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George Astaloș

oet, dramaturg, prozator,
eseist cu o activitate prodigioasă, George Astaloș se
face cunoscut mai ales cu teatru,
„acest fiu legitim al artei poetice”,
prin experimentarea unor formule noi, dovedindu-se îndrăzneț
și novator. S-a apropiat de teatru
„grație unor erezii teoretice de tip
avangardist”.
S-a născut la 4 octombrie 1933
în București. Este fiul lui Gustav
Astalosch, funcționar, din Bucovina, și al Marioarei (născută
Tănăsescu). Din cauza originii
germane, tatăl său este deportat
în 1945 în lagărul de muncă la
minele din Donbas, în același
timp cu mama Hertei Müller, de
unde se întoarce după câțiva ani
mutilat. După terminarea claselor primare și gimnaziale, George
urmează cursurile Liceului catolic
„Sf. Andrei” din Capitală și obține
bacalaureatul în 1951, apoi Școala
Militară Topografică din București
(1953) și începe o carieră militară
de peste zece ani, de unde demisionează în 1964, cu gradul de căpitan,
pentru a se dedica literaturii. Sub
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William Shakespeare –
litografie colorizată (1853)

influența lecturii romanelor lui
Karl May, la 12 ani, fuge de acasă,
este dat în urmărire generală, ziarul
„Universul” îi publică fotografia
și este găsit și ținut o perioadă în
arestul Prefecturii din Suceava.
Primele versuri le publică în
revista școlară „Falanga” (1948),
iar editorial debutează două decenii mai târziu cu „feeria dramatică”
Vin soldații (1968), reprezentată cu
succes pe scena Studioului Teatrului „Casandra” din București, chiar
în momentul invadării Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la
Varșovia, fără participarea României. Subintitulată „piesă-spectacol”
este publicată doi ani mai târziu în
volumul Vin soldații și alte piese,
cu o prefață de Alexandru Paleologu, și este distins cu Premiul
Uniunii Scriitorilor. Televiziunea americană NBC a înregistrat
spectacolul și l-a difuzat pe canalul newyorkez. În 1972-1973 a fost
montată la Paris pe scena Teatrului
Adyar, apoi la Teatrul Universității
din Karlsruhe (Germania) și la The
Arts Theatre din Londra (1975).
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

George Astaloș

a debutul din 1968 lansează un proiect de „Teatru Floral-Spațial”, publicat inițial în Almanahul literar 1970 și
reluat ca postfață la vol. Vin soldații și alte piese (1970),
tradus în franceză și publicat în revista „Nouvelle Europe” (nr.
2, 1972), apoi într-o broșură cu ilustrații reprezentând structura teatrului floral, tipărită în 1973 la Luxemburg. În același an
apare, sub un nou titlu (La pluridimensionalité du tréâtre), în
revista „Degrés” (nr. 4, 1973) din Bruxelles, exprimând dorința
ca teatrul „să corespundă exigențelor emoționale, conceptuale
și conflictuale ale tânărului homo tehnologicus”. În românește
este tradus abia în 1996 și publicat în vol. Politikon. Manifestul
proiectului a fost dezbătut într-o anchetă inițiată de prozatorul
Romulus Guga în revista „Vatra” (nr. 5, 1971), pe tema „teatrului
floral”, la care au participat critici literari, între care Al. Paleologu, Laurențiu Ulici, Marcel Petrișor, Georgeta Horodincă, Dan
Culcer și arhitectul Vladimir Popov, apoi a fost prezentat la un
congres dedicat „Viitorului artelor de spectacol” ținut la Atena în
1976, în versiune franceză și engleză.
În 1970 îi apare la Editura
Eminescu primul volum de poeme,
Șotron, cu o prefață de Eugen Schileru care îl numește „menestrel” și
remarcă în versuri „o prospețime”
de „cuceritoare puritate”, un amestec
de ironie cu umor tandru. „Distanțarea amuzantă, ironia și auto-ironia,
umorul tandru... se împletesc și
garantează acel sunet de neconfundat al autenticității”. Din ciclul „Blue
Jeans” rețin atenția o serie de poezii,
precum Ora gărilor („Îmi plac gările/ cu băieți în pantaloni
albaștri”), Baba oarba („Din urechi de țeavă sună/ noaptea albă/
noaptea bună/ Liliacul prins de stea/ roagă umbra să-i mai stea/
să-l legene-n stele coapte/ dar călcase oarba-n noapte”). În ciclul
„Retorice”, autorul e voit sarcastic: „Totul e să vrei/ totul e să poți/
totul e să știi/ să faci noduri// Se ia o simplă frânghie de rufe/ se
înfășoară de câteva ori pe braț/ i se încearcă rezistența trăgând/
și se unge ușor cu săpun” (Albă), sau poezia La început, din ciclul
„Sistem”: „la început// a fost pământul// care prin învârtire/ și-a
păstrat luciul apei// o clipă de oprire/ o înfrânare bruscă/ un
cosmic derapaj/ și biblicul tabu ar fi pierit în vid”.
Continuă să scrie, versurile din perioada 1958-1968 având o
tentă avangardistă, polemică și contestatoare, vizibilă politic și
transparentă. Ciclul Poeme retorice a fost mereu respins de cenzură, iar volumul proiectat n-a mai putut apărea până la plecarea
sa din țară. În această perioadă începe să scrie fișe pentru un
dicționar al argoului modern românesc ce urma să fie publicat
în revista „Săptămâna”, dar a cărui apariție este interzisă de cenzură. Va relua proiectul, după ce se stabilește în Franța, într-un
studiu pentru Asociația Internațională de Lingvistică Aplicată
de la Strasbourg. Preambulul acestui studiu îl publică după ’89
în revista „Contemporanul” (15 febr. 1993) susținând că „argoul
nu este un limbaj scurt, ci o emanație indisponibilă a creației
poetice”. Refuzul editării dicționarului a contribuit într-o măsură
hotărâtoare la decizia sa de a lua calea exilului, despre care spunea
că este „proiecția unei moralități, o probă de moralitate”. Odată
aflat în exil, mărturisea că „adevăratele nostalgii natale se refugiau
în inimitabilele sonorități popular-argotice ale limbii”.
În 1971, la Piran, în Iugoslavia, G. Astaloș a participat la
Congresul PEN-Clubului, organizație care apăra libertatea
de exprimare și proteja scriitorii abuzați de regimuri politice,
prezidat de poetul-academician Pierre Emmanuel, care i-a
→
oferit o bursă din partea Academiei Franceze la Paris:
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„E cel mai modern poet tânăr pe care îl avem
în Europa și la toamnă va veni în Capitala
Franței.” Ca urmare, pleacă la Paris unde se
stabilește definitiv și după cinci ani obține
cetățenia franceză, fără a renunța la cetățenia
română. „N-a fost o decizie ușoară să-ți părăsești țara și limba maternă.” „Cine nu a trăit
tragedia exilului, nu-și poate imagina reconfortul pe care i-l aduce exilatului prezența
cuiva din țară în anumite momente. Adevăratul exilat nu se adaptează niciodată!” În țară
este interzis și exclus din Uniunea Scriitorilor
(reintegrat abia în 1990).
Scriitorul senegalez Léopold Sédar Senghor îl numește, în 1972, redactor-șef al revistei
plurilingvă de arte, litere și științe „Nouvelle
Europe”, funcție pe care o deține timp de 30
de ani. Revista apărea la Luxemburg și îl avea
ca director pe poetul italian Mimmo Morino.
La Paris, după ce un an beneficiază de
condiții materiale asigurate de bursa acordată, urmează o perioadă grea, fiind nevoit să
lucreze ca hamal la Vechile Hale și alte asemenea munci. „Parisul este o treaptă obligatorie
pentru un artist. Partea de creație nu e așa
luminoasă, rotundă și gata să te ia în vârtejul
ei.” Treptat se acomodează și începe să scrie în
limba franceză poezie, teatru, proză, eseu, în
care este foarte productiv. Se afirmă cu piesa
Vin soldații care va fi jucată apoi pe scenele
teatrelor mai multor capitale (Londra, Washington, Copenhaga, Viena, Ankara, Ottawa etc.).
Figurează în antologii de poezie, teatru și eseu
din Franța, SUA, Italia, Maroc, Grecia, Germania. University Presses (SUA) îi editează,
în 1991, un volum de teatru sub titlul Contestatory Visions/Fives Plays.
În stagiunea 1984-1985 Astaloș creează,
împreună cu sculptorul George Apostu, la
Edmonton, în Canada, „primul model analogic
vivant teatru/sculptură”, cu piesa Ceaiul nostru
cel de toate zilele. În Almanahul literar 1971
publică 11 piese din seria „teatrului revolver”
cu o prezentare de Laurențiu Ulici și ilustrații
de Florin Pucă, prin care urmărea „ridiculizarea artei scenice tradiționale și ideea de conflict
dramatic”. Laurențiu Ulici vedea în „teatru
revolver” un exemplu de „teatru deschis, de
operă realizată cu participarea cititorului,
căruia i se lasă nu numai «un câmp de posibilități» interpretative nelimitat, dar și libertatea
de a inventa, de a crea, adică, în marginea
replicilor-sâmburi”. Conceput ca „efemeride
scenice”, „teatrul revolver” ar fi trebuit să se
consume „cu viteza balistică a parcursului unui
glonț tras însă de aproape de țintă”.
Pentru a defini esența dramaturgiei lui
George Astaloș, Pino Mariano, traducătorul
acestuia în Italia și Angelo Aybar, animatorul
Teatrului Forum din Lyon, au folosit expresia
„teatru al intruziunii”.
Cu prilejul Festivalului de teatru dedicat
bicentenarului Revoluției Franceze (Rocamadour), George Astaloș scrie, la cerere, Nuits
rebelles, titlu schimbat ulterior în Échafoud,
text urmat de alte două piese de teatru istoric ‒ Napoleon („monolog dramatic, paradoxal
în trei personaje”) și Moartea lui Dracula,

inspirată de „procesul” intentat lui Nicolae Ceaușescu.
Atunci lui G. Astaloș i se
acordă titlul de „Cetățean de
Onoare al Franței” (14 iulie
1989) și devine membru al
Guvernului (onorific) Comunei Libere Montmartre,
numit pe fotoliul ce-l deținuse Jacques Prévert. În 1995
scrie, pentru un program
al Parlamentului European,
tripticul dramatic Amprenta
exilului (Sarea exilului, Caviar,
vodkă și bye bye, Întoarcerea la
matcă), tradus și în limba română, montat și
prezentat cu succes în țară și în străinătate.
În 1999 îi apare vol. Pe muche de șuriu. Cânturi de ocnă, cu microglosare argotice și desene
de Constantin Piliuță. Volumul se deschide
cu un portret-grafică semnat de cunoscutul
pictor, urmat de „În loc de prefață”, de fapt o
prezentare amplă ca argument intitulată De
la ocnele cântării României la cântul de ocnă
românesc: „Mariajul meu cu poezia argotizantă
își are originea în textele elegiac-triviale țesute
de propria-mi peniță pe canavaua prozodică
a imperisabilelor noastre cânturi de ocnă...”.
Cânturile de ocnă le-a scris în perioada bucureșteană 1964-1971 și pariziană 1995-1997 și
au fost publicate în reviste din România, Germania și SUA, unele însoțite de microglosarele
lor argotice. Peste două mii de versuri și circa
o mie de unități argotice însoțesc textele. O
muncă asiduă, autorul considerând volumul
ca unul „dintre textele sertarului literelor românești din perioada de tristă amintire”. „Unde-i
vremea când veneam, veneam pus pe toroipan/
Și-ți puneam în țâțe foc să te-ncingă la bijboc/
Bijbocu tras în răspăr pe florile din covor/
Miere dulce de amoc linguriță la ghioc...”
(Balada trișorului scopit)
Îi apare apoi volumul de poeme La lingua
del canarino (1974), ediție italiano-română și
italiano-franceză (1975), prefațat de Giancarlo
Vigorelli care îl plasează pe George Astaloș în
tradiția scriitorilor și artiștilor români stabiliți în Franța, precum Gherasim Luca, Victor
Brauner sau din România (Urmuz, Geo Bogza,
Gellu Naum, Ion Vinea).
George Astaloș se distinge ca autor, traducător și coordonator al unor antologii de poezie
românească traduse în franceză: Spectre lyrique
(1999), Versant lyrique, selecție din poezia basarabeană contemporană (2000), Racines lyriques,
selecție din poezia bucovineană (2002), Héritage
lyrique. Selecție antologică din poezia israeliană de expresie română (2002), Derrière les
barreaux. Antologie de poezie scrisă de deținuți
politici români (2003), apoi vol. de poezie franceză Bordel à merde (1975), Aqua matter (1984),
versiune italo-franceză, Symétries (1986), poezie
în franceză, Magma, poeme, ediție italiano-engleză, prefață de Petre Răileanu (1992) etc.
În plan teoretic, G. Astaloș scrie manifestul
La fonction de la poésie à l’ère de la technologie prin care susține sincronizarea activității
poetice cu cea științifică și politică încât prin
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„combinarea intuiției cu raționamentul să capete valoare
de schimb real”. Textul a fost
prezentat și la Congresul Internațional de Poezie de la Madrid,
din iulie 1982.
Publică o serie de eseuri în
diverse reviste din Franța, Italia,
Belgia, Canada, Luxemburg,
Germania, Olanda, Iugoslavia, SUA, reunite în vol. Eseuri,
urmate de confesiuni biografice,
traducere din limba franceză de
Ileana Cantuniari (1997).
G. Astaloș este unul dintre
cei mai intervievați scriitori, cu două volume
de interviuri, cu titlul devenit maximă: Fie
pâinea cât de rea, tot mai bună-i la Paris (vol.
I, 1996; vol. II, 1998). Publică și volumul Epistolar parizian, 1981-1986, apărut în 2003.
În 2013 apare, prin grija autorului și a lui
Aurel Ștefanachi, un masiv volum de Teatru,
în Colecția Opera Omnia – Teatru contemporan a Ed. TipoMoldova din Iași, în care sunt
reunite 19 piese începând cu Vin soldații, continuând cu Robespierre, Napoleon, Domnișoara
Helsinka, Ce ne facem fără Willi, Caviar, vodkă
și bye bye, Întoarcerea la matcă, Spargere fără
profit, Pantofi de damă, O masă pe cinste, Ceaiul
nostru cel de toate zilele, Apoteoza vidului, Pancarta, Cuvinte de nisip, O rugăciune de prisos,
Adevăratul chip al lui Dracula, Balul cimitirului,
Fluierul, Pluridimensionalitatea teatrului.
Publică romanele Mirosul banilor (1994),
cu versiune în limba franceză, și Herr Hauptmann (2003), povestea unui evreu care își
face acte false și devenind căpitan în armata
germană în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial sparge toate marile case de bani din
Europa ocupată de Wehrmacht.
Postum i se publică volumul 101 Poeme
(2015), ediție bibliofilă care cuprinde o selecție începând cu primul volum Șotron, din
perioada de creație a anilor ’55-’60, urmat
de alte volume în ediții româno-franceze și
româno-italiene.
Pentru activitatea sa laborioasă, G.
Astaloș este primit membru al Academiei
Româno-Americane de Arte și Științe, distins
cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova
(vol. Une prière de trop/O rugăciune de prisos,
1994), Cavaler al Ordinului „Palmes Academiques” (2000), Ordinul Meritul Cultural în
grad de Ofițer, acordat de președintele României (2003).
Constantin Hrib publică în 2003 volumul
George Astaloș 70: Poetul, prozatorul, dramaturgul, omul, o sinteză monografică utilă
pentru profilul de creator al autorului.
Scriitorul încetează din viață la 27 aprilie
2014, la București, unde revenise din 1995.
Personalitate flamboiantă, bon-viveur,
debordând de energie, umor și idei originale,
uneori histrionic dar de fiecare dată direct în
exprimare, cu mare dragoste pentru limba
română, George Astaloș este o figură aparte a
exilului parizian și un adaos prețios în literatura noastră. ■
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Constantin
CUBLEȘAN

Cronică
literară

Eminescu – gazetarul incomod

e pare că moartea gazetarului Eminescu
stârnește tot timpul interesul unora,
mai mult decât opera acestuia. Opera
literară. Fiindcă opera politică, gazetăria, a
fost abordată, după decembrie 1989, cu tendențiozitate și de către cei care o consideră
nocivă și de către cei care îi revelează marile
calități, profesionale și patriotice, deopotrivă.
Aici, în articolele de la „Timpul”, se caută și se
găsește, motivul eliminării acestuia din viața
publică, mai mult chiar, cauza coagulării în
jurul lui a unei conspirații menită a-i curma
viața. Pe această temă, pe acest subiect, Dan
Șalapa (profesor de științe sociale, gazetar, între
altele fondator, în 1993, a „Jurnalului de Mehedinți”) a publicat în 2012 o carte eminamente
polemică intitulată Anti Eminescu. Premisele unui asasinat politic, reeditată în 2020
(Editura Hoﬀman, Caracal). Domnia sa este
categoric adeptul opiniei că Mihai Eminescu
a fost victima unei conjurații politice, menită
a-l suprima definitiv pe incomodul gazetar.
„Mihai Eminescu – spune Dan Șalapa în preambulul cărții sale – a fost, conform multor
dovezi păstrate cu mai multă sau mai puțină
transparență prin arhive oficiale sau particulare, asasinat. Asasinarea sa a survenit pe fond
politic, practic a fost un asasinat la comandă!
Incomod ca gazetar, spirit liber, incoruptibil
(…) Eminescu a clădit o lume a sa – de fapt,
a noastră, ideatică – având ca repere valorile
umane perene. (…) Mihai Eminescu a murit
încetul cu încetul, pentru că alții i-au dorit,
prescris și subvenționat eliminarea, la început
intelectuală, din spațiul public, ca jurnalist,
iar mai apoi, fizică, dar nu violentă, directă ci
îndelung picurată în trup și suflet, cu largi situații derutante, acoperitoare de probe, dovezi
și mărturii indubitabile. S-a țesut, practic, o
pânză subțire, dar greu penetrabilă, înșelătoare în jurul său pentru ca planul eliminării
sale – declanșat de P. P. Carp, cu acel ordin, la
fel de echivoc, formulat de la Viena, «…și mai
potoliți-l pe Eminescu!» – să reușească. A fost
crimă cu premeditare, în termeni penali”.
Nu e singurul și nici primul care vehiculează această supoziție, cât se poate de gravă,
care vine în totală opoziție cu ceea ce istoriile
literare, la drept vorbind majoritatea exegeților
care au studiat viața și opera lui Eminescu, au
stabilit ca fiind oficială, în urma unor repetate
analize medicale (cu insistență postume, e adevărat), cauza decesului. Tocmai de aceea, Dan
Șalapa e tranșant în această privință: „Mihai
Eminescu merită o reevaluare din acest punct
de vedere, biografia sa trebuie revăzută și oferită, oficial, asumată, fără ezitări, cât mai exact,
românilor și umanității (…) rescrierea istoriei
literare, critice și politice”.
E un deziderat greu de împlinit, cu atât mai
mult cu cât marii critici și istorici literari, care

s-au pronunțat în cauză, au oferit de fiecare
dată interpretări credibile, greu de surmontat
prin interveniții polemice, publicistice, speculative, privind traiectoria ultimei perioade
existențiale (de altfel a întregii vieții) a lui
Mihai Eminescu.
Dan Șalapa fixează, cu destulă rigoare,
cadrul istoric și politic al perioadei în care a
activat gazetarul Mihai Eminescu, punctând
contribuția acestuia în demascarea faptelor și
atitudinilor antinaționale ale contemporanilor

politicieni și oameni de afaceri, fiind „necruțător cu demagogia, obediența, minciuna,
fariseismul, dincolo de care autorul ne invită la
păstrarea identității naționale, a valorilor poporului”. Poziția sa fermă și atacurile vehemente
împotriva orientării politicii guvernanților, ce
vedeau în condeiul gazetarului de la „Timpul”
un constant pericol demascator, a determinat
hotărârea, zice autorul cărții în discuție, de
a-l elimina pe Eminescu din presă. În această
operațiune, Dan Șalapa identifică implicarea esențială a masoneriei. Așa încât, susține
domnia sa, demararea atacului vine din partea
masonului P.P. Carp, care îi solicită imperativ lui Maiorescu, mason și el, să angajeze un
plan de anihilare a… gazetarului. Ceea ce se și
întâmplă. Din acest moment, demersul lui Dan
Șalapa se fixează asupra a tot ce întreprinde
Maiorescu, considerându-l principalul manipulator al destinului lui Mihai Eminescu.
Domnia sa ridică, în acest sens, câteva întrebări
provocatoare: „De ce l-a abandonat Maiorescu
pe Eminescu pentru a fi sfâșiat de clica veneticilor strecurați în puterea de la București? Care
sunt dedesubturile acestui abandon? (…) De ce
a acceptat Maiorescu – această, totuși somitate

a literelor românești – să devină complice la
un asasinat politic? De ce Maiorescu avea
să-l dezavueze pe Eminescu până la a-i pune
la punct detaliile compromiterii și, apoi, ale
uciderii treptate, ca într-un ritual diavolesc?
Oare doar pentru că primise «ordin» de la P.P.
Carp? Motivele, adică, sunt doar pur politice,
sau sunt la mijloc și alte intrigi, alte motivații, cu iz personal, sugestia cu implicații subtil
criminale de la Viena doar aprinzând un fitil
deja conectat la un butoi cu pulbere?” Răspunsurile, în ciuda invocării metodice, a unor fapte
reale (discutabile?), sunt excesiv insinuante.
Demonstrația, merge pe firul evenimentelor,
începând cu momentul când a fost declarată
boala acestuia, venind în haloul altor exegeți,
care au detaliat și aceștia, mai înainte, evenimentele („încercăm a recompune, cu ajutorul
notațiilor celor ce s-au aplecat cu mai multă și
benefică osârdie asupra vieții sale, fișa de parcurs, cum ar suna în termenii administrației
educaționale actuale”).
Demersul lui Dan Șalapa nu este unul de
investigație personală în arhive, în ziare ale
timpului etc., ci se constituie într-o etalare a
cunoștințelor dobândite din lectura altor intervenții în cauză, din păcate contribuții minore,
aflate în diverse ziare ca „Arcade” (Strehaia),
„Justițiarul” (Sibiu), „Axa”, „Atac”, „Permanențe” etc., dar și, e drept, a unor cărți semnate
de N. Georgescu, O. Vuia, Th. Codreanu ș.a.
Curios e faptul că nu cunoaște (sau evită să
citească/citeze) contribuția lui Călin L. Cernăianu, cu al său serial Conjurația anti-Eminescu,
nouă volume începând din 2000. Toate acestea urmează traiectul unei campanii violente,
dusă de diverși cercetători, în vederea punerii
în lumină, vezi Doamne!, a așa-ziselor adevărate cauze ale morții lui Eminescu, socotită a
se datora unui veritabil complot masonic, care
a condus la… asasinarea gazetarului, implicit
a poetului. Din păcate (sau din fericire), toate
acestea – în consecință și cartea lui Dan Șalapa –
sunt comentarii mai degrabă publicistice,
polemice, asupra unor fapte reale din epocă,
cunoscute, cărora autorii acestora le insinuează intenționalități submersive, subversive, mai
mult presupuse decât certificate documentar,
scontând efecte din categoria senzaționalului.
Ceea ce este cu adevărat personal și merită
atenția, este raportarea polemică a atitudinii guvernanților din urmă cu aproape două
secole, la actualitatea politică din zilele noastre.
„Odată Eminescu internat – comentează Dan
Șalapa – Titu Maiorescu, ce credeți că face?
Pleacă într-o călătorie prin Europa! Pillat din
Pont se spălase pe mâini, acum putea să se relaxeze./ Povestea aceasta cu plecatul în călătorie
sună atât de cunoscut zilelor noastre, în sensul
că în astfel de voiaje în jurul lumii purced
unele personaje ale prim-planului politic sau
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Ah, Sibiul!

