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rozator oniric, dramaturg
și regizor de teatru talentat,
traducător, gazetar și editor,
Virgil Tănase reprezintă una dintre
personalitățile importante ale exilului românesc din Franța, autor a
numeroase volume scrise în limba
franceză și traduse în mai multe
limbi. După 1989 cărțile sale sunt
rescrise în română și publicate la
diferite edituri din țară.
S-a născut pe 16 iulie 1945, la
Galați; fiul lui Dumitru Tănase,
magistrat, și al Larisei (născută
Scurtulescu), medic. Școala primară,
gimnazială și liceul le urmează în
orașul natal (1952-1963), Facultatea
de Limbi străine, Secția franceză, la
Universitatea din București (19631968). În perioada studenției
traduce din Jacques Prévert și René
Char pentru cercul științific de la
Facultatea de Litere. Participarea
sa la un colocviu al tinerilor scriitori ținut la Sinaia, unde a vorbit
despre necuviința lumii, disperarea ca formă de energie, angoasa în
fața morții inacceptabile, salvarea
prin artă și l-a citat pe Emil Cioran,
„filosoful disperării, oaia neagră
a regimului, cel ale cărui scrieri
demolau în modul cel mai radical

Emilian Ștefârță

38/100
p. 24

Megan Dominescu,
Sfârșitul Universului

sistemul”, i-a adus eliminarea din
facultate când era în anul III (1966)
și exclus din UTC într-o ședință
publică. Mereu tracasat, un an
este obligat să lucreze ca muncitor
betonist pe șantierul Combinatului
Siderurgic de la Galați, după care
este reînmatriculat, condiționat,
racolat și obligat de Securitate să-l
supravegheze pe „legionarul grațiat
Petrișor Marcel” și să dea informații,
dar după câteva luni este exclus din
„sistemul informativ” pentru că nu
și-a respectat angajamentul, aspect
biografic relatat de scriitor în volumul Ma Roumanie (1990) și printr-o
scrisoare deschisă publicată în „Evenimentul zilei” din 4 oct. 2006.
Având interdicția de a mai
publica, se hotărăște să dea examen
la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din
București (1970-1975), iar licența o
obține cu montarea piesei Burghezul
gentilom de Molière la Teatrul Național din Iași unde mai târziu va regiza
și O scrisoare pierdută, de Caragiale.
După absolvire este angajat ca regizor la Teatrul de Stat din Reșița unde
pune în scenă Steaua fără nume de
Mihail Sebastian și Rața sălbatică
de Ibsen.

Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Virgil Tănase

A

montat apoi Căsătoria, de
Gogol, după o versiune în traducere proprie, care n-a fost jucată
niciodată, fiind interzisă de cenzură
pentru aluziile la cuplul Ceaușescu.
În schimb s-a jucat Luna dezmoșteniților, de O’Neill, numai după ce
numele lui a fost scos de pe afiș. În
paralel face traduceri pentru a-și
câștiga existența. Piesa Les Contes
drolatiques, de Balzac, în traducerea
lui Virgil Tănase rămâne nepublicată, dramaturgul fiind considerat
de cenzură „imoral”.
Debutează în revista „Luceafărul” cu povestirea Însemnările
celor ce merg spre somn (1968). Adept al literaturii onirice, Virgil
Tănase se alătură „grupului oniric” al anilor ’60 din care făceau
parte Dumitru Țepeneag, Leonid Dimov, Vintilă Ivănceanu,
Daniel Turcea, Virgil Mazilescu, Emil Brumaru, Florin Gabrea
și Sorin Titel. „Literatura onirismului românesc este, poate, până
în momentul de față, cel mai coerent manifest artistic provocat
de prăbușirea gândirii pozitiviste, de eșecul metafizic al științei,
de năruirea experienței sociale născută din materialismul istoric.
Prin însuși acest fel de a înțelege lumea, literatura onirică românească era o negare fățișă și directă a optimismului pozitivist
marxist... Pentru noi onirismul n-a fost o țintă, ci doar o revelație
pe care ne-am grăbit s-o întoarcem în lume. S-o întoarcem, altfel
spus, într-un alt fel de realism – lucru de care nu mai sunt azi
convins”, mărturisea V. Tănase într-un interviu acordat lui Daniel
Cristea-Enache („Ziarul de Duminică”, 1 mart. 2013).
Publică proze scurte în „România literară” și „Luceafărul”,
între care Doamna cu licornul (1969) încadrată de I. Negoițescu în
tradiția prozei estetizante a lui Al. Odobescu și Mateiu Caragiale,
un text Homme à la faux, apoi scrie două romane onirice: Portret
de om cosind în peisaj marin (1972) pe care îl oferă Editurii Cartea
Românească, dar este respins, și Apocalipsa unui adolescent de
familie (1975), având aceeași soartă. Scrise în limba română, cele
două romane vor fi traduse în limba franceză de Alain Paruit și
publicate la Editura Flammarion din Paris care îl recomandă
drept „un scriitor important al curentului oniric”, primul, Portrait
d’homme à la faux dans un paysage marin, în 1976, al doilea, Apocalypse d’un adolescent de bonne famille, în 1980, ambele interzise
în țară. Apocalipsa unui adolescent de familie este publicat apoi
la Fundația Culturală Română în 1992. Mai înainte concepuse
în franceză, la 22 de ani, romanul Récit de voiage, pe care n-a
reușit să-l publice. Se autodefinește ca autor de romane dificile
și necomerciale, dar realizate cu mijloace rafinate.
Traduce în limba română din Roland Barthes (Despre Racine),
Tzvetan Todorov (Introducere în literatura fantastică), Michel de
Saint-Pierre (Miliardarul), Honoré de Balzac (Povestiri deșucheate),
Michel Mohrt (Închisoarea maritimă), o monografie spaniolă despre
García Lorca, și este admis în 1968 ca membru al Fondului Literar al
Uniunii Scriitorilor. În limba franceză traduce din Nicolae Breban,
Ștefan Bănulescu, Vasile Voiculescu și Dumitru Radu Popescu.
În octombrie 1976, Virgil Tănase dă un interviu (prin telefon)
celei mai importante reviste literare franceze, „Nouvelles Littéraires”, care titra pe prima pagină: „Un scriitor cu călușul în gură
vorbește”, criticând regimul politic din București și prezentându-și
situația de „scriitor interzis în RSR”. Ca urmare, i s-a dat un pașaport pe care nu îl ceruse și i s-a impus să plece din țară cu familia
și „sfatul” de a rămâne cât mai mult timp dacă vrea „să scape de
pușcărie”. La 2 ianuarie 1977 Virgil Tănase părăsește țara și se sta→
bilește la Paris, fără să solicite azil politic și își păstrează
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cetățenia română chiar după ce o obține pe cea
franceză, în 1979, (retrasă mai târziu de statul
român). A revenit după 17 ani, la 25 decembrie
1989, când și-a reluat relațiile cu editurile și a
publicat parte din cărțile sale.
La Paris mărturisește că s-a acomodat greu,
„un oraș deloc compatibil cu spiritul meu.
În plus, la Paris am mâncat o pâine mult mai
amară decât aș fi mâncat în orice circumstanță
în România. Și nu am fost singurul, nici lui
Țepeneag, nici lui Goma nu le-a fost ușor. Ne-ar
fi fost mult mai ușor aici, în România, fără să
facem compromisuri. Nu trebuia decât să tăcem
și să facem traduceri”. Așa că se orientează
hotărât spre pasiunea sa din tinerețe: literatura
și regia de teatru. Începutul nu e ușor, lucrează
ca portar la un imobil de lux de pe Avenue Montaigne și ca lector la editura Flammarion de care
fusese invitat cu prilejul apariției cărții sale. În
același timp se înscrie la École des Hautes Études,
frecventează seminarul lui Roland Barthes și pregătește sub conducerea renumitului profesor teza
de doctorat în sociologia și semiologia artelor
și literelor cu tema Semiologia regiei de teatru și
obține doctoratul în 1978. Scriitorul mărturisește
că a înțeles repede că stilul său de literatură nu
se poate traduce cum trebuie în franceză și va
fi nevoie să învețe să scrie în limba respectivă,
schimbând totodată natura literaturii sale.
Încă de la început, Virgil Tănase susține
o intensă activitate publicistică la revistele
„Actuel” (1981-1988), „L’Économie” (1983),
„Médias” (1984-1989), „Grenoble mensuel”
(1984-1988) și la emisiunile pentru tineret ale
postului de Radio „Europa Liberă”, de care se
ocupa Max Bănuș. Împreună cu Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și Dumitru Țepeneag
susține disidența lui Paul Goma și în 1977 editează cu Alain Paruit vol. Le Dossier Paul Goma.
L’ Écrivain face au socialisme du silence. La Paris
i-a cunoscut pe Eliade care l-ar fi întrebat: „Trebuie sau nu să mă întorc în România?”, pe Eugen
Ionescu, „personaj fascinant” de care se simte
cel mai apropiat prin teatru, și pe Emil Cioran,
ale cărui îndemnuri i-au determinat parcursul.
Participă la Cenaclul lui Leonid Arcade,
autor care scrie „o literatură la frontiera dintre
grotesc și fantastic, într-o limbă al cărei farmec
vine din bogăția unui vocabular hrănindu-se
din toate zonele culturii noastre și din folosirea
ironică a cuvintelor”, unde întâlnește mulți scriitori români din exil sau veniți din țară. Mircea
Eliade citește în cadrul cenaclului povestirea
Cele trei grații, iar a doua zi se revăd la Café de
Cluny, locul de întâlnire al românilor din Paris,
unde discută despre România și lumea literară,

despre care Eliade vrea să afle cât mai multe.
În ziua următoare a venit de la München Noël
Bernard, directorul postului de Radio Europa
Liberă, care i-a propus să-l angajeze, dar refuză
invocând că nu are de gând să rămână în
occident și nu are vocație de jurnalist.
În timpul unei vizite a lui Nicolae Ceaușescu
la Paris, Virgil Tănase protestează public și face
greva foamei pentru a atrage atenția asupra a
ceea ce se întâmplă în România, iar în ianuarie
1982 publică în revista „Actuel” un pamflet intitulat Sa Majesté Ceuașescu Ier, roi communiste
prin care critică regimul de la București. Revista
„Curentul” (febr.-mart. 1982) reproduce textul
tradus în limba română care se încheie astfel:
„Cea mai bună cheie a regimului Ceaușescu
este poate aceea pe care ne-o propune un eminent scriitor român, Al. Ivasiuc – al cărui nume
nu îndrăznesc să-l pomenesc decât pentru că
el s-a săvârșit din această lume pământească:
«Suntem 22 de milioane de oameni care trăim
în subconștientul unui nebun!»”. Ca urmare,
„Ceaușescu a ordonat asasinarea mea și a lui
Paul Goma” de către un agent al Securității,
Matei Pavel Haiducu, acesta însă s-a predat
Serviciilor Secrete Franceze. A fost trimis un al
doilea ucigaș, refugiat în Germania, care și el s-a
predat. În 1982 s-a comunicat la Paris dispariția
scriitorului Virgil Tănase, autoritățile franceze
precizând că ar fi avut loc asasinatul și scriitorul
Virgil Tănase a fost răpit și a dispărut.
La 26 mai 1982 un grup de intelectuali,
printre care Paul Goma, Virgil Ierunca, Eugen
Ionescu, Monica Lovinescu, Cicerone Poghirc
și alții, adresează Guvernului Francez un apel
prin care se cerea rezolvarea urgentă a cazului.
Acest episod a fost relatat ulterior, în variante
diferite, de către Virgil Tănase în volumul C’est
mon affaire (1983), Paul Goma în vol. ChasséCroisé (1983), Matei Pavel Haiducu în vol. J’ai
refusé de tuer (1984). În 2011 Virgil Tănase
publică volumul Leapșa pe murite în care relevă
„acest joc cumplit și periculos” și se realizează
filmul Afacerea Virgil Tănase, în regia lui Ionuț
Teianu, la premieră participând și scriitorul.
Virgil Tănase își scrie cărțile în limba franceză, primite bine de public și de critica literară:
L’Amour, l’amour (1982), roman sentimental,
primul roman scris după ce emigrează, urmat de
C’est mon affaire (1983), Cette mort qui va et vient
et revient (1984), roman gendarme, un policier
scris într-o manieră personală, La bal autor du
diamant magique (1987), Le bal sur la goélette
du pirate aveugle (1987), La vie mystérieuse et
terrifiante d’un tueur anonyme (1990), roman
picaresc, un pamflet violent împotriva editurilor franceze, Ma Roumanie. Romanț (1990), Ils
refleurissent, les pommiers sauvages (1991), Zoïa
(2003), Beatrix, Macferlone, Isabella (2006).
La apariția primului său roman în Franța,
Portrait d’homme à la faux dans un paysage marin, Șerban Cristovici scria că Virgil
Tănase este un prozator „mai puțin reprezentativ pentru onirismul românesc ca mișcare
specifică, decât pentru ceea ce am numi «sincronizarea» profundă cu căutările literaturii
universale”. Volumul Ma Roumanie cuprinde
aspecte autobiografice, referințe privind opera
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sa literară, cronici favorabile cărților sale scrise
de scriitori francezi, exilul românesc din Franța
și regimul politic în România (1945-1977),
„Cazul Tănase”, Românitatea și cultura. Se
încheie cu un Dosar care cuprinde ecourile în
presa Occidentală privind „Cazul Tănase” și
o scrisoare în facsimil a lui Milan Kundera în
care îi mărturisea simpatia sa și îl îndemna „să
nu se lase deprimat de ticăloși”.
Realizează studii monografice pe care le
publică la Editura Gallimard, dedicate lui Cehov
(2008, cu versiune în limba română la Ed. Tracus
Arte, 2016), Camus (2010, cu versiune în limba
română, 2017), Dostoievski (2012, cu versiune
în limba română în 2018), Antoine de SaintExupéry (2013, cu versiune în limba română în
2019), Sfântul Francisc de Assisi (2020).
Publică în țară volumele: Evenția Mihăescu:
Tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul
nunții sale dintr-un secol revolut. Romanț (Scrisul Românesc, 1994, cu o nouă ediție în 2011 la
Editura Muzeului Literaturii Române), România mea. Convorbiri cu Blandine Tézé-Delafon
(trad. de Irina Petraș, 1996), Teatru (De Crăciun,
după revoluție, Veneția mereu, Salve Regina.
Muzică de Pergolese, Îngeri, melci și portocale,
Copilul acestui secol extraordinar, 1996), Zoia,
roman (2003), Leapșa pe murite, document polițist și literar (2011), Au înflorit iar vișinii și merii
(2015) și un ciclu de trei romane pentru copii și
tineret: Balul de la carnavalul dogelui venețian
(2014), Balul de pe Goletta piratului orb (2015),
Balul de la castelul bântuit (2016), Așa a fost
să fie, convorbiri cu Simona Modreanu (2019).
După 1989 este consilier în Ministerul
Afacerilor Externe al României (1993-1997) și
director al Centrului Cultural Român din Paris,
în două mandate (1995-1997, 2001-2005).
Din 1999 predă istoria civilizațiilor la Institutul Național de Imagine și Sunet din Paris,
face parte din Juriul Premiului de Literatură
Europeană „Jean Monnet”.
Virgil Tănase scrie teatru, între care comedia Le paradis á l’amabile, povestea unui amant
care, ucigându-și iubita, pentru a-și acoperi
crima, terorizează vecinii și sfârșește ca dictator,
și are o bogată activitate regizorală la Paris unde
alcătuiește o trupă de actori (L’Illustre Compagnie du Jeu Royal). Spectacolul În căutarea
timpului pierdut a cunoscut un mare succes, s-a
jucat la Paris 18 luni, seară de seară. Prima piesă
pe care o montează la Teatrul Națiunilor din
Paris din cadrul Teatrului „Renaud-Barrault”
a fost Visul, de Dumitru Radu Popescu, care „i
se părea că merită atenția publicului francez”.
Într-o antologie pe care a publicat-o la Editura
Flammarion l-a inclus pe D. R. Popescu alături
de alți cinci scriitori români.  Continuare în p. 4
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Eminescu pentru elevi

