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Ion D. Sîrbu – 100

espre Ion D. Sîrbu am scris
în mai multe rânduri; o
prezentare de tip monografic am inclus-o și în două dintre
volumele mele (Profiluri și structuri
literare și Portrete în timp) și i-am
reeditat Jurnalul unui jurnalist fără
jurnal, cu o amplă postfață și o
bogată iconografie, grație doamnei
Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului.
Prin rândurile de față încerc o readucere în actualitate a personalității
sale, la o sută de ani de la naștere,
dar și recunoașterea sa ca important scriitor contemporan, viguros
prozator, dramaturg și eseist. În
toate aceste genuri literare a lăsat
opere de referință, din păcate recunoscute abia după ’89.
I. D. Sîrbu a avut o viață plină
de privațiuni, frustrări și încercări într-un sistem social în care
valorile nu erau recunoscute. S-a
născut la 28 iunie 1919, în orașul
Petrila, ca fiu al lui Ioan Sîrbu,
miner, și al Ecaterinei (născută
Glaser). Urmează școala primară
în orașul natal, Gimnaziul și Liceul
de Băieţi din Petroșani, cu o întrerupere, de doi ani, din motive
pecuniare, când lucrează ca ucenic

la Atelierele Centrale Petroșani. Un
an frecventează Şcoala de Ofiţeri de
rezervă – Artilerie, apoi Facultatea
de Filosofie și Litere a Universităţii din Cluj (1940-1946). Aici îi are
profesori pe L. Blaga, L. Rusu, D.
Popovici, O. Ghibu, D. D. Roșca.
Poetul-filosof i-a fost mentor și
model: „Blaga reprezintă pentru
mine (și pentru generaţia mea
transilvană, din care fac parte)
«meșter-grinda» conștiinţei noastre
cărturărești [...], este zeul protector
al singurătăţii mele“. Din 1941 este
luat în armată și trimis pe front în
linia întâi, este dat dispărut după
luptele de la Stalingrad (1942). Este
rănit, luat prizonier, dar reușește să
evadeze din coloană și se întoarce
la Sibiu în primăvara aceluiași an.
După evenimentele din august
1944 rămâne în armată, ca translator de limba rusă, până la sfârșitul
războiului. Continuă studiile și în
1945 își susține lucrarea de licenţă
în filosofia culturii, cu tema De la
arhetipurile lui C. G. Jung la categoriile abisale ale lui Lucian Blaga,
sub coordonarea autorului Poemelor luminii (menţiunea magna
cum laudae).

Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Ion D. Sîrbu – 100

D

upă ce urmează cursuri la Seminarul Pedagogic Universitar,
cu specializare în filosofie şi drept, este reţinut ca asistent al
profesorului Liviu Rusu, la Catedra de estetică şi critică literară
a Facultăţii de Litere şi Filosofie, Universitatea din Cluj, iar din
1947 este conferenţiar la Conservatorul de Artă Dramatică „Ion
Andreescu“ din Cluj, de unde este demis în 1949.
Debutează publicistic în ziarul „Ţara“ din Sibiu, cu articolul
Muncitorimea, copilul vitreg al naţiunii (1940), iar editorial cu
nuvela Concert (Ed. Tineretului, 1955). Prima sa creaţie literară – o
povestire inspirată din viaţa minerilor,
intitulată Dumineca –, apare în revista
condusă de Lucian Blaga, „Curţile
dorului“ (nr. 2/1940). Este membru
fondator al Cercului literar de la Sibiu,
împreună cu grupul de tineri format
în jurul lui Radu Stanca şi Ion Negoiţescu. În revista Cercului literar îi apare
povestirea psihologică Compartiment
(1943). În acelaşi an debutează și în
eseistică, în revista „Preocupări universitare“ din Bucureşti, cu studiul Despre
o dialectică a lucidităţii.
Fiind acuzat de „orientări idealiste“ şi refuzând să-l denigreze
moral pe L. Blaga, în decembrie 1949 este dat afară din învăţământ,
odată cu L. Blaga, L. Rusu şi D. D. Roşca. Din 1950, timp de cinci
ani, este profesor suplinitor la diverse licee din Baia de Arieş și Cluj.
Părăseşte Clujul și se stabilește la Bucureşti, cu mari speranţe. Este
încadrat redactor la „Revista de Pedagogie“, apoi la revista „Teatrul“
(1956-1957), împreună cu Fl. Potra şi Şt. Aug. Doinaş, susţinând
cronica dramatică. La 16 sept. 1957 este arestat pentru „omisiune
de denunţ“, condamnat la un an, apoi la şapte ani de închisoare
corecţională şi patru ani de interdicţie de semnătură, pentru delictul de „uneltire contra ordinii sociale”. Este târât prin cele mai grele
închisori şi lagăre de muncă (Jilava, Gherla, Salcia, Grindu, Periprava) și abia în 1963 este eliberat, prin graţiere, încercând, fără nicio
şansă, să-şi reia activitatea întreruptă. Lucrează ca vagonetar în mina
Petrila, apoi şef serviciu producţie la Teatrul de Stat din Petroşani
(1964), după care este încadrat secretar literar la Teatrul Naţional din
Craiova, din august 1964 până în 1973, când e pensionat medical.
Într-un interviu, din 1989, scriitorul mărturisea cu amărăciune:
„Am supravieţuit, subexistând. Am durat şi am îndurat, sperând.
Am trăit sub semnul ridicolului... Am avut cea mai «sănătoasă»
origine socială, am fost cumplit de pedepsit pentru această origine.
Am fost bătut de legionari – aproape aceiaşi legionari m-au verificat şi pe linie de partid. Am fost, în 1947, cel mai tânăr conferenţiar
universitar din ţară ca, în 1964, să ajung cel mai bătrân vagonetar
din mina strămoşilor mei, în Petrila. [...] Ca să pot trăi, a trebuit
să uit şi să iert: ca să fiu şi eu, la rândul meu, uitat şi iertat. Iar ca
să pot subexista în melancolica (dar fertila) mea singurătate, a
trebuit să-mi transform pietrele de pe conştiinţă, în Amintiri. În
memorie şi istorie. În memorie critică şi istorie lucidă“.
Detenţia, interdicţia de semnătură, munca istovitoare în mină,
domiciliul forţat l-au scos din circuitul literar timp de aproape două
decenii. În 1973 revine în literatură cu volumul Povestiri petrilene,
marcate de „nostalgia orizontului pierdut“, volum alcătuit din două
părţi: Vechi povestiri minereşti, unde reuneşte 23 de legende şi istorioare cu tâlc, „mituri minereşti“ în tradiţia limbajului popular şi
Ultimele povestiri, în care sunt relatate întâmplări tragice din colonie,
cu un pronunţat caracter moralizator, uneori chiar satiric. A urmat
De ce plânge mama? (Roman pentru copii şi părinţi) care are ca
temă copilăria, ca vârstă a inocenţei. Traseul aventuros a doi copii în
căutarea mamei lor în spaţiul dintre Valea Jiului şi Valea Frumoasei
→
cuprinde legende şi basme etiologice sau istorii morale.
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Scrisul Românesc

n 1983 scriitorul revine la proza scurtă, cu
Şoarecele B şi alte povestiri (distins cu Premiul
Uniunii Scriitorilor), cele mai multe scrise până
în 1957 şi care relevă vocaţia satirică a autorului. Astfel, în Începutul călătoriei recunoaştem
portretul robot al scriitorului proletcultist, iar
în Caz disciplinar, portretul unui pseudointelectual. În Dansul ursului (1988), subintitulat
Roman pentru copii şi bunici, revine în lumea
copilăriei, printr-o construcţie „savantă, cu
alternări experte de planuri narative şi sugestii
simbolice“ (N. Oprea).
În 1973 publică piesa Arca bunei speranţe,
jucată în premieră la Teatrul Naţional „I. L.
Caragiale“, apoi la Craiova, Galaţi, Botoşani,
Timişoara, Sibiu (secţia germană), urmată de A
doua faţă a medaliei. Scenariul de film Bivoliţele
(1957) primeşte Premiul Cinematografiei. În 1968
se remarcă în dramaturgie cu piesa La o piatră
de hotar, premiată la Concursul „V. Alecsandri“
şi reprezentată pe scenele teatrelor din Craiova
şi Braşov. Teatrul Naţional din Craiova îi prezintă în premieră drama Frunze care ard (1968),

singur, fără niciun fel de «spate»,
împotriva regimului totalitar“.
Teatrul rămâne, pentru I. D.
Sîrbu, prima pasiune. La Naţionalul
craiovean iniţiază şi susţine un ciclu
de 36 de conferinţe experimentale
pe teme de istorie universală a poeziei şi dramei. Scrie drame sociale
– Simion cel Drept, istorice – Pragul
albastru, dar şi comedii – Catrafusele, Plautus şi fanfaronii. Piesa
care îl reprezintă cel mai bine, care
ilustrează „teatrul ca formă de filosofie“ a autorului, este Arca bunei
speranţe, prin care „reactualizează
mitul potopului universal şi al regenerării din
Vechiul Testament, izolat de contextul religios“.
Piesa a fost distinsă cu Premiul „I. L. Caragiale”
al Academiei Române și Premiul pentru Dramaturgie al US.
Dramaturgul este şi un teoretician, articolele sale, reunite în volumele postume Obligaţia
morală, Între Scylla şi Charybda, privesc relaţia
dintre text şi spectacolul scenic conform „ideii
de literatură în teatru“, pledând pentru „literatură dramatică“, fără să diminueze aspectul
artistic al operei. Începând cu 1983 adună în
Jurnal... microeseuri, numite de scriitor „exerciţii de luciditate“, reunite în două volume,
primul apărut în 1991, al doilea în 1993, la Ed.
„Scrisul Românesc“. Publicarea postumă a Jurnalului (volumul al doilea subintitulat Roman
politic), exemplifică, alături de Jurnalul fericirii
al lui N. Steinhardt, adevărata „literatură de
sertar“. Revelaţia produsă de apariţia Jurnalului
a incitat mulţi critici literari, care n-au ezitat să-l
aprecieze la alte cote valorice: „Extraordinară
confesiune făcută de un intelectual de clasă cu
un destin imposibil. Imposibil, adică tragic“
(E. Simion); „Aşa-zisul jurnal e mai curând
un eseu. Un eseu despre ratare, exemplificat
cu însăşi biografia autorului. [...] Sentimentul
ratării îi devine sursă de inspiraţie, stimul al
creativităţii“ (D. Micu). Marin Sorescu, în postfaţa la vol. II, preciza că „Jurnalul îl reprezintă
pe deplin. Cartea este o amară meditaţie segmentată în aforisme despre condiţia noastră în
«epoca de aur», trecătoare, şi în epoca balcanică,
definitivă. Încercări de definire în timp şi spaţiu.
[...] Cartea e dramatică şi tristă“.
Ultimele pasaje ale jurnalului sunt marcate
de semnificaţii profunde: „Şi noaptea târziu –
Joia Mare 1989 – realizez cu înfioarare şi spaimă
că am pierdut definitiv o mulţime de valori şi
realităţi ce făceau organic parte din fiinţa mea.
Am pierdut «colonia» copilăriei, peisajul,
apele, munţii; am pierdut părinţii mei, rudele,
prietenii – dar şi Cerul, transcendentul, substanţele şi esenţele cu care funcţionam intelectual.
Am pierdut încrederea în filosofie, popi,
politicieni; încrederea în convingeri, idealuri,
valori-scop; am pierdut total încrederea în
Omenire şi Istorie – iar Europa o consider fum
şi amăgire de sfârşit de veac.
Am pierdut total mândria mea cetăţenească,
socială, etnică, religioasă; îmi detest neamul, şi
Balcania asta mi se pare o simplă scuipătoare
a marilor puteri.

Î

Marin Sorescu, Mircea Ciobanu și Ion D. Sîrbu
la Universitatea din Craiova

iar doi ani mai târziu i se joacă drama filosofică
Arca bunei speranţe, tradusă şi în alte limbi. În
1972, Teatrul „Al. Davila“ din Piteşti pune în
scenă piesa Sâmbăta amăgirilor, sub titlul Sâmbăta păcălelilor, iar TVR îi ecranizează Întoarcerea
tatălui risipitor (1973), piesă pusă apoi în scenă
de Teatru1 Naţional din Craiova, la deschiderea
stagiunii 1974-1975, cu titlul schimbat în Amurgul
acela violet. În 1977 i se joacă în premieră Iarna
lupului cenuşiu, la Teatrul Naţional din Timişoara
şi Teatrul Dramatic din Braşov; Teatrul Naţional din Craiova îi pune în scenă piesa Seară de
taină (1979), publicată în revista „Teatrul“, sub
titlul Covor oltenesc, iar în 1981 drama socială
Simion cel Drept. Piesele jucate au fost publicate
în volumele: Teatru (Ed. Scrisul Românesc, 1976),
Arca bunei speranţe (Ed. Eminescu, 1982), Bieţii
comedianţi (Ed. Scrisul Românesc, 1985) distins
cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Craiova.
Pentru prima dată scriitorul face o călătorie în Europa, beneficiind de o bursă D.A.A.D.
(1981-1982), cu urmări benefice în stimularea
creaţiei sale. De acum începe să elaboreze Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, în două volume
(1983-1989), şi romanele antitotalitariste: Adio,
Europa!, vol. I-II (1992-1993) şi Lupul şi Catedrala (1995), care îl vor impune definitiv, ca unul
dintre cei mai importanţi scriitori contemporani.
Numele lui va deveni un simbol „al rezistenţei
cinstite, cu mâinile goale (şi curate!), de unul

Nr. 6 (190) ♦ iunie 2019

3

Numai încrederea în
Limbă, Bunătate şi Jertfă
nu le-am pierdut. Prin
ele, ca un copil, refac în
fiecare zi jucăria asta care
se cheamă SPERANŢĂ.
Craiova, Paștile, 1989“.
Postum, îi apar romanele Adio, Europa! şi
Lupul şi Catedrala, care-l
situează, în proza românească, drept un autor de
primă mărime provenit
din generaţia războiului.
Adio, Europa! este, deopotrivă, roman politic
prin discursul antitotalitarist, şi roman social.
Critica literară îl consideră greu încadrabil, fiind
deopotrivă „alegoric, pamflet filosofic, politic,
parabolic, parodic, ironic, eseu, jurnal, cronică,
frescă socială“. Laurenţiu Ulici consideră Adio,
Europa!, „un fel de Ghepard al epocii comuniste
din istoria românilor, iar Ion D. Sîrbu un Lampedusa al nostru“. Pentru Monica Lovinescu,
Adio, Europa! este un eveniment: „umple golul
literaturii de sertar şi ia cu atâta forţă dimensiunile Răului, constituind aproape o demonologie,
încât ar putea ilustra tratatele şi eseurile de filosofie şi sociologie politică despre totalitarism şi
în esenţa lui, şi în specificitatea locală“. Lupul
şi Catedrala, roman parabolic şi politic, este
„alegoric şi încifrat [...], simbolic, mitic, magic,
ritualic, iniţiatic...“, cum notează V. Cristea. Traversarea cortinei (1994) reuneşte scrisorile dintre
Ion D. Sîrbu şi Ion Negoiţescu, Virgil Nemoianu,
Mariana Şora, timp de un deceniu (octombrie
1979–iulie 1989), carte tulburătoare prin care I.
D. Sîrbu își conturează „un portret emblematic
pentru scriitorul şi intelectualul român în general, angajat într-o luptă epuizantă cu «condiţiile
obiective» ale socialismului dezvoltat“ (I. Pop).
Şi Z. Ornea consideră Traversarea cortinei o
carte „extraordinară, recomandându-se deopotrivă ca o mostră de cuceritoare literatură şi
ca un document de epocă de cea mai subliniată importanţă. Ea furnizează informaţii, din
interior şi din intimitate, înainte de toate, recomandă un mare scriitor“.
Dorinţa lui I. D. Sîrbu, cu o experienţă tragică de viaţă, a fost să-şi comunice mărturisirile
„la tribunalul istoriei“. Jurnalul..., Traversarea
cortinei, Printr-un tunel, Scrisori către bunul
Dumnezeu şi Iarna bolnavă de cancer, publicate postum, răspund dorinţei exprimate, fiind
totodată „documente existenţiale“ ce ilustrează
destinul tragic şi supravieţuirea intelectualilor
în sistemul totalitar.
„Idealul meu de proză este unul de defulare
filosofică şi autovendetă satirică“, scria autorul.
„Moi je suis le nouveau Candide“. I.D Sîrbu
rămâne o figură de marcă în cultura română, o
conștiință luminoasă în obscuritatea dictaturii,
scriitor profund, gânditor înțelept, creator original, tăcut și vizionar, care din păcate nu apucat
să vadă căderea comunismului și nici să se
bucure de readucerea cărților sale în prima linie
a literaturii române, dar care încă mai așteaptă
să fie descoperit în complexitatea operei sale. ■
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Gabriel
COȘOVEANU

A

r trebui spus, cumva, mai apăsat, atât
didactic, ex cathedra, cât și în largul
(ba latul) ocean eseistic, faptul că
resursele ideatice și expresive depind, în bună
măsură, de referenţial, adică nu pot fi explorate (doar) din punctul de vedere al scriiturii.
Scena publică ne oferă un spectacol puternic
influenţat de procedurile social media, targetată, principial, spre impact imediat. „Durata
lungă” a scrisului pare suspendată. Între
actul reparatoriu și cel propulsator se înscriu
cele mai semnificative elansări laudative ale
momentului. Lucru absolut normal, teoretic
vorbind, câtă vreme avem destule figuri istorice
de recuperat și tineri de girat, dar care basculează, deseori, în practici viciate de partizanatul
politic. Figuri bine fixate ale trecutului devin
alibiuri pentru magnificarea câte unui mărunt
nume de agramat contemporan. Confiscarea
de nume sonore pentru construirea vecinătăţii
proprii constituie un hobby în curs de rafinare, deși procedura găzduiește un paradox.
Să invoci, mereu, strămoșii, figurile tutelare
din Panteonul naţional, e deja previzibil și
chiar semn al troglodirii spiritului. Asta pe de
o parte. Analizând, pe de altă parte, cum s-a
schimbat referenţialul în ultimii ani, când mai
mulţi conaţionali au aflat că nu tot ce se petrece
azi îi are la origine pe Iancu, Ştefan, Ţepeș și
Mihai, ajungem la constatarea că se îmbogăţește sistemul de trimiteri, dar procedeul, ca
atare, rămâne primitiv. Că avem în faţă un
paradox al nefastei autocentrări, semn al lipsei
de oxigenare în vechea discuţie a situării noastre, se vede cel mai bine din corpusul mesajelor
adresate liderilor politici, de la subordonaţii
direcţi la votantul de rând intervievat pe
stradă cu ocazia onomasticii simpatizatului
său. Absenţa logicii, în desfășurarea superlativelor, e învederată. La fel de sfidător faţă de
minimele cerinţe de plauzibilitate se arată și
timbrul exaltat al ieșirilor la rampă cu ocaziile
festive, inflamare ce reprezintă o gazdă bună
pentru flora microbiană a vindictei.
Mai mult, detectăm o concurenţialitate alimentată de motoare diferite ale argumentării:
unii laudă factologic, alţii în logică simbolică.
Concluziile diferite ale efortului de a impune
un merit par să creeze, inevitabil, tensiune.
Cele două modalităţi anamnetice, și, implicit, strategii ierarhizante, au fost definite acut
de Jacques Le Goﬀ, care depista „două mari
idei care, în secolul nostru, au revoluţionat
istoria: prima, că istoria economică și socială
constituie baza explicării trecutului, și, a doua,
că rolul reprezentărilor este în egală măsură
fundamental în evoluţia istorică” (v. incipitul
la Omul medieval). În ce-l privește, savantul
francez soluţionează „dilema” apelând când
la un „culoar”, când la celălalt, având grijă să
îmbine o perspectivă ce include fapte brute cu
una interesată de fapte instituţionale.
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În contra vagului din atitudini
În ţările ce au experimentat totalitarismul,
însă, ambele canale ale dezvoltării argumentative au fost acoperite de mâlul minciunii
plurale, încât enumerările de fapte „obiective”, ca și acelea din logica imaginarului, au
ajuns să fie suspectate de fraudare ab initio. E
suficient să aruncăm o privire peste biografiile unor „mari” oameni din aparatul comunist,
„eroi neînfricaţi”, „înţelepţi”, cu „mare dragoste
de semeni”, așa cum sunt ele deconstruite în
cărţile unui Vladimir Tismăneanu. „Cultul
personalităţii” a generat, simultan, dependenţă
de modul simplist/ comod al laudei deșănţate,
și alergie la asemenea procedeu. Nu e greu să
vedem aici reflexul schizoid. Un alt comentator al fenomenului comunist, Victor Frunză,
observa rădăcina vicioasă a gândirii autocentrate, cvasi-autiste: „De ce, totuși, idoli, dacă
nu avem nevoie de ei?” (astfel sună un generic
din Istoria stalinismului în România). Practic,
faptele, mai ales cele instituţionale, erau substituite prin fapte de limbă, corupte în spirit, ca
și în literă. Unul dintre efectele aiuritoare ale
grilei partinice de lectură a principiilor muncii
istoricului era trecerea subită de la encomion
la diatribă cu parfum de canibalism (mai rar
invers). Nu stăm bine cu relaţia, s-ar putea
spune cu ocazia investigării presei românești
de după 1990, din unghiul primei pagini de
ziar, susceptibilă de a induce mesaje subliminale. Ştim că aserţiunea începe noichizant, dar
am vrea să ne referim la un aspect prea puţin
legat de registrul speculativ. Armonios ar fi să
avem forţa de a vedea actele noastre în mediul
comunicaţional, unde identitatea persoanei
se manifestă în toată libertatea. Dacă suntem
atât de vioi în accesarea invectivei, firesc ar fi
să manifestăm un apetit, simetric, al creării,
măcar în scop personal, de modele. Insist pe
termenul acesta – simetric. Dacă vreun cult
ar merita întâietate, poate că dialogului i s-ar
cuveni ofrandele bogate, din moment ce el
încapsulează tema alterităţii. Or, lauda sau
reversul ei, și ontic, și retoric, nu înseamnă
altceva decât o tactică a raportării la celălalt.
Spusele lui Martin Buber, din Eu și tu, cărticica din 1923, au devenit, cum se știe, „bunuri”
greu contestabile: „Bazele limbajului nu sunt
cuvinte izolate, ci cuvinte perechi”, „Una dintre
aceste baze ale limbajului este perechea verbală
Eu-Tu”, „La început este Relaţia”.
Decurge, de aici, că mecanismele prime ale
discursului elogiator sunt de aflat într-o etică
a alterităţii. Întrebarea ce se naște automat e
dacă putem vorbi de repere absolute în atribuirea de merite unei persoane, fără a leza,
fundamental, viziunea alteia. Or, aici apar
dificultăţi metodologice. „Există o tradiţie
influentă în filosofia contemporană – notează
Bernard Williams – de a lupta împotriva
ideii după care criteriile de valoare – adică ce
anume face ca un lucru de un anume fel să