A

m scris mult despre Sibiu, destule pagini
să mulțumească chiar Biroul Turismului dacă așa ceva există. Am scris și
lucruri mai dure sau personal mai dureroase,
dar farmecul burgului persistă și-n ele. Am să
încerc... să revizitez misterul. M-am născut la
numărul 42 pe strada 9 Mai (Elizabethstrasse),
în orașul vechi, lângă Strada Rotarilor, Argintarilor, Felinarului. Zona mea de libertate
începând de pe la zece ani încolo era până la
Piața Mare. Înainte de zece ani îmi amintesc
curtea mare, a casei pavată cu pietre, prin care
treceam repede ca să ajung în cel mai scurt timp
posibil la scările care duceau spre cămăruțele
noastre de mansardă, din cauză că un păianjen
(pe la șase ani), Moartea (pe la nouă ani) sau,
mai târziu, un ucigaș cu secure se ascundea în
subsolul din dreapta cu ferestruica întunecată
și zăbrelită. Cred că pe la vârsta de nouă ani am
crezut că Moartea însăși se ascundea acolo, cu
coasă cu tot, o imagine care venea din povestea
Tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte
în care apare Moartea cu coasa să-l culeagă pe
eroul care o sfidase. Deși Moartea îi dăduse o
palmă eroului reîntors – mânat de nostalgie – la
casa părintească ce nu mai exista și îl transformase în acest fel în țărână, coasa mi se părea
mie că era permanent atașată de spatele Morții,
era unealta ei de lucru.
Într-un oraș de meșteșugari cu asociații
care începuseră o mie de ani înainte de
nașterea mea mi se părea normal ca oamenii
să-și poarte uneltele cu ei. Văzusem mulți
dughenei cu ferăstrău, ceasornicari cu scule
mici și mari ieșind din buzunarul de la cămașă,
ascuțitori de cuțite cu piatra montată pe curea
și pedale de bicicletă.
Părinții mei erau ambii fotografi, cu ateliere
în părți diferite ale orașului, fiindcă erau divorțați. Când se duceau afară luau totdeauna un
mic aparat de fotografiat cu ei, pentru lucru sau
numai pentru plăcere. Le plăcea oamenilor în
zilele alea să fie fotografiați, era lucru încă rar, cu
aură magică. Ucigașul cu securea era lucru mai
complicat, venit, mi se pare, din ce-mi spusese
mama despre tatăl ei, bunicul meu, care fusese
ucis cu securea în pădurea lui lângă Alba Iulia
de bandiți când venea acasă, înainte de război.
Această poveste se amesteca în mintea mea
cu altele. Una e aceea că bunicul era proprietarul unei mine de aur și purta aur pe el când

l-au prins bandiții. Alta era că bunica, lăsată
săracă de avocații hoți care au furat proprietatea, a avut mari greutăți crescându-și singură
fetele, mama mea și sora acesteia. Mama a fost
nevoită să lucreze ca ucenică la un fotograf
de la vârsta de 14 ani. După doi ani, când și-a
învățat meseria, au venit legionarii care mărșăluiau prin Alba Iulia beți și cântau ceva cu
„Căpitanul” și „moarte jidanilor!”. Mama era
foarte frumoasă – am văzut fotografii – și plină
de viață. Era favorita tatălui ei care a fost ucis

economic actual românesc spre a-și afișa o
nonșalanță în fața autorităților și a opiniei
publice, pentru a se constata mai târziu că ele
nu au fost decât simple mascarade, aroganțe,
cum se spune în termeni moderni, de cartier
central, inundat de subcultură, menite să mascheze încercări de sustragere de la urmăririle
penale pe care le presimțeau, dar nu fuseseră
încă întocmite toate actele necesare spre a li se

interzice, oficial, ieșirea din țară!”
Anti Eminescu. Premisele unui atentat
politic, de Dan Șalapa, adaugă încă o pagină,
ce se vrea incitantă, la continua mistificare
și demistificare a vieții lui Mihai Eminescu,
declanșată după 1989, chipurile pentru
cunoașterea adevărului în privința bolii și
morții marelui poet. Nu spun că nu ar fi utilă
o nouă expertiză în privința acestui deces, dar

când ea avea numai 12 ani, și îi era frică. Sora
ei s-a căsătorit cu un om bun, mai bătrân, și
două nopți înainte de izbucnirea războiului
și cedarea Transilvaniei de Nord Ungariei fasciste, ei toți (bunica, sora cu soțul ei și mama)
au prins ultimul tren către Sibiu, în România.
Surorile bunicii, rămase în Alba Iulia, au fost
deportate și ucise la Auschwitz. Refugiații au
coborât din tren de trei ori, o dată din cauza
unui bombardament american, de două ori să
fie cercetați. În Sibiu, mama s-a căsătorit cu
fotograful Iuliu Permute, tatăl meu, dar șase
luni după ce m-am născut s-au despărțit. El
a păstrat atelierul în centru, vizavi de Hotelul
Împăratul Romanilor, iar mama a deschis un
atelier mai modest lângă gară. Ucigașul cu
securea venea deci de la bunic și era amestecat
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cu „legionarii” care – prinsesem eu undeva –
cărau cu ei o secure, ca fasciștii lui Mussolini.
Ne mai temeam noi și de „securiști”, care erau
un fel de legionari mai noi. (În această analiză nu eram prea departe de eventuala lor
metamorfoză).
Dar să ne întoarcem acasă: deasupra cuibului subteran în care colcăia coșmarul meu
locuia o familie numeroasă de evrei religioși
care purtau haine din alt secol și cu care nu
mă asociam, deși prinsesem o mare simpatie pentru ei și cred că eram îndrăgostit de
una din fetițele lor, Esther (aveau, mi se pare,
cinci fete, de toate vârstele). Se purtau frumos
cu mine și mă invitau des la o prăjitură sau
o „ciocolată”, dar refuzam de cele mai multe
ori fiindcă mama îmi comunica suspiciune și
neîncredere în ei, ceea ce mă îngrijora fiindcă
știam, neprecis și nu prea sigur, că evrei eram și
noi. Nu înțelegeam ce era acest lucru, „evreu”,
fiindcă la noi nu se vorbea niciodată despre
aceasta și mama, în acel timp, era căsătorită
cu un român, Puiu, inginer la CFR.
Într-o zi când m-am întors de la școală
curtea noastră era plină de soldați cu lopeți care
scoteau pietrele din loc și săpau. Familia evreiască era adunată în curte și toți vecinii se uitau
la ei. Stăteau cu capetele aplecate, resemnați,
dar mica mea prietenă s-a uitat pe furiș la mine
și mi-a fost rușine, nu știu de ce. Bărbați în costume i-au condus – împingând pe unii – afară
din curte, i-au pus într-o mașină cu zăbrele
care se chema „dubă” și de atunci nu i-am mai
văzut. La întrebările mele despre ce s-a întâmplat cu ei nu mi-a prea răspuns nimeni, dar am
auzit cumva că evreii „ascundeau aur”, o crimă
nemaipomenită – deduceam eu din tonul grav
al acestei relatări. Multă vreme după ce casa
evreilor a stat goală s-a mutat acolo o familie
încruntată și tăcută de care mi-a fost frică mai
mult decât de balaurul din pivniță. Cu Puiu nu
mă înțelegeam deloc, era un om violent, alcoolic, care m-a bătut de câteva ori și la care m-am
repezit cu un cuțit de bucătărie odată când a
bătut-o pe mama. Aceste înduioșătoare amintiri, puțin mitizate, se pot găsi în eseul meu
autobiografic scris la vârsta de 24 de ani, The
Life & Times of an Involuntary Genius (Viața și
timpurile unui geniu involuntar). ■
(Fragment din dialogul cu Robert Lazu,
în Miracol și catastrofă, Ed. Cartier 2021)

bazată pe documente de epocă reale, autentice,
pentru că altfel, ca să mă refer strict la cartea în
speță, nu există nicio dovadă că Petre Poenaru,
bunăoară, a fost introdus printre pacienții dr.
Șuțu special pentru a-l lovi mortal, cu piatra
în cap, pe Eminescu. Pe asemenea suspiciuni,
ca să nu le spun altfel, nu se poate construi
un proces penal, capabil a rectifica stabilirea
finalului unei vieți cu adevărat memorabile.■
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reședintele Vladimir Putin a împins
Rusia într-o aventură din care nu e
deloc clar dacă propria sa carieră sau
țara sa vor câștiga mai mult decât vor pierde.
Vom vedea. Deocamdată, în momentul de față
(prima decadă a lunii martie a.c.), puține lucruri
s-au clarificat: mai înainte de toate, președintele
Putin a fost – după toate semnele – surprins de
rezistența ucrainiană. Dar nu numai de rezistența lor militară, ci și de încăpățânarea lor de a
spune, pe toate vocile, că se consideră un popor
suveran și nu o parte a unui imperiu reșapat.
La fel de clar devine și faptul că președintele
Putin a intenționat i) pe termen scurt, schimbarea conducerii Ucrainei, apoi ii) pe termen
mediu, cucerirea a cel puțin o parte din litoralul ucrainian al Mării Negre1 (astfel încât
Peninsula Crimeea, deja ocupată din martie
2014, să aibă pe teren o legătură cu teritoriul
Rusiei) și iii) pe termen lung, „reîntoarcerea”
Ucrainei în sfera de influență a Rusiei, eventual
transformarea ei într-un stat tutelat precum
Belarus. Insistența cu care președintele Putin
a repetat, în ultimii doi ani, în eseuri scrise2
sau în declarații verbale, că rușii și ucrainienii
reprezintă un singur popor și că istoria Ucrainei nu are sens decât ca parte a istoriei Rusiei
este lămuritoare în acest sens. Din perimetrul
acestei convingeri pe care o are, omul Putin, cât
timp va fi la putere, nu va mai face pași înapoi.
Odată începută invadarea Ucrainei, în
noaptea de 23 spre 24 februarie a.c., armata
ucrainiană nu și-a aruncat armele (cum le
ceruse într-un apel din acea dimineață președintele Putin), iar capitala Kiev nu a căzut în
următoarele două zile – și nici în următoarele
două săptămâni. Deocamdată e neclar care a
fost planul de luptă inițial al trupelor ruse. La
ora la care scriu, se dau lupte pentru controlul
orașelor Mariupol (în Sud-Est), Kharkiv (NordEst) și al capitalei Kiev însăși, iar armata rusă
pare a recurge la tactica folosită anterior, în
ultimele decenii, în Cecenia sau în Siria: încercuirea localităților (cu militari și civili laolaltă)
și bombardarea lor cu aviație sau artilerie până
la înfrângerea rezistenței și torpilarea moralului
celor asediați. Duminică, 6 martie a.c. (după
o încercare nereușită în ziua precedentă), un
coridor pentru refugierea civililor a părut a se
institui prin voința ambilor beligeranți, măcar
temporar, în orașul-port Mariupol – unde o
populație de cca. 200 000 de oameni a stat zile
la rând sub bombardament – și în localitatea
Irpin, din vecinătatea N-V a Kievului.
Dar, în paralel cu această invadare de către
Rusia a unei țări suverane și membră a ONU,
și totodată cu luptele care decurg din invazie,
alte cinci lucruri s-ar putea întâmpla – poate
nu tocmai cele pe care președintele Putin le
sperase. Iată-le, deocamdată ca eventualități.

Eseu
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Președintele Putin – cinci
dintr-o lovitură
Unu: conștiinţa naţională
ucrainiană
Prin această invazie, mi se pare din ce în ce
mai evident că președintele Putin contribuie
mult la crearea unei identități statale ucrainiene,
precum și la crearea unei conștiințe/identități
naționale și cetățenești pentru locuitorii Ucrainei. Nu numai că rezistența ucrainienilor (în
calitatea lor liber asumată de ucrainieni) a
fost mai puternică decât se aștepta Vl. Putin,
dar nici măcar cetățenii din departamentele
Donețk și Luhansk (mai ample decât zona aflată
anterior sub controlul separatiștilor pro-ruși)
nu par a se fi bucurat de venirea armatei ruse.
În plus, mai trebuie spus că, încă din primele
zile ale invaziei, președintele ucrainian Zelenski
și mișcarea sa de rezistență au câștigat în mod
clar războiul informațional pentru „mințile și
inimile” Europei3 și lumii – vezi votul din sesiunea de urgență a ONU, în care 141 de state
membre (din totalul de 193) au votat pentru
condamnarea invadării Ucrainei de către Rusia,
35 de state s-au abținut (inclusiv China) și 5 au
votat în favoarea Rusiei4.

Doi: revitalizarea NATO
Un alt lucru pe care președintele Putin nu
cred că l-a intenționat a fost aportul său la creșterea coeziunii NATO. Dacă NATO era acum
doi ani în „moarte cerebrală” datorită președintelui american Donald Trump (după cum
spunea în noiembrie 2019, într-un interviu dat
revistei The Economist5, președintele Emmanuel
Macron), iată că Vladimir Putin, prin actele
sale, a revitalizat și redinamizat alianța în general și, în special, pe flancul din Est, din Țările
Baltice până în Turcia. Nu numai că multe state
NATO au spijinit în mod direct, cu bani sau
mijloace, rezistența ucrainiană (inclusiv Germania a trimis 400 de arme anti-tanc, rupând astfel
tradiția de decenii a neintervenției sale în teatre
de conflict6), dar chiar și state care până acum
nu au considerat că ar avea nevoie de „umbrela”
NATO, precum Suedia sau Finlanda, par a-și
pune problema dacă nu cumva s-ar simți mai în
siguranță în interiorul alianței decât în afara ei7.

Trei: geopolitica energiei
Al treilea lucru pe care probabil că președintele Putin nu l-a luat în calcul privește Uniunea
Europeană: șantajând Europa cu livrarea de gaze
și cu prețul aferent, președintele rus și administrația sa obligă UE să se gândească tot mai serios
la surse alternative – atât furnizori diferiți, dar
și tehnologii diferite. Valențele geopolitice ale
energiei nu mai sunt un secret pentru nimeni.
Administrația Putin a făcut tot ce a depins de
ea pentru a transforma hidrocarburile într-un
instrument geopolitic. Dar cât va mai funcționa el, pe o piață europeană tot mai speriată (de
imprevizibila Rusie)? Desigur, Rusia – chiar privată de Nord Stream 2 etc. – poate vinde mari
cantități de hidrocarburi Chinei și altor clienți
extraeuropeni; dar, oare, va ieși realmente Rusia
în avantaj dacă va ajunge să depindă precumpănitor de un mare client precum China?

Patru: mai aproape de UE
Și încă o evoluție interesantă în legătură cu
Uniunea Europeană: în măsura în care Ucraina
va rămâne un stat independent
(ceea ce cred că se va întâmpla,
dar rămâne de văzut în ce granițe),
puțini se vor mai putea opune unei
colaborări tot mai strânse între
această țară și Uniunea Europeană.
La fel, în aceste prime zile de război
nu numai președintele Zelenski a
semnat documentele prin care țara
sa cere statutul de membru al UE,
dar același lucru l-au făcut, pe 3
martie a.c., și alte două state din
vecinătatea Rusiei, anume Republica Moldova și Georgia8. Desigur,
aceste cereri nu se vor materializa imediat; dar
ele spun mult despre climatul de insecuritate
pe care Rusia administrației Putin îl răspândește în jurul său – vezi și vizita secretarului de
stat american Antony Blinken la Chișinău, pe
6 martie a.c., vizită menită tocmai să combată
aceste temeri și să dea mesaje pentru țările din
zonă (Rusia y compris). Președintele Putin poate
va „întârzia” aderarea Ucrainei la NATO (care
oricum nu era în program), dar poate va grăbi
aderarea acelei țării la UE!

Cinci: singurul nazist evreu
în viaţă (încă?)
În fine, invocând pretenția că invadează
Ucraina pentru a „denazifica” acea țară și de
a o scoate de sub „controlul unor narcomani”,
dl Putin nu numai că face și mai dificile viitoarele negocieri cu partea ucrainiană (care
oricum vor avea loc la un moment dat – dar
cum poți negocia cu niște naziști narcomani?),
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ricine vrea să fie distribuit în rolul principal. Poate nu tuturor ne plac luminile
rampei, dar cu siguranță majoritatea
vrea să fie, cel puțin câteodată, în centrul atenției. Și, în fond, cu toții suntem eroii principali
ai vieții noastre, indiferent de dimensiunea socială a acesteia. Cu toate acestea, există un rol cel
puțin la fel de important și doar cei puțini și
privilegiați de destin, de conjunctură sau „aleși”
deloc întâmplător de propriile lor calități ajung
să-l aibă: cel de prieten și martor. Prietenia
necesită un anumit talent și o sinceritate, o
constanță și o tărie de caracter de care puțini
sunt cu adevărat capabili, ceea ce face din prietenie una dintre relațiile cele mai intense și mai
profunde. Iar dacă aceasta se clădește pe baze
intelectuale, artistice, de afinități estetice, nu
doar personale, atunci prietenia se transformă
în experiență fundamentală, aproape sacră.
După ce ne-a purtat în diverse dimensiuni
ale teatrului, de la Scena supravegheată la Repetițiile sau Spatele omului, eseistul și teatrologul
George Banu ne invită, în recentul său volum,
Povestirile lui Horatio – portrete și mărturii ale
maeștrilor scenei europene (trad. de Cindrel
Lupe, Ed. Tracus Arte, 2021), să pătrundem
în intimitatea prieteniei care l-a legat de mari
regizori ai teatrului european, pe care i-a avut
aproape de multe ori și cu care a împărtășit gânduri și experiențe esențiale. Iar în generozitatea
care-l caracterizează, George Banu își propune
în recenta sa carte să-l facă părtaș și pe cititorul
său și iubitorul de teatru la anumite amintiri, idei
sau întâmplări cu eroi principali precum Jerzy
Grotowski, Peter Brook, Antoine Vitez, dar și
Eugenio Barba, Giorgio Strehler, sau Ariane
Mnouchkine, până la Radu Penciulescu, Andrei
Șerban și Robert Wilson. George Banu ne poartă
printr-o serie fabuloasă de oameni de teatru surprinși în instantanee biografice generatoare de
idei, sfaturi, reflecții, un cadou special pe care ni-l
face criticul și prietenul perfect. Este extraordinar
nu doar modul în care memoria se activează și
biografemele se nasc și se unesc într-un puzzle
semnificativ, ci și capacitatea de a reface momente
care te impresionează sau te provoacă la reflecție

și după un timp destul de îndelungat.
De altfel, titlul volumului în care sunt strânse
aceste amintiri dublate de reﬂecții este unul
semniﬁcativ. Dintre toate personajele, George
Banu alege să se identiﬁce, de data aceasta, cu
Horatio, cu prietenul devotat căruia Hamlet, în
momentul morții, îi transmite o sarcină extrem
de importantă: să spună mai departe povestea
sa, deopotrivă martor și mărturisitor:
„Iar astăzi, cine sunt, mă întreb? Nici un
bătrân înțelept ce părăsește lumea, nici un tânăr
care abia intră pe scena lumii... atunci, cine? În
postura de a fi propriul meu
regizor, ce rol mi-aș atribui,
fără complezență sau aroganță
fiindcă, o știu, noi toți avem
un rol care să ne corespundă
pe această tabelă a existenței
care e repertoriul personal de
la origini până azi. Tot căutând, personajul s-a conturat.
Personajul de însoțitor fidel,
ființa de încredere pentru prietenul căruia îi poartă respect,
Horatio, singurul prieten de
care Hamlet nu se îndoiește.”
Acestei viziuni, eseistul
îi aduce un amendament, acela de a nu fi fost
niciodată captivul unui prinț, al unui singur prieten transformat în idol, ci de a fi avut, succesiv,
ocazia și privilegiul de a se afla în preajma unui
astfel de personaj central. Necesitatea acestor
relatări nu vine însă dintr-o cerință exterioară,
ci dintr-o nevoie interioară de a prezerva imaginea și relieful acestor prieteni privilegiați care
nu s-au preocupat ei înșiși să scrie prea mult. De
altfel, într-unul dintre capitolele introductive,
George Banu vorbește despre „gândirea orală”
specifică teatrului, despre ezitarea între „a arde”
sau „a păstra” ceva din activitatea regizorală,
din memoria spectacolelor.
„Să păstrăm sau să ardem...! În fond,
scopul meu aici este acela de a nu alege, de a
nu asocia contrariile într-un amestec impur,
ci de a oferi povestiri în care îmi reamintesc
momente și întâlniri în care s-a manifestat

intens o simbioză, pe fondul mărturisirilor
artistice. Clipe condensate ce se succed ca
niște instantanee ale unui lanț de artiști ale
căror cuvinte, gesturi, răsună încă în mine iar
eu încerc modest să le restitui. Și astfel clipa se
transformă în „pecete de memorie”... Povestiri
ce conțin o învățătură, elemente concrete în
care se concentrează o gândire, episoade în care
viața are un sens, iar amintirea nu are doar ceva
subiectiv; astfel se confirmă impactul pe termen
lung al unei întâlniri de o clipă ce durează.”
Nu doar că George Banu „știe să asculte”,
așa cum bine observa Giorgio
Strehler, dar știe să surprindă
esențialul și să-l facă pe cititor să
se simtă la rândul său un martor
privilegiat. Cu o modestie deloc
jucată, eseistul – al cărui merit
este și să provoace dialogul, evenimentul, confesiunea celuilalt
– construiește acest spațiu al intimității recurgând și la detalii din
propria biografie, la amănunte
uneori cotidiene care creează
atmosfera firească pentru ceea ce
va urma. Ca și în celelalte cărți ale
sale, George Banu îmbină mereu
biograficul cu reflecția, observația și povestea cu
exegeza și chiar teoria. Discursul devine astfel
mult mai complex și mai plăcut pentru cititor,
ariditatea specialistului fiind anulată de afectivitatea povestitorului, dar care nu uită niciodată
motivul central al vieții și preocupărilor sale:
teatrul. Totul se învârte, cum e și firesc, în jurul
teatrului, al modului de a face, a trăi, a gândi
teatrul, în toată bogăția sa, de la texte la actori,
de la viziuni regizorale la exigențe teoretice.
Sub lumina blândă pe care o aruncă amintirea peste paginile Povestirilor lui Horatio
se desfășoară unul dintre cele mai incitante
spectacole despre teatru. Descoperi aici o multitudine de portrete în fărâme, idei, viziuni și
întâmplări pline de miez și care, pe neașteptate,
te transformă, la rândul tău, într-un Horatio
multiplicat, martor și mărturisitor al unei
bogății ce merită salvate. ■

dar președintele rus pare a contribui masiv și
la un posibil manual de Cum să-ți autosabotezi
propria propagandă, fie și prin faptul că administrația Putin caută un regim nazist într-o
țară care e, totuși, condusă de un președinte,
Volodimyr Zelenski, născut într-o familie de
evrei ucrainieni... Această bizară alăturare de
termeni antitetici (Ucraina este, în accepțiunea
președintelui Putin, locul de naștere al singurului evreu nazist din istorie...) cred că a fost
și unul dintre motivele pentru care premierul
Israelului, Naftali Bennett, l-a vizitat în regim
de urgență pe președintele Putin, pe 5 martie
a.c., pentru o discuție9 despre care cele două

părți nu au dat multe detalii, dar se poate bănui
rațional că au avut legătură și cu prezentul și
viitorul președintelui Ucrainei.
La ora la care acest text era trimis către
tipar, viitorul președintelui Zelenski nu era
clar. Dar, într-o lume cu atâtea reguli infirmate,
același lucru se poate spune și despre viitorul
președintelui Putin. ■

europe/pro-russia-serbs-march-belgrade-country-treads-everfiner-line-between-east-west-2022-03-04/
4
Voturile pro-Rusia au venit din partea delegaților ruși
și ale delegațiilor din Belarus, Coreea de Nord, Eritrea și
Siria – https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/
united-nations-russia-ukraine-vote
5
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
6
https://www.defensenews.com/flashpoints/ukraine /2022/02/24/
nato-agrees-to-beef-up-eastern-flank-over-ukraine-attack/
7
https://www.defensenews.com/global/europe/2022/03/04/finlandand-sweden-may-take-unhurried-route-to-nato-membership/
8
https://www.politico.eu/article/georgia-and-moldova
-apply-for-eu-membership/
9
https://www.nytimes.com/2022/03/05/world/europe/israel-russia-ukraine.html