entru cunoașterea (și nu mai buna
cunoaștere) a operei și implicit a vieții
lui Mihai Eminescu, un rol de căpetenie
îl are școala și, evident, profesorii care trebuie
să introducă elevii în universul acesteia. Dacă
procesul inițierii se produce deficitar vom avea
nenumărate cazuri de absolvenți (ai liceului)
care vor spune, așa cum declara unul dintre
participanții la dezbaterea inițiată în celebrul
(de acum) număr omagial al revistei „Dilema”:
Mie Eminescu nu-mi spune nimic. Introducerea în universul ideatic al operei, implicit al vieții
acestuia, trebuie făcută cu tact și încă din primii
ani ai școlarității. Pentru aceasta e nevoie de
manuale corespunzătoare cărora să li se adauge
materiale auxiliare procesului de învățământ,
capabile a-i familiariza pe elevi cu lumea în care
a trăit și a scris marele poet. O plăcută surpriză
în acest sens ne oferă Gabriela Gîrmacea, realizând o carte explicativă, în cel mai bun înțeles
al cuvântului, Mihai Eminescu. Viața și opera
(Didactica Publishing House, București, 2022),
având alura unui veritabil album, în care sunt
prezentate și ilustrate toate etapele activității scriitorului, de la vârsta copilăriei până la sfârșitul
vieții, punându-l în contextul epocii și al anturajului personal. Întreprinderea concepută astfel
se adresează elevilor de toate vârstele întrucât
textul comentariilor este ușor accesibil, succint și
exact în urmărirea pașilor poetului, incluzând și o
succintă antologie de poezii, dintre cele reprezentative, precum și o listă bibliografică, utilă pentru
cei care vor să continue procesul de cunoaștere.
Primul capitol se referă la anii petrecuți în
familie, la Ipotești. Se menționează căsătoria
lui Gheorghe Eminovici cu Raluca Iurașcu,
în 1840, și nașterea lui Mihai la 15 ianuarie
1850 (al șaptelea copil al familiei), botezat la
21 ianuarie, al aceluiași an, în Biserica Uspenia
(ar fi fost nimerit să dea numele în românește:
Adormirea Maicii Domnului) din Botoșani.
Casa părintească era „modestă, dar avea un
salon în care se afla un cufăr unde căminarul
păstra cărți de istorie. Acestea erau pe placul lui
Mihai, care se furișa uneori în salon pentru a
citi”. Iconografia prezintă o panoramă a satului
Ipotești, o imagine de epocă a Străzii Mari din

Botoșani, alături de un arbore cu toți membri
familiei Eminovici. În pandant, fotografiile
unor mari personalități care s-au născut în
același an cu poetul: Ioan Andreescu (pictor),
Veronica Micle (poetă), Grigore Cerchez (arhitect), Emanoil Panaiteanu-Bardasare (pictor) și
Grigore Tocilescu (istoric, arheolog). Anii de
școală de la Cernăuți sunt ilustrați cu fotografia

Școlii normale de învățători și cu aceea a lui
Aron Pumnul, ilustrul pașoptist în casa căruia
a fost găzduit după ce mai locuise, împreună
cu alți copii, și în casa lui Țîrțec („un zgârcit de
care copiii își băteau joc adesea”), la Blanchin
(„un francez bețiv și scandalagiu”), pentru ca în
casa lui Aron Pumnul să afle o bibliotecă românească în care „lui Mihai îi plăcea să citească
îndeosebi letopisețele pe care le publicase
Mihail Kogălniceanu”). Sunt menționate astfel
detalii ce dau culoare anturajului elevului.
Pentru debutul poetului se prezintă imaginea frontispiciului unuia din numerele revistei
„Familia” precum și fotografia lui Iosif Vulcan.
Întâlnirea cu teatrul este la Cernăuți, datorită
turneului Trupei „Tardini-Vlădicescu” apoi sunt
prezentate fotografiile lui Mihail Pascali și Iorgu
Caragiale, personalitățile alături de care va evolua
ulterior în teatru. Studenția la Viena este marcată
prin imagini ale universităților de acolo, și se
prezintă anturajul studențesc în care evoluează
„privatistul” („avea dreptul de a urma cursurile
fără posibilitatea de a susține examenele, întrucât

nu-și reglase în țară situația școlară”). De la Berlin
avem imaginea Universității din 1860, cu mențiunea că de aici trimitea în țară scrieri care se publică
în revista „Convorbiri literare”. Întors la Iași, este
punctată activitatea la ziarul „Curierul de Iași”, cea
de inspector școlar, întâlnirea cu Ion Creangă și
participarea la ședințele Societății Junimea.
În același mod urmează traseul evoluției
poetului și gazetarului de la „Timpul” din București, cu imagini edificatoare și cu explicații
concentrate. Detaliată relația cu Veronica Micle,
ilustrații cu frontispicii ale ziarului „Timpul”,
punctând „aspecte din viața zilnică”, menționarea grăbită a bolii și a morții (nu era cazul mai
mult întrucât discuțiile în legătură cu acestea
sunt mult prea încurcate). Un capitol este consacrat prezentării societății românești în vremea
lui Eminescu (Se menționează anul Unirii
Principatelor, înființarea Universității din Iași,
1860; înființarea Universității din București,
1864; înființarea Academiei, 1866, în același an
cu abdicarea lui Al. I. Cuza și sosirea în țară a
Principelui german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen; Războiul de independență 1877-’78
etc. etc., foarte bine venite pentru cunoașterea
societății românești de la acea dată).
Sistematic este prezentată opera poetică a
lui Mihai Eminescu, cuprinzând, într-o schemă
generală, genurile și speciile pe care le-a ilustrat (sonetul, glosa, romanța, elegia, oda,
meditația ș.a.), cu trimiterea la poeziile care
le încadrează, cu citate semnificative; evidențiază tematica abordată: tema iubirii, poezia
filosofică, poezia de inspirație folclorică, poezia
socială etc. pentru a stărui (sumar, desigur)
asupra tehnicilor prozodice, cu exemplificări
din poezii; prezintă ritmul (cu exemplificări:
trohaic, amfibrahic, dactil); în final formulând
aprecieri asupra tuturor operelor epice.
Volumul are calitatea unei veritabile introduceri în viața și opera lui Mihai Eminescu,
dând elevilor date esențiale pentru familiarizarea (cunoașterea) acestora cu activitatea,
creația și mediul în care s-a consumat existența
poetului. Este un excelent material didactic
auxiliar, pentru uzul profesorilor (și nu numai)
în orientarea tinerilor cititori. ■

Continuare din p. 3

Teatrul Nottara, 1998), Petites calamités heureuses (1994), De Crăciun, după revoluție,
Teatrul Național București (1995), L’enfant
d’un siècle colossal, Théâtre de Corbeil-Essonnes (1998), Moderncarnavaltango (2007), Les
Jumeaux de Goldoni, Théâtre Le Lucernaire
(Paris, 1997), Le Complexe d’Œdipe (1998),
Comme vagues d’écume hurlantes (Robert et
Clara Schumann) (2003) și Fiarele, spectacol
la Teatrul Fanny Tardini Galați, etc.
După 1989 se întoarce în teatrul românesc
cu două spectacole pariziene, Melodia varșoviană și Catastrophe, de Bechett, este regizor

la Teatrul Național din București unde pune
în scenă piesa sa Crăciun după revoluție distribuindu-l pe Mircea Albulescu în rolul
profesorului Miron.
Pentru activitatea sa literară este distins cu
Premiul de Dramaturgie al Academiei Române
pentru volumul Teatru (Ed. Eminescu, 1997),
Premiul de literatură al Uniunii Latine (Roma,
2004), Premiul „Șerban Cioculescu” al Muzeului Literaturii Române pentru memorialistică
(2012), Ordinul Artelor și Literelor din Franța
(1987), Cavaler al Ordinului „Serviciu credincios” (2002).■

A montat în 1987 la Teatrul Lucernaire din
Paris piesa Parlons – en comme d’un auteur
á un autre, de Zorin, în care l-a distribuit și
pe Dumitru Furdui, actor român refugiat în
Franța, iar doi ani mai târziu piesa Melodie
varșoviană, de același autor. Pune în scenă
piese proprii sau din teatrul național și universal jucate la Paris și București: Le Paradis à
l’amiable, Théâtre Le Lucernaire, Paris (1983),
Veneția mereu, Teatrul Mundi, București
(1997), Salve Regina, Théâtre de l’Ile St. Louis,
Paris (1997) (versiunea românească jucată la
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ni de zile eu am crezut că adevărata
mea casă a fost la Elizabethstrasse 46.
Nu știu de ce, poate fiindcă poarta
e mai făloasă, sau pur și simplu nu mi-am
amintit, dar în 19 aprilie 2005 poarta a fost
deschisă la nr. 42. În vizitele mele anterioare
toate porțile fuseseră închise. De data asta
mi-am amintit totul. Mi-am reîntâlnit copilăria, clar, mi s-a deschis brusc orașul. De ce?
Este acest fel de amintire un semn al bătrâneții sau m-a lăsat orașul ‒ în sfârșit ‒ să mă
întorc acasă?
Am relatat de multe ori cum l-am
întâlnit pe Cioran la Paris în 1978.
El era cam mizantrop dar s-a încălzit imediat când i-am spus că sunt
din Sibiu. „Există numai două orașe
în lume”, mi-a zis, „Sibiul și Parisul”.
Odată a venit la noi la etajul zece al
unei clădiri fără ascensor ‒ eu îmi
scrântisem piciorul încercând să fac
„skateboarding” cu skate-ul fiului
meu Lucian și n-am putut merge la
el. Cioran s-a urcat pe scări și a băut
un pahar de apă, după care s-a lăsat
jos pe covor cu Lucian și i-a spus în
engleză o grămadă de povești despre
cum și ce făcea în Sibiu când era copil.
N-am prins prea multe, dar rețin una
despre micul Cioran care a trebuit, ani
de zile, să ia drumul lung către școală
din cauza unui băcan fioros care-l
prinsese cu mâna într-un borcan cu
bomboane. Avea o gașcă pe atunci și
era aventurier. Lui Lucian i-au plăcut
grozav poveștile bătrânelului cu părul alb,
anapoda, și nu le-a uitat. Pe mine m-a apucat
o nostalgie imensă față de Sibiul despre care
vorbea Cioran: era același Sibiu magic, vechi,
atemporal, „arhetipal” cum spui, în care nu
credeam că o să mă mai întorc vreodată.
„Arhetipul” în acest caz era o construcție
făcută din timp, nostalgie, legendă, istorie,
arhitectură, lumină, dar mai mult din mituri
create din imposibilitatea de a reveni la Sibiu,
la copilărie. În fine, magicul Sibiului era și cel
al provinciei perfecte: oraș fără ifose, urbe mică
ce nu se lăuda cu clădiri pompoase, făcut pe
măsura unei burghezii decente, fără extreme,
oraș care știe să tacă, unde poți să asculți vântul
venind din munți cu povești în vuiet, iarna oraș
feeric când mama te trage ‒ împreună cu toate
cumpărăturile ‒ pe sanie, oraș discret și amoros
vara când rochiile fetelor sunt umflate de vânturile calde care miros a ciuperci, pădure, brazi.
Vezi ce ușor e să cazi în lirism? Mama, ca de
altfel toți adulții, cunoștea probabil și un alt
Sibiu, cel comunist, cel fascist, cel cu capcane
și cruzimi. Pe acela eu nu l-am cunoscut, am
avut noroc.

