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ritic literar, eseist, prozator, profesor de literatură
comparată, Călin-Andrei
Mihăilescu este autor de studii hispanice, volume și texte scrise în
română, engleză, franceză, spaniolă
care acoperă domeniile preocupărilor sale – proză, poezie, cărți pentru
copii și o serie de eseuri pe teme
de literatură comparată, filosofie,
teorie critică și literară, estetică,
semiotică, teorie lingvistică și gândire socio-politică, alături de altele
„necategorisibile”. Spirit alert, bun
cunoscător al mai multor limbi,
Călin-Andrei Mihăilescu are inteligență sclipitoare și o mare ușurință
de a jongla cu cuvintele, are vocația
profesoratului, fiind un bun orator cu
plăcerea conversației dar și cercetător
minuțios, autor prolific și original.
S-a născut la 15 decembrie 1956
în București; fiul lui Sebastian Mihai
Mihăilescu, sportiv, antrenor, și al
Mariei Casandra (născută Theodorescu), profesoară. La București
urmează clasele primare și gimnaziale la Școala generală nr. 28 și nr. 24
(1963-1971), Liceul „Iulia Hasdeu”,
secția spaniolă (1971-1975), apoi

Număr special

Festivalul
Internațional
Shakespeare
pp. 9, 17-22

Facultatea de limba și literatura
română, specializarea română și
spaniolă, Universitatea din București
(1977-1981). Este perioada când își
descoperă pasiunea pentru literatură,
începând cu Jules Verne, Alexandre
Dumas, Dostoievski, și este atras de
filosofia lui Nietzsche, Hegel, Camus.
Vinde cărți din biblioteca mamei sale
pentru a-și cumpăra cărțile preferate
pentru lectură. În perioada tinereții
mărturisește că s-a simțit influențat
de Caragiale, Arghezi, Ion Barbu,
Marin Preda și Nichita Stănescu.
Debutează publicistic cu un eseu
în „Viața studențească” (nov. 1977)
și colaborează cu reportaje, eseuri și
cronică literară la revista „Amfiteatru”; editorial debutează cu volumul
16-17. Renaștere, manierism, baroc
(Curtea veche, 2002), ed. a II-a, 2005,
cu o postfață a criticului literar brazilian Luiz Costa Lima în care remarca:
„Acest volum s-a așezat în timp ca
un rizom în care subiectivitatea, mistica, utopia, deziluzia, corporalitatea,
inversiunea, gustul și kitsch-ul își
răspund mutual ca ecouri tematice,
structurale și de stil. […]
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Călin-Andrei Mihăilescu

C

a într-un serai de interdiscipline, literatura și filosofia,
pictura și teologia, gândirea politică și cea științifică și, în fine,
magia se intersectează fără gelozie
ori milă în paginile acestei cărți.”
Volumul abordează fenomene ale
literaturilor occidentale din sec.
XVI-XVII, de la magii Renașterii
italiene și Thomas Morus la misticii spanioli, Montaigne, Marlowe,
Cervantes, Pascal.
Călin-Andrei Mihăilescu își
începe activitatea ca profesor de
limba română și franceză în satul Naipu, comuna Ghimpați,
județul Giurgiu (1981-1984), de unde este concediat pentru
că își depusese actele de emigrare. Lucrează apoi ca traducător free lance la Biblioteca de Stat din București (1984-1985).
În 1986 pleacă din țară și după un an de tranzit în Germania
Federală, la München, unde petrece mult timp împreună cu
I. Negoițescu, în perioada când acesta scria la Istoria literaturii române, se stabilește în Canada unde devine profesor de
literatură comparată, teorie critică și spaniolă la University of
Western Ontario. În spațiul cultural canadian se poate manifesta
și reinventa după propria-i dorință. În Canada, l-a impresionat
„disciplina, seriozitatea și simplitatea muncii corecte la care
erai invitat să participi. O combinație fericită de solidaritate și
de libertate. Canada e un experiment istoric – țară, federație și
semicontinent – care nu s-a nimerit să descopere deliciile eternaționalismului... Canada îmi place ca experiment istoric – cele
aproape două mii de grupuri etnice care trăiesc aici închipuie
bogăția, dar nu trufia Turnului Babel. Varietatea mi-a devenit
a doua natură.” Într-un interviu dat Magdei Bărăscu în 2008
afirma că „nu mai există exil, ci doar azilul economic, deghizat
sau nici măcar, precum și o circulație crescândă. Lumea noastră
e de navetiști, nu de exilați și de aceea loialitățile devin ușor
deplasate, problematice, imaginative.”
Scriitorul păstrează legătura cu țara natală despre care
scrie constant, fiind un observator obiectiv în relatarea vieții
și societății contemporane românești. La BBC ține 12 emisiuni intitulate „Utopia română” prin care face o analiză critică a
comunismului, în urma cărora are și o surpriză: frânele mașinii
i-au fost tăiate „profesionist”. Devine asistent la Victoria College,
University of Toronto (1989-1991), lector universitar la Departamentul de limbi moderne, University of Western Ontario,
London (1992-1996), conferențiar universitar (1996-2005) și
profesor titular (2006-2017). Obține un master în literatura
comparată și un doctorat la Universitatea din Toronto. Se pensionează în 2017, revine adeseori în țară, colaborează la presa
culturală, în revista „Orizont” susține cu continuitate o rubrică
intitulată „Altele-s artele” în care publică proză experimentală,
textele din perioada 2014-2016 le include în vol. AFCA (2018),
iar în „Observator cultural”, rubrica „Cosmopolis”; publică
volume de proză memorialistică, eseistică și critică literară și
diverse articole în „Dilema”, „Observator cultural”, „Dilemateca”,
„România literară”, „Revista de istorie și teorie literară”, „Steaua”,
„Tribuna”, „Viața Românească” etc.
În Canada colaborează la presa culturală cu articole în
franceză, engleză, spaniolă și ocupă diverse funcții: director
de „Literary Research/ Recherche littéraire” la revista Asociaţiei
Internaţionale de Literatură Comparată) (1997-2005), președin→
tele Grupului Academic Român afiliat la Modern
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Language Association (1999-2000), directorul Centrului pentru Studierea teoriei și
criticii la University of Western Ontario
(2002-2006), șeful Catedrei Programului de
Literatură Comparată, University of Western
Ontario (2013-2016). Beneficiază de burse de
studii doctorale, postdoctorale, de studii de
călătorie, stipendii pentru publicarea unor
cărți și articole și pentru organizarea de congrese, conferințe, colocvii, între care Metcalfe
Fellow of Victoria College (1992-93), Visiting
Fellow, Northrop Frye Centre (1994-95).
În 1992 își susține doctoratul în literatură
comparată la Universitatea din Toronto, cu
teza High Nights. Aspects of Post-Tridentine
Mystical Literature, avându-l conducător pe
Wlad Godzich.
Colaborează la reviste din Canada, SUA
și Europa: „Canadian Review of Comparative
Literature” (Edmonton, Alberta, Canada), „The
Comparatist” (Richmond, Virginia, USA),
„Exquisite Corpse” (Baton Rouge, Louisiana), „Literary Research/Recherche littéraire”
(London, Ontario, Canada), „Semiotica” (Bloomington, Indiana, USA), „Style” (De Kalb,
Illinois, USA), „Surfaces” (Montréal, Québec,
Canada), „Texte” (Toronto, Ontario, Canada)
etc.; românești – „Agora” (Filadelfia), „Amfiteatru”, „Averea”, „Cahiers roumains d’études
littéraires/Euresis”, „Contrapunct”, „Cotidianul”,
„Curentul” (München), „Cuvântul”, „Dialog”
(Dietzbach, RFG), „Lupta” (Paris), „MetaCritic” etc. Are o serie de inițiative culturale și
academice, publică anual, între 1997 și 2005,
aproximativ 400 de texte critice în engleză,
franceză, spaniolă, italiană și germană, creând
o revistă internațională în care se regăsește și un
număr mare de universitari de origine română.
Este creatorul a trei programe doctorale și un
masterat la University of Western Ontario.
În 1990 se afla la București când s-a produs
mineriada. Dezamăgit și revoltat, nu mai
revine în țară și nu mai scrie pe românește
timp de șapte ani. În 1997 Liviu Papadima l-a
invitat să colaboreze la „Vineri”, suplimentul
cultural al revistei „Dilema” și astfel Călin-Andrei Mihăilescu revine în limba română cu
textul Țară europsită, titlu reluat la volumul
de proză apărut în 2002, la Curtea veche, cu
o prefață de Horia-Roman Patapievici, cu
o nouă ediție în 2020 la Tracus Arte, în care
menționează: „Sunt două stiluri intelectuale
distincte în textele din această carte, ca două
intarsii cu textură diferită în corpul aceluiași
bloc de marmură. Ambele sunt împletite într-o
atitudine intelectuală unică, pe care aș numi-o,
cu o expresie care-i aparține lui C.-A. Mihăilescu, «mersul pe sabie». Primul stil intelectual
este al raționamentului expozitiv, al narațiunii
explicative. Este stilul intelectual clasic, ilustrat
de superbul eseu Utopia română. Al doilea este
al gândirii care se suspendă voluntar, deasupra
cascadei, «aruncându-se» în ea fără să se prăbușească vreo clipă... Așa cum Ilarie Voronca
a scris Mic tratat de fericire perfectă, Călin-Andrei Mihăilescu a scris un mic tratat perfect,
Avem o țară: cum procedăm?, în care jubilația
se împletește cu exasperarea, seriosul cu joaca,

speculația cu oracularul și erudiția cu ermetismul liric.”
Publică mai multe volume
de proză, majoritatea la Curtea
veche: Calendarul după Caragiale, în colaborare cu Liviu
Papadima și Rodica Zafiu, 2002
(toți trei absolvenți ai Facultății de Litere din București în
1981), în care spiritul marelui
dramaturg „se întinde ca o
umbră luminoasă”, în filele și
zilele calendarului cititorul este
acompaniat de vorbele atât de
bine știute ale lui Nenea Iancu;
Don Global suit pe cal (povești
scrise în colaborare cu copiii autorului, Ilinca
și Andrei Mihăilescu; ilustrații de Sasha Mereț,
2003); Călindar de noapte, cu 12 desene de Ion
Barbu (2003); Antropomorfina (2005); Happy
New Fear! (2011); Poezoo (ce fac animalele
când le faci), ilustrații de Ionuț Rădulescu,
Prefață de Anamaria Beligan (Liternet, 2011);
AFKA (Tracus Arte, 2018).
Cum era? Cam așa... Amintiri din anii
comunismului (românesc) este o antologie care
proiectează o imagine pregnantă a României
de-atunci, un „inventar al unei lumi apuse”, reunind 24 de autori, unii trăind în România, alții pe
continentul nord-american, care își amintesc de
anii comunismului românesc, printre ei Mihai
Șora, Dumitru Radu Popa, Sanda Golopenția,
George Astaloș, Răzvan Petrescu, Vladimir
Tismăneanu, Mircea Horia Simionescu, Andrei
Codrescu, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu,
Bogdan Ghiu, Șerban Foarță... O carte de
povești, nu de analiză, după spusele autorului.
În 2005 publică volumul Amtropomorfina, prefațat de Mihai Șora care relevă: „În
pofida tonului jucăuș, cartea lui Călin-Andrei
Mihăilescu e teribil de serioasă (cu toate conotațiile grave ale acestui cuvânt: de temeinicie
în primul rând, dar și de îngrijorare pe deasupra) ‒ iar gândurile lui sfârșesc prin a le isca
pe ale tale, cititorule, obligându-te să articulezi explicit ceea ce până atunci zăcuse în zona
nelămurită a aprehensiunilor.”
Volumul Happy New Fear! este prefațat de
Șerban Foarță: „Călin-Andrei Mihăilescu e un
rege Midas al cuvintelor. Mai precis, al literaturității lor. Pentru că orice cuvânt atinge el se
transformă, prin cine știe ce alchimic secret
pe care l-a bunghit absolut pe meserie, în aur
literar, în scris, ca și pe cale bucală, căci stilul
e omul însuși. De la dilema (necioraniană) de
a fi schizo sau para la dosarele securității, de
la Erszi care povestește cum a murit Armand
Călinescu la filmele sovietice sau la oftica protestantă a muncii…”
La apariția volumului de proze AFKA,
criticul Cosmin Ciotloș scria: „Călin-Andrei
Mihăilescu e un desăvârșit practicant al artelor
combinatorice, putând înfrăți ingenios orice
două cuvinte... E animat, simultan, de o erudiție înmărmuritoare și de o fertilitate speculativă
de neegalat”, iar Daniel Barneboim: „Călin-Andrei Mihăilescu este o adevărată revelație...
Vastele cunoștințe de literatură comparată
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oferă partiturii o colosală fluiditate, cu care trece prin toată
banda de frecvențe cognitive,
fluiditate care nu se mai regăsește la vreun alt artist”. Titlurile
textelor din carte sunt relevante
pentru imaginația sa jucăușă, asociațiile neașteptate de
cuvinte, răsturnări și torsionări
lingvistice, cum ar fi Odihnioară, Alibiografie, Camera
glucidă, Lângă hipnocentrală,
Mahaleluia, Dadabanca,
Cotrobaiul în știința modernă,
Catastroful. Dacă Nina Cassian
este inventatoarea limbii spargă,
Călin-Andrei Mihăilescu este inovatorul unei,
să-i spunem, spar-române infuzate cu umor și
tâlc. De altfel, C.-A. Mihăilescu semnează prefața la volumul Ninei Cassian Avant-garda nu
moare și nu se predă (Scrisul Românesc, 2017)
în care se află și poemele scrise de ea în limba
spargă.
Călin-Andrei Mihăilescu are o intensă activitate de editor și îngrijitor de ediții, realizând
volume importante, unele în colaborare cu alți
autori, în România și Canada: Ars rhetorica,
(cu Alain Goldschläger), număr special al
The Canadian Journal of Rhetorical Studies/
La revue canadienne d’études rhétoriques, nr. 6
(May, 1996); Fiction Updated. Theories of Fictionality in Contemporary Criticism, (cu Walid
Hamarneh) Toronto, 1996; Jorge Luis Borges,
This Craft of Verse. Cambridge: Harvard, 2000
(tradusă în peste 20 de limbi); Cum era? Cam
așa… Amintiri din anii comunismului (românesc), Curtea veche, 2006; Foarţă-n față. Elogiu
lumii la XIV luștri de Şerban Foarţă (Brumar,
2012); Literary Theory and the Sciences („Theoria litterarum et scientia rerum naturae”),
Neohelicon, Budapesta/Springer Verlag, 2014;
Festschrift Matei Călinescu. Yearbook of Comparative Literature 59, University & University
of Toronto Press), 2016; Ion Stratan, La umbra
Greciei în floare ‒ poem(e), Tracus Arte, 2017;
Policing Literary Theory (cu Takayuki Yokota-Murakami), Leiden & Boston: Brill-Rodopi,
2018; Ion Stratan, Criminalii și crinii (antologia autorului), Tracus Arte, 2018; Andrei Paul
Zlătescu, Așa, poemul (Ed. Diacritic, 2019); Ion
Stratan, Urechea vorbitoare. Audiobook (Editura Casa Radio, 2019); De-a lungul, latul și-n
înaltul lumilor lui D. R. Popa (Editura Muzeul
Literaturii Române, 2019).
Spirit neliniștit și dinamic, plin de energie
și de idei, cu o personalitate puternică și tonică,
Călin-Andrei Mihăilescu este o prezență dorită
la orice conferință, colocviu, lansare de carte
sau eveniment cultural, având talentul de a
concentra o analiză, a despica un fenomen,
a comenta o scriere, angajându-și auditoriul
într-o formă de comunicare mai puțin obișnuită, neplictisitoare și vie. Cea mai recentă este
Libertatea de a spune ce gândești – Călin-Andrei Mihăilescu în dialog cu Eugen Ciurtin, o
incursiune în istoria teoriilor filosofice, de la
Socrate până în zilele noastre (Muzeul Literaturii Române, 31 mai 2022).■

Comentarii
eminesciene
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Constantin
CUBLEȘAN

ntre cei care după 1989 s-au implicat cu acribie, cu mai multă sau mai puțină probitate
științifică, asupra biografiei lui Mihai Eminescu, căutând a dezvălui adevărul în privința
bolii și morții acestuia, Călin L. Cernăianu face
figură aparte. Gazetar de formație juridică, după
cum îl caracterizează Th. Codreanu, este pe
deplin un jurnalist de investigație, ca să-l numim
după uzanța publicisticii de azi. El redeschide
discuția în cauză, procedând a cerceta cu instrumentele specifice unui veritabil procuror de caz,
reluând pas cu pas și document cu document
(din câte s-au păstrat, precizând că acolo unde
ele lipsesc cu desăvârșire, face conexiuni intuitive) întregul parcurs al evenimentelor, începând
cu data de 28 iunie 1883, când s-a declanșat, cu
violență, boala (și încă de mai înainte), constatând că „Dosarul Eminescu dezvăluie un
număr incredibil de mare de cazuri concrete de
infracționalitate la nivel înalt și foarte înalt, care
– insist asupra acestui aspect – merită un studiu
amănunțit din partea specialiștilor”. Așadar,
cercetarea are în vedere legalitatea (legitimitatea) tuturor demersurilor ce-l au ca obiect pe
gazetarul Eminescu decretat a prezenta simptomele nebuniei, sens în care caută a desluși în
ce măsură există sau nu o conspirație anti Eminescu. Sub un asemenea generic a și publicat
un întreg serial de volume (numerotate până la
9), începând din 2000, cu Conjurația anti-Eminescu, având subtitluri ce dezvăluie programatic
finalitatea demonstrației: Răpit și sechestrat;
Decretat nebun printr-un certificat medical
fals. Am comentat la vremea respectivă acest
volum, acum oprindu-mă asupra celui de-al
doilea: Conjurația anti-Eminescu, având subtitlurile: Scos din Țară în mod clandestin; Vicleniile
avocatului Titus – Editura (?) Semnele timpului, București, 2001 – reprezentând urmărirea
transferului de la stabilimentul doctorului Șuțu
din București („aruncat într-o cușcă la Șuțu”),
la ospiciul de la Döbling („luni de adevărată
detenție”), la care adaugă „așa-zisul voiaj către
Italia”. Face această investigație „în tentativa de
a limpezi cât de cât apele”, fără a avea pretenția
că astfel „deținem adevărul cu toate nuanțele
lui”. Cartea este plină de întrebări la care oferă
posibile răspunsuri, plauzibile.
Firesc, prima întrebare se pune în legătură cu ridicarea („arestarea”) lui Eminescu
de la baia Mitrașewski și internarea în spitalul
doctorului Alexandru A. Șuțu. Întrebarea vine
firesc în urma constatării că „la internarea din
1883, lui Eminescu nu i s-a întocmit niciun act
medical (…) în arhiva stabilimentului nu există
nimic scris despre Eminescu”. Apoi: „Dacă Șuțu
l-a «spitalizat» pe Eminescu ca pe un ins a cărui
alienare s-a datorat îmbolnăvirii de sifilis, el trebuia să pomenească, oricât de succint, formale
de manifestare în public a respectivei nebunii.
Nu a făcut-o, cu toate că Legea i-o cerea în mod