La ora scrierii acestor rânduri, portul Odessa nu fusese încă
atacat, deși temeri în acest sens existau.
2
Vezi textul său sugestiv intitulat Despre uniunea istorică a rușilor
și ucrainenilor, publicat pe 12 iulie 2021 pe site-ul oficial al președinției ruse – http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
3
Cu excepția unui marș pro-Putin desfășurat, pe 4 martie a.c.,
în capitala Serbiei, Belgrad – https://www.reuters.com/world/
1

(O variantă a acestui text a apărut
în revista „Historia”, aprilie 2022)
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Rimbaud –
o aventură existențială

ean Nicolas Arthur Rimbaud „a văzut
lumină pe pământ” la 20 octombrie 1854
la Charleville, un orășel din nordul Franței, în departamentul Ardenne, în apropierea
frontierei franco-belgiene. Absența tatălui din
familie a lăsat urme în sufletul unui copil sensibil terorizat de purtările unei mame bigote. Ca
elev de liceu a făcut prima oară dovada unor
însușiri nebănuite, a compus versuri mai ales
în limba latină și a luat parte la mai multe concursuri literare fiind și premiat. A fost remarcat
de profesorul de latină Georges Izambard, cu
care tânărul Rimbaud va întreține o corespondență în care Prima scrisoare a vizionarului va
fi foarte importantă pentru literatura franceză.
La mai puțin de șaisprezece ani el fuge de acasă
cu trenul la Paris dar este arestat de poliție și
trimis plocon îndărăt:
„La 29 august, prima fugă a lui Rimbaud. El
pleacă la Paris trecând prin Charleroi. Ajunge
la Paris în 31 ale lunii. Arestat la coborârea din
tren, căci nu avea asupra lui nici bilet, nici bani,
este condus la garnizoană, apoi la închisoarea
Mazas.” Închisoarea Mazas a fost demolată în
1900. Este eliberat la câteva zile – era 5 septembrie 1870 – la intervenția lui Georges Izambard,
tânărul lui profesor mai mare decât el cu șase
sau șapte ani. Rimbaud urma să împlinească 16
ani peste o lună și jumătate. Însă după numai
trei săptămâni adolescentul neascultător ia din
nou drumul în picioare, dar poliția, vigilentă,
îl obligă a doua oară să se întoarcă acasă. La
mai puțin de o jumătate de an, în iarna lui
1871, foarte tânărul aventurier are o nouă
tentativă de evadare, reușită de această dată,
dar nu pentru multă vreme. „În 25 februarie,
Rimbaud pornește cu trenul spre Paris. Acolo
trăiește în mizerie și se întoarce la Charleville
pe jos, în 10 martie.” (Citate extrase din Cronologie, RIMBAUD, Poezii, GF-Flammarion,
Paris, 1989. V. și infra). Se întoarce iarăși la
Paris la începutul lunii mai 1871, unde face
repede cunoștință cu boema literară și artistică,
însă încă o dată, la mijlocul lui mai, se reîntoarnă la Charleville, așa cum o probează Cele
două scrisori ale vizionarului, datate 13 și 15
mai 1871. „Nu ești serios când ai șaptesprezece
ani”, mărturisea el în una din poeziile sale de
atunci, e vorba de Roman. Boema era en fleur
cu belșug de halbe și de limonadă, iar sub teii
plăcut mirositori aromele vinului se amestecau
cu gustul berii. De pe terasele și bulevardele
pariziene a început aventura existențială a
junelui Rimbaud. Viața celui vizionar se însoțea cu cea de golan, în franceză voyant și voyau
fiind paronime lexicale iar în ce-l privește pe
Rimbaud – sinonime biografice!
Tânărul fugar din Charleville se leagă prieten cu Paul Verlaine ce-i devine un soi de
tutore care-l introduce în cercurile deocheate

ale boemei. Frecventează împreună agapele
literare într-o încăpere a unui hotel din Paris,
unde, la sfârșit, participanții își lasă versurile
fără perdea într-un caiet, la ieșire: era faimosul
Album zutique, document al insolenței unor
vieți și gândiri libertine. Verlaine este mentorul
rău famat al tânărului său prieten și amândoi
împreună duc o viață dubioasă deloc străină de
absint și de homosexualitate. După ce trecuseră
prin multe pățanii, cei doi poeți se despart mânioși după o ceartă violentă terminată cu focuri de
revolver trase de Verlaine asupra lui Rimbaud
care, în legitimă apărare, îl rănește pe agresor la
o mână cu un cuțit. Scandalul a avut loc la 10
iulie 1873 la Courtrai, în Belgia. Arthur căpătase
o rană la mâna stângă iar Paul a fost arestat și
închis de poliția belgiană ca urmare a denunțului lui Rimbaud. Ruptura a fost definitivă.
O asemenea existență frământată și-a lăsat
amprentele asupra creației tânărului Rimbaud
care încă nu împlinise douăzeci de ani. Prin
contrast, prietenia cu tânărul poet Germain
Nouveau a fost departe de turbulențe dar s-a
trecut la fel de repede ca și relația cu Paul Verlaine. Abia ieșit din adolescență Rimbaud era
nestatornic, proteic și fulgurant. Amândouă
aceste legături nu au fost scutite de indigență,
de tot felul de servituți și privațiuni. În primăvara
lui 1871 poetul se afla la Paris și asista în stradă la
luptele dintre comunarzi și trupele guvernamentale. Am arătat că o dovadă este poezia Cântec
parizian de război dar și mărturia lui Verlaine:
„Pentru prietenii lui, participarea lui Rimbaud la Comună nu lasă loc de îndoială. În
biografia lui Rimbaud apărută în Les hommes
d’aujourd’hui (1888), Verlaine notează: «Întoarcere la Paris în timpul Comunei și câteva șederi
la cazarma Château-d’eau, printre incerții răzbunători ai lui Fourens»”. Puțin după aceea,
„poetul cu pingele de vânt” și-a continuat
rătăcirile, a cutreierat Occidentul și Europa
centrală, a fost din nou arestat, de această dată
în Elveția, acuzat fiind de lipsa mijloacelor
de subzistență. S-a înrolat apoi în marina
olandeză și a călătorit pe Oceanul Indian până
în Indonezia, în acel timp colonie olandeză:
„Plecam la drum cu pumnii în sparte
buzunare./ Îmi devenise însuși paltonul ideal;/
Mergeam sub cer, o, Muză, și îți eram vasal; O,
câte nu visat-am iubiri încântătoare!// Nădragii de pe mine erau străpunși în tur./ Visând, ca
Degețelul, tot presăram la rime/ Pe drum. Han
Carul Mare mi-era în înălțime./ Și stelele-mi
pe boltă foșneau atât de pur.” (Boema mea).
Apoi itinerantul a revenit în Europa, a petrecut un scurt sejur în Cipru ca șef de șantier unde
a avut un incident violent cu un muncitor pe
care, pare-se, l-a ucis într-un „acces de furie”.
Visa să se îmbogățească și a devenit ceea ce istoricii literaturii au numit „Rimbaud negustorul.”

Arthur Rimbaud de Henr Fantin-Latour

În iulie 1880 pleacă spre sudul peninsulei arabice și se stabilește la Aden unde deschide o
societate comercială. Succesul în afaceri a fost
subțire și Rimbaud a început să facă trafic cu
arme la Harar, în Abisinia, pentru Menelik,
unul din regii locali. Acesta l-a tras pe sfoară și
nu i-a plătit aproape nimic din armele livrate.
Cutreieră cu febrilitate înaltele podișuri estafricane purtând tot timpul agățate la cingătoare
mai multe kilograme (sau livre?) de aur, vreo
patru după unele mărturii. În rarele lui răgazuri,
Rimbaud întreprinde cercetări asupra geografiei locurilor și redactează rapoarte pe care le
trimite Societății de Geografie din Paris, dar,
pentru început, el nu primește niciun răspuns.
În sfârșit, în 1884, al său Raport despre Ogadine este publicat într-un volum de Referate ale
Societății de Geografie. Raportul a fost prezentat
în cursul unei ședințe de la 1 februarie 1884.
Între timp, Verlaine, scăpat din închisoare,
lansa apeluri disperate către fostul lui prieten
în scrisori la care acesta refuza să răspundă.
Rimbaud nu s-a mai interesat niciodată de
poezie de care nu voia deloc să audă în pofida
promisiunilor vechiului amic de a-i publica o
ediție de poeme. În 1883, „Verlaine publică în
mai multe numere ale noii reviste Lutèce (de la
5 octombrie la 17 noiembrie) un studiu despre
Rimbaud, studiu ce va fi reluat în anul următor
în cartea sa Les poètes maudits (Vanier éditeur)”.
Însă Rimbaud traficantul nu mai dorea să știe
nimic și își continua afacerile, dar curând se va
îmbolnăvi și va scrie în Franța surorii Isabelle
care l-a sfătuit să se întoarcă și să se îngrijească
de sănătate. Arthur Rimbaud era grav afectat de
o tumoră la genunchiul drept. Gurile rele pretindeau că tumora i-ar fi fost cauzată de greaua
pungă cu aur care-l tot bătea peste genunchi
în fugoasele lui peregrinări pe platourile abisiniene. Ajuns în Franța a debarcat la Marsilia,
s-a internat într-un spital unde a și murit la
10 noiembrie 1891, la doar 37 de ani. A fost
privegheat de sora lui căreia i s-ar fi adresat cu
unele din cuvintele din urmă: „Isabelle, eu voi
muri și voi coborî în tenebre, iar tu vei rămâne
să trăiești în lumină”. Se vede treaba că aceluia
care a spus „Eu fixam vertijuri” (Je fixais des
vertiges), în poezie și în viață, i-a părut rău să
treacă de tânăr în lumea de dincolo. ■
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Reziliența –
între imaginativ și anticipative

ogdan Hrib este scriitorul care surprinde ab initio prin două coordonate
ale narațiunilor sale: este adeptul
romanelor din zona Mystery & Triller și este
un bun comunicator anticipând orizontul de
așteptare al unui public de nișă. Bogdan Hrib
deschide însă perspectiva prin abordarea unor
teme de actualitate și de un real interes. Recentul roman Reziliența. Un roman cu Stelian
Tănase și Tony Demetriade a apărut la Editura Tritonic Books, București, în anul 2020.
Acțiunea se desfășoară cu ani mai devreme,
dar evenimentele par a fi actuale, azi, în 2022.
Premoniție, spirit anticipativ, cunoașterea elementelor de prognoză geopolitică sau pur și
simplu fler jurnalistic? Pentru că Bogdan Hrib
este editor de carte (unul dintre fondatorii Editurii Tritonic specializată inițial în comunicare
și jurnalism, apoi PR și management, antropologie și, de câțiva ani, a inclus și colecția
Mystery & Triller). În 2007 apare prima ediție a
romanului polițist Filiera grecească cu personaj
principal Stelian Munteanu. Seria va continua
cu Blestemul manuscrisului (co-autor Răzvan
Dolea), Somalia, Mon Amour (co-autor Sofia
Matei), Ucideți generalul, Patimile Doamnei
Ministru. Reziliența se înscrie în această serie,
personajele amintite în subtitlul romanului regăsindu-se în toate scrierile, liant între
acțiuni, cu toate că Bogdan Hrib are abilitatea
narativă de a crea independență fiecărui roman
din serie, lăsând însă evident curiozitatea de
continuare a destinului celor ce se implică în
gestionarea efectelor crimelor și a misterelor
din textele acestor romane.
Reziliența este un thriller politic construit
pe un ansamblu de crime și atentate, din care
nu lipsesc ingredientele unei actualități evidente: fake news, răsturnarea ordinii sociale,
mișcări de stradă la comandă, prezența serviciilor secrete. Genul acesta de romane atrage
de obicei prin relaxarea intelectuală, un gen
„de consum” care delectează și nu antrenează
potențialitatea simbolică a textului. Din contră,
acumularea de detalii, uneori contradictorii
creează suspence-ul necesar pentru climatul
enigmatic al narațiunii. Bogdan Hrib are însă
un alt stil de scriere a acestui gen de roman:
ca pe o hartă imaginară plasează puncte geografice, în care vor avea loc acțiuni ce conduc
aparent la descifrarea misterului. În realitate
plasează acțiunea în mai multe planuri, jonglează cu abilitate profiluri în lumini și umbre,
lasă intervențiile dialogale să treneze în mod
intenționat pentru a atinge maximum de interes printr-un detaliu care reorientează întreaga
acțiune spre un nou obiectiv.
Totul pornește de la o aparentă sinucidere
a unei tinere care lucrează la Institutul Cultural Român din Londra, fiica unui baron local

suspectat de afaceri cu sectorul naval și cu
droguri. Pavel Coman, tatăl, refuză însă ideea
sinuciderii și îl angajează pe Stelian Munteanu
să investigheze cazul. Apelează și la un om de
încredere, King, pentru a obține informații
paralele. Soția lui Stelian Munteanu a cunoscut-o pe Ana Coman și de aici acțiunea devine
tensionată, cu atât mai mult cu cât asupra
Sofiei are loc un atentat. Este ucis și omul de
afaceri și în acel moment se catalizează forțe
din serviciile externe. Pentru ca „arsenalul”
să fie diversificat romancierul introduce și o posibilă
lovitură de stat, și manifestații de stradă, și intruziunea
în platourile unei televiziuni
regionale, și două proiecte de
anvergură: Moldova Mare și
Internarium, unirea mărilor.
Ceea ce surprinde însă
cu adevărat în acest thriller
politic este perspectiva asupra
situației geopolitice văzută la
nivelul anilor 2009 și ceea ce
este astăzi pe agenda politică internațională. Pare un
roman despre un viitor previzibil, cu actanți
numiți Rusia și Polonia.
De aceea, presărarea la răstimpuri a definițiilor date noțiunii de reziliență are menirea de
a susține decodarea ansamblurilor de acțiuni
aparent fără legături strânse, dar sigur tangente. O primă accepțiune vizează capacitatea
dinamică a sistemelor de a absorbi și de a se
adapta ușor la schimbări. Ulterior termenul
reziliență a fost preferat în detrimental folosirii
„stabilității” din cauza implicațiilor negative ale
acestuia din urmă, în susținerea status quo-ului
din statele cu conduceri autoritare. Reziliența
este element fundamental al strategiei Globale
de Politică Externă și de Securitate a UE din
2016 și definește abilitatea societăților de a se
reforma, rezistând și recuperându-se din crize
interne și externe. Astfel se motivează cu un
plus de interes acțiunile din cadrul acestui
thriller politic, care are însă suprafața specifică unui roman policier. Stelian Munteanu
este „un fel de jurnalist” cu apetență pentru
aventură și investigarea unei crime, detectivul
particular cu multiple conecții în lumea serviciilor. Participă la viața misterioasă generată
de secretele unei lumi supusă rezilienței. Ca în
orice roman polițist există două planuri, al evidenței, al detectivului cu parcurs diacronic, și
un al doilea, al psihologiei personajelor care îl
determină pe lector să creeze propriul scenariu
anticipativ. În acest al doilea plan Bogdan Hrib
excelează creând un univers, în care conturarea
psihologiilor nu conduce la elucidarea misterului, ci, precum în cercurile concentrice ale
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lui George Poulet (Metamorfozele cercului) se
generează unul pe altul.
Ceea ce reține atenția lectorului este maniera de expunere narativă, sub forma unui jurnal
cu indicarea locului, a datei și a detaliilor de
context. Alternanța spațiilor de derulare a acțiunii, vocile narative, mentalitatea sistemelor
de siguranță națională, succesiunea crimelor
și a actelor de intimidare se constituie într-un
regal al romanului policier.
Mișcările sociale, moldoveanul IT Gologan
„care se agită pe social media”,
asociațiile Moldova Mare și Vrem
Unire, care tot fac „manifestații
așa zis pașnice”, partidul Intermarium din Polonia care „pare
să urce în sondaje”, conturile
false, festivalul de muzică de la
Iași, alegerile prezidențiale care
se apropie și aniversarea Revoluției, toate par a fi orchestrate
de un mare grup conspiraționist, din umbră. „Nu uita că
nu știm ce va fi cu Brexitul. Și
Rusia se agită. E momentul cel
mai bun”. Toate par a fi din proximitatea temporală. Reziliența nu este doar
un roman polițist, este și o analiză a contextului geopolitic. Bogdan Hrib anunță încă din
2019, în cadru romanesc, evenimentele care
vor avea loc în 2022. Acțiunea este pigmentată de voalate relații sentimentale: Kostov și
amanta Agnieszka, profesoara care promova
proiectul Intermarium, Demetriade și Anabela,
Stelian Munteanu și Sofia Matei Munteanu. Și
două personaje enigmatice: Ionescu, ofițer de
interne, care produce toată confuzia pentru a
acoperi un șantaj financiar, iar în umbră este
Mișa Pușkin, cel dispărut, dar ca în orice acțiune thriller cei morți se dovedesc a nu fi morți.
Romanul este postfațat cu o pagină de mulțumiri, care atestă colaborarea laborioasă a lui
Bogdan Hrib în România și în Marea Britanie,
unde acest roman a fost tradus. Mulțumește
echipei de la Newcastle Noir, autorilor de la
Orenda Books și organizatorilor Iceland Noir.
Reziliența este încă un succes pe piața cărții,
necesar respiro intelectual, care produce plăcerea lecturii. „Povestea acestei cărți e o pură
ficțiune și personajele sunt imaginare. (…)
Câteodată de la ficțiune la realitate sunt doar
câțiva pași. Imaginați-vă…” scria Bogdan Hrib
în pagina de deschidere a romanului, într-o
provocatoare „explicație”, care sporește misterul. Sperăm ca autorul să continue seria Stelian
Munteanu, pentru că literatura din zona Mystery &Thiller este într-o complementaritate
confortabilă cu scrierile de introspecție, o
alternanță dorită pentru o perspectivă deschisă
spre noi evaluări critice.■
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Magie și crăpătură

m plecat din țară când se făcuse o mică
crăpătură în zid: așa începe volumul
de interviuri date de Andrei Codrescu
între anii 1995-2011, editat de curajoasa și elitista editură Cartier, în anul 2021.
Într-adevăr, parcurgând această carte care
îți oferă privilegiul confesiunii și intimității
rarisime cu Andrei Codrescu, ai senzația
mirului plastic și mistic izvorând din crăpătură.
După cum ne înștiințează Cristina Zănoagă,
îngrijitorul și prefațatorul acestei a doua ediții
(prima, apărută în anul 2005, se structura în
jurul unei corespondențe virtuale cu Robert
Lazu), volumul în cauză a fost completat cu o
serie de interviuri și dialoguri „atât dinainte
și după apariția primei ediții”, fiind reunite și
rearanjate în ordine cronologică.
Cartea este împărțită în trei capitole. Primul
se numește Interviuri 1995-2005, și cuprinde o
serie de dialoguri purtate cu Emanuel Tânjală,
Stephen Talbot și George Onofrei. Al doilea,
Miracol și catastrofă, prezintă dialoguri (inclusiv virtuale) cu Robert Lazu. În fine, al treilea
capitol reunește o serie de interviuri oferite de
autor în diverse situații și contexte, între anii
2006-2011, lui Marius Chivu, Vlad Mixich,
Vitalie Ciobanu, Andra Rotaru, Ruxandra
Cesereanu, Mihai Ionescu, Matilda Vănoagă,
Doina Ioanid, Codruța Simina, Andra Matzal
și Cristian Pătrășconiu. Dincolo de structura
heteroclită aleasă de editor, cititorul va fi preluat cu siguranță și aplomb de autor: un soi
de ghid psihopomp în lumea poetică prin
care te plimbă cu fascinanta sa generozitate.
Ne aflăm pe mâini sigure și bune. Iritarea dată
de arhitectura editorială ușor confuză a cărții
este rapid depășită. De pe copertă, îți surâde
Andrei Codrescu, cel căruia nicio întrebare nu
îi este incomodă, ba chiar pare a fi stimulat de
inocențe sau stângăcii pe care le transformă,
cu magica sa comprehensiune, ca vechii greci,
în problematici fundamentale.
Ideile făcute să își poarte consistența și
carnalitatea peste ani și diverse tipologii de
intervievatori, de împrejurări temporale și istorice, încep să lucreze singure, stabilind sinapse
și legături. Din această țesătură se revelează
un Andrei Codrescu având o infra-identitate
surprinzătoare. Ai un acut sentiment că acest
autor are o comprehensiune atât de vastă,
încât pare fără margini. Firescul erudiției
implicite e implicit, ireproșabil, nonșalant; în
plus, constați susținerea performanței stilistice
a poeziei, capacitatea acestui autor de a surprinde și inova, de a își denunța închiderile
precedentului.
De data aceasta, poetul Andrei Codrescu
joacă altă magie: el se îmbracă în pelerina
unui eseist modern și erudit, arătându-și (cu
atenție și blândețe față de cititor) un chip
neașteptat. Punțile submerse de comunicare