...
S-ar putea ca încrederea nemărginită a
copiilor și fericirea lor firească să vină din
cunoașterea că sunt vegheați (și protejați)
de eurile lor ulterioare. Deci îngerul păzitor ai putea fi chiar tu însuți privindu-te din
viitor. Singurul gând insuportabil este că nu
te veghează nimeni, că nu te vede nimeni, că
nimic din afară nu se uită la tine. Dar vezi
fotografia: ochiul Sibiului se uită. O cultură
veghează. Am cunoscut oameni tineri, ca

poetul Jeﬀrey Miller, un băiat extraordinar
de frumos, pe fața căruia nu se putea citi un
viitor. Mă uitam la Jeﬀrey, care arăta ca James
Dean, și nu-i puteam imagina fața îmbătrânită. Jeﬀrey a murit tânăr ca și James Dean.
Este posibil ca frumusețea lui să vină din
faptul că nu poseda un eu vârstnic care să-l
întrezărească prin timp? Văd fotografia lui
azi și mă gândesc că a fost și o să fie pururi
tânăr, dar cum era posibil să mă uit la el înainte și să știu acest lucru? În același timp, a
apărut chiar în această săptămână un volum
postum pe coperta căruia zâmbește Jeﬀrey.
O cultură îl veghea din viitor, cea a prietenilor care-i iubeau poezia și care, după 30
de ani, i-au publicat-o. Așa că cel puțin două
lucruri veghează: tu însuți ‒ dacă ai norocul
să îmbătrânești, și cultura înconjurătoare
prin prietenii care te-au iubit, ochiul deschis
al trecutului. Un copil care știe că este protejat de viitor, de un destin care se întinde în
viitor, nu este inocent. O cunoaștere de acest
gen (foreknowledge) este diametral opusă
inocenței. Este cunoaștere totală. În acest
sens trecem de la cunoștință în copilărie la
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ignoranță în bătrânețe, cădem în timp, cum
spune Cioran, și se trezește în noi „sentimentul tragic al existenței”, după Unamuno. Dar și
Cioran și Unamuno lasă afară ceva important:
privirea retrospectivă a culturii care îți cere
ceva pentru posteritate. Desigur, un copil știe
numai lucrul în care crede: el însuși în viitor.
Pe celălalt spectator, cultura, care se uită la
el cu ochiul Sibiului, nu-l vede. Cultura cere
ceva în plus credinței absolute în viitor, anume
o participare la vegherea celorlalți, o contribuție la îmbunătățirea lumii. Sunt
prea mulți copiii cărora li se fură
copilăria prin violenta adultă. Idealizarea copilăriei este periculoasă:
încântarea lumii poate să fie chiar
minciuna care necesită descântare.
Balanța între încântare și descântare
este dificultatea culturii care poate
ajunge ușor, dintr-un exces sau altul,
la o sărăcire psihică ce golește copilul de speranță. Asta-i o pierdere
groaznică, o crimă. Eu am un simt
exacerbat al copilăriei: vreau s-o
protejez și s-o încânt fără să mint.
Am reușit cu ai mei? Sper că s-au
ales din spiritul meu critic cu pasiunea interogării aparențelor fără să-și
piardă credința în magic și respectul
pentru mister. Sper. Copilul care am
fost a avut nevoie de eforturi psihice
uriașe și de o imaginație ieșită din
comun ca să supraviețuiască insultelor lumii adulte și tristeții sfâșietoare
care-l poseda. Nu are importanță câte
din aceste mizerii erau rezultatul unei hipersensibilități morbide. Le-am simțit. Poate că
m-a salvat cel de 58 de ani cu aparatul foto
digital (perfect posibil în teoria sforilor ‒
string-theory ‒ în care mai multe dimensiuni
coexistă) sau poate ochiul Sibiului s-a ținut
după mine până am trecut strada. Copiii au
puteri enorme pe care noi numai le ghicim. Au
și o energie enormă care, cum spunea William
Blake, este deliciu etern („Energy is eternal
delight”). Într-o viziune în care universul
evoluează prin cunoaștere-de-sine, „la chute
dans le temps” este necesară pentru a adăuga
cunoașterea-de-sine a individului. „Istoria”
în care copilul cade și devine adult este chiar
contribuția umană la creșterea universului.
Lucifer zboară în jos, are aripile întinse, nu
cade. În mod ideal, desigur: unui copil care
cade (cunoaște) prea repede i se pot aprinde
aripile, îi pot arde în cădere. „Căderea în timp”,
alungarea din paradis, din copilărie, esența ei
luciferică este un arhetip cu care m-am jucat
în poezie încă din 1963.
(fragment din dialogul cu Robert Lazu,
în Miracol și catastrofă, Ed. Cartier 2021)
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Componentele livrești
ale operei sadoveniene

aborda gândirea și opera lui Mihail Sadoveanu din unghiul livrescului înseamnă
deschiderea unei noi perspective de cercetare a unui scriitor de mai mult timp clasicizat,
înseamnă și îndepărtarea unor poncife și clișee
critice cronicizate care i-au poluat imaginea și
continuă s-o facă. Din scriitor tradiționalist, istoricizant și chiar autohtonist, Mihail Sadoveanu
este privit ca un scriitor cult, ca un inițiat în teorii
și doctrine esoterice, ca un creator inspirat care a
bineștiut să asimileze, să integreze atâtea conținuturi culturale într-o operă populară, dar încă
insuficient explorată. De aceea provocarea lansată de Cassian Maria Spiridon prin publicarea
volumului Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu
(Editura Academiei Române, 2020) este oportună și necesară. Creația de referință de la care
pornește demonstrația lui Cassian Maria Spiridon este Creanga de aur. Roman publicat în
1933, Creanga de aur a părut decenii de-a rândul
o operă singulară în vasta creație sadoveniană. A
apărut la apogeul creației romanești a scriitorului, făcând figură distinctă datorită esoterismului
și inflexiunilor de fantastic, intarsii într-o istorie a unei epoci îndepărtate – Bizanțul lui Leon
al III-lea și al fiului său, Constantin al V-lea
Copronimul – la frontiera dintre cronografie și
mitologie. Familia lui Leon împărat, personaj în
carte, s-ar fi stabilit pentru o vreme în Tracia.
Personajul central este Kesarion Breb, traco-get
și următorul mare sacerdot Deceneu, ucenicit în
templele egiptene și familiarizat cu pitagoreismul,
așa cum spune și tradiția despre Zamolxis. Prin
inițiere, Kesarion Breb a dobândit puteri magice,
fapt ce conferă o aură fantastică scrierii. Creanga
de aur este un simbol esoteric și mistic ce se regăsește în vechile religii păgâne, dar materialmente
nu este altceva decât vâscul, plantă saprofită ce
crește în coroanele de stejar, mesteacăn, păr
pădureț etc. și a cărei ramură devine aurie odată
cu începutul anotimpului hibernal. Vâscul tânăr
are și proprietăți terapeutice. Există analogii și cu
druizii galici, al căror nume ar veni de la denumirea vâscului în idiomul vechi al populației
autohtone – galii antici. Puterea și înțelepciunea
cu care erau dăruiți druizii erau simbolizate de
stejar și de vâsc.
Cartea lui Cassian Maria Spiridon este prefațată de academicianul Ioan-Aurel Pop, apreciat
specialist în istorie. Perfect explicabil, neuitând
că bună parte din creația romanescă sadoveniană se inspiră din istorie, inclusiv Creanga de
aur. Acest roman, alături de Divanul persian,
probează însă și orientalismul scriitorului. Cum
altfel ar fi putut genera el astfel de scrieri, dimpreună cu celelalte romane majore, în frunte
cu Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-Vodă,
Frații Jderi, Neamul Șoimăreștilor și Nicoară Potcoavă, fără o documentare acribioasă și extinsă?
Ioan-Aurel Pop dă extensie listei avansate de

mine, afirmând surprinzător și ritos că „Cel mai
mare roman istoric al lui Sadoveanu este, totuși,
pentru mine, Baltagul, pentru că transpune în
proză Miorița. Iar Miorița este cel mai pregnant
arhetip al istoriei noastre mitice. Istoria, înainte
de a fi istorie, este preistorie, iar înainte de a fi
preistorie este mit.” (Op. cit., Mihail Sadoveanu
și istoria). Legătura între istorie, mit și preistorie o face, între altele, și Mihail Sadoveanu în
Creanga de aur. Ioan-Aurel Pop atrage atenția
că, pe bună dreptate, „...criteriul adevărului
istoric nu se aplică în romanul istoric, ci doar
în istoriografie”; absolutizarea „criteriului istoric în romanul istoric este” futilă. Este plauzibil
argumentul justificativ pentru omologarea
dimensiunii culturale, anume că „Mihail Sadoveanu a trăit istoria ca un intelectual, luminat de
o cultură generală foarte solidă și ca un scriitor
de foarte mare talent...”.
Cassian Maria Spiridon recapitulează cărțile publicate de Sadoveanu până la Creanga
de aur și se oprește asupra prezentării operei
sale în literatura istorico-critică a perioadei, cu
precădere la Eugen Lovinescu și G. Călinescu.
Nu fără surprindere, directorul de la Convorbiri
literare observă: „Stranie, ca să nu spun inadecvată, este abordarea operei lui Sadoveanu în
Istoria literaturii române contemporane (19071937) a fostului coleg de la Gimnaziul «Alecu
Donici» din Fălticeni, E. Lovinescu […].
Nu avem nicio trimitere la Creanga de aur
(1933), între cele mai livrești dintre cărțile prozatorului și care, probabil, l-ar fi obligat și la
altă abordare, – deși este trecută pe lista scrierilor sadoveniene, între toate titlurile publicate
până în 1936, ultima, Cazul Eugeniței Costea;
Creanga de aur risca să-i contrazică edictul de
duioșie a lumii sadoveniene.”
În ce-l privește pe G. Călinescu, Cassian
Maria Spiridon constată cu sensibilă stupoare:
„Curioasă rămâne cecitatea criticului față de
Creanga de aur, în care Alexandru Paleologu
vede cheia de boltă a operei. Volumul nici nu
este menționat în marea Istorie... călinesciană”.
S-ar putea ca acești doi mari critici să fi
ignorat Creanga de aur deoarece aceasta era
o carte care nu se plia pe formulele stabilite
de ei: „Sadoveanu se încadrează într-o formulă unică pe care ar putea-o de pe acum numi
«materialism liric»” (Eugen Lovinescu, citat la
p. 15), altfel spus – spiritualizarea materiei: „M.
Sadoveanu este un mare poet liric în proză”;
sau: „Literatura lui Sadoveanu e cea mai înaltă
expresie a instinctului de sălbăticie”. (G. Călinescu, citat la p. 18). Mai nuanțat, Tudor Vianu
a recunoscut în opera lui Sadoveanu „lirismul
funciar”, „realismul popular” și „aspecte ale
unui realism al deziluziei.” Cât despre livresc,
Vianu sesizează, în altă operă mai apropiată de
Creanga de aur – Divanul persian (1940) – cum,

pe lângă mai vechiul „ideal eroic”, apare „idealul înțelepciunii”, transpar „pozițiile spirituale
mai noi ale artistului în fața vieții, făcute din
înțelegere, blândețe și toleranță.” En passant sub
aceeași umbrelă este pus și romanul Creanga de
aur. Caracterul popular atribuit operei sadoveniene se justifică prin preluarea unor motive
din „romane poporane” ca Sindipa.
Însă diferența o va face, cum arată Cassian
Maria Spiridon, N. Manolescu punctual în
Sadoveanu sau utopia cărții (1976). Până acolo,
Cassian scoate în relief interesul (de timpuriu)
al marelui romancier pentru cultura majoră.
Încă din 1906, tânărul Sadoveanu avea lecturi
variate, în limbile franceză și latină, dar aborda
și traduceri din literați precum Fontenelle,
Heinrich Heine, Machiavelli, Ovidiu, Lucrețiu, Euripide, Jean-Jacques Rousseau, și, pe
deasupra, din filosofi de referință asemenea lui
Tertulian, Sf. Augustin, Descartes, Hegel, Kant,
Fichte, Schelling, Leibniz! În sprijinul întăririi
acestor afirmații este citat Alexandru Paleologu
care evidențiază „câteva personaje de mare intelectualitate” din scrierile sadoveniene și începe
cu Kesarion Breb și Platon din Sakkoudion din
Creanga de aur, continuând cu Ștefan cel Mare
și Amfilohie Șendrea din Frații Jderi. Similar și
criticul și istoricul literar ieșean Constantin Ciopraga susține existența livrescului așa cum reiese
din notațiile dintre 1906 și 1956, până nu demult
inedite, recuperate de la familia scriitorului.
Pe etape, Cassian analizează meticulos
eforturile de documentare ale lui Sadoveanu
în vederea elaborării unor cărți viitoare, dar
și opiniile privind aspecte ale vieții literare și
sociale a timpului. În primăvara anului 1925,
de pildă, citise Stendhal (Despre educația
femeii. Amorul la arabi), apoi se familiarizase
cu R. Kipling, M. Kogălniceanu, Villiers de
L’Isle Adam; se documentase pentru cărțile ce
aveau să vină la Biblioteca Academiei. Stampe.
Tipuri și costume – cioban moldovean și boier
moldovean, boier muntean ș.a. Era preocupat
de lexicul activ în trecute epoci istorice, iar din
cronicile din secolul XVII (domnia lui Vasile
Lupu) se informa „despre componența Divanului domnesc [și] despre boieriile de rangul al
doilea”. Prin 1927, Sadoveanu se gândea la un
program cultural de anvergură națională care
să ridice nivelul spiritual al poporului. Ar fi
normal să spunem: prosperitate culturală, însă
nu fără bunăstare materială! ■
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FITS 2022
Frumusețea va salva lumea?

