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Ion Caraion

oet contestatar, eseist subtil,
traducător laborios, Ion
Caraion este unul dintre cei
mai contestați scriitori români ai
secolului XX. Aflat mereu în opoziție cu sistemul totalitar, reprimat și
chinuit de acesta, va avea un destin
marcat de momente tragice și contradictorii. Într-un autoportret, își
exprimă și ideea despre exil: „Mă
numesc Ion Caraion și sunt unul
dintre scriitorii care nu mai pot fi
dați afară din literatura română nici
de vreun partid, nici de vreun dictator, nici de gloanțe, nici de canaliile și
otrepele din presa oficială. Am publicat în România, totdeauna cenzurat
și în răspăr cu patru dictaturi succesive (carlistă, legionară, antonesciană
și comunistă)... Fac parte dintr-o
mișcare politică vastă, care numără
22 de milioane de membri. Mișcarea politică din care fac eu parte se
cheamă poporul român...” „Dacă
nașterea e o moarte, exilul e a doua.
Întâia forțează intrarea în limbaj, a
doua, plecarea din limbaj sau rătăcirea prin el ca printr-un labirint.”
Ion Caraion (pseudonimul lui
Stelian Diaconescu) s-a născut la 24
mai 1923, în Rușavăț (județul Buzău),
într-o familie de țărani. Tatăl, Mihai

Emilian Ștefârță

Petru Lucaci, debordanta
expresivitate atonală
p. 24

Vasile Buz – La malul mării

Diaconescu, provine dintr-o familie
de preoți ardeleni care au emigrat în
Muntenia la mijlocul secolului XIX;
mama, Eleonora. Clasele primare le
urmează la Râmnicu Sărat (19301934), Liceul „B. P. Hasdeu” din
Buzău (1935-1942), unde în ultima
clasă scoate, împreună cu Alexandru
Lungu, revista de poezie „Zarathustra”, apoi urmează Facultatea de
Litere și Filosofie a Universității din
București, obținând licența în 1948.
Debutează cu versuri și recenzii în paginile revistelor „Universul
literar” și „Curentul literar” (1940).
Editorial debutează cu volumul de
versuri Panopticum (Ed. Prometeu,
1943), intitulat inițial Circul domestic,
interzis și retras din librării, datorită
atitudinii sale antifasciste. Au urmat
alte două volume de versuri: Omul
profilat pe cer (1945), distins cu premiul Editurii Forum, și Cântece negre
(1946), scris cu intenția de a concura
poezia franceză de rezistență din
timpul ocupației germane (Al. Piru).
Prin aceste prime volume marchează
apartenența sa la generația de poeți „a
căror conștiință civică și estetică a fost
radicalizată de război”, precum Dimitrie Stelaru, Constantin Tonegaru sau
Geo Dumitrescu.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Ion Caraion

raduce vol. Antologia orășelului Spoon River de Edgar Lee Masters (1968), pentru care primește Premiul Uniunii Scriitorilor.
În 1944 participă la fondarea și apariția legală a oficiosului
comunist „Scânteia”, fiind, concomitent, și secretar de redacție
al „Scânteii tineretului” dar, după câteva luni își dă demisia și
se angajează într-o intensă activitate publicistică la „Timpul”
(secretar de redacție), „Ecoul” (corector, apoi redactor), „Lumea”
(secretar de redacție), publicație condusă de G. Călinescu, „Fapta”,
„Tribuna poporului”, „Libertatea”, „Meridian”, „Viața Românească”, „Revista Fundațiilor Regale”, „Jurnalul de dimineață” ș.a.,
semnând uneori cu pseudonime (Paul Scorțaru, Mate Zega). Este
consilier de presă la Ministerul Artelor și Culturii (1944-1946),
îngrijește apariția „Caietelor de poezie ale Revistei Fundațiilor
Regale” (1946-1947), șef de presă la Editura Fundațiilor Regale,
când era condusă de Al. Rosetti, (1947), apoi referent de presă la
Cartea Românească, unde contribuie la publicarea volumului de
debut al lui Marin Preda, Întâlnirea din pământuri. În „Jurnalul
de dimineață” publică articolele Criza culturală și Criza omului,
pentru care este atacat violent de presa comunistă.
În 1950 este arestat și condamnat pentru intenția de a trimite
articole și poezii peste hotare incriminatorii la adresa politicii oficiale. Este eliberat după cinci ani și din nou arestat în
1958, învinuit de trădare de patrie, spionaj, defăimare a culturii
comuniste, repetarea tentativei de a trimite în străinătate poezii
compuse în închisoare la Canal și difuzarea unor cărți interzise
în România, printre care și Antologia poeților români în exil de
Vintilă Horia, condamnat la muncă silnică pe viață și confiscarea
averii personale. Trece prin închisorile de la Malmaison, Jilava,
Gherla, Aiud, este trimis la Canal, Poarta Albă, și apoi la minele
de plumb de la Cavnic și Baia Sprie. Este eliberat în 1964, și până
în 1970 este redactor la revistele „Ramuri” și „România literară”,
de unde se pensionează medical.
Își reîncepe activitatea literară, după o absență de aproape două
decenii, cu volumul de poezii Eseu (1966), urmat de culegerea
retrospectivă Necunoscutul ferestrelor, distinsă cu Premiul „Mihai
Eminescu” al Academiei Române, scriind neîncetat, publicând
succesiv numeroase volume. După 11 ani de închisoare, în 1964
este recrutat de Securitate oferindu-i-se eliberarea în schimbul statutului de informator, primește numele de cod „Nicolae Anatol”,
apoi pe cel de „Artur” și face periodic rapoarte, până în 1981 când
se stabilește în Elveția. A denunțat la Securitate pe Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu, Mircea Eliade, Paul Goma, I. Negoițescu, L.
M. Arcade, Sanda Stolojan ș.a. Condamnabilă este contribuția sa
reprobabilă în „rezolvarea” cazului Steinhardt, informând Securitatea în legătură cu jurnalul secret al acestuia, pentru care cunoscutul
scriitor va face cinci ani de închisoare (Jurnalul fericirii este publicat
postum în 1991), document uluitor care va atârna greu în considerentele etice ale lui Ion cel Negru, cum îl numea Paul Georgescu.
În 2001 a fost publicat Dosarul de Securitate al poetului („Artur”.
Dosarul Ion Caraion), iar în 2006 volumul „Cazul Artur” și exilul
românesc. Ion Caraion în documente din Arhiva CNSAS, ambele
cuprinzând documente importante din dosarul de informator al
scriitorului, care apare ca unul dintre cei mai siniștri turnători.
Volumele publicate până în 1947 – an în care scosese împreună
cu Virgil Ierunca și revista internațională pentalingvă „Agora” (nr.
unic, 300 p.), la care au colaborat cu poeme în limbile română,
franceză, germană, italiană și rusă Eugenio Montale, Umberto
Saba, Salvatore Quasimodo, Carl Sandburg, André Breton, Serghei Esenin, Henri Michaus, Christian Morgestern, Robert
Desnos, Paul Celan (debutul în lb. germană), Tudor Arghezi, Ion
Barbu, Lucian Blaga etc. – alcătuiesc o primă etapă a creației sale
lirice. Panopticum, Omul profilat pe cer și Cântece negre au ca
temă centrală condiția socială a omului. Este fixată imaginea unei
→
lumi monstruoase din perspectiva războiului traumatizant,
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o lume populată de indivizi abrutizați în spitale de campanie, tremurând de frig în noroiul
tranșeelor sau bântuind, în scurtele permisii,
cârciumile și bordelurile sărace.
Odată cu Eseu autorul intră într-o altă etapă,
în care atenția se îndreaptă spre condiția umană,
asupra căreia meditează în volumele: Dimineața
nimănui, Necunoscutul ferestrelor, Cârtița și
aproapele, Deasupra deasuprelor, Dragostea e
pseudonimul morții etc. Versurile sunt un plânset amar în fața trecerii, un strigăt sugrumat,
omul fiind un învins, răvășit de umilințe, vise
reprimate, deziluzii și abandonuri. Există un
„stil Caraion”, de o mare pregnanță, poetul fiind
primul din generația sa care coboară în zonele
infernale ale existenței. Modernitatea lui constă
în dezvăluirea, cinică aproape, a sufletului.
Poezia lui Caraion este o ceremonie a
coșmarului și a „rânjetului interior” menit
să tulbure gustul filistin și meschina pace
comună printr-o fantezie a grotescului dezlănțuită. Emană din versurile sale o „voluptate
rea”, variantă personală, trăită, a satanismului.
I. Negoițescu, într-un eseu din vol. Analize
și sinteze (1976), menționează că „rădăcinile
vizionarismului său întunecat sunt mult prea
adânci, țin de structură, și zările acestui poet
nu se vor lumina vreodată”.
Redactor la revista „România literară”,
în vara anului 1981, în urma unor „amenințări și atacuri șovine”, Ion Caraion este silit
să părăsească țara. În august 1981, ajunge cu
soția și fiica lor în Elveția, la Lausanne, unde
obține azil politic. Se adaptează vieții culturale
deși este mereu amenințat de Securitatea din
țară, fiind izolat. Își începe activitatea literară
editând publicațiile „2 plus 2” (1983), „Don
Quichotte”și „Correspondances”, colecție de
poeme și eseuri în șase limbi, asemănătoare
revistei „Agora”. Colaborează la Radio Londra
și la revista „Limite” (Paris), „Dialog”, „Săptămâna müncheneză”, „Contrapunct” (München),
„Curentul” (München), „Cuvântul Românesc”
(Suedia), „Uomini e libri” (Milano), „Izvoare”,
„Revista mea” (Israel), „Gazette de Genève”,
„Tribuna de Genève”, „American Romanian
Academy Journal” (SUA), „Tribune-dimanche”
(Elveția), „Le Figaro” (Paris), „PEN Internationale” (Paris), „Le Journal des poètes” (Belgia),
„Neue Europe” (Luxemburg), „Gradive” (New
York) etc. În 1982 publică în Editura „Ion
Dumitru” din München prima sa carte din exil,
Insectele tovarășului Hitler, o culegere de articole, pamflete și interviuri, în care prezintă și
motivul plecării sale din România: „Dacă încă
mai rămâneam câteva luni sau un an, m-ar fi
ucis ca pe Mihail Sebastian ieri ori ca pe Marin
Preda azi, ca pe Marin a cărui adevărată cauză
a morții poate că n-o știu decât eu și care a fost
nu o cauză naturală, ci una provocată.”
La plecarea din țară Ion Caraion era unul
dintre autorii cei mai publicați, avea o activitate
literară remarcabilă, tipărise 18 cărți de versuri,
5 volume de eseuri, între care excepționalul
Bacovia. Sfârșitul continuu, tălmăcise din marii
poeți ai lumii, întocmise mai multe antologii de
poezie modernă franceză, neerlandeză, canadiană, americană, fiind considerat unul dintre

scriitorii importanți ai vremii.
Versuri: Panopticum (1943),
Omul profilat pe cer (1945),
Cântece negre (1946), Eseu
(1966), Dimineața nimănui
(1967), Necunoscutul ferestrelor (1969), Cârtița și aproapele
(1970), Deasupra deasuprelor
(1970), Selena și Pan (1971),
Cimitirul din stele (1971),
Munții de os (1972), Frunzele
din Galaad (1973), Poeme
(1974), Lacrimi perpendiculare (1978), Interogarea
magilor (1978), Cântecul singurei/La chant de l’unique (1979), Dragostea e
pseudonimul morții (1980), La terre a mangé ses
fontaines (1985), Lam-stramgramite (1985).
Postum îi apar volumele: Apa de apoi.
Versuri în exil, Ediție îngrijită de Emil Manu
(1991), Greșeala de a fi. Poeme, Traducere
din engleză de Marguerite Dorian și Elliott B.
Urdang (1993), Postume (1995), Exil interior
(1997), Poezii arestate (1999), Antichitatea
durerii (2005), albumul Oamenii. Poeme rostite la radio (1966-1974), publicat în 2015,
cu o prefață de Bogdan Ghiu care îi face un
portret caracteristic: „Contorsionat, umoral,
agresiv, imposibil, sfârtecat, crepuscular, pe
scurt, supraviețuitor abuziv, Ion Caraion
trebuie împăcat cu el însuși printr-un fel de
tipologizare sau de «ridicare la concept», de
transpunere într-o schemă operatorie: încercarea de a fi liber față de mai multe fatum-uri
local-istorice deodată, posibilă doar poetic –
altfel spus, imposibilă”.
De factură distinctă este și eseistica sa
cuprinsă în vol. Duelul cu crini. (Articole
critice, 1972), Enigmatica noblețe (1974),
Pălărierul silabelor (1976), Bacovia. Sfârșitul
continuu (1977), Jurnal. I. Literatură și contraliteratură (1980), Insectele tovarășului Hitler
(1982), urmate de Jurnal II (1998), Ultima
Bolgie. Jurnal III (1998).
Publică volume de versuri pentru copii la
Editura Ion Creangă: Marta – fata cu povești în
palmă (1974), O ureche de dulceață ș-o ureche
de pelin (1976), Lucrurile de dimineață (1978).
Este autor de antologii: Masa tăcerii, simpozion de metafore la Brâncuși (1970); Cinci poeți
romanzi (1972), cuprinzând versuri de Vahe
Godel, Georges Haldas, Philippe Jaccottet,
Jean Georges Lossier, Gilbert Troliet; Antologia poeziei franceze de la Rimbaud până azi. 3
vol. (1974-1976); Antologia poeziei canadiene
de limba engleză (1978); Antologia poeziei americane (1979). Semnează prefețe la volume de
Georg Scherg, Mihail Crama, Tudor Arghezi.
Caraion este autorul unor importante traduceri, multe însoțite de prefețe, din opera lui
Marcel Aymé, Honoré de Balzac, Marietta Șahighian, Al. Dumas, Sh. Anderson, Antoine de
Saint-Exupéry, Ryunosuke Akutagawa, Anna
Ahmatova, Ezra Pound, Raymond Quenau ș.a.
Ultima etapă a creației sale se află cuprinsă
în volumul Apa de apoi (versuri din exil), apărut
postum, în 1991. Poetul, care a supus cel mai
mult limba română la exercițiul de acceptare
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a limitelor, se află în luptă
cu propria sa structură
problematică, cu dualitatea
solicitărilor: cea catastrofică
și cea demiurgică. Exilul nu-i
poate oferi decât interogații.
În cele din urmă, le cere celor
din jur uitarea. „Poetul e un
Ulise colecționar de coșmaruri, călătorind spre o Ithaca
utopică, condus de niște
vânturi care iar l-au mințit.”
(Emil Manu). Tragicul dialog
cu moartea este purtat în
versuri, în general hieratice,
dar există și acute „blesteme” la adresa istoriei
contemporane.
În poezia lui Ion Caraion litania bacoviană
se întâlnește cu exprimarea argheziană. Bacovian prin obsesie și arghezian prin duritatea
limbajului, Caraion se deosebește de aceștia.
În timp ce la autorul Plumbului e o obsesie de
crepuscul, maladivă, patologică chiar și al cărei
sens e resemnarea, la Caraion obsesia ține de
conștiința morală, având un sens activ. Dacă la
Arghezi cuvântul este estetic căutat și necesar,
la Caraion cuvântul e rupt din carnea lui, fără
nicio intenție de „potrivire” estetică.
În Prefață la vol. Lacrimi perpendiculare,
de Ion Caraion (1978), criticul Mihail Petroveanu preciza: „Ion Caraion nu ar fi dispus
să-și recunoască singur dificultățile dialogului cu sine, variabilitatea aceasta se grefează pe
deprinderea de a-și cenzura cutezanțele prin
reticențe, elanurile prin decepții, în cadrul unei
adevărate torturi a propriei ființe. Făcut din
disimulări impenetrabile și dezvăluiri bruște,
din spaime, lamentații și abandonuri, dar și
dintr-o îndârjire încrâncenată, traversată de
euforii avare, curmate repede tot din voia sa
sucită, Ion Caraion este asemeni poetului, un
«cântec cu gura închisă».”
„Poet dificil..., în toate cărțile lui Ion Caraion poezia este o halucinație permanentă,
un joc de cuvinte spuse ca un ritual, într-o
situație-limită, când nu mai e posibilă decât
această stare de vis treaz, această narcoză aparent experimentală; poezia e un ținut de unde
«nu se mai crede și nu se mai speră». Fără să fie
suprarealistă în modurile știute ale curentului,
poezia lui Ion Caraion încearcă un suprarealism de alchimist modern, de magii lexicale și
nu de dicteuri; aici e autentică și hotărâtoare
întâlnirea dintre cuvinte, și nu absurdul din
cuvinte.” (Emil Manu, Eseu despre generația
războiului, 1978)
Calomniat și injuriat în țară, după plecarea în exil, (în revista „Săptămâna” de Eugen
Barbu), în străinătate Ion Caraion este comentat și elogiat, tradus în lb. germană, franceză și
engleză, aniversat la 60 de ani la Lausanne, cu
vol. Homage à Ion Caraion, în care semnează
personalități importante, omagiat postum la
Sorbona (28 apr., 1988), din inițiativa profesorului Al. Niculescu.
Ion Caraion moare la Lausanne, în Elveția,
la 21 iulie 1986, lăsând în manuscris numeroase
poeme și un fragment de roman autobiografic. ■
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Constantin
CUBLEȘAN

azetăria lui Mihai Eminescu a atras
în ultimii ani numeroși cercetători
care au descoperit în articolele acestuia dezbateri ale unor problematici de reală
actualitate.
Cassian Maria Spiridon este unul dintre
aceia care au comentat cu aplomb și neîntrerupt, în anii de după ’89, opera poetului
și publicistica lui, aceasta din urmă în ample
eseuri analitice și polemice, nu mai puțin.
Reunite acum într-un masiv volum – Eminescu. Ziarist politic (Ed. Hoﬀman, Caracal,
2022), constituie o sinteză demnă de toată
atenția, mai ales pentru faptul că autorul
pledează cu fermitate pentru receptarea și
judecarea creației eminesciene în unitatea
sa, cu obligatorie raportare la epoca în care
a fost scrisă. „Eminescu impune și cere a-l
vedea în totalitate”, spune Cassian Maria
Spiridon în chiar debutul cărții, denunțând
astfel ideea pe care își construiește demersul.
Mai mult chiar, el vede și demonstrează că în
corpusul acestor articole se află cu adevărat
gândirea politică și filosofică a scriitorului,
citând în sprijinul afirmației sale opinia lui
Nae Ionescu dintr-un articolul, Între filozofie
și jurnalistică (în „Cuvântul”, iunie 1929):
„Ce fi losofi e se poate face într-un articol
de gazetă? Multă. Eminescu a făcut în orice
caz mai multă decât toți profesorii noștri de
filosofie de pe vremea lui”. Păguboasă pentru
înțelegerea deplină a ideilor lui Eminescu azi
este discutarea, adesea, a atitudinii acestuia
fără să fi fost parcursă, în fapt, publicistica
sa: „Publicistica politică eminesciană –
spune Cassian Maria Spiridon – pe cât este
de «citată», blamată sau înălțată, pe atât este
de puțin cunoscută pe text și în context. Mai
nimeni nu se obosește a o citi, dar mai toți
sunt gata a apela la idei primite de-a gata”.
Pentru perioada interbelică, afl ă totuși o
scuză în „imposibilitatea accesului la integrala operei publicistice”, aceasta putând
explica și acuzele „foarte accentuate de reacționarism”, din partea lui Eugen Lovinescu
din Istoria civilizației române moderne.
Urmând, așadar, firul filosofic al gândirii
gazetarului de la „Timpul”, Cassian Maria
Spiridon abordează metodic principalele
domenii în care se implică acesta, pornind
tocmai de la faptul că toate dezbaterile sale
sunt direcționate pe linia conservatorismului: „Statornicele principii politice ale lui
Eminescu erau «respingerea a tot ce este
republică, mai mult sau mai puțin deghizată, și conservarea Constituției cu monarhia
constituțională»”.
Sub pecetea conservatorismului stă
angajamentul polemic al gazetarului în problema națională (v. capitolul Românism și
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Eminescu – ziarist politic
naționalism la Eminescu). „Aici – menționează autorul studiului – sunt clare câteva
constante ale gândirii eminesciene, pe care le
vom întâlni, într-o formă sau alta, în întreaga
sa operă politică. Una este afirmarea românismului, ca un dat imuabil, ce nu poate pieri
decât odată cu românul material; idee greu de
învinuit a fi extremistă sau vexatorie, mai ales

că, în continuare, este temeinic argumentată
toleranța nesfârșită și din totdeauna manifestă
a românului”.
În problema păturii țărănești, predominantă în structura populației țării – „chestiunea
agrară îl va preocupa pe Eminescu în tot
timpul vieții sale” – publicistul consideră că
s-au făcut numeroase greșeli și abuzuri în privința implementării legii împroprietăririi dată
de Cuza, care au provocat o și mai accentuată
sărăcie a acestor. „Aceeași viziune și aceleași
frământări, constată polemic Cassian Maria
Spiridon – le aflăm la Blaga, Sadoveanu, Delavrancea, Rebreanu ș.a. cu privire la țărani și
lumea satului. E o lume în amurg, e o lume în
transformare radicală. Diferența dintre sat și
oraș, astăzi, s-a redus la nivel de câteva decenii
(comparativ cu acum o sută, două de ani – la
începuturile modernizării României) și continuă a se reduce. Țăranii sunt condamnați
să dispară, se vor transforma în fermieri, așa
cum îi aflăm în Europa occidentală sau în
America, dar nu pier în zadar: așa cum bobul
de grâu de va muri multă roadă aduce, așa
matricea lor stilistică o vom moșteni în veac”.
Amplele capitole consacrate prezentării și
analizării publicisticii lui Mihai Eminescu au
pe lângă aprecieri la obiect asupra acestora

cât și o aducere a lor în actualitatea zilelor
noastre, într-o manieră polemică, actualizând
astfel (actualizare cu drept necesară) ideatica
majoră a gazetarului de la „Timpul”.
În capitolul Cultură și națiune la Eminescu,
Cassian Maria Spiridon urmărește, în lungul
carierei publicistice a poetului, ideile coordonatoare în care acesta a pledat pentru o
cultură și implicit o literatură națională. Eminescu – spune autorul studiului – „pledează
pentru o educație estetică și morală. (…)
Poetul național vede în artă cea mai nobilă
podoabă a unui popor, iar cel mai nobil simț
al omului este cel estetic; e un privilegiu al
culturii, de a se bucura de această podoabă a
vieții și de a onora și gusta frumosul pe toate
căile”. Și actualizând atitudinea lui Eminescu
în problemele culturale, comentează acid:
„Singurul produs specific, pe care doar noi
îl putem crea și afirma este cultura română.
Nimic altceva. În rest, de la avioane la submarine sau lopeți pot fi realizate de oricine
are dotarea tehnică și pregătirea necesară, nu
și o anume cultură, cultură cu un înalt grad de
specificitate națională, realitate pe care factorii
noștri politici de decizie încă nici astăzi n-au
priceput-o pe de-a-ntregul”.
Urmărind ideile religioase din publicistica
eminesciană, se înscrie în disputa privind calitatea de poet religios a acestuia. „Dacă cei de
«Gândirea» ar fi fost mai puțin preocupați în
a-l metamorfoza pe Eminescu într-o variantă
autohtonă a lui Ioan al Crucii (poetul mistic
spaniol) – spune categoric CMS – ar fi găsit un
univers religios întru totul articulat în cuprinzătoarea lui publicistică. E adevărat, aceste
pagini nu le-ar fi sprijinit încercările de a-l
impune drept poet religios. (…) Toate aceste
pagini din publicistica eminesciană aduc multe
și consistente mărturii asupra componentei
religioase, accentuat vizibilă în caleidoscopul
personalității poetului, afirmând totodată un
cunoscător și apărător al legii strămoșești, în
limitele toleranței”.
În această manieră critică sunt analizate
(prezentate) abordările publicistice ale lui
Eminescu, urmărite în capitolele: Politica
guvernului; Monarhia constituțională; Politica Parlamentului; Muncă și socialism la
Eminescu dar și Revizorul școlar; Opiniile
economice („Publicistica aplicat economică
a lui Eminescu afirmă și confirmă o bună
cunoaștere a principiilor financiare, însoțită
totodată de o veritabilă cultură filosofică,
care pune în pagina de ziar o doctrină organică despre care, să recunoaștem, putem
spune că s-a dovedit perenă și nu mai puțin
statornică”); apoi Eminescu și România de
Est; Transilvania lui Eminescu; Bucovina și
Dobrogea în publicistica lui Eminescu etc. →
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Despre Singurătate și Cuvânt