cu poezia devin acum un adevăr revelat. Înainte de toate, regăsești uimitoarea abilitate de
evadare și eschivă din redundanța și retorica
fatale oricărei scrieri.
Ideile din interviurile lui Andrei Codrescu
(cărora le recunoaștem spontaneitatea) sunt
deopotrivă trăite, raționate și revelate. De fapt
nici nu știi dacă autorul povestește în limba
poeziei sau a rațiunii. Dar înțelegi acum mai
bine resorturile profunde ale poemelor sale:
locusurile unde plasticitatea și deconstrucția se desfătau împreună se încarcă acum de
esențialitate reconstruită după coordonatele
propriei libertăți. De aceea clipele petrecute
în lumea lui A.C. sunt tonice și în înalt grad
metafizic-utile: îți arată cu blândețe drumul,
de-a lungul posibilelor tale spaime – provocate
de clipa de gol și reconstrucție de identitate – și
te învață să îți reconstruiești o libertate a ta, pe
măsura puterilor tale, una în care să te simți
acasă și familiar.
Referințele culturale sunt organic încorporate în plastica discursului, încât cititorul nici
nu își dă seama cât de atent și delicat a fost
preluat, ghidat și ajutat în această întreprindere – ba chiar manipulat; iar uneori însuși
partenerul de dialog este tratat, pe măsurile
sale, cu același instrument.
Iată mai jos câteva secvențe din aceste minunate dialoguri – cu precizarea că ele pot fi alese
la întâmplare: peste tot, aceeași densitate ideatică și acuratețe plastică te mențin în locul înalt.
„Am deschis sucursale de accent în toate
orașele.”
„După un timp, am pierdut complet legăturile cu România; am continuat să vorbesc
românește cu mama la telefon, folosind însă o
limbă simplă, de bucătărie, dar am și citit tot
timpul poeți români.”
„Când am ajuns la New York eram mult
mai derbedeu./.../ Dar chiar și în poza asta era
multă cercetare, era tot despre poezie.”
„Viața noastră, și poezia, în anii ’60-’70
consta în răsturnare zilnică a zilei trecute./.../
am luat unele idei ale generației mele. Am
purtat haine la masă, de exemplu. Nu am crezut
în utopie, că fusesem vaccinat de comunism.”
„Cuvântul «postmodern» este o etichetă
inventată de profesori, ca să înghesuie sub ea tot
ceea ce nu înțeleg. /.../ Criticii sunt, în general,
ucigași de creație./.../ Modernismul si avangarda sunt si ele lucruri diferite. Modernismul e
umbrela sub care se adună novatorii antisemiții,
umbrela pe care urinează de pe deal dadaiștii.”
„Universul pluristratificat al poeziei mele
există ca un default mode. Dacă e acolo, nici
nu sunt conștient de el...”
„Am crezut că era un singur fel de a vorbi.
Dar cei de la școală mi-au spus că sunt limbi
diferite. Atunci am început învățătura asta de

sus în jos – mi s-a spus că sunt limbi diferite și
am început să le învăț invers, cu gramatică și cu
tot felul de chestii din astea care mi-au înghețat
mintea pentru 10 ani. /.../ am încercat să scriu
în italiană, dar e o limbă imposibilă, fiindcă
totul rimează/.../ Și engleza – care, de fapt, a
fost viață pentru mine, nu o limbă – a fost parte
din universul de gesturi și prezență fizică, parte
din complexul ăsta de comunicare.”
„Metroul e o piesă cu mii de personaje în
care se face un fel de hipnoză./.../ Eu scriu cărți
și-mi dau problemele altora; dar pentru asta e
nevoie de puțină magie”.
„Am scris proză ca să-mi câștig traiul. Eu
sunt poet și dacă trebuie să-mi termin frazele,
atunci trebuie să fiu plătit.”
În fine, întreaga carte e un deliciu și o
aventură. Încheiem cu regret (și dorința de a o
redeschide, căci omul-cititor e setat să își repete
experiențele plăcerii) cu un Andrei Codrescu
insomniac și seren: „/.../ nu am mai dormit din
1968.” Sau cu unul care practică bibliomanția:
dacă nu ați mai auzit, aflați acum: o disciplină
de el inventată, care te ghidează fără reproș cum
să recunoști o carte bună. O deschizi și instaurezi în raport cu ea, ca în procesul de creație,
suprimarea oricărei duplicități sau înșelătorii;
lucrează acolo un hazard necesar. Iată:
„/.../intri în librărie și îți pui o întrebare.
Asta e plăcerea mersului în librării, că nu știi
ce cauți. Și pui o întrebare unei cărți. Deschizi
cartea la întâmplare și dacă ceea ce citești îți răspunde la întrebare, bine, atunci cartea e bună.
S-o iei acasă. S-o cumperi, dacă poți. Sau s-o
furi. Cărțile care nu-ți răspund sau îți răspund
într-un fel pretențios le lași. Sunt prea multe
cărți din alea. Metoda se numește bibliomanție, pentru că Biblia era folosită așa: oamenii își
puneau o întrebare în gândul lor și apoi preotul
deschidea cartea. Și oamenii au ajuns chiar să
facă asta acasă. Biblia e o carte foarte bună – de
obicei răspunde la întrebări. Cu excepția Genezei, care nu răspunde la nimic!“
Puneți așadar degetul oriunde pe această
carte, ca pe o rană pulsândă. Pipăiți suprafețele,
căutați crăpătura din care izvorăște rășina cea
plăcută a răspunsului intens căutat! ■
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Despre Putin și putinism

C

itesc în The New Yorker, sub pana exactă
și perfect documentată a cunoscutului
columnist David Remnick, un foarte
interesant articol pe această fierbinte temă.
În 1996, anul în care Vladimir Putin s-a
mutat din St. Petersburg la Moscova, ca să
ocupe un post în Kremlinul lui Boris Elțîn,
ziarul guvernamental Rossiskaya Gazeta își
îndemna cititorii să răspundă la o întrebare
esențială: „Sunteți de acord că am avut destulă
democrație, nu ne-am adaptat la ea, iar acum
ar cam fi timpul să strângem puțin
șurubul?” Ziarul chiar a deschis o linie
comunicativă de urgență, oferind echivalentul a două mii de dolari oricărui
respondent care ar fi putut sugera „o
idee de unificare națională”. Rezultatul
a reflectat doar o țară sărăcită, demoralizată și în derivă.
Cam în aceeași perioadă, Elțîn a
convocat un comitet de savanți și politicieni care să formuleze o nouă „idee
națională”. Dar efortul acesta nu a dus
nicăieri. Elțîn n-a putut crea nimic pe
baza idealurilor democratice, iar optimismul politic al perioadei dintre 1989
și 1991 era acum, pentru cei mai mulți
dintre ruși, doar o amintirea amară.
Oamenii erau obosiți și dezamăgiți să
se tot uite cu jind la vitrinele pline de
produse strălucitoare de import, în
vreme ce o mână de oligarhi își puteau
permite să cumpere cele mai valoroase
întreprinderi de stat la prețuri derizorii...
Elțîn a câștigat, totuși, din nou alegerile,
în dauna candidatului comunist Ghennadi
Zyouganov, dar numai cu sprijinul oligarhilor
care-i acopereau epuizarea psiho-fizică cronică
și alcoolismul. Aceiași intelectuali care visaseră la o societate cu libertatea cuvântului și
opiniei, dominația legii și o mișcare generală
spre democrația liberală trăiau acum un acut
sentiment de nereușită. Un cunoscut istoric al
culturii, Andrei Zorin, spunea că „Nu există
niciun indiciu clar asupra a ceea ce această nouă
țară, Rusia, este de fapt!” contrastând această
atmosferă cu fermentul iluminist care a prezidat nașterea Statelor Unite și aceea a Franței
republicane. „Ultimii patru-cinci ani în Rusia
au produs foarte puțin în afară de isterie pură.”
Putin a venit la putere, în 1999, nu cu faima
de ideolog ci cu aceea de om cu o sănătate de fier
și competență în management. În fapt, el era un
ins din K.G.B., învățat să vadă Vestul, și mai ales
Statele Unite, ca pe dușmanul său, să bănuiască
pretutindeni o conspirație care încearcă să slăbească și umilească Rusia. El a stabilit, în timp,
un regim personalist, având în centru patronajul său și autoritatea sa absolută. Iar identitatea
națională pe care s-a străduit să o promoveze –
antiliberală, imperială, cu oroarea Vestului – a

jucat un rol esențial în invazia brutală a Ucrainei.
Încă din primii săi ani ca președinte, Putin
a fost obsedat de restaurarea Imperiului rus
în lume și poziționarea serviciilor de securitate ca singura instituție de control domestic.
Expansiunea NATO, bombardarea Belgradului, a Irakului și Libiei i-au întărit suspiciunile
asupra Vestului și intențiilor sale. Pe de altă
parte, el a început să recunoască importanța
simbolurilor și a instituțiilor tradiționale care
ar putea să unifice oamenii de rând și să ajute

Cortina de fier – ilustrație de Barry Blitt, „The New Yorker”

la definirea particularităților unui nou excepționalism rusesc. Ziariștilor și oaspeților care
îl vizitau le spunea că e credincios ortodox și
nu făcea nimic ca să contrazică zvonul că ar
avea un duhovnic, un ghid spiritual pe nume
Tihon Șevkunov, un naționalist conservator
care crede în „viitorul special” al Rusiei.
În 2004, când Ucraina era în toiul a ceea
ce s-a numit the Orange Revolution, Putin nu
și-a folosit doar serviciile de securitate ca să
combată înclinația spre Vest a Kievului, dar și-a
și amplificat glasul în ceea ce privește concepția sa despre o ideologie imperială. A început
să vorbească pe un ton aprobator despre unii
gânditori conservatori emigrați, ca Nikolai
Berdyaev și Ivan Ilyn, care credeau în destinul
exaltat al Rusiei și în artificialitatea Ucrainei.
În cazul în care cineva n-ar fi priceput mesajul,
Kremlinul distribuia materialele apropriate de
studiat guvernatorilor regionali și birocraților.
În 2007, anul în care Putin a rostit, la München, o faimoasă diatribă împotriva Vestului,
el a făcut o vizită unui scriitor și gânditor care,
cu ani în urmă, fusese considerat dușmanul cel
mai de seamă al statului sovietic: Aleksandr
Soljenițîn. Ca și Putin, el credea că Ucraina și
Rusia erau legate în mod inextricabil și Putin
încerca să exploateze statura morală înaltă a
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lui Soljenițîn pentru a minimaliza, într-un fel,
propria sa ură pentru independența Ucrainei. Ceea ce ignora cu bună știință e faptul că
marele scriitor și gânditor insistase, în 1991,
că dacă ucrainienii ar dori independența – așa
cum au făcut-o cu 90 la sută din voturi! – el „îi
va felicita călduros”. Și explica: „Vom fi întotdeauna vecini. Hai să fim buni vecini!”
La vremea când Putin s-a reîntors la
președenție, în 2012, atenția lui față de valorile consevatoare distincte a devenit tot mai
profundă. A înlăturat și pedepsit cu
cruzime dizidenții, etichetându-i drept
„trădători” sau „coloana a cincea”
plătită de americani. La scurt timp,
a ocupat Crimeea și a invadat estul
Ucrainei. Viziunea Moscovei ca un
centru al ideilor antiliberale și o mare
putere a Eurasiei s-a intensificat. Pe
timpul pandemiei, aproape că nici nu
și-a mai văzut consilierii totuși, spune
analistul politic Mihail Zygar, a vorbit
mai multe zile cu Yury Kovalciuk, un
baron al mediei și deținător al majorității stocurilor în Rossiya Bank, care-i
împărtășește viziunile messianice și
stilul de viață sibarit.
În ultimii ani, Putin a reușit chiar
să-și exporte propriul fel de antiliberalism la Le Front National, în Franța, The
British National Party, în Marea Britanie, mișcarea Jobbik, în Ungaria, Golden
Down, în Grecia, și extrema dreaptă a
Partidului Republican, în Statele Unite. Ce să
mai spunem când, recent, ideologul lui Donald
Trump, Steve Bannon, s-a pronunțat cu cea mai
mare convingere: „Ucraina nu-i nici măcar o
țară!” Nu sunt prea tari americanii la geografie,
dar la istorie... e și mai rău!
Devastarea criminală a orașului Mariupol și,
încă mai recent, dezastrul umanitar de la Boucha
și distrugerea altor localități ucrainiene a arătat
că e foarte puțină milă și modestie în acțiunile și
crezurile lui Putin. Mai devreme în „domnia” sa,
ne spune ziarista Catherine Belton, drept-credinciosul președinte s-a dus cu confidentul său,
bancherul, și eventualul său antagonist, Sergei
Pugacev, la o slujbă ortodoxă ce se ținea în ziua
de Duminica Iertărilor, chiar înainte de începerea Postului. Pogacev, un veritabil credincios, i-a
spus lui Putin că ar trebui să se prosterneze în
fața preotului, ca un act de căință. „La ce aș face
asta?” a răspuns Putin. „Sunt președintele Federației Ruse! Nu mă prosternez în fața nimănui
și nimănui nu-i cer iertare!”
Puțină modestie și căință nu ar strica unui
ortodox atât de vajnic, păcătos ca noi toți, sau
poate mult mai mult, cu un trecut strălucit
în K.G.B. Mai ales după ce a făcut și face nu
numai în Ucraina, dar și în propria-i țară și cu
poporul său! ■
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an se gândi că poate detectorul acela de
adevăr încerca să-i ghicească gândurile
și că poate ar trebui să înceapă prin
a minți în gând, ceea ce obișnuia să facă în
copilărie când confabula, ca toți copiii. Dar pe
ecranul din față apăru doar o linie care din când
în când se rupea și bruia ca o stație de radio rău
prinsă. După câteva minute în cameră intră o
tânără foarte frumoasă, sumar îmbrăcată, cu
un decolteu imens prin care i se vedeau sânii
rotunzi și tari, probabil falși. Femeia se așeză pe
un scaun aproape de el și îl întrebă provocator:
— Ai vrea să petrecem o noapte împreună?
— Nici vorbă! Atunci linia începu să oscileze brusc.
— Foarte bine, ai început să te prinzi cum
e jocul la noi. Important e să ascunzi adevărul.
El nu mai există. Poți să minți cât vrei, cu vorba
și cu fapta.
— Cum cu fapta?
— Ia să vedem. Femeia s-a apropiat de el
aproape goală și a început să-l sărute languros. Dan voi să se opună, dar senzualitatea
acelei femei era prea puternică. Închise ochii
și începu să gâfâie ușor.
— E bine, nu-i așa? Întrebă femeie care îl
încălecă pur și simplu.
— Oh, e groaznic, înfiorător...
Apoi femeia se opri brusc și-i spuse că a
trecut testul și va primi viza de intrare.
Începuse să-i placă să mintă, pentru că e mai
ușor decât să mergi pe linia aspră a adevărului.
Linie imaginară și periculoasă, drum pe care
mergem cu toții într-un echilibru fragil.
De cum trecu granița, intră într-o altă lume.
Revenea după mulți ani în țara sa natală, numită
mai nou a fericirii, unde nu mai recunoștea
nimic. Palmieri de-o parte și alta a drumului, deși era o țară cu climă temperată, unde
pe vremea lui erau livezi de meri și pruni, nu
vegetație tropicală. Îi trebuiră câțiva kilometri
să-și dea seama că palmierii erau din plastic și
se răreau devenind tot mai scunzi pe măsură ce
înainta în țara unde adevărul era evitat. Nu se
așteptase la o minciună atât de vegetală. Steagul
național era altul decât și-l amintea el și flutura
peste tot. Un steag simplu cu o sigură culoare,
un portocaliu simplu dar destul de violent.
Se opri la prima stație de benzină, unde își
folosi credit cardul, dar realiză curând că stația
nu avea benzină. Un tichet ieși afară din pompa
de benzină unde fusese totuși taxat pentru o
sumă care n-o putu calcula neștiind care e valoarea banilor pentru produse și servicii imaginare.
Mai putea merge cel mult 60 de km, se însera
și se uită după un motel unde să înnopteze.
Palmierii dispăruseră iar ciorile care se roteau
deasupra erau vopsite în culori tropicale. Când
indicatorul de benzină se apropia de zero,
opri într-un mic orășel unde exista un singur
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Țara Fericirii
motel, improvizat într-o clădire veche medievală, refăcută doar pe jumătate, așa cum erau
majoritatea clădirilor din țară. Poate de aceea
pe șosele erau panouri pe care scria „Învață
să vezi doar jumătatea bună a lucrurilor”. I se
dădu ultima cameră la mansardă, în jumătatea
nerefăcută unde cu sute de ani în urmă stăteau
servitorii. N-avea baie proprie dar avea un televizor mic care mergea continuu pe același canal
numit „Fake Good News”. O crainică frumoasă
cu decolteu generos prezenta la infinit aceleași
știri pozitive și vesele, iar lui Dan i se păru că era
chiar tipa care-l testase cu detectorul de adevăr
la graniță. Lucrurile păreau tot mai stranii, și un
sentiment de neliniște începuse să-l bântuie în
ciuda fericirii propagate pe toate canalele. Reuși
să adoarmă cu greu adâncindu-se în canapeaua
uzată din care ieșeau arcuri și cârpe vechi de
când lumea, cu știrile triumfaliste vuindu-i în
urechi: miliardele de ouă erau produse zilnic de
găini care făceau câte 5-6 odată, producția uriașă
de banane și papaya cu care nu mai știau ce să
facă și erau trimise cadou țărilor vecine, armata
fantastică echipată cu mii de avioane și rachete
supersonice, submarine nucleare, deși nu erau
amenințați de nimeni. Dimineața coborî la micul
dejun unde erau puțini oameni care își scoteau
din buzunare sandviciuri și sticle mici de pepsi.
Toți erau îmbrăcați la fel, în uniforme portocalii,
probabil culoarea fericirii, dar și a deținuților,
doar că unii erau mai portocalii ca alții, mai gros
îmbrăcați, chiar cu decorații pe piept. Se așeză la
o masă și îi spuse chelnerului că vrea ceai și două
gogoși cu brânză. Își aduse aminte cât de bune
erau în copilăria lui. Chelnerul veni cu ceainicul,
se prefăcu că-i toarnă ceai în ceașcă și îi puse
în farfurie două gogoși imaginare.
— Ce-s astea? întrebă Dan.
— Nu uitați unde vă aflați. Vă rog folosiți-vă imaginația, îi răspunse șăgalnic.
— Vă rog atunci și eu să vă imaginați că
v-am plătit, și dădu să plece.
— Nu uitați dulăii mari care vă așteaptă
afară și faptul că nu mai aveți benzină...
Dan scoase un credit card și i-l dădu.
— Aici nu folosim carduri, nici valută sau bani.
— Și cum să plătesc?
— În natură. Nu vă speriați. E vorba de
obiectele pe care le aveți la dumneavoastră,
sau puteți să rămâneți aici să lucrați contra
găzduire plus ceai și gogoși gogonate.
— Și cât m-ar costa noaptea petrecută în
chilia de sus și un plin de benzină?
— Cel mai valoros lucru pe care-l aveți e
ceasul elvețian de la mână. Dar e prea mult, aș
fi arestat dacă aș apărea cu el.
— De ce?
— Doar iubitul nostru conducător are unul
la fel și ar fi o blasfemie ca unul ca mine să
aibă așa ceva. Mai bine l-ați ține în buzunar.

Proză
Mă gândesc la geaca de pe umeri. Știu, e frig
afară, dar vă voi da una portocalie, parte din
uniforma noastră. Vă veți integra mai bine în
peisaj. Țara Fericirii poate fi uneori înșelătoare.
La televizorul din restaurantul hotelului
curgeau „Fake good news”. Crainica spunea că
în ziua aceea va fi foarte cald și soare. Cei care se
pregăteau să plece de la hotel spuneau: Atunci
să ne îmbrăcăm gros și să ne luăm umbrele.
Dan îi dădu omului geaca și își puse
pufoaica portocalie pe el.
— De ce portocaliu? întrebă el.
— Pentru că putem fi depistați și țintiți
mai ușor.
Dan înțelese unde se afla, își scoase ceasul
de la mână și-l puse în buzunar. Când ieși afară,
observă cei doi câini uriași de la intrare care
se repeziră la el și începură să-i lingă pantofii.
Rămăsese paralizat și șeful hotelului îl liniști
spunându-i că făcutul pantofilor intra în preț.
Un adolescent trăgea benzină cu un furtun
din rezervorul unui tractor apoi i-o turnă cu o
pâlnie în motocicletă. Când se apropie, băiatul
îi spuse simplu:
— Domnule, am văzut că aveți la gât un lanț
de aur. V-aș sfătui să-l ascundeți. Aurul e confiscat aici, folosit să poleiască turla bisericilor.
— N-am văzut nicio biserică pe drum.
— E plin de biserici și mănăstiri. Nu sunt
chiar la șosea. Să fiți atent la semnele de circulație! Totdeauna fusese atent la ele, așa că nu
mai ceru nicio lămurire. Își aduse vag aminte
că oamenii din această țară puteau fi destul de
direcți și de simpatici, chiar dacă de multe ori
vorbeau ciudat, cu mai multe înțelesuri. Când
vorbeau trebuia să le privești fața și mâinile
pentru că aveau un „body language” foarte
avansat, mimica lor putea să indice „dreapta”,
chiar dacă ei ziceau „stânga”.
Motorul porni la a treia încercare și plecă
scoțând un fum gros în spatele lui. Din fericire motocicleta funcționa și cu motorină.
Conduse multă vreme trecând prin localități
mici în care nu văzu niciun om. Era duminică
și stăteau probabil fericiți în casele lor. Ajunse
într-o zona de dealuri cu livezi. „Nu furați
prunele și merele patriei”, scria peste tot, doar
că pomii aveau legate cu ață fructe de plastic.
Trecu peste munți unde turme de lame și struți
alergau peste tot. Cu adevărat, țara se schimbase dramatic, își spuse, și tresări imediat la
cuvântul adevărat. Coborî apoi într-o vale cu
lacuri artificiale și hidrocentrale. Șoseaua se
îngustase și văzu un semn mare de circulație:
„Tot înainte!” Observă că toate mașinile mergeau cu spatele. Pe marginea drumului era plin
de camioane deraiate. Traficul era infernal în
ambele direcții, toți mergând cu spatele. Dan
obosi și în cele din urmă viră brusc pe un drum
lateral care urca în pantă. Ajunse pe un platou
și în față îi apăru o mănăstire impozantă. Opri
motocicleta bucuros să facă un popas. Priveliștea era magnifică, se vedeau vârfurile munților
împăduriți, în vale lacuri albastre artificiale,
în curtea mănăstirii grădini luxuriante, liniște
paradisiacă. Îl invadă un aer de fericire cum nu
mai simțise demult. Dar nu avea să țină mult. ■
(continuare în numărul viitor)
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În urma ei alte pârtii se închid
Se investește masiv în alte dezastre
Moartea e monedă virtuală de schimb.