a aproape trei decenii de la înființarea
sa, Festivalul Internațional de Teatru de
la Sibiu a devenit o marcă înregistrată
a spațiului cultural românesc. Un fenomen de
o complexitate extraordinară, acoperind toate
ariile artelor vizuale și performative: teatru, dans,
muzică, cinematografie, circ și spectacole stradale,
arte vizuale, la care se adaugă sesiunile de conferințe, lansări de carte și ateliere pentru studenți etc.
Ediția de anul acesta a fost pusă sub
emblema Frumuseții, o temă eternă și mereu
controversată, cu teritorii în expansiune,
definită de gusturi și mode schimbătoare, cu
implicații dintre cele mai profunde și diverse.
Pentru că apelul la frumusețe înseamnă și o
întoarcere – chiar și pentru a o redefini – la
categoria esteticului, înseamnă și o celebrare
a gratuității și fascinației pe care frumosul le
conține, iar arta, cu toate mizele ei filosofice,
ideologice, etice etc. nu trebuie niciodată să
uite că nucleul său este definit estetic.
Punctele de atracție de la ediția aceasta au
fost numeroase și foarte diverse, de la invitați
precum Eric-Emmanuel Schmitt sau Pippo Delbono până la Sasha Waltz sau Laetitia Casta, ca
să menționez doar câteva nume cu rezonanță.
Deși nu am putut participa la toată această desfășurare de forțe, am să sintetizez atât lucrurile
care mi-au atras atenția și la care am avut ocazia
să particip, cât și pe cele pe care aș fi vrut să le
văd sau care sunt convins că ar fi fost interesante
și pentru spectatorii mai puțin avizați.
În ceea ce privește spectacolele de teatru,
nu pot începe fără a menționa participarea
Naționalului craiovean cu două dintre
producțiile sale mai recente – Inimă și alte preparate din carne (regia: Radu Afrim) și Femeia
mării (regia: Andriy Zholdak). De asemenea, aș fi
vrut să-l văd și pe scriitorul francez Eric-Emmanuel Schmitt autorul și interpretul piesei Domnul
Ibrahim și florile din Coran. În schimb, am văzut
Povestea prințesei deocheate, spectacolul minunat
al lui Silviu Purcărete, care construiește în manieră proprie o poveste japoneză celebră în teatrul
kabuki. (Teatrul japonez a fost bine reprezentat
și de expoziția Fețele teatrului Noh). Emoția și
tragismul scenelor sunt permanent dublate de
un strat (auto)ironic gros precum machiajul
personajelor care le transformă identitatea. Scenografia, costumele și muzica – toate inspirate
din arsenalul autentic al teatrului kabuki – creează o atmosferă de reverie, stranie și amuzantă,
impresionantă și halucinantă, în maniera definitorie a spectacolelor lui Silviu Purcărete. Pentru
cei care acum îi descoperă universul teatral sau
pentru nostalgicii și fanii săi, o bună ocazie de
întâlnire l-a reprezentat și reluarea în cadrul festivalului a celebrului său spectacol Faust, unul
dintre fenomenele teatrale autohtone.
Pe lângă acestea, una dintre întâlnirile speciale pentru mine a fost cu două spectacole

pe care a fost imposibil să nu le pun în relație,
deoarece le-am văzut în zile consecutive și au
mai multe lucruri în comun, dar și aspecte care
le separă: Toată liniștea din lume, un spectacol
de Mihaela Michailov și Radu Apostol, cu Katia
Pascariu, și Clara Haskil, Preludiu și Fugă, de
Serge Kribus, cu Laetitia Casta. Ambele spectacole vorbesc despre destinele unor femei puse
în situații dificile, care trec prin momente de
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trateze un cancer. Iar soluția ultimă este eutanasia, încă una dintre temele spinoase ale lumii
contemporane. Un spectacol răvășitor.
Celălalt spectacol spune povestea impresionantă a unei pianiste române de origine
ebraică, Clara Haskil, care, deși copil-minune,
trebuie să înfrunte vicisitudinile date de o stare
fizică precară, cât și de prejudecățile perioadei
interbelice. Provenind dintr-o familie medie,
fără mari posibilități materiale, Clara
Haskil simte de copil presiunea care se
pune pe umerii ei atunci când este trimisă mai întâi la Viena, apoi la Paris, să
studieze pianul și să ajungă să-și întrețină familia. O scolioză care, netratată, se
accentuează și o chinuie în adolescență, o
face să ajungă în celebra stațiune de tratament Berck. Venirea Primului Război
Mondial, apoi alte probleme materiale
și fizice și, în cele din urmă, evenimentele politice care o fac să se refugieze în
cele din urmă în Elveția în timpul celui
Scenă din spectacolul Povestea prințesei deocheate
de-Al Doilea Război Mondial, îi întârzie
consacrarea care va veni abia spre bătrânețe, în anii postbelici. Prietenia cu Dinu
Lipatti, concertele pe cele mai importante
scene ale lumii vor însenina o existență
benedictină, plină de privațiuni și bariere
de surmontat. Câștigul punerii în scenă
a unei biografii excepționale a celei mai
expresive interprete a lui Mozart este în
primul rând recuperarea pentru marele
public a unei figuri cunoscute până
recent doar de specialiști.
Scenă din spectacolul de dans Kreatur – Puterea creației
Deși dansul nu este una dintre formele de expresie artistică pe care să le cunosc
foarte bine, am fost impresionat de spectacolul
Kreatur – Puterea creației realizat de coregrafa
germană Sasha Waltz, una dintre cele mai apreciate figuri din dansul european contemporan.
O succesiune de teme importante și simboluri
extraordinar revelate artistic, precum nașterea,
iubirea, conflictul, autoritatea, discriminarea
sau compasiunea, acest spectacol construiește
semnificații și emoții în care fiecare corp contorsionat are povestea sa, iar scenele de grup
sunt impresionante prin forța lor expresivă. Un
alt spectacol de dans memorabil a fost Grădina
Laetitia Casta în spectacolul Clara Haskil
paradisului, realizat de compania israeliană
criză, ambele sunt one woman show, cu sce- Vertigo și, tot din Israel, Nevoia de mângâiere,
nografie minimală, chiar și durata celor două de Kibbutz Contemporary Dance Company.
spectacole este similară. Dar asemănările se
Dincolo de fiecare experiență estetică
opresc aici. Personajul interpretat excepțional în parte, ceea ce impresionează la Sibiu este
de Katia Pascariu este unul contemporan, o modul în care orașul vechi se metamorfozează
mamă singură, cu doi copii, dintre care unul aproape integral, fiecare colț și fiecare întâlnire
cu autism profund, și care trebuie să înfrunte, devenind parte integrantă din festival, ceea ce
pe lângă dificultățile cotidiene ale vieții alături te face să simți și contrariul: relevanța și legăde un copil cu probleme de sănătate grave, și turile spectacolului cu realitatea cotidiană.
prejudecățile și lipsa de empatie a societății în Deoarece arta, cu toată frumusețea ei, nu poate
care trăim, totul agravat de propria stare fizică fi – și nu trebuie să fie – decât parte integrantă
afectată de chimioterapia cu care încearcă să-și a vieții de zi cu zi.■

U
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Realul magic

Romanul, doamnele și dimensiunea literară

n studiu despre aspirația ascensională
în literatura română ar putea începe
cu referințe la o carte din alt veac, cum
este Omul muntelui. A apărut în 1858, semnat
cu un pseudonim: Doamna L. Cercetătorii nu
au descoperit cine a fost autoarea sau autorul.
Pentru a respira parfumul de epocă ‒ secolul
al XIX-lea, să spunem că apărea în foileton
în ziarul „Românul”, urmând modelul francez al tipăririi romanelor și făcând deliciul
unor persoane îndrăznețe, în ce privește gusturile și ocupațiile (absolut stimabile!), și în
felul unei replici celebre pe care aș trata-o cu
deferență și nu în zeflemea: „Eram ambetată
absolut. Dramele Parisului câte au ieșit acuma,
le-am citit de trei ori. Ce să
fac? N-aveam ce citi!”. Așa
declara o cititoare româncă,
confirmând în registrul comic
că femeile sunt cele mai serioase cititoare de romane. Cea
care se plângea că nu are ce
citi era o tânără modistă-creatoare de pălării, pe nume Zița,
din Bucureștii lui Caragiale.
Într-un studiu prea mult
trecut cu vederea, Cititorul de
romane, marele eseist francez
Albert Thibaudet (volumul
Reflecții despre literatură:
despre roman) descoperea
„două ordine” cu privire la
roman: doricul și ionicul:
„Două feluri de public au dat cele două ordine
ale romanului, ordinea masculină și ordinea
feminină, doricul și ionicul său”.
Criticul francez observa, pentru prima oară,
că femeile au un loc important în rândul celor
care găsesc o mare plăcere în a citi romane:
„această literatură romanescă a luat naștere
dacă nu în camera doamnelor, cel puțin pentru
camera doamnelor”. Se descoperea „un public
nou: femeile”. „Ceea ce s-a numit epopeea de
curtoazie sau romanul breton, apare ca o realitate literară nouă, fără analogie în Antichitate,
implicând un auditoriu, un public nou: femeile.
Iată un fapt de o importanță covârșitoare și poate
odată cu invenția tiparului, cea mai mare revoluție literară a Occidentului. În timp ce femeia
în societatea antică nu avea decât o semi-existență, creștinismul și societatea feudală îi conferă
o făptură completă, o ființă susceptibilă de toate
dimensiunile omenești și în deosebi de dimensiunea literară”. Și astfel, juna modistă din opera
lui Caragiale O noapte furtunoasă intră în rândul
doamnelor cititoare de romane…
Spuneam că la mijlocul secolului al XIXlea apărea în foileton un roman dat uitării,
melodramatic, semnat Doamna L. și având
ca personaj principal o figură feminină, o
tânără originară din Franța și care propunea

cititorilor ziarului „Românul”, un mister: un
tânăr revoluționar și tenebros, o iubire ascunsă
și salvatoare: era romanul Omul muntelui.
Eroina principală din romanul Omul
muntelui este creată după un model frecvent
în proza de epocă. O tânără franțuzoaică ce
trăiește într-o familie bogată românească și este
admiratoare a patriei de adopție. Ea reprezintă
și simbolizează aspirația către înălțimi a autoarei, Doamna L. Este clar că se manifestă aici
aspirația ascensională a autoarei, care face ca
tânăra Matilda să-și întâlnească marea iubire,
undeva, la munte. Ea trece, de două ori, prin
pericole care i-ar fi adus moartea, dacă nu ar
fi fost salvată de Omul muntelui. Cine a scris
cartea nu își ascunde fascinația pentru înălțimi,
atracție ce este dublată
de o anume anxietate
iscată de primejdii și de
proximitatea morții. Este
clar că ne aflăm în stilistica romantică. Tânăra
Matilda are mult din
eroina lui Victor Hugo
din Mizerabilii, Cosette:
este orfană, dată spre
creștere și educație la o
mânăstire. Sunt și multe
diferențe: Matilda va
deveni guvernantă într-o
familie bogată valahă.
Îndrăgostită, va suferi
decepții și umilințe, dar ea merge curajos mai
departe și mai sus, căci ascensiunea ei la munte
este simbolul unei elevații spirituale. Muntele
este simbolul compensației psihice. În proza
românească, muntele este asociat adesea cu
o zonă a sacrului ‒ mânăstirea. Să ne amintim că mult mai târziu, în secolul următor, o
idilă frumoasă, dar imposibilă se desfășoară în
excursii, la munte; e vorba de romanul Adela
de Garabet Ibrăileanu. Roman feminin (sau
chiar feminist), Omul muntelui este mai ales un
roman romantic în care apare un protagonist
misterios și salvator. Cei doi, Matilda și Omul
muntelui tăinuiesc suferințe traumatizante, dar,
simbolic (!) salvarea le vine prin Munte, simbol
al verticalității, al evaziunii din real, cale de a
transcende meschinăria, umilința și primejdia.
Un spațiu al elevației este aici și patriotismul, căci Omul muntelui se dovedește a fi
un proscris politic și enigmatic, care încă se
ascunde, un tânăr erou care se teme de trecutul său revoluționar de la 1848. Mai departe,
despre proza românească de la mijlocul secolului al XIX-lea, se pot afla mai multe informații
în cartea Începuturile romanului românesc de
Teodor Vîrgolici.
Într-un anumit fel, un om al muntelui este și
protagonistul romanului lui Mihail Sadoveanu,