M

ă refer pur și simplu la singurătate,
la acel moment când rămâi singur,
fără un alt om lângă tine. Chiar cu
tastatura, cu internetul, cu zeii, cu memoria,
absența unei alterități calde, cărnoase, vorbitoare se simte profund. Cel puțin așa este
pentru mine, orășean, dar și copil singuratic de la Sibiu care și-a petrecut mulți ani în
compania fantomelor. În America majoritatea
oamenilor își doresc singurătatea, le place să
aibă spațiu împrejur („ten acres and a mule”).
Europenii veniți aici au fost cei tăcuți, cei
incomozi, cei oprimați de alți oameni: în spațiile mari ale Americii au găsit hrană pentru
pofta lor enormă de a fi lăsați în pace. Aceasta,
în orice caz, este mitologia. S-ar putea și să fi
fost osândiți la singurătate de treaba dificilă
de a stăpâni pământul, de a-l lua cu forța de
la cei care trăiau pe el, și s-ar putea ca vinovăția lor pentru actele de genocid și eradicare
a sălbăticiei să se fi tradus într-o sentință la
singurătate. Americanii sunt condamnați
la izolare de casele mari, de mașinile indispensabile, de rețeaua electronică în care sunt
învăluiți. Prima dorință de eliberare fată de
oprimarea societății în Europa s-a transformat într-o eliberare continuă, o mașină de
singurătate „perpetual-motion”. Eu sunt și
european și american: în România, în Italia,
în Franța mă simt acasă în vecinătatea oamenilor care trăiesc intim unii cu alții, gălăgioși,
atenți. În același timp, mă obosește atâta atenție pentru alții, față de universul uman. După
câteva săptămâni în Europa abia aștept să mă
întorc în America, să mă descolăcesc, să mă
ușurez de convențiile (chiar invizibile) ale
Europei. Am învățat să scriu în tot soiul de
circumstanțe, să-mi creez singurătatea necesară. Rămâne faptul că primele momente
înainte de scris și cele de pauză (chiar creativă) sunt pătrunse de tristețe și frig cosmic.

→ Pentru a concluziona, în aceeași viziune
obiectivă de actualizare/actualitate a publicisticii acestuia: „Multe și cutremurătoare
sunt adevărurile afirmate de Mihai Eminescu
în publicistica sa, adevăruri de o actualitate
mai mult decât îngrijorătoare. Turpitudinea,
corupția, felonia, politicianismul, demagogia
și celelalte păcate politice și administrative se
manifestă cu aceeași lipsă de moralitate și la
un veac și jumătate după ce condeiul marelui
poet a încetat să-și mai spună durerea”.
Întreprinderea pe care o face Cassian
Maria Spiridon parcurgând, cu mult discernământ critic și estetic, la pas, publicistica lui
Eminescu de la „Curierul de Iași” și „Timpul”
din București, este o elocventă mostră de
cum trebuie citit și înțeles astăzi gazetarul
de odinioară. ■

...
Cuvântul Cosmic a fost dezbătut de teologi, cabaliști, poeți, și chiar de cercetători în
științe care au ajuns la tot felul de teorii, inclusiv aceea frumos scrisă a lui Einstein, E=MC2,
și cea opusă, a lui Heisenberg. Și relativitatea și
cuanticul funcționează în univers. De ce aceste
descrieri se contrazic și nu fac pace îi ține treji
noaptea pe filosofii științelor care, de dragostea armoniei, imaginează universuri paralele,
coexistente simultan. Unul dintre paradoxuri
este că din dorința de a găsi unitatea noi o com-

Petru Lucaci – Două ciori

plicăm prin descriere, prin limbă. Limbajul
deci funcționează ca un instrument de individuare, creator de complexități, de unicități,
de lucruri ne-existente înaintea numirii lor.
Terminologia creștină a „corpului necuprins”
și cea gnostică a „logosului”, două probleme se
desprind de aici pentru mine: ideea că „logosul” pre-există, în care caz tot ce facem e să-l
repetăm ca o formulă ca să-l ținem în viață prin
ritualul de a-i aminti continuu de propria sa
existenta, și 2) sensul de evlavie (sau frică) față
de Cuvânt, literalismul, sau – cum spunem noi
– „fundamentalismul”. „Cuvintele” sau „Cuvântul” sunt metafore pentru cuvinte sau Cuvânt,
descrieri ale procesului creator prin sunet atașate fragil de realitatea la care se referă, dar și
participanți la creație, la realitatea făcută dintr-o stofă care se înțelege și se rostește în timp
ce se țese. Rostirea noastră (sau a ei înseși, ca
să rămânem pe teritoriul gnostic), sunetul universului-în-facere, este numai o parte din ceea
ce materialul viu utilizează în creația de sine.

5

Andrei
CODRESCU

Misticii care aleg tăcerea se împotrivesc acestui
gen de participare: pentru ei lucrul se prostește când se rostește, cuvintele îi pun bețe-n
roate lui Dumnezeu. La polul opus, Giacomo
Casanova, gânditor iluminist, numea principiul creator masculin, Verbul, unul din numele
cu care-și poreclise organul sexual. Sexualizarea, sau individuarea universului, complicarea
lui este, crede el, treaba poetului care se joacă
să nu se plictisească nici el, nici Creația. Pentru
Casanova, om al teatrului și poeziei, cuvintele
sunt actori în Jocul cosmic care creează universul. Dansul lui Nietzsche, haosul dansator,
vuietul vrăjitor, maeștrii chinezi ai Jocului,
maeștrii Zen, adepții Sufi, văd un univers în
perpetuă transformare, făcut din dragoste,
dansat. Discuția dintre Nathaniel Hawthorne
și Walt Whitman se rezumă la acest dialog:
„Hawthorne: Universul s-a format din frică.
Whitman: Universul se face din dragoste”.
Ca să ne întoarcem la participarea la
demiurgie a cuvintelor: nu cred că sunt singure
pe scenă, dar au un mare rol în înțelegerea de
sine a creației-în-desfășurare. Valoarea lor este
să surprindă, să împrospăteze, să spună „bună
dimineața” soarelui, să participe la dezmorțirea
și trezirea oamenilor, să se joace, să facă lucruri
frumoase și nemaiauzite care n-o să aibă
încotro decât să existe de atunci, și să spună
adevărul dureros despre oamenii sau relațiile
dintre oameni care-i țin înlănțuiți de frică sau
le fură libertatea. Poezia bună eliberează, creează libertatea, le dă oamenilor posibilitatea
de a participa la demiurgie. Rugăciunea și
blestemul sunt poetice amândouă când sunt
făcute în libertate. Ceea ce nu exista înainte de
rostire era libertatea de a se extinde, de a merge
mai departe. Rostirea, descrierea, speculația,
mirarea noastră sunt cele ce dau curaj principiului creator să continue. Înțelepții talmudici,
puțini la număr, care împiedică universul să
se prăbușească, care-l țin pe umeri o fac vorbind. Metafora vine de la arhitectura clasică
greacă, de la coloane, dar arhitectura noastră
ne spune că noi toți participăm la clădirea
spațioasă și vie în care trăim. Buckminster
Fuller spunea că în Egipt numai regele avea
dreptul la viața de apoi în piramida construită
de întreaga societate; în Evul mediu catedrala
a dat multora spațiul în care să participe la
nemurire; acum s-a democratizat complet
viața de apoi și „spaceship earth” a devenit în
întregime scena conștientă a acestei prelungiri.
Desigur, Fuller spune și că noi suntem unități
de culegere a informațiilor și dacă nu ne vedem
de treabă, alte unități, non-umane, o să preia
slujba – să zicem, furnicile. Asta nu prea cred
eu, dar nu-s furnică. ■
(fragment dintr-un dialog cu Robert Lazu,
în vol. Miracol și catastrofă, Cartier, 2021)

O idee

6

Scrisul Românesc

Nr. 4 (224) ♦ aprilie 2022

Adrian
CIOROIANU

Eseu
Continuare din nr. 3

Ei și lumea pe care o conduceau

Despre cum o mână de lideri educaţi și galanţi (și înrudiţi între ei!)
au dus lumea în cel mai mare conflict al Istoriei de până atunci
Nu atât de fericiţi
pe cât de vulnerabili

Deși păreau a fi cei mai fericiți oameni din
lume – pentru că, în Olimpul lor privat, păreau
a pluti deasupra tuturor celorlalți oameni,
adică supuși –, toți acești monarhi aveau, totuși,
problemele lor.
Atotputernicul țar Nicolae al tuturor rușilor
putea face orice, efectiv orice, pe tot imensul
său teritoriu – mai puțin un singur lucru: nu
putea găsi un leac pentru boala din naștere (în
1904) a nenorocosului său fiu,
țareviciul Alexei, suferind de
hemofilie. Acestei suferințe
pur umane altele aveau să se
adauge în cursul următorului
deceniu – până ce însuși țarul,
și toată familia sa, cu fiicele și
fiul său, aveau să fie împușcați, din ordinul aceluiași
Lenin amintit anterior, într-o
pivniță din Iekaterinenburg.
Alți monarhi aveau
mai ales probleme politice:
precum belgianul Albert I
(nepotul regelui fondator al
Belgiei moderne Leopold
II), pus și el în situația de a
media continuu, pe baze constituționale, între
partidul catolic local (teoretic, conservator) și
partida liberală, teoretic progresistă; dar, mai
ales, același merituos rege media între jumătatea
francofonă a regatului său (valonii, spre SudVest) și flamanzii înrudiți cu olandezii (spre
Nord-Est, de la Bruxelles în sus). Peste un secol
mai târziu, adică azi, în 2022, regele contemporan nouă al Belgiei încearcă exact același lucru...
În fine, alți monarhi aveau probleme de
toate felurile, atât personal-umane cât și
politice. În Germania – care se profila a fi
principala putere demografică și industrială a
Europei –, socialiștii locali, adică partizani ai
teoriei marxiste despre lume, politică și viață,
obțineau deja, înaintea marelui Război, circa o
treime din vot la alegeri; dar, pe de altă parte,
celeilalte două treimi erau cu totul dedicate tronului și măreției germane: adică, elita militară
de atunci, o adevărată castă, apoi industriașii
germani și, în fine, larga categorie a iuncherilor
proprietari de (mult) pământ. Coroana kaiserului Wilhelm al II-lea se sprijinea exact pe aceste
două treimi. Dar cel care purta acea coroană
mai avea o vulnerabilitate: o anume deformație a corpului, datorată unei nașteri dificile.
Marele și militărosul kaiser avea un nemărturisit complex: brațul său stâng, subdezvoltat și
mai scurt decât brațul drept. Marcat din copilărie de această diformitate, el și-a ascuns-o
întreaga viață, folosind în pozele sale diverse

tertipuri – de aici și zelul său militarist, dorința
de a părea mai viril decât era în realitate și mai
războinic, se pare, decât zeul Marte însuși.
În toată această înșiruire de capete ilustre, unul anume merită o semnalare încă din
aceste pagini introductive: regele Italiei din
acel moment, adică Victor Emanuel al III-lea.
Urmaș, teoretic, al cezarilor romani din antichitate, un om educat, căsătorit cu o frumoasă
prințesă balcanică din Muntenegru, monarhul italienilor se putea mândri cu faptul că
reprezenta cea mai veche familie dinastică
din lume – casa de Savoia își
putea retrasa descendența
până spre anul 1000 după
Hristos! Un mileniu de istorie regală era, desigur, ceva
impresionant. O astfel de
realizare putea arunca, măcar
simbolic, o mare umbră
asupra altor dinastii cu mult
mai tinere – precum dinastia
Romanovilor, din Rusia țarului Nicolae al II-lea, care în
anul 1913 celebraseră abia...
tricentenarul dinastiei lor!
Dar, problemele regelui Victor
Emanuel III erau altele: pe de
o parte, o moștenire genetică
problematică (inclusiv copii rezultați din căsătoria unor veri primari – ceea ce nu era tocmai
rar în Europa medievală) și, pe de altă parte,
impactul politicii secolului XX asupra tronului
italian. În scurt timp, după Marele Război (în
care Italia s-a comportat bine, dar mult ajutată de geografie), la Roma va apărea un pol
politic aparte, care îl va marca major pe rege
și va marca, fundamental, politica europeană:
acel socialism de tip aparte pe care îl încarna
inițial un anume Benito Mussolini, fondatorul
ulterior al fascismului italian (și european).
Relația dintre Victor Emanuel III și Mussolini
va fi unul dintre cele mai delicate capitole ale
dinastiei italiene – și care explică, în bună parte,
de ce Italia de azi este o republică.

Pe câte coroane, pe atâtea bârfe
Aceste familii reprezentau, în fapt, rețeaua
neuronal-politică a Europei de atunci. După
moartea lui Eduard VIII, fiul său George V a
preluat tronul Britaniei. Descendent al casei
Coburg dar înrudit cu aproape toate celelalte,
George al V-lea era văr primar cu împăratul
Wilhelm II al Germaniei, cu țarul Nicolae al
II-lea al Rusiei (și cu soția acestuia?), cu regele
Norvegiei, regele Spaniei și cu prințesele moștenitoare (adică viitoare regine) ale Suediei,
Greciei și... României – da, e vorba despre regina
românilor de după 1914, adică Regina Maria!

Ba, mai mult: regele Greciei și regele Danemarcei de la nivelul Europei anului 1910 erau
unchi ai regelui Marii Britanii. Regina Norvegiei era chiar sora monarhului britanic.
Regii Belgiei, Portugaliei sau Bulgariei erau
veri, de diverse grade, cu suveranul britanic.
Această rețea de sânge albastru, cu mult mai
extinsă decât o putem recapitula aici, împânzea
întreaga Europă – ba chiar, în deceniile imediat
anterioare, încercaseră a ajunge până în America Latină (Prusia și Mexicul stabiliseră relații
diplomatice încă din anul 1836!).
Toate aceste familii, cu ramificațiile lor aparent infinite, se cunoșteau între ele, se căsătoreau
între ele, se bârfeau între ele, se simpatizau sau
– mai ales – se antipatizau între ele. Când avea
să afle, în august 1916, că România a intrat în
război împotriva Triplei Alianțe pe care o conducea, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei a
fost ferm convins că „trădarea” regelui Ferdinand
de la București se datorează „vampei băgăcioase”
care era, în cuvintele lui, Regina Maria a României; ba, mai mult, kaizerul german chiar era
convins că regina „englezoaică” a românilor nu-l
simpatiza pe el, pe Wilhelm – și din acest motiv
își convinsese soțul să se alăture taberei adverse.
Încă, în 1916, ego-ul personal al kaiserului
german domina, se pare, politica externă a țării sale.

Regii și reginele noastre –
adică România
În paginile următoare, cititorul va găsi trimiteri multe și diverse spre istoria României.
Aceste trimiteri sunt benefice oricum, pentru
că cea mai bună manieră de a înțelege istoria noastră tocmai aceasta este: în contextul
evenimentelor fiecărei epoci, de la cele care
ne-au avantajat până la cele care ne-au afectat
crucial. Cum e de așteptat, țara noastră nu e
unul dintre actorii principali ai acestei narațiuni a lui Theo Aronson – din simplul motiv că
nici nu a fost, în această paradigmă generală
a regilor care mergeau spre război, privită mai
curând la scara continentală. România a devenit stat relativ recunoscut la nivel european în
perioada 1859-1866, iar independența țării
s-a statuat printr-un act diplomatic european
în urma tratatului de la Berlin, din iulie 1878
(care se află, pentru cei doritori să o știe, în
expoziția permanentă de la parterul Ministerului de Externe al Germaniei actuale – aflat
în clădirea pe care Hitler o proiectase ca fiind
banca principală a celui de-al Treilea Reich!).
În narațiunea lui Aronson, primii doi regi
ai României – Carol I și Ferdinand – apar drept
ceea ce au și fost: doi conducători ai României
care au trebuit să admită că sensibilitatea lor
pro-germană (firească, din moment ce ei erau fii
ai Germaniei) nu corespundea deloc cu opinia →