fie un lucru bun de felul respectiv – ar putea
fi vreodată determinat logic prin intermediul unor adevăruri factuale sau conceptuale;
aceasta e una dintre principalele aplicaţii ale
distincţiei dintre fapt și valoare” (v. Introducere în etică. Moralitatea).Autorul menţionat
combate respectiva optică, una accentuat relativistă, utilizând o terminologie apropiată de
aceea a actelor de vorbire, prin urmare de J. R.
Searle. Pe B. Williams îl vedem completând,
într-o ordine ideală, teoria lui Le Goﬀ asupra
lucrurilor reţinute de memorie sub forma
numită, îndeobște, istorie, întrucât perspectiva
este, acum, îndatorată altor principii de lucru.
Până la urmă, se constată complementaritatea lor: o luptă invizibilă contra relativismului
etic unește, cum se vede, discipline cu trasee,
concepte și figuri separate de tradiţie. Cu deosebire verbele din atare enunţ ne par relevante
pentru osatura oricărui discurs elogiator eficace, așadar dincolo de exaltare și metaforism
ditirambic. „A prescrie, a recomanda etc. –
scrie B. Williams – înseamnă a face ceva ce
faptele singure (vorbind aproximativ) nu ne
pot determina să facem; noi trebuie să adoptăm o atitudine evaluativă sau prescriptivă care
favorizează anumite caracteristici, dacă vrem
ca acele caracteristici să reprezinte, pentru
noi, temei de aprobare”. Concluzia ni se pare
cu deosebire relevantă pentru tema investigată: „Doar cunoașterea lumii sau înţelegerea
conceptelor nu pot fi, în ele însele, suficiente
pentru a înfăptui acest lucru”.
Risipirea prin lume, numită acum nomadism generalizat și devenită obiect de studiu
sub incidenţa fenomenelor de aculturaţie,
deculturaţie și transculturaţie (apud Tzvetan Todorov), va constitui, pare-se, un
motiv principal pentru regeometrizarea spirituală a planetei, aceasta antrenând două
situaţii egal de grave. E posibil, chiar probabil, pe de o parte, ca transportul de pasiuni
și „zestre” simbolică a tribului să însemne
edificarea unor enclave cu valori specifice,
zise patriotice, în fapt potenţiale amorse ale
fundamentalismului. Trecând peste scenariul acesta, oarecum catastrofist (deși câteva
recente izbucniri motivate religios, ori niște
atentate la însemne naţionale, cu urmări
serioase, reprezintă fapte, nu speculaţii), am
avea, pe de altă parte, suficiente argumente
să vedem nomadismul postmodernist drept
o cale, destul de dreaptă, spre ceea ce numea
Constantin Noica roirea galactică. Călătorul
sau transfugul, temător de canibalism, acum
mai puţin de două secole, iar astăzi temător de
alteritate, în general, se va acomoda cu toate
„curiozităţile”, și, fie că-și va dori incluziunea
într-o anumită cultură, fie că va nutri rezerve
toată viaţa, mimând adaptarea, va dori, în cele
din urmă, să cunoască și ce se află dincolo
de nori. ■
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Obsedanta chestiune a morții
lui Eminescu (II)

artea masivă a antologiei Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit de Laurian
Stănchescu (2018) o constituie intervențiile polemice ale unor diverși comentatori
(„profani”, cum se exprimă chiar unul dintre
autorii prezenți în volum, Nicolae Balint),
exaltați, acuzatori vehemenți, istorici literari
de ocazie, foarte puțini dintre aceștia semnatari (sau anonimi) în paginile unor gazete de
mai mic sau mai mare prestigiu („Adevărul”,
ziarul „Națiunea”, „Mesagerul de Neamț”,
„Răsunetul”, „Certitudinea”, „Financiarul”,
„Ziarul de Mureș”, „Cugetarea europeană”
etc., dar și din alte surse de pe Internet) care
nu au cercetat arhive ci au preluat idei (?!)
afirmații, insinuări, comentarii critice etc.,
de la unii și de la alții, referitoare la boala,
tratamentul și moartea gazetarului (cu osebire) Eminescu, într-un context politic foarte
complicat atunci, pe care nici pe acesta nu
cată a-l cerceta în documente de epocă, mulțumindu-se a prelua unul de la altul diverse
afirmații pe care le dezvoltă sentențios, după
ureche, cum s-ar zice. Sursele cele mai autorizate sunt cărțile unor Nicolae Georgescu
(„reputatul eminescolog”), Solomon Marcus,
Th. Codreanu („academicianul”), T. Nedelcea
ș.a., care oferă și ei destule motive de suspiciune, cel puțin, cum face, bunăoară, Zoe
Dumitrescu-Bușulenga: „Treptat ies la iveală
legături pe care anevoie le-am fi descoperit
din frânturile de informații oficiale, ori oficioase ale vremii. Glasul său, unic în concertul
politicianismului vremii, trebuia să fie stins.
Supăra mult adevărul său, al căutătorului de
Absolut! Căci pentru el, nu exista adevărul
de conjunctură al partidelor, ci doar adevărul
nației românești pentru care a trăit și pentru
care a fost sacrificat, cu tăcută complicitate a
unor personaje malefice”. Trimiterea la acele
personaje malefice, produce suspansul de
interes pentru comentatorii de ocazie.
Cei mai mulți dintre aceștia cată a scormoni în vertijul evenimentelor din ziua
de 28 iunie 1883, ziua nefastă a declanșării bolii poetului. „Zi de hotar în viața lui
Mihai Eminescu” – zice Dan Toma Dulciu,
în ziaristionline.ro din 28 iulie 2014, una
dintre cele mai interesante intervenții, totuși,
datorită rigurozității cu care urmărește firul
evenimentelor, căutând a le da o explicație
plauzibilă – zi care „a fost cercetată în ultimul
timp cu sârg, pe toate fețele, de mulți biografi”. Unul dintre aceștia vrea să fie și Dan
Toma Dulciu. Contribuția sa este fixată pe
investigarea motivelor pentru care Eminescu
descinde la Capșa, locantă pe care nu o frecventa prea des, dar în care a intrat atunci,
„nu întâmplător, întrucât ziaristul urmărea
un scop mult mai înalt: el dorea să se întâlnească cu ministrul american la București,

dr. Eugene Schuyler, pe care îl cunoștea personal și cu care se văzuse ultima dată chiar
la 23 iunie 1883, în casa lui Maiorescu”. La
Capșa se afla sediul Legației SUA în România și dorea să-l informeze pe acesta asupra
„încălcării libertății presei, a dreptului de
liberă exprimare”, ca urmare a demersurilor
pregătitoare unui acord secret cu Tripla Alianță (Austro-Ungaria, Germania și Italia),
care a și fost semnat mai apoi la 18/30 octombrie 1883. Nu s-a întâmplat să-l întâlnească,
iar punerea lui Eminescu în cămașă de forță

Eminescu, desen de Camil Ressu

și internat la ospiciu constituie axa discuțiilor, a supozițiilor majorității celor care
comentează deznodământul vieții gazetarului de la „Timpul”. „Documentele vremii
prezintă dovezi că Maiorescu nu era străin
de complotul împotriva jurnalistului politic
incomod” – scrie Roxana Roseti în evz.ro,
la 15 iunie 2014, fără să prezinte ori să trimită, ca sursă plauzibilă, la vreun document
anume. „Legenda nebuniei poetului” – scrie
Ionuț Țene în www.ziarulnatiuinea.ro, la
21 iunie 2014 – se relevă „în conformitate
cu punctul al doilea din planul acțiunii de
lichidare a sa”, inițiat de Maiorescu, „pseudo-protectorul”, fără a detalia însă care era
punctul al doilea din acest plan, și concluzionează: „Mihai Eminescu a fost făcut
«nebun» și apoi ucis (!?) pentru că și-a dorit
unitatea tuturor românilor într-un singur
stat”. Alexandru Cristian Miloș, în www.
răsunetul.ro, la 14 iunie 2010, afirmă fără
tăgadă că „la ospiciu, un agent al serviciilor austriece, Petrache Poenaru, îl ucide (?!)
pe poetul perfect normal și sănătos, cu o
cărămidă în cap (…), fusese otrăvit lent cu
infecții de mercur de către un medic evreu
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(…), a fost victima unui complot trans-național al serviciilor secrete”. Afirmații grave,
fără vreo argumentație documentară. Ideea
e tratată, tot așa, la modul superficial de
Georgeta Fefa, în www.descopera.ro. la 13
aprilie 2009 – notând: „Pare greu de crezut
că tocmai Eminescu, marele poet național,
să facă subiectul uneia dintre cele mai mari
conspirații naționale, ale cărei interese și
implicații depășeau la acea vreme granițele
țării noastre”. În „Financiarul” (15 ianuarie
2013), este urmărit tratamentul aplicat bolnavului Mihai Eminescu la bolnița de pe
lângă Mănăstirea Neamț: „Gardienii aruncă
pe el găleți de apă rece și îl bat cu funia udă
pentru a-l «calma». (…) Asasinarea civilă a
lui Eminescu din 1883 va fi completată de
experimentele doctorului Iszac”, fiind tratat
„ca psihopat ereditar”. În problema „pensiei
viagere”, în MetroLinks.ro. se vorbește despre
„tragismul ultimilor ani ai poetului, neajutorat de patronii de la «Convorbiri literare»
cu o pensie județeană suprimată din bugetul
Prefecturii Botoșani și cu o altă pensie de
stat, de care nu s-a bucurat nicicând”, ș.a.m.d.
Odiseea bolii lui Eminescu, și în consecință moartea lui, devine în acest tip de
comentarii un adevărat triler, mizându-se pe
un anume senzațional capabil a stârni reacții de indignare și mânie. Nu interesează cât
din toată factologia depănată în asemenea
relatări, de-acum devenite de-a dreptul folclorice, stă în picioare, susținute de proba
documentelor, totul este ca subiectul să fie
inflamat la maximum. Cui îi este de folos
această aruncare a destinului poetului și
gazetarului Mihai Eminescu, într-un proces
de intenții malefice, nu interesează. Totul se
face, vezi Doamne, din dorința de-a scoate la
lumină adevărul. Şi bine ar fi să fie așa. Numai
că asemenea comentarii expres partizane,
nu fac decât să inducă în opinia publică o și
mai mare confuzie în care se sufocă, la drept
vorbind, bătălia dintre cei care îl adoră pe
Eminescu și cei care sunt de părere că acesta
ar trebui abandonat ca o relicvă a trecutului.
Dorința de sanctificare a unora e tot atât de
nocivă ca și intenția acelora care vor să-l țină
dosit într-o debara. Sacrificare politică, de
care se vorbește cu atâta insistență, își află în
pandant refuzul de a-l considera drept poet
național. Mitul lui Eminescu decade astfel în
derizoriul unui serial polițienesc speculativ
obscur, ca să nu spun obscen. Dar, cine poate
opri… gura lumii?! Desigur, cercetătorii profesioniști ai istoriei naționale și implicit ai
istoriei noastre literare. Să-i lăsăm, așadar,
pe aceștia să-și facă datoria, să se pronunțe
în cestiune, vorba lui Caragiale, pe măsură ce
vor da la iveală documente de arhivă autentice, atât de necesare. ■
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Ce caută Papa în România?

Ce căutau românii așteptându-l pe Papă?

și cca 200 000 de greco-catolici. Ei, cu toții,
sunt frații noștri creștini. Poate nu avem o
liturghie comună, azi, dar tot frați rămânem.
Vreți o dovadă? În țările Occidentului, sunt
nenumărate biserici/dioceze catolice care se
deschid ospitalier către ortodocșii români,
Vizita Papei în România este un lucru
notabil, deși cu totul firesc, dat fiind locul
oferindu-le spațiu, sub semnul aceleiași cruci.
important pe care România îl ocupă pe harta
Acum câteva luni, în decembrie 2018, la
invitația ÎPS Sale Mitropolitul Iosif al Eurocreștinătății europene; felicitări tuturor celor
pei Occidentale și Meridionale, am adresat
care au conlucrat pentru întâmplarea acestei
vizite! Şi, totodată, este notabilă maniera desun scurt cuvânt „de istorie” unei săli pline de
chisă, pozitivă și decentă în care au răspuns
cca 800 de români. Apoi, cunoscutul artist
cetățenii români, în ansamblul lor.
folk Ştefan Hrușcă a avut un recital de colinde
E de la sine înțeles că marea parte a celor
românești. Unde avea loc această seară? La
Bazilica Saint-Sulpice, din inima
care au așteptat pe marginea bulevardelor/străzilor din București sau
Parisului. Şi e doar un exemplu.
din țară au fost, totuși, ortodocși.
Pe scurt: sute de biserici catolice
Ceea ce spune foarte multe despre
din țări ale Europei de Vest pun la
noi. Desigur că românii au respect
dispoziție spațiu pentru slujbe/evepentru ortodoxia lor majoritară
nimente ale ortodoxiei românești.
− dar, în același timp, românii
Există tot felul de interese (nu
au un respect instinctiv pentru
atât personale, cât... geopolitice) ale
latinitatea limbii și a identității
celor care mai bagă bățul prin gard,
lor culturale. Noi și catolicii sau
încurajând discordia, la noi, dintre
protestanții Europei avem o moșortodocși și catolici/greco-catolici.
tenire comună, dincolo de religie
Unii sunt în afara țării. Unii sunt în
sau biserici. E identitatea noastră,
România, conștienți sau nu că fac
jocuri bizare și străine. Nu e rolul
felul de-a fi, felul de-a vorbi.
Or, dată fiind ideea precedentă, Papa Francisc și Patriarhul Daniel, în Catedrala Mântuirii Neamului din București meu să dau detalii, cei mai mulți
nu trebuie să fie de mirare că românii sunt mai prin intelectualii noștri greco-catolici, noi am dintre dvs., prietenii mei reali și virtuali, au
deschiși spre contacte/colaborări/coabitări cu căpătat ideologia modernă a românității latine, înțeles deja.
creștinătatea catolică/protestantă decât alte care stă chiar și azi la baza identității noastre
La fel veți înțelege de ce unii se încăpățânează
popoare/comunități ortodoxe vecine/euro- politice simbolice. Unirea cu Transilvania să-l critice pe Patriarhul Daniel, acuzându-l de
pene. Apropo: nu trebuie uitat că românii sunt din 1918 nu ar fi fost posibilă fără rezistența toate prostiile din capul lor − deși oricărei minți
singurii ortodocși care folosesc alfabetul latin! românilor, peste secole, de o parte sau alta a limpezi și europene îi este clar că... (nu mai
Ideea pe care unii dintre noi o mai susțin Carpaților − dar nici fără activitatea de două comentez, puteți umple linia punctată!).
Ce va fi, în viitor?
sau diseminează, anume că „poporul român secole a greco-catolicilor români.
Nimeni nu știe, la drept vorbind.
s-a născut ortodox” este, din punct de vedere
Regele Ferdinand și Regina Maria, suveranii
istoric, greșită (ca să nu spun aberantă). Cel Unirii noastre, au dorit să reconcilieze definitiv
Acum 20 de ani, când Papa Ioan Paul al
mult, se poate spune că „poporul român s-a cele două ramuri ale creștinătății. Nu întâm- II-lea a făcut precedenta vizită la București,
născut creștin” (metaforic, desigur). Pe scurt: plător, Declarația Unirii din 1 decembrie 1918 poporul adunat în Piața Unirii a strigat „Unigeneza poporului român s-a conturat deplin, a fost adusă, de la Alba Iulia la București, de tate, unitate!”. Ideea unității creștine, acum,
cel mai probabil, spre a doua jumătate a pri- doi înalți prelați români din Transilvania: unul încă, este relativ utopică.
mului mileniu d. Hr. Or, schisma ortodocși vs. greco-catolic, altul ortodox (mai multe detalii,
Dar vreau să mai menționez ceva: în anul
catolici s-a produs la începutul mileniului doi în serialul meu „5 minute de Istorie”, difuzat 1948, brava noastră Regină Ana (OIP!) s-a
d. Hr. Deci, logic, în momentul „ruperii” creș- acum de TVR1).
căsătorit cu abia (forțat) abdicatul Rege Mihai
tinilor în două, românii erau deja... creștini.
Apoi, este de reținut că, în anul 1948, regimul și, atunci, a produs un scandal! Căsătorindu-se
După schismă, geografia (și vecinătatea, comunist român (la comanda și, cred, sugestia cu un ortodox, Ana și-a scandalizat biserica și
inclusiv cea cu Bulgaria de ieri și de azi) ne-au Moscovei) a făcut un gest de o extremă ticăloșie rudele! Dar ea a mers mai departe!
predispus spre sfera de influență a Bizanțului − și stupiditate: a desființat și interzis biserica greLa 70 de ani distanță, nunta dintre un/o
ceea ce este un dat. Avem intelectuali români care co-catolică − cea care, cum spuneam, a făcut atât ortodox/ă și o/un catolic/ă nu mai e nicio știre!
laudă ortodoxia noastră, după cum avem alții care de mult pentru modernitatea și unitatea noas- Așadar, atenție: Istoria merge mai departe, iar
o regretă. Această dispută va continua − deși nu tră! Şapte fost episcopi greco-catolici români au utopiile de azi pot fi banalitățile de poimâine!
Revenind la prezent: de cel puțin 30 de ani
mă aștept ca realitatea prezentă să se schimbe în fost beatificați în aceste zile − victime, atunci,
viitorul previzibil. După cum trebuie să ne împă- ale regimului comunist. De reținut că și Bise- (!), România este țara ortodoxă cea mai descăm cu Istoria noastră, noi trebuie să ne împăcăm rica Ortodoxă Română a avut proprii ei martiri chisă către Europa catolică.
și cu ortodoxia noastră majoritară, care are meri- anti-comuniști − și, ca istoric, mi-aș dori ca în
Precum Istoria, la fel va merge mai departe
tele sale indiscutabile în istoria noastră.
viitor să vorbim mai mult și despre ei.
și relația dintre creștini − fie ei ortodocși, catolici
Noi, românii, ortodocși sau catolici,
În fine, ultima idee: în România de azi etc. Trecutul ne-a despărțit, viitorul și provocările
protestanți etc., avem o datorie de onoare sunt cca 900 000 de catolici (peste jumătate lui, mereu noi, s-ar putea să ne apropie din nou!
față de frații noștri creștini greco-catolici. etnie maghiară, cca 40% etnie română etc.)
Pe termen lung, nu pariați pe „NU”! ■
a București a avut loc, timp de trei zile
(31 mai – 2 iunie a.c.) un eveniment de
importanță globală.
Un sfat: nu pariați pe „NU”, pe termen lung.

Greco-catolicii români din Transilvania,
încă din timpul Imperiului Habsburgic, sunt
primii care au apropiat Istoria noastră de ideea
politică a latinității. Ideea că „noi de la Rîm
ne tragem” a spus-o primul nostru cronicar
modern, Grigore Ureche (început sec. XVII),
dar modelul lui de lucru erau cronicile poloneze (catolice). Iar, în politică, tactica latinității
noastre a fost creația Şcolii Ardelene (adică,
intelectuali români greco-catolici).
Așadar, pe înțelesul tuturor: prin creștinătatea noastră ortodoxă/bizantină, noi am
rezistat ca neam vreme de sute de ani, în sfera
de influență politică turcească/otomană. Dar,
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Magnetismul scriiturii automate

n urmă cu o sută de ani, într-o cameră dintr-un hotel situat în Piața Panteonului din
Paris, doi tineri, unul de 23, celălalt de 22 de
ani, se grăbeau să scrie o carte cum nu mai fusese
până atunci. André Breton și Philippe Soupault,
fiindcă de ei este vorba, experimentau un nou
mod de scriitură pe care aveau s-o numească
l’écriture automatique. Fără îndoială că și până
la ei se scrisese și spontan, și firesc, și „așa cum
îți vine la mână”, fără elaborare, fără autocenzură,
fără teama de a deranja. Se scrisese astfel fără a
proclama și a aplica sistematic metoda, fără a o
teoretiza, după cum orice autor scria mai ușor,
mai dezinvolt, mai direct. Sau dimpotrivă... Scrierea automată, numită la noi mai adesea dicteu
automat, dincolo de spontaneitatea nereprimată,
s-a apropiat mai târziu, pe măsură ce experimentele suprarealiste se diversificau, se perfecționau,
de delirul verbal și de fraze debitate sub hipnoză,
al căror mare „inspirat” și „dormeaur” a fost
Robert Desnos. A nu se crede că cel aflat sub
hipnoză putea să și scrie ceea ce-i ieșea din gură,
ci alt (sau alți) parteneri(i) se afla(u) lângă el și
notau febril tot ce spunea cel adormit. Este/era și
o modalitate eficientă de explorare a subconștientului dincolo de bariera raționalului, ceea ce se
poate întâmpla oricând și cu cei aflați sub anestezie generală în timpul intervențiilor chirurgicale.
Rămâne de stabilit dacă cel ce debitează fraze la
modul subconștient sau inconștient, cel cu care
se poate chiar dialoga, subiectul fiind în stare să
răspundă la diferite întrebări puse de asistenți,
rămâne deci de văzut dacă „textele” respective
au și valoare poetică. În cazul lui Robert Desnos
ele aveau, dovadă și destule poeme de ale sale...
Să ne întoarcem însă la cuplul André Breton-Philippe Soupault care lucra(u) furibund la
o carte ce avea să fie o bornă în devenirea unui
nou curent ce urma să schimbe canonul literar și
să impună altele, noi și năstrușnice. Cartea avea să
se numească Les Champs magnétiques (Câmpurile
magnetice), prima mostră nu numai de scriitură
automată, ci și de scriere plurală la două mâini,
anticipând scrierile colective ale suprarealiștilor
de mai târziu, autodecretați ca atare. Colaborarea
celor doi autori prin această metodă a pus critica
literară în încurcătură fiindcă nu se poate deosebi
și delimita net ceea ce a scris Breton de ceea ce
a scris Soupault. După mărturia lui A. Breton,
citat de Ph. Audoin în prefața unei ediții din 1971,
cartea a fost scrisă în numai opt zile, cu febrilitate,
în mare viteză, printr-un efort aproape nebunesc și permanent în stare de euforie: „Nu este
mai puțin adevărat că în acele momente trăiam
euforic, aproape într-o beție a descoperirii. Eram
în situația celui care scoate la lumină un filon de
preț.” Nu se bănuiesc astăzi riscurile unei asemenea practici a scriiturii, resimțite pe propria piele
de Breton și, neîndoielnic, de Soupault:
„Proprietățile halucinogene ale automatismului consumat sau produs în doze mari, nu putea