Scrisul Românesc

Cronică
literară

Eminescu: De la „cușca lui Șuțu”
la „ospiciul de la Döbling”
expres. Mai mult, doctorul Șuțu a eliberat un
fals certificat medical, substituindu-se comisiei
medicale care, conform Legii, trebuia să stabilească dacă era sau nu cazul ca Eminescu să
fie închis într-un ospiciu. (…) Capac la toate,
deși l-a condamnat definitiv și pretins științific
pe Eminescu, doctorul A. Șuțu nu prezintă un
singur simptom, barem, depistat de el însuși, în
urma internării «protejatului» lui Maiorescu”.
Astfel se pune întrebarea referitoare la „măsura
în care medicul Șuțu a acționat deliberat sau nu”.
Teoretic, există trei posibile explicații ale
ilegalităților comise de el: „1. A greșit diagnosticul; 2. A fost convins de
Maiorescu și/sau de alții că
eliminarea lui Eminescu de pe
scena vieții publice s-ar face
spre binele Țării și/sau chiar
spre binele acestuia; 3. Și-a
premeditat fapta, spre a realiza
obscure interese de grup”. Sunt
detaliate pe rând aceste trei
variante, pentru a constata în
final că „admițând ca Eminescu
ar fi fost bolnav, lui trebuia să
i se aplice un cu totul alt tratament, nu cel antiluetic”, care
duce la o altă întrebare. „A vrut
Șuțu să-l distrugă pe Eminescu? Așa se pare,
dacă ne gândim că, în mod deliberat, l-a supus
unui tratament foarte toxic și de care pacientul
nu avea nevoie. (…) Oare, diagnosticul scris de
Șuțu însuși, acela de «maladie acută», nu este
o probă suficient de limpede că lui Eminescu
i-a fost «găsită» o boală, dar a fost tratat pentru
alta?” Nu insist asupra detaliilor investigației.
Dar, rețin că în cele din urmă se ajunge la soluția trimiterii lui Eminescu, pentru tratament,
la Viena. Această trimitere și șederea lui în
sanatoriul doctorului Obersteiner, ridică altă
serie de întrebări, cărora istoria literară care a
consemnat acest transfer, le-a dat răspunsuri
confuze. Călin L. Cernăianu procedează, și în
acest caz, metodic, constatând de asemenea
nenumărate abuzuri și ilegalități. În primul
rând, constată Călin L. Cernăianu, că atunci
când analizăm situația creată în 1883, prelungită până în 1884, „nu trebuie să uităm nicio
clipă că, legal, Eminescu a avut în permanență
statutul de om liber, cu drepturi civile intacte.
Atât internarea la Șuțu, cât și cea de la
Döbling s-au făcut, deci, ca și cum aceasta ar
fi fost voința lui. Această stratagemă demonstrează că Maiorescu mințea sfruntat atunci
când afirma că Eminescu ar fi irecuperabil, căci,
repet, dacă așa ar fi stat lucrurile, s-ar fi întocmit dosarul de curatelă, prin care «bolnavului»
i-ar fi fost stabilit un consiliu de familie. Numai
că așa ceva impunea o hotărâre judecătorească,
iar decizia instanței, la rândul ei, trebuia să se
bazeze și pe conținutul interogatoriului luat

lui Eminescu. (…) Dincolo de aspectul juridic, chestiunea are și o componentă medicală:
odată cu bolnavul transferat trebuia prezentată
și fișa medicală a acestuia, care să cuprindă
data internării, diagnosticul pus înaintea transferului, tratamentul aplicat și rezultatele lui.
Obersteiner a primit însă doar vorbe – și acelea
venite de la nemedici”. Or, conclude exegetul,
„fără a se întocmi documentele impuse de lege,
indiferent ce speculații s-ar face, juridic vorbind,
Eminescu a fost și rămâne o persoană răpită și
sechestrată”. Așa stând lucrurile, se dovedește
că plecarea la Döbling s-a făcut în taină. De aici
decurg o serie de alte nelămuriri (întrebări) pe care Călin L.
Cernăianu le detaliază având
rezultatul că „Maiorescu l-a
izolat pe acesta cu bună știință
de restul lumii”. Etc.
La toate constatările privind
legalitatea internării și tratării lui Eminescu la Șuțu ca și
la Döbling, Cernăianu declară
tranșant: „ Nu mă hazardez să
propun un răspuns, dar constat”.
Paleta constatărilor de acest fel
este extrem de bogată. Exegetul
le prezintă detaliat căutând a fi
obiectiv în totul și, abia astfel, provoacă atâtea
și atâtea nedumeriri în privința modului în care
Eminescu a fost scos din viața publică, îndepărtat din gazetărie și tratat excesiv cu mercur,
substanță care odată instalată în corp, duce
latent la moarte. De ce se dorea acest final pentru
Eminescu? Poate că nu neapărat moartea lui dar
anularea gazetarului, în orice caz. „Eminescu
a fost mai mult decât un slujbaș” la „Timpul”,
comentează cu toată gravitatea Cernăianu. „El a
fost un stăpân de idei, pe care le promova fără să
țină cont de sensibilitățile mai-marilor politici,
fie ei liberali sau conservatori. Își onora munca
de redactor, dar, totodată, își respecta propriul
nume (…) iar când s-a socotit că Eminescu ar
fi «irecuperabil» pentru interesele politice ale
grupului, a apărut 28 iunie 1883”.
Demersurile cercetărilor juridico-medicale
întreprinse de Călin L. Cernăianu în prezentarea
traseului existențial al lui Mihai Eminescu de
la data internării acestuia în „cușca” spitalului
doctorului Șuțu, cu transferul la Viena și apoi
cu ciudata călătorie în Italia, până la final, chiar
dacă nu schimbă cu nimic în judecarea și aprecierea gazetarului, implicit a poetului, merită să
fie cunoscute și urmărite, fie și doar ca un veritabil thriller (desigur, o perspectivă meschină!)
al vieții acestuia, căci „întrebările sunt singurul
lucru de care nu ducem lipsă în dosarul Eminescu”. Sunt, oricum le-am lua, contribuțiile lui
Călin L. Cernăianu utile în rescrierea biografiei
lui Eminescu, care dobândește astfel dimensiuni tragice, de tragedie shakespeareană.■

Proză

L

ibertatea mea și magia Sibiului nu le-am
descoperit până pe la 12 ani, când Puiu
a luat o slujbă în Orașul Victoria unde
stătea cu mama în cursul săptămânii.
Pe mine m-au lăsat pe mâna Ilonei, o tânără
unguroaică cu paprica în sânge și o căldură
fenomenală, căreia-i plăcea să mă țină în poală
ca pe un motan și de unde nu mă desprindeam
decât din necesitate dură sau sever amenințat. Una dintre aceste despărțiri dureroase s-a
petrecut datorită apariției unui soldat voinic
și tânăr care mi-a uzurpat rapid situl paradisiac. Am început să hoinăresc. Am coborât și
urcat Strada Felinarului. Am descoperit un zid
prăpădit pe care dacă te urcai puteai să vezi o
grădină secretă în care era ascunsă o căsuță mică
unde un pantofar lucra la un pantof de damă cu
toc înalt la lumina lunii. Am descoperit două
intrări într-un arc peste un pod vechi unde eram
convins că se ascunde o comoară. M-am împrietenit cu niște golani care fumau în cimitir și
povesteau chestii fioroase despre morți. M-am
ascuns în Catedrala Evanghelică și am ascultat
un organist nebun despre care auzisem că fiii
lui au fost naziști uciși în război. Nebunul, care
se credea singur, extrăgea sunete nemaiauzite
din profunzimile acelei orgi, renumit și el ca cel
mai mare instrument de acest gen din sud-estul
Europei. Pe străzi vedeam tot felul de oameni
sinistru deformați și încovoiați, mulți fără un
braț sau fără un picior. Orașul era pustiu dimineața când chiuleam de la școală și nu prea plin
nici seara. Eram pe la sfârșitul anilor ’50, încă
aproape de război, și se simțea lipsa oamenilor.
Un prieten din Varșovia mi-a explicat că părinții
noștri nu se temeau pentru noi și că societatea
era foarte atentă la bunăstarea odraslelor lor
după război pentru că majoritatea cetățenilor
fuseseră uciși și orașele erau depopulate. Sibiul
emana o singurătate adâncă și simțeam prezența fantomelor în podurile vechi, în turnuri,
în pietre, în ochii permanent semi-deschiși din
podurile caselor. Nu cunoșteam atunci povestea
după care flautistul din Hamelin, Germania, a
vrăjit cu muzica toți copiii acelui oraș german
și i-a dus cu el peste munți, într-un oraș ascuns
numit Hermannstadt. Am văzut eu acești copii,
stând cuminți în colțurile bisericilor, agățați de
turn, înghesuiți sub poduri. Am vorbit cu ei,
am plâns împreună pentru părinții pe care nu
aveau să-i mai vadă niciodată, din cauza flautistului vrăjitor (The Pied Piper of Hamlin). Este
imposibil, chiar acum când încerc să-mi amintesc Sibiul copilăriei în detalii sobre, să despart
locul de poveștile ce-l împresoară.
La Muzeul Bruckenthal, unde mă duceam
des, domnea un alt fel de liniște, una cernută ca o
făină fină din secole vechi, începând cu romanii
care exploatau minele de sare de la Ocna Sibiului,
traversând epoca armurilor medievale, la secolul
baroc al iluministului Baron Bruckenthal, colecționar de picturi flamande și amator de hărți ale
orașului ‒ comandate de el unor artiști care îl
desenau detaliat văzut de pe dealuri. Aveau la
Bruckenthal și o cameră cu instrumente de tortură, unul dintre ele fiind roata, inventată special
pentru răzvrătitul Horia. Această cameră, mult
lărgită cu ajutorul imaginației, a jucat un rol
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Sibiul copilăriei
însemnat în romanul meu, Contesa Sângeroasă,
despre Erzsébet Báthory, aristocrata perversă
care a torturat și ucis copile în secolul 18. În fața
Muzeului Bruckenthal, în Piața Mare, au fost
arse în secolul al 16-lea vrăjitoare. La sfârșitul
secolului 20 acolo au fost împușcați tineri care
demonstrau împotriva lui Ceaușescu, țintiți de
oameni nevăzuți prin ochii Sibiului. Vezi că
libertatea unui copil poate recunoaște conținutul farmecului unui astfel de oraș cu consecințe
profunde. Devine poet, n-are încotro.

Farmecul orașului era sporit și de frică, dar
ea scădea odată cu creșterea zonei mele de libertate. Îndrăzneam la un moment dat să hoinăresc
foarte departe de casă, în zone unde trăiau alte
soiuri de oameni decât noi, muncitori cu salopete, țigănci desculți, femei îmbrăcate săsește
cu scufițe negre pe cap care cultivau zarzavaturi în fața caselor. De frică deveneam curajos
și îndemânatic. Știam să mă hrănesc în piața de
pe malul Cibinului, gustând felii de brânză și
fructe oferite de țărani potențialilor cumpărători. Căram o plasă ca să pretind că m-a trimis
mama. Nu uitam nici să arunc o privire prin
cele trei telefoane publice să văd dacă nu se
pierduse vreun bănuț acolo. Golanii mă învățaseră să culeg chiștocuri, să le desfac și să-mi
învârt o țigară. O fumam ascunsă în palmă în
stil „rusesc” sau ca pușcăriașii, să nu se vadă sclipind. Din păcate această idilă și educație s-au
încheiat abrupt când mama s-a întors cu Puiu pe
neașteptate și m-au prins arbitrând o exhibiție
pugilistică în Piața Mică. Acasă, ei au descoperit-o pe Ilona cu soldatul. Pe Ilona au dat-o afară
imediat ‒ fata, sănătoasă, împreună cu flăcăul ei
vânjos, au mâncat cam tot ce se găsea prin casă.
Așa mi-am pierdut dintr-o singură lovitură cele
două gratii de care azi nu mă mai satur: libertatea și căldura unei femei tinere. Mama și Puiu
m-au dus în lanțuri la Orașul Victoria unde din
visător am devenit revoluționar. Altă poveste.
Despre Sibiul copilăriei aș putea vorbi zile
întregi (și chiar am făcut-o). Lângă acest Sibiu
stau altele: Sibiul adolescenței (cu poezie, cu
Aurelia, cu Marinela, cu castani, cu sex, cu mașina
de scris, cu stâlpi telegrafici), Sibiul revoluționar
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(3-7 ianuarie 1990 când am fost, cred, în mare
pericol), Sibiul din iunie 1990 (când am întrezărit
prăpastia adâncă dintre foștii mei colegi de liceu
și mine, o prăpastie de patru decade făcută din
abis viu, moale și intim plămădit din alegerile pe
care le facem sau suntem forțați să le facem în
fiecare zi), Sibiul din 1997 (când am fost celebrat
precum fiul risipitor revenit acasă) și Sibiul din
2005. Fiecare Sibiu dintre acestea își are poveștile
și tâlcurile, eseurile și chiar cărțile sau filmul proprii. Vreau să-ți spun numai o mică povestioară
despre Sibiu, din aprilie 2005.
Era o vreme posomorâtă dar am avut luxul
unor ore ‒ trei ‒ fără program și m-am plimbat
prin oraș, de la Hotelul Romanilor, unde stau
totdeauna din motive sentimentale și istorice
(„acolo și-a irosit tatăl tău tinerețea, pe femei
și pe cărți” ‒ o citez pe mama), până pe la gară,
într-un cerc mare care cuprindea liceul meu,
„Gh. Lazăr” (pe peretele căruia mai stăruie un
graﬃto pe care l-am scrijelit cu o cheie în 1997,
o inimă, o semnătură și data, la care un anonim
a adăugat „t suga” ‒ un bun început de „cadavre exquis”, deși semnificația rămâne ocultă),
școala elementară „Ursulinele” (unde am devenit
pioner) lipită de zidul bisericii în care pe vremea
mea mai vedeai înfipte niște bile de tun înverzite de bureți, suvenire ale unui asalt turcesc sau
drăculesc, și cel mai important (pentru mine)
popas din traseu, casa în care m-am născut și
unde am copilărit ‒ la 42 Elizabethstrasse. Aici
s-a întâmplat ceva extraordinar: poarta era deschisă și niște puștani jucau fotbal înăuntru. Am
intrat în curte și m-am uitat la fereastra zăbrelită
în spatele căreia copilașul din anii ’50 își trăia
fricile și fanteziile. În fața ferestrei se afla zidul
căruia îi cunoșteam pe de rost toate crăpăturile
și dârele de igrasie.
Prin ferestruică acest zid era pânza mea de
cinematograf pe care am proiectat filmele uitate
ale copilăriei. M-am apropiat și de scara care
ducea la mansarda noastră și am văzut treptele pe care le săream două sau trei deodată.
Puștanii din curte continuau să se joace fără
să mă bage în seamă. Lumina de amiază târzie
era stranie: am recunoscut-o și pe ea: o lumină
iernatică ce se pierdea mai repede în curte decât
pe stradă. Soarele apune oricum mai devreme
la Sibiu, dar în aceste curți vechi umbrele vin
mai repede. Mi-am pus aparatul foton digital la
ochi, m-am uitat prin dispozitiv la copii și am
văzut ceva greu de explicat: unul dintre puștanii
care jucau fotbal, un copil de 9 ani, cu păr negru
cârlionțat, eram eu. Știu care-i explicația rezonabilă: puștiul era ca mine, semăna cu mine.
Bon. Dar n-a fost cazul. Te asigur pe tine și pe
cititori că eu eram puștiul. L-am fotografiat.
Era lumină puțină și stăteam cam departe, dar
atașez aici fotografia. Credeți ce vreți. ■
(fragment din dialogul cu Robert Lazu,
în Miracol și catastrofă, Ed. Cartier 2021)
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O idee
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rin luna ianuarie a anului 2016, chiar
în primele zile, în care încă mai eram
la București, în familie, după Crăciun
și Revelion, mi-a venit ideea de a organiza la
Paris o... sărbătoare a Mărțișorului!
Aceasta, dat fiind, mai ales, că în acel
moment Mărțișorul era unul dintre dosarele
noastre depuse pentru înscrierea în Patrimoniul mondial imaterial al UNESCO. Acel dosar a
mers foarte greu. Pe de o parte, era un avantaj că
dosarul era depus de patru state (România, Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia de Nord),
deci era un dosar multinațional – o formă de
asociere pe care UNESCO o încurajează; pe
de altă parte, tocmai pentru că patru ministere
ale Culturii și patru echipe de experți lucrau în
paralel etc. au apărut în mod inevitabil întârzieri,
distonanțe între variantele locale ale dosarului
ș.a.m.d. În plus, fiecare criză politică din oricare dintre aceste state (cum ar fi Republica
Moldova) a complicat suplimentar lucrurile, în
sensul că a trenat finalizarea dosarului.
Dar, după toate aceste probe, la începutul anului 2016 se vedea oarecum lumina de
la capătul șnurului Mărțișorului, ca să spun
așa, în sensul că știam că în anul 2017 juriul
patrimoniului imaterial al UNESCO (categorie la care era înscris dosarul, ca tradiție legată
de venirea primăverii) avea să dea verdictul
asupra cererii noastre.

Un eveniment cu bătaie mai lungă
În momentul în care m-am gândit la
organizarea unui eveniment la Ambasada
României, cu prilejul zilei de 1 Martie, noul
ambasador al României la Paris încă nu venise
la post. Luca Niculescu a ajuns la scurt timp
după aceea, cred că în cursul lunii februarie,
și mi-a făcut plăcere să merg la aeroport și
să-l primesc cu cele bune în ziua sosirii sale
(ne cunoșteam de ani de zile deja, dar în cu
totul alte contexte, mai curând amicalo-jurnalistic-literare). La scurtă vreme, apoi, i-am
spus și lui Luca și dnei Doina Marian (șefa
interimară a Institutul Cultural Român din
Paris în acel moment) despre planul meu de
a crea un eveniment informal-diplomatic în
jurul Mărțișorului, ei au fost de acord și chiar
m-au ajutat mult.
De fapt, planul meu a fost de la bun început
acela de a face un eveniment cu mai multe etaje
și cu o bătaie mai lungă: adică, a lega prezentarea Mărțișorului de o sesiune de degustare a
unor vinuri românești și, concomitent, de un
mic spectacol de muzică populară de calitate.
Un sponsor pentru vinuri am găsit foarte
repede – de fapt, mai corect spus ar fi că el m-a
găsit pe mine, în virtutea unei (imaginați-vă!)
complicități craiovene: cel care avea să-mi
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Un Mărțișor
mai scump decât îmi imaginam
furnizeze vinurile pentru acea seară era un cetățean italian, dar care copilărise în Craiova, și care
a devenit, după 2000, unul dintre marii investitori din industria vinului românesc (mă refer,
pentru cunoscători, la Sergio Faleschini, fondatorul brandului de vinuri Vinarte România).
Toate bune și frumoase, până acum. Așadar,
n-a mai fost cazul să închiriez vreo sală prin
Paris, dat fiind că Salonul auriu al Ambasadei
României și celelalte erau cu mult mai frumoase
(și aveam acordul ambasadorului), iar ideea de
ansamblu era ca să invit comunitatea diplomatică
a UNESCO (și a UE, mai apăsat) la o prezentare a
Mărțișorului, dublată de un spectacol de muzică
tradițională, totul însoțit de vreo cinci sortimente
de vin diferite (toate roșii, date fiind luna din
calendar și contextul parizian!).

Apare și artistul
Dar lipsesc mărțișoarele
Deci: motiv aveam, sală aveam, vin aveam,
iar în curând am avut și un artist de mare calitate: tot un craiovean (prin educație), anume
artistul popular Ion Crețeanu – care atunci
conducea Ansamblul „Doina Oltului” din Slatina, Olt –, pe care furnizorul de vin l-a ajutat
să ajungă în bune condiții la Paris, spre marea
noastră bucurie, iar Luca Niculescu a acceptat să-l găzduiască două sau trei nopți într-un
apartament din spațiul ambasadei. Artistul I.
Crețeanu este, prin propria lui persoană, un fel
de istorie a muzicii populare românești: are un
întreg arsenal de instrumente, de la fluiere la
lăute, mai mari sau mai mici, plus altele pe care
eu nici măcar nu le pot identifica.
Deci, aveam tot ce-mi trebuia (mai puțin
mărțișoarele!).
De fapt, înainte de orice, în teorie eu începusem chiar cu mărțișoarele. Pe la acel început
de ianuarie 2016 am informat corespondenții
mei din MAE despre ideea organizării unui
eveniment dedicat dosarului nostru și, desigur, am fost felicitat și încurajat. Când am spus
că aș avea nevoie de niște mărțișoare pentru

acea seară, toată lumea cu care am vorbit m-a
sfătuit să iau unele create de autentici meșteri
populari – adică, exact ceea ce intenționam și
eu. Fără plastic, fără polistiren, fără cauciuc –
numai materii naturale, adică lemn, os, piatră,
bumbac, fire de in etc.
Unde puteam să găsesc, cel mai sigur, toate
acestea? Imediat după vacanța de iarnă din
ianuarie 2016, l-am sunat pe Virgil Nițulescu,
directorul Muzeului Țăranului Român din
București (fost coleg de facultate, în ani diferiți). Știam că el an de an organizează târguri
de mărțișoare și, deci, am mers direct la țintă.
„Dragule, iată ce vreau să fac și iată de
ce am nevoie, a-b-c, dacă poți să mă ajuți să
cumpăr niște mărțișoare adevărate!”, i-am spus.
Virgil N. a înțeles repede. „Câte îți trebuie?”, a
zis el. „Păi eu aș avea nevoie de vreo 150-200 de
bucăți, dar mai depinde și de preț – i-am răspuns –, în funcție de care știu dacă îmi permit
sau nu”. Virgil N. s-a gândit puțin și mi-a zis
că poate găsi mărțișoare adevărate, făcute de
meșteri locali, la cca 2 sau 3 euro per bucată.
Mi s-a părut foarte bine și l-am rugat să facă
o comandă fermă pentru vreo 200 de bucăți.
Ideea de a face o seară de propagandă dosarului nostru Mărțișor – UNESCO 2017 cu doar
600-700 sau, hai, 1000 de euro mi s-a părut
de necrezut – cu o astfel de sumă, în Parisul
anului 2016, mergeai la un restaurant mediu
cu 6-10 persoane, mănânci un meniu fără exotisme și bei un vin corect (dar nu scump) și
cam asta e tot. Ori, eu aveam de gând să invit
cel puțin o sută de diplomați, personal tehnic
de la UNESCO etc.
Mi se părea a fi o afacere bună.