Demonul tinereții (tipărit în 1928), ieromonarhul Natanail. O suferință din dragoste îi lasă un
gust de otravă, durerea și dezamăgirea, povara
trecutului îl fac pe tânărul doctorand în medicină să se retragă la mânăstire, înspre pădure
și la munte, unde monahii de la Neamț ascunseseră și îngropaseră icoana Maicii Domnului:
în timpul Zaverei, la 1921, temându-se de
„multe răutăți și stricăciuni aduse creștinilor
și sfintelor lăcașuri, Omeneasca frică fiind mai
presus decât înțelegerea, părinții au pus-o, deci
pe Maica Domnului într-un car prost cu doi
boi ș-un muntean din partea locului a dus-o
împreună cu doi cuvioși monahi în munte ș-au
îngropat-o acolo în niște stânci, punând semn.
Trecând furtuna și neliniștile, soborul a hotărât
să aducă iarăși la locul său sfânta icoană ș-a
trimis părinți să o dezgroape, iar după mare
slujbă, apoi au ieșit cu praporele și-n odăjdii
înaintea sa, având înainte pe Ilarie, arhimandrit
și stareț”. Se îmbină, deci, simbolistica muntelui
și a sacralului, dar se mai adaugă un element
și anume miraculosul, transmutând întreaga
imagistică în ceea ce aș numi realul magic.
Cu mult înainte de apariția realismului
magic din literatura lui Márquez și altor scriitori din aceeași zonă literară, au fost scriitori
români care au intuit și au invocat elemente
ale realismului magic. La noi nu a existat un
curent literar de această structură, dar am
observat crearea unui stil literar care evocă
poetic și convingător ceea ce aș denumi realul
magic, stil pe care l-aș analiza cu exemplificări
și pertinente observații. În primul rând, stilul
realului magic este ilustrat cu o desăvârșită artă
în romanul-parabolă, simbolic și încărcat de
mister, Creanga de aur (1933) al lui Sadoveanu,
dar elementele stilului pe care l-am numit pot fi
descoperite încă din romanul Demonul tinereții, dar și în Hanu-Ancuței (1928) ca și în cărțile
din 1926 ‒ Dumbrava minunată și Țara dincolo
de negură sau Paștele blajinilor (1935), Nopțile
de Sânziene (1934) și în monumentala trilogie
Frații Jderi (volumul al treilea în 1942).
Realul magic arată o revelație și prozatorul
arată minunea pentru care Poetul a scris Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii. Pentru a te
convinge de elementul miraculos, povestitorul
își ia „măsuri de precauție”, arată probe, picturi
și mărturii, întărind elementele realului cu elemente convingătoare, chiar dacă sunt umile
și frizează ușor comicul: „După cum se vede
din zugrăveli (…) și se mărturisește pre crucea
de marmură, s-a întâmplat atunci o minune ‒
că icoana părea înnegrită și ștearsă; și când a
întâmpinat-o mulțimea cu cântări de slavă i
s-au rumenit obrajii și s-a făcut mai frumoasă
(…) având păzitor un shimonah care dormea
pe pământ și pe căpătâi de piatră. A trăit astfel
ierni și veri (…) până când i s-a arătat semn și
poruncă în vis”. Iar magia nu se oprește aici. ■
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dolescența, care reprezintă perioada
de tranziție de la modul de trai lipsit
de griji al copilăriei la exigențele stresante ale vieții de adult, poate fi considerată
etapa cea mai dinamică și edifiantă a evoluției
unei persoane. Caracterizată de curiozitate
patologică, instabilitate emoțională, spirit
refractar, crize identitare, provocări existențiale sau transformări multiple, adolescența
este, pe cât de interesantă și bulversantă, pe
atât de importantă și determinantă. În mod
inconștient și informal, adolescenții se comportă asemenea filosofilor autentici: se miră,
pun întrebări, analizează, explorează, dezbat,
critică, speculează sau emit ipoteze și postulate. S-ar putea susține supoziția că această
vârstă tranzitorie și formativă este perioada
propice pentru investigația filosofică, fie ea
mai puțin formală, sistematică ori profundă.
La sfârșitul acestui stadiu biologic și al ciclului educativ aferent, adolescenții cei imaturi se
confruntă cu probele de bacalaureat, care mai
este denumit metaforic și examenul de maturitate. Dar, în pofida analogiei dintre atitudinile
sau deprinderile adolescentine și activitățile
intelectuale specifice filosofilor, foarte puțini
dintre candidații la examenul de bacalaureat,
recte cel de maturitate, optează pentru proba
la filosofie. Pare o anomalie educațională, care
numără printre cauzele sale anumite carențe
ale învățământului formal dar și unele prejudecăți epistemologice cu care este asociată
adesea filosofia. Formulez aceste considerații
introductive și din perspectiva, pesemne nu
lipsită de un dram de subiectivism, a profesorului de filosofie.
Conștient de această problemă educațională și probabil vexat de frustranta anomalie
rezultată, Laurențiu Staicu, consilier filosofic și
profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, a reacționat printr-un demers
literar poate mai inedit, dar sigur de bun augur
și de un succes notabil. Mai exact, a publicat
cartea Socrate în blugi sau filosofia pentru adolescenți (Editura Trei, 2020), care reprezintă o
introducere în filosofie mai atipică din punct
de vedere structural și mai accesibilă din punct
de vedere stilistic. Scrisă în mod explicit pentru
adolescenții cei curioși, visători și inteligenți
dar încă imaturi, lucrarea are un caracter atât
informativ cu substrat instructiv, cât și formativ cu miză motivațională. „Un motiv pentru
care am ales să-i vorbesc despre filosofie adolescentului pe care și l-am descris este acela că
mai nimeni nu o face! ... ar trebui să scriem și
să vorbim despre filosofie în primul rând pentru
adolescenți, pentru cei care au încă energia și
lipsa de prejudecăți necesare pentru a încerca
să privească lumea altfel decât au învățat de la
cei de dinaintea lor.” Și profesorul universitar
își argumentează acest deziderat didactic,

avertizând că „odată ce ne-am obișnuit să trăim
după răspunsurile gândite de alții, e greu, dacă
nu chiar imposibil, să mai trăim altfel.”
După modelul dialogurilor platonice,
în care se evidențiază figura înțeleaptă și
charismatică a lui Socrate, volumul este structurat în diverse scene ce conțin dialoguri de
natură filosofică între doi adolescenți aflați
în vacanță la țară și bunicul cel înțelept al
unuia dintre ei. Deși amplasat într-un cadru
de roman, firul narativ abordează o tematică
predilect filosofică, ce include subiecte precum:
originea lumii, realitatea lucrurilor exterioare,
natura adevărului, posibilitatea libertății,
chipul binelui sau importanța iubirii.

Redactată în limbajul specific adolescenților, cartea este un exemplu reușit de filosofie
literară, în care autorul invită la o necesară
introspecție, la o dezirabilă empatie în raport
cu alteritatea, la o utilă lărgire a orizontului
intelectual și cultural, dar și la o benefică înțelegere a relațiilor interumane. Scopul ei pare a
fi obținerea fericirii în accepțiunea aristotelică,
adică prin activitatea rațională a sufletului în
acord cu virtuțile recunoscute. Or, virtuțile
sunt desemnate prin idei. Iar ideile trebuie
mai întâi cunoscute și apoi aplicate în scopul
concretizării acelor schimbări pozitive visate
de adolescenții idealiști. „Lumea se schimbă
mai întâi prin intermediul ideilor, iar acestea
nu există într-un număr limitat, ca produsele
de pe raftul unui magazin! Lumea ideilor nu are
granițe și tot ce-ți trebuie pentru a pricepe asta
este doar abilitatea aceea aparte, condamnată
de unii adulți, de a privi lumea și ceea ce am
ajuns să știm despre ea din alt unghi decât ceilalți, de a fi diferit și a vedea lumea altfel. Apoi
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înțelegi că originalitatea sau noutatea înseamnă,
în primul rând, o perspectivă foarte personală,
intimă chiar, asupra lumii.”
Laurențiu Staicu se adresează cu predilecție adolescenților aflați în pragul majoratului
biologic și intelectual, întrucât consideră că
filosofia este o veritabilă și benefică pregătire
pentru viața de adult. A filosofa nu înseamnă
de fapt o acumulare de idei, cunoștințe, viziuni
sau teorii, ci mai degrabă a manevra cu înțelepciune și eficiență ideile cele mai pertinente
sau utile. Rostul filosofiei, care este etichetată
ca fiind prea teoretică și cam abstractă, este
tocmai acela de-a deveni pragmatică prin
adaptarea optimă la situațiile concrete de viață.
„Filosofia ar putea sau ar trebui să fie privită
nu doar ca o disciplină utilă pe traseul maturizării noastre cognitive și emoționale, ci și ca o
adevărată propedeutică pentru viața de adult.
O pregătire pentru lumea oamenilor mari, în
care ideile sunt cele care ne călăuzesc, și nu percepțiile noastre senzoriale ... A ști să mânuiești
idei înseamnă a ști să te descurci în această
lume.” Or, adolescentul visător, debusolat însă
de crizele și transformările inerente vârstei, are
o stringentă nevoie de știința de-a se descurca
într-o lume tot mai complexă, mai sofisticată
și mai exigentă.
Concluzia cărții profesorului consilier este
că filosofia rămâne la fel de actuală, de necesară
și de profitabilă ca pe vremea charismaticului
Socrate. Poate că adolescentul din societatea
contemporană diferă, după anumite criterii, de
cel antic, poate că multe din aspectele formale
ale vieții lui s-au nuanțat, diversificat ori amplificat, dar probabil că problemele lui de fond
rămân aceleași. Ca și scopurile lui imediate:
formarea unei personalități puternice și adaptarea la cerințele vieții de adult. Și cu siguranță
nu s-au schimbat nici interogațiile și tematicile
filosofice, dar nici prejudecățile despre natura
și rostul filosofiei. Aceste idei preconcepute
și defavorabile le barează multor adolescenți
accesul la cunoașterea aprofundată a filosofiei
și îi determină să evite să dea bacalaureatul
la filosofie. În consecință, rămân cu lacunele
epistemologice și educative cauzate de studierea superficială a acestei discipline, dar și
cu incertitudinea referitoare la nivelul lor de
pregătire pentru viața adultă. Pesemne că este
nevoie de un Socrate contemporan, pentru
generația imatură și derutată de pe rețelele
de socializare. Fie și un Socrate în blugi, dar
cu charismă atractivă, metodă eficientă și
argumente persuasive! El ar putea fi oricare
profesor de filosofie, fie și subsemnatul, care
ar reuși să-i convingă pe adolescenții de azi să
dea bacalaureatul la filosofie. Atât la propriu,
cât și la figurat! Adică, atât la teoria acestei
discipline școlare, cât și la practica unei vieți
adulte înțelepte! ■
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I

oan Barbu este un reputat scriitor și jurnalist, fondator și director al primului ziar
independent cu capital privat din România ‒ „Curierul de Vâlcea”. Este autorul a peste
40 de volume de povestiri și romane. Debutul
editorial din 1986 avea să îl consacre drept un
adept al prozei fundamentate pe detaliul de
istorie literară și al apetenței pentru inedit.
Are vocația scrierilor ample, care se continuă în mai multe volume cu aceeași temă și
care demonstrează forța narativă de anvergură,
cu susținerea tensiunii discursului narativ.
Moartea roșie este o dovadă în acest sens:
Duba din noapte, Clopote în lacrimi, Vulturul
albastru.
Am amintit câteva dintre scrierile lui Ioan
Barbu pentru a argumenta acest elan creator, dincolo de vârstă și de preaplinul unei
existențe sub semnul permanentei căutări
a unor nuclee narative care să deconspire
substratul psihologic al unui complex de
trăiri sub haina unor evenimente istorice sau
conjunctural-emoționale.
Schița monografică Un Ragaiac interbelic. Gib I. Mihăescu (Cuvânt înainte Mihaela
I. Rădulescu, Ed. Tipo Moldova, 2021) este o
recuperare necesară pe care scriitorul o face în
urma căutărilor întâmplătoare în arhiva personală: mărturisește că a scris această schiță
în anii 1970-1971, că a avut un referat scris de
reputatul critic și istoric literar Alexandru Piru,
care a propus-o pentru a fi publicată, dar cenzura a respins manuscrisul. Printre motivele
invocate s-a aflat referirea la romanul Rusoaica.
Bordeiul de pe Nistru al locotenentului Ragaiac,
indezirabil atunci, și activitatea publicistică a
lui Gib I. Mihăescu alături de prietenii săi Radu
Gyr, Nichifor Crainic, Ion Vasile.
Ioan Barbu reia schița monografică și o
publică marcat de acea voluptate a redescoperirii unui text, care merită a fi pus în evidență,
bazat pe documente inedite oferite de familia
scriitorului din Drăgășani.
Parcursul biografic al lui Gib I. Mihăescu
este susținut cu detalii de istorie literară,
cunoscute sau prea puțin contextualizate. Ioan
Barbu este însă prezent în numeroase pasaje
ale scrierii biografice, contribuind astfel la
fluența scriiturii și la plăcerea lecturii dincolo
de demersul științific al biografului. Prietenia
lui Gib I. Mihăescu cu Cezar Petrescu este
descrisă în detalii care fac plăcerea lecturii
dincolo de realitatea istorico-literară. Prietenia celor doi, ne amintește Ioan Barbu, datează
din anii celui de-al doilea deceniu interbelic,
când Gib I. Mihăescu se afla la conducerea
revistei „Gândirea” alături de Cezar Petrescu,
la Cluj. Imaginea invocată în amintirile sale
de Cezar Petrecu este parcă desprinsă dintr-o
peliculă cinematografică: „La un sfert de oră.
Foșnea, ridicându-se din pat, căuta scaunul,

Cronică literară
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Restituiri necesare
se așeza la masă. Plecam ochii foarte adânciți
în hârtia mea, la masa mea, prefăcându-mă că
nu văd, că nu aud nimic. Și așa, la două mese
întoarse spate în spate, ca doi supărați juruiți
să nu-și privească în ochi și să nu-și vorbească,
ne pândea ceas târziu după miez de noapte în
scârțâitul mărunt al peniței”. Sursele citate
(Mihai Gafița, Al. Piru, Oscar Han) aduc o contribuție importantă la constituirea profilului
moral și spiritual al lui Gib I. Mihăescu în acea
perioadă, marcat de boală și de insistențele
tatălui său de a se întoarce ca avocat la Drăgășani. Va alege să profeseze la Chișinău, dar
va veni la Drăgășani, fiind anunțat de moartea
tatălui său.

