am aminti doar una
dintre reflecțiile sale, răsfoind ziarele vechi, din
colecțiile bibliotecilor, în îndelungatele zile de
documentare. O oferim spre dreaptă cumpănire scriitorilor de azi și de mâine, referitor la
sursele de inspirație solide, nealterate, pentru
narațiunile lor (și nu numai!): „...răsfoirea unui
ziar de epocă îți dă adevărata dimensiune a
vieții ardelenești de la finele veacului trecut și
începutul celui prezent, îți dai seama ce societate închegată, structurată, bine rânduită și
așezată aveau” (Jurnal, vol. III). Lucru ce nu-i
apărea, definitiv și concret realizat în marea
literatură realistă a regiunii. Iar această observație ne dă de gândit.
Prin urmare, Jurnalul lui Mircea Zaciu
constituie nu doar un regal de însemnări „zilnice”, ci o adevărată saga a vieții spirituale și a
realității românești din ultimii ani ai celei mai
cumplite dictaturi din Estul european. ■
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Noaptea plec, noaptea mă-ntorc

F

lorin Lăzărescu aduce în prim-plan
un subiect de proximitate temporală
și locală: a trăi într-un mediu nou,
postdecembrist, racordat la schimbările
socio-economice ale pieței libere, libere de
orice constrângere, dincolo de acceptarea acestui nou mod de viață de către generația celor
ce așteaptă ieșirea la pensie. Romanul Noaptea plec, noaptea mă-ntorc (Ed. Polirom, Iași,
2021) este o tulburătoare confruntare între
două lumi, cea nouă cu noi rigori de adaptare
și cea veche, a conformismului, a legilor imuabile, a bunului simț cultivat în familie, cu un
reper statornic: mediul familial.
Cuvântul-cheie noapte are mai multe semnificații, la un prim nivel este perioada de
liniște, recuperare, necesar popas al visului
compensator. A doua semnificație poate face
trimitere la Nyx, noaptea în cultura greacă,
fiica Haosului și mama Cerului. Conform acestei viziuni, noaptea străbate cerul într-un car
tras de patru cai negri și este însoțită de Parce,
divinități htoniene. Romanii le considerau zeițe
ale sorții, identice cu moirele din mitologia
greacă. „Torcătoarele”, trei la număr, Atropos,
Clotho și Lachesis aveau o putere implacabilă
în călăuzirea destinelor omenești: una depăna
firul vieții, a doua torcea firul și cea de-a treia
curma firul vieții muritorilor.
Am reamintit aceste repere de mitologie
greco-romană, pentru că titlul romanului lui
Florin Lăzărescu conduce spre această zonă
mitologică, iar gestul de-nceput și de final al
personajului principal, semnul crucii făcut la
plecarea în noapte sau revenirea acasă tot în
întuneric, este ca o rugăciune de a nu veni și
cea de-a treia Parce, Lachesis, cea care curmă
firul destinului. Este un gest și apotropaic, de
apărare împotriva forțelor malefice, acelea ce
se ascund sub mantia neagră a nopții.
Florin Lăzărescu este un apreciat scriitor
român, prozator și scenarist. În cea de-a doua
calitate reamintim că a primit distincții prestigioase, scurtmetrajul Lampa cu căciulă (2006)
este câștigător al festivalului Sundance, SUA,
mediumetrajul O umbră de nor (2014), a fost
premiat la Cannes, iar lungmetrajul Aferim
2015 a obținut Ursul de Argint la Bienale și a
fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun scenariu în
2015. Regăsim acest stil de scriere, concentrat
sub forma unui scenariu cu personaj iradiant, de la care se dezvoltă teme secundare, ce
devin, pe parcurs, teme prioritare în receptarea
celorlalte personaje, finalul fiind o „acoladă”
explicitară a unor destine.
Tatiana Țibuleac a considerat romanul
Noaptea plec, noaptea mă-ntorc „un roman
superb, greu de egalat ca asceză stilistică (...)”.
Este, într-adevăr, stilul narațiunii care captează

și te antrenează să participi la un univers pe
care îl recunoști, este al generației vârstnicilor,
este diferența de lumi, totalitară și democratică,
diferența de mentalități și influențe, o evidentă
antiteză între tradiționalism și modernism (de
la meniul restaurantului din gară la pachetul cu
mâncare al navetistului). Până la a detalia câteva
secvențe ilustrative, care contribuie la definirea
prozei lui Florin Lăzărescu, constatăm umorul
fin, subtil care catalizează plăcerea monologului
în principal și, în plan secund al dialogului circumstanțial. Directorul de altădată, investitorul
de azi, îi oferă viitorului pensionar, angajatul său
pe vremuri, extraveral (!). În tramvai scaunul
este ocupat de... sacoșe: „Bine
că i-a obosit babei sacoșa”, zice
Pavel stând în picioare în mijlocul de transport în comun.
Limbajul este deseori trivial,
un mod de exteriorizare a
stării emoționale grefată pe o
subcultură evidentă și pe un
comportament de negare a
evidenței pentru a ieși în evidență. După multe episoade,
în care familia lui Pavel apare
ca fundal al unui climat conservator, scriitorul deconspiră
starea de liminalitate în care
se află personajul principal:
a alege între a ieși anticipat
la pensie sau a suportat climatul defavorabil
cu care sunt tratați cei ce urmează să se pensioneze. „Moș Mistrie” ‒ aceasta este percepția
generației tinere, iar Pavel își declară atingerea
limitei: „Și eu cui rămân (s-a făcut reforma la
pensii, n.n.)? Nu mai pot, sunt și eu om. Noaptea plec, noaptea mă-ntorc... Am și probleme și
cu inima”. Scena emblematică pentru întreaga
narațiune este „călătoria” lui Pavel în clădirea,
turn cu multe birouri, ale multinaționalelor. Fiecare etaj are imaginea instituțională, tineri cu
profesii noi, dar cu limbajul subcultural, motiv
pentru care Pavel concluzionează: „Degeaba
lucrează aici, tot ca pe șantier vorbesc!”
Ceea ce definește întregul roman din perspectiva discursului este plăcerea monologului,
rareori și exteriorizarea prin vorbirea directă.
Este un mod de defulare, o necesară relație cu
mediul, cu familia, cu sine. Și, într-un crescendo
pe care reputatul scenarist îl deține ca tehnică
de creare a tensiunii cinematografice, implicit
a scenariului-schiță a romanului, este lecția de
terapie persuasivă prin manipularea afectelor.
O primă etapă este esența poveștii de viață:
interviul pentru angajarea ca îngrijitor (clening
operator, în limbajul actual), cum ești perceput
în societate (i se cere autodepășire), cum te vezi
tu (introspecție). Totul este însă tratat de Pavel
în cheia umorului subtil. Umorul este pârghia
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dintre realitatea percepută (subiectivă, cea pe
care o reconstruiești din „depozite”, reminiscențe de amintire) și acomodarea dificilă la un
nou mod de viață, la limita cu vârsta de pensionare. Neputința, lipsa comunicării și a empatiei
cu grupul de lucru sunt cauzele esențiale ale
acestei noncomunicări cu lumea și ale atitudinii de retractilitate din fața ei într-un univers
de valori tradiționale. A doua etapă este asistarea la demonstrația de conștientizare a valorii
proprii, de dezvoltare a personalității, de autodepășire. „Muncește și viața te va răsplăti... Și în
orice moment al vieții poți apăsa acel buton și
schimbi de pe modul supraviețuire... pe modul
învingător... Pentru că în cele
din urmă... supraviețuirea este
o iluzie...” Pavel receptează
mesajul în cheie tradiționalist-umoristică: „Apoi, dacă
așa-i la teatru, chiar n-am
pierdut nimic că nu m-am
dus niciodată!” „Călătoria”
în această lume nouă este
făcută de Pavel pentru a-și
vedea fiul, cel ce s-a integrat
în acest univers și privește cu
detașare, dar cu dragoste filială camuflată, apropierea de
starea de liminalitate, pensionarea tatălui său. Este și un
act de descoperire a unui sine
„desenat” de societate, este acțiunea societății
asupra individului de a-l obliga să se identifice
cu aceasta, să devină o altă persoană.
Tehnica de susținere a dinamicii narative
rezidă în plăcerea monologului, personajul
vorbind cu sine sau cu ceilalți, chiar dacă îi
este refuzată comunicarea. Este ca o voce care
alternează planurile, prozatorul construiește
cadre pentru acest permanent monolog, nu-și
lasă personajul în singurătate, îl pune în situația de a realiza că în realitatea imediată este și
mai singur decât în propria-i singurătate. De
aici o altă accepțiune a sensului titlului: noaptea plec, noaptea mă-ntorc.
Singurătate și liminalitate sunt cele două
axe ale destinului său, iar despre vorbit: „Am
vorbit... cât să ne iubim”. Monologul salvează
dialogul între generații. Rămâne pe fundalul
poveștii de viață imaginea bărbatului îmbătrânit înainte de vreme, singur în noapte,
făcându-și semnul crucii, în câmp: „Într-o
parte sunt luminile chioare ale haltei. În față e
doar întunericul”. Impresionantă imagine cu
un potențial sugestiv afectiv remarcabil!
Recentul roman al lui Florin Lăzărescu este
o reală provocare pentru orizontul de așteptare
al unui public ce se dorește a se regăsi într-o
lume supusă unei dinamici care schimbă chiar
sensul vieții. ■
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Zbor de noapte
Gândurile mele zboară spre tine
cu aripi împrumutate
din ținutul îngerilor
Ei sunt cei care îmi veghează visurile
în care m-am rătăcit
de atâtea ori
Am decolat de pe aeroportul iubirilor
pierdute cu întârzierea anilor trecuți
prea repede
În bagajul de mână am luat doar
sufletul meu atât de îndrăgostit
de sufletul tău
Dacă n-am să pot ajunge pe aeroportul
în care lumina speranței a dispărut
Voi ruga păsările cerului să mă învețe