Cronică literară
Eseu
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O sintetică enciclopedie ilustrată
a literaturii

n epoca internetului, a informației care se
află „la un click distanță”, când imaginea și
mișcarea sa cât mai rapidă par să afecteze
atenția generațiilor „născute digitalizate” – un
clișeu pe cât de fals, pe atât de nociv –, actul
de a publica un album cu scriitori în format
mare, cu prezentări sintetice atât ale biografiei,
cât și ale operei acestora pare redundant și
desuet, dacă nu chiar naiv. Percepția din ce
în ce mai extinsă, dar la fel de falsă, este că în
noua paradigmă a rețelelor de socializare și a
realității virtuale nu mai e nevoie în general de
cărți, concurența ebook-urilor și cea a audiobook-urilor neputând să elimine cartea, așa cum
se preconiza în urmă cu un deceniu și mai bine.
Mai mult de atât, cred că mai ales pentru un
copil sau adolescent contactul cu cartea în formele sale cele mai expresive și mai atrăgătoare
nu poate reprezenta decât o întâlnire esențială.
În altă ordine de idei, pentru orice cititor
care își dorește să aibă o imagine de ansamblu
corectă și sintetică asupra scriitorilor importanți
ai literaturii lumii – mult mai bine alcătuită și
esențializată decât articolele de dicționar al
scriitorilor și cu atât mai mult decât o enciclopedie
deschisă precum Wikipedia –, o carte care să
adune în paginile ei o succesiune de astfel de prezentări este mai mult decât binevenită, este soluția
ideală. Până să ajungă specialist în literatură sau
cu atât mai mult dacă nu are nicio intenție să
urmeze acest drum, tânărul cititor, dar și adultul care ține la cultura sa generală are ocazia să
primească astfel informația necesară pentru a se
putea orienta într-unul dintre domeniile cele mai
ample și mai fascinante ale umanității.
Țin minte cât a însemnat pentru mine
o banală și destul de stufoasă Crestomație
de literatură universală, pe care o consultam
permanent în gimnaziu și de unde am luat
contact cu majoritatea capodoperelor literaturii
clasice și moderne, cât și cu principalele epoci
și curente literare. Fără ilustrații, neatrăgătoare
decât pentru pasionații de literatură, ea m-a
însoțit până am descoperit alte sinteze, antologii
de texte, istorii literare, eseuri critice și, desigur,
operele integrale ale autorilor care mă interesau.
Dar o lucrare precum Scriitori. Viața și

opera, tradusă din limba engleză de Andreea
Popescu și publicată în 2021 de editura Litera
poate răspunde tuturor necesităților și exigențelor amintite mai sus. Pe lângă prezentarea
pertinentă și sintetică a vieții și operei scriitorilor selectați – de la Dante și Boccaccio la

scriitori contemporani – acest album în format
mare și realizat în condiții grafice excelente conține și portrete ale autorilor respectivi, dar și
alte ilustrații adecvate epocii și figurilor literare
respective. Reproduse admirabil și într-o dispunere grafică atrăgătoare și dinamică, acestea
conferă literaturii dimensiunea luxuriantă de
care, de multe ori, tinde să se debaraseze, ceea
ce într-o epocă a imaginii îi poate dăuna grav.
Dar cel mai important este modul în care
se realizează contextualizarea scriitorilor și
operelor prezentate, la figurile principale nelipsind referințele istorice, relația cu biografia,
inclusiv cu opțiunile politice și ideologice ale
scriitorilor, dar fără a face din acestea centrul
discursului. Un echilibru aproape perfect, așa
cum poate doar britanicii pot realiza între toate
aceste aspecte domină lucrarea.
Volumul cuprinde șase părți, dispuse cronologic: Înainte de secolul XIX, Începutul secolului XIX,
Sfârșit de secol XIX, Începutul secolului XX, Jumătatea secolului XX, Scriitori de azi. Fiecare secțiune
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propune o selecție de portrete extinse ale unora
dintre scriitorii esențiali ai perioadei respective,
urmate de un catalog cu prezentări scurte ale altor
scriitori importanți din aceeași epocă. Așa cum se
observă și din titlurile capitolelor, accentul cade
pe literatura modernă și contemporană, toată
literatura cuprinsă între Evul Mediu și secolul
al XIX-lea fiind expediată într-o primă parte
extrem de selectivă. De asemenea, autorii antici
lipsesc total, Dante Alighieri și Giovanni Boccaccio, urmați de Chaucer, Rabelais și Montaigne,
apoi de Cervantes, Shakespeare și Milton până la
Defoe, Voltaire și Matsuo Basho fiind cei selectați să deschidă seria portretelor. Lista de autori
respectă „canonul” clasic, consacrat, în interiorul
căruia operează încă o selecție, discutabilă ca
orice acțiune de acest gen. De exemplu, am putea
remarca o pondere mai mare dată literaturii
anglo-americane în detrimentul celorlalte, deși
niciun nume esențial nu lipsește – totuși, faptul că
Racine sau Corneille nu se regăsesc nici măcar în
catalogul de la finalul secțiunii (deși lui Molière îi
este acordat un loc printre portretele importante)
probabil că nu ar fi primit prea bine de cititorii
francezi. De asemenea, clasiciștii ar deplânge cu
siguranță absența numelor din tradiția greco-latină, fundamentală pentru întreaga dezvoltare
ulterioară a literaturii lumii. Există totuși o preocupare pentru o anumită reprezentativitate
atât de gen, cât și geografică, fiind inserate toate
scriitoarele cu o anumită notorietate și contribuție (inclusiv pe copertă ne atrage atenția chipul
melancolic și auster al Virginiei Woolf), dar și
scriitori care aparțin altor spații culturale, nu doar
occidentale, din America Latină până în Africa
și Asia. Chiar cu riscul de a mări dimensiunile
lucrării și așa destul de consistentă și masivă, aș
fi introdus câteva portrete în plus, dar și această
opțiune este tot una subiectivă.
O bună introducere în literaturii lumii,
sintetică, echilibrată și fascinantă grafic, lucrarea Scriitori. Viața și opera reprezintă un ghid
perfect pentru orice persoană dornică de a se
familiariza cu scriitorii cei mai importanți ai
ultimului mileniu și de a-și deschide apetitul în
explorarea universurilor pe care operele acestora ni le oferă. ■

→ publică și politică a României. În aceste condiții României – soția regelui Ferdinand și regina ceea ce a urmat după primul măcel al omenirii
(dar nu din această cauză), mărețul Rege Carol
I a murit, supărat, în octombrie 1914. Peste doi
ani, urmașul său, Regele Ferdinand, a condus
România în alianța ei cu Antanta – dar cu mare
durere în suflet și cu mari sancțiuni din partea
familiei sale din Germania. Cu totul meritorie
comportarea acestor doi domni care au decis să
respecte mai curând dorința țării pe care o conduceau decât propriile lor impulsuri lăuntrice.
În fine, des citată în următoarele pagini
o vom găsi pe fabulosul personaj, complexa
femeie și marea regină care a fost Maria a

tuturor românilor, încoronată ca atare la Alba
Iulia, acum un secol, în 1922. Autorul Aronson a citit memoriile Reginei Maria, se pare;
și i-au plăcut, pentru că aici vom găsi relativ
dese citate din ele. Regina Maria n-a fost numai
inteligentă și frumoasă – ci a mai scris și bine,
pentru că era talentată și educată.

***
Așadar, cu bucurie intelectuală recomand
această carte tuturor celor interesați de istoria
Europei – și a lumii – de acum un veac, și de

din epoca industrială. Aceasta nu este neapărat, cum spune autorul în câteva rânduri, o
istorie a Primului Război Mondial. Dar este o
carte despre interesanta, uneori chiar bizara,
lume de atunci – cu regii, reginele, prințesele,
prinții ș.cl. ai săi.
Care, jucându-se atunci cu fulgerele zeului
Marte, nici nu aveau idee cum merg, mulți
dintre ei, spre propria extincție a lumii lor. ■
(Prefață la cartea lui Theo Aronson, Războiul regilor. Gloria și decăderea sistemului monarhic european: 1910-1918,
în curs de apariție la Ed. Meteor Press, București, 2022)
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Rimbaud risipitorul

iața lui Arthur Rimbaud se situează,
fără îndoială, într-o relație de proporționalitate cu opera sa. Aventura
trăită și aventura spirituală, aventurierul și vizionarul, îi străbat existența juvenilă
și matură fără repaus. Rimbaud însuși a glosat
despre vizionarism în două texte scurte intitulate ulterior Les deux lettres dites du voyant
(Cele două scrisori ale vizionarului). Ele au fost
datate 13 și 15 mai 1871 și adresate, prima
fostului său profesor de latină, Georges Izambard, iar a doua unui prieten pe nume Paul
Demeny. Rimbaud avea atunci 17 ani! Era un
gest autoproiectiv prin care el își statua concepția despre poezie și se definea ca poet. Erau
totodată și primele intonații ale unui cântec
de lebădă, ținând seama că Rimbaud a încetat
să scrie literatură din 1874. De la 20 de ani el
a scris doar câteva misive adresate familiei și
lui Paul Verlaine, fostul lui tovarăș de boemă.
În timpul vieții i-au fost publicate jenant de
puține texte, poeme în versuri sau în proză,
fragmente critice și episoade biografice, așa
cum le regăsim în volumul Une saison en enfer
(Un anotimp în infern). I-au trebuit doar patru
ani pentru a-și scrie opera, Rimbaud fiind
unul din cei mai precoce și grăbiți autori din
istoria literaturii universale. A publicat scandalos de puțin în timpul vieții, nefiind tentat
de gloria literară. Dimpotrivă, atunci când era
doar un traficant de arme în estul Africii, îi
răspundea cu o nonșalanță vecină cu disprețul
prietenului Verlaine care-l ruga să se întoarcă,
momindu-l cu publicarea: „Poezie... N-am
auzit niciodată...”
Cum știm, fulgurantul lui pasaj printre
muze e pardosit cu versuri dar și cu proză. În
primăvara lui 1874, în vremea sejurului indigent la Londra, Rimbaud încă scria poeme
în proză, dintre care câteva au fost notate de
prietenul său, tânărul poet Germain Nouveau.
Boema, viața pariziană neocolită de dure privațiuni, escapadele, contactul cu evenimentele
epocii, mai cu seamă Comuna din Paris și războiul franco-prusac, au lăsat urme de neșters în
scrierile sale: Chant de guerre parisien (Cântec
parizian de război) și Le Dormeur du val (Adormitul din vâlcea) sunt cele mai cunoscute
exemple. Venus Anadyomene, Roman, Adormitul din vâlcea, Balul spânzuraților, Boema
mea, Cântec parizian de război, Vânătoarele de
păduchi, Fericire, Orgia pariziană sau Parisul
din nou populat, Cântecul celui mai înalt turn,
O, anotimpuri, o, castele, dar mai ales Vocale
și Velierul beat, sunt poeme inconturnabile
pentru orice antologie de poezie universală.
Arthur Rimbaud a început să scrie în
umbra Parnasului (primele poeme din adolescență), a cunoscut apogeul scriptural cu
poezii de alură simbolistă și a încheiat cu texte
mai greu de clasificat, de factura poemelor în

proză, considerate de istoria literară drept un
preambul al suprarealismului emergent de la
începutul anilor 1920. Este explicabil de ce a
fost receptat ca atare – precursor al suprarealiștilor – în Primul manifest al lui Breton (1924),
unde era așezat alături de Baudelaire, maestrul
său. Influența celor doi poeți francezi asupra
poeziei moderne este incontestabilă.
Poezia Cântecul celui mai înalt turn este
repartizată, în majoritatea edițiilor Rimbaud,
în ciclul Ultimele versuri, textele asupra cărora
poetul încă lucra în anul 1872. În pofida acestei
preocupări, el le-a repudiat în public în 1873!
Dincolo de această atitudine, ele constituie
valori estetice excepționale și prefigurează
în același timp distanțarea față de poezia pur
simbolistă. De aceea nu este întru totul corect
ca Arthur Rimbaud să fie socotit un poet eminamente simbolist, ca și în cazul lui Stéphane
Mallarmé. Un poet prin excelență simbolist este
Paul Verlaine. În ciclul amintit se regăsesc poezii
ce nu se raliază esteticii simboliste: Memorie,
Lacrimă, Rușine, Gând bun de dimineață, Căsnicie tânără, Mihail și Cristina, Sărbătorile foamei.
Tema poemului Cântecul celui mai înalt
turn, datat „mai 1872”, se deschide către o dublă
perspectivă: către trecutul trăit transpus liric și
către un viitor mai pur, magnific și spiritual.
În sinteză, tema principală a poemului este
biografia creatorului genial și aventurier incurabil, așa cum a fost Rimbaud. Dintru început
se impune o precizare asupra sensului dublu
al aventurii: pe de o parte, aventura trăită, pur
biografică, și, pe de altă parte, aventura spirituală vizând cunoașterea concretă și simbolică
precum și universurile imaginare. Este imperios
necesară a doua precizare ce privește introducerea biografiei ca temă în literatură. Este un
aspect esențial în poezia secolului următor, al
XX-lea, începând cu Guillaume Apollinaire,
trecând prin suprarealism și ajungând la poezia
franceză a anilor 1950. Este o temă nouă în
poezia modernă, o inovație care-i aparține
lui Arthur Rimbaud. Două teme secundare se
subsumează temei principale (biografia) – este
vorba de puritate și de „sete” (soif).
A doua temă secundară este implicată în
cinci poeme, o suită intitulată Comédie de la
soif (Comedia setei) inclusă de asemenea în
Ultimele versuri și datată tot „mai 1872”. Ea
precedă un grupaj de alte patru poezii, cu titlul
Sărbătorile răbdării, din care face parte Cântecul celui mai înalt turn. Prin tratarea celor
două teme secundare, puritatea și setea, acest
text este un poem al rupturii, al despărțirii de
un trecut imund. Tema despărțirii, a rupturii,
agrementată cu anumite ingrediente anecdotice
și biografice, va fi asiduu tratată de Guillaume
Apollinaire, mai cu seamă în poezia erotică.
Despărțirea, ruptura de un trecut detestabil
ce antrenează penitența se echilibrează prin

năzuința către puritate, o întoarcere la vremurile aurorale ale inocenței originare. Sensibila
nuanță autobiografică își are rădăcinile într-o
experiență de viață sublimată. Despărțirea,
ruptura de trecut, sunt însoțite, ca și mai târziu
la Apollinaire, de sentimente de frustrare și de
mutilare, căci poetul face rapel la trecut încercând stări de culpabilitate și de penitență.
Cântecul celui mai înalt turn, un poem
interiorizat și retractil, aparține ultimei etape
creatoare. În acele momente Rimbaud intenționa să abandoneze vechea manieră de a scrie,
proprie poeziei simboliste. Exprimase un gând
legat de scrierea unei poezii simple, deliberat
naivă și incantatorie, pe care o vedea adunată
într-o culegere nouă intitulată Studii în neant
(Études néantes). Niciodată astfel de poezii nu
s-au întâlnit într-un volum, deși ar fi reprezentat un nou gen apropiat de elegie, recte de
romanță (romance). Un gen asemănător este
descris în Deliruri II. Alchimia verbului: „Mă
dădeam în vânt după pozele idioate pictate
deasupra ușilor, pe panourile decorurilor, pe
pânzele saltimbancilor, pe firmele și în gravurile populare; îmi plăceau la nebunie literatura
demodată, latina bisericească, broșurile erotice
tipărite fără grija ortografiei, romanele care
făcuseră deliciul străbunicelor noastre, poveștile cu zâne, cărticelele pentru copii, vechile
spectacole de operă, refrenele tembele, melodiile naive.” (trad. Petre Solomon).
Poate părea mai puțin surprinzătoare
această întorsătură în gândirea estetică a unui
poet abia ieșit din adolescență. Aceeași idee se
regăsește în A doua scrisoare a vizionarului.
Dorința „de a inventa un verb poetic accesibil”
se simțea în largul ei și în acest fel Rimbaud
ajunge să (re)inventeze un gen ce anunță,
într-o manieră anume, găselnițele suprarealiste
ce vor veni peste o jumătate de veac. În Poeții
blestemați (Les Poètes maudits) Paul Verlaine
constata că Rimbaud „a virat” începând să
cultive „genul naiv” uzând de „asonanțe, de
cuvinte vagi, de fraze infantile sau populare”.
Însă Verlaine a sesizat și farmecul, delicatețea
și suplețea acestor ultime poeme rimbaldiene.
În ceea ce-l privea, Rimbaud însuși recunoștea
că poemul Cântecul celui mai înalt turn venea
dintr-o stare de lasitudine, delăsare și abandon.
Privită din „cel mai înalt turn” existența
lui Arthur Rimbaud apare ca o fulgurație și o
risipire între revelațiile poetului și devorantele
aventuri ale unui vagabond nesățios. Însă un
vagabond de geniu, scindat între eu și sine...
Paradoxala propoziție Je est un autre („Eu este
altul”) îl caracterizează cel mai bine. ■
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Fănuș Neagu – 90

A

nul acesta, la 5 aprilie, Fănuș Neagu,
unul dintre cei mai originali prozatori
și creatori de limbă artistică românească, ar fi împlinit 90 de ani.
La mai bine de cinci decenii după apariția
romanului Îngerul a strigat (1968), se poate
constata că scriitorul Fănuș Neagu a rămas
inconfundabil. Căci acest roman – cel mai bun
din câte a dat autorul până acum – lasă deschise
filiațiile cu proza scurtă, originală, cu o pronunțată personalitate, dar și recheamă mai limpede
trimiteri spre Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Gala Galaction, Panait Istrati, Zaharia
Stancu și alții. Dar parcă tocmai aceste filiații
adâncesc ideea unui filon nesecat al fantasticului, cu chemări irezistibile spre legendă și mit,
dovedind tinerețea unei literaturi care știe să
facă legătura cu tradiția. În ediția romanului
din 1984, autorul însuși, într-o notiță confesivă, zicea: „...În Îngerul a strigat se cuprinde,
pentru cine vrea să vadă, întreagă povestea
operei mele – care a venit sau care va să vină.”
Mare creator de limbă artistică (după Sadoveanu, recognoscibil în tot ceea ce scrie, chiar
și în marginaliile despre fotbal!), în același loc.
Fănuș Neagu observa: „Pentru mine, Îngerul a
strigat înseamnă vigoarea tinereții. Darul de a
zămisli poeme în marginea întâmplării.” Este
explicabil de ce pornind de la asemenea coordonate, foarte mulți comentatori au constatat
„afinitățile elective” ale scriitorului, evidențiind
imperturbabila originalitate stilistică.
Dacă în nuvele, subiectele erau oricum
„rotunde” și compoziția narațiunii acceptată
ca „închisă”, adecvată, în roman înregistrăm o
aglutinare de „istorii” care numai pe ansamblu
pot lăsa impresia unei construcții dirijate. În
fond, în acest roman (dar nu numai în acesta)
povestitorul – scriitorul sau un personaj – se
instalează confortabil pe tot planul narațiunii
și-i imprimă nerv, adeziune și finalitate. Se
simte foarte aproape bolta răcoroasă a Hanului Ancuței în acest punct al faptelor. Chiar și
ideea de strămutare (puțin cam faulkneriană
prin suspans, prin duritate, prin promulgarea
subiectivă a legilor răzbunării ș.a.), care presupune ocolișuri, drumuri, rătăciri, întoarceri,
confesiuni și multe altele, este tot de sorginte
sadoveniană. Să precizăm că romanul surprinde evenimente care se desfășoară între
1934-1954. Adică într-o perioadă incertă, tulbure pentru destinul, mai ales, al țărănimii.
Provenind din Câmpia Română (n. 1932
în Grădiștea de Sus, jud. Brăila), Fănuș Neagu
își deschide spațiul narativ în zona Dunării cu
o puternică și nobilă nostalgie pentru locurile

originare. Romanul Îngerul a strigat, prin
fabuloasa imagine a câmpiei Bărăganului, se
depărtează, la nivelul povestirii, de Ion Creangă,
ori Zaharia Stancu. De acesta din urmă, se
apropie prin ideea existentă în Șatra (1968).
Prin întreg demersul romanului, susținut
de obicei de câțiva povestitori – Che Andrei,
Ion Mohreanu și alții mai neînsemnați –, prin
aburul de legendă pe care personajele îl țes în
jurul lor, suntem tentați să credem că avem în
față nu o lume ca la Panait Istrati, or Kazantzakis,
ci un timp mitic românesc, într-atât se afundă
scriitorul în istorii și spații imaginare.
Fără îndoială că impulsul misterului, al
straniului, al miraculosului vine din biografia
fabuloasă a Dunării și a naturii care o-nconjoară.
În preajma apelor, geografia locurilor este alta,
oamenii, alții. Așadar, apa ca element primordial
al existenței este o permanență a unui miraj spre
originar, spre zonele cele mai obscure ale ființei.
Psihologia oamenilor din preajma marilor spații
acvatice este alta decât cea a locuitorilor de la
munte. Curgerea continuă a apelor imprimă alte
semne omului decât nestrămutarea pietrei.
Scriitorul supune atenției, deci, un spațiu
fugos, nestatornic, devenit, pe bună dreptate, și
rai și iad, un spațiu al existenței materiale, dar și
al visării, al chemărilor perpetue, ca și al morții.
Oamenii din romanul Îngerul a strigat au o
identitate clară, pe care istoria a verificat-o și a
pecetluit-o. Platforma psihică a oamenilor din
Plătărești este normală, explicabilă. Timpul nu
prea îi interesează, spațiul în care se mișcă este mai
puternic, mai tentant. Și totuși, timpul din interior
al unui grup de familii, 13 la număr, este oprit sau
ștrangulat printr-o decizie arbitrară a unui administrator ca Marin Doancă, omul de încredere al
prințului Alexandru Șuțu, poreclit Buric.
Fănuș Neagu pare a se interesa îndeaproape
de un asemenea grup scos în afara satului Plătărești, devenit un grup al veneticilor, pentru
cei aflați dincolo de fluviu. Adică pentru cei din
Agulești, în Dobrogea, unde urmau să se așeze
cele 13 familii, continuându-și viața ce le mai
rămăsese de trăit.
Mirajul acelui El Dorado promis – pământ
de trei ori mai mult în Agulești decât în Plătărești, plus locuințe pentru fiecare familie – este
bine cântărit de cei care sunt obligați să devină
dezrădăcinați. Din acest unghi de vedere, Fănuș
Neagu mută punctul de interpretare nu în
planul obiectiv, pe care îl cerea sau îl impunea
orașul, ci în cel subiectiv, creând o adevărată
dramă modernă. Iar prin generalizare, transferul în planul conștiinței face ca țăranii să
devină reflexivi și, în același timp, comunicativi și agresivi. Dreptatea lor este lege nescrisă,
dar urmărită obstinant, până la durere, hoție
și crimă. Cu toate depozițiile pro și contra,
oamenii sunt siliți să-și înstrăineze bunurile
materiale din Plătărești prin acte oficializate

de imoralul notar Toto Dudescu.
Mărșăluirea țăranilor în convoi organizat
este de natură să creeze imaginea unor nomazi
care se duc spre o moarte sigură.
Scenarist, regizor și operator (deși în filmul
turnat după roman, în 1974 – Dincolo de nisipuri
regizor a fost Radu Gabrea, iar operator Dinu
Tănase), Fănuș Neagu îi urmărește din unghiuri
multiple, nu pentru a le verifica tristețea, comportamentul, ci de a le pune în relief viața, cumplita
lor viață. Vocile naratoriale sunt multe, două
dintre ele, cea a lui Ion Mohreanu și a scriitorului, se aud distinct, mărind detaliile și marcând
nivelul semnificațiilor. Diferențierile vocilor auctoriale nu se mai fac ca în estetica realistă, ci ca
în proza modernă a veacului XX. Funcționează
o complementaritate bine chibzuită, menită să
lumineze o viață de om așa cum a fost.
Strămutarea produce dislocări și rupturi de
ordin social și profesional, dar cu precădere
prăbușiri morale, analize și procese psihice
greu de dimensionat.
Prilejul este pentru Fănuș Neagu de a trece
de la o situație tragică a vieții la o imagine
de bâlci a acesteia (viziunea o întâlnim și la
Augustin Buzura în romanul Absenții, 1970, și
în Fețele tăcerii, 1974). Scrierea este aici foarte
tensionantă, fiind omniprezent epitetul, nu cel
ornant, cum îl întâlnim de obicei, ci epitetul de
evocare și de identificare.
Convertind o evidențiere a lui Fănuș Neagu
care și-a dorit prin Frumoșii nebuni ai marilor
orașe să dea o replică lui Mateiu I. Caragiale din
Craii de Curtea-Veche (cu niște întâmplări din
zilele noastre), putem înțelege că acel faimos
citat matein din Raymond Poincare – Ce vreți,
suntem aici la porțile Orientului, unde totul se
înfățișează mai puțin grav – era mai demult o
obsesie a romancierului. Așa stând lucrurile,
lumea pestriță, tipologic vorbind, din Îngerul
a strigat nu este decât prima sită pentru recrutarea personajelor de mai târziu.
Modernitatea scrierii lui Fănuș Neagu vine
și din dualitatea viziunii. Una strict realistă, nu
în sensul verificării tramei, ci în sensul propunerii unei situații verosimile; alta, coșmarescă,
apocaliptică sau „involuntar” onirică.
Recuperând o lume, aflată în disoluție, în
degringoladă sau condamnată de istorie, prin
romanul Îngerul a strigat, Fănuș Neagu se
apropie deopotrivă de mari spirite literare ale
veacului XX. Din rândul acestora nu lipsesc
nici Arghezi, Steinbeck, Faulkner, Șolohov,
Hamsun, Zaharia Stancu, Marin Preda.
Prin Îngerul a strigat, Fănuș Neagu
recheamă în atenția cercetătorului o tradiție
a temei, de la briganzii lui Schiller până la G.
Verga, de la Duiliu Zamfirescu la Sadoveanu.
De acesta din urmă, Fănuș Neagu se apropie de
sacru, inventând un baroc cu aceeași voluptate
pozitivă cu care o făceau înaintașii săi iluștri. ■