Păcat că februarie
e atât de scurtă
Treceau săptămânile, evenimentul de Mărțișor se profila din ce în ce mai bine, totul se
aduna încet-încet.
Printr-o întâmplare fericită, atunci se afla
la Paris (cu regretabile probleme medicale...)
și celebrul, pentru unii români, dr. Ion Pușcă,
un adevărat oenolog român, creatorul – în anii
’60 ai secolului trecut – al apreciatei șampanii
de Panciu, o adevărată instituție a oenologiei
românești. Doctor Pușcă, pe care eu îl cunoșteam încă de prin 2003-2004, pe când avea
un magazin de vinuri la parterul unuia dintre
blocurile de pe bulevardul care leagă Palatul
Parlamentului de Piața Unirii, iar, mai apoi,
din anii în care își deschisese un magazin pe
drumul care lega Medgidia de Constanța (înainte de deschiderea autostrăzii actuale), așadar
dr. Pușcă mi-a făcut onoarea de a răspunde
invitației mele de a ne vizita în birourile noastre de la UNESCO, unde am stat de vorbă și am →
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→ pus la cale participarea d-sale la evenimentul prin încredințare directă. În fine. Cert este că de alcool, iar artistul I. Crețeanu i-a impresiodin acel 1 martie. Deși era în luptă cu o maladie blestemată, dr. Pușcă era agil și calm. Avea
copii la Paris și era bine îngrijit. Era convins că
dacă nu va mai folosi zahăr, tacâmuri de inox
(mi-a recomandat tacâmurile de porțelan sau
de lemn!) și dacă își va alcaliniza corpul regulat cu bicarbonat de sodiu va trece și de acea
cumpănă a vieții lui1...
Cum s-ar spune, astrele se aliniau pentru
ca evenimentul meu de promovare a Mărțișorului să meargă foarte bine – spre perfect. Sala
ambasadei era superbă, ambasadorul L. Niculescu și directoarea D. Marian, de la ICR Paris,
mă susțineau cu totul, vinul serii era asigurat
în câteva sortimente diferite și care de care mai
bune, dr. I. Pușcă urma să fie alături de noi
doar din prietenie, fără niciun onorariu iar în
plus, ce să vezi, soarta ne ajuta și cu
un artist veritabil: artistul Ion Crețeanu tocmai termina un spectacol
pe la românii din Italia și, la apelul
meu, putea să vină și la Paris chiar
în zilele necesare mie. Omul a fost
atât de amabil încât aproape că ne-a
făcut cadou acel spectacol.
Totul mergea strună.
Mai lipsea doar un singur element: mărțișoarele.
Intrasem bine în luna februarie
și încă nu aveam nicio veste de la
departamentul juridic al MAE, care
trebuia să dea undă verde contractelor inerente dintre mine (ca Ambasadă
a României la UNESCO, care dorea să cumpere
mărțișoare făcute de meșteri populari români)
și Virgil Nițulescu (ca director al Muzeului
Țăranului Român, care putea să intermedieze vânzarea de mărțișoare făcute de meșterii
populari amintiți).
Priveam zi de zi spre calendarul japonez
pe care abia îl primisem și îl prinsesem pe un
perete al biroului2, acel februarie 2016 (oricum
scurt!) înainta implacabil, 1 martie era tot
mai aproape, mi-era jenă să-i tot bat la cap pe
responsabilii din MAE (despre care știam că
sunt bine intenționați, dar mereu încorsetați de
prevederi legale care uneori se bat cap în cap)
și, în fine, într-o zi secretara mea de la biroul
UNESCO, dna Doina Ungureanu, mi-a dat
vestea cea mai puțin dorită dintre toate: „dle
ambasador, ne-a venit un mesaj de la minister,
pare că nu vom putea cumpăra mărțișoare din
țară, cel puțin nu într-un orizont de timp de
câteva săptămâni!...”.
Din ce motiv? Din mai multe. Pe de o parte
(din câte am înțeles), o instituție de stat (să
zicem, o ambasadă care ține de un minister)
nu poate cumpăra de la o altă instituție de stat
(precum un muzeu) decât în anumite condiții;
pe de altă parte, poate o fi fost și faptul că orice
achiziție, în instituțiile de stat (și o ambasadă,
precum eram noi, la UNESCO, e, desigur, o
instituție a statului) trebuie făcută prin licitație
– care durează săptămâni în cel mai bun caz,
adeseori luni de zile sau, dacă apar contestări,
chiar ani... Deși, în acest caz, dată fiind suma
foarte mică, cred că se putea face achiziționarea

mi s-a spus că nu se poate să obținem banii,
contractul (și mărțișoarele) până pe 1 martie.
În acel moment, deși compromisă (pare-se),
măcar comanda era clară: era vorba de 150
de mărțișoare produse de artiști mediați de
Muzeul Țăranului Român, la prețul de 3 (trei)
euro bucata.

Cultura lui „nu se poate”
Ce se taie, nu se fluieră!
În acest context, ideea mea din ianuarie
2016 de a face o seară a Mărțișorului cu tradiție,
muzică & vin în jur de 1 martie 2016 apărea a fi
fost riscantă încă mai înainte de a-mi fi străbătut neuronii, la bun început. Ideea de inițiativă,
potrivit legilor în vigoare, părea a fi prohibită.

nat pe toți cu prestația sa vocală și cu arsenalul
său de fluiere, cobze și lăute. Firma de vinuri
a adus și un oenolog (un comerciant de vinuri
românofon din Paris), care a prezentat într-o
manieră științifico-artistică fiecare dintre
vinuri (cinci?, șase?, șapte? – nu mai știu, eu
n-am gustat din toate). La finalul zilei, rezultatul a fost mai mult decât mulțumitor. Nu există
convivialitate pozitivă mai instant decât cea
născută în jurul unui vin bun! Nu divulg niciun
secret dacă voi spune că Iranul și Israelul s-au
întâlnit acolo fără probleme, alături de colegi
din Emirate Arabe ale Golfului arabo-persan
și, desigur, de mulți europeni și, în genere, de
prieteni de pe toate continentele.
Și cum s-a rezolvat problema celor 450 de
euro, prețul destinat inițial pentru mărțișoare?

Henri Matisse, La Blouse Roumaine (1940), Peasant Blouse (1936), La Hongroise à la blouse verte (1939)

Problema este că multe din aceste legi par
făcute pentru a inhiba inițiativa ambasadorilor/directorilor/managerilor, mai curând decât
pentru a o încuraja. Nu e vorba numai despre
acest caz. Orice ambasador al României are
propria sa colecție de injoncțiuni cu legile în
vigoare – prin care, culmea, cadrul legal nu-ți
cere să fii corect, curajos sau mai imaginativ,
ci îți cere să fii cât mai liniștit și mai în banca
ta. Dacă nu faci nimic, atunci cu siguranță nu
vei încălca nicio lege. Sau, cum îmi povestea
Irina Ifrimache-Călărașu, producătoarea mea,
din TVR, de la serialul „5 minute de Istorie”,
pe vremea vechiului regim comunist, în lumea
televiziunii (ca și a teatrului sau cinematografiei,
de altfel) era o vorbă: ce se taie, nu se fluieră.
Adică, dacă autorul accepta să-și autocenzureze
propriile creații, atunci nu mai risca nimic și
producția lui mergea liniștită mai departe.

Pur și simplu, în hârtiile aferente evenimentului n-am mai adus vorba despre mărțișoare.
Cei 450 de euro i-am băgat în prețul total
(oricum mic) pentru micile gustări, grisine,
alune, cuburi de brânză etc. care au însoțit
degustarea de vinuri. Între noi fie vorba, oricare dintre acele mărțișoare, lucrate manual,
era mai ieftin decât o cutie de grisine cu ulei
de măsline de la supermarket...
Fiecare invitat din acea seară a plecat spre
casă cu bună-dispoziție, cu un mărțișor și cu o
idee ceva mai puțin vagă despre calitatea vinului românesc.
Și, da: peste puțin, în decembrie 2017,
Mărțișorul (și tradiția sa de renaștere a naturii,
legată de primăvară etc.) a fost inclus la loc de
cinste în Patrimoniul imaterial UNESCO, iar
dosarul celor patru state – inclusiv România
– clar și-a atins scopul. Au trecut ceva ani de
la aceste evenimente, dar încă mai rămâne de
Evenimentul a ieșit foarte bine văzut dacă acele patru state (inclusiv România)
vor reuși să facă din Mărțișor o legendă în
Nu mai prelungesc inutil acest episod. În care doar vor trebui să bage bani, sau dacă vor
cele din urmă, evenimentul nostru legat de ajunge să și scoată. Și asta se aplică, în cazul
Mărțișor a avut loc joi, 3 martie 2016, în fru- nostru, și altor monumente UNESCO. ■
mosul Salon auriu al Ambasadei României.
1
Horticultor-oenologul dr. Ion Pușcă s-a stins din viață în
(În paranteză fie spus, joia este – din punct
august 2018, la vârsta de 76 de ani, ani plini cu realizări frumoase.
de vedere protocolar – cea mai bună zi pentru
2
An de an, în preajma Crăciunului, Ambasada Japoniei
organizarea unui eveniment public de seară.) pe lângă UNESCO făcea același cadou: calendare tipărite pe
Sala a fost plină, vinurile premium românești o hârtie de calitate, cu aranjamente florale ikebana, tot mai
aduse de Vinarte au fost apreciate chiar și de simple și totodată perfecte, de la an la an. O formă de procătre reprezentanți ai unor ambasade mijlo- movare a patrimoniului cultural, desigur.
ciu-orientale care în genere nu se afișează (fragmente din volumul Între Bataclan și Covid-19 – note
deloc împreună sau în apropierea unor sticle ale unui ambasador român la Paris, în curs de pregătire)
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iecare moment important în evoluția
poeziei și a literaturii în genere, prin dialectica sa internă, antrenează o criză, mai
mult ori mai puțin acută a poeziei însăși. Chiar
prin ea, criza respectivă nu este nici negativă în
mod absolut, nici nihilistă în întregul ei – până
la urmă ea nu înseamnă aneantizare, ci reconstrucție. Prin urmare, poezia, asemenea tuturor
artelor, nu poate fi concepută în afara reînnoirii,
a invenției, a revoltei, fiindcă chiar ea se erijează într-o contestare perpetuă a oricărui lucru
mort, încremenit, „déjà-vu”. Poezia se instituie
totodată într-o căutare infatigabilă, într-o experiență obligatorie pentru a revela alte fațete ale
eului. Prin aceasta poezia cunoaște mulți experimentatori și aventurieri ai spiritului. În acest
fel dizerta Pierre de Boisdeﬀre, odinioară istoric
respectat al literaturii franceze, în volumul Les
poètes français d’aujourd’hui (1973). Se cunosc
de altfel pozele, extravaganțele, îndrăznelile,
experimentele deliberat riscate și chiar scandalurile ai căror protagoniști au fost destui poeți.
Un atare scandal devenit notoriu la momentul
lui a fost conflictul violent dintre Arthur Rimbaud și Paul Verlaine. De atunci, între Verlaine,
amendat și încarcerat pentru vreo doi ani, și
Rimbaud, ultragiat și trezit la realitate, a survenit o separare definitivă.
Să rămânem lângă oile noastre și să accentuăm că Arthur Rimbaud, fără nicio intenție,
firește, a devenit precursorul revendicat, o
jumătate de secol mai târziu, de mai mulți
poeți însemnați și grupări ca deschizător de
perspectivă spre reînnoirea „vechii” poezii al
secolului al XIX-lea francez și european. La
rândul lui Rimbaud a fost admiratorul declarat al lui Charles Baudelaire care a apreciat
opera lui Edgar Allan Poe, pe care a tradus-o
și a promovat-o pentru întâia oară în Franța și
în Europa. S-ar putea pretinde că Rimbaud a
împrumutat din poezia lui Baudelaire estetica
răului sau a urâtului ori mai degrabă o anumită mentalitate a răului. Mărturii fidele în
acest sens rămân poeme precum Vânătoarele
de păduchi (Les Chercheuses de poux), Rușine
(Honte) sau Corabia beată (Le Bateau ivre).
Rimbaud și-a făcut „ucenicia” într-ale revoltei logice în sânul familiei (e un fel de a spune)
sub influența nefastă a mamei. Revolta împotriva despotismului din familie a fost prima
fază a nesupunerii adolescentine. A doua fațetă
a revoltei rimbaldiene este revolta antireligioasă care a fost alimentată tot de bigotismul
mamei sale. Așa cum a recunoscut ulterior
în Un anotimp în infern (sau O ședere în iad,
în traducerea lui Petre Solomon), Rimbaud a
avut îndrăzneala de a-l injuria pe Dumnezeu,
incitând la un rău absolut, aproape de care a
și fost în timpul rătăcirilor sale. De altminteri,
neputința de a crede a persistat până la sfârșitul scurtei sale existențe, când, pe patul de
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în poezia secolului al XX-lea

suferință dintr-un spital din Marsilia, sora sa,
Isabelle, a încercat să-l reconvertească. Însă cea
mai semnificativă dimensiune a revoltei sale a
fost revolta antiestetică, în cele două Scrisori
„zise” ale vizionarului el dând glas noii sale
viziuni asupra poeziei; este o revoltă antiacademică și antitradiționalistă în același timp.
În Prima scrisoare a vizionarului cel revoltat
împotriva poeziei tradiționale lansa rețeta lui
inedită, chiar stupefiantă, de „a se face poet”:
„Mă dedau dezmățului cât mai mult posibil. De ce? Vreau să fiu poet și lucrez să devin
vizionar: dumneavoastră nu înțelegeți nicicum,
iar eu aproape că nu vă pot explica. E vorba
să ajung la ceea ce nu cunosc prin dereglarea
tuturor simțurilor. Suferințele sunt enorme, dar
trebuie să fiu tare, să fiu născut poet. Nu este
nicidecum greșeala mea. E greșit să spun: Eu
gândesc: trebuie să zic: Altcineva mă gândește.
Iertare pentru jocul de cuvinte”. (Je pense – On
me pense, n. m., I. L.)
Scrisoarea era datată 13 mai 1871 și era
adresată lui Georges Izambard, profesorul său
de latină din liceu.
Arthur Rimbaud, foarte tânărul poet de șaptesprezece ani, mândru, intransigent și extrem
de sigur, se ridica împotriva poeziei „inepte”,
dând dovadă de o conștiință „dereglată” și „fără
măsură”. Prin eliberarea totală a imaginației și a
spiritului poetic experimental, el voia și urma să
reușească să devină vizionar. Era evident că eul
diurn, rutinier, și eul poetic erau două laturi ale
aceleiași personalități, dar întru totul diferite.
Eul poetic este de-a dreptul alt eu ce frapează
mentalitățile comune, banale, amorțite, așa zis
„burgheze”. Junele Arthur vrea să aparțină unei
noi „aristocrații” a poeziei. Rimbaud vede travaliul asupra sinelui ca o eliberare a creatorului
de sub povara poncifelor, a convențiilor, a clișeelor și a pastișelor, rezultate ale unui îndelung
demers istoric artificial: „...astfel decurgeau treburile, omul nu se prelucra pe sine, nefiind încă
treaz, sau nefiind încă în plenitudinea marelui
vis. Funcționari, scriitori: autor, creator, poet,
acest om nu a existat niciodată!” Poetul trebuie
să ajungă la cele necunoscute, în primul rând
prin „o lungă, imensă și bine rezonată dereglare

a tuturor simțurilor. Toate formele de iubire, de
suferință, de nebunie; el caută în sine însuși,
epuizează în el toate otrăvurile, ca să nu păstreze decât chintesența. Inefabilă tortură în
care el are nevoie de toată credința, de toată
forța supraomenească, în care devine între
toți ceilalți, marele bolnav, marele criminal,
marele damnat, – și supremul Savant!”. Rimbaud, savantul suprem, este acel vizionar care
se îndreaptă triumfal către alchimia verbului;
pentru ca verbele să devină „alchimice” poetul
se dedică unui studiu special cu scopul de „a
inventa un verb poetic accesibil într-o bună zi
pentru toate sensurile.” El își rezervă traducerea acelor cuvinte fiindcă poezia vizionară are
nevoie să fie „tradusă până va obține sunetul
simplu și melancolic al romanțelor”.
Contestatar și antitradiționalist radical,
Arthur Rimbaud le etichetează drept „derizorii
pe celebritățile picturii și ale poeziei moderne.”
Peste 45-50 de ani dadaiștii și suprarealiștii vor
îmbrățișa și adopta aceleași idei și atitudini.
La urma urmei, alchimia verbului se susținea
printr-un „studiu magic” și o metamorfozare
a surselor și a resurselor vechii și noii poezii
grație cărora poetul va putea saluta frumusețea.
El face „studiul magic al fericirii”, precum spune
în poemul omonim, Fericire (Bonheur): „J’ai fait
la magique étude/ Du bonheur, que nul n’élude”.
În cele din urmă, Rimbaud a ajuns și la
ultima fază a revoltei: revolta antipoetică; la
numai 19 ani s-a hotărât s-o rupă definitiv
cu literatura. De atunci încolo fostul poet era
hotărât să facă avere. Poetul revoltat din adolescență a devenit o persoană pragmatică fără
a pierde însă spiritul de aventură. Nu e la îndemâna oricui să facă trafic de arme în ținuturi
exotice necunoscute. Tentația necunoscutului
nu i-a dat pace nici în poezie, nici în viață.
Marele său contemporan, Stéphane
Mallarmé, l-a numit un trecător considerabil
(considérable passager) prin literatură. A fost
situat alături de Baudelaire, Flaubert, Lautréamont, Mallarmé și de pictorii impresioniști
în pragul unei civilizații pe cale de a se naște,
așa cum a crezut René Char. Conform lui R.
Étiemble Arthur Rimbaud s-a consacrat drept
creator al unui univers poetic de o modernitate
întemeietoare de mituri. Revoltat împotriva
„artelor poetice îmbătrânite”, prin poezie el a
apucat pe drumul ce ducea către o nouă cunoaștere a eului și a universului, grație apetențelor
de practică vizionară, fiind concomitent totalizant și transformator pentru propria existență
și mergând până la limitele extreme ale anexiunii propriei sale absențe și ale refuzului de
sine. Nu se află o încheiere mai sinceră a vieții
și a poeziei rimbaldiene ca în incipit-ul poemului Cântecul celui mai înalt turn (trad. Petre
Solomon): „Trândavă junețe,/ Roabă orișicui,/
Din delicateță/ Viața mi-o pierdui”. ■
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e obicei, din doi în doi ani, odată cu
venirea primăverii intram într-un
frison plăcut și începeam numărătoarea inversă a zilelor până la debutul Festivalului
Internațional de la Craiova dedicat „marelui
Will”. Anul acesta însă așteptarea prelungită,
imposibilitatea de a desfășura ediția trecută
altfel decât online, pandemia izbucnind cu
doar câteva luni înainte, au făcut ca nerăbdarea
și bucuria reîntâlnirii cu atmosfera festivalului
să fie și mai intense.
Și așteptarea a fost recompensată din
plin, ediția cu numărul XIII dovedindu-se a
fi una cu noroc. În primul rând, publicul a
avut ocazia să revadă creațiile câtorva regizori
care au făcut furori în edițiile trecute: Robert
Lepage, al cărui spectacol prezentat la ediția
precedentă, Ace și opiu, l-am numit în cronica
aferentă „un spectacol mesmerizant”, pentru că
a reușit să creeze toată magia de care este capabil teatrul. De data aceasta regizorul canadian
a fost invitat cu o piesă autobiografică, 887, în
care istoria „mică”, personală, se împletește cu
istoria „mare”, în care vocea și experiențele
proprii se străduiesc să iasă la suprafață și să
construiască o personalitate ca un puzzle în
care fiecare piesă contează și își are locul ei.
Ca și în spectacolul precedent, amestecul de
dramatism, lirism și ironie dau farmec unui tur
de forță – one man show – în care scenografia
extrem de ingenioasă și flexibilă joacă aproape
rolul unui personaj.
De asemenea, reîntâlnirea cu teatrul lui
Oskaras Koršunovas, regizorul lituanian fiind
o prezență constantă la Festivalul Internațional „Shakespeare”. De fiecare dată spectacolele
sale au reușit să surprindă, să emoționeze și
să creeze un univers original, de la Hamlet la
Romeo și Julieta, iar acum Othello. Dacă tragedia îndrăgostiților din Verona era mutată
din mediul aristocratic în cel al clasei muncitoare, conflictul fiind între două familii de
brutari rivale, Othello aduce, pe lângă alegerea unei actrițe de culoare în rol principal, o
scenografie extrem de interesantă, actorii evoluând în cea mai mare parte a spectacolului
pe sau în jurul unor mosoare de dimensiuni
diferite, care pot fi dispuse în diverse forme,
inclusiv ca să figureze o corabie. În plus, anumite scene burlești, adresate spectatorului
contemporan strict pentru divertisment, așa
cum erau contrapunctate și spectacolele din
perioada elisabetană potrivit gustului epocii
respective. Concluzia: nu am râs niciodată
atât de mult la o tragedie, și cu toate acestea
nimic din dramatismul și emoția poveștii nu a
avut de suferit. Un spectacol total cu amprenta
definitorie a lui Oskaras Koršunovas.
În fine, regizorul Silviu Purcărete, de al
cărui nume se leagă o perioadă de glorie a
teatrului craiovean, a revenit și el la această

ediție cu un spectacol după piesa Macbett, de
Eugène Ionesco, în interpretarea foarte reușită
a actorilor de la Teatrul Maghiar de Stat din
Cluj-Napoca. O viziune regizorală în care un
cunoscător al teatrului lui Purcărete ar recunoaște anumite marote stilistice ale acestuia,
mărci înregistrate încă din spectacolele din
anii ’90. Absurdul ionescian este surprins
extrem de bine, iar faptul că piesa autorului