Biograful delimitează perioadele de creație
ale lui Gib I. Mihăescu în funcție de preocupări, ceea ce conferă o notă de originalitate
schiței monografice: avocat, consilier juridic,
jurnalist.
Din manuscrisele oferite de familia lui Gib
I. Mihăescu biograful Ioan Barbu reține acele
pasaje care demonstrează că subiectele nuvelelor sale erau reperate în proximitatea sa, în
activitatea de avocat, sau sunt reținute ca amintiri din copilăria sa. Nuvela Vin nou apare în
„Curentul literar și artistic”. Întâmplarea care
l-a inspirat s-a petrecut în Drăgășani și este
consemnată astfel de Gib I. Mihăescu: „Porcășteanu care se urcă cu calul în bal; vardistul care
admiră, însă când aude pe comisar înjurând, se
repede și-l lovește pe cel care-l admirase”. „Alăturat stilului său personal și bogat în impresii
de o deosebită franchețe, există acea corespondență tainică între mediul avocățesc și anumite
stări interioare, un fel de complicitate ritmică
între climatul fizic și cel uman, care alcătuiește
de fapt una dintre trăsăturile esențiale ale tehnicii sale artistice”. Este aserțiunea pe care Ioan
Barbu o susține argumentat și se constituie

într-un filon al pledoariei sale despre fondul
ideatic al creațiilor autorului Grandiflorei.
Documentarea „de la sursă”, convorbirile cu
membrii familiei lui Gib I. Mihăescu aveau să
îi ofere biografului aflarea unor detalii semnificative pentru reconstituirea genezei creațiilor
literare și dramatice. Piesa de teatru Pavilionul
cu umbre a fost supusă unui travaliu îndelungat,
inițial piesa avea cinci acte, au fost reduse la trei,
titlul prim a fost Am ucis păcatul, „un amestec
de romantism modern, de realism și frenezie
îndrăzneață”, cum avea să sintetizeze Ioan Barbu
invocând cronicile dramatice ale vremii. Piesa
a fost inclusă în repertoriul Teatrului Național
din București și apreciată în epocă.
Ioan Barbu realizează cu subtilitate un
dosar al istoriei unei piese dramatice, Confrații. Elaborată în perioada 1928-1930, piesa nu
a fost jucată niciodată. A fost depusă la Naționalul bucureștean, iar directorul de atunci,
Sică Alexandrescu, i-a propus autorului să
schimbe finalul. Gib I. Mihăescu a refuzat,
iar directorul nu a mai returnat manuscrisul.
La două luni după moartea lui Gib, un articol
nesemnat publicat în „Facla” avea să sesizeze
că acest manuscris trebuie redat familiei. Se
alătură acestui semnal și ziarele „Credința”,
„Zorile”, „Naționalul nostru”, „Viitorul” și
„Gazeta municipală”. Un grup de 22 de scriitori și critici literari, reuniți de Adrian Maniu
semnează un protest. Sică Alexandrescu va
răspunde acestora în articolul Despre dispariția piesei „Confrații” și protestul unui grup de
intelectuali, articol publicat în „Rampa” din 6
decembrie 1935. Istoria a dovedit că manuscrisul a fost multiplicat în cinci exemplare,
trimise la Teatrul Național din Cluj, unul
lui Victor Ion Popa, altul lui Al. Ghibericon.
Manuscrisul original nu a fost găsit, cu toate
că, în articolul său, Sică Alexandrescu subliniase detaliul că manuscrisul fusese înapoiat lui
Gib I. Mihăescu. În arhiva familiei se păstrează
o copie dactilografiată, cu corecturi făcute de
autor. Aceste detalii ale dosarului unei creații
sunt relevante peste timp.
Un Ragaiac interbelic. Gib I. Mihăescu.
Schiță monografică este încă o contribuție notabilă a scriitorului Ioan Barbu în recuperarea
detaliilor de istorie literară, albumul fotografic de la finalul volumului aducând un plus de
informație și inedit. Opera lui Gib Mihăescu
este expresia întretăierii biograficului și a
ficționalului, perspectivă pusă în evidență prin
schița monografică realizată de Ioan Barbu.
Readucerea în actualitate a operei autorului
Rusoaicei, recuperarea propriului manuscris
de către Ioan Barbu constituie un dublu gest
de restitutio cultural, pentru care anfitrionul
Rotondei plopilor aprinși, Salon anual de literatură și artă, merită o dată în plus recunoașterea
în peisajul cultural național. ■
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Împușcări în masă

M

ai – spune Jelani Cobb în Comentariul său din „The New Yorker” – este o
lună tradițional asociată cu instalarea
primăverii, Mother’s Day, graduarea
la toate nivelele, fie școlare fie universitare,
prilejuri de sărbătorire și bucurie. Nu și anul
acesta, când luna mai a fost, în mod teribil,
asociată în America unui alt ritual: funeraliile. În numai zece zile, patruzeci și patru de
persoane au fost ucise în așa numitele mass
shootings, de-a lungul și de-a latul țării. Un
carnaval al violenței care, nu de azi de ieri, confirmă, între altele, lașitatea politică a unei mari
porțiuni dintre liderii noștri aleși, dubioasa
noastră credibilitate morală și farsa simpatiei
publice pentru victime, care se traduce, practic, în nicio schimbare a legilor, a mentalității

culturale sau de orice fel. În două dintre cele
mai grave incidente letale, cea mai vârstnică
victimă a fost o bunică de 86 de ani, împușcată
într-un Tops supermarket din Buﬀalo, New
York, iar cea mai tânără avea doar 9 ani, elevă
în clasa a patra, ucisă împreună cu alți colegi
și colege în sala de clasă la Robb Elementary
School, în Uvalde, Texas.
În același timp, au mai fost similare tragice incidente și în Indiana, Washington State,
Florida, California, Louisiana, Illinois, Pennsylvania, North Carolina... Se pare că mai puțin
de un procent din morțile prin împușcare, în
Statele Unite anual, provin din mass shootings,
dar datele statistice sunt aici superflue și mult
mai puțin semnificative decât un alt amănunt al
acestui mai tragic: fotografiile postate ale acestor copii care au murit, mulți dintre ei zâmbind,
complet ignorând că s-au născut într-o lume
imperfectă. Faptul că știm că acești copii nu
mai sunt în viață, spune Cobb, că acele zâmbete
nu vor mai fi niciodată reiterate, este o acuzație
cu care ne vom trăi tot restul vieții noastre. Ca
și el, așa o simt și eu, american mult mai nou.
Unele victime au fost ucise în mod evident
pentru că erau negri; ceilalți pentru rațiuni
greu de deslușit. Totuși, împușcările în masă
din Buﬀalo și Uvalde demonstrează notabile
similarități. Ambii criminali aveau optsprezece
ani și își cumpăraseră în mod legal(!) armele

semi-automate cu puțină vreme înainte de
mass shootings. Ambii trăgători și-au început
acțiunea înainte de a intra în cele două clădiri
unde au avut loc masacrele. În sfârșit, și unul
și celălalt au încercat să fie opriți de persoane
înarmate (gardieni sau ofițeri), dar fără niciun
succes. Lucrurile acestea sunt mai mult sau mai
puțin semnificative.
Să ne aducem aminte că, acum zece ani,
după oroarea din Newton, Connecticut –
unde un tânăr de douăzeci de ani, cu o armă
semi-automată a pătruns în Samdy Hook
Elementary School și a împușcat în mod fatal
douăzeci de copii și șase adulți – Wayne La
Pierre, CEO al National Rifle Association a
declarat că „singurul lucru care îl poate opri
pe un ins rău cu un pistol este un ins bun cu un
pistol”. Ideea aceasta periculoasă a unor protectori înarmați de tip vigilante reflectă viziunea
unei societăți în care armele de foc sunt un
lucru la fel de comun și accesibil ca telefoanele
celulare și unde mai multe arme înseamnă mai
multă siguranță. Dacă ideea a sunat absurdă
atunci, cu trecerea timpului a fost probată ca
atare și în mod empiric.
Cu doi ani în urmă, un studiu publicat
în Justice Quarterly examina efectele legilor
privind armele în fiecare dintre state. Emma
Friedel, profesor asistent de criminologie la
Florida State University, s-a concentrat pe rata
posesiei armelor și pe proliferarea legislației
restrictive între 1991 și 2016. Legislatorii statelor care au susținut legi mai laxe tindeau să
argumenteze că un public cât mai larg înarmat
va servi cauza descurajării violenței. Or Friedel
a constatat tocmai contrariul: rata omuciderilor
cu arme de foc în statele mai permisive a fost cu
11% mai mare decât în statele cu legislație mai
strictă, iar probabilitatea împușcării în masă
(mass shooting) a crescut cu aproximativ 53% în
state cu număr mai mare de posesori de arme.
Absurditatea argumentului amintit are un
indicator clar și în faptul că unul din cele mai
recente masacre s-a întâmplat în Texas, un stat
care are mai mult de opt mii de comercianți de
arme și unde se estimează că 37% din populație
posedă arme de foc. Anul trecut, guvernatorul Greg Abbott a semnat o lege care permitea
majorității texanilor să posede un pistol fără
nicio licență și fără obligatoriul antrenament.
Această legislație nu a prevenit cu nimic carnagiul din Uvalde, tot așa cum legislația dinainte,
permițând acces mai ușor la arme, nu a prevenit împușcarea în masă din 2019, care a ucis
23 de persoane într-un Walmart din El Paso,
sau atacul din 2017, din Sutherland Spring,
care a scurtat viața a 26 de credincioși dintr-o
biserică rurală.
Și acum să ne gândim că în acest context
Beto O’Rourke l-a confruntat pe guvernatorul Abbott în timpul unei conferințe de presă
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în Uvalde, la câteva zile după crima în masă:
„Momentul pentru a opri următorul carnagiu
– a spus el – e chiar acum, iar dumneata nu
faci nimic, deși totul e în puterea dumitale”, a
mai adăugat fostul reprezentat democratic în
Congres și candidat Prezidențial, a cărui poziție clară împotriva răspândirii armelor de foc,
după nenorocirea din El Paso, părea să-i compromită orice viitor politic. Iată că nu e chiar
așa și lumea se mai deșteaptă. El îl va confrunta
pentru poziția de guvernator chiar pe Abbott
toamna aceasta. Asta explică oarecum și de ce
Don Mc Laughlin, primarul republican din
Uvalde, care a apărut la Tucker Carlson’s Show
l-a numit pe O’Rourke a sick son of a bitch,
acuzându-l că face din împușcările în masă o

problemă politică. Senatorul Ted Cruz, prezent
și el la conferința de presă, a declarat mai târziu
că e și el exasperat de politizarea acestor împușcări în masă, de fiecare dată când se întâmplă...
Dar oare chiar se întâmplă sau este ceva mult
mai profund în întâmplarea lor atât de deasă? Să
nu mai spunem că două zile după conferința de
presă vajnicul senator vorbea, aplaudat, la The
Annual N.R.A Convention în Houston...
Cum să nu implici un element politic în
uciderea în masă a zeci de copii din școala
elementară? Cum să spui că accesul liber sau
aproape liber la arme semi-automate, de distrugere în masă, nu are un substrat politic?
Accesul liber la astfel de arsenale e o problemă
profund politică, dincolo de apartenența la un
partid sau altul. Dar e și una a zeloșilor credincioși în sacrosanctul Second Ammendment
care consfințește dreptul de a purta armă,
Constituția trebuie privită cu respect dar și cu
creativitate în funcție de evoluția istorică.
Și asta trebuie făcut pentru respectul vieților
celor care sunt fără vină expuși. Și sunt mulți!
Așadar, cât mai repede! ■
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M