Idei filosofice

10

U

Nr. 4 (224) ♦ aprilie 2022

Emanuel D.
FLORESCU

nul dintre cel mai des invocate concepte în societatea actuală este cel al
manipulării, deoarece recentele evenimente dramatice, care ne-au întrerupt
brusc monotonia existențială anterioară, l-au
readus în centrul atenției generale și-al scenariilor controversate. În contextul bulversant al
unei pandemii intempestive și-al unui război
imprevizibil, referirile la manipulare nu sunt
doar frecvente și scontate, ci par chiar legitime.
Știrile contradictorii, dezinformările, teoriile
conspirative sau divergențele de opinii propagate prin toate instrumentele de mediatizare și
rețelele de socializare au creat un haos mediatic în care pare că manipularea se produce din
toate direcțiile și vizează majoritatea aspectelor dezbătute. S-ar zice că normala comunicare
este sinonimă cu infama manipulare! Să fie
manipularea o activitate umană efectiv comună
și să fie ea exclusiv negativă prin natura ei? Da
și nu! Da, ea este una comună tuturor oamenilor, și nu, nu este una exclusiv negativă. Cei
care răspund invers la aceste două întrebări
relevante, o fac din cauza ignoranței individuale și-a unor prejudecăți colective. Adică, fix
din cauza manipulării!
„Manipularea face parte din viață și din
jocul relațional... Toată lumea manipulează pe
toată lumea”, confirmă și Christophe Carré în
cartea sa Arta manipulării elegante, deși, de
regulă, numai anumiți indivizi sunt suspectați
de această practică tendențioasă. Mediator profesionist și consultant în comunicare, autorul
mai susține că: „Manipularea este caracteristica
invariabilă a oricărei comunicări interpersonale.
Nu există comunicare ce să nu fie, sub o formă
sau alta, impregnată de manipulare”. Și de vreme
ce toți comunicăm, rezultă că, într-un fel sau
altul și-ntr-o oarecare măsură, toți manipulăm
și suntem totodată manipulați. Dată fiind universalitatea manipulării și asocierea ei implicită
cu comunicarea, înseamnă că aceasta nu are
în mod empiric o natură exclusiv negativă. Și
totuși majoritatea oamenilor percep manipularea ca pe un fenomen strict pernicios, imoral
și indezirabil. Respectiva percepție are la bază
conotația ei peiorativă apriorică, ce a dus la formarea unei reputații de același gen în mentalul
colectiv. Iar această reputație negativă, odată
asimilată, exclude latura pozitivă a manipulării
și generează alte idei preconcepute în legătură
cu ea. Cum ar fi aceea că lumea se împarte
în manipulatori perverși, răi sau periculoși
și victime candide, nefericite sau vulnerabile.
Realitatea mai puțin ipocrită, dar poate mai
incomodă, este că toți suntem totodată și agenți
ai manipulării și victimele ei. Într-un mod mai
mult sau mai puțin (in)conștient!
Manipularea este acel joc relațional al societății în care exercităm influență asupra altora
și suntem influențați la rândul nostru, pentru
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Fațeta elegantă a manipulării
că suntem ființe influențabile. Ne influențăm
reciproc mentalitatea, memoria, deciziile,
reacțiile, acțiunile, comportamentele, credințele, educația în special și cultura în general.
Dacă manipularea este una pozitivă sau negativă, depinde de detaliile ei contextuale și de
criteriile la care se raportează. Recte, natura
cauzelor, scopurilor, intențiilor, consecințelor
manipulării, dar și a mijloacelor sau tehnicilor
la care recurge. „Manipularea poate servi cele

mai bune intenții, dar și cele mai întunecate
planuri”, consemnează în mod realist Christophe Carré în cartea citată. Când servește în
mod conștient și interesele persoanei asupra
căreia este exercitată, manipularea este una
pozitivă, ba chiar benefică, fie că se manifestă
prin seducție, influențare, persuasiune sau
educație. Este o manipulare elegantă, pentru
că are intenții oneste, vizează scopuri nobile și
utilizează niște instrumente etice. Prin această
argumentare succintă fac astfel trimitere la
titlul cărții evocate, dar și aluzie la subtitlul ei
sugestiv: Instrumente de persuasiune ale oamenilor onești. Căci manipularea elegantă, care
este pozitivă și benefică, pleacă de la premisa
onestității umane, iar accederea la tehnicile ei
de influențare depinde de îndeplinirea unor
,,condiții prealabile absolut necesare”, care se
referă la cunoașterea de sine și la recunoașterea alterității.
Deși autorul urmărește să evidențieze
latura pozitivă a manipulării, pentru care oferă
sugestii avizate și propune mijloace adecvate,
el nu este atât de idealist încât să ignore fațeta
ei negativă. ,,Nu insinuez că nu există hărțuire,
culpabilizare, denigrare, îndoctrinare sau spălarea creierului”, precizează el cu sinceritate.
Desigur, fațeta imorală a manipulării include

și minciuna subtilă, dezinformarea propagandistică, cenzura (in)directă sau sofismele
ideologice. Scopul ei este inducerea în eroare
a celor vizați din niște considerente subiective,
egoiste ori chiar malefice. Caracterul ei negativ
este dat atât de intențiile rele de la care pleacă,
cât și de aspectele imorale pe care le implică
sau tehnicile și metodele incorecte pe care
le utilizează. De altfel, acest caracter negativ
reprezintă forma consacrată a manipulării în
percepția comună, căci latura ei pozitivă nici
nu este adesea intuită. În judecata simplistă
a mentalului colectiv, manipularea este ceva
exclusiv rău prin natura și definiția sa. O concepție explicabilă deci, dar totuși eronată, pe
care o menționează dezaprobator și expertul
în comunicare: ,,Manipularea și toate practicile
asociate cu ea sunt adesea sinonime cu negativismul, anti-relația sau respingerea. Oricare ar fi
circumstanțele, manipularea ni se pare un lucru
rău, imoral și neapărat distructiv pentru persoana care trece printr-o asemenea încercare.”
Din cauza prejudecăților formate, dar și al
impactului ei emoțional mult mai puternic,
reputația negativă a manipulării prevalează în
raport cu cea pozitivă. ,,Cuvântul manipulare ...
nu pare să aibă nicio valoare creatoare, ca și cum
ar constitui partea întunecată a activității umane
și a vieții în societate.” La crearea acestei imagini
defavorabile și-au adus aportul marea majoritate a liderilor politici, religioși sau de opinie
din istorie, a căror manipulare sistematică a
înclinat cu predilecție către fațeta ei negativă
și imorală. Deși se impune citată observația autorului că ,,de-a lungul istoriei, figurile
manipulatoare n-au fost asociate întotdeauna
cu prejudecățile negative,” îmi permit să opinez
că atât mass-media, cât și influencerii, bloggerii,
vloggerii și întreaga tagmă de lideri, coaches ori
speakeri cu veleități de guru omniscienți, care
se exprimă cu grandilocvență pe internet și pe
rețelele de socializare, se încadrează în aceeași
paradigmă mediatică ce echivalează realmente
comunicarea cu manipularea.
Prin expertiza sa incontestabilă și sinceritatea sa dezarmantă, Christophe Carré își
provoacă cititorii la un joc social controversat
și riscant, dar nu atât de pernicios pe cât se
consideră în mod aprioric. De vreme ce
oricum suntem cu toții implicați în acest joc
al minții, el face apel la luciditatea necesară
asumării laturii etice a jocului, cea care exercită
partea pozitivă a manipulării. Aceasta presupune nu doar strategie inteligentă sau metode
eficiente, ci și scopuri nobile acompaniate
de intenții bune, care să denote o atractivă
eleganță behavioristă în relațiile interumane
fundamentate pe dezirabila onestitate. Dacă
nu cumva viziunea aceasta aparent idealistă
nu este decât o manipulare reală! Fie ea și una
prezumtiv elegantă! ■

Eseu
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De la curiozitate literară la autoritate normativă

n 1886, Antoinette Faure, fiica viitorului
președinte al Franței, Félix Faure, l-a rugat
pe prietenul ei din copilărie, Marcel Proust,
să completeze un chestionar dintr-o carte intitulată Confessions. An Album to Record Thoughts,
Feelings & c. Un joc de salon la modă, originând
din clasa literară victoriană, prezentând un set
de întrebări formulate pe fiecare pagină – „Care
este trăsătura ta distinctivă?” de exemplu, sau
„Ce virtute stimezi cel mai mult?” Posesorul
albumului îl circula printre prieteni, colectând
răspunsurile lor ca pe un fel de amintire, nu
departe de felul în care liceenii își scriau comentarii unii altora în oracole sau în anuarul școlar.
Deși Proust avea numai 14 ani când a completat
albumul lui Faure, el a răspuns, cu precocitate,
în stil proustian. La întrebarea „Care e virtutea
ta favorită?” a scris: „Toate cele care nu sunt specifice unei secte; cele universale”. La întrebarea,
mai degrabă pedestră, „Unde ai vrea să trăiești?”
a răspuns „Pe tărâmul idealului, sau mai exact
al idealului meu”. Pentru „ideea de mizerie” răspunde, „a fi separat de mama”, iar la întrebarea
„Pentru ce păcat ai cea mai mare toleranță?” el
spune „Pentru viața privată a geniilor”.
Tânărul Proust și-a scris răspunsurile în
franceză deși albumul lui Faure, un import
britanic, era tipărit în engleză. La vreo 20 de
ani, Proust va completa un al doilea chestionar,
într-un album francez intitulat Les Confidences
de Salon. Era departe de a fi singura figură culturală semnificativă care participa la acest ritual.
În 1865, Karl Marx confesa că el își consideră
cea mai însemnată caracteristică „unicitatea scopului” iar ocupația sa favorită era „să citească
imens”. Cinci ani mai târziu, Oscar Wilde scria
într-un album cu titlul Mental Photographs, an
Album for Confessions of Tastes, Habits, and
Convictions că trăsătura sa caracteristică era
„exagerata stimă pentru propria-i persoană”.
Arthur Conan Doyle, Stéphane Mallarmé și Paul
Cézanne au completat și ei chestionare similare.
Dar câtă vreme aceste alte confesiuni erau privite mai mult ca niște curiozități ale timpului lor,
amintite doar de istorici, chestionarele lui Proust
au avut o imensă influență și răspândire, cum
tânărul lor autor nu se aștepta deloc, devenind,
în timp, modelul pentru unul din cele mai des
administrate teste de personalitate din istorie.
Această specială viață de apoi a început în
1924, la doi ani după moartea lui Proust, când
fiul Antoinettei Faure, psihanalistul André
Berge, a descoperit albumul de confesiuni al
mamei sale, într-o grămadă de volume vechi și
alte lucruri de-ale ei. A publicat imediat pagina
lui Proust în jurnalul literar Les Cahiers du Mois.
Într-un articol care însoțea documentul, intitulat
About a Lucky Found, Berge oferea o explicație
psihanalitică chiar subtilă – notând, de exemplu, că pentru „ideea de mizerie”, întrebare la
care după ce, inițial, Proust răspunsese „să fiu

departe de mama”, l-a șters cu x-uri și l-a înlocuit
cu „să fiu separat de mama”. Cu această ștersătură și înlocuire, teoretizează Berge, vedem
cum tânărul și finul psiholog Proust, cu o subtilă
întorsătură de frază, se străduiește să reflecte cele
mai eluzive nuanțe ale gândirii și simțirii sale.
Berge a fost, de altfel, primul care să celebreze documentul ce în curând va fi cunoscut
ca le questionnaire de Proust. (Al doilea chestionar a fost publicat în anii ’90 ai veacului al
XIX-lea, în timpul vieții lui Proust, însă înainte ca acesta să fi devenit faimos, în La Revue
Illustrée.) Dar în vreme ce Berge denigrase
„stupidele întrebări” ale albumului, lăudând
ingeniozitatea și originalitatea răspunsurilor
lui Proust, chiar acele întrebări au fost cele
care, în timp, au început să capete prestigiu și
o semnificație totemică.
În 1993, cunoscuta publicație „Vanity Fair” a
început să prezinte, număr de număr, pe ultima

pagină, un Proust Questionnaire Feature, introducând astfel formatul unei audiențe americane
de masă. Printre cei care au răspuns se află o
mulțime de personalități, de la Norman Mailer,
Fran Lebowitz și Joan Didion la Julia Child,
Karl Lagerfeld și Arnold Schwarzenegger.
Televiziunea a avut un efect chiar mai
puternic. În 1975, amfitrionul bine-cunoscutei
emisiuni culturale Apostrophes, Bernard Pivot,
a ales să încheie fiecare emisiune cu chestionarul Proust, la care au răspuns mari personalități
precum Susan Sontag și Aleksandr Soljenițîn.
Deși învățatul și subtilul intelectual Pivot prezenta cele zece întrebări ca pe un omagiu adus
lui Proust, ele aveau prea puțin de-a face cu
chestionarul inițial. Iată numai două dintre ele:
„Care vă este înjurătura sau cuvântul urât preferat?” și „Dacă Dumnezeu există, ce ați dori
să vă spună după moarte?”
James Lipton, gazda seriei americane de
interviuri Inside the Actor’s Studio, a văzut
testul administrat de Apostrophes în anii optzeci și a rămas încântat. În autobiografia sa
din 2007 el declara că „acest test verbal al lui
Pivot îi spune spectatorului mai mult decât o
oră de interviu”. În consecință, Lipton a adoptat
chestionarul pentru propriul său show, care a
început să ruleze pe canalul Bravo din 1994.
Apostrophes a încetat să mai ruleze în 1989, dar
următoarea serie a lui Pivot, Bouillon de culture,
a repus chestionarul la locul lui. În ultima emisiune (2001), Pivot și Lipton au răspuns ei înșiși
chestionarului, pentru prima dată, în tandem.
În toate aceste împrejurări, faptul de a fi
chemat să răspunzi la chestionarul Proust
e socotit un lucru de onoare – o formă de a
semnala că opera unui artist, literat sau filosof,
este dincolo de tapajul ciclului promoțional.
Ești acolo nu ca să faci reclamă unui produs,
căci audiența este interesată în primul rând
de tine. În vreme ce tipicul interviu jurnalistic
ajustează întrebările la specificul unui subiect
sau domeniu, chestionarul lui Proust, cu
neschimbatul său ritual, conferă un fel special
de prestigiu, garantând gusturile, opiniile și
preferințele celui intervievat. Poate fi un filosof sau un actor de seriale, valoarea e afirmată
de însuși faptul că i s-a adresat chestionarul.
Ce ar fi gândit Proust despre această neașteptată glorie postumă a chestionarului, se
întreabă Evan Kindley în ediția zilnică a lui
„The New Yorker”, din 7 iunie 2021 (de unde
am extras o mulțime de date)? Unele opinii
le cunoaștem din neterminatul studiu critic
proustian Contre Sainte-Beuve. Altele rămân
de domeniul enigmei și e poate mai bine așa!
Dacă ați fi un copac, ce fel de arbore ați vrea
să fiți?
Na, că m-am molipsit și eu!
S-au împlinit, anul trecut, 150 de ani de la
nașterea lui Proust. ■
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venit vremea când Putin vrea cu tot
dinadinsul să i se dea atenție, iar mercenarii lui fără plată au devenit tot mai
vocali, atât în Rusia cât și în țări occidentale sau
în România, orbi la distrugerile și masacrul pe
care armata rusă le face zilnic în Ucraina. Activarea acestor mercenari fără plată e evidentă
în postările de pe Facebook, sau în finanțarea unor partide de extremă dreapta. KGB-ul
și Securitatea au lăsat urme adânci, pentru
că tipul ăsta de îndoctrinare funcționează pe
termen lung. Reacțiile și ideile pot reveni în
stil „manciurian”, sub forma unor mantre care
te ajung din urmă, ca niște comenzi hipnotice.
Acești mercenari fără plată sunt uneori mai
vocali chiar decât cei care sunt încă pe statele
de plată ale rușilor și nu vei ști niciodată pentru
ce o fac. URSS-ul a sărit multe pagini de istorie,
precum măcelul de la Katyn, pentru că și-au
putut permite, istoria e scrisă de învingători.
Să vedem cine va scrie istoria după acest război
în care Putin spune că luptă, jignindu-ne inteligența, tot împotriva „naziștilor”. Acel „Z”
pus pe tancurile rusești și pe tricourile susținătorilor putiniști este noua zvastika, poate va
urma și salutul Heil Putin!, cu pumnul ridicat
amenințător spre vest. Am văzut la TV multe
tancuri rusești efectiv abandonate de soldați
care au dezertat, rămase fără motorină, și care
în interior încă aveau gravate secera și ciocanul.
De multe ori saltul de la ideologie, la crime,
masacre și războaie poate fi foarte mic. Ideologul lui Putin este Ivan Ilyin, mort în 1954 în
Elveția și adus de către Putin într-un cimitir
din Moscova aproape de Kremlin. Ilyin a oscilat între bolșevism și nazism ajungând în cele
din urmă admiratorul lui Hitler și Mussolini.
Ilyin, expulzat din Rusia, punea că și un singur
partid e prea mult pentru o țară puternică, și
că important e doar dictatorul cu mână de fier.
De la începuturile comunismului se spunea că
orice țară care trece la comunism trebuie să fie pregătită să-și
extermine 10-12% din propria
populație. Adică să-și ucidă
propria familie, frații și surorile. „Bunicul” Putin asta și face
în Ucraina. „Tătucul” Stalin și-a
ucis familia înainte, în timpul
și după cel de-al Doilea Război
Mondial.
Televiziunea oficială de stat
aservită dictatorului e singura
permisă în Rusia, și acolo se
vorbește despre niște „exerciții
militare”, poate un nou tip de
„Olimpiadă” pe un poligon de tir
imens, azi numit Ucraina, mâine
Europa. Orice încercare de-a
demonstra în Rusia împotriva
războiului e imediat reprimată,
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Mercenari cu sau fără plată
iar Putin declară că va începe o „epurare a societății” de elementele recalcitrante. Stalin și Hitler
ar muri de plăcere.
Postările de pe Facebook ale mercenarilor
români pro-putiniști curg în șuvoaie mascat
naționaliste, fals patriotice, anti-europene, cu
pretenții filosofico-spirituale, niște reziduuri
rămase din vremea când foști securiști auziseră
de budism, ortodoxism, reîncarnare și alte idei
pe care le-au mestecat prost toată viața ca pe
un borș stricat pe care acum îl pot servi naivilor și reacționarilor de doi bani. Sau poate că
așteaptă la sfârșit un fel de plată sau răsplată?
Vreau să-mi iau bilet de avion spre România dar încă ezit. De ce ezit? Din cauza
războiului, îi spun unei românce de aici din
America. Care război? Mă întreabă malițios,
apoi îmi spune „înainte v-ați agitat cu virusul
și vaccinul, acum cu un război care nu există”.
Acest gen de oameni nu fac nicio propagandă
sau mercenariat, sunt doar idioți. Coeficientul
de prostie prin îndoctrinare, de orice gen ar fi
ea, este în creștere alarmantă.
Sunt convins că mercenarii proputiniști care
acum fac propagandă pe gratis au fost aleși cu
grijă în vremuri în care au fost și plătiți. Cum
poți să-i recunoști astăzi la o masă în care nu
știi cu cine stai de vorbă? În primul rând nu vor
participa la discuții legate de tot ce se întâmplă
azi în Ucraina, Rusia sau Europa pentru că ei,
afișând un aer superior și neutru, știu mai bine
ce se întâmplă în culisele conspiraționiste ale
lumii. Cândva au pus și ei umărul la tragerea
sforilor care acum au încăput pe mâine străine
și malefice, sigur legate de Soroș, Rothschild,
Europa decadentă care își pierde credința... Ah,
naivilor, ne spun ei trosnind de înțelepciune,
toate evidențele și imaginile prezentate zilnic la
televizor, toate cărțile scrise de istorici, analiști
politici sau foști generali de armată americani
nu sunt decât momeli făcute să ne sucească
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mințile. „Adevărul” pe care acești mercenari
îl invocă cu evlavie zace plin de praf undeva în
niște dosare uitate de KGB sau Securitate. Care
război? Unde? Operațiunile speciale de menținere a păcii în Ucraina se vor încheia repede, ne
asigura de curând un naționalist, scos la pensie,
dar cu nostalgia serviciilor de dezinformare. A
fi european e jignitor, el freamătă doar la glasul
gliei strămoșești și la rânjetul putinist.
E mai ușor să nu crezi în dezastre, mai ales
când te lași manipulat de mari profesioniști ai
minciunii și propagandei. Nimeni nu i-a întrecut pe ruși în falsă propagandă și minciună.
Să nu uităm că Stalin și Beria i-au învățat
prin anii ’38-’39 pe adevărații naziști cum să
inducă lumea în eroare, chiar ajutându-i să
construiască primele lagăre de concentrare
din Polonia. Să nu uităm că al Doilea Război
Mondial a început prin invadarea comună a
Poloniei. Rușii au invadat Estul Poloniei și au
luat 22 000 de prizonieri, elita armatei, inteligenței și preoțimii poloneze, apoi i-au executat
unul câte unul cu un glonț în ceafă. După ce
naziștii au invadat URSS au descoperit gropile
comune din pădurile de la Katyn, care au fost
acoperite cu un strat subțire de pământ tras la
repezeală de buldozerele sovietice. Un ofițer
sovietic a executat cu mâna lui mii de prizonieri
folosind un pistol Kruger german care, spunea
el mai târziu într-un interviu după 1990, era
mult mai bun ca cele rusești. A fost decorat
de către Stalin și înaintat în grad. Un soldat
loial și zelos care nu avea nimic de mercenar
în el, doar o profundă spălare pe creier și suflet
de criminal. Germania nazistă a făcut publică
această cruntă descoperire în 1943, dar a fost
imediat acuzată de către Stalin că ei, fasciștii,
i-au ucis. A urmat un scandal internațional cu
medici legiști aduși de peste tot din lume, dar
sovieticii s-au spălat pe mâini și problema a fost
îngropată, pentru că învingătorii pot îngropa
istoria unde vor. În 2014 un
avion comercial malaysian
plecat din Amsterdam a fost
doborât de-o rachetă în zona
Dombas, iar rușii i-au acuzat
bineînțeles pe ucraineni. Azi
Putin folosește mercenari
ceceni împotriva Ucrainei,
meseriași ai războiului, pe
care chiar rușii i-au format în
cele două războaie cecene, și
mercenari sirieni specializați
în războiul de stradă. Vin ei
oare să ucidă în Europa pe
gratis? Romanii pe vremuri
își plăteau mercenarii cu o
„soldă”, în bani, favoruri și
sare (sale în latină), de unde
și cuvântul „soldă”.
Continuare în p. 14
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întunericul nu arată la fel
pentru cei plecați la stele
și cei rămași să tragă perdelele
peste bezna
în care unii își strigă curajul
și ceilalți își îngroapă rușinea