Scenă din spectacolul Doamnele lui Shakespeare

Macbeth, spectacol la Teatrul „Colibri”

Shakespeare’s Fool – regia Ben Humphrey

româno-francez este o deconstrucție a celebrei
tragedii shakespeariene este perfect devoalat
de maniera în care regizorul decide să încheie
spectacolul, cu decorul care începe să fie strâns
în timp ce regele încă insistă să-și continue
discursul demagogic, ca orice conducător
autoritar care s-a desprins de orice realitate
concretă – iar realitatea nu întârzie să vină
peste el și să-l surprindă în tot ridicolul său.
Dar cea mai mare revelație a acestei ediții a
fost trupa „Tiger Lillies” care, în cooperare cu
teatrul „Republique” din Copenhaga a venit cu
un Hamlet inedit, combinație de teatru brechtian și teatru postmodern cu accente poetice
emoționante. Multe rezolvări ingenioase
ale diverselor scene, începând cu discursul

fantomei tatălui lui Hamlet, proiectat inițial pe
grupul de personaje centrale ale piesei și care
pe parcurs se restrânge, pentru ca în final să
ajungă să se identifice cu figura lui Hamlet, un
joc de identități speculat extraordinar de expresiv. Tot așa, dansul la orizontală al lui Hamlet
și al Ofeliei, suspendați parcă deasupra lumii, a
contingentului, într-o rotire care le împletește,
dar le și desparte destinele. Muzica are un rol
central în acest spectacol și la un moment dat te
întrebi dacă nu cumva scenele teatrale însoțesc
muzica mai degrabă decât invers, cert este că
muzica nu rămâne un simplu fundal sonor sau
un element de atmosferă, ci ar putea constitui
un concert aparte, independent, fără să piardă
prea mult din consistență. În ciuda orei târzii
la care s-a terminat ultima prestație din festival, mult dincolo de miezul nopții, când ochii
„plini de nisip” abia își mai puteau ține deschise
pleoapele îngreunate de zațul zilei, s-a aplaudat
minute în șir în picioare o performanță estetică
greu de egalat a unor artiști desăvârșiți.
Cel mai mare câștig al ediției acesteia a festivalului îl constituie, dincolo de evenimentele
organizate acolo, spațiul de la Valetta Towers
amenajat atât pentru performance-uri în curtea
interioară, cât și pentru piese de teatru și concerte în interior. Debutul a fost unul fericit, cu
trupa germană „Klangphonics”, care a reușit să
facă o atmosferă de vis. De asemenea, acesta
a reprezentat și unul dintre spațiile centrale
de socializare din serile – chiar nopțile – de
festival, iar speranța mea este ca acest spațiu,
altfel o simplă hală industrială dezafectată, să
poată intra în circuitul cultural, deoarece are un
potențial semnificativ în organizarea diverselor
manifestări artistice, de la concerte și piese de
teatru, la expoziții, ateliere și chiar întâlniri literare care vor să iasă din formatul convențional.
Desigur că au mai fost și alte evenimente
meritorii, spectacole demne de interes,
precum cele desfășurate la Casa de Cultură
a Studenților, Teatrul „Colibri” sau în aer
liber, festivalul deschizându-și brațele și spre
cartierele orașului, diverse performance-uri
stradale etc., dar am încercat să punctez doar
spectacolele cu greutate și la care am avut
privilegiul să particip direct. De asemenea,
multiplele ateliere pentru studenți, lansările
de carte și conferințele de critică teatrală și
shakespearologie, cu invitați de marcă și participare numeroasă.
După cum am văzut că a evoluat acest festival și a crescut, atât în numărul de evenimente,
cât și în diversitate, ieșind din spațiul elitist
al teatrului spre forme de reprezentare mai
populare, dar fără să coboare sub un anumit
standard, cred că și la edițiile viitoare ne putem
aștepta la aceleași cadre generoase, dar și spectacole-vedetă, pentru un dialog artistic demn
de secolul XXI.■

Idei filosofice

10

F

Nr. 6 (226) ♦ iunie 2022

Emanuel D.
FLORESCU

aptul că trăim în modernitate nu ne
face implicit oameni moderni. Apartenența fizică și istorică la această epocă
nu este suficientă, dacă nu este dublată
de o adeziune spirituală, culturală și valorică.
Oricât ar părea de paradoxal, există contemporani care, printr-o mentalitate anacronică,
predilecția pentru valori conservatoare și un
mod convențional de viață, se situează psihic și
etic într-o epocă anterioară. Această observație
empirică nu conține nicio aluzie depreciativă,
ci este pur și simplu una constatativă. Pe de
altă parte, faptul că este cea mai recentă eră din
istoria umanității nu îi conferă modernității
în mod aprioric statutul de epocă ideală. Că
este cea mai progresistă perioadă din istorie și
că a generat indubitabil realizări multilaterale
benefice, nu este suficient pentru a fi idealizată
în mod patetic. După anumite criterii, poate fi
considerată cea mai bună eră a umanității, dar,
analizată din alte perspective, îi pot fi găsite
destule carențe sau aspecte problematice. Cert
este faptul că modernitatea nu este nicidecum
perfectă și că ascunde o insuficiență calitativă, pe cât de frustrantă, pe atât de criticabilă.
Corolarul acestei teze impopulare asertează că
și omul recent, autorul și beneficiarul modernității, este la fel de imperfect și de expus criticii.
Cu două decenii în urmă, Horia-Roman
Patapievici, cunoscutul scriitor, fizician și filosof român, a efectuat o curajoasă, amănunțită și
pertinentă critică a modernității prin redactarea volumului Omul recent, publicat la Editura
Humanitas (2020). Erudiția sa incontestabilă și
statutul academic remarcabil i-au facilitat acest
demers filosofic, care poate fi legitimat și prin
pronunțatul simț civic demonstrat în numeroasele și variatele activități social-politice al căror
autor sau promotor a fost. Critica sa complexă
și profundă, făcută din perspectivă etică, filosofică, religioasă, social-politică și științifică,
pleacă de la o premisă interogativă interesantă
și incitantă, respectiv de la întrebarea deloc
retorică: „Ce se pierde atunci când ceva se câștigă?” Într-o formă eseistică, volumul încearcă
să identifice ce anume a pierdut umanitatea
atunci când și-a câștigat modernitatea și să
semnaleze aspectele deficitare și criticabile ale
modernității. Omul recent este o carte despre
valori civilizatoare cu valențe etice și spirituale,
care poate părea una cam incomodă spiritelor
mai sensibile din fire și cititorilor influențați
de prejudecăți optimiste.
Analiza multilaterală și bine documentată
a scriitorului bucureștean îl duce la concluzia
că modernitatea se confruntă cu probleme inerente evoluției ei și că manifestă unele excese
perturbatoare, carențe fundamentale, dar și
paradoxuri aparent insolubile. „Sentimentul
modernilor că sunt primii, că nu sunt decât fiii
timpului lor, că tradiția lor nu este moștenită ci
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Insuﬁciența modernității
inventată”, este o astfel de problemă consemnată
în volum. „Oamenii de azi sunt cei mai bine hrăniți, cei mai prosperi, cei mai liberi pe care i-a
cunoscut umanitatea. În același timp, sunt oamenii cei mai slabi de înger, cei mai dependenți de
confort și de consum, cei mai aserviți bunului
plac al liberului arbitru, cei mai puțin autonomi
în judecățile lor, cei mai gregari (față de Stat) pe
care i-a cunoscut vreodată umanitatea”, reprezintă un astfel de paradox invocat de autor.

Comparând anumite postulate clasice ale
omului (precum Dumnezeu, revoluția, cunoașterea, structura lumii, regimurile politice sau
idealul uman), atât în varianta lor tradițională,
cât și în cea modernă, fizicianul filosof constată
două viziuni antitetice, care provin dintr-o
inversare a valorilor predilecte, pe care le
numește inversiunile modernității. În plan
epistemologic se distinge cunoașterea veritabilă
tradiționalistă (axată pe esența lucrurilor celor
mai înalte sau strict spirituale) de cunoașterea
tehnică modernistă (concentrată pe obiectele
naturii fizice), care tinde să subordoneze totul.
În planul idealului etic, dacă omul antic sau
medieval se străduia să devină mai bun și mai
asemănător cu divinul pe care îl admira, omul
recent se străduiește să fie cât mai prosper și
mai egal cu semenul pe care îl invidiază. Iar
în plan religios, analiza sa comparativă arată
că omul epocilor trecute vedea în Dumnezeu
existența reală prin excelență și perfectă prin
definiție, pe când omul epocii actuale vede
în Dumnezeu doar o ipoteză epistemologică
inutilă sau un postulat etic virtual. Diferența
calitativă de mentalități, viziuni și principii
duce ineluctabil la atitudini, comportamente
și idealuri antagonice.

În concepția lui H.-R. Patapievici, modernitatea nu este o substanță, ci un instrument
ale cărui aspecte definitorii (spiritul științific,
capitalismul, statul modern ori rațiunea) sunt
doar procedee și activități specifice. Modernitatea permite un ilegitim amestec al valorilor
generator de confuzii axiologice jenante și
de insatisfacții frustrante. Trebuie deosebite
valorile autentice, principiale și perene de
cele artificiale, contextuale și relative. Aceasta
este responsabilitatea personală și morală
a omului contemporan în raport cu epoca
istorică numită generic modernitate. Dacă a
fi modern este o opțiune și o oportunitate, a
rămâne modern este un cerc vicios. Autorul
admite că nu putem să nu fim moderni, dar
nuanțează că nu trebuie să fim doar moderni.
Trebuie să fim civilizați, nu doar moderni cu
veleități civilizatoare. „A fi civilizat înseamnă
mai mult decât a fi modern: înseamnă să trăiești în actualitatea valorilor superioare.” Iar
pentru a depista valorile superioare este nevoie
de o critică serioasă dar constructivă, o critică
obiectivă venită dintr-o frustrare subiectivă dar
lucidă. „Critica mea țâșnește din repulsia față
de exces ... și concluzia criticii mele este că nu
modernitatea este rea, rea este transformarea
ei într-un orizont lipsit de alternativă al vieții
noastre”, își exprimă frustrarea lucidă filosoful
român. Critica lui este una constructivă, nu
numai prin identificarea problemelor, ci și prin
prezentarea unor soluții pentru rezolvarea lor.
Soluțiile propuse sunt două: discernământul
individual față de oferta valorică a modernității și revenirea la acel tip de spiritualitate care
îl include pe Dumnezeul personal, transcendent și creator. Adică, o sinteză inteligentă și
benefică între valorile autentice ale tradiției și
valorile utile ale modernității. Altminteri, argumentează scriitorul printr-un citat introductiv,
„tradiția fără modernitate este o fundătură, iar
modernitatea fără tradiție este o iremediabilă
și totală nebunie.”
Prin urmare, pentru a nu ne bloca într-o
fundătură etică, spirituală sau social-politică și
pentru a nu cădea pradă unei nebunii epistemologice incurabile, pare oportun să acceptăm
o critică temeinică a modernității, chiar dacă
aceasta presupune o critică a propriilor mentalități, valori și atitudini. Sau, poate, tocmai
de aceea! În fond, este preferabil să știm ce
implică modernitatea și să descoperim ce
riscăm să pierdem, dacă ne limităm la specificul ei imperfect. Volumul prezentat ne oferă
șansa unei asemenea interogații filosofice și-a
unei atare meditații benefice. Ne recomandă
chiar și formula etică optimă: „fiți moderni, dar
nihil sine Deo!” Din ea se desprinde concluzia
că modernitatea, care îl exclude pe Dumnezeu
din setul ei de valori morale, își dovedește astfel
doar propria insuficiență existențială. ■
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Despre drepturile copacilor
și... ale cărților

n 1989, scrie Jill Lepore în „The New
Yorker”, anul în care ayatolahul Iranului
Khomeini a lansat faimoasa fatwa instigând
la asasinarea lui Salman Rushdie, pentru a fi
scris romanul The Satanic Verses, mulți părinți
în Laytonville, un orășel din Northern California, cereau școlii elementare la care se duceau
copiii lor să elimine din lista cărților obligatoriu de citit pentru clasa a doua un cunoscut
volum din populara serie Dr. Seuss, publicat

în 1971 cu titlul The Lorax. Cartea este extrem
de îndrăgită de copii și pe drept cuvânt. „Eu
vorbesc în numele copacilor” spune Loraxul
într-un loc, încercând să apere de la dezastru o
pădure prevăzută în scurt timp să fie distrusă,
frumoșii ei arbori de Truﬀula să fie tăiați, doborâți și transformați în butuci și scânduri – „ceva
de care toată lumea are nevoie”, cum spune o
reclamă – până ce nu mai rămâne nimic din
pădure, decât o singură sămânță.
Ca și în cazul, mai vechi, al interzicerii
lui Stuart Little (autor E. B. White) de către
New York Public Library, scandalul din jurul
Loraxului are, în primul rând, ceva năucitor.
Și să mai adăugăm că autorul (Dr. Seuss, alias
Theodore Geisel) considera Loraxul cea mai
bună carte pe care a scris-o! Toate școlile din
Statele Unite o aveau în curriculum, iar clasa
profesoarei Pat de la Pepper Pike School din
Ohio a trimis autorului propuneri pentru un
nou final al cărții, scrise de elevi. Robby Price,
un băiețel din clasa a treia, a scris: „Am plantat
acea ultimă sămânță. Era foarte murdară. Apoi,
dintr-odată, a crescut un copac înalt de 8 mile.”
Trebuie spus însă că, spre cinstea lor, au
mai existat și alți Loracși care să se ridice în
favoarea drepturilor copacilor, și nu numai.
În 1972, Christopher D. Stone, un profesor
de drept la University of Southern California,
pleda înflăcărat pentru acordarea unei reprezentanțe legale copacilor. „Sunt foarte serios
atunci când propun să acordăm drepturi
legale pădurilor, oceanelor, râurilor și altor așa
numite obiecte naturale”, a scris el în „Should
Trees Have Standing?”, un articol ce a fost citat,
în același an, în Curtea Supremă a SUA, și a
ajutat mult progresul mișcării pentru protejarea mediului.

În 1989, pentru Bill și Judith Baily, fondatorii unei antreprize de exploatare forestieră
(logare, adică tăierea pădurilor) în Laytonville, Loraxul arăta mai mult ca un periculos
activist ambiental ce stătea în calea scopurilor
lor lucrative. „Dar tată, nu putem să tăiem
copacii!”, a exclamat fiul lor în vârstă de opt
ani, Sammy, care citise The Lorax pentru
școală, în care carte un Super-Axe-Hacker
rade de pe fața pământului patru arbori
dintr-o singură mișcare. Se știe că societatea americană e poate mai polarizată astăzi
ca oricând. Așa încât au apărut două tabere:
una preocupată de drepturile mediului înconjurător, care campau benevol și ostentativ în
copaci, cealaltă a pragmatismului și ignorării
mediului, umplând ziarele și revistele de slogane anti-ambientale. Unul dintre ele o spune
explicit: „A-i învăța pe copiii noștri că nu e
bine să tai arborii de sequoia nu este ce așteptăm noi de la sistemul școlar.”
Anul trecut s-au împlinit 50 de ani de la
tipărirea cărții The Lorax, un eveniment ce a
trecut aproape neobservat. Dr. Seuss, el însuși,
a fost transformat într-un nevoiaș Lorax, pierdut în ultima rundă a bătăliei pentru și contra
cărților. Mai devreme, în același an, cu ocazia
zilei de naștere a lui Geisel, avocații care se
ocupă de afacerile sale au anunțat că nu vor mai
publica șase din cele mai puțin cunoscute cărți
ale sale, datorită criticii care li se face pentru
că ar conține... caricaturi rasiste. Știm cu toții
că anumite cărți încetează să se mai tipărească,
din diverse rațiuni, asta se întâmplă mai tot
timpul, iar această decizie nu s-ar fi bucurat de
mare atenție și notorietate dacă nu ar fi devenit
un veritabil trend pe Twitter. Dar s-au ridicat
și glasuri în apărarea atât de îndrăgitelor cărți:
„Să cumpărăm, pentru copiii noștri, toate volumele din seria Dr. Seuss, mai înainte ca acest
gang teribil de arzători ai cărților să apuce să
le distrugă” a twitat comentatorul conservator Ben Shapiro. „Să stăm alături de Ted și Dr.
Seuss, împotriva acestei găști care se autointitulează cu sloganul cancel culture și să ne cerem
exemplarul semnat de autor al cărții Green Eggs
and Ham.” Senatorul Ted Cruz chiar a considerat să inițieze o campanie de donații în favoarea
salvării cărților.
În același timp, grupuri de părinți – ca
să nu spunem simpatizanți ai lui cancel-culture – au devenit dintr-odată foarte active,
adunându-se la școală pentru board meetings
ca să ceară scoaterea unor cărți din curriculum și eliminarea lor din bibliotecile școlare.
Această cruciadă, purtată sub steagul drepturilor părinților, împotriva cărților, privește
mai cu seamă volume despre istorie americană,
injustiția rasială și cărți care includ lesbiene,
homosexuali și transsexuali ca personaje. În
cel puțin șapte state s-a protestat împotriva
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cărții semnate de Maia Kobabe (2019), cu
titlul Gender Queer: A Memoir. Școlile din
Missouri au ras de pe rafturi cartea lui Alison
Bechdel Fun Home. Campania electorală a lui
Glenn Youngkin pentru guvernator în Virginia a considerat că asta ar putea fi un element
fundamental pentru victorie. Drept care și-a
însușit-o imediat: „Când fiul meu mi-a arătat
ce avea de citit pentru școală, mi-a stat inima în
loc”, exclamă emoțional o mamă din campania
lui. Dar ce citea băiatul, nu tocmai copilaș căci
este un high-school senior? Nimic mai mult
sau mai puțin decât romanul Beloved, câștigător al Premiului Pulitzer, al autorului laureat al
Premiului Nobel Toni Morrison...

Dar ce să ne mai mirăm când progressive
liberal legislators, unii părinți și school-boards
au cerut, cu toții, radierea unor cărți ca Huckleberry Finn și To Kill a Mockingbird?
Nu e vorba aici că toate cărțile trebuie
să stea pe primul raft și să fie recomandate
la școală. Cărțile au valoare prin ceea ce ne
transmit și mai cu seamă cum ne transmit. Profesorii de multe ori își schimbă curriculumul.
Părinții, la rândul lor, preferă anume cărți să fie
citite de copii. Editurile au grijă să anticipeze ce
se vinde mai bine. Vedem, așadar, o mulțime
de factori în acest proces. Atacul, fie el pios, fie
ipocrit sau cu agende precise, la adresa cărților este adesea absurd. Cum și mai absurd este
faptul că acele organizații fondate pe principiile
libertății de opinie și libertății presei se află,
mai ales în ultima vreme, în mod inexplicabil
tocmai la polul opus.
Noi vrem ca arborii să crească în libertate,
pădurile să fie la locul lor, aerul curat, oceanele
și râurile să prospere. Iar cărțile să nu fie arse
sau interzise, ci să stea firesc, în biblioteci, pe
rafturi, la locul lor! ■
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an se trezi în față cu două măicuțe
foarte tinere. Aveau ciorapi portocalii
și ochelari groși de vedere. Păreau două
funcționare plictisite ieșite din birou la o țigară
sau stewardese de pe niște linii aeriene dezafectate. Își aprinseră o țigară pe care și-o pasau de
la una la alta împrăștiind un miros înecăcios.
- Cum ați ajuns aici?, întrebă una dintre ele.
- Din întâmplare.
S-au uitat una la alta cu înțeles și au izbucnit în râs.
- Vreți să vă arătăm mănăstirea noastră?
Dan aprobă din cap tot mai nelămurit.
- Urmați-ne, îi spuseră chicotind.
Se trezi în fața unei porți masive de metal
pe care una dintre călugărițe o deschise cu o
telecomandă digitală. Pe vremea lui bisericile și
mănăstirile erau mici, cu porți de lemn. Schimbările ajunseseră și în casa Domnului.
Au intrat în capelă, unde altarul era înconjurat cu ghirlande de orhidee cum doar în Hawai
mai văzuse. Liniște apăsătoare, niciun suflet
înăuntru. Călugărițele îi arătară pictura pe unul
dintre pereți, în culori stridente, așa cum poate fi
uneori fericirea. Doar că era o imagine ciudată.
- La noi lucrurile stau altfel, spuse una. Scara
aceasta cu toți mincinoșii și păcătoșii coboară în
Rai, iar cea cu cei virtuoși, care s-au străduit să
fie cinstiți și să spună adevărul, urcă în Iad.
- Toate sunt pe dos, cum e și lumea
noastră, îi spuse cealaltă. Apoi scoase o altă
telecomandă, apăsă o tastă și clopotele din
turlă începură să bată o melodie veselă, tonică.
Imediat se auziră alte clopote de la alte mănăstiri aflate pe platourile din jur, fiecare cu un lac
de acumulare și o hidrocentrală în apropiere.
- Sunteți doar voi două aici? le întrebă Dan
suspicios.
- Să-ți arătăm Sala de Rugăciuni, spuse
una dintre călugărițe cu un zâmbet larg pe
față, evitând să-i răspundă. Apăsă o altă tastă
și două uși mari de sticlă se deschiseră într-o
sală uriașă unde zeci de călugărițe stăteau la
birouri cubice și lucrau la computere.
- Sunt toate absolvente de IT și AI, spuse
una dintre ele, doctorande la Harvard.
- Și ce fac la computere?
- Se numește „day trading”. E extenuant.
Sunt date peste cap cu fusul orar pentru că sunt
șapte ore diferență cu Wall Street-ul din New
York. Avem și idei noi de cryptocurency. Toate
astea au nevoie de multă electricitate, noroc cu
hidrocentralele.
- Dar dumneata? Nu pari a fi din partea
locului, spuse cealaltă.
- M-am născut aici și poate îmi caut
rădăcinile...
- Tocmai acum ți-ai găsit să le cauți, când
noi încercăm să scăpăm de ele?
- Ce se întâmplă de fapt aici?, întrebă Dan
neliniștit.