decât să consolideze, la primii săi adepți, obsesia
sinuciderii drept soluție. […]. Câmpurile magnetice se termină, de altminteri, printr-o simulare
a sinuciderii” și a dorinței de dispariție în anonimat. (Ph. Audoin, loc. cit.). În 1930, Breton
făcea această mențiune: „Autorii se gândeau,
sau cel puțin se prefăceau că se gândesc, să dispară fără a lăsa urme.” În fine, în ce-i privește pe
suprarealiștii de vocație, cum erau, avant la lettre,
Breton și Soupault în 1919, este anevoie de delimitat simularea de sinceritate, artefactul de firesc.
Literatură în fond, după noile lor rețete. Dar de
ce Câmpurile magnetice, de unde un asemenea
titlu cu trimitere, la prima vedere, fără echivoc?
În epocă, la început de secol XX, comunitatea
intelectuală și artistică era sedusă de descoperirile
neașteptate, unele chiar șocante, ale științei. Titlul
și conținutul trimit către fenomene
electromagnetice, însă nu avem
nicidecum de a face cu un mic
tratat de fizică, ci cu o carte care
făcea doar referire la investigațiile
științifice ale momentului:
„Este frapant în acest sens cum
primele încercări ale ceea ce va
deveni suprarealismul și-au luat
referințele din cercetările științifice ale vremii. Câmpurile trimit în
mod expres la electromagnetism.
După Breton, ele ar fi trebuit să
se intituleze întâi Precipitatele, dar
neîndoielnic titlul acesta presupunea prea multă materie și nu destulă energie.
Sunt evacuate jeleurile surprinzătoare ale chimiei clasice, cu o singură ridicare din umeri, cu
toată acea «poetică îmbătrânită». Universul fizic
și mental nu mai este decât un câmp de forțe
în perpetuă vibrație, unde totul interferează și
comunică «fără fir».” Sunt mențiunile aceluiași
Philippe Audoin din prefața amintită.
Așadar textul poetic nu se mai coagula prin
aglomerări de materie verbală, ci se insinua prin
vibrații ale energiilor subconștientului. Energie
iar nu materie avea să fie literatura suprarealistă
ce are drept act de pionierat Câmpurile magnetice. Este inaugurată o tehnică scripturală ce
perturbă și deviază sensurile, le trădează și le
face să renască în cu totul alte conținuturi. Este
ceea ce acești plăsmuitori fără inhibiții au numit
„cuvântul mai adevărat” sau, în termenii lui
Breton din Primul manifest al suprarealismului
(1924), o expresie a „funcționării reale a gândirii.” Sondarea inconștientului, atât de predicată
de suprarealiști, „propusă și dispusă” de ei, prin
automatisme, prin hipnoză sau paranormal,
conducea către aflarea unei transcendențe nedeclarate, către apropierea de un zeu ascuns. Grație
atâtor tentative de investigare și experimente
omul în genere putea să recupereze facultățile originare și libertatea pierdută. De aceea
Ph. Audoin își încheie studiul cu o propoziție
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stupefiantă măcar pentru profani: „Câmpurile
magnetice sunt o profeție de la începutul timpurilor.” De aceea Câmpurile magnetice anticipau
practicile suprarealiste așa cum vor fi ele definite de André Breton cu cinci ani mai târziu:
„SUPRAREALISM, s.m. Automatism psihic
pur prin care ne propunem să exprimăm, fie
verbal, fie în scris, fie în orice altă manieră,
funcționarea reală a gândirii. Dicteu al gândirii,
în absența oricărui control exercitat de rațiune,
în afara oricărei preocupări estetice și morale.”
Ce a rezultat din travaliul celor doi tineri
aventurieri ai scrisului în primăvara lui 1919,
ce sunt, ce conțin efectiv Câmpurile magnetice
ticluite de ei? Sub aspect compozițional, structural, s-a vorbit în primul rând de amestecul
genurilor. Câmpurile magnetice, o carte care
nu depășește semnificativ 150 de
pagini în format „livre de poche”,
conține mai întâi proză poetică,
panseuri și „reflecții” cuplate la
același curent poetic, apoi o a
doua parte, Le pagure dit (Crabul
spune) ce include vreo douăzeci
de poezii în prozodie liberă. De
același „electromagnetism” sunt
curentate și textele din a doua
secțiune, La fin du tout (Sfârșitul
totului), unde sunt cuprinse piesa
de teatru S’il vous plaît (Vă rog)
și scheciul Vous m’oublierai (Mă
veți uita). Se observă că amestecul genurilor nu rezultă atât din stilul textelor
cât din conținutul cărții, unde proza, poezia și
dramaturgia se succed. Este la fel de adevărat
că toate acestea sunt saturate de poezie, sunt cu
totul poetice. Câmpurile magnetice este o carte
dedicată memoriei lui Jacques Vaché, scriitor
controversat, mort de tânăr, aproape anonim
până a fi descoperit de A. Breton. Ce se mai știe
însă astăzi despre Ph. Soupault? La noi cred că
aproape nimic sau, în orice caz, puține lucruri.
În afară de parteneriatul cu Breton în scrierea
Câmpurilor magnetice, în același an 1919 alături
de Breton și Aragon el a pus umărul la apariția revistei „Littérature”, alt semn prevestitor al
suprarealismului. În toamna lui 1924 a colaborat
și a semnat pamfletul Un cadavre, alături de L.
Aragon, A. Breton, J. Delteil, P. Éluard, Drieu La
Rochelle. Îndreptat împotriva lui Anatole France,
cu un an mai devreme laureat al Premiului Nobel,
pamfletul era alt produs de scriere automată plurală. În Les grandes figures du surréalisme (Alain
et Odette Virmaux), Ph. Soupault este caracterizat după cum urmează: „Un însetat de libertate.
Aventurier solitar și fratern totodată, el evadează
repede dintr-un suprarealism la ale cărei baze
fondatoare contribuise totuși, împreună cu
Aragon și Breton.” Între scrierile sale: Écrits sur
la peinture et Mémoires de l’oubli. A decedat la
Paris, în 1990, la vârsta de 93 de ani. ■
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parte dintre textele lui G. Bacovia sunt
încadrabile în tema erotică. I. Negoiţescu stabilește foarte bine posibilele
„izvoare” ale tipului de sensibilitate afișat de
Bacovia: „Vagă uneori, sentimentalitatea nu
este autentică, ci scursă din romanţiozitatea
eminesciană sau – ce e și mai deplorabil – din
aceea fadă, banală, vulgară, a lui «Tradem».
Amestec de cinism și neputinţă sentimentală”.
Cu toate acestea, dezabuzarea este bacoviană
și bacoviene sunt și ironia amară și „neputinţa
sentimentală” – care este una în parte jucată.
Diferenţa dintre Tradem și Bacovia este că
Tradem chiar credea ceea ce spune. La Bacovia intervine elementul destructurant, care ne
face să privim aceste creaţii din cu totul alt
unghi de vedere.
Astfel, poemul Regret, cu care se deschide
volumul Comedii în fond, a fost pus în relaţie
cu poemul Cu mâne zilele-ţi adaogi de către
M. Petroveanu, care observă că „alunecă dincolo de intenţiile eminesciene, prin orizontul
său sumbru, catastrofic”. Dar să privim mai de
aproape textul: „De mult, de mult cunosc doi
plopi/ Ce-mi stau și azi în cale –/ Îmi place
mult ca să-i privesc,/ Dar mă cuprinde-o
jale…// Căci parcă-mi spune-un nu știu ce…/
Ca mâine poate am să mor –/ Şi dânșii n-or
mai fi priviţi/ De niciun trecător…” De fapt,
prin naivitatea concluziei, tot demersul poetic
ce părea să emită pretenţii liric-filosofarde în
marginea motivului fugit irreparabile tempus
este dinamitat din interior. Conștientizarea
apropierii morţii – un sentiment grav, înalt, o
stare ce implică o întreagă retorică a timpului
implacabil etc. – nu-i trezește poetului nicio
reacţie dramatică ori melancolică, nicio efuziune, niciun spasm, ci un regret (titlul!) că
acei plopi vizitaţi cu un sentiment exacerbat de
„jale” se vor pierde și ei în uitare – de fapt, un
alt tip de moarte. Ironia vine din faptul că sentimentul morţii declanșează o reacţie minoră,
paradoxală, în contradicţie cu încărcătura sa
„tare”, umflată până la ridicol.
Același registru minor guvernează și finalul poemului următor, Ca mâine. Construit
pe modelul poemului La steaua, el își discreditează savanta și pretenţioasa punere în
scenă din prima strofă: „Cu steaua care s-a
desprins,/ Ce piere-acum în haos –/ O inimă
poate s-a stins/ Spre veșnicul repaus.// Ca
mâni și-a noastră va cădea/ În stricta veșnicie
–/ Cine-o căta mâhnit spre ea?/ Vai, nimeni…
cine știe!” Se derulează aici o dramoletă fără
adrisant. Nu există spectator, deci ea nu mișcă
pe nimeni, cu toate că eforturi regizorale se fac
destule, iar scenariul pare în regulă. Plasarea
din prima strofă în orizontul mitic-tradiţional,
conform căruia fiecărui suflet îi corespunde
câte un astru (v. Mioriţa etc.), conferă o gravitate poemului, augmentată de analogia în
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Bacovia şi intertextul
eminescian (II)
registru fatalist din cea de-a doua strofă, cu trimiterea la propria stea, adică la propria soartă
deja scrisă. Ultimele două versuri, prin falsa
întrebare-problemă pe care o enunţă, dinamitează tot discursul anterior, „soluţia” fiind una
nu doar voit echivocă, ci de-a dreptul rizibilă,
prin tânguirea unei eventuale dispariţii în
anonimat. Problema postumităţii nu se poate
pune între îndrăgostiţi sau, în cazul în care se
pune, ea produce comicul. De la promisiunile
romantice ale întâlnirii în moarte, în viaţa veșnică a celor doi, se trece aici la o nevoie de un
al treilea, de parcă spectacolul existenţei celor
doi nu le-ar mai fi de ajuns protagoniștilor.
În plus, chiar oximoronul „stricta veșnicie”
ne apare ca unul ţipător, chiar extravagant
în contextul dat, neologismul neavând ce să
caute în acea înlănţuire romantic-arhaică, de
la „haos”, „veșnicul repaus” și forma „mâni”
(toate „eminesciene”!) trecerea resimţindu-se
ca prea bruscă. Toate – indicii textuale concrete ale modelului de subminare a convenţiei,
pe care îl avem tot timpul în vedere.
Conștientizarea existenţei unui destin
implacabil accentuează reacţia de nepăsare a
poetului, căruia îi este refuzată chiar și disperarea, ca în poemul Din liră, unde simpla
înţelegere a faptului evident al dispariţiei iubitei
(în moarte sau în vis?!) este suficientă pentru a
rezolva conflictul. Ceea ce ar fi determinat la
Eminescu o reacţie violentă, de prăbușire sau
de revoltă, și ar declanșa un întreg scenariu
de o „înaltă visătorie” (ca în Mortua est…), la
Bacovia determină un simplu regret născut
din constatarea că putea fi și altfel: „Dacă,
de-acum, e târziu/ Şi ochii mei sunt seci –/
Ajunge să-nţeleg…/ Plecată ești, pe veci!// Şi
dacă-atât a fost…/ S-aștept în umbre reci –/
Ajunge să-nţeleg…/ Plecată ești, pe veci!”
În poemul Să ne iubim accentuarea stării
liric-romantice face și mai comică viziunea
finală. Spre deosebire de poemul Ca mâni,
aici „aventura” existenţială nu mai este raportată la spaţiul vastului univers, infinit în timp
și spaţiu, ci mult mai teluric, deși sugestia se
dorește a fi tot una metafizică, implicând, de
această dată, natura la nivel microcosmic.
Prima strofă „Vai, și va veni o vreme/ Când
adormi-vom amândoi,/ Şi-nstrăinaţi prin cimitire,/ Va plânge toamna peste noi.” pare una de
o melancolie accentuată, de un dramatism la
limită, cauzat de același sentiment al trecerii,
al morţii iminente a celor doi amanţi. Dar prin
ce alchimie sufletească, prin ce retorică de Don
Juan plictisit poate continua acest scenariu cu
întrebarea – cu atât mai discrepantă cu cât ea
este finală – din strofa a doua: „Ce poate, deci,
a fi sub soare,/ În haosul imensităţii –/ Dacă-ţi
vei pierde fecioria/ În taina roză-a voluptăţii?”
Desigur că, în comparaţie cu realitatea
gravă a morţii, orice pretenţie de conservare

devine ridicolă, dar de ce a fost necesar un
adevărat scenariu romantic anterior dacă nu
tocmai pentru ca discreditarea sa să fie și mai
pronunţată?! Şi, mai mult, de ce, în continuare, se păstrează același fard tropic datorat
romantismului eminescian („haosul imensităţii”, „taina roză-a voluptăţii”), dacă nu tot
pentru exacerbarea până la grotesc a acestui
angrenaj a cărui miză este plasată în zona
minorului biologic?! Şi această sugestie este
sprijinită de cea identică din poemul imediat
ulterior, ordinea poemelor bacoviene nefiind
chiar aleatorie. Poemul se numește Memento și
configurează aceeași despărţire de tradiţie (și,
implicit, de cea eminesciană): „Pe când ninsoarea rătăcește…/ În ceasul vremii au bătut/
Dureri pe sufletele moarte/ Deși… acestea
sunt lucruri din trecut!”
Conștientizarea desuetudinii acestor
lucruri determină detașarea ironică de lucrurile din trecut, de tradiţie. Elementele acesteia
sunt psihologismul abisal à la russe („dureri pe
sufletele moarte”) – și, odată cu el, o întreagă
convenţie a profunzimii psihologice, a dramei
umanului, chiar a condiţiilor mizere ale individului (caz în care s-ar putea regăsi Bacovia
însuși) –, apoi imaginea standard a poetului
romantic, dar și simbolist-decadent („poeţii
singuratici”), cât și, în fine, sentimentalismul
pur, lirismul auroral, erotismul diafan(izant),
toate de origine romantică, unde referinţa este
mai subtilă, ea angrenând – ca și în alte cazuri
la Bacovia – un sistem întreg, nu doar o aluzie:
„Din nou, gândesc că ești frumoasă/ Deși…
acestea sunt lucruri din trecut”, mecanism prin
care, un vers perfect „normal” este subminat
de următorul, care schimbă cu totul perspectiva asupra intenţiei poetice.
Dintr-o analiză destul de sumară a poemelor „eminesciene” ale lui Bacovia, am
putut constata natura lor – anunţată încă
de la început – una ironică, subminantă, și
nicidecum epigonică, plasabilă sub zodia
pastișei. Am putut observa cum funcţionează
mecanismul descris în capitolul anterior și
modul de realizare al acestui tip de „deconstrucţie” sui generis. Privită din acest unghi,
poezia bacoviană poate fi pe de-a-ntregul
reinterpretată, în condiţiile acestea chiar
impunându-se o nouă construcţie teoretică bazată pe constatarea existenţei acestui
strat ironic subminant – mult mai important decât s-a considerat până acum – și
revizuirea monocordismului bacovian, prin
certitudinea existenţei a cel puţin trei etape
de creaţie distincte stilistic și poetic, dar
destul de friabile cronologic: una a „încercării formulelor”, alta a subminării lor și, în
fine, detașarea de acestea și realizarea propriei poetici, mai ales în ultimele volume,
Stanţe burgheze și Stanţe și versete. ■
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a să nu credeți că sunt răutăcios în mod
gratuit pe parcursul acestei infame istorii,
haideți să aruncăm o privire fugitivă spre
zorii secolului al XVI-lea. Pentru a vorbi, în anul
2008, de cinci veacuri de beletristică autohtonă,
precum comite imprudența principalul discipol
al lui Călinescu, Nicolae Manolescu, ar fi nevoie
ca germenii acesteia să se găsească în jurul anului
1508. Or, istoria ne învață că primul document
scris în limba română (atenție, simplă redactare
de text, fără încărcătură stilistică) datează din
iunie 1521. Este vorba despre coșmarul elevilor
de liceu din toate timpurile: Scrisoarea lui Neacșu
din Dlăgopole (așa se numea, în varianta slavă,
pitorescul oraș argeșean Câmpulung-Muscel).
În aceasta, Neacșu Lupu îi scrie judelui (recte,
primarului) Brașovului, Hans Benkner (în text,
Hanăș Begner), despre mișcările de trupe efectuate de otomani pe linia Dunării. Într-un limbaj
poticnit, cu formule introductive și conclusive
slave, Neacșu inaugurează o lungă tradiție a
informărilor cu caracter politic din spațiul carpato-danubiano-pontic, deschizând astfel calea
necesității supravegherii corespondenței. Protocroniștii mai imaginativi ar putea descoperi în
umilul Neacșu un whistleblower mult mai convingător decât bine hrăniții și răsfățații de soartă
Julian Assange și Edward Snowden. El îi precedă
cu aproape cinci secole. Dar să ne vedem, mai
departe, de sinuosul traseu.
Dar să revenim la G. Călinescu. Cu iezuit
aplomb, criticul plonjează fără rușine în texte
care nu sunt nici măcar scrise în limba română.
A vorbi despre indivizi ca Macarie, Eftimie și
Azarie (triadă de fețe bisericești din Moldova și
autori de cronici șchioape în slavonă) ca despre
autori integrabili literaturii autohtone înseamnă
a falsifica în mod conștient bruma de istorie la
care acest spațiu cultural aspiră. A-l pomeni, în

contextul literaturii române, pe Neagoe Basarab
și a sa culegere de plicticoase pilde bisericești,
Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie, înseamnă a atribui un text slavonesc plin
de poncifuri religioase deja vetuste la momentul
alcătuirii compunerii unei culturi autohtone inexistente la acea dată. Nici Varlaam, cu a sa Carte
românească de învățătură (1643), nici Antim Ivireanul, cu ale sale Didahii din debutul secolului
al XVIII-lea, nu au vreo legătură cu literatura

Scrisoarea lui Neacșu, 1521

română, ci, la limită, cu istoria culturală a bisericii ortodoxe. Toate aceste derapaje (ne) costă.
La fel de nepotrivite pentru integrarea în
corpusul național sunt versurile în limbi străine
ale cărturarilor medievali, oameni care, în sine,
au depus eforturi vizibile: Petru Cercel, Nicolaus Olahus, Miron Costin, Udriște Năsturel sau
Nicolae Milescu. Majoritatea creațiilor acestora
este redactată în latină, italiană, polonă, slavonă,
greacă sau rusă. Nici măcar Dosoftei (1624-1693)
nu poate inaugura poezia română, fiindcă o
lectură a Psaltirii în versuri poticnite a mitropolitului moldovean dezvăluie vocea polonezului Jan
Kochanowski, în raport cu care Dosoftei devine
un simplu ventriloc liric (traducerea Psaltirii lui

Noaptea de mai (fragment)
Astfel: fiindcă apogeul la care sufletul atinge
Când poartă cântece-ntre aripi dă naștere la răzvrătiri,
Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge
Şi muzele că vor rămâne amăgitoare năluciri?
Vestalelor, când în picioare altarul vostru s-află încă,
Şi primăvara când se-ntoarce şi astăzi ca şi alte dăţi,
Şi preschimbat când nu se află pământul falnic într-o stâncă,
De ce v-aţi reurca în sfera abstractelor seninătăţi?
Închisă dacă vă e lumea, recoborâţi-vă-ntre roze
Parfumele din mai înalţă reînnoite-apoteoze,
Şi-n noaptea blondă ce se culcă pe câmpeneşti virginităţi
Este fioru-mpreunării dintre natura renăscută
Ş-atotputerea Veciniciei de om abia întrevăzută.
Veniţi: privighetoarea cântă, și liliacul e-nflorit;
Cântaţi: nimic din ce e nobil, suav și dulce n-a murit.
Simţirea, ca și bunătatea, deopotrivă pot să piară
Din inima îmbătrânită, din omul reajuns o fiară,
Dar dintre flori și dintre stele nimica nu va fi clintit,
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Kochanowski reprezintă modelul mitropolitului
moldovean), ceea ce evocă mai curând un număr
de circ decât o performanță literară.
Încet, încet, ajungem la cronicari. Cei munteni pot fi ușor eliminați de pe listă, deoarece
însemnările lor șchioape ar putea fi cu greu
recuperate de istoriografie, în niciun caz de literatura artistică. Cronicile facțiunilor boierești
rivale în epocă, Bălenii și Cantacuzinii, amintesc frapant de manifestele de partid de astăzi,
în care fapte lăudate de un program politic sunt
înfierate cu promptitudine de programul rival.
Luptele dintre „dreapta” și „stânga” din politica
autohtonă sunt prefigurate, cu umorul involuntar de rigoare, de aceste fițuici care generează
ficțiune în absența unei trame. Singurul erudit
dintre munteni, stolnicul Constantin Cantacuzino, scrie Istoria Țării Românești dintru început
(1716), despre care Călinescu afirmă, cu văz
enorm și simț monstruos, că fraza ar curge
într-un mod „cam caragialesc” (1982:33). Evident că este o exagerare pro bono, care, într-o
compunere școlară, ar provoca zâmbete.
Nu altfel stau lucrurile cu mult mai celebrii
și mai respectații de profesorii de liceu cronicari
moldoveni. Grigore Ureche (1590-1647), Miron
Costin (1633-1691) și Ion Neculce (1672-1745)
compun, preluând ștafeta unul de la altul, un
poticnit și inegal Letopiseț al Țării Moldovei.
Primul îl duce de al doilea descălecat (adică
de la Dragoș I) la Aron Vodă, al doilea, de la
Aron Vodă la Dabija Vodă, iar al treilea, de la
Dabija Vodă până la cea de-a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat. Textul este arid, lipsit
aproape complet de valențe artistice și virtual
inutil și ca document istoric, narațiunea curgând
mai degrabă sub forma unui basm decât sub
forma unei lucrări de erudiție istoriografică,
după principii deja acceptate în Occident. ■

Alexandru Macedonski
Veniţi: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit.