Mor oameni în fiecare zi
Cei pe care îi știi mor mai apăsat
Necunoscuții mor pe un certificat
Cei dragi iau cu ei o parte din tine
Întunericul cade în fiecare zi
Fluturându-și giulgiul de gheață
Soarele cade într-o rână deasupra
Unui spital însângerat
Se strânge cercul se golesc încăperile
Și lumea merge mai departe
Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Cum nimeni nu ar fi de înlocuit
Doar bunicii într-o fotografie crăpată
Doar copilăria oprită la frontiere
Și visele care dintr-o greșeală nu s-au țesut
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Nisip
Nu piatra rămâne nu eternitatea albă
pe colinele jupuite de sandalele cuceritorilor
urcând şi coborând aceiaşi bolovani
de vise şi ceaţă,
nu râul pe care dacă l-ai trece de două ori
ai ajunge de fiecare dată în altă parte,
nu sufletul şi nici urma lui într-o moleculă risipită
cu îndoială
tot ce rămâne e nisip
civilizaţii măcinate şi timp netrăit
plata dinainte şi după
fiecare secundă de fericire
nisipul nopţilor nesfârşite
când trupul îşi învelește umbra

Se dispare constant și tăcut
Se prăbușesc stocurile nesăbuiților
Avalanșa își vede de drum

în cearceafuri umede de spital
nisipul în care broaştele ţestoase
îşi ascund ouăle
şi se aruncă apoi în ocean
ca într-un ochi de gheaţă
nisipul aşezat pe cascheta de soldat
îngropată departe de casă
gura plină de nisip a învingătorului
care nu mai are ce cuceri,
pe cine, de ce
nisipul cuvintelor mele
neputincioase
de a întoarce moartea din drum ■

Poeme
Krzysztof
CZYŻEWSKI

Krzysztof Czyżewski, poet, jurnalist și creează Centrul „Borderland of Arts,
eseist polonez, este unul dintre iniția- Cultures and Nations” din Sejny, la gratorii Fundației Borderland și din 1991 nița dintre Polonia, Lituania și Belarus.

Lacrima Clovnului
Este insuportabil pentru cei fără somn
care veghează în timp ce întunericul cade pe podul Skakun
aruncat în aer să apere Bucha
se rostogolește pe fața
Pământului însângerat
cu grimasă dureroasă în Irpien

pe podul rozbombiony al Europei
în lacrima Fiecărui OM
el poartă urletul jocului de moralitate
din Mariupol
cel din Alep Sarajevo Varșovia
cel din Guernica Grozny şi Masada
el poartă azilul de bătrâni uciși în Kreminna

Locuitori ai Pământului, înmuiați-vă penelul în el
această cerneală încă scrie adevărul,
cuvânt redus la tăcere odată cu cadavrul lui Harkov,
uitați de motivele voastre
apărătorii Kievului știu că inima lor este dreaptă

voi țintuiți de legăturile voastre
vă temeți de clovn
închideți ochii precum China
cu falsă greutate scoateți frumusețea
din bine, orfanul din adevăr
pierdeți urma meridianului de la Chernivitsi

priviți clovnul în ochi
el nu se înclină în faţa oamenilor de stat
el rămâne tut – împotriva curentului – pe podul din Zaporizhia
să privească femeia însărcinată pe targă
si primarul din Hostomel

spuneți că el l-a lăsat în urmă pe clovn
evreul de la Kryvyi Rih
dar această lacrimă în tragedia care se repetă
cine ar îndrăzni s-o șteargă de pe chipul
încătușat de strigătul mut al lui Babi Yar

el înfășoară lumina morților în giulgiul lacrimii
curge prin cutele Niprului în inima neamului
mărșăluiește spre tine de-a lungul țărmurilor grecești din Odessa

acela mărșăluiește spre voi
fără să citească dintr-un scenariu
el povestește despre Rusia

șerpuiește prin visele tale până la Roma
purtând o Crimee trădată

făceți-i loc, lăsați-l să intre în inima voastră
pe cel care vede clar întunericul și îngenunchează
în fața morților care așteaptă la coadă pâine în Cernihiv

el poartă lacrima unui copil care nu este al lui Ivan
în numele căruia totul era permis așa că rușii
au bombardat o grădiniță în Starobielsk
el nu se va lepăda de credință
în timp ce se apleacă asupra fiecărui om îngropat
în ruinele Hersonului
el depășește puterea fiarei
din iadul cerului deschis, el vine spre tine

lacrima clovnului
transformă Pământul, peremoha
mărșăluiește din Ucraina ■

Traducere de Carmen FIRAN

* Sunt folosite trei cuvinte ucrainene: tut = aici, și se referă la declarația lui Zelensky
că va rămâne în Ucraina pentru a lupta; rozbombiony = bombardat; și peremoha = o
victorie îndelungată și greu de obținut într-o bătălie care va continua.
** Ivan este o referire la Ivan Karamazov din romanul lui Dostoievski, Frații Karamazov.
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e se întâmplă atunci când într-un cuplu
fiecare dintre parteneri păstrează,
adânc ascunse în sine, vechi secrete,
pe care nu poate sau nu știe cum să
le împărtășească? Și cum fac față înaintării
în vârstă și singurătății doi oameni care și-au
văzut copiii crescând, apoi plecând de acasă,
și care nu au avut niciodată ceea ce se cheamă
un cerc de prieteni? Acestea sunt doar câteva
dintre întrebările pe care romanul Zile din istoria liniștii, al scriitoarei norvegiene Merethe
Lindstrøm, le aduce în fața cititorului.
Apărut în anul 2011 și recompensat cu prestigioase premii literare, tradus rapid în numeroase
limbi străine și foarte bine primit de public și
de critică, textul acesta este centrat pe relatarea
Evei, fostă profesoară, cea care rememorează anii
căsniciei sale cu Simon (medic, mai în vârstă ca
ea cu peste zece ani) și întâmplările – mai mari
sau mai mici – care le-au marcat existența. Pornind de la pretextul reprezentat de progresiva
(dar tot mai accentuata) retragere în tăcere a
lui Simon, Eva își aduce aminte diverse lucruri,
încercând, pe de o parte, să găsească o explicație
pentru incapacitatea/inabilitatea de comunicare
a soțului ei, iar pe de alta, să se împace, măcar
atât cât poate, cu acest nou mod de viață. Astfel,
ea povestește cum, cu ani în urmă, pe vremea
când cele trei fiice ale lor erau încă mici, un tânăr
pătrunsese în casă, iar Eva crezuse că existența
lor calmă de până atunci s-a încheiat, simțindu-și amenințată chiar viața. Sau cum atât ea, cât
și Simon se împrieteniseră cu fosta lor menajeră
letonă, Marija, numai că pe neașteptate lucrurile luaseră o turnură neașteptată, iar cei doi au
hotărât să se despartă de aceasta și să renunțe
definitiv la serviciile sale. Aparent, nimic spectaculos. La prima vedere, o existență obișnuită și
calmă. Numai că, dincolo de aparențe se ascunde
totul, iar în spatele păcii și seninătății din viața
acestei familii cititorul descoperă detalii tulburătoare, șocante, taine bine păstrate, vinovății
niciodată recunoscute până la capăt, îndoieli și
ezitări. Iar mai presus de toate, tăcerea. O tăcere
de care, în cele din urmă, Simon alege să se
înconjoare, cu ajutorul căreia se separă literalmente de lume, tăind aproape toate punțile de
comunicare până și cu soția sa, care mărturisește, nu o dată, că se simte (aproape) depășită de
această situație: „Am nevoie să povestesc cuiva
cum se simte, de ce este atât de dificil să trăiești
cu cineva care a devenit dintr-odată tăcut. Nu
e doar sentimentul că el nu mai este acolo. Este
sentimentul că nici tu nu mai ești.”
Iar această tăcere e doar ultima redută a unui
sistem de apărare personală care s-a dovedit a nu
mai putea apăra nimic, de la un moment încolo.
Căci, dacă în tinerețe, Eva și Simon își păstrează
secretele fie unul față de celălalt, fie față de toți
cei din jur, odată cu trecerea anilor și cu inevitabila înaintare în vârstă va deveni evident că
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Despre tăcere
și singurătate
această strategie nu fusese nicidecum o soluție.
Sau, în orice caz, nu fusese cea bună. Marea taină
a Evei – pe care până și Simon o află numai după
ani de zile de la căsătorie – este că în adolescență
ea avusese un copil, un băiat la care renunțase,
dându-l spre adopție. Mare taină a lui Simon –
pe care, deși Eva o știe, amândoi decid să nu o
împărtășească și celor trei fiice – este că bărbatul e evreu de origine, că s-a născut într-o țară
central europeană și, mai mult decât atât, că în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost
silit să se ascundă împreună cu întreaga sa fami-

lie într-un pod, în niște încăperi secrete, descrise
oarecum asemănător cu acelea pe care cititorul
le cunoaște din Jurnalul Annei Franck, pentru a
fi la adăpost de autoritățile naziste. Traume, pierderi, renunțări. Iar apoi – și peste toate acestea
– tăcerea. Tăcerea insinuată mai întâi în cuplu,
iar apoi extinsă la nivelul relațiilor cu toți cei
din jur, cu întreaga societate, până chiar și cu
cele trei fiice, care, neștiind nimic din tot ce s-a
întâmplat, nu pot să înțeleagă ce se întâmplă.
Numai că, la un moment dat, pentru Eva
devine mult prea greu să trăiască astfel, iar
liniștea de care se simte înconjurată îi pare
insuportabilă. Deci, va dori să găsească o cale
de ieșire. La început, desigur, rememorând trecutul. Iar mai apoi, încercând să discute cu un
preot și, poate, să-și ușureze sufletul. Sau privind
insistent chipurile tinerilor pe care îi întâlnește,
cu speranța că va descoperi în unul din ei ceva
care să-l readucă aproape de ea pe fiul la care
renunțase cu atâția ani în urmă. Totul e complicat de faptul că medicii la care îl duce pe
Simon sunt chiar colegii mai tineri ai acestuia,
Simon fiind doctor, pasionat de profesia sa și
convins de vocația pe care o avusese. Iar boala
de care suferă el pare a nu fi atât a trupului, fie
el și marcat de ravagiile vârstei, cât mai mult
ale sufletului, un suflet rănit, îndurerat și atât
de însingurat, încât nu mai poate găsi resursele

Cronică
literară
necesare depășirii acestei granițe a tăcerii pe care
și-o asumă și care ajunge să îi domine întreaga
viață sau cea a mai rămas din ea. În plus, despărțirea de Marija, la început simplă menajeră,
apoi prietenă a familiei, poate singura prietenă
pe care Eva și Simon au avut-o vreodată, lasă
urme adânci asupra amândurora. Marija intrase
în viața lor pentru a-i ajuta la întreținerea casei,
însă treptat ea devenise indispensabilă nu doar
pentru menaj, ci mai ales pentru optimismul
pe care-l aducea în sânul unei familii atât de
deprinse cu retragerea, cu ratarea și cu îndoiala.
Iar sporovăiala ei, entuziasmul ei pentru cine
știe ce, ba pentru o carte, ba pentru amănunte
istorice avuseseră darul de a-i însufleți pe Eva și
pe Simon și a-i ajuta să nu mai simtă atât de acut
ravagiile bătrâneții. Numai că, pe neașteptate,
toată încrederea, căldura și prietenia se surpă
asemenea unui edificiu instabil, clădit pe nisipuri mișcătoare, Marija e concediată, iar cei doi
rămân din nou singuri – și de acum încolo, tăcerea pare unica soluție pentru Simon. O soluție
care se transformă, pe nesimțite, într-o veritabilă
armă ce amenință să distrugă tot ce mai însemna
încredere reciprocă în căsnicia celor doi.
Imediat după apariția cărții, cronicarii literari au vorbit despre o creație impresionantă în
aparenta ei simplitate și voita monotonie, evidențiind capacitatea autoarei de a scrie o poveste
de o delicatețe dureroasă, vorbind despre fragilitatea umană și despre toate vulnerabilitățile pe
care, adesea, oamenii încearcă să și le ascundă
ori să le uite, dar care ies la iveală exact atunci
când nimeni nu se mai așteaptă. Căci trecutul,
oricât ai încerca să îl ignori, rămâne, totuși,
acolo. În urmă, e drept. Însă, totuși, întotdeauna
prezent în sufletul fiecărui om. O dramă tăcută
a înstrăinării și a însingurării în cuplu, redată
fără cuvinte ori scene mari, demonstrând pe de
o parte o extraordinară artă a detaliului (bine
exersată de Merethe Lindstrøm din volumele
de proză scurtă pe care le-a publicat înaintea
acestui roman), dar și intuiția psihologiei și a
atmosferei, totul spus cu o simplitate dezarmantă, atât de rară în peisajul adesea extrem
de experimental al prozei zilelor noastre.
Zile din istoria liniștii explorează cu măiestrie tema trecerii timpului și pe aceea a tăcerii,
având în vedere mai multe forme pe care aceasta
poate să le îmbrace, de la jocurile copiilor care
păstrau tăcerea până când era descoperit cuvântul cheie la tăcerea impusă (de realitățile dure ale
războiului, de pildă), la tăcerea văzută ca unică
soluție (a unora dintre problemele de cuplu) sau
la tăcerea-pedeapsă, cea pe care Eva începe să
o resimtă la un moment dat, mai ales din cauza
durerii (chiar dacă niciodată recunoscute ca
atare) pentru abandonarea fiului ei, cu ani în
urmă. Iar aceste tăceri, departe de a aduce pacea,
au darul de a învălui ca într-un giulgiu vechi
(re)sentimente și noi drame, a ascunde spaime
și ezitări, dar fără a putea oferi vreodată și leacul
sau speranța vreunei vindecări sufletești: „Când
el s-a întors, am pregătit cina împreună, în liniște
sau într-o liniște care părea să cuprindă un sunet
intens, persistent, dar de o frecvență joasă, ca o
repetiție.” Toate frământările din sufletul Evei,
în ciuda calmului ei aparent, lasă urme adânci, →

R

ecenta carte publicată de Editura
Humanitas, intitulată sugestiv Foloasele
pesimismului și pericolul falsei speranțe,
își introduce cititorul în tiparul unor
mentalități comune dar antitetice, tocmai pentru
a-l elibera de stereotipurile și prejudecățile pe
care acestea le-au repercutat tacit asupra lucidității lui cotidiene. Autorul, filosoful britanic
Roger Scruton (1944-2020), mărturisește încă de
la început că își propune să examineze optimismul în forma sa „perversă” sau „fără scrupule”
(după etichetarea lui Schopenhauer) și să arate
totodată „ce rol are pesimismul pentru regăsirea echilibrului și înțelepciunii în desfășurarea
activităților omenești.” Precum se știe, figura
lui Schopenhauer este asociată cu pesimismul
filosofic extrem, dar scriitorul englez se disociază explicit de radicalismul acestei variante și
de consecințele ei exagerate. Abordarea lui este
mai moderată și nu exclude speranța din evoluția
mentală și atitudinală, decât dacă aceasta este
falsă și produce ulterior dezamăgire.
Optimismul și pesimismul reprezintă cele
două mentalități și atitudini antagonice, care
sunt percepute de obicei în forma lor absolută
și exclusivistă. Deși ambele sunt extreme ale gândirii subiective în raport cu realitatea obiectivă,
anumite indicii ne semnalează că optimismul
beneficiază de o reputație mai favorabilă în comparație cu cea a pesimismului. Optimistul este
considerat un ins pozitiv, mai încrezător din fire
și mai sociabil, în timp ce pesimistul este perceput ca un negativist frustrat, un sceptic patologic
sau un element demoralizator și destabilizator.
Prin prisma acestor stereotipuri behavioriste
simpliste nu se poate intui nicio utilitate practică
a pesimismului, care să asigure obținerea unor
foloase concrete.
Demersul filosofic al lui Roger Scruton
vizează însă infirmarea acestei prejudecăți și
confirmarea ipotezei că cele două mentalități
antitetice se pot nuanța în manifestări efectiv
atipice și aparent inverse propriilor reputații.
Volumul critică fascinația umană pentru idealismul etico-filosofic sau utopia socio-politică și
demască natura sofistică a unor idei predilecte cu
rol pretins pozitiv (sofismul că ne naștem liberi,
sofismul utopiei, al planificării sau al agregării,
de exemplu). „Acele sofisme care par să justifice speranța sau, cel puțin, să facă suportabilă
dezamăgirea.” Un autentic erudit cu simț civic,
autorul s-a dovedit un scriitor prolific și subtil
în sfera filosofiei politice, dar și a vieții sociale

→ asemenea unor ape liniștite care, însă, sapă în
profunzime, deschizând, în cele din urmă, calea
spre o foarte posibilă prăbușire în abis. Va reuși
femeia să depășească toate aceste dificultăți și să
găsească o ieșire din atât de complicatele situații
cu care se confruntă? „Seara am citit, fiecare pe
scaunul lui, în sufragerie. Amânam momentul.
Când am început iarăși să vorbim, era doar o
posibilitate. Discutând, ne vom strecura în acel
spațiu, m-am gândit, unde vom regăsi totul, cine
eram cu adevărat. Cine nu puteam fi. Ceea ce
încercaserăm să evităm.” ■
Merethe Lindstrøm, Zile din istoria liniștii. Trad. de Ana
Suărășan, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2021
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Utilitatea
pesimismului
ori culturale. El dezavuează optimismul exagerat, superficial și lipsit de fundament faptic, pe
care îl califică lipsit de scrupule și pe care îl consideră drept cauza indirectă a marilor tragedii
care au marcat istoria umană și care periclitează
buna rânduială a civilizației actuale. Acest tip de
optimism este un pericol social voalat, întrucât
oferă speranțe ce se dovedesc false și care finalmente provoacă decepții dureroase. Optimistul
fără scrupule se complace într-o autoamăgire
comodă, care îl împiedică să repereze nevoile
emoționale ancestrale și subiective ce îi determină de fapt mentalitatea respectivă. „Pesimismul

este îndreptat tocmai împotriva acestei amăgiri
de sine”, specifică autorul, consemnând că „unul
dintre scopurile mele este să urmăresc aceste nevoi
emoționale până la sursa lor preistorică și să arăt
că civilizația este întotdeauna amenințată, din
subteran, de tipare de gândire și de emoție care
au fost, poate, utile speciei noastre la un moment
dat, dar acum nu mai sunt”.
Optimismului excesiv și naiv i se opune
deci un pesimism înțelept, care să ne ferească
de iluziile generate de utopiile filosofice, sociale
și politice deja anacronice. Ironia ca stil comunicativ și iertarea ca gest reconciliator sunt
desemnate ca expresii distinctive pentru acest tip
de pesimism benefic. Pe fondul unui asemenea
pesimism există în mod paradoxal posibilitatea
unui veritabil progres moral și intelectual: să
devenim mai buni și mai lucizi. Acest rezultat
pozitiv scontat este în fond tot o speranță, dar
una întemeiată și legitimă, care se distinge ca
o virtute personală capabilă să aline suferințele
inevitabile și să încurajeze sacrificiul necesar.
Speranța într-un progres moral al umanității
i-a animat desigur și pe optimiștii fără scrupule,
care credeau că defectele oamenilor și necazurile
produse de ele ar putea fi eliminate „printr-un fel
de reglaj de mare amploare: este suficient să creăm
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o nouă orânduială, un nou sistem social.” În cazul
lor, speranța pare să fi devenit „un mecanism
magic de transformare a problemelor în soluții și
a suferinței în exaltare”, ca să-l cităm pe scriitorul
britanic. Doar că o atare speranță a fost dovedită
falsă de evenimentele istoriei!
Optimiștii care postulau la începutul secolului trecut că progresul științific și tehnologic
generează implicit și un progres al eticii și rațiunii umane au fost infirmați indubitabil de ororile
neverosimile ale Primului Război Mondial, care
a marcat niște premiere nefaste în istoria conflictelor militare. Fiind considerat războiul care
trebuia să pună capăt tuturor războaielor, a fost
urmat de un nou val de optimism în potențialul
pacifist și civilizator al omului modern. Optimism mare, pace scurtă însă! Căci după doar 19
ani, omul pretins civilizat și moral a declanșat
un Al Doilea Război Mondial. Unul mai lung,
mai crud, mai letal, mai imoral, mai inuman!
La sfârșitul acestuia, un val și mai mare de optimism a cuprins omenirea și a reaprins speranța
în pace, toleranță, prietenie, empatie și omenie.
Adică, în rațiune și morală. Dar curând valul s-a
spart și speranța s-a stins în realitatea implacabilă a războiului rece, a comunismului fanatic
și-a altor regimuri totalitare ce s-au instaurat
prin forță în multe țări ale lumii. Mentalitatea
optimistă nu a fost suficientă, pentru că nu era
ancorată în realitatea obiectivă, ci în utopiile
subiective și într-o speranță falsă.
Pericolul falsei speranțe, ce derivă din
optimismul exacerbat și morbid, se manifestă
ciclic, iar omenirea pare că nu învață deloc
din lecțiile dramatice ale istoriei. Până mai ieri
era din nou la modă mentalitatea optimistă,
atitudinea pozitivă și speranța în moralitatea
umană. Dar crizele mondiale actuale (sanitară,
economică, etică, politico-militară și diplomatică) ne demonstrează că iar ne-am lăsat duși de
valul amăgitor al optimismului nefondat și că,
de fapt, retrăim o penibilă criză de umanitate.
Atrocitățile incredibile comise în războiul din
țara vecină, care amintesc de cele săvârșite de
infamul regim nazist, ne confirmă că nu trebuie să facem un titlu de glorie din mentalitatea
optimistă și că progresul moral nu se concretizează prin iluzii frumoase sau utopii teoretice.
Deși dă bine la imaginea publică să ne declarăm
optimiști din fire, poate că, vorba lui sir Roger
Scruton, are și pesimismul foloasele lui! Poate
că este cumva mai realist decât optimismul,
dacă acceptăm această comparație paradoxală!
Pesemne, ne poate face mai reticenți, mai prudenți, mai atenți, mai echilibrați, mai rezonabili,
mai înțelepți. Acesta ar fi realmente un progres,
nu? În acest progres moral și intelectual ar
consta utilitatea lui scontată. Dacă nu cumva
întreg acest raționament nu este decât o mostră
de optimism mascat! Că atunci chiar nu ar mai
fi nimic de făcut! Și nici măcar de sperat! ■
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Viaţa ca destin
Viața acest lung drum al iluziilor
Este o clipită în perspectiva neantului
Moartea este antiteza vieții
Ne așteaptă cu zâmbetul ei ironic
o viață întreagă
Uneori își pierde răbdarea
Numai ea știe ziua și ora la care
ne-am dat întâlnire
O ține secret
Este surpriza pe care ne-o face
când nu te aștepți
Moartea e o altă formă existențială
Ne urmărește peste tot
Este actorul din spatele cortinei
în care se joacă o piesă de teatru
Piesa se întitulează
VIAȚA TA
Moartea este posesivă
ne vrea aproape ne urmărește