Țara Fericirii
- Lăcaș de rugăciune, spuse râzând una
dintre călugărițele însărcinate cu public relations,
doar că în lumea noastră Dumnezeu e banul.
- Știam că banul e ochiul Dracului...,
murmură Dan.
- Întocmai, râse cealaltă.
- Pe vremea mea mănăstirile arătau altfel,
oamenii veneau să se roage, călugărițele se
rugau și ele, nu făceau tranzacții la bursă.
- Da, toate erau diferite pe vremea aceea.
Și, erai mai fericit?
Dan ezită, pentru prima oară se gândi că
da, poate fusese fericit atunci, dar nu-și dăduse
seama. Se urcă pe motocicletă tot mai dat peste
cap, trecu cu greu munții înecat în mirosul de
motorină. Se circula în viteză, iar sensul în care
se circula se schimba periodic și neașteptat. Ba se
mergea pe dreapta, ba pe stânga. Pe drum era plin
de accidente la care nu venea nicio ambulanță.
Bănui că asta făcea parte din politica demografică de scădere a populației. Țara Fericirii găsise o
metodă originală, așa că Dan conducea cu mare
grijă printre camioanele răsturnate, mașini și
motociclete făcute praf și cadavre ajunse deja în
descompunere. Altfel natura era frumoasă, copacii începuseră să-și schimbe culorile de toamnă,
pe cer se roteau vulturi de pradă, condori de
import aduși din Anzii Cordilieri și din când în
când vedea lupi la liziera pădurilor care așteptau
să se întâmple un alt accident.
Cu mult noroc, ajunse până la urmă în
mijlocul țării, în orașul unde se născuse. Opri
în Piața Centrală și se așeză la terasa unui
restaurant unde comandă ceva de mâncare și
o bere. Oamenii erau și aici îmbrăcați din cap
până-n picioare în uniforme portocalii. La plecare
chelnerul îi ceru pantofii și ca bacșiș șosetele și
îi aduse o încălțăminte veche, ruptă, cu pantofii
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desperecheați dar șosete portocalii noi nouțe.
Rămăsese să mai bea o cafea care era de fapt o
fiertură din năut sau fasole. Când o turnă în ghiveciul cu flori, realiză că erau mușcate roșii, vesele,
dar tot din plastic. Se ridică să plece privindu-și
amuzat șosetele portocalii și pantofii de diferite
culori, când văzu lângă el o față cunoscută.
Era fosta lui soție, Laura. I-a luat puțin timp
să o recunoască. Îmbătrânise, dar culoarea portocalie o făcea să pară mai plină de viață. Dan
se sperie gândindu-se că-l va întreba din nou
dacă o mai iubește, dar ea nu-l întrebă nimic.
- Ce cauți aici?, o întrebă el contrariat.
- Ce cauți și tu, îi răspunse fără vlagă. Fericirea. Nu asta caută toată lumea?
- Ce se întâmplă aici, Laura? De ce e numit
locul ăsta Țara Fericirii?
- Din cinism. Doar proștii au crezut că
există așa ceva și mulți alți fugitivi ca noi. Fericirea e legată doar de timp. Când eram copii
eram fericiți. Tinerețea e fericită doar pentru că
ești tânăr. Uită-te la noi, acum, aici. Au rămas
tăcuți și s-au privit lung. Apoi Laura spuse:
- Vino cu mine. Te pot găzdui până nu
ajungi și tu portocaliu din cap până-n picioare.
Atunci nu vei mai avea dreptul să pleci niciunde.
Ăștia nu se joacă. Tot ce ți s-a spus sau ai auzit
despre Țara Fericirii trebuie citit pe dos.
Laura trăia aproape de Piața Primăriei într-o
cameră mică în casa mare a bunicilor ei care
fusese sechestrată în numele fericirii altora,
care trăiau în restul casei. Dan își lăsă motocicleta pe coridorul clădirii. Televizorul mic
mergea tot timpul și la fiecare oră se repetau
același „fake good news” ‒ știri fals pozitive,
iar conducătorul ținea un discurs despre fantastica stare a națiunii. Fenomenal, superb, cea
mai grandioasă țară din istoria omenirii, cea mai
uluitoare dezvoltare economică văzută vreodată
în istorie. Superlativele erau ca semințele, le
scuipa cu pasiune și cum ar fi spus Laura, cu
cinism. Alături de el apăreau de fiecare dată
doi pitici care pe discursul lui făceau tumbe și
se schimonoseau de râs, asemeni bufonilor de
la curtea Regelui. Conducătorul adulat scotea
porumbei din mâneci și panglici pe gură,
asigurându-și baza de alegători că se află pe cele
mai înalte culmi ale fericirii. Piticii sunt consilierii lui politici, i-a explicat Laura. Totul e o farsă
întreținută paranoic. În weekenduri conducătorul ținea câte o adunare mare în care susținătorii
lui îi sorbeau cuvintele, și cel mai iubit fiu al
poporului urla slogane în timp ce mergea pe
sârmă, executa numere de dresură cu lei drogați
vopsiți în portocaliu în arena Circului Național.
- Și tu cum trăiești?, întrebă Dan complet
bulversat.
- Mă uit la știrile false oficiale, ascult dezinformările și mă străduiesc să fac totul pe dos
decât ni se spune, citesc cărți vechi ascunsă în
baie. Uneori scriu...
→

Poezie
Proză
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Poeme
Nori
Vara la țară culcată în iarbă
Vedeam în nori animale preistorice
Catedrale cu turnuri
Îngeri de abur și dragoni pufoși
Groși ca papucii bunicii.
Pe vremea mea ploile invocate
În tăciuni paparude și bobi
Se prelingeau pe obraji și ferestre
Mângâiere de apă și aer în blândețea tăcerii.
O altfel de tăcere stăpânește acum pământul
Singurătatea noastră cea de toate zilele
Frica de apă, de aer și foc, frica de om
Plătim acum un nor să ne păstreze amintirile
Întinși pe ciment ne privim în ochi celularul
De frică să nu ne fure cineva norul personal
Să-l scuture în piața publică
Picătură cu picătură uscată
Fotografii de care nimeni
nu-și mai aduce aminte
Trecutul în pixeli, prezentul în paranteze
Intimitate pulverizată în eter
Un cer tot mai toxic ascuns în mega-nor.
Să dormi
Ce-ai să faci în viitor, mă întrebau
De fiecare dată când ceva ieșea din raza lor
de control
Ca degetele lungi ale unui pianist amator
Știi ce te așteaptă? o navetă la țară
O garsonieră fără bucătărie
Sau și mai rău veri lungi la mare
Să le arăți străinilor litoralul.
Pentru mine viitorul era mai degrabă

→

- Despre ce scrii?, întrebă el încet dând
volumul televizorului la maximum.
- Despre fericire, bineînțeles! Aici suntem
sufocați de fericire, n-ai băgat de seamă?
Au trecut câteva zile în care învățaseră pe
de rost fiecare piatră de pavaj din piața medievală și fiecare copac din drumul spre pădure.
Dormeau în același pat îngust, la început grijulii fără să se atingă, apoi luându-se în brațe
ca pe vremuri și făcând dragoste aproape sălbatec. Începuseră chiar să se simtă puțin fericiți
împreună. Într-o sâmbătă seara au deschis o
sticlă de whisky adevărat obținută clandestin
și s-au așezat în pat să vadă știrile transmise de
la Circul Central din Capitală. Conducătorul
apăru ca de obicei îmbrăcat în bufon, cu bara
de echilibru în mână încercând să-și distreze
poporul. Pentru a face numărul mai interesant
la capetele celor două bare îi agățase pe cei doi
pitici, consilierii lui fideli. Când ajunse la mijlocul sârmei perfect întinse, unuia dintre pitici îi
scăpă o mână și în câteva secunde întreaga Țară
a Fericirii asistă la o scenă incredibilă. Conducătorul intră în panică, începu să se bălăngăne,

Un balansoar simpatic decât un balaur
Mă legănam numărând eclipsele de soare
Pe viitor de fapt nimeni nu dădea doi bani
Ne nășteam dimineața în mirosul
de covrigi calzi
Și dispăream în fiecare noapte sub lumina
lămpii cu gaz
Statornici și leneși ca timpul pe care
nu-l mai măsura nimeni.
Nu ne grăbeam niciunde
Oricum nu aveam unde să ajungem.
Când într-o zi s-au deschis ușile la perete
Viitorul a dat năvală clocotind
de promisiuni în alb
Și viziuni roz despre o lume deja mânjită
Balaurul ne-a înghițit timpul
Și l-a îndesat într-o cutie de i-phone
Mai deștept decât toți înțelepții din antichitate
Mai sumbru decât toți filosofii ferecați în carte
Mi-e frică de viitor, scâncea un copil
al erei digitalizate,
Așa cum îmi era frică de gol și întuneric.
Cu orice respirație viitorul devine trecut
Mai bine culcă-te la loc,
Din visuri nu se alege nimic.

Doar atât
Cât din noi e lăsat întâmplării
și cât alegerii țintite
când timpul își încurcă șireturile șiretlicurile
făcând din viitor un bob de nisip
cât va fi mâine din ce era ieri
și cât ne mai rămâne acum
se subțiază lumina ori se îngroașă întunericul
trase o înjurătură grosolană, în final aruncă
bara și se prăbuși în groapa cu lei, cărora de
câteva zile nu li se dăduse nimic de mâncare.
Iubitul conducător fu devorat în câteva minute,
în hohotele de râs ale bufonilor săi.
În noaptea aceea începu Revoluția. Se
auziră împușcături în tot orașul. Tancuri și
mitraliere trăgeau din toate părțile. Nimeni
nu știa cine împotriva cui trage. Dan și Laura
văzură cum cei care ocupaseră casa bunicilor
ei plecau discret luați de o camionetă militară. Se uitară la televizor toată noaptea unde
emisiunea fu temporar întreruptă apoi reluată pe o cu totul altă temă. Pe ecran apărură
persoane de care cu toții uitaseră, scriitori,
actori, oameni politici care fuseseră reduși
la tăcere pentru a fi spus adevărul. Piticul
căruia îi scăpase mână de pe bara de echilibru a conducătorului luă microfonul, tuși de
câteva ori și-l lovi cu degetul pentru a fi sigur
că funcționează, apoi spuse cu o voce de bariton neașteptat de groasă:
- Doamnelor și domnilor, dictatura minciunii a luat sfârșit. Începând de astăzi adevărul
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potecile se împotmolesc pe drum
peste cât se vor împreuna apele
se vor împreuna mâinile cu firișoare albastre
râuri subțiri curgătoare în dreptul inimii
planetă de vise pulsând insomniacă
de cât e nevoie să ai măsura incomensurabilei
tragedii
la cât începe numărătoarea să semene
a verdict
numerele să se amestece între ele
șireturile să se înnoade pe gât

Realism neimaginar
Tot ce era atingere adiere de vânt sudoare
dulce sărată
Lumânarea arsă pe jumătate în briza
serii la mare
Săruturi furate miros de tei și puf de gutui
E acum goliciune amară
Ard pădurile și fumul se amestecă
în carne incinerată
Peste noapte clovnul strecurat în palat
I-a furat regelui hainele
Să se proclame apoi împărat
Apa a rupt digurile mâlul ne-a ajuns în pat
Plutesc sarcofage pe străzile orașului
Peste ruine flutură corbii urlă un câine turbat
Ar fi gol împăratul dar clovnul e nebun
Căluș în gură, bilet fără întoarcere
celor ce-o spun
Pe tabelul lui Mendeleev
Copiii desenează păsări fără aripi
În pătrățele cu inimi găurite de gloanțe. ■
va fi repus în drepturi, iar fericirea va redeveni
relativă și trecătoare. Dau cuvântul celor pe
care așteptați să-i auziți de mulți ani.
Au urmat tirade confuze din care reieșea că
schimbările vor fi mari, dar nu dramatice și nu
peste tot, cuvinte ca ură, răzbunare au fost reabilitate, nefericirea permisă, adevărul acceptat,
chiar dacă parțial. Șovăiala și pesimismul din
unele discursuri te făceau să înțelegi că rămășițele acelei dictaturi s-ar putea să persiste.
De a doua zi țara intră într-un fel de stranie
dezordine la care nu se așteptase nimeni. Ideea
de a scoate dintr-odată la iveală adevărul stârni
frică și haos. La televizor se spuneau atâtea
adevăruri încât la un moment dat emisiunile
trebuiau oprite pentru că ecranele se încingeau
prea tare. Culoarea portocalie dispăru peste
noapte, dar mulți păstrară nostalgici acele uniforme. Au apărut și primii suspicioși. Cum să
fie siguri că acum li se spunea adevărul? Cine
decide dacă ceva e adevărat sau fals?
Dan și Laura, eliberați de obsesia fericirii,
făcură rost de două bilete și plecară cu primul
avion spre o destinație necunoscută. ■

Î
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ncununat cu cea mai importantă distincție
literară din Cehia, Premiul Magnesia Litera,
dar și cu alte prestigioase premii europene,
tradus în peste zece limbi în doar câțiva ani și
jucat, din 2010, pe marile scene ale Cehiei, într-o
variantă dramatizată, romanul Bani de la Hitler
(Peníze od Hitlera), publicat de Radka Denemarková în 2006 a reprezentat, fără îndoială, senzația
literară a momentului – și a anilor care au urmat.
Nu numai pentru că textul a devenit rapid
best-seller în Cehia și în alte câteva țări europene,
ci mai cu seamă deoarece autoarea a avut marea
îndrăzneală de a aborda o temă despre care, cel
mai adesea, în Cehia nu se vorbește deschis. Sau,
dacă se vorbește, subiectul dă
rapid naștere unor interminabile controverse și trezește vechi
resentimente. Este vorba despre
deportarea din Cehia, după
încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial, a zeci de mii
de etnici germani. Și despre atitudinea indiferentă a populației
cehe față de această cruntă realitate. O populație indiferentă sau
care, mai grav, a ales uneori să
aprobe fățiș torționarii, disprețuind suferința victimelor.
„Cehia e asemenea unei
ființe bolnave, incapabile
și nedoritoare să se vindece”, spunea Radka
Denemarková, autoarea acestui roman, într-un
interviu din anul 2010. Ea va continua: „Și toate
lucrurile din trecutul nostru nu foarte îndepărtat
despre care oamenii aleg să nu vorbească, rămân
și putrezesc acolo, într-o conștiință colectivă
adormită, otrăvindu-ne încetul cu încetul pe toți.
Eu am încercat să vorbesc despre ele cu mijloacele literaturii, să spun o poveste, să-mi trezesc
conaționalii, identificându-mă, e drept, uneori,
cu protagonista pe care am creat-o și în care
am crezut și cred.” Nu va fi, deci, o surpriză, că
exegeții vor rămâne împărțiți în ceea ce privește
opiniile exprimate față de Bani de la Hitler. Căci,
în vreme ce unii dintre criticii importanți din
Cehia au salutat apariția unei capodopere atât
din punct de vedere tematic, cât și stilistic (câteva
voci neezitând chiar să compare textul acesta cu
opera lui L. F. Céline sau cu unele dintre cele mai
bune pagini ale lui Thomas Bernhard), alții au
scos în evidență clișeele pe care autoarea le-ar
folosi și rețetele literare de sub influența cărora
nu ar fi capabilă să se desprindă, fiind amintite,
în acest sens, o serie de similitudini între romanul de față și Vizita bătrânei doamne, celebrul
text al lui Friedrich Dürrenmatt.
Pretextul de la care pornește romanul scris de
Radka Denemarková este sosirea pe neașteptate,
în localitatea cehă Puklice, în vara anului 1945, a
unei tinere de șaisprezece ani, Gita Lauschmannová, flămândă, obosită și disperată. Gita e o
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În căutarea
dreptății
adolescentă care și-a pierdut mama, tatăl și sora
la Auschwitz, și care reușește cu mari dificultăți
să se întoarcă acasă, în satul natal, cu speranța că
oamenii cunoscuți de aici o vor primi cu căldură
și o vor ajuta să ia cumva viața de la capăt, în
casa familiei sale. Și poate chiar să-l găsească pe
Adin, fratele ei, despre care nu mai știe nimic.
Numai că, în momentul în care ajunge, epuizată, la poarta casei părintești, își dă seama că
aceasta e locuită. Iar noii locatari sunt, după cum
susțin ei înșiși, noii proprietari de drept, având
în vedere că Gărzile Roșii avuseseră grijă să-l
declare în prealabil pe tatăl Gitei colaboraționist
și simpatizant nazist. Gita e răvășită auzind toate
acestea, mai cu seamă deoarece întreaga sa familie fusese
trimisă în lagărele morții sub
pretextul că făceau parte din
comunitatea evreiască. Torturați și uciși de naziști, puținii
supraviețuitori care mai ajung
acasă, în Boemia, unde se născuseră, sunt considerați, după
Război, colaboratori și simpatizanți fasciști, pe temeiul
că fac parte din comunitatea
germană din Cehia. Acesta e
și cazul Gitei, iar suferințele pe
care ea le îndură odată ajunsă
acasă sunt inimaginabile – și cu
nimic mai prejos decât cele îndurate în lagărele
naziste. Obligată să facă munci extrem de grele,
bătută și umilită, Gita va fi, după ce inițial este
trimisă într-o tabără pentru membrii comunității germane care trebuiau cercetați de noile
autorități ale statului, salvată in extremis de un
ofițer cu suflet milos, care îi înlesnește întâlnirea cu mătușa ei Ottla, de la Praga. Însă, după
șaizeci de ani, Gita revine la Puklice, pentru că
acum familia sa fusese exonerată de toate acuzațiile din trecut, iar proprietățile tatălui său ar
trebui, în conformitate cu legile, să-i revină ei.
Având acum un statut social superior oamenilor
din satul natal, trăind în Germania de decenii,
Gita vrea o reconciliere cu sătenii, dar și cinstirea memoriei părinților săi, prin ridicarea unui
monument care să le păstreze amintirea. Numai
că localnicii, cu toate că acum e vorba despre o
altă generație, o primesc cu aceeași răceală ca
și în urmă cu mai bine de o jumătate de veac
și încearcă să-i submineze toate acțiunile. Doar
Denis, fiul familiei care se stabilise abuziv în casa
familiei Gitei, încearcă, după ce inițial neagă și el
realitatea, să înțeleagă ce s-a întâmplat în trecut,
pornind de la o amintire veche din copilărie,
care îi tot revine, odată cu sosirea Gitei în sat.
Și anume, momentul când, copil fiind, a dezgropat, jucându-se în nisip, în grădina casei, un
craniu – fără să priceapă atunci de ce părinții
i-au confiscat imediat comoara și nu i-au dat
nicio explicație... Și tot acum cititorul înțelege,
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stupefiat, de ce nu mai reușise Gita să afle nimic
despre fratele ei, Adin. Dar și de ce oamenii din
Puklice fuseseră atât de uluiți (și de revoltați...)
de apariția fetei de șaisprezece ani, la puțină
vreme după ce în sat mai venise un tânăr musafir
la fel de neașteptat, care fusese primit cu aceeași
răceală și tratat cu aceeași violență...
De altfel, romanul Bani de la Hitler începe
exact cu acest moment, în egală măsură șocant
pentru cititor și revelator pentru sensurile textului și ale căutării Gitei deopotrivă: un băiețel
descoperă ceva neobișnuit în grădina părinților.
„Răsucește în mâini strachina curățată, golită,
găurită. Și o îndreaptă în sus. Privește uimit la
cele două găuri. Locul ochilor. E un craniu.
Un craniu de om.” Scena, considerată grotescă
și hiper-realistă în același timp, stabilește de la
bun început tonul textului, acesta devenind pe
alocuri, așa cum s-a afirmat pe bună dreptate, o
poveste detectivist-existențialistă. Gita caută, în
primul rând, adevărul și dreptatea pentru ai săi.
Iar această căutare o va face să nu uite nimic din
tot ceea ce s-a petrecut, chiar dacă, în cele din
urmă, va decide să încerce să facă pace cu oamenii care o primiseră și o trataseră cu atâta cruzime:
„M-am întors de acolo, unde răcneau la mine că
sunt evreică. Iar eu n-am știut că sunt evreică,
acasă nu mi-a spus nimeni asta, decât cu puțin
timp înainte să ne ducă acolo... Și mâine ce o să
mai născociți împotriva mea? Că sunt ceva ce nici
prin cap nu-mi trece? Ce-o să mai aflu în viitor,
ce etichetă o să mai trebuiască să port în frunte?
Dar eu nu mă clintesc de aici. Sunt la mine acasă.”
„Inițial am avut intenția de a elabora această
carte într-un stil filosofic, însă mi-am dat seama
că, în acest fel, n-aș reuși să mă adresez convingător cititorilor contemporani, așa că am
renunțat. Și am încercat, în schimb, să scriu o
carte vie, care să vorbească deschis despre istoria Cehiei celor care o vor deschide.” Tocmai
de aceea, Radka Denemarková va evita să se
detașeze complet de faptele relatate, rămânând
extrem de implicată în tot ceea ce povestește
și fiind mereu alături de protagonista sa (din
perspectiva căreia sunt și relatate, de altfel,
multe din momentele esențiale ale cărții) – cu
o pasiune mai rar întâlnită în peisajul prozei
contemporane europene. Astfel încât romanul
Bani de la Hitler nu devine niciodată un simplu
exercițiu stilistic, și cu atât mai puțin un sofisticat joc livresc, scriitoarea subliniind, adesea
subtextual, procentul însemnat de realitate, de
adevăr, pe care acest text îl cuprinde. „Nicio
asemănare nu este întâmplătoare. Toate aceste
întâmplări s-au petrecut în realitate. Și tot nu
știu de ce”, notează ea chiar înainte de începutul
propriu-zis al romanului. Convinsă că și prezentul e responsabil pentru greșelile trecutului și
că oamenii de azi trebuie să aibă curajul de a-și
asuma păcatele înaintașilor și de a căuta calea
cea mai potrivită pentru a le ispăși, scriitoarea
cehă recunoaște că, în ciuda tuturor încercărilor
pe care le-a făcut în acest sens, realitatea zilelor
noastre o face să rămână mai degrabă sceptică:
„Auzim adesea că speranța e în generația tânără,
însă pot să vă spun din propria experiență că
asta e valabil doar în teorie. În realitate, copiii
sunt crescuți cu ideile părinților și bunicilor lor →