Alexandru Macedonski
de Rodica Bondi (detaliu)

Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge, –
Când frunza ca și mai înainte șoptește
frunzei ce atinge?
Când stea cu stea vorbește-n culmea
diamantatului abis,
Izvorul când s-argintuiește de alba lună care-l ninge,
Când zboară freamete de aripi în fundul
cerului deschis?...
Vestalelor, dacă-ntre oameni sunt numai
jalnice nevroze,
E cerul încă plin de stele, și câmpul
încă plin de roze,
Şi până astăzi din natură nimica n-a îmbătrânit...
Iubirea, și prietenia, dacă-au ajuns zădărnicie,
Şi dacă ura şi trădarea vor predomni în vecinicie...
Veniţi: privighetoarea cântă, și liliacul e-nflorit. ■
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editând la pedagogia lecturii, cu
finețea și rafinamentul caracteristice,
doamna de Staël a formulat, în cel mai
concis mod posibil, o definiție a cărților, care
ar reprezenta, în termenii distinsei doamne,
„o armă a spiritului uman”. Într-adevăr, ne
este imposibil să ne imaginăm cum ar funcționa universul și, implicit, viața noastră, în
absența poveștilor; de altfel, nici nu ar avea
sens – tocmai pentru faptul că poveștile fundamentează întreaga civilizație umană, fie că
vorbim de legende care au stat la baza miturilor
și a construirii unor imperii, fie că vorbim de
poveștile necesare, de micile resorturi imaginative la care apelăm zilnic pentru a ne construi
o lume proprie și o imagine,
o identitate socio-culturală.
Cert este că toate aceste
povești pe care le spunem de
aproape 5 milenii au unit și au
despărțit – în egală măsură –
viețile umane și civilizația. O
privire exhaustivă asupra unui
fenomen atât de complex cum
este cartea și povestea ne este
oferită de Martin Puchner în
volumul său, Lumea scrisă.
Povești care au schimbat
oamenii, istoria și civilizația
(Polirom, 2018).
Inventariind toate scrierile
fundamentale ale umanității,
de la epopeile clasice și cărțile sfinte până la romanele
apărute în Japonia, scrierile ideologice ale
lui Marx și Engels și literatura postcolonială,
autorul reușește să demonstreze cu asupra
de măsură faptul că poveștile ne transformă
iremediabil și incomensurabil viața, indiferent dacă suntem pasionați sau nu de lectură,
tocmai pentru că puterea unei povești transcende implicațiile de clasă, perioade sau
locuri: „Ne este aproape imposibil să ne imaginăm o asemenea lume [n.m. fără povești
scrise]. Ne-am raporta cu totul altfel la istorie, la ascensiunea și decăderea imperiilor
și națiunilor. Am fi lipsiți de cea mai mare
parte a ideilor filosofice și politice, pentru că
literatura care le-a prilejuit nu s-ar fi scris.
Literatura nu e doar pentru iubitorii de cărți.
De când a apărut, acum patru mii de ani, ea
modelează viața majorității oamenilor de pe
planeta Pământ”. Cu alte cuvinte, nu contează
dacă suntem sau nu familiarizați cu operele
în sine, însă de fiecare dată când ne întrebăm
ce anume presupune să trăim o viață corectă,
să spunem adevărul, dacă etica personală ar
trebui să intre în conflict cu slujba noastră,
dacă suntem cu adevărat fericiți sau dacă libertatea noastră este doar o iluzie, implicit, facem
apel și ne raportăm la distincțiile operate în
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Povești care ne unesc,
povești care ne despart
cadrul operelor filosofice și literare. Mai mult
decât atât, pentru rafinamentul simțurilor,
percepțiile nuanțate asupra realității, capacitatea de a integra elementele interculturale în
viața noastră, mai ales în prezent, când societățile au devenit din ce în ce mai complexe iar
problemele filosofice și personale își descoperă
multiple fațete, lectura este o plăcere estetică
nu doar mai profundă și mai durabilă decât
altele, dar și o manieră de a corija instinctele
nefaste, de a empatiza cu celălalt, de a construi
o realitate care să respecte libertatea și etica
personală, o societate incluzivă.
În acest volum esențial, Martin Puchner
reușește să redea poveștile fascinante ale
scriitorilor și cărților,
dar și consecințele pe
care acestea le-au avut
asupra cursului istoriei
și asupra vieților noastre;
atunci când analizează
campaniile militare ale
lui Alexandru Macedon,
autorul menționează
impactul avut de Iliada
asupra conducătorului
și trasează importanța
unui text ce a stat la
baza redefinirii hărților și vieților: „De ce a
vrut Alexandru să cucerească Asia? Reflectând
la această întrebare,
m-am gândit la cele trei
obiecte care l-au însoțit pe Alexandru de-a
lungul întregii sale campanii militare și pe
care și le punea sub pernă în fiecare seară, trei
obiecte ce rezumau viziunea sa asupra campaniei. Primul era un pumnal. Lângă pumnal,
Alexandru ținea o casetă. Iar aceasta conținea cel mai prețios dintre cele trei obiecte:
un exemplar din textul lui preferat, Iliada.
Alexandru ținea un pumnal sub pernă ca să
nu aibă soarta tatălui său, care fusese asasinat. Caseta o luase de la Darius, adversarul
lui persan. Iar Iliada l-a însoțit în Asia pentru
că era povestea prin prisma căreia își vedea
campania și viața [...]. Acesta e rolul textelor,
îndeosebi al celor fundamentale: schimbă
viziunea asupra lumii și modul în care acționăm asupra ei.”
Pe aceeași notă, maestrul Kong, devenit
ulterior cunoscut sub numele de Confucius, a
renunțat la slujba sa în cadrul guvernului și a
plecat în exil atunci când a simțit că nu există
nicio mediere posibilă între acest post și propria sa conștiință; și-a învățat discipolii să se
exprime într-o manieră stilată, făcând apel la
scrierile vechi, să opereze distincțiile de rigoare
între cunoaștere și ignoranță și să învețe să nu
repete greșelile trecutului, afirmând că: „Nu

m-am născut înzestrat cu cunoaștere. Iubesc
trecutul și acolo o caut cu ardoare”. În jurul
anului 1000, în Japonia apare primul roman
din istoria lumii. Intitulat Povestea lui Genji
și scris de o celebră doamnă de curte, Murasaki Shikibu, romanul este o întreagă mostră
de rafinament și stil, autoarea împărtășind
cititorilor manierele și evenimentele de la
curtea imperială, trasând subtile distincții
între dragoste, dorință și cunoaștere, inserând
fragmente poetice de o frumusețe uluitoare și
modelând, în acest fel, conștiințele cititorilor
pe niște premise ale esteticului pur, ale rafinamentului în gândire. Pentru un lector care
citește chiar și astăzi literatura japoneză de
calitate sau pentru un vizitator, consecințele
acestui tip de gândire și scriere sunt imediat
recognoscibile. De altfel, romanul și-a pus
amprenta și asupra lumii europene: „Abia după
1853, când Japonia a fost constrânsă să inițieze
relații comerciale cu Occidentul, și-a făcut și
restul lumii o primă idee despre acest text –
în mod cât se poate de potrivit, sub forma
paravanelor Genji. Romanul devenise atât de
important în Japonia, încât paravanele înfățișau adesea scene din el, iar unele dintre aceste
paravane au ajuns în Europa, într-o vreme în
care noile oportunități comerciale creaseră o
modă pentru tot ce era japonez.
Colecționarii occidentali au început să se
întrebe care era sursa scenelor pictate admirabil [...]. Spre marea ei surprindere, lumea
occidentală a descoperit că romanul, pe care
mulți îl considerau una dintre contribuțiile
europene distincte în domeniul literaturii,
fusese inventat cu o mie de ani înainte de o
japoneză al cărei nume nu îl cunoșteau”. Capacitatea de autoreflecție și autocunoaștere nu
este însă una singulară în cadrul literaturii și
tocmai această complexitate a gamei de senzații și transformări culturale plasează literatura
pe un loc privilegiat; interacțiunea cu celălalt,
cunoașterea sa profundă și, mai ales, reflecția
asupra unor episoade importante ale istoriei,
toate ne sunt conferite prin puterea de dăinuire și descoperire a literaturii. Literatura
secolului XX va fi și ea una a cunoașterii –
a înțelegerii ororilor totalitariste – și capătă
mai multă pregnanță datorită unor mărturii
remarcabile privind încarcerarea și violența.
Primo Levi, Soljenițîn, Anna Ahmatova, sunt
doar câteva dintre figurile vieții artistice și
literare care reușesc să redea cu claritate și
veridicitate experiențele traumatizante ale
secolului, iar lectorii iau astfel contact cu procese de conștiință și reflecții care le erau, până
atunci, străine.
Lumea scrisă este, într-adevăr, principala
oglindă a umanității: ea conține toate zbaterile, procesele, senzațiile, ororile și fericirile
noastre. ■
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O seară la Carnegie Hall
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m mai discutat în această rubrică anumite prejudecăți cu privire la cultura
și arta americană și, mai cu seamă, cu
accesul la ele. Nu puțini dintre compatrioții
mei intelectuali, dar și prieteni din Franța, îmi
plângeau de milă întrebându-se cum pot trăi
într-o țară atât de necultivată. Le răspundeam
cu un zâmbet subțire și cu evidențe clare că nu
au dreptate. Dar prejudecățile uneori rezistă, în
ciuda evidențelor care le contrazic!
Iată, de pildă, de curând am avut poftă să
prind un concert clasic, fără piese prezentate
în premieră mondială sau experimente contemporane care, vorba neuitatului pedagog
de școală nouă al lui Caragiale, Marius-Chicoș Rostogan, cel mai adesea gâdilă urechile
într-un mod neplăcut. Drept care m-am uitat
prin calendarul vestitului Carnegie Hall, una
din sălile de concert cu cea mai bună acustică
din lume, și iată ce-am găsit: Haydn, Beethoven, Mozart, iarăși Haydn. Cum nu se poate
mai bine, mi-am zis, mai ales că performa
respectabila Orchestra of St. Luke’s sub bagheta
maestrului Bernard Labadie.
Când ajungem în sală, ne luăm programele și
ne ocupăm locurile, prima mare surpriză: datorită unei răni la o mână, virtuozul pianist Paul
Lewis a trebuit să renunțe la performanța din
acea seară, când era programat să interpreteze
Concertul 2 pentru pian de Beethoven. Dar...
nu-i nimic! Carnegie are nelimitate resurse și în
locul lui ni se oferă un alt virtuoz, un tânăr fost
„copil minune”, astăzi construindu-și cu talent și
tenacitate o carieră de solist beethovenian: Johnatan Biss, autor, printre altele, al unui e-book,
Exploring Beethoven’s Sonatas, care a fost citit
de mai bine de 200 de mii de oameni în 185 de
țări. Plus, este co-directorul artistic, împreună
cu faimoasa Mitsuko Uchida, la Marlboro Music
Festival, unde a participat timp de 12 ani.
Fascinant început al concertului! Kapellmeister pentru prințul Esterhazi, Haydn era obligat
să compună cel puțin câte o operă în fiecare an,
între 1766 și 1780, ceea ce a rezultat în 20 de
opere, dintre care puține au rezistat până în ziua
de azi. Înre cele uitate se numără și L’isola disabitata, compusă pentru ziua de nume a prințului
Nicolas Esterhazi, prezentată în premieră pe 6
Decembie (Sfântul Nicolae) 1779. Dacă opera
a avut o viață foarte scurtă, căzând la nu multă
vreme în desuetudine, în schimb uvertura a
rezistat secolelor, ca piesă independentă de
concert. Exemplu tipic de Sturm und Drang în
muzică, și mai cu seamă în aceea a lui Haydn,
uvertura a fost interpretată cu mare entuziasm
și subtile expresii emoționale de către orchestra
St. Luke condusă magistral de Bernard Labadie.
A urmat Concertul 2 de pian al lui Beethoven,
și toți ne-am pregătit să vedem ce ne oferă surpriza
Jonathan Biss care, pentru a doua oară în acest an,
înlocuia un solist cu probleme de sănătate.

În noiembrie 1792, Beethoven a părăsit
Bonnul natal pentru a se stabili în Viena, pe
atunci capitala muzicii europene. Viena era
locul perfect pentru Beethoven de a scăpa de
traumele copilăriei și a se impune ca pianist și
compozitor. Ca să poată ajunge la Viena, el a
avut nevoie de generosul suport al Arhiducelui Maximilian Franz de Austria, Elector de
Cologne, dar și de încurajarea nu altcuiva decât
Joseph Haydn, care îi va deveni profesor. Ajuns
la Viena, studiază cu Haydn timp de trei ani,
amânându-și, totuși, debutul ca pianist și compozitor. Acesta s-a produs la 29 martie 1795,
în vestitul Burgtheater, când Beethoven a interpretat propriul său Concert de pian numărul 2.
Prima (Allegro) și ultima parte (Rondo) au o

clară influență din Haydn, câtă vreme a doua
parte (Adagio) stă sub pecetea mozartiană. Dar
foarte interesant este faptul că toate aceste influențe sunt, până la urmă, dominate de o clară
tentă beethoveniană, un cromatism flamboaiant
în solourile pianului și frecventele, neașteptate
alternanțe de registre major și minor.
Jonathan Biss este un tânăr înalt de aproape
doi metri, cu niște mâini lungi și degete subțiri
care ușor acoperă o octavă și jumătate. M-a
impresionat, încă din prima parte, virtuozitatea
lui naturală, un impetus și o claritate de cristal
care s-a remarcat în interpretarea memorabilă
a cadenței. În partea a doua, atât de mozartiană,
amintind deopotrivă concertele 20 și 21, am
admirat alura romantică, alternanța savantă
de muzică și pauze, care a fascinat într-atâta
publicul încât, în ciuda faptului că la Carnegie
nu se aplaudă niciodată între părți, ropote de
aplauze s-au auzit la sfârșitul acestui Adagio.
În sfârșit, partea a treia a exaltat vitalitatea
solistului, versatilitatea și complexitatea lui ca
interpret al muzicii lui Beethoven. Un succes
excepțional de public care întăresște toate
lucrurile bune ce s-au scris despre el.
Partea a doua a concertului a debutat cu aria
lui Mozart (din Idomeneo) Non temer, amato
bene, care este plasată la începutul actului al
doilea al operei și a fost scrisă ințial pentru
soprano castrato, dar apoi rescrisă pentru tenor
deși, de cele mai multe ori, e interpretată de o
soprană sau o mezzo-soprană. În această arie,
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fiul lui Idomeneo, Idamante, o asigură pe Ilia,
fiica captivă a lui Priam, că dragostea lui pentru
ea nu se va sfârși niciodată. Cu o particularitate
originală, faptul că vocea este permanent urmărită în partitura ei de o virtuoasă vioară, această
arie a devenit în timp o favorită piesă de concert. Am avut privilegiul și bucuria de o asculta
pe Ying Fang, „o pură și tulburătoare soprană”,
cum o caracterizează „The New York Times”, cu
aclamate prezențe la Metropolitan, Los Angeles, Philadelphia și în Europa. Impresionantă în
redarea melodiei simple de la începutul declarației de dragoste, ea devine tot mai sofisticată în
interpretarea părților melodice mai elaborate și
cu înflorituri. Emoția o completează virtuozitatea viorii ce urmărește vocea pas cu pas (Krista
Bennion Feeney, vioara întâi a Orchestrei of St.
Luke’s). O performanță absolut memorabilă,
apreciată de public ca atare.
Finalul l-a constituit Simfonia numărul 45 a
lui Haydn (cunoscută sub numele de Farewell,
adică „Adio” sau „Rămas bun”). În octombrie
1772, muzicienii Prințului Esterhazi erau nerăbdători să se întoarcă, în sfârșit, acasă la familiile
lor, după o vară epuizantă, supraîncărcată de concerte. Dar Prințul avea alte planuri pentru ei și
voia să-i mai țină la palat încă cel puțin două luni.
Muzicienii au apelat la Haydn, amenințând să nu
mai performeze până nu sunt lăsați să plece. Soluția lui Haydn a fost să compună Simfonia numărul
45. În Adagiul final, rând pe rând instrumentiștii încetează să cânte și părăsesc scena... Nicholas
Esterhazi a înțeles numaidecât aluzia și, la scurtă
vreme după performanță, muzucienii au fost
lăsați să plece la casele lor până vara viitoare.
Dincolo de anecdotica originii, simfonia este
notabilă ca fiind una dintre puținele, dacă nu singura, scrisă în neobișnuita cheie F-sharp minor
în tot secolul al XVIII-lea. La timpul compunerii
ei, Haydn scria în stilul Sturm und Drang, cu
emfază pe dramă și emoție, mai degrabă decât
pe simetrie, logică și unitate. Orchestra St. Luke’s
s-a întrecut pe sine în interpretare. Astfel, partea
întâi, cu un tunet de percuție și suflători, a fost
ca o dezlănțuire a unui potop de furtunoase
sincope. În contrast, partea a doua a fost intens
contemplativă, sugerând o tensiune emoțională
eliberată doar în grațiosul menuet din partea a
treia. Mișcarea finală începe cu un Presto, vivace
interpretat de orchestră, care trece apoi subtil la
neașteptatul Adagio. Acum luminile de pe scenă
la Carnegie se sting, rămâne doar un spot pe
orchestră și, foarte impresionant, muzicienii,
rând pe rând, își iau instrumentul și dispar de
pe scenă, dispare și dirijorul, când nu prea mai
are pe cine conduce, iar finalul este un discret
duet între două viori, până când și acestea sunt
reduse la tăcere...
Cam asta am ascultat și admirat eu la Carnegie Hall, în inima New Yorkului, în seara
unei obișnuite zile de lucru. ■
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âmbăta seara vecina scotea televizorul la
fereastră și ne adunam cu toții în fața casei
pe maidan să vedem un serial englezesc
care rezolva problema lăsată în suspans săptămâna trecută. Copiii eram toți acolo, la grămadă,
un fel de bun comun al comunității, ca gâștele
sau găinile care pășteau peste tot și care când se
lăsa seara știau în ce ogradă trebuie să intre. Cei
de vârsta mea umblau pe străzi nesupravegheați,
se jucau în găști pe maidane, se băteau între ei, își
spărgeau nasurile, își juleau genunchii, își rupeau
hainele. Toate se rezolvau acolo, în stradă, fără
circ și fără amestecul părinților sau al vreunei
autorități. Mai puțin în cazul meu. Mama era
autoritatea supremă a vieții mele și mi-a aruncat
asta verde în față de cum s-a despărțit de tata. Eu
te cresc, de mine asculți! Am suferit când a plecat
tata, pentru că era bun cu mine și mă lăsa să fac
ce voiam. Dar m-am și bucurat că s-a dus, pentru
că nu mai suportam să-i aud certându-se cu o
furie din ce în ce mai mare. Aveam opt ani și simțeam că dacă mai continuă să stea împreună voi
fi martorul unei crime. Chiar credeam că până
la urmă unul îl va ucide pe celălalt, iar mama
era totdeauna mai periculoasă și mai aproape de
violență. Într-o noapte când a venit acasă târziu
s-a repezit la el cu cuțitul de bucătărie în mână:
— O să ți-o tai de la rădăcină! Miroși a
femeie ca dracul!
După câteva certuri nocturne vecina a luat-o
de-o parte pe mama și i-a spus încet, peste gard:
— Nu vă mai enervați, doamna profesoară!
Luați partea bună a lucrurilor: e tânăr, arătos, are
viitor. Câți doctori sunt în orășelul ăsta? E greu
cu atâtea asistente pe cap acolo în spital. Altfel
e om drăguț, nu bea, nu vă bate, vă aduce flori...
— Mi-aduce flori când se simte vinovat.
— Gândiți-vă la copil, zău așa...
— La el mă și gândesc! Iertați-mă că ne
certăm noaptea așa de tare, dar de săptămâna
viitoare va fi liniște. N-o să-l mai vedeți pe-aici!
Şi eu și vecina ne-am pus speriați mâna la
gură. Mă gândeam că dacă vrea să-i taie ceva
de la rădăcină, poate fi capul. Aveam tot felul de
gânduri negre așa că m-am bucurat când a plecat
întreg și nevătămat. L-am îmbrățișat și i-am spus
la ureche, du-te, mai bine du-te. Şi dus a fost.
Mama a divorțat repede și mi-a spus aspru
că vrea să scoată din mine un „om adevărat”, ca
și cum până atunci fusesem om doar pe jumătate. Primea pentru mine o „pensie alimentară”
destul de bună, era profesoară respectată la liceu
așa că ne descurcam, dar nu puteam avea și noi
un televizor al nostru.
— Așteptăm până apar cele color, zicea ea,
și când au apărut eram deja băiat mare cu păr
lung, mustață și barbă, iar serialele străine dispăruseră. Partea bună cu lipsa televizorului a fost
prietenia mea cu Rodica, fata vecinei. De câte ori
stăteam în fața ferestrei vecinei la vreun serial, ea
se așeza cu spatele sprijinită de genunchii mei,
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Proză