Alte timpuri
Când se termină timpul ăsta
Vine alt timp
Ascuțitorul de cuțite prinde aer în aripi
roata și focul sunt reinventate pe loc
distanțele se așază cuminți în limitele lor
fetițele sar cercul pe marginea gravitației
bătrânul anticar își mângâie barba mucalit
își îndeasă biblioteca în buzunar
și pleacă să o vândă în bazar
ce nu a fost scris nu poate fi nicicând citit,
zice un orb, au pierdut cheia
ușile ferecate nu se mai deschid
când se termină timpul ăsta alte timpuri vin
istoria își curăță capcanele și le așază la loc
pentru căutătorii de aur rătăcitori în no man’s land
până când casa de sub pământ va fi una cu cea din cer
și din dreptul inimii va răsări un copac
timpul își va intra în drepturi din nou
cu fiecare viață mai scurt și mai sărac

Poeme

Prea curând

și nu se sparg
și nimeni nu le ridică

Au ieșit în stradă să-și plimbe
animalul bolnav
îl învață disprețul acum
lașitatea în fața ecranelor
îl trec pe sub chipuri asemănătoare
reflectoare reci ale morții comune

frica împinge în piață
căruciorul cu măști
statuile sar de pe socluri
porumbeii sunt trimiși înapoi
în țările de unde au venit
clovnul de serviciu
își rade varul de pe față

Echidistanţă
Să te naști când ziua e egală cu noaptea
E mare noroc și puțină confuzie
Cum ai tăia un măr în două și nu ai ști
Care e jumătatea otrăvită
Unde e mijlocul drumului
Deși viața poate să înceapă în orice moment
De la jumătatea mai lungă mai caldă
Mai strălucitoare ca nopțile de vară
În care carul mic se urcă pe spinarea carului mare
Și se rostogolesc înapoi în burta cerului
În pântecul mamei pregătit să adăpostească
Unul la fel ca tine dacă n-ar veni seceta
Dacă n-ar păli stelele
Dacă ziua ar fi mereu egală cu noaptea
Și jumătatea otrăvită n-ar fi atât de ispititoare.

Fuga de realitate

Știri false
Cu o mănușă murdară
o mână o spală pe cealaltă
să nu lase amprente pe apa din pahar
cuvintele se rostogolesc
mărgele de sticlă

își plimbă animalul bolnav
în întuneric pe strada pustie
și vânzătorii își sparg vitrinele
gata de luptă
prea repede le spun
prea curând
nu era decât animalul vostru bolnav
abia coborât de pe soclu
animalul ajuns cine știe cum
în mijlocul pieței

Protest
În țara unde se nasc animale gata îmblânzite
și florile se întorc de la jumătate în pământ
în țara unde capetele sunt mai mari
decât sufletele
și totuși se merge în genunchi
în țara cuțitelor lungi
asemeni sutanelor prihănite
a fost o amiază cu îngeri
străzi înțesate de aripi și bucle
trenuri, cascade, plase cu îngeri
lumina de îngeri cât ochii
nu puteau suporta
atât o amiază și toți au orbit
după ce fiecare câțiva îngeri tot a apucat
să omoare

Chipul nou

Petru Lucaci – Noctumbre I-III

Citești o carte cum ai citi un om
Care îi sunt punctele slabe
Când se îndoiește și când fuge de realitate
Până unde poate întinde ața
Să iasă cu fața curată în războaiele duse de alții
Aceleași utopii hulite ieri și aduse azi pe tapet
Ca pe salvarea dintr-un iad cu alt iad
Dai pagină după pagină an după an
Câte piste false și drumuri oprite la jumătate
Dramatismul începe cu un apus de soare
Pe o hartă cu râuri și petece de câmpie
Călcată în picioare de cizme barbare.
Cărțile mor când e să trăiești o tragedie vie.
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Carmen
FIRAN

Loc gol
În câmpiile galbene
niciun anotimp nu mai vine
din cerul cândva albastru
susură moartea
ca un fagure de albine
se întunecă devreme
şi rămâne aşa
călăii se apropie călcând apăsat
şi cu fiecare pas ceva dispare definitiv
înghiţit de pământul
hămesit de sânge și himere
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Sunt aici
Mai obosită decât ieri
Nerăbdătoare să văd
Ce-a mai rămas din lumea asta
Pe un ecran tot mai mare pus la zid
De cei și mai nerăbdători
să-i grăbească sfârșitul
Din ecran vocea comandorului
Aruncă secolul în cușca de fier
Culcă iarba la pământ
Înainte ca firul de iarbă să plesnească tânăr
Promite viață în rușine și în infern
Strivește vise pe caldarâm
Sunt aici
Sfântă ironie a sorții
Să retrăiesc toate cele de care odată am fugit
Să acopăr în oglindă noul chip
al diavolului primenit. ■
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Lee
Kuei-shien
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Lee Kuei-shien este autor a zeci de volume de poezie,
eseuri, antologii și deținător a numeroase premii, este
tradus în multe limbi și a fost nominalizat pentru Premiul Nobel de către Academia poeților din India. Este

Cântecul de iubire al mării
Apa oceanului a fost întrebată cum simte
Emoția și sufletul uscatului.
Interogând stâncile
Valurile se reped furios
Apoi se retrag în grabă
Îmbrățișând curburile coastei
Susurându-i printre dinți un cântec de iubire.
Pământul tăcut suge în el dragostea mării
Doar pentru izbucnirea următorului vulcan
Ce va împroșca lumea cu lavă fierbinte.

Insula Taiwan
Insulă ce ieși din valuri de satin
Pădurile tale cu păr des și negru
Flutură în vânt cu un dor nostalgic.
Plajele tale albe sunt moi
Au nisipul plin de săruturile scoicilor deschise.
Văzută prin ochiul unei păsări
Frumusețea ta e atât de excitantă
Încât mă arunc peste trupul tău cu dorință.
Ești o sirenă în Pacific
O piatră de hotar a veșnicei mele patrii.

Taiwan,speranţa mea
Te aud dimineața prin cântecele păsărilor
Îți simt pasiunea pentru arșița miezului de zi
Continuare din p. 12

Mercenariatul e la fel de vechi ca prostituția, și se face pe bani. Doar că astăzi e plină
lumea de mercenari fără plată care „luptă” cu
gura, vehiculând idei toxice pe care le propagă
pe gratis. Frica face parte inconștient din motivația mercenarului fără plată. Frica de-a fi uitat
de fostul sau noul stăpân, care nu mai are neapărat nevoie de serviciul lui. Stăpânii știu că
odată bine îndoctrinat un mercenar fără plată
îl va servi oricum. Tot un fel de prostituție.
Am asistat la un discurs public și un interviu
dat de Trump pe un post TV de dreapta pe care
probabil că-l finanțează. În circumstanțele de
azi tonul lui părea halucinant, cu același tupeu
și aceeași retorică pe care le cunoaștem. Eram
curios să aud cum va suna acum admirația și
iubirea lui pentru Putin, des afișată, despre cum
vede acum prestanța conducătorului rus în
Ucraina. Stupefiant e că Trump nu și-a schimbat
nici coafura, nici gândurile, nici vorbele care-i
ieșeau din gură la fel de rudimentar și lătrător. A
îndrăznit să afirme că dacă el ar fi rămas președinte nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat.

Poezie
Proză

președintele PEN Clubului din Taiwan, vicepreședinte al Movimiento Poetas del Mundo și organizator
al Festivalului de Poezie de la Formosa, membru al
Academiei Internaționale a Poeților din Anglia.

Și apusurile de soare mijite printre nori.
Oh Taiwan casa și dragostea mea.
Coastele insulei au curburile trupului tău
Valurile au unduirea lui
Norii au eleganța ta.
Florile au gesturile tale
Frunzele verdele tău veșnic
Pădurile au încăpățânarea ta
Munții au blânzenia ta
Râurile repeziciunea ta
Drumurile au gropile tale
Taiwan, țara mea de vis.
În plămânii tăi îmi aud respirația
În istoria ta îmi zace viața
În ființa ta mi-e cuibărită conștiința.
Taiwan, speranța mea.

În compania lui Mihai Eminescu
La Parcul Copou din Iași
Am făcut o fotografie în fața ta.
Pe jos era plin de lalele înflorite
În culori și nuanțe diferite
Ridicând imnul poeziei spre cer,
Teii stau ca o barieră în spatele tău.
În piața din fața Ateneului Român din București
Am stat lângă tine
În timp ce orchestra repeta din George Enescu
Ridicând la cer valuri de aer.
Cred că Putin a rânjit satisfăcut. Am uitat oare
vremurile când Trump spunea că NATO e o
organizație ruginită? Că Bolton, consilierul
său de securitate națională, scrie în cartea sa că
în al doilea său mandat Trump îi promisese lui
Putin că va retrage SUA din NATO? Admiratorii
lui Trump au izbucnit totuși în aplauze frenetice, pentru că baza lui de mercenari fără plată
e foarte mare. Trumpismul pare să fi devenit
un cult care amenință democrația și ordinea în
America. Mă gândeam că după atacul provocat de el împotriva Capitoliului, o „mineriadă”
periculoasă ce putea duce la un război civil în
SUA, după izbucnirea războiului din Ucraina,
fostul nostru președinte va fi redus în sfârșit
la tăcere, sau măcar își va schimba discursul
gregar. Dar nu, îl consideră pe Putin genial, și
ce bună investiție imobiliară poate fi Ucraina?!
Să nu-l uităm pe Tucker Carlson care e transmis
zilnic la postul de stat din Moscova și care e lăsat
să peroreze pentru Putin și Rusia în fiecare seară
pe Fox News. Suntem doar o țară democrată,
cu libertate de opinie! Politica americană pare
a fi înțepenită acum între politicieni aproape

Dintr-odată m-am gândit la țara mea.
Unde sunt adăpostite figurile istorice ale
Poeților taiwanezi?

Recital de poezie în Copou
Ce atmosferă de poezie e în Copou
Cu o sută de ani în urmă
Eminescu însuși scria sub teiul acela
Sub care acum s-au adunat poeți străini
Care citesc versuri pline de ramuri
Chiar sub bustul lui.
Trunchiul gros al teiului a rămas drept
Cu toate schimbările lumii din jur.
Frunzele sale ascund petice de cer
Prin care poezia își picură rugile
Cu raze curgând peste noi.

Focuri de artificii
Focurile de artificii din Piața Revoluției 1989
Au adus cu ele rafale de gloanțe
Gloanțele au adus cu ele oameni furioși
Extazul a adus cu el o revoltă istorică
Prea mult timp reprimată
Nebunia istorică a acelor zile
A adus cu ea speranța libertății
Râsul plânsul și bucuria
Acestor poeți ai lumii
Ce pot fi acum auziți. ■
Traducere de Adrian SÂNGEORZAN

octogenari în spatele cărora nu se întrevede nici
un tânăr promițător și valabil în niciun partid.
Uitați-vă la guvernul Ucrainei care rezistă eroic
unui război crunt. Aproape toți, în frunte cu
Zelenski sunt abia trecuți de 40 de ani, toți pe
lista de exterminare a lui Putin.
Vorbesc în România cu prieteni și constat că
mulți sunt pe aceeași lungime de undă cu mine.
Dar sunt destui care preferă să tacă, să se abțină
de la comentarii, din lașitate sau din oportunism, sau chiar să acuze Vestul care l-ar fi împins
pe Putin în Ucraina. Dincolo de orice, Ucraina
este o țară însângerată de cruzimea unor invadatori care nu pot invoca niciun argument pentru
crimele produse, orașe distruse, bombardarea
de spitale, grădinițe, maternități, teatre, școli,
locuințe, valul de emigranți împinși afară din
țara lor luată cu asalt din ordinul scelerat al unui
personaj sinistru care vrea atenție și respect dar
care nu a reușit decât să-și stigmatizeze nația
pentru decenii ce vor urma. Cine va mai sta cu
el la masa aceea lungă a tratativelor? O masă din
ce în ce mai lungă din capul căreia va privi în
abis de unul singur. ■

Cronică
literară

V
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Dincolo de imaginea
lumii interioare

asile V. Filip este scriitorul consecvent care risipește „frumuseți” și se
risipește în pagini devenite antologice
sau lăsate spre reflecție celor ce doresc să simtă
„pulsul” vremii culturale. Pare a fi cercetătorul
dintotdeauna, cel care obține consacrarea de
la prima carte și care susține cu pasiune fenomenul literar prin cronici cu impact în mediul
cultural. Este surprinzătoare în egală măsură
evoluția sa în plan cultural, debutează în revista
„Samvs”, Dej, în 1979, și editorial peste douăzeci de ani cu un volum de referință: Universul
colindei românești (în perspectiva unor structuri
de mentalitate arhaică). Cele peste 50 de studii
și articole, preponderent pe teme etnologice, îl
plasează într-o actualitate a
receptării, ceea ce îi asigură
notorietatea în cercurile
literare și ale etnologilor.
Reținem dintre considerațiile remarcabile pe cele ale lui
Iordan Datcu și nu întâmplător: „Referindu-se la
tema Mănăstirii din colinde,
Vasile Filip citează opiniile
unor N. Densușianu, R.
Vulcănescu și V. Kernbach
despre amintirea unei misterioase «mănăstiri dalbe»,
păstrată în memoria orală și
a unor vestigii arheologice.
El remarca, fapt la care subscriem, că textele colindelor
românești nu perpetuează
amintirea unei construcții concrete, ci imaginea unei zidiri sacre, arhetipale, aflate dincolo
de orice argumentare istorică” (Colindele de
preot, între document și alegorie, în „Datina”,
nr. 12, 2002).
Volumul Însemnări de-a lungul vremii (Ed.
Charmides, Bistrița, 2021) este un jurnal care
deconspiră două personaje, pentru a-l cita pe
criticul și istoricul literar Eugen Simion: personajul jurnalului intim ca emblemă a autorului
(imaginea lui publică) și altul care se ascunde
printre rânduri. „Cititorul de jurnale trebuie
să fie, un bun detectiv, altfel se lasă păcălit
de atâtea artificii câte există (și există destule!) într-un discurs în care tocmai oroarea
de artificiile scriiturii face lege…” (Ficțiunea
jurnalului intim. I. Există o poetică a jurnalului?, Ed. Tracus Arte, 2018). Jurnalul intim al
lui Vasile V. Filip surprinde ab initio: „Țin cu
anume consecvență jurnal de peste 23 de ani,
anume din 1998 (chiar de la sfârșitul lui 1997).
S-au adunat 23 de caiete (tip agendă), însumând
aproape 5000 pagini”. Criticul și istoricul literar
Ilie Rad, cel care scrie Prefața la acest volum,
subliniază rigorile de publicare a jurnalului în
timpul vieții autorului său. Despre cenzură,
autocenzură, despre Jurnalul „rafistolat” cum

a fost jurnalul lui Mircea Zaciu, despre „croșetele” din timpul cenzurii comuniste ar fi multe
de spus. Rămâne consecvența autorului de a nu
lăsa cadrul evenimențial sau doar personal cultural să se piardă în vacarmul vieții cotidiene.
Nu a dezvăluit soarta ulterioară a personajului,
pentru că, explică autorul jurnalului, și-ar fi
depășit condiția de diarist, spre cea de memorialist, adică spre una „ce consider că nu a sosit”.
Volumul Însemnări de-a lungul vremii I
(1998-1999) rămâne un spațiu sensibil, al scrierii subiective, cu un personaj ce pare a aparține
universului romanesc, un roman al unei vieți
în aparență fără exemplarități, dar cu atât mai
atractiv prin firescul scrierii subiective.
Vasile V. Filip publică
un nou volum în 2022 la
aceeași editură bistrițeană
sub un titlu generos: Cronici, povestiri, mărturisiri.
De această dată, volumul
se înscrie în tehnica efectului „bulgărelui de zăpadă”,
cel care adună în rostogolirea lui noi straturi care vor
contribui la forma finală a
creației spontane. Autorul
surprinde din nou prin
tehnica structurării volumului. Este în aparență un
volum de răzlețe scrieri
ce se înscriu în registrul
cronicilor literare sau culturale, cărora li se adaugă
câteva povestiri și se încheie cu mărturisiri
despre o lume arhaică, aceea care a conservat
expresii populare și practici mitico-religioase.
Este, la o privire sumară, un cerc al preocupărilor scriitorului Vasile V. Filip, pornind
de la universul colindelor, continuând în
universul lăuntric al omului de cultură care
trece prin lentila augumentativ-subiectivă a
spiritului critic o lume cu lumini și umbre.
Surprinzătoare sunt povestirile, un exercițiu
al condensării acelei filosofii de viață arhaică.
Este un periplu ingenios, un proiect cultural
al scriitorului care se lasă tentat de direcții de
creație diverse, ca un reflex al tumultului interior. Reunirea în volum a scrierilor disparate,
publicate aleator sau pentru susținerea programatică a unor reviste culturale este un obiectiv
asumat de mulți critici literari. Este un demers
benefic, pentru că așezarea în „mozaic” oferă o
nouă perspectivă de interpretare a proiectului
de scriitor.
Dincolo de intenția de a recupera texte
și de a le plasa într-un volum cu tematică
diversă (cronici, povestiri, mărturisiri) este și
intenția subdiacentă de a se regăsi pe sine în
diversitatea tematică. Abordează cu destulă
reticență literatura subiectivă, jurnalul, care
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Gabriela
NEDELCUPĂSĂRIN