Scrisul Românesc
Când simte slăbiciune apare
Este cea mai perfidă amantă
ne îmbrățișează doar o singură dată
De multe ori trăim cu moartea în gând
O visăm dar nu recunoaștem asta
Moartea este întunericul
din lumea asta
Este puntea spre lumina
din lumea de dincolo
Nu avem vreo vină când ne întâlnim cu ea
Se așază lângă noi fără să știm,
O privim și nu înțelegem de ce zâmbește
Nu poți să eviți perfidul
Zâmbet al morții

Vine noaptea...
În noapte o umbră bântuie
prin lume
E tatăl lui Hamlet
Regele vorbește-n șoaptă...
Regina m-a trădat
I-am spus... știu Sire
Și eu am trădat uneori
Regina mea nu m-a trădat niciodată
Nu sunt rege dar sunt
la fel de trist ca o fantomă
Sunt singur de mult în turnul
bântuit al sufletului meu
Aștept să fiu eșafodat

Poezie
pentru infidelitate
Am primit deja sentința
sunt vinovat... știu
Călăul meu ești tu iubita mea
Văd în oglindă o mare
de vinovăție și tac
Eu sunt unica victimă
care-și iubește călăul
Nu am nicio dorință la final
doar să adorm cu tine-n gând
Sunt în mâinile tale ajută-mă
să mor repede fă-o fără ezitare
Nu mă lăsa să mai sufăr
După moarte sper să ne împăcăm
în vis sau într-o altă lume
Nu-mi arunca sufletul în pustiu
poartă-l în gândurile tale nu-l da uitării...
Îngroapă-l în inima ta
Trece noaptea cântă cocoșii
se luminează
Prea multă lumină pentru ochii mei
plânși ce au orbit în noaptea gândurilor
După un timp mă cuprinde iarăși
coșmarul infidelității
Revine obsedant întunericul
în sufletul meu
E un perpetuu ce mă îngroapă de viu
și iarăși ...iarăși...
vine noaptea ■

Poeme
Februarie doar cu tine
Marea e calmă și tu îmi șoptești,
valurile aduc la țărm cadavre vineții,
e singurul schimb cinstit din această ultimă iarnă,
în februarie doar cu tine.
Morții se ridică deasupra apei apoi cad,
vălul de ceață se închide în urma lor.
Respir aurul presărat între noi,
două pietre mângâiate de vântul străin.
Adânc, până în inima inimii mele,
crește dragostea pentru tine, tainic,
în lunga tăcere purtată ca o mască.
Dacă se va rătăci după un nor,
am să-i cer soarelui
să caute pe chipul tău zâmbetul,
regăsindu-te într-o bună zi,
netulburată de vuietul mării.
Dumnezeu nu dă rest,
ne așază sub talpa umedă și rece.
Februarie fără tine – cal alb hoinar
peste dealuri.

Acolo unde nu te găsesc
M-am trezit mort.
Asta mi se întâmplă de fiecare dată
când nu te găsesc lângă mine.
Nu mă vei crede,
privind în urma ochiului scurs și tot îmi pare firesc
– o rană golită de carnea albastră.
Și dacă n-am avut norocul să mă sting de tânăr,
să mă reaprind din dragoste de tine și tot așa,
cu carnea arzând,
toate orele mi-au rămas înfipte adânc în creier,
litere care ustură ca fierul încins.

În măruntaie,
viitorul citit în viscere de femei ascunse
în focul negru.
Împachetez visul de insectă
în mii de gesturi cu care vreau să te surprind.
Mi-am văzut trupul plutind și zburam
paralel lângă mine,
un eu dublu. M-am întrebat dacă altcineva
ne privește.
Cine Dumnezeu știe câți suntem pe lumea asta,
câți rămânem și câți ajungem la capăt.
Dansator pe sârmă la ultimul pas,
călător în neant.
Cad în vid.
Totul în jur e de revizuit,
nu-mi vine ușor să vorbesc și să rescriu.
Cad și nu mai vreau să visez că mă ridic.

Am știut numele tău dar l-am uitat

Mihai
FIRICĂ

și speri că lumea va spune că ai fost pe undeva.
Totul este vopsit în alb,
nu înțeleg semnele scrijelite pe carne.
Îngeri uitați pe pervaz,
statuete pe care rugăciunile le vor readuce la viață.
Glonțul de argint nu m-a nimerit
nici de această dată.

Iepurele verde din tablă
Cineva foarte înalt umblă printre noi
în pantofi de metal,
ne lasă să curgem pe bulevardul alb.
Șuvoi de umilință, lacrimi și dragoste.
Pun mult patos în ceea ce scriu, sunt cald,
căldicel și parcă îmi aduc aminte groapa.
Am săpat prea puțin și câteva degete ies afară,
ghiocei înroșiți de atâta așteptare.
Ce mi-am zis atunci, mai sapă o groapă,
intră tu în ea, arată-le cum se stă cuminte
– un faraon cu ochii goliți.

O fantă deschisă peste o cicatrice.
Mă lovește partea cea întunecată a fricii,
îmi simt brațele smulse din umeri.
Străbat arșița nopții cu setea în minte.
Dacă n-am să plec din limba aceasta
e că aici ești și tu.
Urmăresc o coloană rătăcită de sentimente,
Iepure din tablă verde din față,
năucit de bucuria unei morți rapide și fără glorie, iepure din spate, tot iepure.
Să râdem și să ne rostogolim prin cuvinte.
Dulce-amărui sărutul tău, cumpărat
cu monede mici
Călărind inorogul care știe ultimul drum
risipite cu zgomot pe asfalt.
chiar și fără să-l lovești până la sânge.
După-amiază ciudată şi tristă,
Sfărâmarea dogmei, ștergerea tiparului,
topită în cercuri concentrice,
apoi mi-am pregătit marea trecere
când mai aproape, când mai departe. ■
așa cum pui talpa pe o bucată de cretă
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Folclorul literar,
astăzi

tnolog, antropolog și scriitor, Constantin Eretescu, o personalitate
a exilului românesc din America, a publicat de curând o lucrare
despre Folclorul literar al românilor (Ed. Spandagino, București,
2022). Privirea contemporană (subtitlul cărții) asupra acestui domeniu,
folclorul, cândva prolific, înseamnă încercarea unei paralele a rostului
acestuia cu acela al rețelelor de socializare, efervescente astăzi, care, de
fapt, reiterează obiectivul clăcii de altădată, atenuarea imperativelor
sociale ori de anotimp, prin comunicare, o modalitate de a face timpul
să treacă mai ușor, cu interferențe fictive (sporite, în contemporaneitate, de imagini și clipuri video, transmise prin computer și alte aparate
sofisticate) în viața altora. În mediul online, precum în creațiile orale
de odinioară, se reflectă evenimente diverse, a căror natură este propagată, după firea oamenilor, însă cel mai adesea, prin reformulări sau
pictograme inventate cu umor.
Asistăm, cu adevărat, la un spectacol al lumii, despre care făcea referire,
desigur la alt mod, Shakespeare sau Eminescu, odinioară. În Câteva clarificări
și reașezări, multe repere și căi deschise,
plasate la începutul lucrării, Constantin Eretescu insistă asupra funcțiilor de
bază ale folclorului literar, care a intrat
în raza cercetării relativ târziu, după ce
romanticii germani i-au relevat importanța: „în creațiile orale, poporul și-a
înfățișat credințele, a descris momentele esențiale ale existenței omului sau
evenimentele care priveau întreaga
comunitate, munca, bătăliile, epidemiile, primejdiile naturale”.
Noutatea cărții de față o reprezintă însăși gruparea creațiilor populare în Folclorul obiceiurilor, Folclorul tradițional și Folclorul orașului, o
trilogie ingenioasă, care permite sondarea trecutului istoric, precum și
a urbanului, mediu care, de obicei, era privit separat de acea „cultură
minoră” a satului, despre care scria Lucian Blaga, în Trilogia culturii. În Folclorul obiceiurilor, Constantin Eretescu include „obiceiurile
calendaristice” (Colindele, Plugușorul, Sorcova, Drăgaica, Vasilca) și
„obiceiurile fără dată fixă” (Paparuda, Caloianul, Cununa), în Folclorul
tradițional, se oprește asupra capodoperelor Miorița și Meșterul Manole,
balade care întruchipează cele două mituri fundamentale ale poporului
român, mioritic și cel al jertfei creatoare, precum și asupra Doinei, o
specie lirică de rafinament, și a Strigăturilor, care conțin versuri satirice,
parvenite de la cutumele romanilor, de a-și fi persiflat comandanții, la
anumite date din calendarul cazon. Această parte secundă mai cuprinde
capitolele Proverbele, zicătorile și ghicitorile și Proza (Legenda, Povestirea, Basmul despre animale, Basmul fantastic, Cenușăreasa). În partea
a treia, Folclorul orașului, poate cea mai căutată de către cititori, fiind
ei înșiși martori activi ai închegării genului, figurează Anecdotele, Bancurile, Zvonurile, Legendele urbane.
Cele trei secțiuni sunt însoțite de câte o Bibliografie consistentă.
Constantin Eretescu este un autor inventiv și dornic de comunicare.
Astfel, lasă libere, la final, câteva pagini, intitulate Însemnări, acolo unde
cititorii pot ei înșiși îmbogăți lucrarea cu panseurile lor.
Obiectivul primordial al acestei cărți de actualitate îl constituie intenția autorului de a apropia folclorul de obiceiul indestructibil al tinerilor
de astăzi, de a naviga în neștire pe internet: „Când aud de folclor, cei mai
mulți se gândesc la Miorița sau la Toma Alimoș, toate învățate la școală,
la cântece și jocuri populare, pentru că le mai văd și aud la televizor – pe
scurt, la ceva învechit și, în mod cert, legat de viața la sat. Arareori se
întâmplă să asocieze folclorul cu internetul, bunăoară, deși n-ar face rău:
rețeaua globală chiar este principalul canal de răspândire a unor creații
recente cât se poate de... folclorice” (Constantin Eretescu). ■

Nr. 5 (225) ♦ mai 2022

O carte
document

O

17

Dan
IONESCU

întâlnire norocoasă între un preot-patriot și un editor dăruit
a dat la iveală o carte ce interesează deopotrivă istoria ecleziastică și cea politică, sociologia și economia rurală, relevante
pentru un sat de pe Valea Mureșului, cunoscut mai mult prin ruinele
unei cetăți medievale decât prin evenimentele care l-au animat în primele decenii ale secolului al XX-lea.
Bogdan Mihai Dascălu s-a ilustrat
ca prozator, dramaturg, poet, traducător și eseist, dar și prin preocupările
sale privind literatura confesivă. A
tradus pentru prima dată la noi Jurnalele lui Rilke, apoi și-a asumat
importanta, dar și dificila misiune de
a da o ediție integrală și științifică a
Jurnalului lui Titu Maiorescu, întreprindere rămasă mereu neîncheiată de
predecesorii săi. Din întregul jurnal
maiorescian, care se întinde pe durata
a mai bine de șase decenii (18551917), a tipărit mai multe volume,
ajungând până la 1901. O întâmplare fastă l-a adus în fața manuscrisului acestei cronici, păstrat cu smerenie de urmași, pe care l-a descifrat,
l-a comentat și întregit cu nenumărate note. A rezultat astfel o ediție
exemplară, pe care o pot consulta cu deplin folos specialiștii și pe
care o pot citi cu nu mai puțin interes cei dornici să cunoască pagini
din trecutul zbuciumat al satului românesc de dincolo de Carpați.
Cronica părintelui Ilie Chebeleu este o oglindă sinceră, adică realistă, a perioadei cuprinse între anii 1912 (când tânărul absolvent al
Preparandiei din Arad a fost instalat în Parohia din Șoimoș) și 1940
(când nori negri s-au abătut asupra Ardealului). Autorul cronicii consemnează conștiincios evenimentele pe care le consideră demne de a
fi pomenite, își prezintă consătenii-enoriași cu bucuriile, necazurile
și obiceiurile lor, păstrându-se intenționat într-un plan secundar al
relatării. În ciuda acestei discreții, cititorul atent va izbuti să descopere
cele două ipostaze ale acestui om, asociate firesc de două perioade
istoric diferite și delimitate de anul 1918.
Prima este cea a cronicarului preocupat de înregistrarea oarecum
cronologică a satului și a împrejurimilor sale și când slujitorul altarului
și-a asumat și rolul de îndrumător în toate privințele a drept-credincioșilor săi. Ilie Chebeleu, la fel ca nenumărați alți semeni, este un
preot militant, angajat pe toate planurile vieții spirituale, naționale
și sociale.
În perioada a doua, cea interbelică, acest rol se estompează, el
se mulțumește să înfățișeze, recurgând la o cronologie adeseori
capricioasă, mersul unei istorii situate în afara localității: viața
politică a țării, crizele economice și evenimente oarecum senzaționale
(miracolul de la Maglavit).
Nici iubitorul de istorioare nu este dezamăgit, căci autorul descoperă în trecutul nu prea îndepărtat al satului personaje insolite,
antrenate în întâmplări ieșite din comun care ar fi putut deveni oricând protagoniștii unor povestiri. Surprizele nu lipsesc, căci preotul
a avut norocul să întâlnească fie la Arad, Lipova ori Alba Iulia, fie
să-i aibă oaspeți în propria casă, pe generalul Berthelot, pe mama lui
Octavian Goga, pe Sever Bocu sau pe Nicolae Iorga.
Cronica de la Șoimoș este o capsulă a timpului, care a călătorit
până la noi, păstrând intacte miresmele unei lumi despre care, altfel,
am fi luat cunoștință doar din paginile încremenite ale manualelor
de istorie.
Ilie Chebeleu, Cronica de la Șoimoș. Ediție critică, text stabilit,
studiu introductiv, tabel cronologic, note, bibliografie și anexe de
Bogdan Mihai Dascălu, Timișoara, Editura David Press Print, 2021. ■
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Ion Manolescu ‒ profesor universitar,
scriitor şi teoretician al literaturii graﬁce

ăscut în 1968, în plină „epocă de aur”
ceaușistă, copilăria lui Ion Manolescu
a fost marcată iremediabil de revista
franceză „Pif Gadget”. Pentru micul
„Johnny”, ca și pentru o întreagă generaţie de
copii veniţi pe lume în perioada 1950-1970,
această revistă de benzi desenate a fost singura
cale de evadare dintr-o lume cenușie, tristă, dirijistă până în cele mai intime detalii, unica poartă
deschisă spre un univers paralel, vesel și colorat.
Crescut într-o familie de literaţi, Ion Manolescu are un parcurs clasic de tânăr studios:
absolvent al Facultăţii de Litere, bursier al
unor prestigioase instituţii culturale europene,
doctor în videologie, în prezent conferențiar
la Catedra de Literatură Română a Facultății
de Litere din București. Dar și talentat scriitor
postmodernist, membru al Asociaţiei Scriitorilor Profesioniști din România și al Centrului de
Excelenţă pentru Studiul Imaginii. Însă atât de
mult a însemnat „Pif ”-ul în copilăria sa comunistă, încât Ion Manolescu revine obsesiv în
mai toate cărţile sale la acest subiect. De altfel,
volumul său de debut Întâmplări din orășelul
nostru (Cartea Românească, 1993) îl are pe
prima copertă pe Apache, misteriosul tovarăș
al celebrului Teddy Ted din Vaillant/Pif Gadget
și pe ultima pe însuși autorul, citind un comics.
Ca și personajul principal al întâiului său
roman, Alexandru (ed. Univers, 1998), Ion
Manolescu este fascinat de spaţiul alb dintre
două casete de bandă desenată, „un spaţiu pe
care el, puștiul de 6 ani, ar putea să-l umple
cu propriile născociri”. Această preocupare a
sa pentru hyper-textualitate s-a materializat
într-un alt volum, Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale (ed. Ars Docendi, 2002), în
care, la capitolul Literatură, paraliteratură și
hyper-literatură, el ne dă „un exemplu elocvent
de contractualitate virtuală [ce] poate fi întâlnit
în banda desenată Pif (episodul Prenez garde a
la peinture) desenat de Louis Cance în numărul
104/1971 al revistei «Pif Gadget»”.
Cu un an înainte, Ion Manolescu, alături
de alţi trei tineri universitari, Paul Cernat,
Angelo Mitchievici și Ioan Stanomir, semna
– cu emoţia nostalgiei, dar și cu detașarea
rece a adultului – volumul În căutarea comunismului pierdut (ed. Paralela 45, 2001). În
paginile acestuia – printre altele – autorul face
o analiză documentată a mesajului propagandistic sublimal al benzilor desenate apărute în
„Cutezătorii”, una dintre cele mai difuzate și
longevive reviste pentru copii din acea vreme.
Trei ani mai târziu, cei patru muschetari
propun editurii Polirom o altă carte, optimist
intitulată O lume dispărută, ce cuprinde istoriile lor personale despre acea perioadă, în care
„sfârșitul comunismului a coincis cu vârsta de
aur a propriile lor copilării” (citat aproximativ).
Iată ce spune Ion Manolescu, în capitolul Eu și

Dr. Justice: „Una din marile bucurii ale copilăriei mele venea adusă de postaș sub forma
unei reviste în culori, ambalată într-un plastic
moale și lipicios pe care îl miroseam îndelung,
înainte de a-l deschide. Era «Pif-Gadget» […]
revista care avea să devină, pentru o întreagă
generaţie de puști și adolescenţi ai «Epocii de
aur», cea mai plăcută și eficientă supapă de evadare din monotonia vieții socialiste.”

Ca urmare a dublului succes – de public
și de critică – al acestei cărți, editura Polirom
comanda celor patru tineri autori o voluminoasă
trilogie de Explorări în comunismul românesc
(trei volume apărute în 2004, 2005, 2008).
De-acum Ion Manolescu este gata pentru
cartea vieții lui: Derapaj (Polirom, 2006). În acest
alert roman compozit, de la prima până la ultima
dintre cele 650 de pagini ale sale, tânărul profesor
Alexandru Robe – în fapt un alter-ego transparent al autorului – galopează neobosit după un
anume exemplar al revistei „Pif Gadget”, cel cu
care va dovedi că – prin intermediul „benzii
desenate perpetue” – „Economiștii Minții” au
influențat dintotdeauna istoria României, prin
„transferurile de memorie dintr-o epocă în alta”.
Scris magistral (în anul 2008 cartea va primi Premiul „Vladimir Colin” pentru literatură SF) acest
roman fluviu este și o foarte sinceră declaraţie de
dragoste pentru a noua artă, cea care ne permite
să rămânem veșnic tineri!
În anul 2011, editura Cartea Românească
publică volumul lui Ion Manolescu Benzile
desenate și canonul postmodern (premiul Salonului Internaţional al Benzii Desenate de la
Constanța – în același an). Autorul reunește
în paginile volumului său mai multe articole
și studii apărute anterior în reviste literare de
prestigiu precum „România literară”, „Observator cultural”, „Vineri”, suplimentul cultural
al revistei „Dilema”, „Euresis”, „Tomis” etc., pe
care însă le completează și le aduce la zi.
Cele 250 de pagini dense ale cărţii reprezintă nu doar o pasională cât mai ales o riguros
știinţifică pledoarie pentru includerea benzii
desenate ‒ pe care o numește „literatură desenată”