aria s-a trezit într-o zi frumoasă de
mai cu un bărbat la poartă. Era destul
de tânăr, slab ca un ogar, dar vânjos
și puțin cocoșat pentru că avea pe umeri un
sac destul de greu. Nu-l mai văzuse niciodată
în cartierul lor de case mici de mahala acolo
undeva la marginea Constanței, unde toți se
știau între ei. Omul cu sacul a întrebat-o peste
gard dacă ea e Maria Hagiu. Femeia a confirmat dând din cap. Bărbatul a deschis poarta
cu piciorul, a intrat în curte și i-a aruncat sacul
la picioare. Pe el era imprimată mare secera și
ciocanul, iar dedesubt era scris cu cărbune: „Mă
numesc Vasile Hagiu, sunt în viață în Siberia,
lagărul 33, unde fac saci de iută. Vă rog anunțați-o pe soția mea Maria Hagiu din Constanța,
strada Tomis, nr. 15, România”. Maria a rămas
mută neștiind ce să spună. Îl privea consternată.
- Nu sunt de la poștă, doamnă, nici de la
miliție. Sunt hamal în port. Sacul ăsta cred că
e pentru dumneavoastră. Aveți copii?
- Da, a murmurat Maria temătoare.
- Atunci puteți păstra zahărul din sac.
L-am descărcat azi de pe un vapor sovietic care
venea din Cuba. Închideți poarta să nu ne vadă
cineva, pot fi arestat pentru furt, Dumnezeu
știe câți saci ca ăsta a trimis până acum prin
lume, săracul Vasile.
Apoi omul s-a întors și a dispărut de parcă
nici n-ar fi fost acolo vreodată. Maria a rămas
în fața sacului și a mai citit mesajul de câteva
ori. Soțul a ieșit din casă și a întrebat-o simplu:
- Ce s-a întâmplat, draga mea? Vești rele?
- Nu, George...
- Dar sacul ăsta de unde a apărut?
Maria a intrat tăcută în casă și s-a dus direct
în dormitor unde își ținea cutiuța cu scrisori
și poze vechi, îngălbenite de timp. S-a uitat
la câteva în care era foarte tânără și subțire.
Într-una din ele era cu Vasile la starea civilă
semnând hârtiile de căsătorie înainte de nunta
lor la un restaurant din Mamaia, pe malul
lacului Techirghiol. Era chiar la începutul războiului, care încă mocnea ca o grămadă de jar
roșu gata să scoată flăcări. A scos o scrisoare
datată în 1943, trimisă de Comandamentul
Armatei Române și i-a dat-o lui George. Era
certificatul de deces al lui Vasile Hagiu, fostul
ei bărbat mort undeva lângă Stalingrad, unde
regimentul lui fusese aproape complet decimat
de ofensiva rușilor. George a ieșit afară, și-a
aprins o țigară și s-a așezat pe treptele de la
intrare. Când a terminat-o a intrat în casă și a
adus o sticlă de vin roșu și două pahare. Le-a
umplut, i-a dat unul Mariei și i-a spus simplu:
- Să bem pentru Vasile, săracul! Și-a mai
aprins o țigară Mărășești cu o brichetă care
mirosea puternic a benzină, apoi încă una și
au stat pe trepte până au terminat vinul. În
fața lor era sacul de iută plin cu zahăr cubanez,
marfă rară în România. Îl priveau speriați de
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Sacul de iută
parcă înăuntrul lui ar fi fost cenușa și sufletul
lui Vasile Hagiu, care uite că nu murise.
- E el, a spus la un moment dat Maria, îi
cunosc scrisul. Și acum ce să fac?
- Îți spun eu ce. Mâine ne sculăm devreme,
ne îmbrăcăm frumos și mergem la București
la Ambasada Sovietică cu sacul.
- Băiatului când îi spunem? Era vorba de
Stelian, băiatul lui Vasile care avea 19 de ani și
își făcea stagiul militar la Brașov, la Vânătorii
de munte. Lumea se schimbase, era pace, dar
armată tot trebuia să faci pentru doi ani. Stelian zicea că-i plac munții așa că se dădu peste
cap să ajungă la Vânătorii de munte. Aveau pe
perete o poză cu el, îmbrăcat în alb pe schiuri,
cu o armă lungă pe spate.
- De ce naiba îl mai țin prizonier, doar
i-au eliberat pe toți, a spus calm George. Războiul ăsta a încurcat multe, iar eu l-am luat de
unde l-a lăsat Vasile. Am luptat și împotriva
rușilor, și a nemților. Cum, necum, dar parcă
germanii erau mai buni ca rușii, cel puțin cu
numărătoarea și îngroparea morților, cu jafurile și violarea femeilor. Ceva nu-i în regulă în
toată povestea asta!
George a luat sacul în casă și l-a desfăcut la
un colț. Voia să vadă cu ochii lui ce era înăuntru. A pus pe limbă puțin praf alb dinăuntru
să fie sigur că e zahăr. L-au vărsat pe tot într-o
găleată mare și s-au uitat la sac ca la o scrisoare
stranie ajunsă pe pământ dintr-o altă lume.
- Cred că acum avem zahăr pentru un an.
Mâine vă fac cornulețe cu nuci, spuse Maria,
care ca orice femeie trebuia să se gândească cu
o zi înainte ce le va pune alor săi pe masă. Cu
George era căsătorită de 13 ani, aveau un băiat
împreună, care era la bunici peste vară și care
zicea că el nu vrea să facă niciun fel de armată
când îi va veni rândul.
- Atunci pune-te cu burta pe carte și învață
să intri la facultate, îi spunea Maria. Altfel o
să te ia la armată și poți să ajungi carne de tun
pentru alții.
A doua zi s-au sculat cu noaptea în cap,
s-au îmbrăcat frumos și au plecat la București.
Spre prânz erau în Gara de Nord și au luat un
troleibuz până la Ambasada Sovietică care era
undeva pe Șoseaua Kiseleﬀ. O clădire înaltă,
impozantă, îngropată în verdeață ca o cazemată
a puterii și convingerilor nestrămutate. Soldații
de la poartă i-au întrebat ce căutau acolo.
- Avem o scrisoare pentru Ambasada
Sovietică, au răspuns amândoi.
- Arătați-ne scrisoarea.
- Maria a scos șovăitor sacul din sacoșă.
E un mesaj de la soțul meu care e încă deținut
de război în Siberia, din 1943...
- Asta nu e o scrisoare! Și dânsul cine e?
Întrebă ofițerul de la intrare arătând spre George.
- Sunt fratele dânsei, șopti George.
- Așteptați să întreb înăuntru, spuse

ofițerul rus, care vorbea și românește. Se
întoarse după 10 minute și-i spuse Mariei:
- Puteți intra doar dumneavoastră. Ofițerul,
înarmat cu un pistol ținut într-o teacă de piele
lucioasă, o însoți înăuntru la un ghișeu unde o
aștepta un bărbat care stătea la un birou cu coatele pe masă. Maria îi întinse certificatul de deces
al soțului emis de Armata a 4-a Română, după
bătălia de la Stalingrad, apoi îi puse sacul pe masă.
- L-a găsit cineva ieri pe un vapor sovietic
care aducea la Constanța zahăr din Cuba. E
scrisul soțului meu. Vă rog să investigați și să-l
căutați pe Vasile Hagiu.
- Și zahărul din sac unde e?
- Nu știu, tovarășe consul.
- Bine, bine. Lasă sacul aici. Vom investiga
cazul. La revedere.
Se întoarseră la Constanța cu un tren de
noapte și pentru un timp nu mai vorbiră nimic
despre Vasile Hagiu și soarta lui. De fapt nu mai
vorbiră mai nimic, pentru că între Maria și George
se lăsase o tăcere ciudată pe care o umpleau doar
cu vorbe și comenzi necesare pe care oamenii le
folosesc automat, ca la armată, când soldații trecuți prin multe bătălii deja știu ce au de făcut.
Cireșii erau demult ieșiți din floare și vița-devie se urcase pe garduri trecând de la un vecin la
altul de nu mai știai care a cui e. Toamna fiecare
culegea strugurii care crescuseră pe proprietatea
lor și făceau vin de casă cât să le ajungă până
după Crăciun. Tot vinul din mahalaua aceea
avea același gust și aceeași culoare, roșu-roz ca
un sânge amestecat cu apă. Doar vița-de-vie a
Mariei Hagiu se cam sălbăticise de când Vasile
se dusese la război și murise la ruși. O mai tăiau
vecinii și apoi noul ei soț, George, care treptat
învățase s-o taie cum trebuie.
A mai trecut o lună și cireșii din curte s-au
scuturat. Vița-de-vie a crescut peste măsură
strângând cu corzile ei gardurile și casele din
mahala care parcă se adunaseră mai aproape
una de alta, îngropate în verdeața sudului. Dacă
mergeai pe jos câteva străzi mai spre vest vedeai
valurile Mării Negre care uneori noaptea când
era liniște se auzeau până la ei în grădină.
Maria scosese oglinda mare de la intrare.
Știa că îmbătrânise și se lățise în șolduri așa
că nu mai voia ca luciul oglinzii să-i tot arate
cât se schimbase. După război îi trebuiseră
trei-patru ani să nu se mai gândească la Vasile
pe care îl iubise cu adevărat. Îl visase de atâtea
ori, plimbându-se împreună prin Constanța,
pe plaja din Mamaia, sau iubindu-se în patul în
care acum dormea cu George. Era sigură că va
rămâne singură toată viața, ca atâtea văduve de
război care-și creșteau copiii încruntate, mereu
îmbrăcate în negru, ca niște ciocli resemnați
care nu avuseseră nici măcar privilegiul de
a-și conduce bărbații morți la cimitir. Când se
ducea duminica la biserică era plin de ele. ■
(Continuare în nr. viitor)
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FIRAN

Oglinda aburită

A

r fi putut fi o zi ca oricare alta. Timpul
curgea greoi, un râu tulbure de câmpie
care nu avea puterea să limpezească
nimic. În cabina de machiaj David își
studia atent fața în oglinda luminată de becuri
rotunde așezate pe rama aurită. Arăta mai tânăr
decât era, mai sceptic decât s-ar fi cuvenit să fie.
S-a privit atent până când o sprânceană i s-a ridicat
involuntar și un mușchi a început să-i zvâcnească
pe obraz. Ușurința cu care cuvintele îi veneau
pe buze nu avea nimic de-a face cu greutatea
care îi apăsa uneori sufletul. În ziua aceea avea
să-și încerce pe deplin măsura. Își spunea asta
de fiecare dată pentru că, așa cum propovăduia
altora, fiecare zi putea fi cea mai importantă din
viață, sau ultima. Doar că în momentul acela nu
bănuia furtuna care urma să se dezlănțuie.
Lucrurile decurgeau normal, ca înaintea fiecărei cuvântări în fața unei audiențe setoase să-i
soarbă înțelepciuni rostite simplu dar dobândite
cu pricepere și construite cu migală. O asistentă
scundă cu fire în urechi a băgat capul pe ușă
și i-a susurat oarecum autoritar: Zece minute!
David a tușit automat dregându-și vocea. Urma
un lung maraton în care se angaja cu toată ființa,
studiindu-și nu doar inflexiunile vocii, dar și gesturile, mișcarea scenică, lacrimile oprite la timp,
salturile dintr-un colț al scenei în altul, puterea
de a împietri și de a-și imobiliza audiența cu
un singur cuvânt rostit cum doar el știa când
și cum. Un artist, un actor de geniu, un orator
hipnotizant, un terapeut perspicace, un vindecător get-beget, o forță capabilă să miște mulțimile
în orice direcție ar fi dorit. Nu era el salvatorul
atâtor zeci și zeci de mii de nefericiți orbecăind
prin hățișurile existenței? Și ce erau speranțele
decât iluzii dezbrăcate de incertitudine și investite cu încrederea că ar putea fi reale. Linia fină
dintre real și imaginar desenează succesul. Iar
succesul este doar o percepție. Împăcarea și mulțumirea de sine pun temelia succesului. Cum te
vezi tu în oglindă poate să difere de cum te văd
alții, dar asta nu mai e treaba ta, tu trebuie să-ți
șlefuiești imaginea până te vei declara mulțumit. Căci totul e imagine. Nimic nu e adevărat
oricând și până la capăt, adevărul este personal,
flexibil, poate fi adaptat la orice realitate. În orice
situație, obiect, întâmplare, fiecare vede altceva,
realitatea este percepută de fiecare după puterea
lui de înțelegere și de interpretare, după sufletul
lui, deci fiecare deține adevărul lui. Câte nu i-a
învățat! Nu ca un propovăduitor evanghelist. O
minte luminată de trecerea prin tunelul morții
către lumea de dincolo și revenirea miraculoasă
aici, cu misiunea clară de a-i ilumina pe alții.
Asta dacă ar fi să pui în doar două cuvinte rostul
lui David pe lume. Dar era mult mai mult.
O rază de soare reflectată de oglindă
arunca reflexe portocalii pe chipul lui fardat.
I s-a aprins fața și deasupra capului lumina se
unduia într-o aură cum se pare că au doar aleșii.