Scrisul Românesc
din nou să plutesc
spre tine printre copacii ce se roagă
cu crengile lor cerului
Când zborul meu le va îngreuna aripile
de atâta așteptare
Mă voi lăsa pradă întunericului nopții
rugându-le să-ți aducă la fereastră
buzele mele arse
de dorul tău
Mai am o ultimă dorință
Să mă prăbușesc în albastru ochilor tăi
neiertători și triști
La care mă gândesc acum în acest
ultim și disperat
Zbor de noapte

Clipa de iubire
Ceasul e o invenție blestemată
ce îți amintește de timpul care trece
Vezi cum în fiecare clipă de bătrânețe
te îmbolnăvești
Când tânăr ești ai crede că vei rămâne

Poezie

așa o veșnicie
A timpului clepsidră fără să îți pese
se golește grăbită cu fiecare clipă
Te irosești cu nepăsare și viața ți se scurge
ca sângele din venele unui sinucigaș
Când după ani și ani constați cu disperare
că timpul nu te întreabă dacă mai știi
cât este ceasul
Ai să înțelegi că viața se măsoară
în clipe de iubire
Este momentul când timpul stă în loc
și dragostea ne uită îmbrățișați
Atunci uităm de timpul care trece
iar clipele devin eternități pe care le-am putea
trăi în mii de vieți
Chiar dacă știința a progresat și omul
prin cosmos rătăcește
Gândindu-mă la ce a fost
și ce va fi
Iubita mea sunt iarăși trist
Omul n-a inventat încă mașina
care ar putea să țină în loc timpul și cu el odată
Clipa noastră de iubire ■

Poeme
Vinovăția umbrei
calul s-a întors singur din război
bate din poartă în poartă
dar cine ar primi un cal
care și-a pierdut soldatul
cine ar șterge din privirea lui
o moarte
sau o viață trăită în moarte
el s-a întors singur
tropăie
nechează
dar cine ar primi un cal
întors din război
pe jumătate cine
e ca și cum ai vedea
un sine rătăcind
iar istoria nu a reținut niciodată
umbrele
nici măcar pe cele ce dorm
lipite de vreun mormânt

Ne mutam din mine în tine
ca dintr-o casă
într-altă casă
din mântuire în mântuire
ca două pietre în deșertul acestei lumi
goliți de resturi în cămăși albe
ne lipeam brațele de adevăr
și chicoteam când întunericul
se topea sub tălpile moi
am crescut
vai cât am crescut șerpește prin gânduri

în mine sunt războaie
în tine se înserează în mijlocul zilei
și gropi adânci ne stăpânesc ființele
suntem ca morții
fiecare în pământul său cleios
ne ajunge să schimbăm două vorbe
și auzim trosnind
capacul sicriului
vai nouă că ne-am avut
dar nu ne-am rămas

Timpul se va întoarce în bârlogul lui
ca un animal bătrân și bolnav
cu gâtul uscat cu limba pleoscăind
se va trânti în țărână
ceasurile vor bate anemic
și sângele vremii va înnopta pe buzele noastre
ca un sărut de adio
moartea se va așeza pe brațele lui scorojite
și vor visa împreună mări și oceane
dezastre și nebunii
așa cum visează toți oamenii creduli
vor curge râuri de smoală
flăcări apocaliptice vor cuprinde gândurile
timpul se va întoarce învins cu oasele zdrențuite
cu fălcile încleștate
și va gusta țărâna de sub mantia-i neagră
ca un soldat rănit pe front
iar moartea se va așeza pe brațele lui
ca o femeie plătită să-i iubească neliniștea ultimei pulsații
și vor visa împreună munți și păduri
flăcări apocaliptice șanțuri adânci
timpul se va întoarce în bârlogul lui
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ca un câine urmărit de hingheri
ca un poet fără pâine și vin la o cină de taină
unde iluziile
ca niște femei goale l-ar vinde pe nimic

Noaptea cercul se închide
până la strigăt
și caii se întorc în grajdurile vechi e frig
miroase a război a câmp ud
a femei triste
și cercul se strânge până la violet
tăcerea mea e un imn
de acum miroase a tristețe
a câmp ud
a sârmă ghimpată
caii rumegă întunericul viu
și cercul se strânge
femeile își strigă tinerețea pierdută
eu tac
miroase a lașitate
mă lepăd ușor de tot adevărul
îmi acopăr brațele cu frig și beznă
caii tropăie de zor
nu naște nimeni
nici măcar întunericul n-ar suporta ideea
unui țipăt în plus ■
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e e, oare, mai nociv și mai periculos?
Să negi Holocaustul, sau să te folosești
de ororile sale pentru a dobândi o cu
totul nemeritată faimă? Cei care aleg prima
variantă întinează memoria victimelor ori
rănesc grav, fie și după decenii întregi, supraviețuitorii acelor vremuri întunecate sau pe
urmașii lor. Pe când ceilalți, cei care clamează
în mod fals că s-au numărat printre prizonierii
din lagărele morții, aruncă, atunci când sunt
demascați, o urmă de îndoială chiar și asupra
acelora care au suferit cu adevărat în anii cei
mai negri ai celui de-al Doilea Război Mondial. Acestea sunt doar câteva dintre premisele
de la care pornește cartea lui Javier Cercas,
Impostorul (2014).
Scriitorul spaniol are în vedere cazul – deja
celebru (și nu doar în Europa!) – al lui Enric
Marco, un muncitor catalan care a pretins ani
de zile că ar fi fost una dintre victimele lagărelor naziste, ajungând, astfel, să fie cunoscut și
admirat în întreaga Spanie, să țină conferințe,
să apară în emisiuni televizate, să acorde interviuri și să fie recompensat pentru niște merite
pe care nu le-a avut niciodată. Căci, în anul
2005, în urma investigațiilor atente întreprinse
de istoricul Benito Bermejo, impostorul a fost
demascat public, documentele atestând faptul
că el nu s-a aflat niciodată în lagărele despre
care vorbea, nu a avut de suferit de pe urma
vreunei prigoane, ci doar a susținut ani de
zile un lung șir de minciuni, amestecându-le
cu jumătăți de adevăruri și creând, astfel, o
poveste care nu era a sa. Cu toate astea, Marco
a continuat să-și apere punctul de vedere și
să-și pledeze cauza, subliniind că el a pornit
de fiecare dată de la fapte reale.
Fascinat de propria imagine și îmbătat de
himera celebrității, acesta își va modifica până
și data de naștere (e drept, doar cu două zile...),
susținând că a venit pe lume la Barcelona, pe
14 aprilie 1921, cu exact zece ani înaintea proclamării celei de-a Doua Republici Spaniole.
Apoi, e drept, catalanul a fost încarcerat, însă
doar pentru scurtă vreme (și nicidecum din
motive politice, neaflându-se niciodată în
vreun lagăr de concentrare). A petrecut câțiva
ani în Germania, dar nu a fost deportat, ci a
ales să plece din Spania din simplul motiv că,
în Germania, putea câștiga mai bine în acei
ani. Până și pretenția sa de a fi fost un dârz
luptător republican în timpul Războiului Civil
care a sfâșiat Spania între anii 1936-1939 s-a
risipit treptat, câtă vreme niciun document ori
vreun alt martor dintre puținii rămași în viață
nu i-a putut confirma spusele (și apoi, în fond,
câți muncitori catalani nu erau anarhiști ori
simpatizanți republicani în anii ’30 ai secolului
trecut, dar nimic mai mult?...)
Toate aceste elemente l-au determinat pe
Javier Cercas, unul dintre cei mai importanți