Cronică literară
Poezie

Dan
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Despre „Defăimarea
lui Eminescu”

T

ema unei astfel de lucrări, precum
Defăimarea lui Eminescu, de Constantin Cubleșan (Ed. Junimea, 2022),
oferă ocazia cititorului de a privi în
trecutul, nu prea îndepărtat și de a se minuna,
la propriu, de „podoabele” estimative ale
atâtor așa-zise personalități, deși efectul imediat al cunoașterii acestor opinii, afirmate, la
vremea lor, ostentativ și de pe o mare poziție
de... spiritualitate, este de profundă indignare.
Constantin Cubleșan reia firul dezbaterii
pe seama valorii operei eminesciene, dacă aceasta mai
răspunde sau nu „gustului
cititorului actual”, pornind
de la semantica presupusă
de conceptul „detractor”, așa
cum a fost pus în discuție de
către Alexandru Dobrescu,
în antologia intitulată
Detractorii lui Eminescu:
„Detractorul este, în accepția curentă, persoana care
lucrează cu bună știință la
știrbirea (sau distrugerea)
bunei reputații a cuiva”. În
viziunea lui Alexandru Dobrescu, împărtășită de autorul lucrării de față, este necesară
„relecturarea azi a textelor socotite de-a
lungul vremii ca fiind detractoare la adresa
lui Eminescu”, nu pentru a le motiva și încuraja, ci pentru a vedea „cum a evoluat în timp
procesul de receptare și impunere a operei
lui Eminescu în conștiința publică”. Primii
detractori, precum Petre Grădișteanu, Gr.
Gellianu, Al. Grama, Aron Densusianu și
Anghel Demetriescu, taxați de Alexandru
Dobrescu drept „niște biete spirite pizmașe și
obtuze”, au rezultat din polemica efervescentă
a două publicații, „Revista contimporană” și
„Convorbiri literare”. Din activitățile conexe
temei, C. Cubleșan reține decalogul pe care
Ion Filipciuc îl propune în studiul Unde ni
sunt detractorii? 1. Apologeții, 2. Adulatorii,
3. Prozeliții, 4. Mistificatorii, 5. Sanctificatorii, 6. Zeflemiștii, 7. Calomniatorii, 8.
Defăimătorii, 9. Denigratorii, 10. Detractorii. Unde să fie detractorii? Poate nu ar fi
deranjant să vezi ce scria Răzvan Rădulescu,
un neica nimeni în 1998, în revista „Dilema”,

dar, iată pentru ce pleda, încă mai devreme,
în 1990, Virgil Nemoianu, într-un articol
publicat în revista „Astra”, articol intitulat
Despărțirea de eminescianism: „Abandonarea urgentă a eminescianismului care, de un
secol încoace, are o influență nefastă asupra
culturii noastre, întrucât îi canalizează energiile spre... naționalism și fascism”. Virgil
Nemoianu propunea în schimb „modelul
filosofic al lui Mihai Șora”.
Batjocorirea poetului este prezentată în
diacronie de C. Cubleșan, care
se referă, între altele, la cazurile
H.-R. Patapievici (care „legitimează o cultură de tip Coca-Cola”
‒ Theodor Codreanu), Cezar-Paul
Bădescu (care, în anul 2000, a luat
„o distincție pentru meritul de a-l
fi desconsiderat public pe Eminescu”), Z. Ornea („care respinge
instituirea unui fel de cult oficial
al lui Eminescu, la date fixe: 15
ianuarie și 15 iunie, prelungindu-se astfel obiceiul ‒ zice Z.
Ornea ‒ din anii comunismului”)
etc. Între cei care „au protestat în
articole de o reală duritate s-au numărat (citez
doar câțiva): Eugen Simion, Constantin Barbu,
C. Stănescu, Leonida Lari, Constantin Trandafir, George Alboiu, Gheorghe Grigurcu, Alex.
Ștefănescu, Cristian Teodorescu, Dragomir
Horomnea, George Pruteanu, Dan Stanca,
Eugen Uricaru, Mircea Iorgulescu, Tudor
Opriș, Paul Everac, Răzvan Codrescu, George
Munteanu și lista ar putea fi mult continuată”.
În cele din urmă, cine vrea să vadă cum a
fost defăimat, de-a lungul timpului, singurul
nostru geniu literar, caută și regăsește în
această carte, elaborată echilibrat, cu voce
înceată, fiindcă orice s-a afirmat eronat despre
Eminescu în sine, sub masca umanizării
(oare cum e posibil să umanizezi o efigie?),
se observă de la o poștă. Datorită operei
imense pe care ne-a lăsat-o, mărturie a unei
capacități de cunoaștere și de înțelegere fără
egal, Eminescu este „omul deplin al culturii
române” (Constantin Noica), fără de care,
după cum susținea Emil Cioran, în Schimbarea la față a României, națiunii noastre nu
i-ar fi revenit în istorie niciun rol important. ■

→ și, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, ei nu aduce în prim-plan complicatele (și nu o dată
fac altceva decât să preia vechile resentimente
și să ducă mai departe uri și spaime care nu le
aparțin, dar pe care și le însușesc atât de repede.
Am văzut asta de nenumărate ori – și nu doar
în Cehia, din păcate...”
Considerat de unii exegeți un excelent roman
politic, Bani de la Hitler este, însă, mai mult decât
atât, depășind în mod clar protestul gratuit sau
vehemența lipsită de sens. Radka Denemarková

tensionatele!) relații dintre cehi, germani și evrei
din ultima jumătate de veac, pentru a oferi nu o
soluție unică de rezolvare a vechilor conflicte, ci
măcar o cale de a le privi și de a le evalua într-un
nou context, căci, după cum afirmă ea însăși, că
„trecutul nu trebuie uitat. Dar nici nu trebuie
lăsat să ne despartă pentru totdeauna.” ■
Radka Denemarková, Bani de la Hitler. Trad. Anca Irina
Ionescu, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020
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Poeme
Crezi că m-ai cunoscut?
Atâtea vorbe aruncate
ce-au rupt din sufletu-mi
amintiri de neuitat și clipe de iubire
Cad stânci pe povârnișurile
vieții ce omoară în calea lor lăstarii
ce-au răsărit demult
ca o speranță a iubirii
S-a rupt iubirea noastră
cu visurile ei cu anii ce au trecut
și amintiri ce fără noi devin deșert
Doar simple amăgiri în clipe
de demult ce au prăfuit
atâtea gânduri și speranțe
Și cartea se închide odată
cu a ei ultimă filă
cum lespedea ce cade
grea pe cripta vieții noastre
Promit să nu o mai deschid
lăsând-o pe raftul visurilor
risipite în deșertul
deznădejdilor și
al marilor iubiri
Te las să scrii finalul unei
povești în care dragostea nu a învins
Te întreb într-un final atât de trist
M-ai iubit vreodată cu adevărat
spune-mi acum la final
Chiar crezi că m-ai cunoscut…?

Zâmbetul morții sau viața ca destin
Viața acest lung drum al iluziilor
Este o clipită în perspectiva neantului
Moartea este antiteza vieții
Ne așteaptă cu zâmbetul ei ironic
o viață întreagă
Uneori își pierde răbdarea
Numai ea știe ziua și ora
la care ne-a dat întâlnire
O ține secret
Este surpriza pe care ne-o face
când nu te aștepți
Moartea e o altă formă existențială
Ne urmărește peste tot
Este actorul din spatele cortinei
în care se joacă o piesă de teatru
Piesa se întitulează
VIAȚA TA
Moartea este posesivă
ne vrea aproape ne urmărește
Când simte slăbiciune apare
Este cea mai perfidă amantă
ne îmbrățișează doar o singură dată
De multe ori trăim cu moartea în gând
O visăm dar nu recunoaștem asta
Moartea este întunericul din lumea asta
Este puntea spre lumina
din lumea de dincolo
Nu avem vreo vină când ne întâlnim cu ea
Se așază lângă noi fără să știm,
O privim și nu înțelegem de ce zâmbește
Nu poți să eviți perfidul
Zâmbet al morții. ■
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E

ste o surpriză această revenire a poetului Cezar Alexandru, după un an de la
volumul anterior, Pandemica, un volum
pe care îl definisem „Escatologia florilor sau
despre viață în cheie pandemică”! Între infinit
și finit, cartea de acum (Ed. MJM, 2022), este
o continuare firească a scrierilor sale, ca un
flux ideatic al unei noi perspective. De această
dată cuvântul-cheie nu mai este „pandemia” și
nici „iubirea”, este un timp al asfințitului. Este
zeul Cronos dominat de reflecțiile existențiale în manieră lirică și, la final, de eseurile cu
tentă socială, toate circumscrise într-un timp
al îngrijorării. Apusul vieții nu este asimilat
unei etape firești a existenței, nu este nici prag
existențial, nici vârstă biologică, este un ocean
de gânduri despre ceea ce a trecut ireversibil și
despre Cronos care are funcția de tezaurizare
a momentelor celor mai importante și de catalizare a reminiscențelor de amintire pentru a
fi suport al unui orizont de așteptare grefat pe
experiențele anterioare.
Între gnoseologie și valorizarea experiențelor
de viață este un timp ce trebuie privit retrospectiv pentru a avea puterea de a lua decizii care să
susțină un traiect existențial ce pare oricum a fi
predestinat. Și atunci, de ce implicarea pentru
a vedea viitorul? Poate pentru că numai asumându-ne fiecare clipă trăită putem privi spre
infinit, poate numai astfel finitul, trăit sau doar
ca elan ascensorial va fi asimilat, conștientizat, și
numai astfel privim cotidianul care ne domină
cu aspectele sociale deloc în favoarea unei tihne
existențiale. Acesta pare a fi complexul ideatic
pe care scriitorul îl propune cititorului, nu
ostentativ, ci mai mult ca o necesară defulare a
unui prea plin interogativ.
Numai dinspre asfințit, ca moment diurn,
poți avea o imagine a zilei. Nu este un timp al
senectuții, ci unul al maturității. Poetul resimte
experiențele vieții cumulate într-un tren în
care urcă toate personajele pe care le-a cunoscut. Coboară puțini și aceștia merg într-un car
tras de cai. Este un alt drum, ca o plecare din
viață. Două sunt ideile importante ale acestei
scene lirice: cei ce coboară sunt cei ce pleacă
spre alte zări, aceia pe care i-a cunoscut rămân
și creează o aglomerare de personaje ce amintește de piesa lui Eugen Ionescu, Scaunele.
Sentimentul degajat de această imagine sufocantă este că spre asfințitul vieții poetul duce
povara tuturor acestor experiențe întrupate în
personajele aglomerate într-un spațiu finit.
„Azi orologiu nu mai bate/ Și parcă timpul
a murit,/ Rămânem în singurătate/ Cu sufletul
împietrit” (N-avem timp). Este timp limitat, finit,
este o problemă existențială, este axa în jurul
căreia se aglutinează toate celelalte poveri ale
lumii. Această strofă este prima care definește un
pesimism ce fusese camuflat sub protecția unei
răzvrătiri împotriva destinului, a iubirii prea greu
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Un timp
al asﬁnțitului
găsite și pierdute. Are însă puterea de regenerare a trăirilor interioare. Ultima strofă a acestui
poem stă sub auspiciile speranței: „Și poate vine
mâine-o zi/ Din amintirile prea sumbre/ Când
rătăcim desculți prin noapte/ Pierduți prin…
tot atâtea umbre…” Este un optimism moderat,
dar viitorul este amprentat de amintiri, memoria
afectivă este ca un fluviu alimentat de aluviuni
și ape firave noi, ca o speranță. Dar „drumul”
este trasat. E unul predestinat. Viața noastră este
însă, în concepția scriitorului Cezar Alexandru,
o poveste. Pentru a crea noi trasee ideatice, dislocă fluviul reflecțiilor existențiale cu câteva
poeme cu tentă socială, în cheia îngrijorării
pentru acest timp marcat de moartea în pandemie. Într-un crescendo preconizat prin structura
volumului scriitorul va continua derularea lirică
apelând la un cuvânt liant între lumea macabră a
morților intempestive și tăcerea, ca anticameră a
cuvintelor cu evident rol terapeutic: „S-a așternut
peste noi toți Tăcerea!/ Ca o cortină fără glas/
Pierdută în amurg curgea/ Cât un suspans…
Tăcerea” (Tăcerea). Câmpul semantic al amurgului cuprinde și starea de grație, tăcerea, ca un
preambul la dezlănțuitele declarații de dragoste.
Ca moment în derularea diurnă, după apus
este consemnată seara, niciodată nocturnul.
Amurgul precede seara ca moment al purificării, „iar seara chiar va deveni o seară mult
sperată” (Dansăm… fără cuvinte).
Succesiunea poemelor de dragoste configurează mult așteptatul, și în egală măsură,
enigmaticul portret al femeii care merită a fi
iubită. Concluzia este neașteptată: nu figura
angelică, nici femeia puternică, nici cea preaiubitoare, ci femeia cu personalitate evidentă.
A-și pune în valoare personalitatea, spre a-i
defini profilul psihologic este exercițiul dificil
al descoperirii sentimentului celui mai nobil:
iubirea. Dar, adaugă scriitorul câteva poeme
mai apoi, personalitatea pusă în evidență trebuie să fie estompată de „șoapte”. „Răsăritul
și apusul/ Peste trandafirii tăi/ Se revarsă zi și
noapte,/ Noi rămânem printre ei,/ Pierduți în
mii de șoapte…” (Trandafirii tăi).
Există o triadă ce trebuie descoperită în
universul liricii lui Cezar Alexandru: iubireapersonalitatea-secretul. Ultimul este în esență
germenele unui proces de cunoaștere și autocunoaștere. Fără secret, nu este iubire și în acest
caz personalitatea femeii ce ar fi trebuit să genereze noianul de sentimente ale pasiunii nu mai
contează. Sufletul femeii are șapte văluri, este o
credință din mentalitatea populară românească.
De-a lungul conviețuirii femeia trebuie să își
ridice treptate văl după văl, dar niciodată pe
ultimul. Dacă ar face-o, bărbatul nu ar mai avea
ce căuta, iar el, bărbatul este un căutător, nu întotdeauna și găsitor. Secretul unei relații este femeia.
Asfințitul este plenitudinea diurnă, nimb
de energii catalizatoare peste zi, punct focar al
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devenirii ulterioare doar dacă există o poveste,
chiar dacă aceasta înseamnă doar un capitol.
Cezar Alexandru definește iubirea ca un parcurs al unei vieți. Viața este un drum cu apogeu
apusul. Viața este alcătuită din experiențe. Unii
au norocul de a avea o singură experiență cu mai
multe momente de elan ascensorial sau de deznădejde, dar povestea lor este una care curge în
virtutea inerției sau a unui contract social. Alții
au viața formată din mai multe capitole, fiecare
capitol o poveste. La final, un summum de sentimente, uneori contradictorii, dar care întrețin
un fior al dorinței de viață, în celălalt caz este o
linearitate a vieții, uneori platitudine, alteori singurătate în doi. Autorul propune o viziune pentru
existența alcătuită din capitole și o retrospectivă
din perspectiva amurgului. Este o autoterapie a
fiecărui lector, este o provocare la a se descoperi
pe sine și de a-și confrunta propria existență (una
sau una fragmentară) cu o alta, reversul medaliei.
Ce ai alege la finalul vieții? Un amurg? Și mai ales,
ce satisfacții, ce emoții, ce poți valoriza în fiecare
clipă tezaurizată în memoria afectivă?
„Nu e încredere fără răspuns/ Și nici iubire
…fără de apus…” (Și de-ai crezut). Aceasta este
concluzia unei pledoarii pentru trăirea vieții
cu intensitate sub auspiciile lui Eros. Amurgul
nu este crepuscul! Întoarce este poemul care
are cea mai evidentă tensiune a unui discurs
liric, este o sacadare de versuri cu idei care se
rostogolesc într-un îndemn ca o litanie și totuși
ca act sacerdotal, sacru.
Volumul prezentat are două secțiuni distincte, prima dedicată poemelor cu tentă
existențială, cu acutizarea trăirii sentimentelor
de dragoste, o a doua secțiune fiind cea a eseurilor cu tentă moralizatoare și cu suport social.
Constatăm o evoluție în scrierea narațiunilor
scurte: în volumele anterioare acestea erau sub
forma unor panseuri, în volumul acesta devin
eseuri reflexive mult mai acide, cu teme ușor
recognoscibile în istoria recentă.
Rămâne evidentă recurența temei, până la
acest volum cu două repere, Eros și Thanatos, la
care autorul adaugă un al treilea, Cronos. Axarea
pe ultimul concept face liantul în acest univers
devenit triunghi al Bermudelor, pentru că este un
cerc, din care ieșirea este în amurg spre tăcere. ■

Revista și Editura

Scrisul Românesc
concurs de debut

Se adresează celor care nu au împlinit 35
de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni:
poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate
cu un motto care se va regăsi pe un plic în care vor
fi puse manuscrisul imprimat și CD-ul cu textele.
Acesta va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, datele de contact și premiile
obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise, până la data de
1 sept. 2022, pe adresa: Revista-Editura „Scrisul
Românesc”, str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda premiul.
Relații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
scrisulromanesc@yahoo.com
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Festivalul Internațional „Shakespeare”
Ediția a XIII-a

L

a finele Festivalul Internațional „Shakespeare”, ed. a XIII-a, desfășurată la
Craiova în perioada 19-29 mai a.c., o
sărbătoare a teatrului în general, un eveniment cultural-artistic național cu o conotație
profundă, am adresat o singură întrebare actorului Emil Boroghină, fondatorul și directorul
acestei manifestări artistice de anvergură care a
înscris din nou Craiova ca unul dintre centrele
shakespearologiei mondiale.

definite. El s-a dezvoltat având în față permanent câteva direcții asumate, între care cel mai
important obiectiv a fost și a rămas invitarea
celor mai importante spectacole Shakespeare
realizate de mari regizori ai lumii în teatre de
recunoscut prestigiu internațional. Un al doilea
obiectiv, urmărit cu insistență, a fost asigurarea calității sesiunilor științifice de comunicări,
organizate încă de la fondarea Festivalului, din
1994, în colaborare cu Asociația Internațională