Mama vitregă
care încet-încet cedau. Iarna ne lăsau în casă dat, dar nu cred că era vorba de reușitele mele.
unde stăteam pe jos sprijiniți de perete. Când se Atunci i-am detestat pe amândoi, dar mă întreb
termina programul Rodica era lipită de mine cu și azi ce-a stricat oare acea încleștarea fericită
tot corpul, iar eu mă uitam la Forsythe Saga sau în care erau atunci?
Rodica a înflorit sub ochii mei ca o narcisă.
la Incoruptibilii prin părul ei răsfirat. Eram copii
și adulților nu li se părea anormal să stăm lipiți Două-trei zile mai călduroase de primăvară și
unii de alții. Atunci am învățat că fetele de mici am simțit cum deodată miroase altfel, iar prin
au un miros aparte, unul aproape supranatural. tricou îi creșteau sânii ca două mere care-i răsăriseră direct dintre coaste. Era mai
Uneori venea și mama
mare ca mine cu un an și la vârsta
la televizor, dar numai
dacă serialul ajunsese la
aceea un an însemna mult. Când
un punct atât de culminant
rămâneam singuri mă lăsa să mă
încât întreg orășelul aștepta
joc cu trupul ei nou, așa cum m-aș
fi jucat cu o păpușă vie. Se învârtea
să vadă ce se va întâmpla
sâmbăta următoare undeva
pe lângă mine și-mi spunea simplu:
în Anglia secolului XIX. La
— Hai să ne jucăm în șură
noi în urbe nu se întâmpla
de-a părinții.
mai nimic, dar acest exces al
Mă așezam în spatele ei cum
nimicului părea că ne ascută
văzusem că făcuse tata cu mama
într-un mod bun simțurile.
și intram cu mâinile pe sub tricoul
Singura mea amintire
și fusta ei. N-am mers niciodată
clară cu mama și tata era
până la capăt, pentru că nu știam
de pe când aveam vreo
unde e capătul acestui joc și deja
cinci-șase ani și ne dusesem
mi se spusese să nu mă grăbesc.
împreună la iarbă verde
Pe tata puteam să-l văd de
într-o duminică frumoasă
două-trei ori pe an, în vacanțe,
de vară. Încă nu începuseră
pentru că s-a mutat în Arad, un
să se certe cu înverșunare.
oraș mare. Eu funcționam pe baza
Am întins pătura pe malul
unui program strict, scris de cu
seara pe o hârtie lipită pe ușa
râului și am mâncat veseli ce
weceului. Stăteam pe colac și-o
pregătisem de acasă. Apoi au
M.H.Maxy – Nud cu idol
vedeam. Îmi venea să mă șterg
băut amândoi bere și am stat
toți trei liniștiți întinși la soare. Eu visam că sunt cu ea, dar încă nu îndrăzneam s-o înfrunt pe
o pasăre sus pe cer și nu mă puteam hotărî dacă mama, femeia care putea tăia orice rău de la
să-mi pun capul pe burta tatălui sau a mamei. rădăcină. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării,
Ei se țineau de mână și se atingeau discret de ori „voia întâmplării” era pentru mine sarea
parcă n-aș fi fost acolo. Am simțit că voiau să și piperul vieții. De câte ori făceam ceva rău,
scape puțin de mine. Tata o mângâia pe mama mama îmi spunea „sper să nu semeni cu el”,
pe spate și ea stătea întinsă pe burtă ca o pisică ori eu tocmai asta voiam.
care începe să toarcă. Deodată tata mi-a spus
Mi-a plăcut școala doar pentru că atunci nu
să merg până la mașină și să aduc pelerinele de mai eram sub stricta ei supraveghere. Nu mă
ploaie, deși nu era niciun nor pe cer.
dădeam în vânt după vacanțe, pentru că mi le
— Caută în torpedo și hărțile, mi-a mai făcea praf, dar îmi plăcea când mai plecam vara
spus. Caută atent, nu te grăbi…
în vreo tabără sportivă și mai ales când stăteam
Am luat-o spre mașină fără chef și fără grabă vara la tata două săptămâni. Ajunsese un doctor
cu sentimental clar că adulții sunt niște animale cunoscut, avea mașina lui, bani și mă răsfăța
pline de secrete, minciuni și violență mocnită. cât putea. Mama încerca să pună capăt acestor
Când m-am întors i-am văzut de departe înve- vizite paterne, pe care le considera dăunătoare
liți în pătură, lipiți unul de altul, unduindu-se formării mele de om adevărat, dar legea era de
într-un ritm lent și ciudat. Tata o îmbrățișase de partea lui. De obicei plecam cu el în munți unde
la spate pe mama și părea să-i spună la ureche o făceam trasee în fiecare zi, sau la Mureș, unde
poveste atât de palpitantă că trebuia s-o muște mă învăța să pescuiesc sau să trag la ramele
puțin de ureche să poată pricepe povestea până bărcii lui gonflabile.
la capăt. Ea gâfâia ușor cu ochii închiși. Dacă aș fi
Când am intrat la liceu printre primii am
ajuns atunci lângă ei poate că nici nu m-ar fi băgat vorbit cu el la telefon. M-a felicitat fericit și mi-a
în seamă. M-am dus la râu și am aruncat furios spus că mă așteaptă cu o surpriză. Trecusem bine
cu pietre late în apă, încercând să fac „ochiuri”, de 14 ani și vara aceea mama m-a trimis să petrec
așa cum mă învățase el. Când una dintre pietre a trei săptămâni cu tata. Niciodată nu mă lăsase
săltat de trei ori pe luciul apei, am strigat:
atât de mult cu el, dar ajunsesem la o vârstă când
— Uite tati, am făcut trei ochiuri, ca tine… simțea că e greu să-mi mai facă față singură. ■
Continuare în nr. următor
— Ahhhh, ce bine …a oftat el la un moment

Eseu
Poezie
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FIRAN
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Când te întâlnești
cu tine însuți

n spectacol total realizează Simona Măicănescu pe textele Hertei
Müller, adaptând romanul cu același nume (Astăzi mai bine nu
m-aș fi întâlnit cu mine însămi) într-o piesă de teatru cu admirabilă
coerență și profunzime. (Romanul a apărut în engleză sub titlul The Appointement). Actrița este deopotrivă traducătoarea și regizoarea reprezentației,
reușind ca în mai puțin de o oră să redea nu doar atmosfera ostracizantă,
frica și degradarea morală din timpul dictaturii comuniste, ci și un portret
interior de mare acuratețe al scriitoarei.
La 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului și la 10 ani de când Hertei
Müller i s-a decernat Premiul Nobel, textul își păstrează actualitatea, vocea
autoarei e autentică, iar vocea Simonei Măicănescu este la fel de puternică și de
autentică. Într-un costum creat de Doina Levintza, extrem de ingenios, capabil
să suplinească prin sugestie și dramatism scenografia, stând tot spectacolul pe
un scaun, Simona Măicănescu creează un personaj viu, credibil, intens, prin
gestică, expresie a feței, tonalități vocale, captând spectatorii care merg cu ea
în același tramvai, în aceeași zi, la interogatoriu. Actrița se identifică atât de
bine cu esența textului încât ai senzația că pe scenă este chiar scriitoarea. Prin
acest recital dramatic Simona Măicănescu se așază în galeria marilor actrițe
de oriunde în lume. De altfel, vorbit într-o engleză impecabilă, recitalul ei ar
face succes pe orice scenă americană.
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Poeme
Ne vedem la „lunch”
În New York ținem un ritual numit „lunch”. Un „lunch”
se desfășoară într-un restaurant echidistant de casele celor
care se întâlnesc dacă cei ce se întâlnesc intenționează să
concludă o afacere între egali sau un început de prietenie.
Dacă partenerii nu-s egali restaurantul este mai aproape de
casa celui mai puternic. O afacere se poate extinde pe zece
„lunch”uri. O tentativă de prietenie începe sau sfârșește
într-un singur „lunch”. Dacă tentativii reușesc prietenia se
mută la ei acasă.
O afacere reușită se celebrează cu o serată la restaurant.
O prietenie crește cum vrea în case și restaurante. Clienții
restaurantelor nu devin obiecte de studiu antropologic din
cauză că o cultură cu restaurante studiază, nu este studiată.
Chiar si profesorii de antropologie se întâlnesc în restaurante. Cultura, în concluzie, există în funcție de sutele de
restaurante din New York. În restaurante se studiază oamenii
care sau trăiesc în locuri fără restaurante sau nu au bani
să ajungă la ele. Civilizația se măsoară de la restaurant la
restaurant de participanții la sportul cultural. Discuțiile se
poartă după regulile agreate în documentul „menu”, care
este recitat de adepții multor școli de actorie, enumerate în
viitor de o altă poezie.

O altă poezie

Născută la Craiova, Simona Măicănescu a jucat în România, Franța, Suedia,
Luxemburg, Canada, Elveția și Statele Unite ale Americii, sub regia unor
importanți regizori de teatru și film precum Cătălina Buzoianu, Sanda Manu,
Silviu Purcărete, Lucian Pintilie, Andrei Şerban, Tompa Gábor, Lars Norén,
Vincenzo Natali, Richard Schechner, André Wilms, Cédric Klapisch. Spectacolul a avut loc în cadrul Festivalului de Teatru „Repetiția pentru adevăr”,
în onoarea lui Václav Havel, la The Bohemian National Hall din New York. ■

Childe Hassam – New York, strada 42

Simona Măicănescu se vede că a citit toate cărțile Hertei Müller și a reușit
o selecție și o sinteză admirabilă a spiritului prozatoarei. Textul dramatizat
de ea vorbește mai mult decât un roman, concentrează într-o picătură de
apă dură toate învolburările prozei laureatei Nobel exprimate cu talent pe
măsură. Nimic forțat, încrâncenat sau frivol în recitalul Simonei Măicănescu,
nici tezism, nici clișee actoricești, o trăire intensă, neforțată, ca o respirație cu
sincope, dar naturală și convingătoare. Atmosfera ceaușistă, frica, alienarea,
refuzul compromisului, greața pentru autoritatea coruptă și perfidă, verticalitatea și rezistența din interiorul cuștii sunt toate captate de actriță și redate
cinstit, fără patetism sau victimizare. Un spectacol care încă stă cu tine după
ce ai părăsit sala.
Costumul creat de Doina Levintza este și el o picătură dură care impresionează: metafora unei cămăși de forță, a unei păsări cu aripile tăiate care nu
are a zbura decât dintr-un zid în altul, sugerând neputința și zbaterea, obsesia
spațiului închis, atât de prezente în opera Hertei Müller.

„Halibut fript cu boabe de piper si muștar
pe un pat de cartofi puree”
zice în stilul lui Allen Ginsberg un chelner chel
cu fular și redingotă.
„Un morcov înconjurat de un vulcan de spanac”
zice o chelneriță în stilul lui Merwin educată în Iowa.
„Un pui murat în zgomot urban de sirenele poliției”
explică un dadaist în stilul unui neodadaist ne-educat.
Așa se încruntă burghezia citadină când studiază
triburi străine.
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n cel mai recent volum, poeme abandonate în cuvinte (Ed. „Şcoala Ardeleană”,
Cluj-Napoca, 2018), al cărui titlu face trimitere la forța de creație a logosului, Ioan F.
Pop își exprimă stările din vecinătatea iluziilor,
iar una dintre stări este de plenitudine, chiar
de expansiune anatomică, precum personajele
urmuziene activau în planul real cu o dublă
însușire, mecanică și umană: „culcat pe spate,
ca într-o veche iluzie,/ așteptam mângâierile
ierbii,/ șoaptele vântului/ (...) / penumbrele altui
timp curgeau printre genele ușor întredeschise,/
printre degetele crescute pe tot corpul”. O cauză
a solitudinii voluntare o reprezintă propensiunea poetului de a fi altceva decât este, saturat
de limitele condiției de om; de exemplu, tinde
să facă parte din clasa gasteropodelor, convins
că „surghiunul e ultima cochilie în care mai
scurmă/ ghearele de vapori ale bătrânelor închipuiri”. Pentru că metamorfoza nu poate avea loc
în realitate, recurge la evaziuni spirituale, dar și
un asemenea procedeu de auto-alienare induce
monotonia și oboseala. O cale de reechilibrare
a propriei naturi este credința în Iisus: „mâna
s-a săturat să fie salahor la himere./ și-a făcut
cruci după cruci”.
Ştefan Petică a inaugurat în lirica noastră jocul
dintre fapturi imateriale și materiale, preluat și
dezvoltat mai târziu de către Nichita Stănescu.
Un asemenea statut (permeabil acestor manifestări contrastante) experimentează și Ioan F. Pop,

Anca
STUPARU

Tehnici de studio
Cât îi îngrijorez pe profesorii mei
Văzându-mă alergând printre cursuri
Fără să am o strategie a competiției,
În grabă să termin totul la o dată limită
Ca un atlet care atinge linia de sosire
Abia după ce toți ceilalți au câștigat.
Sunt atât de preocupați de mine
Că m-au trimis la consilieri de studiu
Să facă ordine printre metaforele
Ce stau scrise pe un pergament
Ca niște foci leneșe la mal,
Gata să se arunce iar îndrăzneț
În albastrul de cerneală al Mării de Nord,
Prefăcându-se în mit și poezie.
Mi s-a dat un plan de învățat precis,
Ca ora exactă a ceasului cu cuc
Rămas în peretele văruit din copilărie.
Îmi amintesc doar limbile de ceas lungi,

Cronică literară
Poezie

Scrisul Românesc

Despre logos
astfel încât, la un moment dat, pentru el e totuna
a umbla pe o stradă a orașului natal sau „încet pe
străzile norilor stacojii”. Ceea ce-i displace este
ideea că oamenii sunt dirijați în viață de o voință
independentă de ei, impusă de cineva superior,
Dumnezeu probabil, care, pentru cine știe să
discearnă mai departe de aparențe, descrie traiectorii imposibile în mod curent,
dar cu totul practicabile pentru
aceia dăruiți religiei, ceva „rupt”
din episodul biblic al mersului
lui Iisus pe apă, alături de adepții extrem de atașați Lui: „cineva
pășea cu urmele noastre pe
ziduri”. Atributul celor cu adevărat credincioși este înțelepciunea.
Câteva dintre versuri au
franchețe neo-modernistă („nu
ne-am vorbit de vreo două vieți
neîncheiate”, „viață exilată în
cuvinte” etc.), în timp ce altele
se circumscriu deznădejdii de tip
bacovian („urmele unor șoapte
pe claviatura nopții”, „cad toamne în priviri tot
mai veștejite”, „nopțile ne întind iarăși pe catafalc”). De asemenea, există note moderniste,
prelucrate în sens nescontat. Arghezi scria versuri „cu unghia pe tencuială”; în lirica semnată
de Ioan F. Pop, cuvintele dobândesc abilitate
manuală, de reprezentare a omului, semn al
identificării altei versiuni la uitare, decât aceea

de care beneficiază orice individ (de a se vorbi
un timp despre el de către cei care l-au cunoscut
în viață): „cu mâini tot mai străine,/ cuvintele
mă scriu pe pereții unei singurătăți scorojite”. În
spatele acestor influențe, există o narație rafinată,
al cărei scop este de a le face fiabile în același
discurs. Pe un spațiu scurt, au loc atâtea evenimente, precum într-o epopee:
„văd cum pagina se umple de
cadavrele nopții./ văd cum o
altă mână adună toate clipele
și le îngroapă adânc./ văd
cum un orb mă duce de mână
printre cuvinte”.
Pentru că nu a depins de
vreun pater vocal (cu semnificația de model contemporan,
apropiat sieși, o rudă etc.),
Ioan F. Pop consideră a-și fi
trăit „aproape tot viitorul la
timpul trecut”, adică tot ce
alții au învățat din sfaturile
primite la vreme, el a descoperit mult mai târziu, din experiența propriului
supliciu pe care poate l-ar fi evitat, dacă i s-ar
fi spus și lui câteva lucruri despre „declinările
vieții” sau despre „clipa cea repede/ care trece
prin noi ca o schijă a nopții”.
În acest volum, elaborat într-un stil calm,
Ioan F. Pop exprimă o viziune interesantă
asupra condiției poetului în lume. ■

Poeme
Pe care bunicul meu le tot potrivea
Când se opreau încăpățânate
În afara vremii care curgea nestingherit.
E greu să ai o tehnică de studiu
Când zbori „deasupra unui cuib de cuci”
Şi ți se cere să cazi vertical, în picioare
Ca un paraolimpic ce face acrobații
Între marginea copertelor de carte.
Am navigat printre foi virtuale
Ce păreau desprinse dintr-o poveste
De gheață pe care o găsești doar în Nord
Îi preocupă într-atât pe profesorii mei
Încât mă consideră cu abilități speciale.
Examenele vin cu o strategie de test
Şi stau cu fruntea lipită de norii pufoși
Care răsuflă cu mine ca un plămân uriaș
E o tehnică a întrebărilor grilă să respiri
Până ideile se înmoaie în cerneala mării
Cu care focile au scris deja o poveste
Pe marginea colțuroasă a unei stânci.
Că anotimpurile nu se mai amestecă,
Că verile nu mai miros a fân cosit,
Prin care cântă greieri rătăciți.
Mi-ai spus că au rămas

Doar niște umbre lungi,
Ca un pas neîncheiat de copil
Ce-și caută mama rătăcind desculț
Pe o uliță însângerată de frăguțe coapte…

Poveste de vară
Te-am găsit în zori, uitându-te
La copiii rămași singuri,
Zgribuliți, pe treptele caselor
Dintr-un sat mărunt de pescari.
Îi priveai pe ascuns,
De după obloane de lemn
Prin care curgea răsăritul
Însângerându-ne fețele cu lumină.
Atunci ne-am ținut răsuflarea:
Se auzeau apăsat pașii mamelor,
Plecând în crepuscul dimineții
La cules de fragi, aprinși de soarele
Abia prelins pe fețele noastre,
Prefăcut în stropi de sânge și curs
Ca dintr-o plagă ce se tot deschide
Cu lacrimile fiecărui plâns.
Mi-ai spus că nu poți anestezia sufletul.
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Reﬂexele seducției
și principiul matrioșkăi

ecentul roman al Gabrielei Adameșteanu, Fontana di Trevi (Polirom,
2018), oferă încă un argument în
susținerea ideii că autoarea a gândit scrierea
textelor într-un parcurs diacronic și cu ediții
succesive pentru a atinge forma definitivă,
mulțumitoare ca densitate evenimențială și
cu pasaje scrise la distanță față de întâmplările narate. Fontana di Trevi este așteptatul
roman al unei trilogii, care a început cu
Drumul egal al fiecărei zile (1975), o scriere
care avea ca idee centrală radiantă pentru
episoadele circumscrise temei inocența tinerilor, și a continuat cu Provizorat (2010),
roman în care alternanța între adulter și
sentimentalism produce reflecția lectorului.
Fontana din Trevi este ultima carte a acestei
trilogii în care autoarea încearcă să reunească
destinele eroilor săi din o altă perspectivă,
cea a adevărului dorit a fi spus numai pentru
a resimți sentimentul eliberării din chingile
dictaturii comuniste.
Romanul care i-a adus consacrarea a fost
însă Dimineața pierdută (1983): „Anii ’80
erau din ce în ce mai arzători, cu foarte multă
mizerie și o viață mult mai grea. Dar pe mine
deja, la mijlocul anilor ’80, Dimineața pierdută m-a surclasat. Până atunci am fost multă
vreme o tânără speranță. Ajungeai la 40 de ani
și încă mai erai o tânără speranță. Ei, Dimineața pierdută era pentru mine un fel de
rapidă clasicizare. S-a petrecut după cronica
lui Nicolae Manolescu, iar apoi a mai fost
o cronică favorabilă, la Europa Liberă, a
Monicăi Lovinescu. Şi pe urmă spectacolul
Cătălinei Buzoianu, despre care toți care și-l
amintesc spun numai cuvinte extraordinare și
așa și e”, mărturisea autoarea într-un interviu
cu Alina Vâlcan. În același context jurnalistic scriitoarea ne oferă semnificația titlului
romanului: „Fontana di Trevi e o fântână din
Roma, în care turiștii aruncă o monedă ca să
se poată întoarce acolo, fapt ce devine un fel
de laitmotiv al cărții”.
Destinul Letiției Branei urmărit în cele
trei romane este sintetizat în acest ultim
volum, iar decodarea semnificației etapelor
de viață pare a fi ilustrarea celebrului principiu al matrioșkăi, adică demontarea iluziilor.
Căsătorită cu Petru Arcan, va avea o aventură
de durată cu Sorin, va rămâne însărcinată și
nu va ști al cui este copilul, avortul va fi un
moment extrem de traumatizant, așa cum se
întâmpla în anii ’80, plecarea în străinătate
și stabilirea în Franța oferindu-i la senectute
puterea rememorării acestor episoade de
viață. Recunoaște dubla perspectivă de trăire
și retrăire a evenimentelor: „O insectă dintr-o
specie dispărută, pulsând, vie, într-o picătură
transparentă de chihlimbar. Iar într-un alt
fișier al minții se află o făptură înțeleaptă, care