scriitori ai prezentului, să se apropie de cazul
Marco și să-l investigheze atent, Mario Vargas
Llosa însuși, bunul său prieten, intuind potențialitățile artistice ale demascării impostorului
și încurajându-l pe autor în direcția aceasta. Iar
Cercas va medita asupra cazului, evaluându-l
din unghiuri de vedere diferite și cumpănind
raportul dintre jumătățile de adevăr și minciunile spuse de impostorul catalan, decis, în
ciuda tuturor dovezilor care se adunaseră deja
împotriva sa, să susțină până în pânzele albe că
intențiile lui au fost bune. Să existe, oare, „minciuni benefice”? Să fie adevărat
că, în ciuda imposturii dovedite,
Marco a contribuit în vreun fel
la condamnarea fascismului și
la cunoașterea ororilor lagărelor naziste? Evident, dorința
unui simplu muncitor de a se
afla în centrul atenției și de a
deveni celebru fără merite este
condamnabilă, dar oare dincolo
de impostura sa nu se află și o
lecție de care, într-un fel sau
altul, prezentul ar trebui să țină
seama? Oare nu nutrește fiecare
om o mai mare sau mai mică
dorință de a se bucura de faimă?
Răspunsurile la toate aceste
întrebări, formulate direct pe
parcursul textului sau implicite,
se clarifică treptat, iar tehnica
amânării, excelent stăpânită de scriitor, duce
la dezvăluirea ori cel puțin la sugerarea unor
semnificații nebănuite la prima vedere. Căci
un simplu muncitor, omul de pe stradă, altfel
spus, se transformă, în urma propriului efort
fabulatoriu, într-un fals supraviețuitor al Holocaustului, în cadrul unui proces complex care,
privit din perspectivă strict artistică, poate
duce cu gândul chiar la celebra transformare
a lui Alonso Quijano în Don Quijote...
Sigur, că, în acest fel, cartea lui Cercas
devine, pe nesimțite, o profundă meditație
asupra resorturilor ficțiunii înseși și a tehnicilor sale, dar și asupra rolului și locului măștilor
sociale ori culturale pe care lumea contemporană le acceptă ori chiar le încurajează, ca și al
fabulațiilor pe care, cel puțin uneori, oamenii
sunt atât de doritori să le consume – ori chiar,
în anumite circumstanțe, să le producă. Numai
că trebuie să recunoaștem că această paralelă a
lui Enric Marco cu Don Quijote e riscantă – și,
de la un anumit punct încolo, chiar periculoasă, amenințând să-l facă pe impostorul
catalan o figură realmente acceptabilă sau,
cel puțin, de înțeles în demersurile sale. Da,
Alonso Quijano devine eroul propriei sale
imaginații, transformându-se în Don Quijote,
numai că, în cazul său, finalitatea e diferită,
el negând, în principal, realitățile prezentului,
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fără a încerca să-și rescrie/recompună o istorie personală, și cu atât mai puțin să-și asume
faptele ori suferințele altora, limitându-se, cel
mult, la imitarea modelelor livrești, a comportamentului eroic al personajelor literare pe care
le iubea, cunoscându-le din cărțile preferate.
Țelul său era să construiască o lume mai bună și
mai dreaptă, cu mijloacele cavalerilor rătăcitori
și respectând codul de onoare al acestora, iar
nu pur și simplu să se bucure de faimă în ochii
celor din jur... În vreme ce Marco subminează
în mod constant realitatea istorică și delegitimează chiar noțiunea
de adevăr, folosindu-se,
pentru propriul beneficiu, de una dintre cele
mai tragice epoci din
istoria secolului XX,
mințind nu pentru a
urma modelul vreunei
cărți ori pe cel al vreunui personaj celebru, ci
asumându-și suferințele altora din simpla sa
nevoie de celebritate...
Textul lui Javier
Cercas este un adevărat
tur de forță și un demers
artistic ce depășește cu
mult intenția declarată
inițial, și anume încercarea de a aduce în
prim-plan figura unui impostor care s-a folosit
de istoria tragică a Europei pentru a-și construi
o falsă imagine și a câștiga o faimă la care nu ar
fi avut dreptul. Dar, dincolo de orice, trebuie să
recunoaștem că Marco însuși este un personaj
uimitor, stăpân peste o retorică a imposturii ce
uneori duce spre comicul grotesc, dar care, ani
de zile, a reușit să convingă și să impresioneze.
Până la urmă, oamenii care l-au ascultat au
părut atât de doritori să-l admire și să-l pună
pe un extrem de înalt piedestal, încât Marco
nu a mai putut da înapoi, odată pornit mecanismul fabulației... Dar să fie, oare, atât de grav
faptul că a pretins că a suferit într-un lagăr de
concentrare, dacă în felul acesta (și doar în felul
acesta!...) putea deveni un soi de purtător de
cuvânt al celor care au suferit, al tuturor celor
care au fost cu adevărat acolo, însă nu au mai
apucat să se întoarcă și să-și spună povestea?
Raționamentul este doar aparent corect și nu
se poate susține cu adevărat, în ciuda tuturor
eforturilor lui Marco de a-l convige pe scriitor
de dreptatea sa – care va rămâne până la capăt
a sa, dovedindu-se, practic, a fi nu dreptate, ci
un simplu punct de vedere care alege în mod
deliberat să distorsioneze adevărul și să falsifice
istoria, fie și doar pe aceea personală.
Javier Cercas, Impostorul. Traducere și note
de Mariana Sipoș, București, Editura RAO, 2020.
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u toții gândim și ne exprimăm adesea
despre iubire, fericire, morală, relații
sau alte aspecte cardinale ale vieții, care
ne pasionează și ne tulbură în același timp și
probabil în aceeași măsură. De fapt, cu toții
filosofăm mai mult sau mai puțin conștient,
formal, sistematic ori argumentat. De altfel,
filosofia este considerată un remediu pentru
neliniștile noastre existențiale și o metodă de
adaptare la complexitatea unei vieți stresante
și-a unei lumi în continuă schimbare. Deși se
postulează că numai omul are conștiința de
sine și gândirea abstractă necesare filosofării,
se constată că, totuși, capacitatea de adaptare
nu este apanajul lui. Din date empirice, se pare
că unele animale au învățat să se adapteze mai
bine și mai natural la provocările variate ale
vieții. Chiar și-n lipsa unui limbaj articulat,
acestea și-au creat un mod specific și eficient
de viață, bazat nu pe concepte sau pe teorii
abstracte, ci pe instincte și deprinderi practice. În raport cu necesitățile propriei naturi
și cu criteriile suficienței și
eficienței, s-ar zice că ele și-au
format, fie și inconștient, o
filosofie frustă de viață fericită, care ar putea constitui un
model pragmatic sau măcar un
reper orientativ pentru filosofia umană mult mai sofisticată.
În fond, analiza comparativă
a etologiei animale și umane
reprezintă un demers filosofic
interesant și util, ce deschide
noi paradigme de abordare și
orizonturi de înțelegere.
Scriitorul american John
Gray, fost profesor de filosofie
la Universitățile Oxford, Harvard sau Yale cu preocupări în
sfera istoriei ideilor, și-a dovedit predilecția
pentru un atare tip de demers filosofic prin
publicarea unor cărți ca Gânduri despre oameni
și alte animale ori Câini de paie, dar și recentul
volum intitulat Filosofia felină. Pisicile și sensul
vieții (Ed. Trei, 2021). Raportându-se la natura
și viața pisicilor, noul volum se înscrie în controversata linie interpretativă care sugerează
posibilitatea de-a învăța din comportamentul
adaptativ al micuțelor feline. „Câțiva filosofi
au recunoscut că noi avem ce să învățăm de la
ele”, consemnează fără reticență autorul, susținându-și aserțiunea prin exemplele lui Michel
de Montaigne sau Arthur Schopenhauer. Fiind
private de conștiința de sine, pisicile nu se
confruntă cu angoasele pe care le provoacă
aceasta în legătură cu sensul vieții, sinele,
moartea sau dilemele etice. Firi sensibile, de
obicei liniștite și capabile de un impresionant
atașament, inteligentele feline se adaptează
rapid și natural la toate situațiile vieții, părând
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„Filosoﬁe”
felină pentru viața umană
a beneficia fără efort conștient de împăcarea
cu sine, de seninătatea și de echilibrul lăuntric pe care le revendică în mod exclusivist
filosofia umană. „Filosofia” de viață a pisicilor
este inconștientă și se rezumă strict la manifestările specifice naturii lor, fără să implice
un conflict interior și fără să nutrească idealuri ce pot deveni eșecuri dezamăgitoare. În
schimb, filosofia noastră de viață, că e rezonabilă sau irațională, este efectiv conștientă și
încearcă fără succes să neutralizeze neliniștile
intrinseci naturii noastre. „Originea filosofiei
este angoasa”, scrie John Gray, „iar pisicile nu
suferă de angoasă. ...Pentru oameni, lumea în
sine este un loc amenințător și bizar. ...Filosofia
și religia sunt eschive în fața neliniștii stăruitoare
care decurge din calitatea de a fi om.”
Filosofia felină, ca să folosesc expresia grandilocventă a autorului, presupune o viață fără
iluziile generatoare de deziluzii și ne recomandă
tacit o adaptare cât mai naturală la inerentele
crize existențiale și inevitabilele schimbări de
mediu. Dar pentru realizarea
acestui deziderat behaviorist
ar trebui să contracarăm
egocentrismul angoasant
al propriei conștiințe prin
adoptarea unei atitudini
mai stoice în fața vicisitudinilor frustrante ale vieții.
„Orientată asupra ei însăși,
conștiința este un impediment pentru o viață bună.
Conștiința de sine a scindat
mintea umană... Întrebările
despre sensul vieții supurează
suferință reprimată. Prin
contrast, mintea felină este
una singură și nescindată.
Durerea e suferită și uitată,
iar bucuria vieții revine. Pisicile nu au nevoie
să-și examineze existența, pentru că ele nu se
îndoiesc că viața merită trăită. Conștiința de sine
specifică oamenilor a dat naștere acelei neliniști
perpetue pe care filosofia a încercat în van să o
aline.” Lectura volumului seamănă cu o explorare în manieră ludică a ceea ce pisicile ne-ar
putea învăța și ne ajută la demontarea prejudecăților care ne împiedică să savurăm gustul
vieții simple.
Consacrându-se ca un înverșunat critic
al dogmelor, John Gray nu ezită să abordeze
domenii mai inedite, subiecte mai problematice
sau interpretări cu potențial polemic. Filosofia
felină se încadrează în acest provocator tipar
filosofic și epistemologic, care sfidează standardele hermeneutice tradiționale, eludează
clișeele ideatice și respinge uzanța conformismului ori formalismului. Într-un mod liber și
nonșalant, dar într-un stil elegant și destul de
atractiv, cartea reprezintă un melanj interesant