Deschiderea Festivaluilui International Shakespeare

- Domnule Emil Boroghină, a trecut un
sfert de secol de când ați inițiat acest festival de
teatru cu rezonanță națională și internațională
încă de la început, cu o evoluție ascendentă și
mereu diversificată, reunind la Craiova trupe de
teatru celebre de pe toate continentele, care au
susținut spectacole montate de mari regizori ai
lumii, ediția s-a inaugurat cu spectacolul „887”
al celebrului Robert Lepage și s-a încheiat cu
„Tiger Lillies joacă Hamlet”, în regia lui Martin
Tulinius, în ce măsură ediția de față păstrează
tradiția și prin ce se deosebește de cele anterioare?
- Festivalul Internațional „Shakespeare”
de la Craiova și-a câștigat pe parcursul a peste
un sfert de veac un binemeritat renume național
și internațional, fiind o manifestare culturală
europeană cu un contur și o personalitate bine

a Criticii de Teatru, iar apoi, din 2006, și cu
Asociația Europeană de Cercetare Shakespeare; oglinda, rodul acestor parteneriate fiind
numeroasele articole apărute în presa din străinătate și în cea românească, iar recent, apariția
la cunoscute edituri britanice a câtorva volume
de exegeze shakespeariene susținute sau concepute în timpul sau în urma participării la
Festivalul de la Craiova.
Încă de la debutul său Craiova Shakespeare
Festival și-a propus să devină o mică școală
pentru studenții actori, regizori, scenografi
și teatrologi, invitându-i cu producțiile lor
în Festival și organizând Ateliere teatrale
studențești.
O atenție deosebită s-a acordat de la o ediție
la alta organizării expozițiilor, editărilor și lansărilor de carte legate de tema și genericul sub

Scenă din spectacolul Doamnele lui Shakespeare

care se desfășoară
ediția respectivă a
Festivalului.
Urmărirea dezvoltării pe aceste patru mari direcții făcea să
pară că Festivalul „Shakespeare” de la Craiova
se adresează în principal cunoscătorilor elitelor, dar îi și contura personalitatea conferindu-i
un loc distinct între Festivalurile „Shakespeare” din Europa și din lume.
Ceea ce consider că a diferențiat această a
XIII-a ediție de cele de până acum a fost atenția
cu totul specială acordată unor manifestări și
evenimente cu caracter popular, desfășurate
în piețe și în cartiere, în spații neconvenționale. Programarea acestora nu venea însă pe
un teren viran. În urmă cu câteva ediții au fost
realizate spectacole comunitare precum Romeo
și Julieta sau Visul unei nopți de vară de un
apreciat impact. De asemenea, de un real interes s-a dovedit și programarea în piețe publice
a proiecțiilor unor filme celebre inspirate din
creația shakespeariană.
Elementul de noutate al acestei ediții a fost
cu siguranță programarea premierei craiovene
cu Richard III și altor spectacole și concerte în
cele trei spații special amenajate la „La Valetta”, în vechea hală a Atelierelor Brătășanu,
acolo unde s-a dorit în anul 1995 să fie realizat marele spectacol Danaidele al lui Silviu
Purcărete, unul dintre acele spectacole care au
purtat în ultimul deceniu al secolului trecut
solia teatrului românesc în întreaga lume.
Mă bucur că cei doi directori ai Festivalului,
Vlad Drăgulescu și Ilarian Ștefănescu, doresc
să continue politica de dezvoltare a Festivalului „Shakespeare” pe marile direcții de până
acum, dar să-și caute noi forme și modalități
de amplificare a interesului unei palete cât mai
largi de participanți, a publicului obișnuit și a
specialiștilor. ■
Imaginile foto din cadrul Festivalului: Florin CHIREA

Scenă din spectacolul Richard III în regia lui Lászlo Bocsárdi
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Shakespeare în mileniul trei

P

rin cele mai importante dintre manifestările sale, cea de-a
XIII-a ediție a Festivalului Internațional „Shakespeare” de la
Craiova a împlinit în chip remarcabil așteptările prietenilor
fideli ai acestui eveniment din Bănie, din țară și de dincolo de granițele
țării. După o pauză de trei ani și o ediție online datorată pandemiei,
în care Naționalul craiovean a reușit să ofere „pe sticlă” numeroase
dovezi de necapitulare, încununate de acel deja celebru „Hectomeron”
cu participarea unor regizori de pe toate continentele, această ediție de
sărbătoare a teatrului guvernat de geniul marelui Will reunind peste 160
de evenimente și-a apropiat meritele unui amplu și semnificativ omagiu
la adresa perenității operei shakespeariene. Un semn prevestitor de
respect și de satisfacție proprie marilor reuniuni ale artei l-a reprezentat
din start acea întâlnire dintre organizatori și participanți, găzduită de
elegantul foaier al teatrului, unde și-au făcut cunoscute opiniile Lucian
Romașcanu (ministrul culturii), Liviu Jicman (președintele Institutului
Cultural Român), Cosmin Vasile (președintele Consiliului județean
Dolj), Lia Olguța Vasilescu (primarul Craiovei), Vlad Drăgulescu și
Ilarian Ștefănescu (directorii festivalului), Emil Boroghină (directorul
fondator al festivalului) și Alexandru Boureanu (managerul Teatrului
Național „Marin Sorescu”). Cred că putem afirma că prin varietatea
impresionantă a activităților artistice, teatrale, muzicale, coregrafice,
cinematografice și expoziționale, prin calitatea excepțională și modernitatea unor spectacole memorabile, pe drept cuvânt pentru mileniul
trei, așa cum au fost, de pildă, cele semnate de Robert Lepage, Oskaras
Koršunovas, Silviu Purcărete și compania Tiger Lillies împreună cu
Teatrul Republique, prin numeroasele și prestigioasele manifestări
academice și teoretice menite a evidenția dimensiunea culturală și
formativă a evenimentului, ca acele conferințe, mese rotunde, lucrările
Conferinței Internaționale Shakespeare, Sesiunea de shakespearologie,
Reuniunea Rețelei Europene a Festivalurilor „Shakespeare”, lansările
de cărți fundamentale, filmele artistice și documentare, această ediție a
reiterat temeinicia continuității și notorietății festivalului, împreună cu
o nouă și bine venită deschidere către problemele și seismele dramatice
ale lumii în care trăim.

Premiul Internațional Shakespeare ediția din 2020, acordat lui Michael Dobson

Lansări de carte

Scenă din spectacolul Macbeth în regia lui Silviu Purcărete

Regizorul Robert Lepage distins cu Premiul Internațional Shakespeare

Această contemporaneitate, pe care festivalul s-a străduit și a reușit
să o definească prin creațiile artistice și prin vocea unor eminenți
reprezentanți ai vieții culturale din țară și străinătate, s-a conturat și
ea cred drept argument important și explicație semnificativă pentru
adeziunea și entuziasmul ce au călăuzit pașii celor peste 40 000 de
spectatori aflați în spațiile culturale tradiționale sau neconvenționale
ale Craiovei, așa cum au fost sălile Teatrului Național „Marin Sorescu”,
Casa de Cultură a Studenților, Teatrul de păpuși „Colibri”, Departamentul de arte și media al Universității craiovene, Filarmonica „Oltenia”,
Parcul „Nicolae Romanescu”, Grădina Botanică, Piețele „Shakespeare”,
„Mihai Viteazul”, „Frații Buzești” ș.a.
Iar pentru că de la o asemenea sărbătoare nu puteau lipsi dovezile emblematice ale omagierii unor strălucite personalități din lumea
contemporană a teatrului, din excelența în arta spectacolului și
profesionalismul acelora care veghează la performanțele sale, aceasta a
prilejuit câteva momente de fierbinte prețuire a valorilor. Astfel, au avut
loc decernarea Premiului Internațional „Shakespeare” acordat regizorului Robert Lepage de către Institutului Cultural Român și Festivalul
„Shakespeare” și decernarea titlului de Doctor honoris causa al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”
aceluiași prestigios om de teatru; înmânarea Premiului Internațional „Shakespeare” (ediția a VII-a) lui Michael Dobson, directorul
Institutului „Shakespearian” de la Stratford-upon-Avon; acordarea
Premiului Criticii (in memoriam) „Ion Caramitru ‒ actor shakespearian emblematic”, conferit de AICT ‒ Teatrologie în parteneriat cu
AICT/IATC, însoțită de emoționanta evocare a ilustrului și regretatului
artist efectuată de George Banu, președintele de onoare AICT, și Ludmila Patlanjoglu, președintele onorific AICT. Prezent în sală, la unele
dintre aceste manifestări, mi-am permis să trăiesc și eu un onest gând
de prețuire și gratitudine față de cei trei directori ai festivalului, față
de toți cei care au reușit să construiască și să ne ofere această ediție a
XIII-a 2022, într-un final de primăvară nu tocmai veselă, aducându-ne
un prinos de emoție intelectuală vecină cu harul și cu bucuria.
→
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Efigia creatorului de teatru
Spectacolul cu 887, prezentat de marele artist canadian Robert
Lepage, în calitate de autor, regizor și interpret, mi-a relevat imaginea
cu putere de efigie a omului de teatru aflat la apogeul profesionalismului și al unei sensibilități creatoare ieșită din comun, dezvăluită în egală
măsură surprinzător și firesc, pe scenă și dincolo de scenă, mereu înnobilată de simplitate, eleganță și civilitate. Monologul său pornește de la
dificultățile de memorare a poeziei Speak White, de Michèle Lalonde,
inspirată de raporturile conflictuale dintre sclavii negri și stăpânii lor
albi de pe plantațiile americane
cu puternice reverberații însă
în istoria nu prea îndepărtată
a Quebec-ului, cu vorbitorii
de limbă franceză obligați să
se exprime în engleză, fapt
însoțit de acel nefericit complex de inferioritate. Mesajul
datorat dificultăților de a-și
aminti și recita această poezie
este amplificat prin investigația spectaculoasă înlăuntrul
memoriei, cu savuroase trucuri
mnemotehnice, cu devoalarea
raporturilor dintre memorie și
Robert Lepage în spectacolul 887
arta interpretativă și, mai ales,
cu emoționante secvențe din anii copilăriei și ai vieții la bloc, evocate
cinematografic, din relațiile mai puțin previzibile cu tatăl său și cu cei
din jur sau cu unele crize de comunicare în dialogul cu prietenii apropiați. Este uimitoare și totodată revelatoare această întrepătrundere dintre
reflecțiile cu caracter social-politic și acelea autobiografice, ivite parcă
din tunelul timpului, trăite pe scenă fie cu voluptatea detaliilor nelipsite
de umor, fie cu o vibrație dramatică sau cu o delicată nostalgie. Rând
pe rând, cu o tonalitate când adecvată mărturisirilor intime, când înviorată de stranietatea situațiilor evocate, când în mod aproape spontan
traversată de accente protestatare, monologul șerpuiește prin memoria
domniei sale aparent stresată de interogații, ne provoacă interesul și ne
cucerește percepția intelectual-emoțională, îndemnându-ne ca în acest
puzzle de întâmplări și semnificații derulate într-o arhitectură ingenios
articulată, să deslușim adevăruri de viață adânci și provocatoare pentru
fiecare dintre semeni, circumscrise în general condiției umane.

Scene din spectacolul Othello

Nu mai puțin ingenioasă și spectaculoasă este scenografia, acea
reconstituire aievea ori prin proiecții expresive a unor scene petrecute
în apartamentele de bloc sau într-o bucătărie, alternanța înfățișării lor
la scară 1/1 sau miniaturizate etc. Relațiile actorului cu spațiul de joc,
construit și modificat la vedere, cu imaginile unei realități palpabile,
de pildă, cu acea mașinuță a tatălui, sunt neașteptat de convingător
sugerate și grăbite să se instaleze în memoria spectatorului. Din acest
motiv, la final, când mașina devenită aproape personaj traversează
scena urmărită cu privirea de fiul ajuns acum vârstnic, savurându-și
trabucul dintr-un fotoliu faraonic, noi, cei din sală, resimțim parcă
plăcerea de a revedea doar pentru câteva clipe toată povestea spusă cu
un har inconfundabil și generoasă simplitate de acest minunat artist
„pentru toate anotimpurile”.

Oglinda unei lumi bolnave

Scene din spectacolul Tiger Lillies joacă Hamlet

Faptul că-i văzusem spectacolele antologice cu Hamlet, Visul unei
nopți de vară și Romeo și Julieta mă făcea să aștept cu mare nerăbdare
reîntâlnirea cu arta lui Oskaras Koršunovas. În același timp, însă, gândeam că va fi mai greu să mă poată surprinde cu ceva. Dar Othello nu
numai că m-a cucerit prin capabilitatea lui de a relua și dezvolta teme
bine cunoscute, de a le conferi accente noi și înfățișări profunde, de
a solicita participarea emoțională a publicului cu alte și alte motivații
din infinitatea operei shakespeariene, încât „eul meu hermeneutic”,
spre a-l cita pe dl Gabriel Liiceanu, a fost puternic tulburat, provocat
și obligat să recunoască în acest spectacol mai mult decât însemnul
obișnuit al unei performanțe. Cred că este una dintre cele mai aspre și
mai tranșante implicări ale eminentului regizor în actualitatea lumii
noastre de la începutul mileniului trei, cu luminile și mai ales cu
umbrele sale, cu proliferarea tot mai extinsă și mai grăbită a răului,
cu neobosita propensiune spre intoleranță și conflict, cu noi expresii
ale nefericitei incapacități de comunicare. Fără a sacrifica acele filoane
conflictuale emblematice ale capodoperei marelui dramaturg, legate de
iubirea ideală, gelozie, adevăr și minciună, neîncredere și moarte, acest
spectacol cu Othello dă la iveală nu puțini dintre germenii seismelor
violente ale vieții sociale contemporane provocate de intoleranța etnică,
religioasă sau ideologică, de homofobie, de percepțiile diferite asupra
familiei și a relațiilor dintre părinți și copii, ori de otrăvitele înfățișări
ale manipulării menite să asigure o izbândă subordonată celor mai
întunecate scopuri. 
Continuare în p. 20
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prezente în Lituania, dar nu numai în Lituania,
cu privire la intoleranța față de homosexualitate.
Argumentul suprem în această opțiune este însă
de natură pur artistică. Inspirat de o superbă
convingere a lui Antonin Artaud, potrivit căreia
„actorul este un atlet al inimii”, regizorul spune:
„Nu am g`ăsit o inimă mai atletică pentru rolul

În centrul construcției spectacolului se
afirmă Iago, o întrupare energică și modernă
a răului, împreună cu Rodrigo, cel devenit slujitorul abil al întregului mecanism devastator
în plasa căruia vor cădea celelalte personaje,
în frunte cu Othello, Desdemona și Cassio,
dar și Emilia, soția lui Iago, cea care va
îndeplini rolul nefast în această perfidă
strategie prin celebra batistă sustrasă
Desdemonei spre a-i inocula lui Othello dorința irepresibilă de răzbunare. O
noutate în viziunea regizorului o reprezintă prezența tatălui Desdemonei,
puternic intrigat de faptul că aceasta
se poate îndrăgosti de un negru, motiv
pentru care nu ezită să-și declare antipatia față de celebrități artistice și sportive
de astăzi de aceeași culoare cu Othello.
Alt personaj nou, de această dată
Romeo și Julieta – Compania de Teatru-Dans Microbis, Sibiu
oglindind bogata gamă de simboluri și metafore ale spectacolului, este
acela al unei actrițe violent costumată
și machiată, care se ivește în scenă în
clipe fatidice, folosind drept vehicul
două mosoare legate între ele, cu un
balans aparent fragil, nelipsit nici el de
semnificație. De altfel, mișcarea scenică
va cunoaște adeseori deplasarea personajelor pe aceste mosoare, mai mici sau
uriașe, până la înaltele tambururi, de pe
care își vor spune ultimele replici Othello și Desdemona.
O secvență insolită în desfășurarea
Filarmonica Oltenia – Shakespeare – Sunet și Cuvânt,
discursului artistic, aparent derutantă
Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”
pentru cursivitatea acestuia, este prilejuită de momentul în care personajele
masculine participante la cursa „contracronometru” a manipulării se vor
confrunta într-un scurt carusel al crimei,
fiind călcate chiar de către acele mosoare
generatoare de balans, fragilitate și nestatornicie. Moartea lor nu durează însă
decât câteva clipe, după care interpreții
se despart cu surprinzător farmec de
personajele lor, spre a se bucura în chip
manifest împreună cu spectatorii, entuziasmați de acest triumf tehnic și artistic
Cumplita noapte – regia Haricleea Nicolau
al secvenței, oferind celor doi spectatori
deveniți parteneri de scenă chiar și plăcerea lui Othello, decât Oneida Kunsunga-Vildžiǖniunei fotografii gen „selfie”, astăzi la modă. A ene.” Iar oceanul de aplauze care a încununat
fost un moment binevenit de respiro înaintea spectacolul din sala mare a Naționalului craiodeznodământului...
vean nu face decât să îi dea dreptate.
Drumul cathartic de la sublim la tragic este
sugerat pilduitor prin aceeași batistă ce îi va acoEclectic și electrizant
peri pe Othello și Desdemona sub un uriaș voal
nupțial, după care, extrasă din întunecimea truAl treilea spectacol pe care îl păstrez cu
pului Emiliei, batista va deveni un copleșitor voal bucurie în memorie, dintre cele pe care am
negru, premonițial, pe toată lungimea scenei, reușit să le văd la festival, a fost Tiger Lillies
anunțând moartea tuturor eroilor. Noutatea cea joacă Hamlet prezentat de compania cu acemai șocantă, mai provocatoare și deschisă spre lași nume (Tiger Lillies) și Teatrul Republique
comentarii de tot felul este prezența unei actrițe din Copenhaga. Recomandat de o notorietate
de culoare în rolul titular. Mai în glumă, mai în câștigată la festivaluri și turnee pe aproape
serios, însuși regizorul afirma că dacă în timpul toate continentele, acest discurs teatral-mului Shakespeare bărbații jucau și rolurile de zical inspirat din fragmente emblematice ale
femei, acum putem vedea și o actriță în rolul lui capodoperei shakespeariene, reinterpretate
Othello. Tot domnia sa precizează însă că faptul cu o manifestă distanțare de teatrul convennu este deloc străin de unele situații conflictuale țional, dar și cu nu puține dovezi de mare
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talent, de certă performanță artistică și de
electrizantă emoție, a fost întâmpinat în Bănie
cu fierbinte entuziasm de public, dar poate și
cu unele comentarii mai puțin fericite de cei
nedeprinși să guste acest gen de spectacol.
Muzica executată de trei actori instrumentiști
remarcabili, Martyn Jacques (compozitor și
dirijor), Adrian Stout și Budi Butenop,
dintre care primul este și cel care prin
cântec traduce într-o manieră proprie
cele întâmplate, aproape ca un ecou al
personajului colectiv din teatrul antic,
amintește de o foarte diversă gamă de
sonorități, de la cabaret la muzica gypsi,
ori de la teatrul brechtian la șansonetele
lui Jaques Brel etc., în vreme ce componentele teatrale se împletesc și ele într-o
armonioasă diversitate, cu influențe din
arta circului, teatrul de păpuși, commedia dell’arte și elemente multimedia.
Evoluția actorilor convinge prin
franchețe, exuberanță, plasticitate corporală și mobilitate înfățișată uneori în
secvențe levitaționale, sau printr-o anumită ingenuitate izvorâtă parcă din acele
spectacole ce se construiesc la vedere.
Toate acestea prilejuiesc momente de o
mare tensiune lirică sau dramatică, unde
poți recunoaște lesne individualitatea
și complexitatea jocului dezvăluit mai
ales de Caspar Phillipson în Hamlet și
de Andréane Leclerc în Ofelia, secondați cu bune rezultate de Andrea Vagn
Jensen în Gerturde, Pelle Nordhǿj Kann
în dublă ipostază, de Polonius și Laertes,
și de Zlatko Buric în Claudius.
Pretutindeni, însă, atât în alcătuirea
sincretică, dacă nu chiar eclectică a discursului scenic, cât și în capacitatea de
a conferi personajelor și relațiilor dintre
ele o picătură binevenită de surpriză, se
face simțit profesionalismul creatorului
spectacolului, Martin Tulinius, fondatorul trupei și prestigios director de scenă
la Theater Republique din Copenhaga,
plecat pe „drumul neștiut de nimeni”
în octombrie 2016, la numai 49 de ani,
după o luptă crâncenă cu cancerul. Este
îndeajuns să amintesc acea scenă minunată din spectacol, înmormântarea Ofeliei,
când realitatea se confundă cu visul, îngemănate emoțional prin îmbrățișarea ei de către
Hamlet, pentru o clipă amăgit de chipul iubirii
adevărate, întipărit acum înșelător pe fața și
pe trupul inert al nefericitei partenere, după
care aceasta se va mistui într-un evanescent
dans subacvatic al morții, apoi va cunoaște
seninătatea izbăvitoare a raiului ceresc odată
cu moartea lui Hamlet, ce obligă totul la tăcere.
Nu știu să dau un nume acestui spectacol
ciudat, pe care te poți grăbi sau nu să-l asociezi
ori să-l socotești dator „influențelor” amintite
aici (prezente și în caietul-program al festivalului), dar pot spune cu mâna pe inimă că eu
l-am perceput ca pe un poem scenic autonom
și dens, luminos și devastator, poate și ca un
fierbinte omagiu adresat marelui dramaturg
și creatorului său, la zece ani de la premieră.■
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Lumea regăsită a lui Lepage
și lumea reconfigurată a lui Koršunovas

upă o ediție pandemică online, vitregită de aplauzele publicului, Festivalul Internațional „Shakespeare” din 2022 a cucerit
nu doar spectatorii din sălile de teatru, ci un oraș întreg. O
parte din programul ediției a fost destinată publicului larg, iar actorii
au ieșit de pe orbita scenei pentru a se întâlni cu viața de zi cu zi, pe
străzile cartierelor, în piață, în Grădina Botanică sau Parcul „Nicolae
Romanescu”. Shakespeare 2022 s-a creionat ca o ediție de tranzit dinspre marea scenă spre marele public și spre spațiile neconvenționale,
precum hala Valletta Towers. Artă în plină expansiune.
Printre marile spectacole din program, s-au numărat și în acest
an nume internaționale care dovedesc, ediție de ediție, că Festivalul
„Shakespeare” de la Craiova este unul dintre marile evenimente culturale care pun România pe harta mondială. După Ace și Opiu, Robert
Lepage a revenit cu 887, care a marcat și începutul evenimentului, iar
lituanianul Oskaras Koršunovas a fost primit cu ropote de aplauze și
repetate chemări la scenă după un Othello care a propus o reconfigurare
a reperelor ce a născut atât pasiuni, cât și discuții aprinse. Cortina s-a
tras după un Hamlet strălucitor, adus de Tiger Lillies și Martin Tullinius, din Danemarca, despre care vom detalia cu altă ocazie.