par să fiu tot eu.” Este o modalitate de recuperare a trecutului, de refacere a parcursului
vieții din derularea capitolelor sentimentale
și profesionale. Dorința Letiției este de a
vedea întregul, de a-și înțelege viața pe care
o consideră parțial ratată sau cel puțin neîmplinită. Exilul este doar o etapă provizorie.
Le mal du pays este sindromul depeizaților, celor ce nu-și regăsesc identitatea în
noul spațiu cultural și nici nu mai aparțin
lumii din care au plecat. De aici rezultă și
suprapunerea planurilor,
a imaginilor Bucureștilor
peste imaginile din Franța.
Se detașează imposibilitatea
de a uita trecutul și continuarea vieții cu umbrele
trecutului în clar-obscurul
unui prezent în care eroina
nu-și mai găsește identitatea.
Alături de soțul său Petru,
rămas invalid după atentatul asupra postului american
de radio Europa Liberă cu
sediul la Munchen, Letiția
va dori să recupereze proprietățile din România, un
demers − pretext pentru
repetate întoarceri în România și confruntarea cu fantasmele tinereții.
Evidentă este și tentația personajelor de
a seduce pentru a-și atinge scopul material.
Letiția vrea să-și recapete moștenirea, Petru
să ajungă universitar, Claudia să promoveze
în străinătate. Se conturează pregnant reflexele seducției. Schimbarea numelui și a țării
are efecte asupra modului de a privi lumea,
dar și asupra reacțiilor comportamentale.
În Franța Letiția are un ton cald, ezitant, în
România este agitată. „Vechiul care apare
mereu aici, după ce dai la o parte pojghița
subțire a noului”. Este principiul matrioșkăi
explicit formulat ca principiu al arhitecturii
narative și al construcției personajelor. Este
și tehnica de decopertare a unei epoci și de
ambalare a ei în noile emoții ale democrației,
o libertate discutabilă umbrită de personaje de
regăsit în ambele epoci (v. Brateș de la Televiziune sau „golanii” din Piața Universității,
Emil Constantinescu, președintele care nu i-a
mai acordat distincția unui revoluționar).
Dedublarea personajului și dublarea planurilor de referință sunt remarcate chiar de
naratoare: „Eu sunt femeia la care Sorin, cu
mintea în altă parte, se uită ciudat? Eu ori personajul din carte? Îmi amintesc viața mea sau
îmi amintesc ceea ce am imaginat plecând de la
ea?” Naratoarea vs. personaj, confesiuni despre
viață în două planuri: senectute/tinerețe, real/
imaginar, real/motivațional. Imaginarul este
susținut de motivația de regăsire a stimei de
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sine, pe care Letiția și-a redobândit-o prin psihoterapie. „Eram mai tânără și mai bătrână
decât azi”, iată polii de reflecție a unui destin
umbrit de pendulări emoționale.
Fontana di Trevi este leitmotivul romanului, ca o proiecție a unei dorințe de a reveni
în spațiul dorit, în lumea visată, în relația
sentimentală. Poate fi simbolul călătoriei
într-o lume dincolo de „cortina de fier”, un
început și o speranță prin aruncarea bănuțului în apa fântânii. Este simbolul unui
spațiu al tuturor, amprentat
de semnificația creației, a
operei de artă, personajele
principale sunt intelectuali
cu aspirații mult mai mari
decât au putut să realizeze
în viață. Lui Pătru nu i se va
recunoaște doctoratul și va
rămâne un documentarist
la Radio Europa Liberă,
Letiția este scriitoare, dar va
deveni terapeut în Franța.
Dubla viață, căsătorită cu
Pătru și amanta lui Sorin
(„protecția stabilității de la
Pătru și gustul aventurii de
la Sorin”) este generatoare
de perturbarea echilibrului
emoțional care va duce la pierderea identității sociale (nici soție fidelă, nici amantă
cu perspectiva căsătoriei, nici angajat social,
nici scriitor care să se salveze prin actul creației în plan imaginar dintr-o lume la granița
schimbării sociale). Este efectul „vieții în trei”,
temă suprasolicitată de literatură și care nu
mai are azi rezonanța emoțională de altădată.
Fontana di Trevi rămâne simbolul dorințelor
rostite doar în gând și a speranțelor umbrite
de clar-obscurul cotian, destinul tinerei care
aruncă bănuțul în fântână se încheie trist prin
anunțarea iminentei morți într-un tablou de
familie plin de regrete și fără dorința de a relua
lupta cu viața la limită.
Principiul matrioșkăi bazat pe disoluția
iluziilor este cadrul de referință al narațiunii
care încheie o trilogie definitorie pentru opera
Gabrielei Adameșteanu. Autoarea exersează cu
succes cele două tehnici definite de N. Balotă
„tehnica interpretării”, a descifrării sensurilor și semnificațiilor, simbolurilor și „tehnica
vivificării”, a însuflețirii operelor. Cea de-a
doua se referă la trăirea ideilor și mai puțin
la reconstituirea universului operelor prin
emoții, senzații și impresii. Este ceea ce regăsim la Gabriela Adameșteanu în volumul Cele
două Românii. Cu cele două tehnici de receptare și interpretare se configurează profilul unei
epoci prin prisma intelectualului prins între
două epoci, două vieți, două spații culturale...
totdeauna două. ■
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rmând parțial exemplul lui Kawabata
și Mishima, dar fără să fie, în ciuda
extraordinarului său talent literar, la
fel de cunoscut ca ei în Occident, Akira Yoshimura (1927-2006) se raportează, la rândul său,
la tradiția niponă, însă, spre deosebire de marii
săi înaintași, nu alege din acest vast patrimoniu momentele de lirism ori de eroism, și cu
atât mai puțin pe cele spectaculos-decorative.
Ci, scriind o proză aparent simplă, dar având
profunzimea lacurilor adânci, autorul acesta
preferă, în romanul Naufragii (1982), o veche
legendă ce aduce în prim plan o comunitate
gata să ignore, în anumite privințe, regulile
moralității. Dar, oare, pur
și simplu, doar gata să le
ignore?
Pornind de la o serie
de detalii descriptive ce
trasează un cadru natural
și uman redus la esențe,
astfel încât avem impresia
că nu citim, ci contemplăm
o veche stampă niponă,
romanul (excelent tradus
în limba română de Florentina Toma!) construiește o
atmosferă tulburătoare.
Timpul acțiunii nu e precizat, iar spațiul corespunde
realității ce caracterizează,
din punct de vedere fizic,
numeroase insule ale arhipelagului japonez: oamenii
trăiesc de pe o zi pe alta și
sunt siliți să facă față dificultății de a-și întreține familiile. Țărmurile sunt stâncoase și
sărăcăcioase, iar marea nu îi prea poate hrăni
pe toți cei care compun cele șaptesprezece
familii ale satului. Prin urmare, mulți dintre
locuitori se vând pe ei înșiși, mergând pe perioade determinate (sau pentru totdeauna...) în
robie. Printre cei nevoiți să plece în robie este
și tatăl lui Isaku, băiatul în vârstă de doar nouă
ani care va trebui ca, apoi, să devină sprijinul
mamei pentru ca familia lor să nu se destrame și pentru ca cei mici (fratele lui și cele
două surori) să nu sufere de foame. Numai
că, în această încercare disperată de a-și ajuta
familia, Isaku va fi silit să se maturizeze înainte de vreme și să devină conștient de legile
nemiloase care guvernau de generații (dintotdeauna?) satul.
Ocupația de căpătâi în mica localitate este,
desigur, pescuitul. Iar Isaku, în ciuda vârstei
fragede, va porni în largul mării, cu o barcă pe
care de-abia reușește să o stăpânească, dar care
rămâne unica posibilitate de a pune ceva pe
masă pentru frații săi. Treptat, băiatul începe
să prindă singur câteva scrumbii, sardine sau
mici caracatițe. Şi tot treptat, începe să se
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Viața pe muchie de cuțit
apropie de descifrarea secretului întunecat al
satului. Şi anume, un straniu și misterios ritual
numit o-fune-sama, menit a defini abundența,
despre care Isaku are impresia că toți ceilalți
știu totul, și că doar el e lăsat pe dinafară.
Ceea ce înțelege băiatul este că o-fune-sama
are legătură cu făcutul sării – ocupație de pe
urma căreia sătenii reușeau să obțină câțiva
bani. Operațiunea e lungă și anevoioasă și,
paradoxal, are loc doar în timpul iernii. Şi,
într-adevăr, pe parcurs devine evident că
oamenii, pe lângă făcutul sării, așteaptă cu
înfrigurare o-fune-sama. Şi nu se mulțumesc
să înalțe rugăciuni, ci înalță, de asemenea,
pe plajă, ruguri impresionante care se văd din
largul mării...
Ca și cum s-ar afla în
fața dezlegării misterului
unei încâlcite fabule sau ca
și cum ar fi situat pe același
plan al înțelegerii cu micul
Isaku, cititorul intuiește
încetul cu încetul despre
ce e vorba, un adevăr
rostit cu fereală de bătrânii
satului. Căci o-fune-sama
înseamnă ademenirea
ambarcațiunilor pe țărmul
stâncos prin intermediul
focurilor aprinse (care sunt
luate uneori, de marinarii
surprinși de furtună, drept
semne ale vreunui far care
le-ar aduce salvarea). Ce
urmează acestui moment e cutremurător; și,
în același timp, e semnul maturizării depline și
petrecute înainte de vreme a lui Isaku. Sătenii,
bucuroși de eșuarea vaselor, pradă ambarcațiunile atrase pe țărm, aducând acasă încărcătura
de orez, zahăr sau haine și împărțind-o între
toți membrii comunității. Mai mult decât atât,
urmele naufragiului trebuie șterse, epavele sunt
dezmembrate, lemnul fiind folosit pentru repararea caselor. În plus, marinarii care prin cine
știe ce minune supraviețuiau furtunii și naufragiului trebuie uciși pentru ca nimeni să nu
afle despre teribilele întâmplări.
Într-o bună zi, este localizată în apropiere
o ambarcațiune ciudată, care plutește în derivă
și ai cărei pasageri nu mai trebuie uciși, fiindcă
sunt deja morți. Sătenii se bucură de ceea ce
găsesc pe vasul ce poartă un ciudat semn, o
mască de maimuță de culoare roșie, și mai ales
de hainele elegante (roșii și ele) ale navigatorilor. Bucuria e atât de mare, încât prea puțini
localnici își pun întrebări cu privire la boala de
care au murit străinii, numai că în scurt timp
toți cei care purtaseră hainele roșii se îmbolnăvesc de vărsat de vânt, iar majoritatea se sting
în chinuri cumplite.

Dincolo de șocul inițial al subiectului,
romanul lui Akira Yoshimura cucerește
cititorul și-l bântuie. Scriitorul construiește
textul pe baza unei extraordinare tehnici a
gradației și dezvăluie tensiunea și misterul
așteptării sau ritualul o-fune-sama cu o artă
demnă de un mare maestru al prozei. Apoi,
atenția acordată amănuntelor semnificative
e extraordinară, căci primele pagini prezintă
participarea sătenilor, inclusiv a micului
Isaku, la o ceremonie funerară de incinerare, pentru ca totul să se încheie în tragedia
colectivității. Mai bine de două treimi din
carte, cititorul așteaptă și, indirect, ia parte
la viața modestă a oamenilor din satul de
pescari, descrisă în detaliu (cum se hrănesc
sau cum petrec localnicii, cum se pot petrece
crimele din gelozie ori sinuciderile datorate
remușcărilor). În ultima parte a textului, însă,
evenimentele au loc fulgerător, iar răsturnările de situație devin punctele de reper ale
unei creații cu adevărat unice.
Dar Yoshimura reușește să se abțină de la
formularea vreunei judecăți și nu condamnă pe
nimeni. Într-un fel, lasă totul pe seama cititorului, însă, procedând astfel, îl pune pe acesta
într-o poziție extrem de delicată. Căci fiecare
lectură dezvăluie un adevăr extrem de dureros,
însă care trebuie rostit: dacă nu ar aștepta (dacă
nu ar provoca!) o-fune-sama, oamenii literalmente ar risca să moară de foame. Cum să nu
se bucure de câțiva saci cu orez sau de gustul
zahărului? Sigur, nu poate fi ignorat faptul că
navigatorii sunt uciși, însă mila, în aceste locuri
atât de îndepărtate, atât de sărmane și atât de
uitate de autorități și de divinități e un lux pe
care nimeni nu și-l poate permite...
Akira Yoshimura, Naufragii. Traducere de Florentina
Toma, București, Editura Humanitas Fiction, 2017
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Patul lui Procust
între mitologie, literatură și ﬁlosoﬁe

apcană clasică și obiect de tortură în
mitologia greacă, patul lui Procust a
devenit între timp și motiv literar sau
subiect filosofic, deoarece denotația lui mitică
a căpătat o conotație morală de îndată ce i
s-a conferit o semnificație metaforică. Dat
fiind rolul macabru al acestui pat mitologic,
conotația lui etică nu poate fi decât una negativă. Precum se știe, miticul tâlhar Procust
își ademenea victimele obosite de călătorie la
odihna patului său, pe care însă îl regla în așa
fel încât să nu se potrivească cu statura acestora. Astfel, pentru cei înalți pregătea un pat
scurt și, pe motiv de incompatibilitate dimensională, le tăia capetele și picioarele pentru
a se potrivi cu mărimea patului, iar pentru
cei scunzi aranja patul mai lung, pentru ca,
pe același considerent canonic, să le poată
întinde gâturile și picioarele spre a se conforma dimensiunilor măsluite ale patului. În
felul acesta, victimele sucombau în chinuri
teribile doar pentru a satisface mania tipizării
și plăcerea morbidă de care suferea gazda lor
cu veleități de judecător.
Într-un final justițiar, Procust devine el
însuși victima propriei farse fatale, căci este
atras în capcana patului canonic și ucis în
același mod groaznic de către eroul Tezeu. În
sens etic, patul lui Procust devine sinonim cu
incompatibilitatea nu numai între oameni și
lucruri, ci și în relațiile interumane, dar și cu
tendința de-a impune în mod coercitiv tipare
subiective cu pretenții normative. Odată identificată semnificația morală, mitologicul pat al
lui Procust își deschide întreaga disponibilitate
semantică către noi posibilități hermeneutice
din sfera filosofiei și a literaturii.
Profitând de oportunitatea ivită, Camil
Petrescu (1894-1957) se apropie de mitologicul pat al lui Procust, pe de o parte, cu
receptivitatea și creativitatea literatului talentat, iar, pe de altă parte, cu prudența și viziunea
filosofului înțelept. În fond, patul lui Procust
rămâne o capcană în care se poate cădea oricând și de pe orice poziție! Poziția consacrată
a lui Camil Petrescu este cea de romancier. Din
această postură, el nu a rezistat tentației de-a
reactualiza conotația etică a celebrei povești
mitologice, scriind în perioada interbelică
interesantul roman Patul lui Procust (1933),
dar fără a cădea în capcana etică, hermeneutică sau de altă natură la care face trimitere
sinistrul său titlu.
Redactat în stil modern, cu tentă subiectivă și de factură psihologică, romanul
tratează situația intelectualului stimulat de
atingerea absolutului în societate și de obținerea fericirii în dragoste fără a-și periclita
însă demnitatea umană. Drama constă în
faptul că, parcă aflându-se într-un simbolic

pat al lui Procust, niciunul dintre personajele
principale nu pare a se simți confortabil în
contextul creat, nu reușește să se simtă efectiv
liber, nici să-și exprime clar și ferm sentimentele ori să-și urmeze idealurile și principiile.
Sursa acestui eșec social și sentimental este
chiar natura unei societăți aparent morală și
liberă, dar plină de prejudecăți, de ipocrizie,
de vicii ascunse, de impostură și snobism,

care, din idealul greșit de uniformizare, își
torturează psihic și moral indivizii ce sunt
prinși ineluctabil în această reprobabilă cursă
a morții spirituale.
Dată fiind notorietatea romanului, nu
voi insista asupra intrigii și deznodământului său și nici asupra particularităților celor
trei personaje principale, dar țin să evidențiez multiplul conflict (cu sine însuși, cu alți
semeni, cu societatea) cu care se confruntă
fiecare dintre protagoniști și din care nu
par a avea sorți de izbândă. Conceput pe o
structură secvențială și prezentând un cadru
frustrant de limitat, romanul își justifi că
titlul ales, dovedind că autorul avea cunoștințele necesare din sfera mitologiei și din
hermeneutica filosofică. Şi le avea, într-adevăr, dar deloc întâmplător sau superficial!
Căci, deși Camil Petrescu este cunoscut și
apreciat aproape exclusiv ca romancier de
valoare, trebuie amintit că el a avut o formație intelectuală profund filosofică. Este
literatul (romancier, dramaturg, poet) cu un
doctorat în filosofie, așa încât stilul lui literar
predilect subiectiv, analitic, etic și psihologic
îi trădează înclinația și competența filosofică.

Prin urmare, ne este mai util dacă ne raportăm la Patul lui Procust ținând cont de dubla
calitate a autorului său: de literat și filosof. Şi
chiar trebuie să ne raportăm la el, căci romanul rămâne de actualitate, fie prin referirea
lui directă din titlu la povestea mitologică
cunoscută, fie prin prezentarea mai subtilă a
societății în rolul destul de ingrat și problematic al patului lui Procust.
Diferența dintre scenariul romanului lui
Petrescu și cel al societății noastre rezidă în
personajele implicate în dramă și în contextul unic pe care îl implică destinul fiecărui
individ. În rest și-n fond, aceeași dramă existențială cu alți actori! Persoane reale și nu
personaje literare trăind în limitele unei societăți coercitive ce seamănă prin mecanismele
ei despotice cu reglajele funeste ale patului
lui Procust!
Spiritul abuziv al lui Procust îl descoperim în anumite standarde limitative ale
societății, în unele dogme care ne dictează
un anume tip de bine, adevăr sau frumos, în
tendința sa de-a impune un model civic, politic, religios, etic ori cultural și în atitudinea
ei punitivă față de nonconformiști! Prin pârghiile ei constrângătoare nu face decât să-i
mutileze psihic și spiritual pe indivizii care
nu se potrivesc cu dimensiunile ei canonice
arbitrare. Aceștia devin inadaptații societății, ratații sau ciudații ei! Ei sunt condamnați
să suporte nu numai angoasa provocată de
eșecul imputat, ci și oprobriul aferent acestuia. Singura lor șansă este să-și asume rolul
eroului Tezeu și să înfrunte prejudecățile
unei societăți uniformizatoare, repunând
în drepturi valorile diversității, libertății,
spontaneității, autenticității sau sincerității.
Printre aceștia ne putem regăsi fiecare la un
moment dat și-ntr-un anumit context, când
societatea snoabă, în ipocrizia ei deghizată în
morală normativă, încearcă să ne constrângă
să intrăm „în rândul lumii”, adică să ne adaptăm la un tipar de viață care întâmplător nu
coincide cu convingerile, valorile și idealurile
noastre individuale. Dacă în acest dramatic
conflict cu societatea reușim să rămânem noi
înșine, așa imperfecți cum suntem, putem
pretinde că ne-am culcat în patul social al
lui Procust și am scăpat totuși de mutilarea
psihică și moartea spirituală cu care este
implicit asociat.
Acesta este triumful individului liber în
lupta permanentă cu societatea coercitivă.
Un succes cu care nu se pot lăuda mulți călători pe drumul vieții. Mai ales dacă nu cunosc
povestea mitologică a infamului Procust, cu
conotația ei etică, sau nici măcar versiunea
literară a lui Camil Petrescu cu semnificația
ei filosofică! ■
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apărut recent o nouă carte despre
Primul Război Mondial, o carte de
istorie trăită, scrisă, cu o jumătate de
veac în urmă, de unul dintre participanții la
evenimente. Cartea se intitulează Războiul
văzut de soldați, 1916-1919 și poartă semnătura lui Nicolae M. Balotă (2019, Ed. Tiparg,
Pitești).
Primul Război Mondial a fost, așa cum
se știe, o conflagrație cum oamenii nu și-ar fi
putut imagina înainte de a se petrece: șaptezeci
de milioane de combatanți, peste șaisprezece
milioane de morți, dintre care circa șapte
milioane de civili. Sunt cifrele care spun totul,
incredibile pentru generațiile de azi. Dar credibile dacă străbați satele de pe orice șosea
din Oltenia, să zicem, intri în curtea fiecărei
biserici și vezi, pe piatra unor monumente ridicate în perioada interbelică, numărul și numele
ostașilor morți din satul respectiv.
Primul Război Mondial, despre care s-au
scris mii de cărți, este considerat cel mai mare
război de tranșee din istorie, cu toate eforturile
de punere în aplicare a unor cuceriri tehnologice, precum transportul motorizat, blindatele
sau aviația, toate în stadiu incipient și, adesea,
experimental. Iar aceste lupte de tranșee au
presupus, bineînțeles, folosirea armelor de foc
ce ajunseseră la un remarcabil grad de perfecționare (tocmai de aceea având o putere
distructivă considerabilă) sau luptele la baionetă, ambele modalități conducând la un teatru
de război al atrocităților de nedescris. Greul
confruntărilor a fost dus, ca în toate războaiele
precedente, de către soldați, doar că amploarea operațiunilor și numărul participanților a
atins, progresiv, cote gigantice. Milioanele de
victime menționate mai sus nu mai necesită
niciun comentariu.
Deși războiul a izbucnit în vara anului 1914
și a cuprins rapid o mare parte dintre țările
europene, România a reușit să rămână timp
de doi ani în stare de neutralitate, până în vara
anului 1916, când s-a luat decizia de a intra în
tabăra Puterilor Aliate, împotriva Germaniei și
aliaților săi, cu dorința mărturisită de cucerire
și alipire a Transilvaniei, dar și într-un moment
în care Țara însăși, Vechiul Regat, era în pericol de dezintegrare și aproape în întregime
sub ocupație inamică. Situația momentului a
impus lupte crâncene, inegale, unele câștigate
cu imense sacrificii. Au rămas în conștiința
neamului, pentru totdeauna, nume precum
Mărăști, Mărășești, Oituz, ca și altele, din Transilvania: Moha, Homorod, Brașov și altele.
Faptul că un om care a fost pe front ca
soldat și a urmat mai apoi o carieră militară
până la comandor de marină, dau autorului
Nicolae M. Balotă atât nemijlocita cunoaștere a
luptelor din tranșee (a și fost rănit de mai multe
ori), cât și capacitatea de a analiza, mai târziu,
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Patriotismul
ca stare generalizată
prin filtrul profesionistului trecut prin școlile
militare, evenimentele de război.
Cartea a fost scrisă târziu, la 50 de ani de
la încheierea conflagrației, pe baza memoriei
și a unor carnete de însemnări, dar a rămas în
manuscris altă jumătate de secol, până la începutul acestui an de grație 2019. Scriitura este
însă una vie și proaspătă, autorul reușind să
ne facă părtași la faptele de război. Şi, mai ales,
menține o senzație de veridicitate, prin descrierile amănunțite ale locurilor (de la tranșee până
la ansamblul câmpurilor de luptă), ale comportamentelor oamenilor (în general marcați
de patriotismul acelui timp), ale momentelor
de cumpănă, nu ușoare și nu puține.
Întâmplarea face că lectura acestei cărți vine,
în ce mă privește, după vizitarea amănunțită, de două
ori, a expoziției intitulată
România în Primul Război
Mondial, deschisă în 2017 la
Muzeul Național de Istorie
(o expoziție care ar merita
să devină permanentă,
cuprinzând extraordinare
reconstituiri muzeografice),
după tipărirea, la Craiova,
a unui album cu fotografii
dedicat evenimentului și
după vizionarea a numeroase documentare difuzate
de televiziuni cu ocazia
celor 100 de ani trecuți de la
încheierea războiului.
Cartea lui Nicolae M. Balotă nu este cu
nimic mai prejos, ca documentar istoric, iar
cititorul are avantajul că „reporterul de război“
care este autorul (în carte, caporalul Nicolae
Baltazar) mânuiește cu dexteritate genuri
jurnalistice și literare: descrierea, dialogul,
introspecția, analiza. De fapt el a publicat,
în 1938, un volum de sonete, iar în 1984 i-a
apărut, postum, o carte de povestiri ostășești. I-au rămas, de asemenea, în manuscris
(cum a fost și cartea pe care o comentăm)
patru volume de istorie a navigației și marinei
românești.
Titlul volumului arată clar că este vorba de
o carte dedicată soldatului român. Autorul se
declară nemulțumit de faptul că „unii scriitori,
încă unii dintre cei mai pricepuți în a mânui
condeiul, au descris Războiul din 1916-1918
fără a cunoaște bine soldatul român“ și este de
părere că „marea minune că am fost capabili să
continuăm războiul și încă să mai repurtăm și
victorii răsunătoare, asemănătoare celor de pe
marile teatre de luptă ale istoriei, se datorește în
întregime soldatului român, care a fost înzestrat din strămoși cu o extraordinară forță de
a rezista nenorocirilor prin care a trecut țara“.
Cartea începe cu decretarea mobilizării, în

ziua sărbătorii de Sfânta Maria Mare a anului
1916 și ne conduce de la casele risipite printre
coclaurile argeșene, de unde proveneau soldații, către cazărmi și, mai apoi, către front.
Primele bătălii descrise sunt cele de la Moha,
Homorod și Brașov, unde autorul a participat,
apoi, rănit fiind, îl urmărim în spitalele de la
Pitești și București, după ce trecuse prin spitalele de campanie improvizate pe câmpurile de
luptă. Refăcut, ia din nou calea frontului, ajungând, cu Regimentul 4 Argeș, în focul luptelor
de la Mărăști. Iadul de pe lume, cu ofensive
și contraofensive, cu moartea la tot pasul, cu
momente de entuziasm și momente de cădere
psihică a soldaților, cu salturi scurte înainte
și înapoi, lateral-stânga sau lateral-dreapta,
în încercările, adesea
zadarnice, de a se feri din
calea gloanțelor și proiectilelor. Scene de război
bine reconstituite de
autorul-combatant, fapt
determinat, cu siguranță,
de buna memorie și carnetul de însemnări despre
care aminteam, cât și de
discuțiile cu camarazii
săi care mai trăiau la data
scrierii cărții.
Într-un Cuvânt de
încheiere, autorul ne
spune exact când a fost
scrisă cartea, între 14
august 1967 și 5 iulie 1968
– când avea 73-74 de ani, din cei 90 pe care
i-a trăit. Înainte de a scrie i-a căutat pe toți
camarazii despre care știa că au scăpat cu viață.
Cei mai mulți muriseră între timp, dar au fost
destui și cei cu care a mai putut sta de vorbă.
În ansamblul său, cartea este, fără îndoială,
o carte-document, constituind, cum scrie în
prefață academicianul Gheorghe Păun, „istorie la prima mână, descrisă-reamintită cu o
vigoare și o autenticitate tulburătoare“. Autorul
se vădește a fi un ostaș-documentarist-romancier, pentru că, până la urmă, avem în față un
roman neconvențional, scris de un veteran
al tranșeelor, cu știința selectării faptelor și
extragerii semnificațiilor lor, folosind din plin
talentul în arta scrisului.
Mai este ceva de adăugat, în final, dincolo
de îndemnul de a citi cartea: de la un capăt
la altul aceasta este străbătută de firul patriotismului soldatului-țăran, patriotism ca stare
generalizată, considerat, chiar de către soldați,
transmis în sângele lor de la moșii și strămoșii
căzuți pe câmpurile de luptă ale vremurilor mai
vechi. Poate că asta ar trebui să ne îndemne
la meditație, atâta timp cât Patria mai există
ca Patrie și nu ca un loc comun într-o lume
globalizată. ■