și posibil controversat de aparentă frivolitate și
profunzime manifestă, umor rafinat și seriozitate moderată sau compasiune și intransigență.
Referindu-se la cultele nemuririi și la zeitățile
pisică, dar relatând și povești adevărate despre
unele pisici concrete (precum Mèo), cartea
se constituie într-o nedisimulată celebrare a
mitologiei și-a vieții acestor feline. Ea poate
fi desemnată drept un original studiu filosofic
despre viața fericită prin prisma comparației
dintre etologia umană și cea animală. În mod
sarcastic, John Gray insinuează că filosofii
perorează inutil despre idealul fericirii și semnalează că pisicile nu se străduiesc să atingă
acest ideal. Ele nici măcar nu conștientizează
conceptul de fericire, dar sunt fericite cu starea
lor naturală. Etica felină înseamnă tocmai trăirea în conformitate cu propria natură, așa cum
susținea și Spinoza.
În final, autorul divulgă cititorilor „zece
ponturi feline pentru cum să ai o viață reușită.”
Fie și numai pentru aflarea acestor ponturi,
volumul lui John Gray merită citit! Eu, recunosc, am avut și un alt motiv la fel de subiectiv
ca și pasiunea pentru filosofie sau lectură. Și
anume, Mao. Mao, nu Mèo! Mèo este pisica
din cartea lui John Gray, care a supraviețuit
războiului din Vietnam. Mao este pisica tigrată
cu ochi de-o expresivitate aproape umană,
felina jucăușă, inteligentă, sensibilă, comunicativă și frumoasă din viața mea, cea care,
doar prin comportamentul ei natural, prin
atașamentul ei sincer și prin capacitatea ei de
adaptare îmi arată o filosofie frustă de viață
fericită. Spre deosebire de oamenii care se războiesc autentic și se alintă ipocrit, Mao mușcă
și zgârie în joacă, dar toarce cu o satisfacție
neprefăcută. Ea pare fericită și când mușcă,
zgârie sau toarce, deși nu caută fericirea! Noi,
oamenii, căutăm mereu fericirea, dar o găsim
rar. Pentru că o teoretizăm idealist, în loc să
o trăim realist. Ne-am putea adapta filosofia
cea sofisticată la „filosofia” simplistă a pisicilor.
Care ne sugerează că nu există viață fericită
în lipsa sincerității, naturaleții și-a simplității.
Mă uit întrebător la Mao. Ochii ei expresivi
mă privesc aprobator. Sau, cel puțin, așa îmi
place să cred! ■
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ea mai recentă lucrare a lui Leo Butnaru
în domeniul traducerilor a apărut în
anul 2021, la Iași, cu titlul Clavecine și
vecinătăți (Ed. Panfilius). După cum se menționează pe contrapagină, textele din acest volum
au fost publicate în revista de cultură „Argeș”,
în perioada 2008-2021.
Leo Butnaru, un nume arhicunoscut în literatura contemporană, antologhează, traduce și
prezintă poeți, ale căror maniere de exprimare
străbat epocile. Paginile care li se consacră
sunt însoțite și de o scurtă biografie, cu accent
pe cele mai importante momente, care le-au
determinat opera, precum și de note diverse,
menite să faciliteze înțelegerea elementelor
aparținând altui etos, de către cititorii români.
Editată cu sprijinul revistei de cultură
„Argeș” și Centrul Cultural Pitești, antologia are
cinci părți. Astfel, Din poezia franceză, spaniolă
și italiană, sunt traduși: Francis Picabia, Guillaume Apollinaire, Yvan Goll, Jacques Prévert,
Réne Char, Eugéne Guillevic, Aimé Césaire,
Federico Garcia Lorca, Giuseppe Ungaretti,
Maria Luisa Spaziani și Aida Merini. Din poezia
rusă și ucraineană, sunt tălmăcite texte semnate
de către: Ivan Bunin, Vasili Mazurin, Elena
Guro, Davis Burliuk, Vasili Kamenski, Velimir
Hlebnikov, Tihon Ciurilin, Nikolai Gumiliov,
Vladislav Hodasevici, Gheorghi Zolotuhin,
Aleksei Krucionîh, Nikolai Aseev, Anna
Ahmatova, Serghei Bobrov, Boris Pasternak,
Osip Mandelstam, Ilya Ehrenburg, Serghei
Treteakov, Marina Țvetaeva, Tatiana Veciorka,
Vladimir Maiakovski, Bogdan Gordeev

V

Din poezia lumii
Bojidar, Serghei Esenin, Konstantin Bolșakov,
Elpidifor Titov, Anatoli Mariengof, Leonid
Cernov, Ippolit Sokolov, Boris Poplavski, Nikolai Zaboloțki, Iuri Odarcenko, Daniil Harms,
Leonid Martînov, Boris Kornilov, Igor Cinnov,
Pavel Zalțman, Ghenrih Sapghir, Ghennadi
Alekseev, Robert Rojdestvenski, Andrei Voznesdenski, Iosif Brodski, Igor Pomeranțev,
Namjil Nimbuev, Vera Pavlova, Nika Turbina,
Andrei Korovin, Anna Iablonskaia, Oleska SlisArenko, Mihail Semenko și Mihailo Kameniuk.
Din poezia americană, latino-americană și vietnameză,
au fost reținute următoarele
nume: Stephen Crane, Jules
Supervielle, Marco Antonio
Montes de Oca, Alejandra
Pizarnik și Mai Văn Phấn. Din
poezia scandinavă, poloneză și
lituaniană, figurează numele
lui Olav H. Hauge, Hans Børli,
Hunvor Hofmo, Krzysztof D.
Szatrawski și Vladas Braziūnas. În sfârșit, Din poezia cehă,
sârbă, slovacă și sârbă, rețin
atenția: Antun Branko Simić,
Jaroslav Steifert, Zoran Pešić

Ora H a sosit!

olumul de lirică Ora H de Alexandru
Cazacu (Ed. Neuma, 2021), cu o prezentare semnată de Horia Gârbea, poartă un
titlu misterios, care amintește de romanul Ora
25, scris de Constantin Virgil Gheorghiu. Ora H,
cea după al cărei răgaz tânjește poetul, saturat de
compania amicilor care-i seamănă atât de mult,
încât senzația de a se revedea pe sine ca în mai
multe oglinzi, îl obosește, supunându-l monotoniei, este definită în termeni firești: „Ora în care
vrei să rămâi singur/ pentru
că îți este frică/ de acei care
ți se aseamănă” (Iată orele).
Angoasa față de truismele
existențiale, redescoperite în
solitudine, este surprinsă în
următoarea secvență lirică,
distinctiv vizuală și atașabilă
unei celebre pelicule de film
american: „tot ce a fost se
sfâșie/ precum cămașa unei
sperietori în lanul de ovăz”.
În intimitate, visurile se redimensionează, după calapodul
realității, deși viziunea de a
dezvolta premisa „controlului asupra termocentralei/ dintre blocurile cu zece etaje” (Visul
nostru) este caracterizată de o anume inocență
a exhaustivității: „să plantăm o mică pădurice
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de lămâi pe terasă/ să salvăm eroii încovrigați
de frig”. Proporția maximală a viziunii, fapt de
influență suprarealistă, se menține în continuare. Astfel, întrebările unui om „în toată puterea
cuvântului”, care se auzeau în oraș, împreună cu
melodiile de la gramofoane, devin parte a mediului, întrucât „răspunsul întârziat/ se arunca în fața
iernii/ ca o contesă înaintea acceleratului”. În mod
curent, ecoul ar fi fost o consecință a interogațiilor, adresate, este de bănuit, unui interlocutor de
aceeași formație culturală, dar importanța, pe care eul liric și-o acordă sieși,
impresionează întreaga natură, care-i
preia anxietatea și-i oferă o replică
materială, în stare să dea peste cap un
anotimp (precum iarna) și să-l abată
de la instalare. Alt mijloc inedit de
opunere la venirea iernii este liniștea,
stare pe care o inspiră ziua de duminică, prilej de a investiga panoplia unei
urbe situate în vecinătatea mării: „O
baricadă înaintea iernii această duminică/ în orașul pregătit să învechească/
cu frumusețea decadentă a străzilor
sablate/ de o liniște friguroasă/ lângă
vârtejul ultimelor frunze/ din fața plajei unde nu
mai vine nimeni/ unde securea războiului dintre
tine și tine a ruginit/ sub țipătul unui pescăruș
flămând” (Sfârșit de sezon).
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Sigma, Valentina Novkovic, Pavol Janik și Fazıl
Hüsnü Dağlarca.
În postfața intitulată Poezia unu veac în
viziunea lui Leo Butnaru, Adrian Alui Gheorghe remarcă: „În antologia de față, orizontul
poetic abordat este amplu, divers, cu o doză de
aleatoriu, evident, dar care capătă coerența de
gust și de abordare a traducătorului”. De asemenea, pe coperta a patra, regăsim aprecieri,
formulate de către Liviu Antonesei, Arcadie
Suceveanu, Ovidiu Pecican, Adrian Grauenfels, Toma George Maiorescu,
Chiril Covalgi, Alex. Ștefănescu
și Ion Pop.
Creațiile lirice asupra cărora
Leo Butnaru s-a oprit, într-un
demers necesar de familiarizare
a cititorilor români cu poeți
de primă mână din literatura
lumii, tratează teme importante, precum dragostea, natura
sau destinul omului pe pământ.
Ideea de bază a lucrării este
aceea că, indiferent de diversitatea și multitudinea vocilor
lirice, acestea se pot armoniza
sub auspiciile limbii române. ■
În poemul, intitulat Septembrie, pe lama
unor cuțite de bucătărie, alunecă toată liniștea
din lume, în timp ce „anotimpul își dansează
frunzele/ pe marginea prăpastiei” – în altă parte,
se deduce, nu se mai găsesc frunze, decât în
colțul previzionat de poet, dar nici silențiozitate,
fiindcă a fost acumulată de strălucirea oțelului,
a pumnalelor de spart gheața (produsă în frigider). Alternanța tipului de perspectivă, când
restrâns, când amplu, devine manieră recognoscibilă a volumului de față: „Seara se inundă
de roșul atârnat/ în cârligul măcelăriei”. Ca în
romanul Baltagul, când viața pare a se defini
prin singurătate și liniște, apar, te miri de unde,
nuntașii, a căror menire este să înveselească
locul: „Ca un fel de răspuns veselia acelui șir de
nuntași/ răscolind ordinea duminicii adormite/
în propria sa istorie” (Problema orientală).
Din acest moment al predominanței elementului sonor, poetul devine mai atent la
manifestarea universului mărunt, căruia i
s-au dedicat, între alții, Tudor Arghezi și Emil
Brumaru: „Păianjenii strâng în plasa lor fină/
picăturile ploii țârâitoare”, „Fluturi albaștri ni
se topesc în vene” (O simplă zi de Aprilie), „furnicile au strâns ultimele firimituri ale spațiului
balcanic” (Să mai treci) sau „roșeața soarelui/
s-a topit în smârcuri și livezi/ și peste merele
coapte” (Poate cândva).
Cu acest volum, a cărui temă principală este
destinul omului în lume, Alexandru Cazacu
face dovada vocației de a fi modern prin stil și
problemele dezbătute. ■
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Eseu