„a fost pentru mine, acel «organ cu care este
perceput timpul», despre care se întreba în
Muntele vrăjit Hans Castorp, eroul lui Thomas
Mann”. Este în esență ceea ce Eugen Simion
definea existența celor două personaje, fațete
ale eului creator expus în scrierile diaritice,
unul al vizibilității și ușor recognoscibile în
circumstanțialitatea evenimențială, și un al
doilea al subtextului, de regăsit risipit printre rânduri. Rămâne ca o sarcină asumată a
criticului receptor să recompună din aceste
frânturi de imagine indusă a profilului creatorului timid sau al celui ce se ascunde cu
abilitate în spatele textului în dorința de a provoca acea identificare a profilului său. Este de
fapt elementul coagulant al celor două volume
pe care le-am avut sub priviri, comparativ. Ca
altădată la debutul editorial cu Universul colindelor, cele două volume, distincte ca tehnică
narativă, recomandă un scriitor de forță în
structuri diverse, dar complementare, care se
continuă ca într-o cronică de familie, familia
culturii române cu momente de plenitudine
și cu clipe de despărțire a lumilor, având ca
element comun și de continuitate acel univers
dificil de cuprins în puține cuvinte, al mentalităților tradiționale, suport al civilizației și
culturii înalte.
Încheiem această succintă incursiune în
creația literară a lui Vasile V. Filip cu imaginea
satului patriarhal, cel definit de două modalități de investigare: monografic prin cronica
pe care o face volumului Nandra – un sat care
alunecă-n uitare. File din monografia și din
romanul satului cu o prefață de Ioan Aurel Pop
(Casa Cărții de Știință, 2021), volum realizat de
Doina și Ilie Rad, și a doua prin analiza poreclelor din satul Chiuza, cuvinte și expresii ce
vor fi regăsite cu aceleași sensuri în poeziile lui
George Coșbuc și în textele basmelor din zonă,
mai ales în cele din culegerea lui Ion Pop Reteganul. Vasile V. Filip își axează analiza detaliată
pe denumirea de „ciufuri”, mascații de Anul
Nou și de Bobotează, cei ce vor să sperie, fără
să li se deconspire identitatea.
Volumele pe care le-am lecturat cu acea
curiozitate de a descoperi personajul din spatele personajului narator și creator propun o
perspectivă panoramată a unei lumi și a unei
mentalități arhetipale, de care cultura „înaltă”
nu poate face abstracție. Este o pledoarie în
cheie literară pentru filonul comun al creației
populare și culte ce se reunesc sub condeiul
unui spirit exigent cu sine însuși și cu o putere
fascinantă de a se impune prin scrieri cu un
spectru larg tematic. Vasile V. Filip propune
receptarea lejeră a faptului cultural consemnat
cu temperamentul cald al ardeleanului cumpătat în selecția elementelor definitorii ale unei
existențe cu zbateri pentru afirmarea unui program creativ, ce va rezista validării timpului. ■
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Părinţii de care am uitat uneori
Antiteza perpetuă a tragediei umane
...timpul și viața
Vechiul și noul
Trăim prezentul care
devine trecut
în clipa următoare
Un deziderat incert capricios
și efemer
Trecutul și viitorul doar
simple amintiri
Vise umbre și praf
Răsăritul și apusul spiritului
Unde este trecutul
Vă las în grijă viitorul vouă
dați-mi o frântură din trecut
Acolo am cunoscut fericirea
iubirea fără margini din ochii
uneori plânși ai mamei mele
Am lăsat adesea uitării
pe potecile trecutului
chipurile sfinților din viața mea...
Mama și tatăl meu
Sunt chinuit de gândurile
ce mă bântuie neîncetat
Ingratitudine nepăsare uitare
este blestemul care mă cuprinde și astăzi

I-am lăsat să mă aștepte
mult prea mult uneori
Nu aveau nevoie de nimic
doar de puțin mai multă iubire
Iubirea pe care ne-au dat-o la naștere
o vor acum înapoi
Părinții nu mor niciodată ei trăiesc etern
doar uneori când își pierd speranța în noi
și nu se mai simt iubiți
lasă să le crească aripi
Cu ele zboară spre înaltul cerului
și se prefac în îngeri
Îngerii din anii de demult
neprețuiții mei părinți
De care am uitat uneori

Petru Lucaci – Noctumbre XIV tondo (cărbune)

Poezie

Visează cu mine...
Iubito lasă-ți pleoapele să se odihnească
pe buzele mele crăpate
sub arșița nopților de singurătate...
Lasă-mă ca altădată să mă pierd în visuri
la sânul tău ca pruncul la sânul mamei
Apropie-ți obrajii de ai mei
cum marea își apropie cerul la orizonturi
într-o tainică și veșnică îmbrățișare
Încolăcește-ți brațele în juru-mi
ca o anacondă ce-și strânge victima
într-o ultimă îmbrățișare
Lasă-mi doar gura să mai respire
pentru o ultimă sărutare
Nu pot să uit prima noastră noapte de
dragoste
când dimineața ne-a surprins îmbrățișați...
Te-ai supărat pe soarele ce se strecurase
cu noi în pat fără să-ți ceară voie...
Aștept și azi în locul în care ne-am despărțit
cu ușurința a doi copii răsfățați să te
reîntâlnesc
Doar o singură data
Uneori îți văd chipul angelic
pe care-ți șiroiesc lacrimile
și aripile-ți frânte de atâta singurătate
Iubirea noastră nu poate să moară
ea este născută sub universul galaxiilor
într-o noapte târzie
Vino din nou în brațele-mi obosite
de atâta așteptare
Vino iubito
Visează cu mine ■

Poeme
Sunt
Sunt un fir de nisip
ascuns într-o cochilie de mare.
În nemărginirea albastră dansez
cu neliniștitele valuri.
Pe năframa cerului zboruri de doruri
spre necunoscuta lume mă cheamă.
Hăituit de timp, mă agăț de ultimele
raze de lumină –
resturi din noaptea ce așteaptă
pe la colțuri de viață.
Sunt un bob de rouă
așezat pe o parfumată petală de trandafir.
Gândurile s-adapă din inima mea
în văzduhul liniștit al dimineții
fermecate de trilul ciocârliei
îndrăgostite de soare,
de cântul greierului la umbra firului de iarbă,
de susurul apei strecurându-se printre pietre,
de gânguritul copilului la sânul mamei.
Sunt singurul Eu
pe care îl am de când am zâmbit lumii.
Sunt umbra care se izbește
de zidul singurătății,

în vacarmul de a fi printre celelalte umbre.
Sunt peștele scufundat în adâncurile vieții,
închisoare în lumină.
Sunt o lacrimă pierdută în eternitate,
un nume săpat pe-o marmură albă,
cu nădejdea neuitării
trecerii mele prin iubita mea lume.

Contraste
noaptea își culcă oboseala
pe tâmplele albite
lung i-a fost drumul
grea așteptarea luminării de sine
aprinsă pe pervazul ferestrei feștila
cântă prohodul
o muscă amețită își odihnește zborul
în pânza de păianjen din colțul mucegăit
la microfon strigăte disperate
„libertate, libertate!”
picături de transpirație se izbesc de asfalt
miros de tămâie cădelnițată îmbălsămează
pământul brăzdat de idealuri
la graniță fiare cu trompele
în vânt adulmecă prada
păsări cu gheare de oțel sfâșie cerul
încărcat de contraste

Marinela
BELU-CAPȘA

soarele prietenos râde în ochii nepoțeilor
din grădinița cu vise

Idealuri stinse
nori încărcați cu grijile Lui
noapte fulgerată de poeme
corabia-n derivă pe valurile timpului
pe mal anateme
rochia înflorată pregătită de bal
cercei și mărgele pe tejgheaua cu vise
umerii goi acoperiți de un șal
buze neatinse
ochi curioși la geamul cu stele
jocuri de flăcări în speranțe aprinse
rime banale în versuri rebele
idealuri stinse. ■
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Joyce – Portret al artistului
ca dramaturg

proape inevitabil, atunci când se vorbește despre James Joyce, titlurile cel
mai adesea citate sunt cele ale romanelor Ulise sau Portret al artistului în tinerețe, mai
rar, poate, fiind amintite volumul de nuvele
Oameni din Dublin, poemele din Muzică de
cameră și doar printre cunoscători discutându-se despre dificila construcție din Finnegan’s
Wake. Cu toate acestea, chiar dacă mai puțin
citită și încă și mai puțin reprezentată, Exilații,
unica piesă de teatru publicată de Joyce, reprezintă un punct important de reper, atât pentru
opera, cât și pentru estetica sa. Piesa, publicată în 1918, a fost jucată pentru prima dată în
limba germană, la München, în anul următor,
la insistențele lui Stefan Zweig, dar, din cauza
primirii nefavorabile de care a avut parte atât
din partea publicului, cât și a criticii de specialitate, va fi retrasă imediat, pentru ca abia în
1925 să fie montată în limba engleză, la New
York, fără însă ca receptarea să fie, aici, cu mult
mai bună. Doar după ce textul e pus în scenă
de către Harold Pinter, în 1970, la Mermeid
Theatre, Exilații lui Joyce dobândesc succesul
pe care îl meritau de la bun început.
Dintre dramaturgi, Shakespeare a reprezentat întotdeauna pentru Joyce o preocupare
esențială, devenită, cu timpul, de-a dreptul
obsesie. Nu numai că, aflat la Triest, irlandezul a ținut câteva conferințe despre Hamlet,
ci, în plus, Stephen Dedalus, protagonistul
din Portret, împărtășește cu meditativul prinț
al Danemarcei același idealism plin de amărăciune pe care Joyce îl considera definitoriu
pentru o bună parte a operei shakespeariene;
iar Leopold Bloom, modernul rătăcitor citadin
din Ulise, are, pe alocuri, în intervențiile sale,
accente ale unei retorici hamletiano-shakespeariene pentru a cărei elaborare romancierul a
muncit foarte mult. Cu toate acestea, atunci
când a fost tentat el însuși să se apropie de
domeniul dramaturgiei, modelul înspre care
s-a îndreptat a fost Henrik Ibsen, Joyce ignorând în mod deliberat experimentele lui Shaw,
Yeats sau Synge – pe care îl considera, totuși,
înzestrat cu „un uimitor spirit artistic”.
Preocuparea lui Joyce pentru opera ibseniană este, însă, mai veche decât primele sale
încercări dramatice. Căci, în primăvara anului
1900, tânărul Joyce a publicat, în „Fortnightly
Review”, un eseu în care analiza tehnicile
și strategiile lui Ibsen, pornind de la piesa
acestuia, Când noi, morții, vom învia. Vorbind despre acest text dramatic, dar având în
vedere întreaga creație ibseniană, Joyce accentua caracterul extrem de pregnant al dramelor
autorului norvegian, cel care era mereu fascinat
de modul în care marile adevăruri pot fi (trebuie să fie!) exprimate în teatru, mai cu seamă
prin capacitatea personajelor aflate pe scenă
de a rosti ele însele întrebări fundamentale și

a răspunde problemelor de conștiință care le
consumă. Urmarea acestui eseu entuziast a
fost o scrisoare de mulțumire pe care Ibsen
însuși a adresat-o editorului, William Archer,
iar pentru Joyce acesta a fost, după cum mărturisea chiar el, momentul când a încetat să se
simtă irlandez și clipa când a devenit un spirit
european. Pentru a-l putea citi pe Ibsen în original, tânărul Joyce a început chiar să învețe
singur limba norvegiană, iar ulterior, într-o
scrisoare pe care a adresat-o maestrului din
țara fiordurilor, el a elogiat capacitatea creatorului Norei de a transpune la nivelul textului

dramatic tensiunile lăuntrice care sfâșie sufletele unor personaje puternice și de neuitat, în
care el însuși își recunoștea încleștările, îndoielile și obsesia pentru perfecțiunea formală,
dar și pentru substanța conținutului.
Piesa Exilați (Exiles) a fost definitivată
în anul 1915, lectura atentă a acesteia scoțând la iveală semnificații altfel nebănuite
ale concepției artistice a lui Joyce, câtă vreme
elaborarea acesteia datează din perioada definitorie pentru estetica ce domină Portret al
artistului în tinerețe, dar și munca susținută la
primele fragmente din Ulise. Iar dacă Stephen
vorbea în Portret despre acea rețea complicată
a universului în care ființa umană riscă la tot
pasul să-și piardă sufletul, personajele din Exilați par a duce mai departe această convingere,
cu accente ibseniene, cu tonalități îndrăznețe
– considerate, tocmai de aceea, obscene și inacceptabile de către unii dintre contemporanii
autorului –, dar și cu un lirism de substanță și
cu o rară capacitate de a-și transforma protagoniștii din simple apariții scenice în metafore
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eterne puse sub semnul tragicului. Cazul lui
Richard Rowan este definitoriu în acest sens,
cu atât mai mult cu cât „situația metafizică”, așa
cum au numit-o unii exegeți, în care se găsește
acesta complică și mai mult contextul și sensurile textului lui Joyce.
„Trei personaje jucându-se de-a șoarecele
și pisica”, spunea Joyce pentru a defini această
piesă. Numai că, dincolo de exprimarea dramaturgului, se vede clar, aici, modul în care,
deși urmează modelul ibsenian, Joyce reușește
să se și detașeze, cu o neașteptată maturitate,
de acesta. Una din temele esențiale ale dramaturgiei ibseniene, considerată de Joyce ca fiind
extrem de profitabilă din punctul de vedere al
semnificațiilor, este cea a raporturilor dintre
sentimentul de vinovăție și conștiința personajelor puse să se înfrunte pe scenă. Dorința de
eliberare pe care o nutresc majoritatea eroilor
lui Ibsen provine din nevoia lor de a anula orice
posibilă vinovăție, dar și de a se îndepărta de
povara nu o dată fantomatică a propriei conștiințe. Modul în care norvegianul a explorat
și a rezolvat toate aceste conflicte în Când noi,
morții, vom învia, este utilizat de Joyce în Exilați – unde acest fundal conceptual e depășit,
pentru ca Joyce să poată exprima semnificații
adecvate propriei sale sensibilități.
De reținut, apoi, e faptul că Bertha, în ciuda
oricăror posibile apropieri sau asemănări, nu
e nicidecum o a doua Hedda Gabler, ea nu
încearcă să stârnească pe Robert împotriva
lui Richard, ci dă senzația că plutește, cumva
imaterial, asemenea cețurilor ce se ridică din
spuma mării, pe deasupra realității de care
într-adevăr încearcă să se detașeze. În schițele
pe care le făcea pregătind versiunea definitivă
a piesei, Joyce vorbea despre nevoia de independență a Berthei, independență pe care
femeia și-o dorea pentru ca, în cele din urmă,
să poată evalua corect solitudinea din propriul
suflet. Numai că, treptat, cei doi bărbați încep
să o domine pe Bertha prin lupta lor pentru
redobândirea afecțiunii acesteia, sfârșind prin
a fi ei înșiși dominați de sensurile nebănuite
pe care această încleștare le primește pe parcursul desfășurării acțiunii. În plus, în sufletul
lui Richard sunt mereu comparate imaginile
soției sale și ale mamei – despre care, de altfel,
îi și vorbește frecvent Berthei. Treptat, mama
începe să-l obsedeze oarecum asemănător cu
strigoii care bântuie personajele ibseniene.
Iar dacă în Când noi, morții, vom învia, Ibsen
aducea în prim-plan preocuparea personajului
artist de a transforma viața și dragostea în artă,
Rowan nu încetează să-și dorească ca Bertha să
devină oarecum personajul-soție, iar nu soția
propriu-zisă, ca și cum ea ar fi, într-un anumit
sens, tot o creație artistică – și, desigur, tot a sa. ■
James Joyce, Exilați. Traducere, cuvânt introductiv și
note de Dan Ciobanu, București, Ed. Univers, 2018
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olumul de Amintiri al lui Ilie Lazăr
(1895-1976), apărut la Fundația Academia Civică, în anul 2000, constituie
desigur, unul din momentele faste ale narațiunilor românești deschise vieții „care se viețuiește”,
nu celei imaginate, iar realitatea istorică este
privită drept în față, și nu doar atât, chiar este
provocată și corectată fundamental atunci când
crizele seculare ale unei societăți încep să se
acutizeze și, în intenția de a se menține astfel,
să frizeze inumanul și absurdul. Este vorba de
comunitatea ardeleană de la începutul secolului
al XX-lea, când popoarele împilate ale unui imperiul bicefal,
Austro-Ungar, destrăbălându-se în perpetrarea crimelor
și injustiției demne doar de un
Ev Mediu întârziat, sfarămă
jugul deznaționalizării și opresiunii și-și făuresc cu mari jertfe
drumul național propriu.
A făcut școala primară la
Sighet și a început cursurile
Liceului „Piarist” din localitate,
dar a fost nevoit să se transfere
la Lugoj, unde ruda sa, mitropolitul Mihali de Maramureș
avea „două locuri rezervate în modernul internat
episcopesc de acolo”. Dacă la Sighet șovinismul
profesorilor era „extrem de exagerat” încât profesorul Főldvary pretindea „ca toți băieții români
să declare ca limbă maternă pe cea maghiară”, în
orașul bănățean deși era tot liceu de stat, deci cu
limba de predare maghiară, elevii români erau
majoritari, iar atmosfera românească era mult
mai revoluționar-națională. Afirmă autorul: „Aici
am cunoscut adevărata viață și pe români: Valeriu Braniște, Episcopul Hossu, Izidor Pop, familia
Brediceanu, Dobrin ș. a., toți distinși luptători și
mari români, care treceau prin acest important
centru românesc. Aici am devenit român”. A continuat mai apoi studiile la Academia de Drept din
Sighet, unde nu a putut continua tot din pricina
acțiunilor furibunde de maghiarizare și a urmat
din anul II studiul la Facultatea din Cluj.
Încorporat în armata Austro-Ungară „la
regimentul de infanterie 8 honvezi” din Lugoj
îl cunoaște pe „...elegantul teterist Petru Groza”
care „...trăgea chiulul, când prin birouri,
când la companie, când iar acasă. Am aflat și
secretul: era ajutat de medicul regimentului,
evreul căpitan dr. Gerendal, căruia Petru îi
aducea una-alta, de la Coștei și Deva”. Mai
târziu, vom afla că sub regimul lui, instaurat de
sovietici la 6 martie 1945, patriotul Ilie Lazăr va
cunoaște recluziuni succesive însumând peste
17 ani de încercări inumane de distrugere fizică
și psihică în temnițele și lagărele comuniste.
Pe frontul de la Ocna, la 10 iunie 1916, în
luptele cu cazacii „...între orele 8-11 a. m. din
184 oameni câți eram în companie am mai

Cronică literară

Scrisul Românesc

Nr. 4 (224) ♦ aprilie 2022

Ilie Lazăr:
un om pentru istorie

rămas în viață doar 27 de inși”. Ilie Lazăr, grav
rănit, era în situația de a-și pierde un picior
infectat. Cum medicii îi recomandaseră amputarea, el s-a opus și a avut noroc „...că după
curățarea radicală a rănilor și tratat cu tot felul
de aparate, după trei săptămâni am simțit o
ușurare. Trecând peste pericol, după aproximativ o lună, am trimis mamei și celorlalte
rude că pot să mă viziteze.”
Petrecând tot războiul în atmosfera acutizat
șovinistă ungurească, cu amenințări cu moartea
și judecăți pripite și rău intenționate ale tribunalelor militare, în 1918, el cu ostașii
săi au petrecut șase luni la Troscianetz. Auzind că „...în Basarabia
s-ar fi votat deja Unirea, ne-am
mișcat și noi, deși nu aveam cu
nimeni vreo legătură. Era prin
septembrie 1918, când mi-am
pus în gând să dezertez”.
Astfel, ofițerul Ilie Lazăr,
împreună cu întreaga companie „am tratat în prealabil cu
un mecanic și doi ucraineni
de la căile ferate, ca pe prețul
a 26 puzi de grâu să ne ducă la
Moghilev”. În aceste condiții
ajung la Cernăuți unde bande neregulate de
ucraineni acționau cu jafuri și crime aleatorii
împotriva cetățenilor pașnici. La rugămintea
lui Sextil Pușcariu și a câtorva intelectuali din
localitate, li s-a cerut să reinstaureze ordinea,
până la venirea trupelor române. Făcându-și
cu prisosință datoria și încredințând armatei
române orașul liber, ofițerul s-a îndreptat către
ai săi, în Maramureș, înfruntând noi pericole,
unde participă la „...organizarea gărzilor naționale, sfaturi sătești și o mare adunare județeană
de constituire a Sfatului național”.
La fel, s-a eliberat zona de bandele ucrainene și s-au pregătit comitetele și drumul spre
Marea Adunare de la Alba Iulia. Afirmă autorul: „Noi, maramureșenii, ne-am transportat în
12 căruțe peste muntele Gutâiului până la SatuMare-Țara Oașului, Ugocea și Baia Mare. În
fruntea noastră erau bătrânii protopopi Bârlea,
Doroș, o mulțime de preoți, avocați, medici,
studenți și țărani fruntași”. Făcând parte din
delegația care a mers la București cu Actul
Unirii s-a întâlnit cu Ionel Brătianu, căruia
i-a prezentat situația Maramureșului istoric,
bântuit încă de bandele neregulate străine.
Este ajutat de acesta să ajungă în zonă, unde
„...rechiziționând cca 60 de perechi de boi
cu care reușim să tragem tunurile și căruțele
batalionului” reinstaurează ordinea.
Partea a doua a Amintirilor tratează activitatea lui ca om politic în fruntea Partidului
Național Român și mai apoi a Partidului Național Țărănesc, după unirea acestuia cu Partidul
Țărănesc, din 10 octombrie 1926.