‒ în noul canon literar. Volumul profesorului I.
Manolescu este prima cărămidă dintr-un viitor
edificiu al exegezei românești asupra benzii desenate, și cred că el va avea o contribuție importantă
la demolarea prejudecăților intelighenției noastre
despre cea de-a noua artă.
La Cluj, de vreo două decenii, funcționează
în cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” Centrul
de Cercetare a Imaginarului Phantasma, coordonat de profesorul Corin Braga care, printre
altele, organizează dezbateri și think tank-uri
despre domeniul imaginarului. Transcrise ulterior pe hârtie, aceste dezbateri sunt publicate
de editura Polirom sub formă de carte.
La finele lui 2021 a apărut astfel volumul
Concepte și metode în Cercetarea Imaginarului.
El reunește contribuțiile lui Basarab Nicolescu,
Mircea Cărtărescu, Călin-Andrei Mihăilescu,
Paolo Bellini, Adriana Babeţi, Caius Dobrescu,
Laura T. Ilea și Ion Manolescu.
Intervenția profesorului I. Manolescu poartă
titlul Legimitatea benzii desenate. O perspectivă
psiho-narativă și, așa cum arată titlul și subtitlurile, O acreditare dificilă, Narativitatea BD. Un
estetism universal, Psihologia narațiunii grafice,
este un nou episod din munca sa pentru legitimarea celei de-a noua arte și în țara noastră.
„Argumentele și exemplificările studiului
de faţă arată că banda desenată și, mai ales,
romanul grafic, denotă o perfectă legitimitate
estetică și merită validate canonic în istorii literare (sau de artă), manuale, antologii,
dicționare, enciclopedii ș.a.m.d.”, notează Ion
Manolescu la finalul contribuţiei sale.
Prelegerea profesorului a fost urmată de o interesantă discuție despre subiectul propus, la care au
participat Corin Braga, Marius Conkan, Mihaela
Ursa, Doru Pop, Andrei Simuț, Raluca Mărginaș,
Simina Rațiu, Radu Toderici, Flaviu Pătrunjel, discuție integral transcrisă și ea în volum.
Pierre Pascal, unul dintre cei mai importanți promotori al BD-ului în spațiul francofon,
spunea încă din 1991, la Salonul BD de la
București, unde a fost invitat de onoare, că
nici o artă sau gen literar nu există oficial fără
un aparat critic corespunzător. În România
există deja o Istorie a Benzii Desenate Românești
precum și un Dicţionar al autorilor români de
benzi desenate, dar lipseau studiile de teorie
și critică a benzii desenate. Și cine altul ar fi
putut semna aceste studii, decât un pasionat și
devotat colecționar de benzi desenate, în egală
măsură un profesionist al scrisului, doctor în
teoria imaginii, precum Ion Manolescu?
Iată de ce bedefilii români nu se sfiesc în a-l
compara pe Ion Manolescu cu Umberto Eco și
sunt optimiști că vor apuca ziua în care critica
literar-artistică de la noi va scrie în mod firesc și
curent, despre letteratura grafica, graphic novel, le
roman graphique, cum este denumită astăzi banda
desenată în Italia, Statele Unite și Franţa/Belgia. ■
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Algoritmul Mediterana

n Pericle, una dintre ultimele sale piese,
William Shakespeare descrie o geografie
mai puțin obișnuită: cea a Mediteranei de
răsărit. Dinamică și plutitoare. Autorul a dorit
să le ofere spectatorilor englezi din Renaștere
nu numai povestea cu happy-end a unui prinț
din Tyr, care își regăsește fiica pierdută și soția
crezută moartă, ci și posibilitatea de a călători
dincolo de granițele țării lor, înspre țărmurile
îndepărtate ale Estului mediteraneean. Invitația la turism naval – „Vă-nchipuiți că scena e/
Puntea corabiei” – satisface, măcar în parte,
visul de expansiune al Renașterii engleze și
fanteziile globalizatoare ale contemporanilor
lui Shakespeare.
Ar mai fi de menționat faptul că, atunci
când dramaturgul a ales prin 1607 să navigheze
împreună cu Pericle pe scena teatrului The
Globe, el s-a bucurat de un succes uriaș. Poate
că atmosfera de basm și victoria unui Făt-Frumos antic în lupta cu balaurii mării era ceea ce
doreau spectatorii să vadă. Sau poate că finalul
îi făcea să plece acasă mai fericiți decât după
moartea lui Hamlet sau a regelui Lear. S-a mai
găsit și o altă explicație: piesa imită miracolele medievale, unde frecventele schimbări de
stil, ca cele des repetate în Pericle, erau foarte
apreciate. Orice am crede, strategia aleasă de
Shakespeare a fost pentru anii aceia o reușită.
Pericle pornește pe Mediterana cu intenția
de a se căsători cu fiica regelui stăpân peste
Antiohia. Aici trebuie să răspundă la o ghicitoare, care îi dezvăluie relația incestuoasă
dintre rege și fiica acestuia. Fugind înapoi la
Tyr ca să nu fie omorât de regele hotărât să-și
păstreze secretul, naufragiază în apropiere
de orașul Pentapolis și participă la un turnir
care i-o va oferi de soție pe Thaisa, fiica regelui Simonide. Atunci când Antioh moare și
nu mai reprezintă nici o primejdie, Pericle se
întoarce cu soția lui la Tyr. În drum spre casă,
Thaisa naște pe mare și, părându-li-se tuturora că a murit, este azvârlită în apele mării,
de unde va fi salvată de un vindecător din Efes.
Copila nou-născută, Marina, prea mică pentru
a rezista unui lung drum până acasă, rămâne
la Tars pentru a fi crescută de guvernatorul
locului. După ani, Marina va fi răpită de pirați
și vândută unui bordel din Mytilene. Pericle
își găsește acolo fiica, pentru ca mai târziu,
îndemnat în vis de zeița Diana, să plece la
Efes, unde se va întâlni cu soția de care a fost
despărțit în tot acest timp. Regele va rămâne
cu ea la Pentapolis, iar Marina, după nunta sa
cu guvernatorul Lisimah, va domni la Tyr. Iată
cât de complicat își găsește fericirea un rege
vitregit de soartă, plutind pe apele investite din
plin cu energia imaginativă a autorului lor.
Numeroasele călătorii ale personajelor din
această piesă nu înseamnă doar o extindere
a geografiei ficționale existentă până atunci:

ele se leagă și de experiența naufragiilor, de
temeri, frustrări, dorințe, vise și necazuri trăite
intens de toate personajele. Marea înseamnă
aici naștere și moarte, moarte și renaștere. Este
o șansă dată rătăcitorilor de a se descoperi pe
sine într-un univers, și benefic, și dușmănos
în același timp, al apelor învolburate. Căci, ne
spun exegeții, marea e în această piesă „cauza
tuturor evenimentelor”, cu precădere a pelerinajelor care implică importante reverberații
sociale și spirituale. Prin ea câștigăm perspective noi asupra vieții și a morții, a providenței

divine, a drepturilor și obligațiilor conducătorilor de obști – fie că sunt regi, prinți sau
guvernatori –, a șansei de a te opune loviturilor
soartei și a luptei împotriva răului predominant din jur. Prin sugestiile oferite de mare,
acțiunile din piesă câștigă valori simbolice, cu
o amplă dimensiune mitică: povestea lui Pericle este „scufundată în apele dătătoare de viață
ale folclorului și legendei, până când suferă
o schimbare și devine o poveste marină”, ne
spune cunoscutul critic Anthony Miller.
A pleca pe mare înseamnă, ca și atunci
când privești în interiorul tău, să înfrunți infinitul, primejdia, imensitatea plină de surprize.
Înseamnă să ajungi în locuri unde teroarea și
violența sunt maxime sau, dimpotrivă, unde poți
să fii salvat prin generozitatea și prietenia oamenilor. O viață en voyage e plină de surprize: așa
o descrie și Sir Anthony Shirley, cel care a plecat
în 1599 la curtea șahului Abbas cel Mare pentru
a moderniza armata persană și a fost, mai mult
ca sigur, cel care l-a influențat pe Shakespeare.
Dacă viața trăită acasă se desfășoară liniștit
pentru Pericle, odată ajuns pe ape eroul devine,
vrând, nevrând, un explorator. Purtat de la un
țărm la altul și de la o stâncă la alta de „ața aspră
a talazurilor”, Pericle înțelege și pledează cu
energie că omul e supus naturii: „Vânt, ploaie,
fulger, nu uitați că omu-i/ Făcut să se încline
în fața voastră”. O va face în toate naufragiile
sale, începând cu cel care îl aruncă la Pentapolis, iar atunci când s-a apucat „de marinărit”
pentru a scăpa de Antioh, Pericle știe că riscă
totul pe mare: nu numai viața, ci și poziția lui
de rege. De „stirpe aleasă”, cu un tată asemenea
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unui „soare”, venerat de toți cei ce stăteau în
jurul tronului său din Tyr, Pericle pornește spre
Tars cu o flotă falnică și o suită numeroasă. Dar
trebuie să uite totul când naufragiază și este
prezentat de Thaisa tatălui ei drept un simplu
„domn din Tyr”, azvârlit de mare pe țărmul lor.
Pe de altă parte, marea cu furtunile ei sunt
un ajutor ideal pentru a provoca schimbările
interioare ale eroului. De două ori victima
furtunii și de două ori înălțat în har, Pericle
reprezintă, conform criticului Howard Felperin, „o splendidă parabolă pentru iluminarea
noastră spirituală”. E o renaștere, care înseamnă în cazul lui
Pericle regăsire, iertare, eliberare
din singurătate; e efortul de a da
o formă finală relației organice
între prăbușire și refacere, prima
provocată de gelozii nemotivate,
pierderea averii, despărțire și
exil, cea de-a doua datorată dragostei, prieteniei și iertării.
Iată deci un Everyman
al apelor: forțele exterioare
lui Pericle – zei, societate,
destin – se impun prin acțiunile necruțătoare ale mării, iar eroul nu poate
decât să cedeze resemnat în fața lor, fără prea
multe dezbateri morale, parabole filosofice sau
cugetări serioase despre a fi sau a nu fi pe ape.
Lumea și oamenii, își dă Pericle seama, sunt
umbre trecătoare, vise risipite, la fel de superficiale precum haosul, dezordinea și pericolul.
Singurele care rămân neschimbate, mereu aceleași, mereu cadențate, sunt fluxul și refluxul
mării. Iar misterele Mediteranei sunt legate de
un trecut păgân, semi-legendar. Numeroasele
aluzii la zeii Eladei, menționați aproape în fiecare scenă, nu lasă nici o îndoială: suntem în
timpuri pre-creștine și într-o altă lume decât
cea a publicului renascentist. Dintre zei, cel
mai important e, firește, Neptun, o divinitate
imprevizibilă și de nestăpânit: uneori este zeul
,,celei mai blajine brize”, căruia îi este încredințat Pericle la plecarea din Tars; alteori este un
inamic înfricoșător, singurul care poate porni
furtunile și opri talazurile urcate până la cer,
dacă se hotărăște să lege vânturile dezlănțuite
din plin cu „lanțuri de aramă”.
De fapt, a privi/citi o piesă ca Pericle nu este
altceva decât un dans pe valuri, unde publicul
însoțește autorul și personajele sale, îmbrățișându-i într-o interacțiune dinamică. Este o
experiență unică și plină de semnificații, cu
atât mai mult cu cât Shakespeare nu ne propune doar un vals obișnuit. Invitația lui de a
dansa împreună este un impuls spre o fericire
plutitoare, ce poate fi câștigată pe talazurile
frământate ale Mediteranei de Est doar dacă
zeii sunt dispuși să te ajute. Adică regizorii și
actorii lui. ■
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e-a lungul celor 400 de sute de ani de
la trecerea lui Shakespeare în patrimoniul mondial, piesele sale au fost
interpretate, adaptate, adoptate și însușite atât
în țară, cât și în străinătate. Începând cu faima
sa crescândă în secolul al XVII-lea, bine documentată de publicarea Primului Folio, și-a găsit
treptat drum în discursul critic al secolului
al XVIII-lea. Secolul al XIX-lea a fost și mai
prolific: odată cu expansiunea fără precedent
a Imperiului Britanic, Shakespeare a devenit
un simbol al centrului colonial și un subiect
principal în programele școlare nu numai în
Europa, ci și în țările îndepărtate din Asia și
Africa. Comemorările lui Shakespeare din
2016 au culminat cu Congresul Mondial
Shakespeare desfășurat atât la Stratford-uponAvon, cât și la Londra, care a adunat savanți
prestigioși din întreaga lume. Dezbaterea
privind adaptarea și însușirea a căpătat noi
dimensiuni. Criticile mai recente au introdus
noi direcții de cercetare care acoperă toate cele
șapte dimensiuni discutate anterior ale lui Shakespeare á la dérive, inclusiv adaptări de scenă
și film, manga și anime, sau chiar prezența
lui Shakespeare pe platforme web precum
YouTube. A fost inventat și un termen nou,
glocalization, o combinație între globalizare
și localizare, pentru a defini situația actuală
în care Shakespeare, un produs internațional,
a fost personalizat treptat pentru a se potrivi
gusturilor și intereselor locale. Este un proces
care a început în secolul al XIX-lea, când piesele lui Shakespeare au fost treptat descoperite,
traduse și interpretate nu numai în multe națiuni europene emergente, ci și în țări precum
Siria și Egiptul. Asemănările sunt izbitoare, în
majoritatea cazurilor, primele adaptări fiind
rezultatul traducerilor din alte limbi decât
originalul englez – germană sau franceză în
România și alte țări din Europa de Est și de
Sud-Est, sau franceză în Siria, Liban și Egipt.
Distingem cel puțin două probleme cu
care se confruntă un cercetător al adaptărilor
shakespeariene: în primul rând, adaptarea și
aproprierea, atât dramatice, cât și de altă natură,
sunt la fel de prost înțelese și neadecvat teoretizate, pe atât de omniprezente; într-adevăr, nu
există nici măcar un acord asupra faptului dacă
este vorba despre un gen dramatic sau literar
specific sau despre o practică culturală largă. În
al doilea rând, din cauza acestei lipse de înțelegere teoretică, nu există un consens cu privire
la utilizarea diferiților termeni folosiți pentru a
descrie și a discuta această activitate. Ceea ce ne
interesează este accentul pus pe terminologie. În
studiul său din 1976, Modern Shakespeare Oﬀshoots, Ruby Cohn a avansat termenul „oﬀshoot”
(în sensul de ramură, lăstar), pentru a acoperi o
gamă largă de alți termeni diferiți: prescurtări,
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Recitindu-l pe Shakespeare:
între apropriere și parodie
adaptări, completări, modificări, ameliorări,
amplificări, măriri, conversii, distorsiuni, amendamente, interpolări, metamorfoze, modificări,
mutilări, revizuiri, transformări, versiuni.
Al doilea termen care ne interesează este
„mash-up”. Dacă un mash-up poate fi definit,
în cazul lui Shakespeare, ca orice producție
(literatură, film, TV) care combină elemente
ale unei opere literare preexistente (o piesă Shakespeare) cu un gen diferit, atunci obținem o
întreagă gamă de romane, piese de teatru noi,
filme, seriale TV, seriale WEB, romane gra-

William Shakespeare
la Muzeul Madame Tussauds din Berlin

fice și anime. S-au scris capitole și chiar studii
întregi dedicate romanelor grafice și versiunilor
animate ale pieselor lui Shakespeare. Faptul că
o serie de producții păstrează titlul sursă poate
induce în eroare, deoarece sunt versiuni complet noi, piesele fiind plasate fie într-un cadru
complet diferit, fie într-o epocă istorică (de
exemplu, Hamlet în regia lui Kenneth Branagh are loc în epoca victoriană. Producțiile lui
Akira Kurosawa sunt exemple bune de transfer
și adaptare culturală, deoarece intrigile originale sunt complet adaptate la condițiile politice
ale Japoniei medievale. Considerăm că gama
largă de abordări ale dramelor scrise în urmă
cu patru sute de ani – pe lângă motivele comerciale care pot fi văzute în spatele multora dintre
aceste producții – provine din dorința profundă
a producătorilor de a-l aduce pe Shakespeare
mai aproape de publicul modern, la fel cum au
făcut Francis Gentleman, Jean-Baptiste Perrin
și Frații Lamb cu două secole în urmă.
O întrebare care i-a preocupat pe cercetători este măsura în care aceste adaptări – fie că
le numim „oﬀ-shoot” sau „mash-up” – ating
genul parodiei. În ceea ce privește parodia,
Simon Dentith comentează includerea parodiei printre practicile culturale „care fac aluzie,
cu intonație evaluativă deliberată, la textele
precursoare. Așa cum nu putem vorbi fără a

adopta o atitudine față de cei cărora le vorbim
și față de ceea ce vorbim, tot așa trebuie să
ne situăm evaluativ față de limba pe care o
folosim” (Simon Dentith, Parody, Routledge,
2000). Dacă da, toate cele șapte cazuri ale vieții
postume a lui Shakespeare descrise mai sus se
încadrează în categoria parodiilor. Linda Hutcheon discută parodia ca pe o manifestare a
gândirii postmoderniste atunci când spune că
„noțiunea de parodie ca deschidere a textului, mai degrabă decât o închidere, este una
importantă: printre multele lucruri pe care
intertextualitatea postmodernă le provoacă
sunt atât închiderea, cât și sensul singur, centralizat. Caracterul său provizoriu voit și dorit
se bazează în mare parte pe acceptarea infiltrației textuale inevitabile a practicilor discursive
anterioare” (A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, 1988).
Dimensiunile ideologice ale parodiei devin
evidente atunci când este legată de satira, atunci
când parodia devine, potrivit lui Edward Said,
„scrisul lucrând prin alte scrieri, alte textualizări
ale experienței” (în Hutcheon, op. cit.). În multe
cazuri, intertextualitatea poate fi un termen
prea limitat pentru a descrie acest proces; interdiscursivitate ar fi poate un termen mai exact
pentru modurile colective de discurs din care
postmodernul extrage parodic: literatura, artele
vizuale, istorie, biografie, teorie, filozofie, psihanaliza, sociologie, iar lista ar putea continua.
Revenind la Simon Dentith, „funcțiile pe
care le servește parodia pot varia foarte mult,
astfel încât este imposibil să se precizeze o singură direcție socială sau culturală pentru mod.
De fapt, semnificațiile sociale și culturale ale
parodiei, ca toate enunțurile, nu pot fi înțelese
decât în densitatea relațiilor interpersonale
și intertextuale în care intervine”. Chiar dacă
recentele adaptări shakespeariene la film nu
folosesc neapărat parodia, producțiile de cultură
populară abundă în diferitele sale utilizări. Un
motiv este ambivalența transgresiunii a genului. Adaptările parodice cinematografice ale lui
Shakespeare pun la îndoială autoritatea lui Shakespeare și distrug părerile tradiționale asupra
pieselor sale. În același timp, susțin opinia conform căreia Shakespeare este un atu cultural
de neprețuit și – apropriindu-și piesele sale – îi
recunosc capacitățile de a capta imaginația.
În plus, parodia nu este îndreptată numai
asupra operei lui Shakespeare, deoarece vizează
cultura contemporană a secolelor XX și XXI
pe care aceste producții o critică. Oricare ar
fi implicarea acestor filme în cultura populară
contemporană, ele problematizează cinematizarea pop a lui Shakespeare, amuzându-se pe
seama termenilor prin care Shakespeare a fost
atât de des modernizat și popularizat. Ca „act
de încorporare”, parodia se străduiește să se →
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Tudor Chirilă și „Visul American”
al libertății de a ne face rău singuri

storia se repetă sau este, de fapt, neschimbată? Progresul, evoluția sunt motoarele
ce urnesc universul sau doar niște puncte
mici pe o hartă enormă a unei realități nestrămutate? Cea a greșelii perpetue, a păcatului
rostogolit la nesfârșit, a lecțiilor neînvățate...
Eric Bogosian a scris textele ce alcătuiesc Visul
American în urmă cu câteva decenii. Pe atunci,
o radiografie de mare acuratețe a societății în
care trăia. Dar prezentul ne arată că nimic nu
s-a schimbat, de fapt. Că în ciuda foițelor de
ceapă subțiri și fragile în care învelim câte un
deceniu care mai trece, nucleul rămâne același, oamenii rămân aceiași, problemele lumii
în care trăim rămân aceleași.
În aprilie, actorul Tudor Chirilă și regizoarea Iarina Demian au împachetat Visul
American de la Teatrul de Comedie din București și au pornit în turneu național, începând
cu orașele Caracal și Craiova. Am văzut spectacolul în Craiova, într-o sală plină de lume
pestriță, așa cum se întâmplă, de obicei, la un
spectacol venit din Capitală, cu nume sonore.
Unii au uitat, probabil, că Tudor Chirilă
vine pe scenă în calitate de actor și nu de
muzician în concert, așa că au scos telefoanele să filmeze pasaje întregi și să facă zeci de
fotografii. De altfel, înainte să înceapă unul
dintre monologuri, Tudor Chirilă i-a și spus
unui spectator din primele rânduri: „Nu mai
filma”. În timpul spectacolului, am auzit telefoane sunând de cel puțin șase ori. Nu mi s-a
mai întâmplat asta la un spectacol de teatru
din Craiova de ani de zile. Cu toate astea, sunt
neajunsuri care vin și cu lucruri bune. E clar că
o bună parte dintre spectatorii din acea seară

nu consumă teatru pe pâine de fel și nu e niciodată rău să câștigi încă un om în sala de teatru.
Întrebarea e dacă ai câștigat un spectator sau
doar un vizitator rătăcit, care pleacă mândru că
a bifat un „attending” sau un story pe rețelele
de socializare.

Visul American îi poate câștiga și pe unii
și pe ceilalți. Pentru că e sclipitor, ca o firmă
luminoasă din Times Square. Și ofertant, atât
pentru omul de pe scenă, cât și pentru cel din
sală. E America și lumea-ntreagă, înghesuită
în 90 de minute și 9 personaje. E Hollywood și
agenți de vânzări care construiesc continente
cu țigla lor, și un pic de Trainspotting, și imigranți pentru care visul înseamnă să faci cum
trebuie „cartofii prăjiți” și să îți repeți la nesfârșit mantra succesului: „munca, munca și iar
munca”. Și oameni ai străzii care au de toate în

→ împace cu materialul de fundal prin ironie sau cri-

tică. După Linda Hutcheon, dacă actul parodiei este
un act de sinteză, atunci funcția sa este o funcție de
separare, de contrast, iar deosebirea dintre textul pe
fundal și noua remaniere devine clară pe măsură
ce acestea sunt măsurate și comparate. De aceea,
„parodia în arta modernă este dramatizarea acestei
diferențe.” („Parody without ridicule: Observations
on modern literary parody”, în Canadian Review of
Comparative Literature, Spring 1978).
Adaptarea lui Shakespeare pe hârtie, pe scenă
sau pe ecran – fie că este vorba de marele ecran
sau de monitorul unui computer – a fost o tentație de mai bine de patru sute de ani. Creația sa
literară oferă o comoară copleșitoare de inspirație
unei modernități sau postmodernități dornice de
succes și de magia cuvintelor sale traduse într-un
context contemporan. Chiar și Shakespeare a fost
un adaptator care și-a construit lucrările pe schițele
predecesorilor săi, deși criticii de-a lungul timpului
au demonstrat că originalitatea sa este supremă și
că orice adaptare rezultată din creațiile sale poartă
povara unei prezumții de modificare. ■
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punga lor cu aurolac. Este paradox. Supradoza
de libertate și radicalism religios. Este mărire și
decădere, poleială și mizerie. Iar Tudor Chirilă
și Iarina Demian, alături de scenografa Irina
Moscu, reușesc să ne livreze acest vis american paradoxal fără ambalaje inutile. Simplu,
rezonant. Esențial.
În spatele actorului, un ecran enorm
proiectează imagini evocative, simbolice, susținând monologul și completând scena. Alte
artificii nu sunt necesare. Atunci când textul
e bun și actorul îi ține piept, nici nu mai e
nevoie de altceva. Tudor Chirilă reușește să
treacă subit dintr-un personaj în altul fără a
pierde din forță ci, dimpotrivă, acumulând,
cu fiecare dintre ele, mai multă energie. Și din
public se simte la fel. Oamenii acumulează, cu
fiecare tablou, mai multă emoție. La început,
se acomodează cu formatul spectacolului, aplaudă după monolog. Apoi, încet-încet, încep să
răspundă. Un râset mai reținut, apoi un hohot,
apoi câteva aplauze rătăcite în mijlocul unui
monolog, apoi tot mai multe. La final, ropote.
Un actor înclinându-se. Un castel de cărți fragil
pe care el, alături de o regizoare și o scenografă,
l-au făcut de neclintit.
Și o mică notă a spectatoarei subsemnate.
Mi-ar fi plăcut mai mult ca tabloul visului
american să nu se termine cu pastorul – în
ciuda efuziunii actoricești extraordinare – ci
cu tabloul precedent, cu muzica sa, cu mesajul
său atât de pregnant pentru o societate răscolită, din 24 februarie încoace, de teama de a-i
fi furată libertatea de a muri când își dorește
ea și nu când decid oamenii din fotolii. Să ne
rămână libertatea de a ne face rău singuri. ■
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de prostituată, așa cum ne-o arată Nastia (Ioana
Anastasia Anton), ușor răsfățată de bonomia
sau toanele Baronului, ori de o profundă și
dureroasă ratare profesională, în cazul Actorului și nu numai al lui. Dacă însăși recunoașterea
Răului poate însemna o geană de lumină din
viața acestor „îngeri decăzuți”, și mai semnificativi sunt însă acei vectori ai nevoii și ai efortului
de eliberare de sub povara erorilor, a păcatului și a ratării, așa cum ne-o transmit Vaska,
atras de puritatea desăvârșită a Natașei (Maria
Veronica Vârlan), sau Actorul, pentru o clipă
cucerit de exortația blândului Luka (Marian
Râlea), capabilă să-l determine a reveni la
gloria scenei, chiar Kvașnia (Anca Sigartău),
iubita polițistului Medvediev (Marius Chivu),

ea devenind liderul neoficial al grupului, alături
de cel „spiritual”, rol în chip cuceritor câștigat
de înțeleptul Satin și exprimat în de voluptatea
„cochetăriilor” sale filosofice.
Paleta cromatică ce se dezvăluie treptat,
sfidând fundalul cenușiu-domestic din începutul discursului artistic, este completată de
laconismul lui Bubnov, de automatismul gesturilor lui Klesci (parcă orbit de îndemnul
cehovian de a-și afla și bucuria și uitarea în
muncă), de înflăcărata discuție despre adevăr
și măreția omului, impulsionată de Satin și
de băutura căreia îi va ceda într-un târziu și
evlaviosul Tătar (Constantin Dogioiu), ori de
moartea Annei (Oana Tudor), așteptată de toți,
însă vegheată cu duhovnicească comprehensiune doar de același blând Luka.
Marea izbândă obținută de acest foarte
talentat și ambițios regizor cred că este configurată tocmai de minuțiozitatea și consecvența
cu care sondează înlăuntrul acestor vieți vidate
de sens și de împlinire, iluminând contrapunctul dintre adevărul și măreția omului,
proclamate de Satin, și realitatea condiției lor,
răspicat denunțată de Klesci și de Bubnov, ori
marcată de moartea Actorului, pe care Satin,
înciudat de spargerea „chefului”, este gata de a
încredința-o derizoriului.
Odată cu credibilitatea viziunilor regizorale
proprii acestui spectacol, ce ne-a amintit și de
alte două adaptări remarcabile, realizate mai
demult de Ion Cojar la Naționalul bucureștean
și, mai aproape în timp, de Yuri Kordonsky
la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca,
stăruie pe retina memoriei și a sufletului meu
performanțele incontestabile ale unor minunați interpreți, în frunte cu Cornel Scripcaru,
ca întotdeauna capabil să confere și individualitate și stranietate personajelor sale, Marian
Râlea, Radu Amzulescu, Lucian Ifrim, Adrian
Nicolae și tânăra Maria Veronica Vârlan, din
nou excepțională, după evoluția de debut, dar
greu de uitat, din spectacolul cu Incendii, de
Wajdi Mouawad, în regia Alexandrei Banea. ■