Cuvintele, literele, spiritul, culorile
și sonurile la C. Brâncuși

resiunea fierbinte a iubirii muzelor,
sibilelor, zânelor, ursitoarelor, asupra
trudelor „primitivilor” avangardiști
s-a eternizat în „instituția” lor întemeietoare:
MUZEELE MODERNITĂȚII. Iar azi lucrurile („les
choses”) ne par tot mai puține, strâmte și mici.
S-a dispus și impunerea unui gen ultra-literar-plastic, în care va pătrunde, scurt pe doi,
întreg Mapamondul. Dânsul – twiter-ul, nepot
de fiice al epigramei, anecdotei, anagramei, stenogramei, cablogramei și, azi, al tele-gramei;
genuri ce se învechesc, sub ochii și vizualitatea boierilor Dumneavoastră, consumându-se
unul pe altul!... Tot înainte! În autofagie.
Literați, poeți, letriști, artiști, alți aliterați
și neoavangardiști își culeg vorbele-cuvintele,
șoaptele, gata spălate, cochete și prescurtate, „gata-făcute”, discrete sau directe, de pe
Inter-Natus-Focus-Reparatus – internet!
Toate tranzițiile Istoriei sunt efecte ale
metamorfozelor și anamorfozele. Dar elitele
înțeleg, până acolo, încât nu suntem siguri că
mai pricep. Dar de văzut văd! Priviți, din nou,
în urmă, fără mânie!... Cu păsările măiestre, pe
creste, apoi metamorfozate în aparate de zbor
„cu reacție”, de la Henry Coandă și Charles
Liudberg și până la eterna rachetă cosmică!...
Frumoasa aceea, iubită de Zeus, Crăiasă neimaculată, neconcepând și nenăscând vreun
mic semi-zeu!... Andi-Lady!... Andi-Landi!...
Ars amandi!...
[Sunt aceste lucruri cumva vulgare?, vor
întreba cei neofiți!]
— Nu!..., ci sunt populare-universale!...,
va răspunde bătrânul Brâncuși. Mallarmé ar
adăuga, ar spune, pe lângă poezia lui pură,
ermetică și plastică: „– N-o dați la imprimeria digitală! Să mai adăugăm, încă, puțină
obscuritate!...”

*

Mai încoace, mai încolo, chiar ieri-alaltăieri, câțiva poeți și câteva muze austere și
negeneroase, stinghere, puțin poticnitoare,
s-au ascuns în crâșme, examinând după Apollinaire, nu numai absintul, ci și alte relevante și
mult tentante Alco-holuri!... Li s-au alăturat și
câțiva îngeri jerpeliți, prea iubiți de bandiții și
autorii crimelor organizate, să-i prindă, ca să
le mai taie din aureolă!... Afumați, în grupuri
mici, găști și gâște poetico-plastice ei seamănă
cu populația, cândva aristocratică, noaptea, la
Moulin Rouge!... Au apărut, brusc și nebulos,
lângă ele, albinuțele, viespile și fluturii, pregătindu-se să zboare, grabnic, să înainteze, să se
„chivernisească” pe calea dispariției!
Drumurile, calea, smogul politic, amânarea
și valea!... Fake-News!... Camuflarea!... Adevărul?... Probitatea?... Sau, cum le-a scris Brâncuși,
dondonic și sibilinic, filosofilor francezi Paul
Dermé și Michel Seuphor, de la „Esprit Nouveau”, despre Frumosul natural și matinal,
amenințat, ca armonie a unor lucruri diverse:
„E.G.K.L.C.S.L.E.O.U.I.S.T.!...
Arborele a ajuns în foc!... A luat foc!...
Iar cele 1899 de albinuțe
Care au vrut să-i traverseze flăcările,
Pâlpâirile, scânteierile,
S-au prăbușit și s-au scrumit!...”
Poeme filosofice și simbolice, de crâșmă,
neo-ultra, coborând în demisol, la para-sol,
maledicțioase și mal-vizuale, tendențioase,
seamănă cu amprentele neștiutorilor de carte;
pot deveni, deîndată, așternute, apăsate, digital
– monumentale și triumfale!... Stilul (stilus!),
cuțitul egiptean, antic a devenit personalitate
– stil-pistil!...
Iată niște versete, găsite pe Internete-Natus-Digitalus, încurajate și diriguite, de

Constantin Brâncuși alături de prieteni... (1926) – foto de Erward Steichen

dâri-doftori, docenți și mult, profund, potenți!
Conducători alternativi de doctorate, buni la
toate!... Ne-inocenți!...
Poeții digitalizează, însă, pe ascuns, subversivi și fără de speranțe.
Conferă? Preferă? Scurtează?... Abreviază!?... Depreciază, ori chiar Repudiază!?...
În spirit abscons, nebelicos și dirigent!?...
Informează! Preiau! Formatează?!...
Inflamează! Nu fură! Nu copiază!... Ci
inter-textualizează!...
Influențează sufletele cele pierdute! Dar le
și confluențează!...
— Înainte, înainte – cu poezia, filosofia,
twitterul, fluiditatea și filatelia...
— Cu leii-paraleii – metri-meteori!... Și
porumbeii!...
— Dolarii – eur-iștii – și aurarii!...
Ar dori poeții să pacifice lumea? Vin
generalii și o militează. Și să o inspecteze; s-o
verifice!... Și ar fi, cu siguranță, civic și eroic și
chiar filantropic – ca Generalul să știe unde i
se țesală calul!...
Armăsarul cel alb – imperial-adverbial-proverbial, multisecular și bicefal! Și, iată, astfel,
așa, și mai apoi pe dincolea, alături de scriitorii
de versuri lapidare, scurte, din crâșme, alături
de îngeri, fluturi și albinuțele pârlite, sau arse,
toți concură și se încură; apoi, unii trec, spre
alte gâște, și găști și se dezic, spre alte curente
artistice; și abjură, cu gândul la vreo concurare
și conlucrare!...
Din pricina războaielor veacului tocmai
scurs, omenirea aproape că moare de griji
și de spaima sărăcirii. O, se va ajunge până
acolo, poate că s-a și ajuns, deja, vorba sentențiosului Marcel (Maurice I): „Oricine poate
deveni altcineva! Orice poate fi altceva / Oricine poate să facă orice!... / Și existența / Alta
poate fi!... / Rose Selavy! Schimbare de înfățișare, corp, sex!...”
Sau: „Țipând, pe coridoare lungi, zigzagate,
mozaicate, întortocheate / Vânat de spaime, la
vânătoare / Îmi apăr patria de popoarele barbare, năvălitoare și migratoare / Apropieri,
atingeri și înrudiri / subminate de Neant! /
Fiindcă nu putem desfunda / Fundătura suspinătoare / A zdrențelor de flamingi!... / Trist
e-n Țară!...”
Mai putem lectura, ceti, buchisi aceste
versete, pasate mozaicat, pe Internet, în cheie
latină, franceză, sau de sol!... Pentru că ne-au
rămas de la Publius Ovidius Nasso, trei
anecdote, devenite narațiuni, apoi legende,
ajunse exemplare, funcționale și universale.
Ele circulă până azi, proverbiale, zburând, din
litere și manuscrise direct înspre aerul, pe care-l
respirăm, dar nu-l vedem. Au fâlfâit, din Heroides și Metamorfoze; iată:
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— „Decât o doamnă rău măritată, mai bine
o domniță rău famată, ori deocheată!”
Pe urmă:
Observând, văzând poetul Ovidius, cetățean roman, exilat, că geții bat din palme, sigur
captațio benevolent și poate voluntar, la citirea,
de către poetul Ponticelor, el a și crezut că ei,
generația lui, geții tineri s‑au și repezit să înțeleagă latinește.
A mai simțit poetul că, până și legile lor,
ca să le poată învăța pe de rost, mai repede și
să se aplice, în viața contemporană, imperială
actuală, le‑așezau în versuri; apoi, le citeau tare,
în cor; și le tot repetau!...
Căci repetiția (mai târziu cicăleala și...
redundanța) erau seriozitatea existenței.