Cronica politică a acelor ani de mărețe
împliniri dar și mari provocări internaționale
constituie această a doua parte, care se adaugă
firesc romanului devenirii tânărului patriot,
din primele pagini. Ceea ce este interesant în
această carte este modul cum omul considerat unul din cei mai apropiați colaboratori și
credincioși ai lui Iuliu Maniu, rămâne ferm
convingerilor mentorului său pentru toată
viața, arătând că valoarea morală a politicii
constituie forța cea mai vie întru coeziunea
poporului, din sânul generos din care a izvorât.
Participant activ la toate manifestările devenirii României Mari dar și la crizele care au
târât-o în cel de-al Doilea Război Mondial, omul
Ilie Lazăr nu s-a abătut de la valorile profunde
ale neamului său. Nu s-a aruncat în aventurile
financiare ale Partidului Liberal considerat înnoitor în acea vreme, nici în cele irațional-mistice
ale legionarilor, la fel, nu a pactizat cu dictaturile
(carlistă sau antonesciană) ci a continuat mereu
cu gândul la ameliorarea condiției celor ce i-au
dat viață și i-au servit ca model moral.
Desigur că regimul străin ființei neamului
nostru, cel instaurat de sovietici cu concursul
scursurilor autohtone, printre care cel cunoscut în tinerețe și devenit între timp campion
al oportunismului politic, Petru Groza, nu l-a
înțeles. Prin pușcăriile prin care l-au purtat au
vrut să-l aducă la condiția lor gregară. N-au
reușit. Aceste Amintiri nu vorbesc despre
întunericul suferințelor la care a fost supus.
Nu aveau ce căuta în aceste pagini senine și
frumoase, ca neamul din care omul politic s-a
tras, imbecilitățile și dezmățurile de cruzime
și sânge ale călăilor venetici care au încercat
să-l distrugă ca om, alături de elitele care l-au
însoțit și care, oricât de încercate, nu s-au lăsat
mutilate moral în acele hrube, demne doar de
cei care le-au înființat, pentru (ne)liniștea lor. ■
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A 49-a ediţie a Festivalului Internaţional al Benzii Desenate

a finele anilor ’60 banda desenată franco-belgiană cunoștea un avânt fără
precedent. De peste 20 de ani, în fiecare săptămână apăreau revistele de BD pentru
copii „Vaillant”, „Spirou”, „Tintin”, „Le Journal
de Mickey” (pentru a nu le cita decât pe cele
mai cumpărate). Din 1959 era publicată, tot
săptămânal, și o revistă pentru adolescenți și
tineri – „Pilote”. Unii dintre copiii care citeau
benzi desenate în anii ’40-’50 au crescut mari
dar au continuat să citească BD, ba chiar s-au
reunit în asociații și cluburi, au început să editeze reviste despre benzi desenate și să monteze
expoziții despre cea de-a noua artă.

În 1967 prima mare expoziție de BD, 10
milioane de imagini, este organizată de Claude
Moliterni, la Muzeul Artelor Decorative din
Paris. Pe vremea aceea Francis Groux era consilier municipal în Angouleme, un mic orășel de
provincie, dar cu un bogat trecut istoric, fiind
amplasat la intersecția unor importante drumuri
comerciale. Cititor pasionat de benzi desenate,
a format o echipă cu Jean Mardikian, primarul
adjunct al Angouleme-ului, responsabil cu problemele culturale, și cu Claude Moliterni, marele
specialist BD și, în 1972, au organizat la muzeul
din oraș o „chenzină a benzii desenate”!
Vreme de două săptămâni au fost programate expoziții și întâlniri cu 14 autori de BD,
unii dintre ei belgieni, care și-au prezentat lucrările, au stat de vorbă cu un public foarte curios și
au dat dedicații desenate pe albumele lor.
Încurajați de succesul manifestării – în
două săptămâni au intrat în muzeu mai mulți
vizitatori decât tot restul anului – echipa
respectivă, susținută de Municipalitate, Prefectură și mai târziu de Ministerul Culturii și
de numeroși sponsori, au organizat, în ianuarie
1974, prima ediție a Festivalului Internațional
al Benzii Desenate de la Angouleme!

După aproape 50 de ani, debarcam pe
peronul gării de la Angouleme, împreună cu
Nicolae Pepene, directorul Festivalului de BD
istorice de la Brașov, veniți să prospectăm și să
aflăm secretele celui mai mare festival BD din
Europa! Coborând din tren pe peronul gării
din Angouleme am fost întâmpinați de mascota festivalului, o statuie înaltă de doi metri,
dar și de Blake și Mortimer, două personaje
celebre din lumea celei de-a noua arte.
Am ieșit în fața gării și am admirat un
obelisc înălțat în memoria celui mai publicat
scenarist al benzii desenate, Rene Goscinny.
În românește au fost traduse 12 albume din
seriile scenarizate de acesta: Asterix și Obelix,
Micuțul Nicolas, Lucky Luke. Peste două zile tot
acolo vom asista la dezvelirea unei noi statui
consacrată seriei Asterix și Obelix, desenată de
Albert Uderzo, un eveniment major derulat în
prezența fiicelor celor doi geniali creatori BD,
Sylvie Uderzo și Anne Goscinny, dar și Xavier
Bonnefont, primarul Angouleme-ului, și a lui
Gerard Desaphy, consilier municipal, responsabil cu probleme culturale și relații internaționale.
Pentru a ajunge în central vechi al orașului Angouleme trebuie să urci pe strada…
Goscinny. Dincolo de gară se află Arhivele
Departamentale, un imens bloc acoperit cu o
frescă monumentală – 2000 m2! – reprezentându-l pe Franz Kafka înconjurat de cărți (desen
de François Schuiten). Acolo unde se termină
strada Goscinny și începe zona pietonală ești
întâmpinat de bustul artistului BD belgian
Herge și pentru orice vizitator al festivalului
este o mândrie să se fotografieze alături de
el. 18 albume din seria Tintin, imaginată de
Herge, au fost traduse în limba română.
Spre deosebire de alte festivaluri, care se
derulează într-o singură incintă, festivalul BD
de la Angouleme se desfășoară aproape în tot
orașul. Astfel, la muzeul orașului am vizitat
superba expoziție consacrată lui Rene Goscinny
dar și pe cea a autorului japonez de manga Shigeru Mizuki (cu ocazia centenarului său). În
catedrală am vizitat o expoziție de BD creștină,
iar în piață una a tinerilor creatori de BD.
Mai multe corturi uriașe au fost montate în
diverse piațete și acolo se găseau standurile editorilor, unde puteai să achiziționezi mii și mii
de titluri de albume BD, iar pe unele dintre ele
să primești și o dedicație desenată din partea
autorului său, cu condiția să fii dispus să stai
și câte o oră la coadă la autografe.
Mergând spre Muzeul Benzii Desenate,
aproape la fiecare colț de stradă dai peste o
altă frescă cu personaje BD, unele mai mici
iar altele mai mari, cum este cea de pe strada
Font, de 260 m2, intitulată New York pe Charente, care amintește de faptul că metropola
americană New York s-a numit la începuturile
sale… Nouvelle Angouleme!

Primul sediu al Muzeului Benzii Desenate
a fost construit pe malul râului Charente de
celebrul arhitect Roland Castro, la inițiativa
Ministrului Culturii din epocă, Jack Lang, care
l-a și inaugurat, în ianuarie 1990. După nici 20 de
ani, muzeul a devenit neîncăpător și a fost mutat
într-un spațiu mai mare, Magelis, pe celălalt mal
al râului Charente. Acolo se găsesc în prezent 18
000 de planșe și diverse obiecte cu valoare de
patrimoniu, în timp ce vechiul sediu adăpostește
un spațiu expozițional și biblioteca (care conține
300 000 de titluri de reviste și albume BD!).
La Muzeul Benzii Desenate am vizitat expoziția permanentă care includea desene și planșe
vechi de peste 140 de ani, dar și una temporară
dedicată artistului Edmond Baudoin care și-a
donat toată arhiva de planșe muzeului. Edmond
Baudoin a desenat printre altele albumul Visători picați din lună (Patru genii care au schimbat
istoria), scenariu Cedric Villani, Ed. Trei.
La final, dacă ar fi să descriu doar într-o
frază ce am făcut la Festivalul Internațional
al Benzii Desenate de la Angouleme (la care
participam a patra oară), ar suna cam așa: am
vizitat expoziții superbe, am cumpărat albume
BD franțuzești pe care mi le doream de mult,
m-am întâlnit cu prieteni francezi și belgieni
pe care nu-i mai văzusem de mulți ani, bref, am
participat la un spectacol al vieții și al artei de
care nu am avut parte decât rare ori în viață.

Biroul lui Rene Goscinny

Evident, încă nu s-au dat publicității cifrele
acestei ediții, dar de pe site-ul festivalului am
aflat că la ediția din 2020 (în perioada pandemiei manifestarea nu s-a organizat) au participat
350 de edituri și expozanți din 35 de țări, 1600
de autori BD, 990 de ziariști din întreaga lume
și aproximativ 200 000 de vizitatori!
Festivalul Internațional al Benzii Desenate
de la Angouleme este cea mai mare sărbătoare
a benzii desenate din Europa și una dintre cele
mai mari din lume! ■
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literară

Intertextualitatea și noua viață
postumă a lui Shakespeare

in multitudinea de termeni care ar
putea defini cele 35 de adaptări ale
celor 12 piese de Shakespeare discutate pe larg în Fantomele lui Shakespeare, Pia
Brînzeu preferă reformulare, reciclare, și răstălmăcire, autorii acestora reușind, „prin strategii
meta-, inter-, intra- și trans-textuale”, să realizeze
„cele mai năstrușnice rescrieri” și chiar clonare,
autoarea vizând aici distanțarea sau apropierea
de sursă, sau recurgerea la un anume personaj
shakespearian. Esența abordării este intertextualitatea, iar Pia Brânzeu circulă cu mare ușurință
și competență prin multitudinea de poziții teoretice preocupate de „ţesătura intertextualităţii”,
identificând elementele care demonstrează
interesul scriitorilor și justifică recurgerea la
numeroase tehnici intertextuale, dintre care
menționează: adaptare sau recontextualizare,
asimilare, reinterpretare, reciclare culturală, ecou
textual, palimpsest, sau extinderea textului spre
trecut sau viitor în pre-texte și post-texte. Cele
12 piese – Richard al III-lea, Richard al II-lea,
Îmblânzirea scorpiei, Vis de-o noapte-n miezul
verii, Negustorul din Veneția, Romeo și Julieta,
Hamlet, Othello, Regele Lear, Macbeth, Poveste de
iarnă, Furtuna – îi permit autoarei sublinierea
„fantomelor intertextuale” din fiecare piesă, aducându-i pe protagoniști în contemporaneitate
din contextul complicat al Renașterii engleze.
Selectăm, pentru exemplificare, piesele
Richard al III-lea, Richard al II-lea și Hamlet.
Pia Brînzeu consideră că, în Ascensiunea lui
Arturo Ui poate fi oprită, Richard III este un pseudo-gangster care, în pofida calităților dovedite
istoric, supraviețuiește prin imaginea creată de
Shakespeare. Brecht vede în Richard III chipul
lui Hitler ascuns sub masca lui Arturo Ui,
„gangsterul gangsterilor”, iar Josephinei Tey (în
romanul The Daughter of Time (2003), recurge la
o reconsiderare a personalității regelui. În cazul
lui Richard II, Pia Brânzeu îl urmărește pe rege
cum se strecoară prin labirintul marilor trădări
într-o „grădină intertextuală”
care face posibil „un dialog
vast între literaturi și istorii”,
iar ambele piese se pretează
cu succes la ceea ce autoarea
numește „însămânțări intertextuale”. În romanul Within
the Hollow Crown (1947),
Margaret Campbell Barnes
încearcă, printr-o serie de
tablouri, reabilitarea regelui
în fața publicului. Aceasta
urmărește calea urmată de
acesta de la monarhul iubitor de frumos și preocupat
de soarta supușilor, la tiranul
absolutist, lipsit de scrupule.
În ultimul tablou îl vedem

pe Richard prizonier, ținând strâns în mâini
coroana, și condus în „singura grădină unde mai
poate zăbovi acum, [...] grădina închisorii sale”.
În povestirea Richard II: The Death of Kings
(1997), Margaret Frazer consemnează relatarea
unui narator anonim, familiarizat cu tot ce se
întâmplă și martor la uneltirile trădătoare ale celor din
anturajul lui Richard II. Protagonistul povestirii nu este
regele ci naratorul, mesager
al regelui, martor și implicat
activ în intrigile de la curte
și căruia, în final, nu îi mai
rămâne decât „să intre în
istorie, chiar și pe ușa din
dos dacă nu se poate prin
cea din faţă. Și să rămână pe
veci nepedepsit”. Pia Brînzeu
încheie prezentarea vieții
postume a regilor istorici cu
The King’s Sister (2014) de
Anne O’Brien, un roman în
care trădarea este o condiție a viețuirii iar tot
ce se petrece la curte este văzut dintr-o perspectivă feministă, în care femeia apare „în
ipostază de fiică, mamă, soră, soție, sau toate
laolaltă” vine să completeze lumea predominant masculină a pieselor shakespeariene, iar
pentru cuplul de protagoniști echilibrul politic
determină fericirea personală.
Atracția exercitată de tragedia prințului
Hamlet este evidentă și în cartea Piei Brînzeu
care, după sublinierea exemplelor de intertextualitate în cele patru secole de existență,
realizează o analiză a personajelor lui Shakespeare – Hamlet (actorul, regizorul, scriitorul
și spectatorul), Rosencrantz și Guildenstern,
Gertrude, Ophelia, Claudius și Yorick – așa
cum sunt readuși la viață în adaptările scrise de
Tom Stoppard, Marin Sorescu, Salman Rushdie, John Updike, Lisa Klein, Alan Gratz și Ian

Petru Lucaci – Clarobscur

McEwan, în ale căror interpretări „fiecare personaj e o insulă distinctă, fiecare nouă variantă
se adaugă unui arhipelag ademenitor”.
În Rosenkrantz și Guildenstern sunt morți
(1967), Tom Stoppard își presară textul cu
citate din piesa lui Shakespeare pe un fundal
de teatru absurd amintind
de Samuel Beckett. Cei doi
protagoniști se pierd în labirintul incertitudinilor, într-o
lume atemporală, absurdă și
lipsită de contururi, în care
personajele joacă un joc al
vieții și al morții iar nouă nu
ne rămâne decât „să rămânem pierduți într-o totală
și definitivă ambiguitate”. În
Vărul Shakespeare (1990),
Marin Sorescu rescrie piesa
în pentametru iambic și, în
puzderia de personaje, se
introduce pe sine alături de
Shakespeare și Hamlet, iar
Pia Brînzeu identifică buclele intertextuale din
piesă și subliniază ideea dramaturgului român
„de a combina lumi total diferite în realitatea
fictivă a unei singure piese de teatru”. În povestirea Yorick (1994), Salman Rushdie rescrie
piesa din perspectiva bufonului care este
soțul Ofeliei și tatăl lui Hamlet. Pia Brînzeu
îl numește pe acest Yorick „nebun multiplu”,
bufon și criminal, iar povestirea este un exemplu de metaficțiune, în tradiția lui Chaucer,
Sterne și chiar Rabelais. Dar răsturnările de
situații nu se termină aici. În Gertrude și Claudius (2000), John Updike recurge cu discreție
la intertextualitate și o prezintă pe Gertrude
în vârful unui triunghi amoros cu Hamletsenior și Claudius, conferindu-i calități care
ar stârni invidia adepților feminismului; ea este
„o adevărată doamnă Bovary”, oscilând între
monotonia căsniciei cu Hamlet-senior și frenezia relației cu Claudius. Lisa Klein, în
romanul Ofelia (2006), îi dă Ofeliei șansa
de a supraviețui, salvată de Horatio pentru
a-și spune povestea, prinzându-ne într-un
„joc al recapitulărilor, în care tot ce știm
deja se confruntă cu tot ce vom afla nou
despre tragedia lui Shakespeare”.
Colecția de eseuri realizată de Pia Brînzeu ne introduce, așadar, într-un univers
nebănuit, al intertextualității, care nu face
decât să amplifice la infinit universalitatea
lui Shakespeare. Altfel, aidoma lui Rosencrantz și Guildenstern din piesa lui Tom
Stoppard, nu ne-ar mai rămâne decât „să
dăm și noi cu banul și să ținem, ca și cei
doi, lungi discursuri” despre orice altceva. ■
(Pia Brînzeu, Fantomele lui Shakespeare, Vol. I-II,
Timișoara, Ed. Universității de Vest, 2022)
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Bărbații mint,
femeile se descurcă

D

upă Obsesii, în viziunea regizorală a lui Yannis Paraskevopoulos,
Cerasela Iosifescu revine pe scena sălii studio a Teatrului Național „Marin Sorescu” tot într-un one-woman show, de această
dată în regia lui Mircea Cornișteanu, pe textul lui Mihai Ispirescu:
Bărbații mint mai mult, femeile mint mai bine. Actrița îmbracă iarăși hainele unei femei care își cartografiază sentimentele și viața, însă într-un alt
décor existențial. Scenografia îi aparține lui Puiu Antemir și este suficientă
pentru a o angrena pe actriță în gesturi cotidiene, care să se încadreze în
dimensiunea piesei și care să îl ferească pe spectator de momente stinghere.
De această dată, actrița o întruchipează pe Violeta, o femeie de vârstă
mijlocie care își așteaptă perechea să revină de la Paris, în apartamentul
în care își înghite zilnic rutina. Este ziua ei și speră că Alex va ajunge în
seara asta. Aranjează masa pentru o cină în doi, își caută rochia potrivită
și, printre mici conversații telefonice, își face timp să depene amintiri care
să o așeze în timp și spațiu.
Plecată de acasă pentru a
fugi de o căsătorie cu primarul
dintr-o localitate provincială,
Violeta ajunge în sufrageria
unchilor, unde își creionează
povestea vieții folosind drept
repere revelioane. Începuturi
care se încheie mereu prea
devreme. Pe televizor apar secvențe din noaptea anului nou,
1992, 1996, 1998... Ecourile
trecutului pe notele Periniței.
Apoi Violeta mai răspunde la
un telefon, mai soarbe niște apă și mai deapănă o poveste despre sine.
Despre o viață banală, o existență care ar putea fi a oricăruia dintre noi.
Povestită în așteptarea unui om care este la Paris și o minte. Se lansează
cu lejeritate într-un monolog despre șanse și deziluzii, narând cu detașare
și cu haz despre o viață de care parcă se desprinde, pentru a o putea privi
din cap până în picioare.
În cuibul rutinei sale e prea cald, apa iarăși nu curge la robinet, iar
când iese pe balcon să se răcorească pe șezlong, în lenjerie intimă, vecina
de vizavi îi strigă că e o stricată. E geloasă, ne explică protagonista, pentru
că ea e grasă și șleampătă, iar bărbatu-său îi bate Violetei în ușă atunci
când bea prea mult. Violeta e conștientă de atuurile sale fizice și își poartă
senzualitatea natural. Pe tot parcursul spectacolului, povestește despre
sine într-un capot roșu, fluid, care îi scoate în evidență cu generozitate
decolteul, plimbându-se necontenit prin cămăruțele apartamentului,
umplând scena clipă de clipă,
timp de o oră și douăzeci de
minute. Cerasela își menține
la nivelul maxim capacitatea
de a umple scena în toată singurătatea sa. Deși textul lui
Mihai Ispirescu nu este la fel
de ofertant ca monologul lui
Claudiu Sfirschi-Lăudat, din
Obsesii, Cerasela reușește să
țină vie atenția publicului în
ipostaza de casnică languroasă
care își așteaptă bărbatul pe
care îl suspectează că o înșală.
Dar chiar dacă bărbații mint mai mult, cum vrea să ne-o demonstreze
și protagonista spectacolului, în monologul său rememorativ, femeile
mint mai bine, așa cum o aflăm încă din titlul axiomatic și ni se dovedește la final, într-o secvență pe cât de succintă, pe atât de edificatoare. ■