Robert Lepage în spectacolul 887

Sub semnul lui „887”
Lepage și teatrul ca regăsire
După o viață dedicată teatrului, artistul ajunge, la un moment dat,
la acea clipă a introspecției absolute și inversează planurile. E timpul
pentru un teatru dedicat vieții. Nu vieții în general, ci vieții în cel mai
particular mod posibil, vieții personale, microcosmosul care modelează
artistul înainte ca artistul să modeleze alte microcosmosuri. Asta face
Lepage în spectacolul 887, așa cum făcea în cinematografie, în urmă
cu câțiva ani, și Alfonso Cuaron cu al său Roma… Și mulți alții, dar
cumva taxiul lui Lepage m-a trimis către mașina din filmul lui Cuaron,
înghesuindu-se între pereții casei, la milimetru.
După ce abordează teme existențiale, autori universali, probleme
de la temelia societății, Artistul se întoarce către sine, să își înțeleagă
mai bine rosturile și pentru a înțelege, poate, Lumea cu totul. E timpul
pentru un răgaz. E timpul să nu mai alerge după demonii tuturor, e
timpul să îi îmblânzească pe ai săi.
Cu măiestria lui atinsă de geniu, Lepage – regizor, scenarist, scenograf, actor, homo universalis al teatrului – reconstruiește în 887
microcosmosul copilăriei și al adolescenței proprii, într-un exercițiu
mnemotehnic fascinant nu doar vizual, ci și în lumina sensibilității
servite atât de frust, uneori cu candoare, alteori cu umor, dar întotdeauna cu inima pe tavă. Lepage se oferă pe sine întrutotul pe această
tavă prețioasă pe care ne servește crâmpeie autobiografice. Uneori, ai
impresia că asiști la prelegerea unui psiholog, alteori, la confesiunea
dezarmantă a unui copil vulnerabil, după care ești surprins de un

Furtuna – Teatrul Fără Nume, Chișinău

moment de umor neașteptat, care destinde mușchii încordați ai spovedaniei lui Lepage.
Scenografia e și aici, ca și la Ace și Opiu, un soi de vrăjitorie captivantă, cu efecte trompe l’oeil, cu acea neîndoielnică genialitate a
tehnicii care îl transformă pe Robert Lepage într-un artizan desăvârșit, dacă nu într-un magician veritabil. Într-o construcție miniaturală
rotativă, Lepage ne călăuzește prin blocul de apartamente care i-a adăpostit primii ani de viață, prin momente istorice ale Quebecului livrate
cinematic, apoi ne face martori la discuții în bucătăria sa, ne invită să
îl însoțim la bar sau în vizită la unchi, de Crăciun, unde cotrobăie prin
odăi precum un copil în cufărul misterios din podul casei. Construcțiile
și figurinele miniaturale sunt actorii și recuzita sa, într-o extraordinară
călătorie a regăsirii și a împărtășirii.
Lepage presară fugitiv și explicația scenografiei sale: dragostea
personală pentru miniaturi. Miniatura devine univers, Lepage devine
demiurg. Miniaturile recompun un puzzle de amintiri, iar Omul aduce
pe scenă Jocul de-a Viața, precum un copil care descoperă universuri
din greșeală, prin joacă, amintindu-ne de homo ludens al lui Huizinga și
despre cum „Omul este în mod firesc om numai atunci când se joacă”,
așa cum spunea, dacă nu mă înșel, Schiller. Dacă unii oameni folosesc
confesiunea ca pe un exercițiu cathartic, căutând vindecare, Lepage
pare mai degrabă să caute sensul artei în acest glob magic de cristal pe
care ni-l aduce în fața ochilor. Sensul profund al artei, aceea de a capta
Viața pentru nemurire și de a ne aduce mai aproape de noi înșine.
Dintre cele mai frumoase scene din 887, două rămân demne de
antologii teatrale. Una este cea în care originea teatrului este atât de
simplu și de fluid imaginată în spatele unei perdele, cu mâini care
plăsmuiesc forme, în fața unei copile cu păr lung, iar cea de-a doua
este, desigur, scena regăsirii tatălui în taxiul din garaj, probabil cea
mai puternică dintre scânteile autobiografice.

Continuare în p. 22
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Clipa în care tatăl și fiul respiră împreună, la
unison, poate pentru prima și poate pentru
singura dată dezbrăcați de orice aparență,
îmbrățișându-și emoțiile și vulnerabilitatea.
La care se adaugă intensitatea poemului Speak
White, un acest Big Bang care declanșează
expansiunea universului în 887. Este un singur
om pe scenă, dar scena e plină de o Viață
întreagă, iar când părăsești sala de spectacol,
te gândești că, iată, o Viață poate încăpea pe
o scenă de teatru și în 120 de minute.

„Othello”, un exercițiu bipolar
pe fundal de chitară electrică
Othello al OKT din Vilnius este orice,
numai politically correct nu, și ne-o spune
franc în față de la bun început, în glumă, dar
cu toată seriozitatea. Într-o frenezie de stereotipuri înșiruite la foc automat sub formă
de ironie fină sau cât se poate de brutală. De
la „singurul negru care este alb, Eminem” și
Michael Jackson, care „o fi pedofil, dar măcar
nu e negru”, până la parafrazarea lui Will
Smith în controversata scenă de la Oscaruri
sau fredonarea melodiei Llamame, considerată iconică pentru comunitatea LGBT
de către un public larg, Othello ne livrează,
verde-n față, societatea „liberă de prejudecăți” din care facem parte. Dar și eterna
reîntoarcere.
Premisa de la care pleacă regizorul lituanian este aceea că tradiția care alege să respingă
modernitatea se condamnă singură la moarte.
Și atunci, Othello e tradițional pe cât este de
actual, iar „bipolaritatea” piesei este emanată
prin toți porii, adesea în moduri neașteptate.
Tragedia și comicul isteric coexistă în spațiul
lui Korsunovas într-o îmbrățișare la limita
incoerenței.
Nu puțini spectatori au simțit că asistă la
două piese diferite și nu puțini s-au declarat
răvășiți de schimbările radicale de registru, de
infiltrarea improvizației, a umorului delirant
și a ironiei fără menajamente într-un cadru
al tragediei. De „terorismul momentelor
prelungite de improvizație”,
cum l-am auzit pe un domn
la pauză, simțind că e „prea
mult”, cum a completat un
altul. Dar cred că Oskaras
Koršunovas a vrut să fie „prea
mult”. Nu ne-a menajat deloc.
Pentru că scopul său a fost
tocmai să ne deranjeze puțin
din confortul „tradiționalului”
tihnit și să ne tragă de mânecă.
Unii au simțit că „e prea
mult zgomot și prea puțină
substanță”. Alții au simțit
că rupturile de ritm detensionează și ajută publicul să
reziste în fața celor trei ore și
45 de minute. Ce-i drept, ruptura de ritm vine și cu riscul
disipării emoției acumulate,
pierzându-i pe acei spectatori

Ophelia – regia Saburo Teshigawara

Othello – Teatrul Oskaro Koršunovo, Lituania

There is a WILL
so there is a way
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care se hrănesc din această rostogolire a bulgărelui, dar și câștigându-i pe cei care simt
nevoia de a ieși din adânc pentru a trage o
gură de aer. Digestia nu a fost ușoară pentru
public, dar asta e și miza, în fond.
Regizorul folosește textul lui Shakespeare drept pretext pentru propriile efuziuni
metaforice despre tradițional versus non-tradițional, despre problemele de gen, rasism,
xenofobie, constrângere, temeri. Koršunovas cutremură cu totul reperele sociale. Dacă
în timpurile lui Shakespeare, bărbații jucau
roluri de femei, el răstoarnă normele și ne
propune o privire în oglindă. Femeia joacă
rolul bărbatului. Othello este întruchipat de
o femeie, dar regizorul își explică alegerea nu
doar prin aruncarea în aer a ordinii sociale
și a standardelor, ci și prin rolul creator al
femeii. Apoi, spune regizorul, nu a găsit actor
cu o inimă mai potrivită pentru un astfel de
rol decât a Oneidei Kunsunga-Vildžiǖniene.
Și, astfel, în tabloul iubirii dintre Othello și
Desdemona Koršunovas plusează, adăugând
tensiunii dintre alb și negru și iubirea între
două femei. Deși nu am simțit-o explorată în
profunzime, iubirea dintre cei doi/cele două
culminează romantic în scena de sub așternutul-folie, impecabil construită.
Scenografic, spectacolul este esențializat
în prezența unor mosoare de dimensiuni
diferite, folosite în cele mai variate moduri,
de la mijloc de locomoție până la arme letale.
Nu cunosc intenția care a stat la baza alegerii
mosorului drept simbol central, însă pe mine
m-a trimis cu gândul la ițele vieții, încâlcite și
fragile, precum și la alt soi de fire, cele urzite
de Iago pentru plasa de păianjen în care își
prinde victimele.
Actorii declamă uneori asurzitor, pe fundalul acordurilor voit stridente de chitară
rock. Parodiază, fac stand up comedy, stârnesc hohote de râs. Apoi se întorc la tragedie.
Pentru distribuție, acest du-te vino este un
maraton al contrastelor extrem de solicitant,
pentru public este amețitor. Dar Koršunovas a considerat necesară această incursiune
oscilantă, menită probabil să ne arate că, de
fapt, contemporanul abundă
de aceleași laitmotive întâlnite
la clasici și că modernitatea nu
e decât o reinterpretare a tradiționalului. De care, uneori,
ar trebui să ne înspăimântăm.
Ultimul Othello văzut până
la cel al lui Oskaras Koršunovas a fost pe ritmuri de hip-hop
și a fost atât de intens, încât și
acum încă își mai răsfrânge
lumina asupra memoriei de
lungă durată (Othello Remix
al celor de la Q Brothers). Nu
știu ce va rămâne din acest
Othello de la Vilnius peste ani,
dar chiar dacă emoția nu a fost
la fel de intensă, ceva din substratul spectacolului OKT va
persista, cu siguranță, undeva,
acolo.■

Eseu
Poezie

Mihai
FIRICĂ
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Când unul+unul fac
Unu și Unu

utiile negre în care au stat zăvorâte lucrările artistului plastic Lucian Irimescu s-au
deschis greu, după îndelungi așteptări și insistențe din partea numeroșilor prieteni
veniți la Galeria de Arta din Craiova la început de aprilie. InterAcțiunea coloristică a stat sub semnul unicității împărțite la doi, aparent greu de explicat cum un
spațiu poate fi secționat vizual prin găzduirea creațiilor aparent antagonice. La Unul+Unul
=Unul a însemnat mai întâi explozia de culoare a picturilor Eleonorei Gheorghiu, cu flori
pe care nu a trebuit nimeni să le roage să se deschidă către public, realizate în manieră
clasică. Rând pe rând, invitați din public, în urma unei extrageri preliminare petrecute la
pre-vernisaj, au desferecat lacăte pentru a elibera asamblaje de obiecte. Simboluri religioase și personaje din filme pentru adolescenți, fragmente de obiecte personale și desene,
plus instrumente folosite de meșteri au apărut din cutii negre cu lacăte aurite. Am avut
senzația că mi-am regăsit o parte din jucăriile copilăriei, abandonate în șifoniere vechi,
nedeschise de ani buni. Nimic din ceea ce știam abandonat sau pierdut din universul meu
nu a mai stat cuminte, în uitarea mea, ci
au devenit părți din lucrările lui Lucian
Irimescu. Picat într-un amestec de Iisuși,
spider-mani și figurine din plastic după
ce traversasem parte din expoziția soft,
în care picturile Eleonorei Gheorghiu te
așază pe patul cuminte al naturaleții, este
un body jumping spiritual.
Modelul și anti-modelul este cheia
mesajelor diferite pe care ansamblajele
lui Irimescu au oferit-o publicului care
s-a lăsat provocat. Experimental și provocator, Lucian Irimescu și-a răsfățat
prietenii și colaboratorii cu lucrări pe
care le-a dăruit chiar de la deschidere.
Cariera sa a însemnat prietenii și oameni
cărora le-a dedicat arta sa, împreună cu
care a străbătut semideșertul cultural
craiovean, peisaj straniu în care artistul
își află repede condiția de tolerat de către
autorități administrative ostile, cu instiLucrare de Lucian Irimescu
tuții culturale conduse de manageri obtuzi
și inexistenți de la actele artistice din urbe. Supereroii lui Irimescu obțin totul dintr-o
lovitură, victoriile lor sunt rapide, nu au timp să aștepte rezultatul lucrării așa după cum
știm că ne învață Scriptura. Paradoxal, binele este ținta celor două personaje-model din
lucrările lui Irimescu, doar că timpul are o nouă dimensiune în concentrarea de personaje
construite de gaming, animație, benzi desenate sau filme hollywoodiene. Din cotloanele
memoriei au reapărut cei pe care i-am pus cândva pe postere mari în dormitor, fără a
îndepărta icoana de pe perete. Îmi dau seama că mulți dintre noi au creat, cu mai mult
timp în urmă, ceea ce am văzut la Unul+Unul.
Dar provocarea de a regândi relația individului cu supereroul său a lăsat un spațiu
plin de reinterpretări și
sensuri pe care să le descoperim în propriile cutii negre
pe care, unii dintre noi, încă
nu am îndrăznit să le redeschidem. Sau, după cum sună
un avertisment inserat printre spidermanii crucificați din
herghelia cu miracole mânată
pe câmpii de către Lucian Irimescu, când lucrați la înălțime
păstrați sculele în lădiță. Nu
știm ce scule a folosit artistul
în expoziția sa dar se poate
depune mărturie că înălțimea
ideatică a mesajului său a atins
Lucrare de Lucian Irimescu
o cotă de invidiat. ■
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Sina DĂNCIULESCU

Cândva
(Inedit)

Vom căuta acest loc
Capătul la care mai este cine
Să urce și coboare cu noi sau pentru noi
pe scândura copilăriei
măsurându-ne huța din vârful inimii
la loc-în galop-la loc-în galop...
Vom căuta cândva acest ceas unic
De explozie-a zărilor
drumul de foc stăvilit cu pâine și apă
urma de înger ars a călcâiului
din nisip și zăpezi
vibrațiile din piele și oase
din auz și priviri
în vraja vacanțelor mari când ne credeam
sau ne jucam de-a Cineva...
Ne vor lipsi toate aceste veșnicii nesigure
foamea și frigul spaima setea durerea
dor ne va fi după substituire și rol
după locul interzis și timpul probabil
după saltul în vis și visul în somnul
lin-lin
lin încheiat cu luminile...
Ne vom întoarce poate-n
ninsoarea mieilor și iarba dragostei
sau rodul bătut cu gura și sângele
dar mai ales de-ntâmpinare
cât vom tânji
după fiecare cuvânt?
(Comunicată de Clara Manea, nepoata autoarei)

Pictură de Eleonora Gheorghiu
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Amprente ‒
Nicolae Alexi și Aurel Bulacu

icolae Alexi și Aurel Bulacu sunt
doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației ’70 în arta
românească, două spirite foarte diferite care
degajă două tipuri de expresivitate artistică la
fel de diferite. Cu toate acestea, și de această
dată, cei doi au ales să expună împreună la
Muzeul de Artă Craiova „din cauza” unei prietenii care îi leagă de mai bine de cincizeci
de ani. Parcursul expozițional se desfășoară
sub titlul Amprente și are ca scop să ofere

Aurel Bulacu – autoportret cu mâna în ghips

„o cheie de revizitare a creației acestora din
perspectiva unei lecturi complexe, unde
rigoarea academică se completează cu discursul ludic, oferind un palier vizual menit
să incite curiozitatea privitorului. Miza acestui tip de percepție este simbioza unui dialog
vizual dinamic, care generează un context
epic inedit, provocator atât pentru public cât
și pentru cei doi creatori”, așa cum spunea
curatorul expoziției Cătălin Davidescu.
Privind lucrările lui Nicolae Alexi observăm
o serie de personaje, puse în diverse ipostaze,
având ca sursă de inspirație viața cotidiană, în

Nicolae Alexi – Nostalgie
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care artistul se „insinuează” ca un observator
discret, personajul său fiind prezent în multe
dintre compozițiile sale figurative bazate pe
epic. De cele mai multe ori aceste personaje
suferă transpuneri în linii temporale diferite, în
care lumea contemporană este plasată într-un
context clasic sau personajele clasice se inserează în cotidian, ca într-un experiment de
laborator, atent controlat de autorul acestuia.
Așa cum mărturisea chiar artistul, desenul este
baza oricărui demers plastic, el ajută la ordonarea și coordonarea ideilor creatoare,
astfel că nu poți jongla cu procedee și
concepte artistice fără a stăpâni pe
deplin desenul, fără a-l înțelege în
profunzimea lui așa cum face Nicolae
Alexi. În afară de faptul că desenul este
pentru el unealta directă și indirectă
în transmiterea ideilor are și rolul de
ancoră în lumea concretă, palpabilă, în
care semnul are valoarea sa intrinsecă
dar și potențialul narativ și expresiv
necesar. Personajele sale, deși au un aer
sobru dat de linia fermă și hașura de
tip clasic, de cele mai multe ori inspiră
ironie și autoironie. Putem spune că
ele nu sunt altceva decât autoportrete
explicite sau ascunse, sunt ca un fel de
cămăși pe cale Nicolae Alexi le probează sau le
poartă zilnic în periplul său prin viață.
Trecând la Aurel Bulacu facem un salt
într-o cu totul altă lume, o lume a firescului,
a normalului, acest firesc și normal izvorând
nu din expresivitatea imaginii, ci din contururile naturale ce „curg” într-o armonie
menită a învălui personajul feminin. Așadar
gestul artistic mental, cel studiat, este coordonat cu gestul sentimental ghidat de emoție
pentru a reda corpul omenesc ca o perfecțiune,
o metaforă. Această senzație care surprinde
perfecțiunea firescului își are rădăcinile în
felul său de a fi, așa cum Bulacu
mărturisește într-un interviu: „Nu
m-aș apuca să fac ceva dacă nu ar
fi 80% suflet. Îmi place să mă joc.”.
Acest joc este unul al minții și al
sufletului, împletite ca într-un dans,
în care fiecare pas lasă o urmă grafică spontană dar și controlată în
același timp, iar imaginea creată
are fluiditatea unei amintiri plăcute.
Aceste personaje feminine născute
din firesc, menite a lăuda perfecțiunea corpului omenesc, ele s-au
„adunat” pentru a sărbători viața,
pentru a învălui neliniștea interioară
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Nicolae Alexi – autoportret în oglindă, nu după poză

în liniștea învelișului exterior.
Deși sunt două persoane foarte diferite și
doi artiști foarte diferiți, Nicolae Alexi și Aurel
Bulacu, s-au potrivit foarte bine pe simezele
Muzeului de Artă Craiova grație inspirației
curatorului Cătălin Davidescu, care a știut
foarte bine modul în care se pot îmbina
aceste lumi atât de diferite, astfel încât să nu
se contrazică și să nu se domine una pe alta.
Rezultatul este acela că privitorul, vizitatorul,
este purtat de la o lucrare la alta, dintr-un univers în altul, într-o călătorie lină de la început
până la sfârșit, fiecare cadru întristându-l,
bucurându-l, distrându-l sau punându-l pe
gânduri, la fel ca în viață.
În încheiere aș dori să-i citez pe cei doi în
speranța a se înțelege mai bine legătura spirituală dintre cei doi artiști: „Viața se naște
aici, vreau să pictez viața” – Aurel Bulacu; „Mă
bucur de ce primesc, ce dau și cred că asta e
suficient.” – Nicolae Alexi.■

Aurel Bulacu – Good morning
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