desenat, de micile valuri – arătând Ovidiu, că
toate se mișcă, se schimbă, de la o stare și chip,
la alta și alt chip. Iată acea narațiune (poveste),
știre și veste:
Căutându‑l soția, Fulvia, sau Vulpia, la
Tomis, cu o corabie negustorească, l‑a mințit
pe poet că ar fi murit tiranul Octavianus
Augustus, împăratul cel pedepsitor. I‑a adus
chiar și uleiuri și parfumuri din Siria și Egipt,
lămâi și portocale, din Grecia, căci poetul s‑ar
fi sălbăticit, având sprâncene stufoase și un nas
crescut enorm, căruia nu‑i mai miroseau asinii
getici și caprele.
A venit să‑l ia, din Infern‑Hades. „Unde?”,
întrebă el.
„— Ai uitat că toate drumurile, mai ales, pe
ape, duc la Roma?...”
Dar Publius Ovidius Nasso refuză, scurt
*
A doua sentință‑constatare, legendară și pe doi!...
exemplară, ca un desen tremurat, la margiFulvia‑Vulpia strigă, amenință:
nea Mării Mediterane, mereu șters, dar mereu
— Cuum? mi‑ai scris sute de scrisori, de
îndrăgostit! Zeci de declarații și zeci de poeme de
„ars amandi”... Eu te iubesc,
la fel, și astăzi! Tu m‑ai
învățat să iubesc! Am venit,
hotărâtă, să te iau!... De opt
ani, la Tomis, m‑ai uitat?...
Versurile tale au fost minciuni? Închipuiri? Iubirea ta
a fost minciună?
Și, tot scurt pe doi‑trei,
Ovidius îi răspunde, anagramatic, oral‑gramatic și
emfatic, aproape de un...
twitter, ajungând până azi,
cu mult spor, în popor,
ideile sale, printre albi‑albaștri albatroși, ai mărilor:
— „N‑a fost minciună! A fost literatură!... Tot
ceea ce se petrece, în Roma
și în lume, politică și verConstantin Brâncuși alături de Henri-Pierre Roché, Erik Satie și Jeanne Robert suri, iubiri și sete de faimă,
Foster jucând golf (1923)
demnitate, oroare, cuvânt

Cărți primite la redacție
• Matei Vișniec, Un secol de ceață, Iași, Ed. Polirom,
2021, 872 p.
• Andrei Oișteanu, Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a mentalității, Iași, Ed. Polirom, 2021, 408 p.
• Vasile Ernu, Sălbaticii copii dingo. Cartea adolescenței,
cu ilustrații de Roman Tolici, Iași, Ed. Polirom 2021, 376 p.
• Ion R. Popa, Din una în alta, Craiova, Ed. Autograf
MJM, 2021, 284 p.
• Săluc Horvat, Cronici și comentarii literare, Florești-Cluj Napoca, Ed. Limes, 2021, 150 p.
• Florin Lăzărescu, Noaptea plec, noaptea mă-ntorc, Iași,
Ed. Polirom, 2021, 208 p.
• Alexandru Cazacu, Ora H, Cluj Napoca, Ed. Neuma,
2021, 250 p.
• Javier Cercas, Impostorul, Traducere și note de Mariana Sipoș, București, Ed. RAO, 2020, 432 p.
• Ioan A. German, Alexandru Vaida Voevod și Francisc
Ferdinand de Hasburg, București, Ed. Fundația Culturală
Memoria, 2021, 264 p.
• Jipa Rotaru, Asumarea răspunderii, București, Ed.
Fundația Culturală Memoria, 2021, 352 p.

Constantin Brâncuși – Nud (1925)

și cânt, rimă și ritm, culori și sonuri, povestiri,
fapte, istorisiri, stil! Aventură!...
A fost și este: LITERATURĂ!...”* (*Anecdota,
narațiunea, legenda convenției poetice: Ovidiu
și Literatura a fost preluată și calchiată, după
drama istorică a scriitorului român, din exilul
anticomunist, Paul Miron: Viața și pătimirile
lui Publius Ovidius Nasso.)

*

Bătrânul artist și profet avangardist român
Constantin Brâncuși a intuit și apoi a auzit
legenda lăsată de Ovidius, sculptând‑o, scriind‑o, în piatră, în opera Narcis. Acolo, unde
a „închipuit” și realizat, primii mari ochi ai
artelor veacului XX, laolaltă cu Domnișoara
Pogany (1910‑1912). Copilul ingenuu, Narcis,
care‑și caută chipul, în apa lăsată de ploaie,
pe pământ, doritor să învețe să se cunoască
pe sine însuși, e azi strămoșul celor care se
autoportretizează, creează „selfiuri!”..., pe tehnologiile aiuritoare ale Internetului!... ■

Revista și Editura
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concurs de debut

Se adresează celor care nu au împlinit 35
de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni:
poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemenea, și
pe un plic închis atașat manuscrisului imprimat
pe hârtie și CD-ul cu textele respective. Acesta va
cuprinde numele și prenumele concurentului, data
de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile
obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise, până la data de 1
sept. 2022, pe adresa: Revista – Editura „Scrisul
Românesc”, str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
scrisulromanesc@yahoo.com
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PARHON

m văzut câteva spectacole la Teatrul
Maghiar de Stat din Cluj-Napoca nu
numai remarcabile, dar și incitante,
nu numai moderne prin viziune și limbaj, dar
și profund contemporane prin meditațiile pe
care le generează cu privire la condiția umană
și la condiția lumii de astăzi, nu numai realizate după texte clasice, dar și mărturisitoare de
frumusețe…clasică, prin echilibrul, coerența
și armonia construcției, ori printr-o subtilă
raportare la eternele meniri purificatoare ale teatrului. Mă voi referi
foarte pe scurt la unele dintre ele, cu
nădejdea că în acest an vom reuși să
depășim noile încercări dramatice
de pe agenda blestemată a pandemiei, spre a recunoaște, cel puțin în
viața teatrului, semnele de bun augur
ale normalității.
Mai întâi, Hamlet, în regia lui
Tompa Gabor, dramaturgia lui Visky
András, decorul lui Both András,
costumele concepute de Bianca
Imelda Jeremias și muzica originală
a lui Vasile Șirli. Este cea de-a patra
lectură scenică realizată de regizor
cu acest text, după spectacolul de la
Teatrul Național din Craiova, montat
cu aproape patru decenii în urmă.
Rolul lui Hamlet i-a fost încredințat
acum lui Vecsei H Miklós, valoros
interpret din Ungaria, după o colaborare fericită între cei doi artiști la
spectacolul cu Richard al II-lea, pus în
scenă de Tompa Gabor la Vigszinhaz,
unde invitatului de astăzi îi revenise
rolul titular.
Totul se desfășoară într-un spațiu
de joc esențializat, cu unele elemente
menite a sublinia fie trecerea timpului, fie „refugiul” eroului într-o „chilie”
proprie singurătății și pregătirii acțiunilor
justițiare, fie întruparea unei viziuni transcendentale, cum a fost imaginea paradisiacă
a celor doi, Hamlet și Ofelia, la vremea copilăriei lor, sugerând o ingenuitate ce vorbea de la
sine despre contrastul cu haosul din „palatul”
crimei și al minciunii. Surprinzătoare este și
prezența unui ring de box, unde se vor înfrunta
Hamlet și Laertes, aproape de finalul în care
nimeni nu se va putea sustrage morții.
Note distincte, capabile să particularizeze
această versiune și să îi sporească nu numai
interogațiile, dar și aria semnificațiilor, se
regăsesc și în construcția personajelor. Astfel,
tânăra Ofelia va da glas mesajului primit de
Hamlet de la tatăl său, ca un mediator între
cei vii și cei de dincolo de moarte, încât însăși
dispariția ei, aici pusă la cale chiar de Regele
uzurpator de tron, nu-i va răpi calitatea de
„martor al celor întâmplate”. Cei doi slujitori
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O lume smintită în oglindă
mereu buni la toate… fărădelegile, Rosencrantz și Guildenstern, sunt femei ispititoare,
cândva aflate în anturajul prințului, iar acum,
în opinia lui Claudius, capabile de a-l urmări
și manipula mai ușor pe Hamlet.
Dar noutatea cea mai consistentă și edificatoare pentru densitatea și profunzimea viziunii
tranșant dramatice a spectacolului este celebra „cursă de șoareci”. Asta pentru că în locul
„actorilor” invitați să o ilustreze, absenți din