și argumentează că adevăratul erou literar al scriitorului rus „a început să se contureze abia după
grozăvia condamnării la moarte și a experienței de
la ocnă”. Hanna Bota concluzionează că Unele cărți
se zămislesc când vor ele, ca răspuns la întrebarea cum ajunge experiența trăită literatură. Vasile
Spiridon își numește Învinșii învingători cronica
pe care o redactează la romanul Maratonul învinșilor al lui Gabriel Chifu, iar Marius
Jucan își intitulează Avatarurile
clasicului „naiv” recenzia pe care o
face la recenta carte a lui Constantin Cubleșan:
Ion Creangă, clasic al artei naive. Publicația clujeană mai propune cititorului cronici
literare interesante, precum Ana Blandiana și provocările fantasticului (Gh.
Glodeanu), Școala critică de la Geneva (Constantin
Cubleșan), Carbon descompus (Victor Cubleșan),
Onomastică frazeologică (Viorel Mureșan) sau
Manifest al morților voluntare (Vlad Moldovan),
dar și poeme semnate de Nicolae Prelipceanu sau
Cassian Maria Spiridon.
Ultimul număr al revistei Poesis îl omagiază pe
scriitorul, preotul și politicianul Vasile Lucaciu la o

sută de ani de la moarte prin articolul comemorativ al directorului D. Păcuraru (Centenar Lucaciu
sau statuia călătoare), care evocă atât viața și opera
acestei personalități ardelene, cât și povestea plină
de peripeții a statuii care îl reprezintă și care este
prezentată pe prima pagină. La rubrica de cronică literară, numărul propune câteva recenzii
relevante semnate de Șt. Marinescu (Lirism între
firesc și livresc), Gela Enea (Nervul moral și lirica
întoarcerii în timp), Elena Cîmpan (Cine se pune
cu îngerii), Toma Grigorie (Cuvântul poeziei,
hrană spirituală) sau George Vulturescu (Suzana
Fântânariu – Exces de melancolie), în timp ce la
secțiunea de eseu oferă câteva articole pertinente semnate de Gh.
Glodeanu (Gellu Naum și athanorul poeziei), Anca Sîrghie (Dramaticul destin al
publiciștilor Nicolae Cristea și Mihai Eminescu),
Cristina Scarlat (Hemingway la Paris. Sărbătoarea
continuă) sau Al. Zotta (Matei Vișniec și teatrul
scurt). Merită semnalate și rubricile de poeme
contemporane și poezii din literatura universală,
unde sunt consemnate creații lirice ale unor autori
români și străini. ■
Red.

În subsolul
condiției umane

a sala de la Grădina Icoanei, premieră
a Teatrului „Bulandra” cu Azilul de
noapte, de Maxim Gorki, în traducerea
binevenită a lui Bogdan Budeș, regia semnată
de Vlad Cristache și scenografia lui Andu
Dumitrescu. Din start, percepem o surpriză
prin transformarea spațiului oferit cu generozitate jocului, încât scena „răpește” o bună parte
din fotolii și loja sălii. „Azilul” ia forma unui
uriaș subsol de bloc, cu paturile suspendate și
aliniate grijuliu, aproape ca la un salon de spital
sau o cazarmă, încât, cu gândul la obsedantele
imagini dramatice de pe ecranele televizoarelor, îmi aduc aminte de orașele și adăposturile
antiaeriene ale tragediei ucrainene, cu locuitorii
terorizați de „hecatomba” săvârșită de rachetele și avioanele rusești. Doar câțiva dintre eroii
piesei au parte de un spațiu privilegiat, ca Vaska
Pepel, aflat într-o „alveolă” din imediata vecinătate a scărilor de bloc, sau „Actorul”, căruia
regizorul și scenografia i-au rezervat acoperișul
unui voluminos cuptor din fundalul scenei.
În acest spațiu de joc va avea loc și odihna
și viemuiala personajelor, netulburate de
alt zgomot venit de sus, decât de conflictele
violente dintre stăpânii „azilului”, hrăpărețul și cinicul Kostîliov, sugestiv întrupat de
Dan Aștilean, și Vasilisa, apriga lui consoartă
(Rodica Lazăr), nesupusă în cuplu, dar posedată de atracția carnală față de Vaska (Adrian
Nicolae). Faptul va fi dezvăluit viguros într-o
scenă erotică dintre cei doi, „monitorizată” de
Kostîliov, de unde și deznodământul acestui
„triunghi”, marcat de crimă și pușcărie.
Acest univers uman aparent pestriț se
înfățișează privirilor și interesului nostru cu
precădere prin referirile autobiografice ale

keanos
Numărul 2/2022 al revistei de literatură și cultură Steaua debutează cu un editorial (Atitudini)
în care directorul Ovidiu Pecican se
pronunță „în favoarea meritocrației,
a depolitizării spațiului literar, a criteriului estetic și a pluralității opțiunilor”. Sub titlul
Camil Petrescu – Momente de accent, Irina Petraș îl
introduce pe cititor în tema „privirii creatoare” din
proza celebrului scriitor român, iar eseul lui Virgil
Podoabă îi dezvăluie acestuia viziunea medievală
asupra timpului prin intermediul epopeilor și
poemelor filosofico-religioase ale respectivului
Ev istoric. Mai multe pagini sunt dedicate redării
unui fragment de teatru inedit din opera prozatorului contemporan Dumitru Radu Popescu,
pe care Ioan Holban îl apreciază critic drept Un
arhitect al romanului. Citându-l pe Dostoievski,
Antoaneta Olteanu titrează că Omul este o taină

Teatru

eroilor, cu evenimente mai puțin plăcute,
uneori legate și ele de crimă și pușcărie, sau
pur și simplu de naufragiu social și moral, așa
cum se întâmplă cu Klesci (Andi Vasluianu),
cu Bubnov (Radu Amzulescu), cu „Baronul”
(Adrian Ciobanu), cu Satin (Cornel Scripcaru)
ori cu Actorul (Lucian Ifrim) și nu numai cu
ei. Dincolo de „căderea din rai”, impresionantă
este criza lor de sinceritate, când își recunosc
adevărata identitate, de hoț, în cazul lui Vaska,
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Scrisul Românesc

Nr. 5 (225) ♦ mai 2022

23

Festivalul Internațional Shakespeare

F

Programul spectacolelor (selectiv)

estivalul Internațional Shakespeare,
manifestare artistică de anvergură, întemeiat în 1994 de actorul Emil Boroghină,
având alături pe Ilarian Ștefănescu și Vlad Drăgulescu, a ajuns la ediția a XIII-a. Se desfășoară
în perioada 19-29 mai a.c. și cuprinde o serie
de spectacole montate în versiuni diverse de
către trupele teatrelor din țară și din străinătate,
Craiova devenind din nou centrul shakespeareologian mondial spre lauda celor care au trudit
pentru încă o reușită. Pe lângă trupele din
România, spectatorii se vor întâlni cu trupe de
teatru recunoscute din Marea Britanie, Canada,
Japonia, Italia, Danemarca, Germania, Suedia,
Lituania, Republica Moldova.
Din diversitatea manifestărilor artistice programate în sălile Teatrului Național
„Marin Sorescu” și altor locații, multe în aer
liber, precum Piața „Mihai Viteazul”, unde va
avea loc și deschiderea oficială, Departamentul
de Arte și Media al Universității din Craiova,
Teatru „Colibri”, Casa de Cultură a Studenților, Scena Mică Walletta Towers, Electroputere
Mall, Piața „Frații Buzești” din Centrul vechi al
Craiovei, Teatrul de vară din Parcul „Nicolae
Romanescu”, Grădina Botanică etc., selecționăm pentru cititorii revistei ceea ce este
reprezentativ din programul acestei ediții.

Joi, 19 mai
ora 19, Teatrul Național „Marin Sorescu”,
spectacol inaugural – 887, regia Robert Lepage,
prezentat de Ex Machina, Quebec.
Vineri, 20 mai
ora 19, Teatrul Național „Marin Sorescu” –
887, regia Robert Lepage, spectacol prezentat
de Ex Machina, Quebec.
ora 2030, Parcare Electroputere Mall –
Doamnele lui Shakespeare, regia Alexandru
Boureanu, prezentat de Departamentul de Arte
și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatrul Național „Marin Sorescu”.
ora 2030, Piața „Frații Buzești” – A XII-a
noapte, regia Oswald Gayer, spectacol prezentat de Teatrul Logos, București.
ora 2330, Scena Mică Walletta Towers –
Concert Klangphonics, Germania.
ora 16-20, Electroputere Mall –Richard III
VR 360, insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro.
Sâmbătă, 21 mai
ora 11, Teatrul Național „Marin Sorescu” –
Lumea-i un teatru, noi suntem actorii – audiție
cu public în avanpremieră, regia și scenariul
radiofonic Gavriil Pinte, după un recital susținut de Emil Boroghină. Spectacol radiofonic,
producție a Societății Române de Radiodifuziune, prezentat de Teatrul Național Radiofonic.
ora 17, Departamentul de Arte și Media
al Universității din Craiova, Sala Studio
– Anatomii ale dorinței, regia Irina Banea,

spectacol prezentat de ARCUB, București.
ora 18, Casa de Cultură a Studenților – Furtuna, regie, muzică și versuri Ada Milea, spectacol
prezentat de Teatrul „Bulandra”, București.
ora 2130, Teatrul de vară Parcul „Nicolae
Romanescu” – Visul unei nopți de vară, regia
Muriel Manea, spectacol prezentat de Teatrul
Național „Aureliu Manea”, Turda.
ora 2130, Grădina Walletta Towers – Shakespeare’s Fool, regia Ben Humphrey, spectacol
prezentat de Tortive Theatre, Marea Britanie.
ora 22, Piața „Frații Buzești” – Romeo și
Julieta, regia și coregrafia Hugo Wolﬀ, spectacol
al Companiei de Teatru-Dans Microbis, Sibiu.
Duminică, 22 mai
ora 15, Casa de Cultură a Studenților –
Pericles, regia Kelly Hunter, spectacol prezentat
de The Flute Theatre Royal Shakespeare Company, Stratford upon Avon (Marea Britanie).
ora 20, Teatrul Național „Marin Sorescu” –
Othello, regia Oskaras Korsunovas, spectacol
prezentat de O.K.T Theatre, Vilnius (Lithuania).
ora 21, Grădina Botanică – Fantomele lui Shakespeare, spectacol prezentat de Darko & Tobiță.
ora 2130, Piața „William Shakespeare” –
Vertical Romeo & Mercutio, spectacol prezentat
de Vertical Group, Italia.
ora 2330, Scena Mică Walletta Towers –
A Poor Player, regia Filip Krenus, spectacol
prezentat de Honey-Tongued Theatre Productions, Marea Britanie.
Luni, 23 mai
ora 20, Teatrul „Colibri” – Macbeth, regia
Botond Nagy, spectacol prezentat de Teatrul
Național „Radu Stanca”, Sibiu.
ora 21, Piața „Frații Buzești” – Tumult,
regia George Lepădatu, Diana Mănăilă. Spectacol prezentat de Trupa Acting UP.
Marți, 24 mai
ora 11, Departamentul de Arte și Media al
Universității din Craiova, Sala Aula „Buia” –
Cumplita Noapte, regia Haricleea Nicolau,
spectacol prezentat de Departamentul de Arte
și Media al Universității din Craiova.
ora 18, Casa de Cultură a Studenților –
Îmblânzirea scorpiei – My Kate, regia Alina
Hiristea, spectacol prezentat de Centrul Cultural Reduta, Brașov.
ora 19, Teatrul Național „Marin Sorescu” –
Macbett, regia Silviu Purcărete, spectacol
prezentat de Teatrul Maghiar de Stat Cluj.
Miercuri, 25 mai
ora 19, Casa de Cultură a Studenților – Richard
III, regia Eugen Gyemant, spectacol prezentat de
Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sf. Gheorghe.
Joi, 26 mai
ora 18, Casa de Cultură a Studenților – Hamlet,
regia Alexandru Grecu, prezentat de Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale”, Chișinău.
ora 2130, Grădina Valletta Towers – Din Furtună, concert – spectacol al Trio Hektomeron.

ora 19, Piața William Shakespeare – Kill
Will, spectacol prezentat de Compania Told by
an Idiot, Marea Britanie.
ora 10, Piața Centrală – On The Move,
spectacol prezentat de Puppet Street Theatre
Group, Italia.
Vineri, 27 mai
ora 11, Departamentul de Arte și Media al
Universității din Craiova ‒ Sala Aula „Buia” –
Iulius Cezar, profesor coordonator Romanița
Ionescu, spectacol prezentat de Departamentul
de Arte și Media al Universității din Craiova.
ora 17, Piața „Frații Buzești” – Moștenirea,
regia Mihai Mălaimare, spectacol prezentat de
Teatrul Național „Marin Sorescu” în parteneriat cu Fundația Masca și Departamentul de
Arte și Media al Universității din Craiova.
Sâmbătă, 28 mai
ora 16, Teatrul „Colibri” – Furtuna, regia
Mihai Țărnă, spectacol prezentat de Teatrul
Fără Nume de la Centrul de Cultură și Artă
Ginta Latină, Chișinău.
ora 17, Piața „Frații Buzești” – Moștenirea,
regia Mihai Mălaimare, spectacol prezentat de
Teatrul Național „Marin Sorescu” în parteneriat cu Fundația Masca și Departamentul de
Arte și Media al Universității din Craiova.
ora 19, Teatrul Național „Marin Sorescu” ‒
Sala „Amza Pellea” – Tiger Lillies joacă Hamlet,
regia Martin Tulinius, prezentat de Compania
Tiger Lillies și Teatrul Republique, Copenhaga.
Duminică, 29 mai
ora 17, Casa de Cultură a Studenților –
Ophelia, regia Saburo Teshigawara, prezentat
de Compania de Teatrul KARAS, Japonia.
ora 19, Scena Mare Valletta Towers –
Richard III, regia László Bocsárdi, spectacol
prezentat de Teatrul Național „Marin Sorescu”.
Spectacol prezentat de Compania Tiger Lillies
și Teatrul Republique, Copenhaga.
În paleta diverselor manifestări cultural-artistice sunt incluse și lansări de carte,
între care și Virtutea milei. Reflecții asupra lui
Shakespeare de Peter Brook, traducere din limba
engleză de Edith Negulici, realizată de Editura
Scrisul Românesc, care a mai prezentat și alte
cărți la edițiile anterioare: William Shakespeare,
Romeo și Julieta, teatru, cu repere critice, ediție
de Florea Firan (2007); Paul Edmondson,
Stanley Wells, Sonetele lui Shakespeare, traducere din engleză de Iolanda Mănescu și Aloisia
Șorop (2008); Stanley Wells, Este adevărat ce
se spune despre Shakespeare?, eseuri, traducere
din engleză de Iolanda Mănescu (2008); Ion
Omescu, Hamlet sau ispita posibilului, eseu,
traducere din engleză de Maria Ivănescu, Postfață de Florea Firan, lucrare distinsă cu Premiul
Academiei Franceze (2010); Mihai Ene, Jocurile
Thaliei. Ipostaze ale actului teatral, eseuri, critică
de teatru (2018). ■
Fl. FLORESCU

24

Nr. 5 (225) ♦ mai 2022

Atelier de artist

Scrisul Românesc

Spectacolul
în teatrul din Figueres continuă...

F

igueres, un oraș cu peste 50 000 de
locuitori, aproape de granița cu
Franța, a fost nu numai locul copilăriei lui Salvador Dalí, dar și locul în care
avea să expună pentru prima dată. Teatrul
din localitate avea să fie prima simeză pentru
viitorul mare artist. Destinul acestui edificiu
avea să fie dramatic conturnat de Războiul
Civil ce a zguduit Spania între anii 19361939 când a devenit o ruină sub flăcările unui
incendiu devastator. A trebuit să treacă câteva

Galateea din sfere

decade pentru ca în anul 1960 primarul localității să decidă transformarea ruinei într-un
muzeu. Efortul avea să se întindă pe parcursul a 14 ani fiind cu adevărat finalizat în
anul 1980, când aveau să fie incluse și câteva
clădiri adiacente vechiului teatru. Salvador
Dalí însuși declara: Vreau ca muzeul meu să
fie un tot unitar, un uriaș obiect suprarealist.
Va fi un muzeu teatralizat unde vizitatorii să
aibă senzația unui vis. Rezultatul eforturilor
depuse pe parcursul mai multor ani este acela
că actualmente există un edificiu ce adăpostește o uriașă colecție Dalí provenind în mare
parte din colecția personală a artistului. În
afară de picturi aparținând diverselor sale
perioade de creație găsim grafică, sculptură, colaje, arta cinetică, mobilier, obiecte
design, instalații.
Tot în colecția muzeului se găsesc piese
ce au făcut parte din colecția artistului semnate de autori renumiți cum ar fi El Greco,
William-Adolphe Bouguereau, Marcel
Duchamp ori John de Andrea.

Scrisul Românesc

De remarcat colecția de lucrări, ce ocupă
un întreg nivel, semnate de Antoni Pitxot,
artist, prieten cu Salvador Dalí, dar și director
al muzeului. Muzeul-teatru din Figueres este
și locul în care se găsesc rămășițele pământești
ale artistului, ele se odihnesc sub pardoseala a
ceea ce a fost cândva scena teatrului.
Câteva lucrări de excepțională valoare
pentru definirea parcursului artistic al autorului ce se găsesc în colecția muzeului din
Figueres merită a fi amintite precum: Port
Alguer (1923), Fantoma Sexapil (1932),
Autoportret cu șuncă prăjită (1941), Poezia
Americii – Atleții Cosmici (1943), Galarina
(1945), Coșul cu pâine (1945), Leda atomică
(1949), Galateea din sfere (1952).
Pe parcursul întregii colecții găsim prezente simbolurile fetiș la care a recurs de-a
lungul întregii sale cariere. Găsim îngerii, cârjele, elefanții, ceasurile moi, oul și aricii de
mare, ori sertarele. Dalí jonglează cu aceste
simboluri reușind să facă mai semnificativ
mesajul operei sale, el a pus mereu în balanță
dihotomia între o carcasă tare a aparenței și
interiorul moale, vulnerabil ființei umane.
Fără a fi în mod manifest un exponent al
filosofiei freudiene se înțelege de la sine că
Dalí era un profund cunoscător al acesteia. Îngerii lui Dalí fac comunicarea dintre
Divinitate și umanitate, îngeri care adesea
împrumută trăsăturile Galei simbolizând
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Autoportret cu șuncă prăjită

mai pregnant astfel puritatea și noblețea. Elefanții săi, ființe masive ce respiră puterea însă
sprijinite aproape imponderabil pe picioare
efilate. Melcul la Dalí reprezintă chintesența
reflexului freudian în arta sa, este expresia
materializării tandemului moale/tare ilustrat
de această vietate cu cochilie aparent impenetrabilă ce adăpostește însă un conținut atât de
lipsit de consistență. Ceasurile moi ale lui Dalí
sunt din ce în ce mai palpabil reale, câtă vreme
fizica cuantică a redefinit azi noțiunile newtoniene ce defineau spațiul și timpul.
Toate aceste simboluri și multe
altele le regăsești la tot pasul în acest
muzeu-spectacol în care piesele nu
au etichete, iar succesiunea lucrărilor se face într-o manieră ce îmbină
fantasticul cu burlescul, terifiantul cu
ingenuitatea. Este mai mult decât un
muzeu, este mai mult decât o expunere, este un spectacol în derulare
continuă. Spectacolul în teatrul ruinat
de odinioară a încetat pe scenă în urmă
cu 40 de ani, dar el continuă și astăzi
grație genialității unui spirit de o rară
originalitate.
Despre Salvador Dalí se poate spune
că este mai mult decât un artist genial
de o prolificitate funambulescă, că este
exponentul unui stil artistic pe care l-a
experimentat până în cele mai profunde cotloane semantice, pentru că
Salvador Dalí este creatorul unui univers propriu, un univers insolit, bizar,
tragic și ludic deopotrivă. ■
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