Eseu

Î

n antichitatea greacă, în sec. V-IV î.Ch., s-a
iscat o dispută aprinsă, cu reverberații până
în zilele noastre, între sofiști, care susțineau că
virtutea poate fi predată și se poate învăța, și
Socrate și, bineînțeles, Platon, care susțineau că
virtutea nu poate fi predată și, ca urmare, nici
învățată. Care era semnificația acestei dispute?
În primul rând, era una de natură practică,
vizând sofiștii, primii profesori din istorie care
predau în vederea obținerii de foloase materiale,
unii dintre ei adunând averi fabuloase pentru
acele vremuri. Tot în domeniul practicii, substratul disputei era unul de natură politică.
Puteau tinerii să fie învățați să practice virtutea
pentru a accede la funcții importante în stat?
Semnificația acestei dispute era și una de
natură teoretică: se poate preda și, implicit, se
poate învăța virtutea dacă cel ce urmează să
învețe nu are în sine acel „ceva” care să-l facă apt
de a primi învățătura? Din punerea problemei de
această manieră rezultă doar două posibilități: ori
omul are în sine acel „ceva” ce-l face apt de a primi
învățătura, ori nu-l are și, în acest caz, învățarea
nu este posibilă. Platon se axează pe prima variantă, și anume pe faptul că există acel „ceva” în
interioritatea umană care, dacă este stimulat prin
întrebări bine puse, iese la iveală și îl face pe om
să cunoască ceea ce știe. În această situație, însă,
nu este vorba de învățare în sensul că primesc
cunoștințe de la o sursă exterioară, ci de scoaterea
la iveală a ceea ce știu deja, dar care este necomunicabil: este în mine însumi, dar l-am scăpat din
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Gheorghe
DĂNIȘOR

Educația
ca reamintire (anamnesis)
vedere. Cunoașterea, în acest sens, este recunoaștere. Eu însumi recunosc propria-mi interioritate
și atunci știu ce știu. Este valabilă în acest caz
maxima pascaliană conform căreia „nu m-ai
căuta dacă nu m-ai fi găsit”. În dialogul Menon,
Platon susține că noi ne reamintim (anamnesis),
nu cunoaștem. Iată conversația dintre Socrate și
Menon: „spui că noi nu învățăm nimic nou și
că ceea ce numim știință este de fapt reamintire”.
Socrate: „spun că nu există învățătură, ci doar
reamintire”. Iar mai înainte, tot Socrate susținea
că „nu e de mirare că el (sufletul) își poate aminti
despre virtute și despre celelalte, cele pe care le-a
știut mai înainte … Căci tot ce căutăm să știm și
tot ce știm nu e decât reamintire.” Căutarea, însă,
este declanșată de un stimul exterior care pune
în funcțiune un mecanism intern. Ambele sunt
atât de bine conectate, încât nu pot exista una fără
cealaltă. În dialogul Menon, sclavul necunoscător
de carte ajunge să-și reamintească ceea ce știa,
prin întrebări succesive venite de la un interlocutor. Dacă n-ar exista în el acele cunoștințe lăsate
în „adormire”, intervenția interlocutorului nu ar
avea niciun efect, cum și cunoștințele sale, adânc
acoperite și ținute astfel în ascuns, dau substanță
intervenției interlocutorului ca factor extern. Reamintirea poate fi declanșată de transcendent în

care, astfel, omul își găsește locul său ca spațiu de
locuit, așa cum, în sufletul omului, transcendentul își găsește locul său privilegiat. În felul acesta
trebuie gândit omul, nu numai prin prisma fenomenologică în care limita îi devine esență, făcând
imposibilă ieșirea în nelimitatul ce stăruie în ceea
ce este marcat de limită.
Gândirea dialectică, atât de îndrăgită de
Platon, nu ne permite să rămânem în fenomenologic, lipsiți de conexiunea cu ceea ce ne
transcende. Gândul omului trebuie să zboare
spre limita ce se delimitează, rămânând la sine.
Sufletul omului trebuie să prindă aripi pentru a
străbate sferele infinite ale lumii ce nu se oferă
științei și pentru a se descoperi pe sine ca ființă
infinită în propria sa finitudine. Acesta este omul
adevărat, adică acea ființă care se delimitează continuu lăsând în urmă ceea ce îl limitează pentru
moment. Prind delimitare, omul rămâne la sine,
dar este o ființă interconectată la întregul ce îl
transcende și care, de fapt, îi constituie adevărata
sa imanență. Tendința spre transcendent este în
echilibru cu tendința sa spre imanență. Nu este
posibilă tendința spre transcendent, dacă omul nu
se întemeiază pe imanența sa, așa cum și invers,
imanența sa rămâne în „adormire” dacă transcendența nu o trezește din somnul său adânc. ■

Peter Sís: Cum am crescut în spatele
Cortinei de Fier

eter Sís s-a născut în spatele Cortinei de
Fier, la un an după ce ţara sa, Cehoslovacia,
a fost ocupată de Armata Roșie. A văzut lumina
zilei într-o familie de artiști, așa încât de mic copil
a fost preocupat de desen. Desena tot ce vedea
în jurul său, purta cravata roșie și cânta cântece
de preaslăvire a genialului tătuc al popoarelor −
Stalin. Dar, la adolescenţă, totul s-a schimbat. A
avut norocul să-și petreacă această perioadă într-o
perioadă de relativă deschidere a
închistatei societăţi comuniste,
așa că și-a lăsat plete, a început să
poarte blugi și să cânte într-o trupă
de rock. Din păcate finalul abrupt,
sub șenilele tancurilor sovietice, a
primăverii pragheze orchestrate
de Alexander Dubček, a pus capăt
viselor de libertate artistică ale lui
Peter Sís și de libertate în general a
întregii societăţi cehoslovace.
Urmează cursurile Facultăţii
de Artă, între 1968-1974, perioadă în care desenează coperte de discuri și afișe de cinema, apoi
se angajează la un studio de animaţie. A realizat mai multe scurt-metraje de desene animate
și a fost premiat cu Ursul de Aur la Festivalul Cinematografic de la Berlin, în 1980. Doi
ani mai târziu este trimis de autorităţile cehe
în Statele Unite, pentru a crea pe viu un scurt
metraj având ca temă Jocurile Olimpice de la
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Los Angeles. Din nefericire Uniunea Sovietică
boicotează manifestarea sportivă și cere celorlalte ţări din lagărul socialist să facă la fel.
Peter Sís este rechemat în ţară dar este deja
angrenat în mai multe proiecte ambiţioase și
orgoliul său de artist îl împiedică să dea înapoi,
adică să renunţe la tot și să se întoarcă la Praga.
Rămâne în Statele Unite și aplică pentru cetăţenia americană, pe care o va primi patru ani mai
târziu. Brusc, în noiembrie 1989 se
prăbușește Zidul Berlinului și, o dată
cu el, toată Cortina de Fier dintre lagărul socialist și civilizaţia occidentală.
Peter sare în primul avion New-York
– Praga și se întoarce în ţară.
Acesta este, pe scurt, subiectul cărţii
Zidul. Cum am crescut în spatele Cortinei de Fier, scrisă și desenată de Peter
Sís, un autor american de origine cehă.
Scrisă în puţine cuvinte, și simple, dar
realizată cu multe și sugestive desene,
cartea este una autobiografică. Peter Sís își desenează copilăria sub comunism în alb și negru, cu
inserţii de roșu (aceasta fiind culoarea preferată a
ideologilor comuniști, culoare sângelui vărsat în
revoluţii). Doar atunci când narează primăvara de
la Praga, din 1968, el folosește o feerie de culori,
desenele sale explodând, aproape evadând din
pagina dublă. După care artistul revine la cenușiul
cotidian, la viaţa (și desenele) în alb-negru.

Dodo
NIȚĂ

Volumul Zidul... explică comunismul pe
înţelesul copiilor, dar a fost și este citit și de
adulţi. Dovada cea mai bună fiind nu doar că a
devenit imediat un best-seller, tradus în zeci de
limbi, ci și faptul că a primit mai multe premii.
De altfel, Sís este un răsfăţat al juriilor, de-a
lungul vieţii sale artistice el primește cam toate
premiile americane și internaţionale importante
din domeniul graficii și al cărţii pentru copii: de
șapte ori premiul ziarului „The New York Time”
pentru cea mai bună carte ilustrată, de patru ori
premiul publicaţiei „Boston Globe”, de trei ori
premiul Asociaţiei Americane a Bibliotecilor,
alte premii din Canada, Germania, Italia etc.
În anul 2012 este distins cu Medalia „Hans
Cristian Andersen”, un fel de premiu Nobel al
ilustraţiei de carte pentru copii.
În limba română au apărut două cărţi scrise
și desenate de Peter Sís: Zidul. Cum am crescut
în spatele Cortinei de Fier (Ed. Curtea Veche,
2007) și Robinson (Ed. Cartea Copiilor, 2018).
Ilustrator a peste 70 de cărţi, din care aproape
20 sunt scrise de el. Peter Sís a aniversat pe data
de 11 mai vârsta rotundă de 70 de ani. Aflat în
plin avânt creator, el promite cititorilor noi cărţi
ilustrate. Singura sa ezitare este aceea dacă să
se întoarcă sau nu, definitiv, în Cehia natală. ■
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raficul matinal se-mbină cu razele plăcute ale soarelui, cu pașii mărunți dar
hotărâți ai doamnelor îmbrăcate cu
rochii ușoare de vară, asortate cu gențile și săndăluțele cu tocuri. E luna lui cireșar și e puțin
trecut de ora 8. Iau pulsul străzii așezată pe-o
bordură cu funcție de banchetă. Măturăresele
plimbă veșnicul sac galben de plastic, reutilizat și murdar, de-a lungul trotuarelor, adunând
ici-colo câte-un rest de staniol sau chiștoace, ajutându-se din când în când și de vârful tenișilor.
Observ o astfel de fătucă în acțiune; pare de 30 de
ani, poate are mai mult, dar aspectu-i este tineresc. Părul strâns cu elastic e decolorat de soare
sau poate doar și l-a vopsit roșcat. Face dus-întors în stația de autobuz din spatele Universității.
Vesta de serviciu reflectorizantă și portocalie
pare mărimea XXL, sau poate tânăra o fi însărcinată, de vreme ce pare „cu burtă”. Poartă mănuși
galbene cu floricele roșii, probabil vreo nouă
variantă a clasicelor mănuși menajere galbene
și roz, din cauciuc. Se oprește la un coș de gunoi
agățat de un stâlp și-l golește cu mâna dreaptă
din mai multe căutări, după care își potrivește
bluza la gât sau poate doar breteaua sutienului.
Pare o albină ce-și cunoaște bine teritoriul, pleacă
mai departe să măture pe lângă trotuar pe partea
carosabilă, după care o zăresc cu mătura pe lângă
băncile pe care stau așezați bărbați cu figuri de
pensionari grizonați, cu caschete roșii sau bărbi
și ochelari, majoritatea cu gentuțe tip borsete,
grijulii cu ele. Un autobuz oprește și o voce de
femeie se adresează domnului din dreapta mea:
— Domnu Sandu, e 2-ul, nu-l luați?!
— Nu, nu, că merg în Brazdă! Şi omul cu
figură de intelectual septuagenar, mai zăbovește
un pic, privind spre clădirea Universității. Peste
câteva minute se ridică agil, căci un 25 dă colțul
dinspre pasajul de la Universitate și oprește în
stație. Urcă prin ușa din mijloc, îi observ pantalonii negri cu dunguțe roșii, sandalele „serioase”
negre din piele și tricoul cu fermoar albastru
muncitoresc, sintetic și cu pătrățele-n țesătură.
În locul lui, parcă fix la milimetru, s-a așezat
un tip roșu la față, ce-și freacă chipul adormit

Proză
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Stația
de autobuz
cu mâna-n care ține țigara, continuând să mai
tragă câte-un fum, grijuliu fiind însă cu plasa
neagră de plastic așezată între picioare. Poartă
pantaloni bleumarin de tergal și pantofi negri ce
amintesc de modelele stas de pe vremea comunismului. Aduce a polițai în pragul pensionării,
dacă nu o fi deja bunic sau chiar vreun străbunic
cu pensia sub pernă, asigurată zilnic.
Oprește un 2b Cernele și omul își aruncă
țigara, urcă și autobuzul se pune-n mișcare
imediat. De-odată se aude un strigăt alert, o
voce guturală, suferindă, rugătoare:
— Staaai să cobor și eu! Şi văd pe ușa din
mijloc un bătrân cam buhăit, în haine închise
la culoare, prins între uși, zbătându-se, după
care coboară greoi, dar slavă Domnului, teafăr.
Ca un magnet, locul pe care au stat mai
devreme cei doi bărbați, „atrage”. O femeie coborâtă din autobuz, deținătoare de geantă neagră
și plasă de plastic albă, se așază și își privește ba
unghiile, ba mâinile muncite, își mai aranjează
cerceii de aur rusesc sau privește ținându-și
mâna stângă la falcă, spre doamnele gătite „ca
de serviciu” ce trec bățoase, cu sclipiciuri, ciorapi negri, fuste de piele și paiete-n bluze, bine
clădite și sigure-n mersul lor. Femeia, ca și bărbații ce s-au odihnit pe bancă, are chipul obosit
ca și trupul, riduri și ceva mai multe kilograme
suplimentare puse în zonele sensibile ale feței
și torsului. Mă duce gândul la dezinhibiția prin
alcool, privind-o. Căci această dezinhibiție e
foarte rău privită când vine vorba de femei, deși
cel mai adesea femeile se protejează prin băutură
de agresiunea psihologică a partenerului. Totul
ia timp și timpul ia tot. Ce unește un cuplu îi
poate și desparte. Nu mai facem dragoste ca să
ne distrăm; grijile, copiii, oboseala zilei diminuează dorința erotică a femeii ce se simte agresată,
neiubită, doar folosită, înhămată la jugul căsniciei. Jug de care trage, trage nevoită, din inerție,
uitând demult ce-i dragostea. Doar că femeia e
ca o plantă, are nevoie să respire… De când n-o
mai fi cântat această femeie, oare? Când cineva
cântă, face instinctiv un soi de streaptease spiritual. Muzica este cea mai bună mașină a timpului

și a sentimentelor. Simfonia a II de Rachmaninoﬀ
poate fi foarte orgasmică, dar cui îi mai pasă?
Nevroza apare când omul își interzice „să trăiască”. Nu întâmplător sexualitatea se trezește
adesea în timpul somnului, pentru că suntem
ființe sexuale, și dacă ziua ne reprimăm conștient
energiile, noaptea intervine mecanica, de unde și
apariția viselor erotice, erecția. La fel e și-n cazul
isteriei, corpul vorbește. Angoasa constă în faptul
că nu ești iubit. Nevroza, isteria sau obsesia, invadează viața. Avem toți un pic de isterie, afirmă
specialiștii. Şi unde mai pui că francezii consideră azi „vârsta de aur a sexualității” după 60 de
ani, în cazul ...femeilor, firește. Sunt lucruri pe
care nu le poți cumpăra, încerc să-i spun telepatic
femeii de lângă mine. Degeaba admiri hainele
altora ce-ți par frumoase, ai nevoie de încredere în tine, doar că asta nu se cumpără… Cu
siguranță dacă mi-ar auzi gândurile, m-ar crede
nebună. Ar fi un eșec cu siguranță încercarea
de-a expune cuiva teoria occidentalilor, convinși
că abia după 60 „on prend le temps”. Drept care
mai bine mă scutur de aiurelile ce-mi trec prin
cap și privesc cu detașare mai departe, doar stau
pe primul rând în stația de autobuz.
Pensionari modești, curați, cu plase, tineri
moderni, ținându-se de mână și fumând, merg
în și din direcția Pieței Mari. Nu recunosc pe
nimeni. Câțiva așteaptă tramvaiul în direcția
Auchan-ului din Calea Severinului. Adie un
vânticel binefăcător. Două adolescente trec
cu tinerețea-n pupă și cu părul lung decolorat
spre vârfuri cu blond sau rozaliu, cu pantaloni
scurți și maieuri HM. Privită din spate una pare
deja femeie; celulita de pe coapse e rezultatul
sedentarismului și alimentației tip fast food.
Americanii, inventatorii de jeans și ketchup,
au ajuns, după decenii de așteptare, fericind
tânăra generație... Alt tramvai oprește și un pâlc
de femei traversează direct spre stația din față,
neregulamentar, în timp ce alt grup mai mare se
îndreaptă spre trecerea de pietoni, profitând că
„se face verde”. Trei tineri zvelți, din care atrage
atenția cel cu plete castanii spălate proaspăt și
cu o cămașă bleu, trec prin fața mea la mică
distanță, toți fiind de statură mijlocie. Mă întreb
dacă au examene sau sunt angajații vreunei bănci
ori poate ai sălii de jocuri din apropiere, mergând în acea direcție. Autobuzele circulă bine la
această oră, vin relativ repede, astfel încât peisajul
mișcător se schimbă precum scena unei piese de
teatru, decorul fiind înlocuit cu fiecare autobuz
sosit. Liberă, în fine! Sunt acasă, profit și respir
viață, privind cu nesaț matinal orașul regăsit. ■
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un spectacol liric transpus în liniile prezentului

ădurea spânzuraților, spectacol montat
de Radu Afrim la Teatrul Național „I. L.
Caragiale” din București (TNB), este un
periplu de trei ore în miezul umanității fragilizate
de ură, cu un discurs poetic întrerupt, pe alocuri,
de secvențe care dezechilibrează voit universul
clădit de Liviu Rebreanu, transferându-ne într-un
prezent din care poezia se scurge ireversibil.
Debutul spectacolului amintește de începutul Casei cu suricate, piesă în regia aceluiași
Afrim care a avut recent premiera la Craiova,
unele similarități fiind evidente: apariția vestelor galbene trimite cu gândul la însoțitorii lui
Samuel(a) din prima scenă a piesei craiovene,
iar câteva fraze în versuri anticipau, parcă,
predilecția lui Afrim pentru această formă de
livrare a textului. Apoi prezența adolescentului
care vorbește într-un argou puternic, încercând astfel un portret aproape caricatural al
tinerilor de astăzi printr-o îngroșare ridicolă

a limbajului folosit de aceștia, este încă o notă
specifică a regizorului, detectabilă și în ultima
sa piesă. Regizorul încearcă să surprindă esențial anumite realități prin recursul la formule
exagerate, ceea ce uneori stârnește hazul, dar
alteori poate suna puțin tras de păr.
Bărbații îmbrăcați în vestele galbene din
Pădurea spânzuraților, „pozând” cu drujbele pe
trunchiurile copacilor de parcă s-ar mândri cu
niște trofee, pot face referire la pădurile defrișate masiv, dar și la vestele galbene pariziene,
iar semnificația copacilor tăiați se poate dezvolta amplu, rostogolindu-se, probabil, către
ideea pierderii irecuperabile, a degradării națiunilor, a societății în general, a naturii, poate, a
valorilor umane sau a lumii per ansamblu. În
acest peisaj dezolant răsună vocea tulburătoare
a Teodorei Purja, interpretă din Bistrița-Năsăud. Cântul său deschide spectacolul, acțiunea
fiind plasată, inițial, în zilele noastre. Prezentului îi dă glas un tânăr (Tiberiu Enache) care,
prin numai câteva fraze, rezumă starea sumbră
a nației sale: părinți plecați la muncă în străinătate, școala care te încurajează nu să gândești, ci
contrariul („Pădurea asta m-a dus cu gândul la
cartea aia pe care am avut-o pentru bac, Pădurea spânzuraților. N-am citit-o pentru că profa
a spus că luăm bac-ul numai dacă învățăm pe
de rost comentariile din cartea ei”). Oamenii

și-au pierdut umanitatea, spânzură câini în
copaci. Spatele scenei este folosit ca spațiu de
proiecție, se transformă într-un imens ecran
pe care se perindă imaginile cu câinii despre
care vorbește tânărul. Imaginile sunt stranii și
lipsite de necesitate, căci nu doar că nu contribuie la efectul dramatic, ci dimpotrivă, nu par
realiste și stârnesc, mai degrabă, un sentiment
de nonsens.
Tânărul intră în dialog cu personajul care
creează puntea între trecut și prezent, Conștiința (Marius Manole). De la ea află că are două
variante: să-și schimbe țara sau să plece. Dar
să nu plece înainte să încerce prima variantă.
E ușor de înțeles cum spectacolul lui Afrim s-a
insinuat atât de repede sub pielea spectatorilor. Afrim este abil. Apelează la emoția tinerei
generații într-o perioadă în care aceasta devine
unită printr-o activare a spiritului civic, într-o
avalanșă de hashtag-uri și proteste, și îi pune
sare pe rană. Îi arată încă o dată ce
este greșit, o dată prin vocea tânărului, apoi prin vocea Conștiinței,
apoi prin derularea de imagini
cu protestul din 10 august și cu
alte lupte de stradă, cu scene de
război. Regizorul găsește o cale de
conectare a textului lui Rebreanu
cu prezentul. Evocarea trecutului
alunecă spre invocarea unei lupte
pentru apărarea prezentului. Şi
atunci, evident, mesajul prinde,
căci își găsește ecou. Însă metoda sa este discutabilă, căci e amăgitoare și ușor mistificatoare.
Pădurea spânzuraților devine și un pretext
pentru a atinge cele mai vulnerabile puncte
ale publicului. Acesta rezonează,
iar de aici efectul: spectacolul este,
probabil, cel mai popular dintre
cele jucate în acest moment pe
scenele Bucureștiului.
Revenind, însă, la structura sa,
după acest preambul din prezent,
se face trecerea către povestea lui
Apostol Bologa, interpretat de
Alexandru Potocean, și către un
text de un lirism foarte puternic,
a cărui punere în scenă într-un
spectacol de peste trei ore este o provocare
extraordinară. Afrim reușește, cu ajutorul
interpretărilor bune, unele chiar rezonante
(remarcabilă Natalia Călin în rolul mamei lui
Apostol), să construiască un spectacol care nu
trenează, cu mare încărcătură poetică, un spectacol ce curge aproape cinematografic. Totuși,
din cauza plasării acțiunii adesea în partea din
spate a scenei, detaliile expresive ale actorilor
se pierd, un lucru care produce riscul ca emoția
să fie diminuată, empatia să nu se producă, iar
munca actorului să nu fie valorizată la maxim.
Un exemplu în acest sens este chiar interpretarea

lui Alexandru Potocean, care pare corectă, dar
nu ieșită din comun până spre ultima parte a
piesei. În schimb, în momentele în care este
filmat, căci regizorul recurge la artificiul filmărilor pentru a reda tocmai ce se pierde în mult
prea vastul spațiu scenic, figura personajelor, în
momentele în care proiecția video ne dezvăluie
mimica și amănuntele gestuale, începem să respirăm în ritmul lui Apostol Bologa. Filmările
sparg și din posibila monotonie scenică, la fel
ca și luminile atent folosite, și au un rol esențial
în atragerea publicului în poveste.
Ar mai fi de amintit și interpretarea lui
Ciprian Nicula, care creează în jurul lui Petre
o aură de căldură și ingenuitate, dezvoltând
un personaj ușor de îndrăgit. Între personaje
se mai distinge și apariția insolită a generalului
(Istvan Teglas), întruchipat ca un trup de pitic
fără cap, care își face apariția mereu cu spatele, trăgând după sine un imens candelabru
în care lumânările sunt uneori aprinse, alteori stinse. Candelabrul a născut dezbateri pe
marginea semnificațiilor sale ascunse în grupul
cu care am urmărit spectacolul: un simbol al
ierarhiei, prin brațele care pornesc de la o bază
numeroasă pentru a ajunge la vârf, sau poate
un amestec între religios și funerar, un simbol
al puterii – generalul se vede pe sine ca pe
un Dumnezeu în brațele căruia se află soarta
tuturor soldaților, luminițele care se sting pot
fi viețile pierdute ale acestora. Metafora poate
lua o multitudine de forme în mintea spectatorului, îndeamnă imaginația să lucreze, așadar
este un element inspirat și de efect. De o certă
frumusețe vizuală este și imaginea copacilor
care pendulează în sunetul clopotelor.