Scenă din spectacolul Hamlet

Scenă din spectacolul Macbett

montarea la care ne referim, însuși Claudius
va trebui să îl întrupeze pe regele ucis în somn
cu complicitatea reginei, acum vădit stânjenită
de a-și „repeta” nedemnul ei rol, în timp ce
tocmai Hamlet, în acest „teatru în teatru”, va
prelua sarcina mizerabilă a criminalului. Tot
din zona comportamentelor noi și surprinzătoare pentru identitatea spectacolului este
și acea trimitere spre derizoriul și manipularea din mass-media, oferită printr-o succintă
secvență „televizată”, gen „cine știe răspunde”,
inspirată de înecul Ofeliei.
Întregul spectacol impresionează prin
consistența limbajului, prin ritmul deosebit
de alert și prin complexitatea caracterologică,
în cazul lui Hamlet fidelă contrarietății naturii
umane. La acestea se adaugă evoluția nu mai
puțin semnificativă a interpreților, în frunte
cu Vecsei Miklós, în rolul titular. Iar ca o
coincidență demnă de amintit, m-aș referi la

performanța lui Szücs Ervin, în rolul regelui
Claudius, impresionantă prin adâncime
lăuntrică și instinct actoricesc, amintindu-mi
în chip plăcut de memorabila creație a lui
Mihai Constantin în același rol din spectacolul
cu Hamlet, realizat de Tompa Gabor la Naționalul craiovean.
Cu Macbett, de Eugène Ionesco, în regia lui
Silviu Purcărete, dramaturgia lui Viski András,
scenografia lui Helmuth Stürmer, costumele
Liei Manțoc și muzica lui Vasile Șirli,
pășim pe tărâmul viu colorat și percutant al tragicomicului, edificator
și el aici pentru o lume a tiranilor
ieșită din matcă. Obsesia maladivă
a puterii, ce poate conduce oricând
la crimă, din celebra piesă cu același
nume a lui Shakespeare, și replica nu
mai puțin actuală a comediei dedicate
derizoriului în care se complac și se
dezintegrează actorii puterii, ca protagonistul piesei Ubu rex, de Alfred
Jarry, au alcătuit izvoarele de inspirație generoase pentru o capodoperă
dramaturgică restituită în spectacolul
clujean cu mult rafinament și pilduitor profesionalism.
Guvernat de hazard, prin „opțiunea” și manipularea vrăjitoarelor,
dar și de bolnăvicioasele manevre
ale ofițerilor Macbett și Banco, atrași
de scaunul puterii, ocupat de regele
Duncan, conflictul este găzduit
într-o ambianță permanentă de
teatru în teatru, dar cu reliefarea
subtilă a mariajului dintre teatru și
circ, împlinită nu numai prin decor
și prezența expresivă a clovnului, dar
și prin unele gaguri sau elemente din
zona supranaturalului, grație acelui
imaginar ludic, pe care adeseori ni-l
descoperă în creațiile lor regizorul și scenograful acestui spectacol. Dincolo de confruntările
dintre Duncan, Macbett și Banco, ori de spectaculoasele metamorfoze identitare întrupate
prin lady Duncan-lady Macbett, sau vrăjitoare
și cameristele reginei, finalul spulberă imaginea
oricărui chip luminos în persoana „tiranilor”,
încununând totodată actualitatea mesajului cu
privire la derapajele produse oriunde și oricând
prin intruziunea otrăvitoare a politicului și a
puterii în spațiul unei normalități sociale fragile. Cu totul remarcabile și edificatoare pentru
valoarea trupei, evoluțiile interpreților Bogdán
Zsolt (Macbett), Báks Miklós (Duncan), Viola
Gábór (Banco) Kántro Melinda (Clovn) și
Vindis Andrea (Lady Duncan/Lady Macbett).
În numărul viitor ne vom referi și la cel
de-al treilea spectacol pe texte clasice, dar cu
o puternică vibrație contemporană văzut de
noi la Cluj-Napoca (Livada de vișini). ■

Cronică literară
Eseu
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Haiku Siberian

H

aiku este un mic poem japonez, alcătuit din doar trei versuri. Iar când
spui Japonia te gândești instantaneu
la Sakura, sărbătoarea primăvăratică a înfloririi cireșilor. Și atunci de ce autoarele benzii
desenate Haiku Siberian și-au intitulat astfel
romanul lor grafic? Cu acest gând am deschis
cea mai nouă apariție a editurii Frontiera.
În noaptea de 14 iunie 1941, la un an după ce
Armata sovietică invadase Lituania și celelalte
țări baltice, câțiva soldați ruși spărgeau ușa casei
unde locuia puștiul Algis împreună cu sora sa
Dalia și părinții lor. Denunțați de un vecin ca
dușmani ai Uniunii Sovietice, cei patru urmau
să fie deportați la capătul lumii… în Siberia.
Ceea ce urmează este un fel de jurnal de
bord al micului Algis, scris cu cuvinte dar și cu
desene, al lungului drum până în Siberia, iar
apoi al vieții, la limita supraviețuirii, din lagăr.
Mi-au reținut atenția portretele desenate
atât de sensibil, din linii și litere, ale unora
dintre tovarășii de deportare: domnișoara
Violeta, cea mai bună învățătoare din lume,
tușa Petronela, înnebunită după Japonia și care
umblă toată ziua îmbrăcată în kimono, Vincas,
bătrânelul cel drag care cântă la vioară, Veronica, prietena sa cea mai bună, născută pe 15
mai, ca și el, Banga Klimas, mama Veronicăi și
soția lui Kazimir cel orb, Julius Zbârciog, care
citește mult și știe o grămadă de lucruri.
Însă Algis scrie și despre ruși: soldații cei răi
Kartoșnik și Hlebnik, paznicii lagărului, Liova,
Vova și Jora, cei trei „zmei” mucoși, care îl trag tot
timpul pe Algis de urechi, dar și tanti Margareta

keanos

În numărul de debut al noului an (ianuarie-februarie 2022), revista ieșeană Scriptor oferă
cititorilor săi materiale interesante în cadrul
rubricilor deja consacrate. Pe coperta-față și în
secțiunea Poemul desenat este comemorat poetul
Mihai Ursachi prin al său portret și a sa Poezie pierdută. Rubrica Un poet, o pagină prezintă pe fiecare
pagină câte o poezie a unor poeți consacrați sau
premiați, iar rubrica Proză conține articolele unor
autori din diaspora (Viorel Bucur din Germania,
Cătălin Croitoru din Canada și Dragoș Voicu din
Polonia). La secțiunea de lingvistică, studiul Eminei
Căpălnășan (Acorduri desuete. Acorduri
actuale) subliniază importanța corectitudinii acordului dintre cuvinte, plecând
de la premisa că acesta ar trebui să fie ,,o
preocupare permanentă a tuturor celor
interesați de comunicarea de calitate.”
La aceeași secțiune, pot fi citite materialele de specialitate: Limbă și moralitate
de Laura Cuțitaru, Gamă sufletească
de Cristina Florescu și Limba română,

din casa albastră sau moș Vasia, crescătorul
de albine imaginare. În cele din urmă apar și
japonezi în jurnal: sunt soldați prizonieri, închiși
într-un lagăr vecin. Tușa Petronela copiază pe
bucățele de hârtie haiku-uri dintr-o carte cu
coperte roșii și le aruncă peste gard… și astfel
cititorul descoperă și celebrele poezii japoneze.
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Un soldat japonez îi trimite în schimb un
cocor de hârtie – pretextul perfect pentru ca tanti
Petronela să-i învețe pe copii – atât pe cei din
romanul grafic cât și pe cei care citesc cartea –
tehnica origami. Ca orice puști cu fantezie, Algis
are și un prieten imaginar, pe gâscanul Martin,

care duce scrisorile lui Algis către tatăl său, închis
într-un alt lagăr, sau către unchiul Alfonsas, avocat
în Vilnius, cu rugămintea să-i scape din prizonierat.
Romanul grafic începe și se termină cu
„trenul orfanilor”, care îi duce în sfârșit acasă
(după moartea lui Stalin), pe Algis și tovarășii
săi de deportare.
Haiku Siberian se prezintă ca un adevărat
mozaic, format fiind din texte ilustrate, benzi
desenate, fotografii după scrisori, toate scrise
și desenate ca de mâna unui puști. Algis Mielis,
copilul din „trenul orfanilor” este chiar tatăl lui
Jurga Vile, scenarista romanului grafic.
Născută în 1977 și absolventă de filologie la
Universitatea din Vilnius, iar apoi a unor studii de
film și comunicare audiovizuală la Universitatea
Sorbona din Paris, Jurga Vile a lucrat ca traducătoare mulți ani. În tot acest timp a fost bântuită
de poveștile siberiene ale tatălui ei. Într-o zi s-a
hotărât să le pună pe hârtie, dar a ales o modalitate modernă de narațiune, banda desenată.
Pentru aceasta s-a asociat cu Lina Itagaki, absolventă a Academiei de Artă din Vilnius și pasionată
de cultura și limba japoneză, pe care a studiat-o
la Universitatea din Tokio. Această colaborare a
reprezentat debutul lor în lumea benzii desenate, un
debut strălucitor, pentru că romanul grafic a primit
mai multe premii și a fost nominalizat la altele.
Tradus în limba română, cu empatie și
gingășie, de către Alina Nucă, romanul grafic
Haiku Siberian a apărut la editura Frontiera
în condiții grafice de excepție. Pe etajera unui
bedefil, el trebuie așezat alături de Persepolis de
Marjane Satrapi și Maus de Art Spiegelman. ■