Valer Dellakeza – 80

A

niversarea unui actor de valoarea lui Valer Dellakeza este o
sărbătoare a teatrului românesc și a fost cu atât mai relevantă
desfășurându-se chiar de Ziua Mondială a Teatrului și pe
scena Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova unde
actorul și-a început cariera artistică și pe care îl slujește timp de peste
șase decenii.
Actor de mare talent, cu
o bogată activitate în teatru,
film și televiziune, Valer
Dellakeza continuă galeria
unor actori valoroși care
s-au perindat pe scena craioveană, amintindu-i pe cei
mai aproape de zilele noastre – Remus Comăneanu,
Manu și Madeleine Nedeianu, Ovidiu Rocoș, Margot
Păcuraru Boteanu, Ilie
Cernea, Ion Marinescu, Ion
Pavlescu, Constantin Sassu,
Nicolae Radu, Mircea Bohoreanu, Vasile Cosma, Iancu Goanță, Ilie Gheorghe sau „Promoția de
Aur” din 1956 cu Amza Pellea, Silvia Popovici, Victor Rebengiuc,
Gheorghe Cozorici, Constantin Rauțchi, Sanda Toma, Dumitru
Rucăreanu, Vasile Nițulescu, alături de care a jucat în multe piese.
Născut pe 29 martie 1942 în Craiova, unde va reveni după
absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L.
Caragiale” București, debutează pe scena Naționalului craiovean
în rolul Alexe din piesa Iancu Jianu, de O. Mărgineanu. Actor cu
disponibilități diverse de interpretare, Valer Dellakeza va fi unul
dintre cei mai solicitați membri ai trupei craiovene, de către regizori de talie universală precum Vlad Mugur sau Silviu Purcărete,
fiind distribuit în peste 100 de roluri în piese clasice românești și
universale: Trahaneche, în O scrisoare pierdută, Rică Venturiano, în
O noapte furtunoasă, Iordache, în D-ale carnavalului, Ilie, în Tache,
Ianke și Cadâr, Dan, în A treia țeapă, de Marin Sorescu, precum și
în alte piese de B. Șt. Delavrancea, D. R. Popescu, Eugen Ionescu,
Shakespeare, Cehov, Moliére, Camus etc. Remarcabil a fost în rolul
unchiul Vanea, din piesa cu titlul omonim de Cehov pentru care a
fost distins cu Premiul I al UTC și în 2000 Premiul UNITER pentru
rolul Truﬀaldino, din Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni, în
regia lui Vlad Mugur, pentru care revista „Scena” îl declara cel mai
bun actor al anului 1999; cu această ocazie este declarat cel mai
bun actor al anului de către Asociația Internațională a Criticilor
de Teatru din România. În 2012 UNITER îi acordă Premiul pentru
întreaga activitate, iar în următorul an primește al treilea Premiu
UNITER pentru rolul Domnul Tot din piesa Familia Tot regizată
de László Bocsárdi.
A fost distribuit în peste 15 filme românești, între care Tănase
Scatiu, Vlad Țepeș, Rug și flacără, Divorț... din dragoste, Aurul alb,
Hotel de lux, Sieraneveda ș.a.
Societar de onoare al Teatrului Național din Craiova, declarat în
2012 Cetățean de onoare al Municipiului Craiova, Valer Dellakeza
a fost distins cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de
„Cavaler” de către președintele României, în 2013, și cu același ordin
în grad de „Ofițer”, în 2019 ca o recunoaștere a întregii sale activități
pe care dedicat-o scenei românești.
La 80 de ani de viață și o strălucită activitate de actor, Valer Dellakeza continuă să joace, recent fiind distribuit într-o piesă regizată de
Romeo Casteilucci în Italia. ■
Cl. MILOICOVICI
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e scena „Odeon”-ului, un spectacol
mai puțin obișnuit, dar cu atât mai
binevenit, cu Rebarbor, de Alexandru Monciu-Sudinsky, în regia lui Alexandru
Dabija și scenografia concepută de Andrada
Chiriac. Spun „binevenit”, căci el ne îndeamnă
a stărui o clipă cu... memoria la unele dintre
infirmitățile stupefiante generate de ignominiile comunismului românesc. O face prin
discursul său artistic populat de umor, de ironie
subtilă sau brutală ori de un grotesc incendiar,
pe măsura instinctului ludic și a „cinismului”
unui eminent regizor care ne amintește astfel
de alte demersuri greu de uitat sub semnăturile
regretaților oameni de teatru Teodor Mazilu și

Tudor Popescu, în calitate de dramaturgi, sau
Alexandru Tocilescu, inconfundabilul director
de scenă. Este, însă, o întâlnire nu mai puțin
binevenită (și reparatorie) cu spiritul creator
al unui prozator a cărui conștiință neîmpăcată
cu încălcarea „drepturilor omului” i-a dictat
să facă greva foamei împotriva arestării abuzive a lui Cezar Mititelu, fost coleg de facultate
din anii studierii filosofiei, după care el însuși
a fost arestat și obligat să aleagă calea exilului pe pământ suedez. Și-a făcut cunoscute
capabilitățile scrisului și ostilitatea în fața
compromisurilor prin cele trei cărți, Rebarbor
(1971), Caractere (1973) și Biografii comune
(1974), dintre care prima este de îndată stopată
de cenzură și dată la topit, spre a-și recâștiga
mult prea discret șansa supraviețuirii în 1990,
la Editura „Ileana”.

Teatru
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Tulburător apel la memorie
Spectacolul se deschide în chip inspirat
și emoționant printr-un fragment ce evocă
singura transpunere scenică a operei
autorului, cu titlul Caractere, realizată la Teatrul Giulești, în 1976, de regizorul George
Bănică, în fruntea acelei distribuții găsindu-se chiar doamna Dorina Lazăr, actualul
director manager al Teatrului „Odeon”, aflată
acum și domnia sa la premiera din 4 februarie a.c., despre care ne îngăduim a vorbi în
rândurile următoare. Timp de două ceasuri
suntem martorii unor foarte succinte „narațiuni” sau interviuri parcă „rupte din viață”
(spre a evoca și noi o expresie pe atunci la modă),
dar dintr-o viață violent mistificată, cosmetizată, manipulată și în esența ei golită
de adevăr și de sens, potrivit normelor
cerute de „formarea omului nou”.
În fapt, grație acelui umor și ironiei
menite să stârnească nu numai cascade de râs, dar și un „subversiv” amar,
privind stranietatea personajelor și
a situațiilor devenite neînchipuit de
familiare acelor ani, vom fi martori la
demistificarea permanentă și devastatoare aplicată clișeelor „eroismului
socialist”, jertfelor sale „asumate” de
legendare personaje muncitorești, cosmetizate în chip comic și dureros sau manipulate
de reporteri obedienți, nu mai puțin grotești,
prin entuziasme și stupiditatea cu care servesc
minciuna. Căci, așa cum o spunea „naratorul”
în carte: „Nu-i eroism nici înverșunare cu care
oamenii crapă de frig și sudează fierul sub ger,
încrâncenarea cu care-și smulg cizmele clefăind
din nesfârșitul noroi, și poate în timpul ăsta mai
găsesc forță să se toarne și să se spioneze, nu-i
eroism nici luatul chenzinei și apoi bețiile cu cântece și cu plâns, sporite adeseori în bătăi cu scaune
și sticle grele de un kil, încăierările acelea turbate
din care nu se ajunge decât la miliție sau la spital”...
Nu sunt ocolite nici înfățișările vesel-întristătoare ale falsului instaurat programatic în arta
și cultura „de masă” ori pedagogia guvernată
adeseori de absurd și violență. Într-o laconică
dar foarte expresivă remarcă asupra scriitorului,

găzduită pe o copertă a cărții din 1990, Virgil
Ierunca afirmă că: „Pentru el absurdul nu e o
modă, o școală literară, un curent, un stil, ci
însăși această mocirlă ce-l pândește, această
stradă pe care umblă, acest oraș în care nimeni
nu-și află locul, această viață văduvită de orice
orizont, această moarte pe care o poți suferi cu
oarecare indiferență, întru atâta în celălalt talger
al balanței nu atârnă nicio greutate”. Cu recunoscutul său har în a lucra cu actorii, regizorul și-a
alcătuit o distribuție nu numai generatoare de
performanță individuală și colectivă, ci și de un
zel cum rar se poate vedea, chiar dacă uneori el
riscă să polarizeze interesul unor spectatori în
jurul „mijloacelor” în dauna „scopului”. Spontaneitatea demonstrației este adeseori în chip
memorabil întrupată de actori, de scenografia
zglobie ori grotesc mărturisitoare (de la combinatul de hârtie până la calul mort deposedat de
potcoave) și chiar de acel insolit personaj conceput de regizor, „roboțelul” automatizării, voite de
stăpânire și în același timp edificator pentru automatismele din limbajul și din viața semenilor. Ce
ar mai fi de spus? Poate numele acelora cu care
ar fi trebuit să încep și pe care vă sfătuiesc să-i
vedeți: Antoaneta Zaharia, Elvira Deatcu, Alina
Berzunțeanu, Marius Damian, Cezar Antal,
Mihai Smarandache, Dan Iosif, Alpha Minie
(robot) și, plăcută surpriză pe această scenă,
foarte tânărul și talentatul Matei Arvunescu. Ei
sunt „cronica vie” a vremurilor care au trecut,
lăsându-ne însă a recunoaște câte ceva și din viața
de astăzi. Este suficient să deschizi televizorul... ■
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Coexistența artelor

A

vangarda este un subiect la modă, cu
atât mai mult cu cât una dintre cauzele apariției acestei mișcări culturale a
reprezentat-o intenția scriitorilor și a artiștilor,
care s-au revendicat de la cutumele acesteia,
de a se opune germenilor și chiar războiului
în sine, printr-o nouă formulă de exprimare
estetică (lipsită de bariere diverse și cât mai
aproape de vocea interioară a creatorilor).
De-a lungul anilor, criticul de artă craiovean,
Cătălin Davidescu, a glosat pe marginea impactului avangardei, asupra societății, dar studiile
de amploare sunt strânse în lucrarea Picto
Avangarda (Editura Muzeul Național de Artă
Contemporană, București, și Muzeul de Artă
din Craiova, 2021), al cărei titlu anunță domeniile vizate de autor, artele plastice și literatura,
lista celor antologați fiind semnificativă: Artur
Segal, Marcel Janco, Grégoire Michonze, Dimitrie Vârbănescu, Ilarie Voronca, Jacques Hérold,
Sașa Pană, Dolfi Trost, Gellu Naum, Gherasim
Luca, Sandu Darie și Génica Athanasiou.
Scopul primordial al acestei lucrări este acela
de a atrage atenția asupra importanței operelor
celor menționați mai sus. De exemplu, despre
primul dintre ei, Artur Segal, artist reevaluat
în cele trei dimensiuni ale personalității lui, de
artist, profesor și de teoretician al artei, Cătălin
Davidescu mărturisește: „Cred că, la mai bine
de o jumătate de secol de la dispariția lui, o atare
reevaluare se impune”, întrucât „în rest, terenul
este virgin. Iar încercarea de a contura această
schiță de portret am făcut-o mai ales din dorința
de a reliefa ceea ce nu s-a accentuat în studiile
precedente, filiera românească”.

keanos
Revista de cultură Argeș (martie 2022) debutează cu un articol spiritual al înaltului cleric
ortodox Calinic Argeșeanul (Din frumusețea
lumii văzute) și cu eseul interogativ al lui Leonid
Dragomir (Generația mea?) despre dilema apariției unei noi generații de scriitori. Același autor
semnează și o cronică pertinentă, la cartea lui
Gabriel Liiceanu, Impudoare: Despre „eu” va

fi vorba, intitulată O filosofie a adolescenței. În
rubrica sa de restituiri istorico-literare, Nicolae Oprea scrie despre viziunea utopică a lui
Ion Ghica din primul lui volum de literatură
epistolară, iar în Cronica ideilor, Sorin Lavric
îl prezintă pe scriitorul Nicolas Gomez Davila
(în recenzia făcută volumului acestuia Marginalii la un text implicit) ca pe Reacționarul blajin.

Această tendință este menținută și în privința celorlalte nume. Astfel, pictorul Marcel
Iancu, una dintre personalitățile românești de
talie universală, este prezentat în lumina unor
cicluri vag cunoscute, toate cu tematică erotică:
primul, realizat între anii 1930-1940, conține
„aproximativ douăzeci de lucrări, desene în tuș”,
cel de-al doilea ciclu de desene mai elaborate
(„fiecare piesă este în tuș și ulterior colorată
cu creioane sau în acuarelă”) „a fost făcut în

Israel, posibil în anii ’50”, iar cel de-al treilea,
datat „ca fiind din perioada anilor ’60-’70”,
comportă „același tip de compoziție, conturată
în hașură”. Pentru a sublinia importanța operei
lui Marcel Iancu, i se consacră și un capitol distinct, intitulat Marcel Iancu – Un visionnaire de
Numărul consemnează și eseurile atitudinale ale
lui Dumitru Ungureanu (Ce-i lipsește Europei?) și
Radu Aldulescu (Despre literatură, politică și alte
delicatese), dar și articolele memorialistice ale lui
Arthur Suciu (Deriziune și mesianism la Walter
Benjamin) și Jean Dumitrașcu (Război și pace,
pe românește). Revista mai găzduiește și interviurile cu scriitorii Nicolae Coande și Leo Butnaru,
intervievați de Mircea Bârsilă, respectiv George
Motroc; cronica lui Dan Laurențiu Pătrașcu la
volumul Un cititor în pădurea din oglindă de
Alberto Manguel (O carte despre arta și practica
lecturii), fragmentul de proză al Dianei Alzner
(Bilet pentru vizită în trecut), dar și articolele
Trei distopii ale secolului XX de Cristian Cocea
sau Fericirea: raza sub care timpul se dișterne de
Horia Vicențiu Pătrașcu, poezii de Adrian Alui
Gheorghe și Alexandru Petria.
Numărul 2 pe 2022 al revistei băcăuane Ateneu
este dedicat în mare măsură tematicii science-fiction, o metaforică oază a insolitului literar, cum
titrează introductiv pe prima pagină. În oaza
insolitului: mașinăria science-fiction este de altfel
chiar titlul eseului redactat de Dan Perșa în interiorul revistei. Numărul găzduiește un interviu mai
vechi cu regretatul autor al genului SF, Vladimir
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L’art Moderne. Un portret subiectiv și încheiat
cu această idee: „Creația acestui artist de stirpe
renascentistă a avut un impact major asupra
artei, dar și a culturii românești din prima jumătate a secolului al XX-lea, constituind un factor
decisiv care a impus schimbarea de canon”.
Cătălin Davidescu face dese confesiuni privind modul în care a interacționat cu numele
artiștilor catalogați. Unul dintre aceștia, despre
care a fost inspirat să scrie, trecând „pe Rue du
Temple, la Paris, în iarna lui 2002”, a fost cel
al lui Grégoire Michonze, pictor avangardist,
căruia i se organizase o expoziție despre care
s-ar fi putut spune că este ireproșabilă, dacă ar
fi „beneficiat de un catalog științific”. Corespondența dintre cele două arte, literatura și pictura,
devine laitmotivul paginilor despre poeții Ilarie
Voronca, Sașa Pană, Gherasim Luca sau Gellu
Naum, care sunt relevați în conformitate cu
maniera în care au fost imortalizați pe pânză,
de către artiștii plastici. Deși nu a fost un răsfățat al criticii și istoriei literare, totuși Sașa Pană
(pseudonim al medicului militar, Alexandru
Bidner) s-a bucurat de numeroase portretizări, din partea graficienilor Victor Brauner,
Marcel Iancu, Iosif Ross, Max Blecher (prozator modern), Filip Brunea-Fox, Petru Vintilă și
chiar Miron Radu Paraschivescu (poet).
Cu această lucrare amplă și de interes cultural, Cătălin Davidescu prinde, în unghiuri noi,
opera marilor nume ale artei plastice avangardiste – mai mult, el reconstituie „întreg acest
peisaj, în care avangarda și reflexul ei târziu
coexistă”, după cum observă Cristian-Robert
Velescu, în Prefață. ■
Colin, iar Dodo Niță semnează articolul sugestiv
2021 – anul benzii desenate SF. Marius Manta
comentează filosofic același subiect atractiv sub
titlul Când fantasticul devine știință, iar Ovidiu
Petcu propune eseul analitic De la marile teme
ale literaturii „mainstream”, la tematica literaturii

SF. În aceeași linie tematică se înscriu și eseurile
semnate de Dan Petrușcă (Despre fantastic și alte
întâmplări), Violeta Savu (Nevoia de acasă în filmul
„Solaris” – o ecranizare după romanul omonim al
polonezului Stanislaw Lem), Constantin D. Pavel
(Nevoia de știință și ficțiune), Dan Doboș (Desprinderea de fandom) sau Costi Gurgu (O literatură
a noului mileniu). De semnalat și articolele: Între
cuvintele tribului și limbajul creator de Vasile Spiridon, În intimitatea secolului... 18 de Adrian Jicu,
Viață după moarte de Elena Ciobanu, Un experiment literar: metapovestirea de Gheorghe Iorga,
Reprezentarea temelor Sci-Fi în cinematografia
autohtonă de Bogdan Mihăilescu sau Prejudecățile:
infern și provocare eternă de Ion Fercu. ■
Red.
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Petru Lucaci,
debordanta expresivitate atonală

uzeul de Artă din Craiova își urmează
parcursul expozițional constant în
valoarea sa, parcurs ce cred că a atins
adesea nivelul excelenței. A evoluat cu plasa de
siguranță pusă, reprezentată de artiști cu o biografie artistică superlativ conturată, precum
și o suită curatorială capabilă să definească
conturul discursului expozițional într-o
maximă coerență. Când apelezi la Ruxandra
Demetrescu, Doina Lemny sau Sorina Jecza,
la Cristian Velescu, Erwin Kessler, Cătălin
Davidescu, Călin Stegerean, Lucian Butucariu sau Horea Avram lucrurile nu au cum
decât să meargă bine. Principiul cardinal a
fost acela de a lăsa profesioniștilor libertate
deplină de expresie, s-a urmărit ca nici cea
mai vagă umbră a unei intruziuni autoritare
ori cenzoriale să se petreacă, chiar dacă au
fost situații în care abordările puteau genera
poziții de dezacord. S-au ignorat comentariile
cârcotașilor de ocazie asigurându-se climatul
libertății imperturbabile. Rezultatul, o suită
perpetuată pe parcursul mai multor ani, ce a
făcut din Muzeul de Artă din Craiova o instituție de cultură vie și notabilă prin prezență în
peisajul cultural național.
La început de martie, Petru Lucaci, un artist
cu un parcurs exemplar, conferențiar universitar dr. la Universitatea Națională de Arte
București, departamentul pictură, președinte
al Uniunii Artiștilor Plastici din România,
director al revistei „Arta”, director la Victoria
Art Center for Contemporary, protagonistul
a numeroase expoziții personale în Helsinki,
Lorquin, Avallon și Paris, Sala Dales, Muzeul
Național de Artă al României și Muzeul de
Artă Cluj-Napoca, expune la Muzeul de Artă
din Craiova o parte dintre
lucrările sale valoroase.
Când prezinți un asemenea parcurs trebuie să continui
folosind formula: Muzeul de
Artă din Craiova este onorat
să pună la dispoziția maestrului Lucaci simezele sale pentru
o expoziție de artă vizuală ce
va face plenar dovada expresiei unui spirit dominant în
expresia sa cardinală.
În cazul lui Petru Lucaci
din start ești sigur de un lucru,
toate lucrările expuse au ieșit
exclusiv din mâna artistului și asta nu este puțin lucru
având în vedere că urmează
pe simezele Muzeului de Artă
din Craiova unui artist de o cu
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totul altă factură, care după ce își încadra
expunerea în paradigma artei conceptuale
folosea redymade-ul și citatul până într-atât încât era greu să identifici care sunt
lucrările explicit realizate de expozant.
Totul în numele unei pretinse contiguități
artistice stabilite între Marcel Duchamp și
Constantin Brâncuși, făcând din imaginea
virtuală a Coapsei lui Constantin Brâncuși
un punct concluziv și definitoriu.
Petru Lucaci nu aduce în sprijin în
expunere lucrărilor unor alți confrați, nu
are nevoie să recurgă la recuzită prefabricată și de aceea nu induce nedumerire, nu
că nedumerirea nu ar fi și ea bună uneori.
Urmărind parcursul plastic al artistului nu
poți să nu observi multiple puncte de inflexiune, de fractură, unele chiar de un dramatism
extrem. Nu cred că bascularea abordării plastice ori vizuale la Petru Lucaci sunt rezultatul
unor traume biografice. Petru Lucaci a făcut
cu ani în urmă din părăsirea zonei de confort
în care se găsea solid un salt în necunoscut, a
plonjat din zona policromiei debordante în cea
atonală a clarobscurului nedeslușit, a făcut-o
atât de inopinat, te aștepți să repete gestul în
fiecare clipă, aștepți viitoarea voltă în destinul
său de artist câtă vreme a decis atât de dramatic
să o rupă cu trecutul îți pui întrebarea când o
va rupe cu prezentul actual, care va fi clipa în
care îl va considera trecut.
Un mobil al neliniștii sale creatoare, speculez, poate decurge și din postura sa de profesor
într-o academie de artă, postură ce îl pune
în permanență alături de tineri, de artiști ce
își caută cu febrilitate drumul, gata în orice
moment să se expună pericolelor reprezentate
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de experimentele cele mai riscante, o astfel de
apropiere prezintă risc de contagiune, profesorul își poate lăsa amprenta asupra elevului
atunci când personalitatea sa este excesiv
tutelară, dar poate să fie la rândul său contaminat cu vitalitate și inconștiență îmbibată
de adrenalina abordărilor primejdioase. Prezența sa permanentă printre tineri nu l-a lăsat
să îmbătrânească, nu l-a lăsat să își osifice
expresia, i-a menținut neliniștea trează, spiritul viu, l-a menținut într-o permanentă stare
de alertă, într-un cuvânt l-a menținut tânăr.
Cum altfel ar fi putut mânui cu atâta lejeritate
negrul cel mai apăsător, negrul marcă a vidului, definiție a infinitului cosmic fără a deveni
lugubru, cum a devenit debordantul colorist
un fervent atonal? Dacă albul și negrul nu
sunt considerate culori ce miracol ni le aduc
în zona vizibilului senzorial. Poate și pentru
că la Petru Lucaci negrul nu este chiar atât de
negru și nici albul atât de alb, câtă vreme îi
simțim vibrația, percepem cum se subordonează unor legități interioare
și câtă vreme răspunde unor
imperative conturate îl face
predictibil, acolo unde există
reguli nu poate exista haos.
Negrul propus de Petru Lucaci
nu transmite angoasă, este
coerent, rațional și comprehensibil. Nu îți trebuie mult
timp până să te simți confortabil printre lucrările sale,
bogăția texturilor, fluiditatea
discursului plastic, coerența
sa de limbaj aduc cu sine o
excepțională stare de confort,
niciodată nu ai fi crezut până
atunci că negrul poate fi atât de
abundent valorizat, captivant
chiar, la Petru Lucaci toate
aceste lucruri devin posibile. ■
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