În planul poveștii romanului, apare și o mică,
dar esențială intruziune a prezentului: momentul cu soldatul pe soclu care recită din scrisoarea
către iubită, devenit peste ani o statuie neglijată,
un simplu loc de întâlnire pentru îndrăgostiți, un
loc lângă care tinerii ascultă muzică, dansează,
se exprimă liber, rupți cu totul de moștenirea
apăsătoare a războaielor trecute și, poate, de
simțul responsabilității pentru propriul lor prezent. Finalul piesei îndreaptă din nou atenția
către acest prezent și, mai mult, spre viitor, și
lansează o invitație la reflecție. Unde mergem? ■
Foto de Florin Ghioca
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Festivalul-Concurs Internațional
„Elvira Godeanu”

șteptată cu manifest interes și răsplătită s-au alăturat și doi colaboratori de la Teatrul
cu săli pline, a avut loc la Târgu Jiu prima Național din Craiova (Nicolae Vicol – Actorul,
ediție a festivalului cu caracter de con- și Cătălin Grigoraș – Vaska Pepel), festivalul a
curs dedicat memoriei eminentei actrițe Elvira cuprins și unele discursuri artistice de factură
Godeanu, patronul spiritual al scenei și al fes- deosebită în ce privește mesajul și dimensiunile
tivalului ce poartă astăzi acest nume înscris cu emoționale conferite personajelor. Mă refer mai
majuscule în istoria teatrului românesc. Spectaco- întâi la Republica Melania, de Irina Nechit, în
lele reunite în acest demers artistic ce și-a apropiat regia lui Gelu Colceag, prezentată de Teatrul
atributele unui autentic și binevenit eveniment au Odeon în afară de concurs, inspirat de frămânoglindit o constantă preocupare pentru implica- tata „epopee” a trăitorilor de ieri și de astăzi
rea emoțională, dar și intelectuală a spectatorilor, de pe meleagurile Basarabiei, oferind actriței
ocolind în chip nedezmințit facilitatea, concesiile Rodica Mandache o evoluție cu atribute de
din zona umorului locuit de vulgaritate și prost remarcabil recital, salutată de public cu minute
gust, sau goana cu orice preț după „capetele de în șir de afectuoase dovezi de admirație.
afiș” energic vânate de impresari.
Cea de-a doua surpriză, oarecum înrudită
O altă particularitate a ediției a constituit-o cu prima, a constituit-o însăși prezența pe scenă
prezența majoritară a piesei contemporane, a artiștilor de pe acele meleaguri, prin Teatrul
cu puternică rezonanță în spațiul confruntării Satiricus „I. L. Caragiale”, condus de regizorul
personajelor cu întrebări actuale circumscrise Alexandru Grecu, președintele Uniunii Teatrecondiției umane și năzuinței eroilor din Moldova. Este vorba despre o
lor de a putea rezista obstacolelor în
montare greu de uitat după Angajare
calea normalității ori de a împăca
de clovn, de Matei Vișniec, percepută
acele contrarietăți lăuntrice grăbite
de acest regizor nu numai prin semsă bulverseze ființa și să deschidă
nificațiile sale filosofice și poetice,
porțile alienării. Mă refer, de
dar și ca un superb omagiu închinat
pildă, la spectacolele cu Ținutul
teatrului și slujitorilor lui cu… drept
din miezul verii, de Tracy Letts,
de statuie, spectacol încununat cu
în regia lui Vlad Massaci, prezenPremiul special al juriului.
tat de Teatrul Mic din București,
Cum întregul festival a fost
conceput ca un omagiu la adresa
Gardenia, de Elżbieta Chowaniec,
memoriei strălucitei actrițe Elvira
în regia lui Zoltán Balázs, de la
Godeanu, motiv pentru care și
Teatrul Odeon, încununat cu Premiul pentru cel mai bun spectacol,
spectacolele selectate în concurs au
Avalanșa, de Tuncer Cücenoğlu,
fost onorate de numeroase perforîn regia lui Petru Vutcărău, o submanțe din partea actrițelor, laurii
tilă metaforă scenică inspirată de
concursului au revenit unor interfațetele cosmice și devastatoare pe
prete excepționale din spectacolul
care frica le poate conferi univercu Ținutul din miezul verii: Rodica
sului uman, reprezentație adusă în
Negrea, răsplătită cu Premiul pentru
festival de Teatrul „Regina Maria”
cea mai bună actriță în rol principal
din Oradea, Amplexus (sau Ultima
și cu Trofeul festivalului, și Andreea
îmbrățișare), text și regie semnat de
Grămoșteanu, care a primit Premiul
Trofeu
Afrodita
–
M.
Țopescu
Andrei Măjeri, producție în afară
pentru cea mai bună actriță în rol
de concurs a Teatrului „Elvira Godeanu”, dar și la secundar. În opiniile juriului, alcătuit din regidouă demersuri dramatice și emoționante inspi- zorul de teatru și film Alexa Visarion, criticul
rate din viața tinerilor aflați încă pe băncile școlii, de teatru Irina Zlotea și actorul craiovean Valer
însă cu reverberații puternice legate de atitudinea Dellakeza, aceste performanțe de un pilduitor
adulților și a societății, așa cum au fost acelea cu profesionalism reprezintă și un succes de refeFeminin, de Elise Wilk, prilejuind publicului o rință pentru acest eveniment omagial și pentru
întâlnire în premieră cu Teatrul Tineretului din dimensiunile sale privind arta spectacolului.
Piatra Neamț, reprezentat aici de douăsprezece De altfel, Gala premiilor a fost și ea onorată
interprete bine puse în valoare de regizorul Eugen printr-o delicată privire vesel-amară asupra
Jebeleanu, și Dragă doamnă profesoară, de Lud- condiției umane (a femeii în special), sugemila Razumovskaia, în regia aceluiași Andrei rată de spectacolul cu Două pe față, două pe
Măjeri, oferit de Teatrul Municipal Baia Mare, dos, de Theresa Rebeck, realizat la Naționalul
cu o remarcabilă imagine a virtuților actoricești. bucureștean, într-un proiect coordonat de Ion
Deschis în chip ambițios printr-o montare Caramitru, directorul general al teatrului.
Dincolo de ceea ce au însemnat „clipele de
din zona dramaturgiei universale, cu Azilul de
noapte, de Maxim Gorki, în regia lui Andrei viață” ale concursului, festivalul a fost marcat
Mihalache, menită valorificării semnificative a editorial prin lansarea volumelor Cătălina
potențialului actoricesc al trupei gorjene, la care Buzoianu – magie, abur, vis, de Florica Ichim

și Irina Zlotea, apărut la Fundația culturală
„Camil Petrescu”, și Nostalgia valorii, de Alexa
Visarion, Editura Ideea Europeană, dar și de o
minunată creație din zona artelor vizuale, prin
Afrodita, operă realizată de valorosul sculptor
Mihai Țopescu, care se bucură de o largă și bine
întemeiată apreciere în țară și dincolo de hotarele ei. Statura „personajului” în egală măsură
mitologic și contemporan prin semnificațiile
sale a înnobilat și guvernat mereu drumul

Scenă din spectacolul Gardenia

nostru spre sala de spectacole, îndemnându-ne
provocator și misterios totodată spre marea
altitudine a visului și a imaginației. Momentul întâmpinat cu ropote de aplauze la Gala
premiilor a fost acela dedicat decernării Premiului Național pentru Excelență oferit anual
de Teatrul „Elvira Godeanu”, care în acest an
a revenit cum nu se poate mai potrivit excepționalei regizoare Cătălina Buzoianu, legendă
vie a artei spectacolului din ultima jumătate
de secol.

Scenă din spectacolul Ținutul din miezul verii

Reușita acestui festival organizat de Teatrul „Elvira Godeanu” cu sprijinul Primăriei
și al Consiliului local din Târgu Jiu a stat pe
umerii unor oameni de ispravă în frunte cu
actorul Cosmin Brehuță-Ciobănuc, directorul
instituției și al festivalului, Ion Cepoi, secretarul literar și autorul cărților dedicate Elvirei
Godeanu și teatrului gorjean, Luminița Greculescu, contabil șef, dar și acelor sufletiști „buni
la toate”, cum se spune, ca actorii Ion Alexandrescu și George Drăghescu, poetul cu cei mai
mulți prieteni-actori din țară, P. R. Iani Gârbaciu și fotoreporterul Florin Rotaru, la care
aș adăuga întregul compartiment tehnic, atât
de solicitat acum, ca și colegii lor de la teatrele
prezente la eveniment. ■

Evenimente culturale
Eseu
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Întâlnire cu cititorii din Brașov

ditura și Revista Scrisul Românesc își
continuă întâlnirile cu cititorii lansând
cărțile recent tipărite în prezența autorilor.
Un astfel de eveniment editorial a avut loc pe
25 mai a.c. la Librăria „Șt. O. Iosif ” avându-i ca
invitați pe Carmen Firan și Adrian Sângeorzan,
scriitori din New York, împreună cu istoricul și
criticul literar Florea Firan. Manifestarea a fost
deschisă de Augusta Onița, directoarea „Libris”
Brașov, și moderată de Florea Firan, directorul
editurii și revistei Scrisul Românesc, care a subliniat bunele relații dintre cele două instituții în
promovarea și difuzarea de carte.
În prima parte a fost lansat romanul În apele
facerii de Carmen Firan, apărut în acest an la
Editura Polirom, autoarea și noua sa carte fiind
prezentate de scriitorul Adrian Lesenciuc, președintele Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor
din România, care, în discursul său, a relevat
între altele: „În apele facerii este un roman scris
în celălalt deceniu obsedant al perioadei comuniste − anii ’80 − care se întâmplă în cenușiul
respectivilor ani, un roman rescris, reașezat, șlefuit, un roman pe care l-am urmărit cu interes
și bucurie de la începutul anilor ’90.” Autoarea a
făcut câteva mărturisiri pe marginea cărții sale:
„Povestea unui erou fără nume este completată de
trei voci diferite care preiau alternativ firul narativ, ilustrând realitatea crudă, visurile și utopiile
protagoniștilor. Simțindu-se într-o închisoare
existențială, antieroul acestei cărți decide că nu
s-a născut încă. Nu s-a născut pentru că încă nu
a făcut nimic important, nu are la ce să privească
în viitor și ce să lase în urmă. Parabola este însă și
o frondă împotriva sistemului, o formă de rezistență la alienarea politică în speranța găsirii unui

keanos
Revista Dilema Veche (nr. 797/2019) reunește o serie de texte despre actualitatea politică,
societatea și cultura contemporane. Astfel,
Andrei Pleșu, în editorialul Însemnări despre
poluarea folclorului, scrie despre tendințele falsificatoare și mistificatoare
cu care se confruntă folclorul astăzi
și de pe urma cărora are, inevitabil, de suferit și arta: „Artizanatul și
«manifestările» folclorice în genere
oferă specimene ale ambelor excese:
giumbușlucuri decorative inepte, ca și
aglomerări grosolane de «brizbizuri»,
«finețuri» afectate, stridențe grosolane,
infantile zbenguieli meșteșugărești, «poante»
comerciale etc. Pe scurt, în limba lui Caragiale – pe care nu ne putem hotărî să o depășim
odată –, mofturi, mofturi de toate felurile”. O
serie de articole politice și sociale sunt dedicate
analizei rezultatelor votului din 26 mai: Andrei
Cornea scrie despre incapacitatea partidelor

sens al vieții. Tabloul Bucureștiului din anii ’80
este condimentat cu relații amoroase, cu scene
din viața nomenclaturiștilor, dar și a boemei
artistice, cu o bună observație a realității și o analiză lucidă, fără încrâncenare, a acelor vremuri.”
Cele trei cărți publicate de Scrisul Românesc,
respectiv Femeia de nisip de Carmen Firan, Ținere
de minte/The Span of Memory de Adrian Sângeorzan, ambele volume de versuri, și Amprente și
voci de Florea Firan, volum de istorie și critică literară în care sunt prezentați 41 de scriitori, au trezit
un interes deosebit în rândul cititorilor prezenți.
Carmen Firan a menționat că volumul Femeia de
nisip cuprinde poeme alese, fiecare reprezentând
câte un an din cei 60 pe care autoarea i-a împlinit, și a lecturat din poeziile sale. Despre Ținere
de minte a vorbit Gabriel Stan, artist plastic și
scriitor, care a subliniat amprenta originală a
versurilor din acest volum bilingv în care tema
timpului este predominantă, iar memoria considerată salvatoare într-o vreme în care amnezia
colectivă tinde să facă loc repetițiilor istoriei.
Autorul a făcut mărturisiri privind elaborarea
volumului din care a și lecturat. În prezentarea
volumului Amprente și voci Florea Firan a precizat
că a ținut seamă ca autorii incluși să fie prezentați
cu aspecte și momente mai puțin cunoscute, mai
ales că din cei 41 de autori jumătate sunt din diaspora, alături de scriitorii consacrați și prezenți în
dicționare și exegeze românești.
La finalul evenimentului, Florea Firan a
prezentat numărul 5/2019 al revistei „Scrisul
Românesc”, al cărui editorial este dedicat regizorului și prozatorului de excepție Mircea Daneliuc și a
făcut referire la o serie de articole reprezentative. ■
Red.
politice de a înțelege aceste rezultate; Matei
Vișniec consideră Votul diasporei: un calvar al
așteptării care se repetă, iar Andrei Manolescu
publică un articol intitulat sugestiv
Ce urmează? Un foarte interesant
articol despre rostul flâneur-ului în
epoca modernă aparține antropologului Vintilă Mihăilescu; expresie și
atitudine iubită și analizată de Walter
Benjamin sau Baudelaire,
flâneur-ul este o pierdere
a postmodernității, după
cum subliniază și autorul: „Cred că cea mai importantă
«pierdere», care fascinează fie și
inconștient și care nu ține de Istorie,
ci de Ființă, este Timpul...” O recenzie a celui mai nou volum semnat de
Jonathan Franzen, Sfârșitul sfârșitului
lumii, este realizată de Marius Chivu, autorul
aplecându-se cu preponderență asupra unui
eseu din cadrul volumului privitor la păsări, pe
care Franzen le adoră. Volumul este, în final,
o meditație pe tema climei și a disparițiilor de
specii pe care neglijența umană le declanșează.
Revista Viața Românească (nr. 4/2019)

Adrian Lesenciuc, Carmen Firan, Gabriel Stan,
Florea Firan, Adrian Sângeorzan, Augusta Onița

se deschide cu un editorial semnat de Nicolae
Prelipceanu – Scriitorul de ocazie și continuă
cu un dialog între Cristian Pătrășconiu și
Alexandru Călinescu pe marginea
influenței franceze în România. La
rubrica dedicată poeziei vom întâlni
nume precum cele ale lui Ion Mureșan
și Nora Iuga. O cronică a volumului
Sexualitate și societate, semnat de
Andrei Oișteanu și aflat acum la cea
de-a doua ediție este realizată de Ioan
Groșan care apreciază că volumul se
află sub semnul exhaustivității. Un
foarte interesant eseu semnat de Rodica Grigore și intitulat Ismail Kadare, Turnul Babel și
dictatura urmărește elementele „parabolice și
simbolice” din proza scriitorului albanez pe care
John Updike îl descria ca fiind „un scriitor sofisticat și desăvârșit, atât în ceea ce privește proza
poetică, cât și în densitatea narativă a romanelor
sale”. Despre proza lui Ovidiu Pecican scrie Irina
Petraș în articolul Răsfirări polifonice, în timp
ce Stancu Ilin este autorul unui articol intitulat
Caragiale – scriitor tragic, o analiză a volumului
de critică publicat în 2018 de Nicolae Drăghici:
Tragicul la Caragiale. ■
Red.

24

Nr. 6 (190) ♦ iunie 2019

Scrisul Românesc

Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Î

Simfoniile cromatice ale lui Marcel Bunea

n narațiunea plastică ce o propune
Marcel Bunea multiplicității subiective
publice sesizăm două direcții notabile
ale discursul plastic: o direcție certă a unui
demers artistic fără urmă de dubiu și o a
doua, să-i zicem, manifest în care Marcel
Bunea se joacă cu ideea unor simboluri
heraldice așezându-le în posturi afl ate
într-un echilibru precar; găsim astfel tricolorul românesc alăturat drapelului UE
într-o manieră repetitivă, comparabil
identică, pentru mine întruchipând expresia unei paradigme înghețate, prea puțin
optimistă, câtă vreme raportul dintre cele
două simboluri rămâne perpetuu același,
la fel cum rămâne și suportul instabil care
îl susține.
Personal proeuropean și antiglobalist
asumat fiind, concepte greu de asociat și
aproape imposibil de obiectivat, aș fi preferat ca fiecare suport șchiop din șirul aproape
fără sfârșit să fie măcar șchiop diferit unul
de altul, ideea păstrării consecvent a aceluiași tip de dezechilibru exasperează prin
perpetuarea sa la infinit.

Astfel de aprecieri pot contraria, în cazul
în care autorul a dorit să exprime altceva,
dar asta ține de farmecul artei și cu precădere a celei nonfigurative pentru că lasă loc
la lecturi diferite.
Senzația pe care o lasă această expoziție
vizitatorului este aceea că se poate aștepta ca
o dată pe zi sau măcar pe săptămână artistul să schimbe așezarea pieselor pe simeze,
să introducă lucrări noi în locul altora, să
schimbe frazarea, să introducă tonalități
noi, să refacă din mers paradigma inițială.
Cine îl judecă pe Marcel Bunea doar
după cartezianismul abstract practicat poate
crede că are de-a face cu un spirit liniștit
definitiv ancorat în formule decantate de
exprimare, ei bine acela se înșală, îndărătul
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suprafețelor mate de culoare uniformă precis oprită între granițe
verticale și orizontale trepidează
un spirit neîmpăcat, neliniștit,
neîmblânzit.
Nu îl judecați pe artist după
tâmplele încărunțite, în spatele
„carapacei” atinsă de timp se află
făptura sigur − temătoare, temerar
− ezitantă, iscoditor-atotștiutoare
a unui adolescent incurabil. Să nu
ne mirăm dacă începând de mâine
Marcel Bunea își va schimba radical
maniera de exprimare, pentru că el
are acea capacitate rară la un artist
de a se despărți în orice moment
de trecut fără să îl nege, are curajul,
abilitatea de a apuca oricând pe un
drum nou.
Putem spune că în ciuda anilor
artistul are încă articulațiile flexibile,
sufletește este asemenea unui artist
la trapez gata să-și riște viața făcând
salturile cele mai riscante fără plasă
doar spre încântarea unui public
înmărmurit de extaz, confortul propriu însemnând pentru
el prea puțin în fața tentației de
a găsi o formulă nobilă de a ieși
din labirint, nu pare a pune preț
pe viață decât cât aceasta îi lasă
neștirbit liberul-arbitru.
Pentru mine expunerea lui
Marcel Bunea are o profundă
frazare muzicală, fiecare piesă
reprezentând un acord,
un refren, o temă, un
leitmotiv ritmic, melodic ori armonic, din
succesiunea lor putând rezulta
armonii diverse și complet diferite. Asemenea fugilor lui Bach,
asemenea Tablouri dintr-o expoziție a lui Mussorgsky, Simfoniei
Fantastice a lui Berlioz ori Simfoniei nr. 5 a lui Bethoven și pictura
lui Marcel Bunea pleacă de la
elemente simple care prin alterare, amplificare, transpunere se
revarsă într-o polifonie repetitivă
a cărei amploare atinge grandiosul, desăvârșirea, plenitudinea.
În atelierul său artistul plămădește
blocuri de cărămidă cromatică, elemente
constitutive ce vor compune edificiile policrome ale expunerilor de mai târziu. Când
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le creează nu știe care va fi povestirea finală,
el își creează vocabularul pentru simfoniile
ce vor veni, iată de ce cred că el are nevoie
de spațiu pentru a-și spune zicerea, simezele
strâmte îl sufocă, nu îi oferă suficient spațiu
vital pentru a dezvolta frazări coerente, cu
cât expunerea este mai amplă cu atât discursul este mai articulat, mai nuanțat, mai
subtil, mai seducător.

Iată de ce afirm fără să mă înșel, cine are
un Marcel Bunea acasă are un refren, cine
are cincizeci Marcel Bunea are o simfonie,
Muzeul de Arta Craiova și-ar dori o simfonie Marcel Bunea. ■
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