o insulă latină de Ruxandra Gheorghe
Negrea. În cadrul rubricii Eminesciana, scriitorul Constantin Cubleșan se
întreabă deloc retoric (în articolul Defăimarea lui Eminescu) de ce îl urăsc unii
dintre contemporanii noștri pe poetul
național, Doru Scărlătescu prezintă Un
Eminescu more geometrico, iar L.-Z.
Herșcovici îl analizează pe Eminescu
publicist și poet după un criteriu subiectiv inclus în subtitlul: Evreii în opera lui publicistică
și literară. Categoria istorie este deschisă de studiul
academicianului Ioan-Aurel Pop dedicat Moldovei secolului al XIII-lea și este continuată de studii,
articole și memorii semnate de Gh. Cliveti, Lucia
Munteanu, Ioan Scurtu sau Ion Țurcanu. Secțiunea Colloquium este rezervată unor dialoguri
și interviuri, iar rubrica de comentarii
găzduiește câteva recenzii la noi apariții
editoriale. De semnalat și articolele: De
ce ne plac supereroii? (Nicu Gavriluță) ori
Morala post-convențională (Christian W.
Schenk), dar și secțiunea dedicată câștigătorilor premiilor naționale Negruzzi.
Nr. 24/2021 al UZP, publicație editată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști
din România, este consacrat în totalitate

(toate cele 60 de pagini) lui Doru Dinu
Glăvan, președintele Uniunii, ca un
omagiu, la trecerea sa neașteptată și
prematură în eternitate. Se deschide cu
editorialul intitulat Demnitate, profesionalism și trudenie, semnat de Dana
Glăvan, în care se arată că Doru Dinu
Glăvan va rămâne pentru totdeauna
„un om al multor lumi, o amprentă veșnică în conștiința colectivă, un model”.
Câteva zeci de articole semnate de colegi de breaslă,
de personalități din cele mai diverse domenii de
activitate care l-au cunoscut sau au lucrat împreună,
relevând calitățile sale de ziarist, om de radio și
excelent manager, care a consolidat Uniunea prin
statut și performanță profesională. Spațiul nu ne
îngăduie decât să menționăm câteva articole prin
care se subliniază calitățile sale deosebite: Agenda
vie a Uniunii (Marin Nencescu), Salahorul unei
utopii pragmatice (Daniela Gîfu), Modelul unui
Om mare (Th. Damian), L-a iubit fără margini pe
Eminescu (Ioan David), Cu fața la Brâncuși (Adina
Andrițoiu), Doru Dinu Glăvan, supraviețuitor prin
aura sa (Marin Ștefan), A vrut să scoată presa din
condiția de femeie de serviciu a politicii (Miron
Manega), A greșit o singură dată: atunci când a
plecat dintre noi (Mircea Pospai). ■
Red.
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În așteptarea lui Brâncuși

nul în care intrăm va fi cu siguranță
cel în care Centrul Cultural Brâncuși din Craiova va ieși din mâna
constructorului pentru a deveni un obiectiv
cultural. În arta plastică există, de ceva vreme,
un format de expresie ce se definește drept
artă conceptuală, deși arhitectura, în afara
destinului său pur funcționalist, este și ea o
formă de artă, cu toate acestea sunt rare exemplele de edificii realizate în principal doar ca
o reverberație a unor idei, imagini, formule
simbolice ori ideatice și doar în secundar răspunzând unei funcțiuni, unei necesități, unui
scop. Centrul Cultural Brâncuși a fost proiectat
de arhitectul Dorin Ștefan doar pentru a pune
în valoare imginea lui Constantin Brâncuși,
nu opera, pentru că nu a fost gândit pentru
a adăposti opere ale artistului. A fost gândit
ca un spațiu public în care vizitatorul să își
formeze o imagine a gândirii, a filosofiei, a
impactului crucial pe care opera celui mai
important sculptor al secolului XX a avut-o
asupra artei moderne; a fost gândit pentru a
induce în public o stare de emoție, o stare de
catarsis, dezvăluind în mod sensibil profunzimile unui artist unic în genialitatea sa.
Brâncuși era artistul fără genealogie, fără
predecesori, fără filiații ori contiguități, un
astfel de artist merită nu doar să îl cunoști ci
și să-l înțelegi. Ori cred că Dorin Ștefan asta
a dorit propunându-ne o suită de spații subterane, abia pătrunse de lumina zilei, din care
erupe un paralipiped de sticlă ce adăpostește o
a doua structură, având aceeași imaterialitate,
cu intenția de a crea o stare emoțională potrivită pentru apropierea fiorului dat de reflexul
imaginii unui artist răsfrânt în tulburătoarea sa operă. Spun cred pentru că autorul,
arhitectul Dorin Ștefan, nu a dezvăluit până
acum avatarul distilatului pe care îl propune
publicului, apropierea pe care mi-o permit
este prin excelență speculativă și de
aceea este expusă erorii apreciative. În
lipsa unui set de principii de mânuire
a codurilor spațiale folosite, un astfel
de edificiu încăput pe mâinile oricât
de binevoitoare ale unor neinițiați
poate avea un rezultat derizoriu, în
loc de a crea emoție poate să creeze
nedumerire, locul stării de exaltare
poate fi luat de indiferență.
Până una-alta speranțele găsirii
unor sensuri apte a fi transmise publicului stă în priceperea specialistei celei
mai apropiate de opera brâncușiană,
din postura de cercetător, exeget, critic
și muzeolog și anume Doina Lemny la
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care vom apela. Dorința arhitectului Dorin
Ștefan de a realiza un spațiu dedicat lui Brâncuși în lipsa din recuzită a oricărei lucrări
semnate de Brâncuși dintre cele aflate în colecția Muzeului de Artă din Craiova se opune
intențiilor manifestate de beneficiarul comanditar de a-l expune pe Brâncuși în spațiul
denumit omonim. Conceptul muzeal odată
elaborat, în acest moment nu dispunem de așa

Centrul Cultural Brâncuși de la Muzeul de Artă din Craiova

ceva, ne va arăta direcția de urmat și pașii ce
vor trebui făcuți. Trebuiesc asigurate o serie de
condiții obligatorii pentru o expunere muzeală
de asemenea valoare, trebuiesc îndeplinite
condiții de microclimat, de iluminare, de
prezentare și nu în ultimul rând de siguranță.
Aceste condiții, odată finanțate, vor trebui
asigurate în etapa post finalizării edificiului
în forma creionată prin proiect apelându-se
la specialiști în domeniu atât proiectare cât și
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execuție. Iată de ce mult așteptata încheiere
a lucrărilor ne găsește nerăbdători, pentru
că vrem să parcurgem cât mai repede aceste
etape înaintea confruntării cu publicul, care ne
dorim să fie pe măsura așteptărilor suscitate.
Dacă arta conceptuală își poate permite să
existe în pofida unui public restrâns, obiectului de arhitectură nu i se oferă prea des acest
privilegiu, fie poate și datorită dimensiunii
investiției, mijloacele modeste nu predispun prea des la experimente. Dimensiunea
investiției în arhitectura concept obligă la un
public larg. Poate din această cauză Brâncuși
și-a găsit publicul doar în mediile cele mai
bogate și mai cultivate ale vremii. Artistul
plastic în zilele noastre își produce opera, cel
mai adesea, pe propria cheltuială, după care
o valorifică, găsind un cumpărător, arhitectul
produce din prima clipă pe cheltuiala altcuiva
în afară de cazurile rare în care arhitectul
proiectează pentru sine. Iată de ce responsabilitatea creatorului de arhitectură conceptuală
nu se încheie atunci când pereții sunt drepți,
pardoseala plană, iar instalațiile în perfecta
stare de funcționare, mai rămâne să se asigure că obiectul creat răspunde unui tip de
necesități, de data aceasta culturale, că are un
public, un destinatar.
În calitatea de administrator final îmi pun
responsabil astfel de întrebări la câteva luni
înainte de a primi cheile acestui edificiu. Îmi
doresc ca acest edificiu nu doar să aibă parte
de un public curios, cât mai ales îmi doresc
să aibă un public interesat, curiozitatea se
astâmpără repede, interesul este cel care
persistă. Curioșii ne calcă pragul o dată pe
an de Noaptea Muzeelor, cei interesați celelalte
364 de zile ale anului. Un muzeu, o bibliotecă,
un teatru ori o filarmonică nu trăiesc din curioși, trăiesc din oameni interesați și însetați de
cultură, de cunoaștere.
Unicității lui C. Brâcuși i
se adaugă unicitatea ca și concept a unui astfel de edificiu
care vrem să fie urmată de un
demers muzeal nemaiîntâlnit
până acum, deci și el unic în
felul lui. Așteptăm să se pună
un punct pentru a o lua de
la capăt, pentru a deschide
primul capitol al unei experiențe culturale inedite. De cât
de apți vom fi în a face ca un
vis să prindă aripi rămâne de
văzut, merită însă de încercat, fie și doar din dorința de
a evita derizoriul. ■
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