A rejectat totdeauna să fie considerat un ales.
Nu din modestie. Asta i-ar fi anulat toată truda.
Aleșilor le vin lucrurile de-a gata, se nasc atotcunoscători, or el se chinuise ani de zile, muncise
mult, explorase toate căile și recursese la orice
mijloace ca să ajungă idolul maselor. El era unul
de-al lor, un om obișnuit căruia i se dăduse să
poarte o cruce neobișnuit de grea. Salvarea din
întuneric prin puterea cuvântului. Credincioși
sau agnostici, de toate religiile și formațiile,
de toate etniile, oameni cinstiți și deschiși, nu
naivi cum s-ar grăbi unii să-i numească, oameni
încrezători în lumea asta, care nu exclud însă
nici lumea de dincolo, o posibilitate ispititoare.
El venea chiar de dincolo, el văzuse cu ochii
lui și simțise în fiecare celulă trecerea prin și
căderea în lumina eternă. Lui David îi plăceau
metaforele, le folosea des, ascultând cu satisfacție efectul lor în murmurul de mulțumire care
se ridica din sălile uriașe. Era modul lui de a-și
arăta respectul pentru ascultătorii care-l adulau,
creditându-i la rândul lui cu inteligență și imaginație în descifrarea sensului metaforelor. În fond,
subconștientul e mare amator de metafore și
neobișnuit, îi poți capta atenția și atinge scopuri
incredibile prin folosirea cu măiestrie a cuvintelor, imaginilor și sugestiilor surprinzătoare. Iar
David era un maestru. Învățase în toți anii ăștia
de când se trezise cu crucea iluminării pe umeri
că e mai bine să repeți inteligent ceea ce alții au
spus bine decât să improvizezi în gamă minoră
mânat de vanitatea că ai spune ceva original.
Învățase pe dinafară proverbe asiatice și enunțuri
filosofice occidentale, zicători populare, reflecții
și aforisme, pasaje din cărți de religie și din
cursuri de dezvoltare personală, teorii spirituale
și mantre. Le trecea prin el, le simțea, le interpreta, le livra dezinhibat și convingător, deveneau
toate ale lui și el creștea prin ele.
Aura creată de reflexia razei de soare i se
încinsese în jurul creștetului și machiajul începuse să se topească ușor formând mici riduri
pe frunte și în jurul gurii. O picătură de fard
arămiu i se prelingea pe barbă. Transpirase de
atâta lumină. Sau poate îmbătrânea. Ușa cabinei se deschise din nou și asistentul principal
dădu buzna vorbind agitat.
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- Sala e arhiplină. Niciun loc liber. Ne-au
anunțat că vine și Guvernatorul!
- Guvernatorul? Întrebă David abținându-se să se arate măgulit.
- Mai ai două minute! Dar zic să întârziem
până apare...Ah, și mai e ceva. Băiatul n-a apărut.
- N-a apărut? Cu atât mai bine, azi nu
vom face nicio sesiune de vindecare, și-a frecat
palmele mulțumit David, mai ales dacă e și
Guvernatorul aici. Prestația mea e îndeajuns.
Și va fi strălucită.
- Nu se poate.
- Ce nu se poate? S-a încruntat David și
aura i-a pălit puțin.
- S-a înscris pentru ședința de vindecare
cineva important...Persoană publică. El însuși
un fel de... guru, a vrut să spună asistentul dar
s-a oprit la timp știind că lui David cuvântul i
se părea trivial, un fel de...vindecător el însuși.
E în primul rând.
- Ați înnebunit? Tocmai azi? Acceptați o
persoană necunoscută, neverificată?
- N-am avut ce face...
- Idioți! Cară-te, a tunat David făcându-i
semn cu mâna să iasă și să-l lase singur.
Aura se evaporase. Își trecu mână prin
părul vopsit proaspăt. Se va descurca. Era
născut să se descurce, așa cum și mort o făcuse.
Va vorbi până îi va epuiza. Nu va mai rămâne
timp pentru nicio vindecare personală. Vindecarea se face la grămadă, și David avea forța
asta. Fixă oglinda și își căută fraza de început.
Nu știm niciodată care vine prima, ziua de
mâine sau viața viitoare. Suna bine. Nimeni
nu avea de unde să știe că era un proverb tibetan. Un început care îi cădea mănușă. De aici
se va lansa într-o tiradă pe care Guvernatorul
o va ține minte toată viața. Și chiar dincolo de
ea. Încercă să zâmbească în gând dar pe buze
îi apăru doar un rictus trist ca unui clov obosit
nevoit să nu dezamăgească. Stinse luminile și
înainte să iasă din cabină își strânse papionul
la gât, își umflă pieptul, trase mânecile cămășii în jos și mai aruncă o privire spre oglindă.
Cu fiecare privire devenim altcineva. Oglinda
se aburise. ■
(fragment din romanul Dincolo)
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Jesse SALVO

Rinocerul albastru

S

e prea poate să nu fiu cel mai bun
povestitor al acestor întâmplări. Și nu
vă aduc nicio vină dacă nu mă credeți.
Pe vremuri am avut o poziție respectabilă în
domeniul meu, dar pare-se că am pierdut totul
când s-a descoperit implicarea mea în relatarea
unor acțiuni armate dintr-un război îndepărtat. Ca urmare am fost ridiculizat, concediat,
scos în afara breslei căreia i-am aparținut,
interzicându-mi-se să continui să fac singurul
lucru pe care îl făceam bine. Timp de cinci ani
am încercat, cumva anonim, să lucrez tăcut,
ca un om obișnuit. Întâi la o stație de benzină,
apoi la o companie de grădinărit. De ambele
dăți am fost descoperit, recunoscut de cineva,
și s-a decis că aceleași calități care m-au făcut
nepotrivit de a fi jurnalist mă fac nepotrivit să
număr banii încasați la sfârșitul zilei, sau să
pun îngrășământ la plante. Așa că m-am întors
în cabana mea. Mă învârteam de colo-colo, fără
scop, căutând în van ceva de lucru și gândindu-mă adesea la sinucidere, când, într-o zi de
primăvară, cineva mi-a bătut la ușă și mi-a
schimbat brusc cursul vieții.
Sairy Wellcomme era, poate, cu cinci ani mai
tânără ca mine. Eu eram neîngrijit, cu pungi de
nesomn sub ochi, iar ea era îmbrăcată frumos,
cu părul și unghiile scurte, înaltă, cu ochelari cu
ramă groasă și o ținută dreaptă. „Sunt biolog”, a
fost primul lucru pe care l-a spus.
„O.K.” am răspuns. Cum mă prinsese în
timp ce îmi rulam o țigară, am revenit la treaba
mea cu o mică întârziere, ca și cum adesea primeam o asemenea vizită în cabana mea din
Adirondack. „De fapt”, a continuat ea intrând
în cabană, „sunt zoolog”.
Era cam ora trei după-amiază, iar în
Adirondacks, într-o primăvară târzie, vremea
este plăcută dar aerul plin cu insecte pestilențiale. Un măcăleandru, așezat pe o ramură de
copac la marginea curții, scotea triluri.
„Noroc că ai precizat asta.” Am răsfoit printre hârtiile de pe podea încercând să găsesc ce
începusem să citesc (memoria mea este cam
încețoșată). Goober, câinele meu, cam bădăran
de felul lui, a lătrat o dată, pentru a ne da de
înțeles că ia parte la conversație. „Știu cine ești”,
a continuat Sairy Wellcomme, măsurându-mă
circumspect.
„O.K.”, am spus, „deci, cu cine am onoarea?”
„Mă numesc Sairy Wellcomme.”
„Un nume ciudat”, am remarcat, știind că ar
putea spune același lucru despre mine.

Jesse Salvo, născut în New York, trăiește în
Spania. A scris numeroase povestiri publicate
în reviste literare și este editor de proză pentru
revista „Bull Magazine”.
Romanul său The Blue Rhinoceros a fost
recent publicat la New Meridian Arts, SUA.
„Mda, ăsta este numele meu”, mi-a răspuns.
Au trecut câteva secunde. „Vreau să te angajez”,
a rostit ea într-un târziu. Am ridicat ochii. În
timp ce o priveam, ea își rotea privirea prin
cabana mea. Goober s-a apropiat să îi miroase
mâna.

„Spui că știi cine sunt”, am spus. A dat din
cap aprobator. „Nimeni care mă cunoaște nu
vrea să mă angajeze”, am spus pipăindu-mi
buzunarele în căutarea brichetei. Nu a spus
nimic.
Am un sindrom conversațional: de câte ori
vorbesc cu cineva trebuie să fac ceva cu mâinile. Nu îl consider un neajuns, dimpotrivă,
este o necesitate pozitivă, altminteri m-aș plictisi grozav conversând pur și simplu. Este, de
asemenea, ceea ce m-a făcut să fiu un alcoolic
eficient multă vreme, până când am decis să
elimin lucrurile mici ce îmi aduceau bucurie
în viață.
I-am studiat hainele de bună calitate, ceasul
de la mână, rama ochelarilor. „Spui că ești
biolog.”
„Zoolog”, m-a corectat.
„Zoologia pare să fie bănoasă în ultima
vreme”, am comentat uitându-mă la ceasul ei,
apoi am revenit la mâinile mele ocupate. Și-a
dres vocea: „Asta se leagă de motivul vizitei
mele aici.” Sairy Wellcomme suna iritată, ceea

Acțiunea romanului se petrece în 2030,
în localitatea Lake Placid, statul New York.
Autorul numește în introducerea cărții un șir
de scriitori, oameni de artă, nume celebre care
i-au influențat scrierea, începând cu Eugen
Ionescu.
ce o făcea mai interesantă. „Mărturisesc că
am moștenit o mare sumă de bani la moartea
părinților mei, pe când eram foarte tânără.”
„Deci, pentru ce vrei să mă angajezi, Sairy
Wellcomme, zoolog independent și bogat?”
A privit în jos și l-a mângâiat pe Goober.
Afară, muștele grase și negre bâzâiau psihotic
zburând încoace și încolo. „Am nevoie de tine
pentru a rezolva o crimă.” Și-a ridicat privirea,
jenată. M-am uitat cu atenție la fața acestei
femei. Chiar în lumina slabă din cabană, părea
a fi foarte stresată. Am clătinat din cap.
„Nu voi fi în stare să îți spun cine ți-a ucis
părinții”, am spus decis. „Oricât mi-ar place să
jefuiesc o fată bogată de bani, nu consider că
pot, în acest caz.”
M-a întrerupt, clătinându-și capul. „Nu este
vorba despre părinții mei”, a spus.
„Atunci despre cine?”
„Nu este chiar cine”, a spus, „de fapt știu
cine este responsabil pentru, hmmm, moarte”.
Măsura camera, pășind în cercuri mari și
jucându-se cu colierul de la gât ca o adevărată
doamnă din înalta societate inspectând locuința modestă a unui angajat. Sincer vorbind,
cabana nu era atât de rea. Puțin dezordonată.
Hm, da, mai erau și șosete atârnate peste tot.
Aveam mașină de spălat, dar nu și de uscat,
așa încât îmi atârnam rufele la uscat afară, pe o
sfoară. Și sigur că uneori cabana mea era decorată cu haine care nu puteau fi atârnate afară, ci
își găseau un cârlig sau o suprafață pe undeva
înăuntru. Ai crede că ai o problema cu hainele
mari, când, de fapt, cel mai complicat este să
găsești loc pentru obiectele mici, ca mănuși sau
șosete, pe care nu le poți agăța una câte una
pe sfoara de uscat decât dacă vrei să îți pierzi
cu totul mințile, așa că micile șosete își găsesc
locuri pe oriunde se poate agăța ceva în casă,
într-o dezordine cosmică. În sfârșit, nu știu alții
ce fac, dar ăsta este modul meu.
„Te rog”, i-am spus, „te rog mult, să lăsăm
teatralismele”. Goober a lătrat din nou, s-a
învârtit de trei ori într-un cerc, apoi a început
să își alerge coada.
„Fii băiat bun”, îi spuse atunci Ms. Wellcomme, ridicând apoi ochii spre mine și
mușcându-și ușor buza de sus. „Mi-e teamă
că toată povestea va suna foarte caraghios.”
„Nu-i nimic”, i-am răspuns, „fetele bogate
își pot permite să fie caraghioase. Este unul
dintre privilegiile conferite de avere”.
Continuare în p. 16
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e 24 noiembrie 2016 părăseam Bucureștiul cu destinația Dakar. Nu mai
fusesem în Senegal, nu mai călătorisem
în Africa. Pe aeroportul din Paris, pe timpul
escalei de patru ore și jumătate, bătea un vânt
mai sâcâitor decât afară, unde erau vreo trei
grade și cer cenușiu. În terminalul de sticlă,
aerul condiționat fixat pe la 16 grade se adăuga
vâjâitului care venea din exterior. La salonul Air
France pentru călătorii de la clasa business, îmi
tremura furculița în mână de frig. Nici vorbă să
te poți relaxa în confort și să te bucuri că ești un
privilegiat al sorții. Ce-i drept, prin boutiqueurile de la etaj era ceva mai bine, dar eu aveam
un troller burdușit și o geantă de mână mare
cât trollerul, nu-mi puteam căra bagajul decât
fixând cele două piese una peste alta, iar prin
locurile unde puteai cheltui bani, n-aveai voie
cu troller-ul. N-am cumpărat nimic, m-am
plimbat fără încetare de la un capăt la altul al
terminalului cu valizele pe un cărucior, ca să nu
îngheț stând jos. Las’ că o să-mi iasă căldura pe
nas în următorii ani, îmi spuneam, îngrijorată
peste măsură că nasul meu se înfunda tot mai
tare, gâtul mă ustura și sinusurile îmi dădeau
semne că se revoltă, cum nu mai făcuseră de
prin anii ’80, când făceam naveta la Popești-Leordeni și dârdâiam pe scara sau între geamurile
stricate ale autobuzului 54.
Cu exact 150 de minute înainte de decolarea înscrisă pe bilet, am fost surprinsă să văd,
la Poarta 39, unde era prevăzută îmbarcarea, o
mare de oameni cu multe și nenumărate sarsanale, cu copii și fire de telefoane mobile pe
urechi. De la o oarecare distanță, mi-am închipuit că o fi un zbor spre altă direcție, care pleacă
înaintea visatului meu Dakar. Apropiindu-mă,
am înțeles că mă înșelasem. Cam 400 de oameni
se încolonaseră pentru capitala senegaleză.
Eram sigură că n-am motive să mă grăbesc și că
biletul meu de clasa întâi mă va salva de statul la
coadă. Ei, aș, mai mult de jumătate din călători
beneficiau, ca și mine, de serviciile Priority Fly.
Am privit șirul imens din care aveam să fac și
eu parte. Vreo 40-50 erau europeni ‒ mai mulți
francezi, în general tineri sau pensionari, un
grup de portughezi, câțiva italieni, dar restul,
negrese elegante însoțite de domni la costum,
afaceriști africani cu servietă diplomat, oficiali protejați de aghiotanți, familii cu prunci în
brațe și cu alții de mână, adolescenți și vârstnici,
îmbrăcați frumos și purtând mai ales adidași de
marcă în culori vii. Pe rând, își prezentau actele
și foloseau fără să bâjbâie sistemele electronice
care le scana cărțile de îmbarcare. Eram obosită
și bolnavă, dar mă întrebam cum își pot toți
oamenii aceștia permite să zboare cu un preț
atât de piperat, de vreme ce ministerul la care
lucram de mai bine de 18 ani considera că le
face o mare favoare șefilor de misiune cumpărându-le, doar de două ori într-un mandat, la

sosirea și la plecarea la post, bilete de avion la
business class. În pofida aglomerației, formalitățile de îmbarcare s-au încheiat în timp util.
Am pășit pe ușa avionului cu cele două bagaje
de care îmi doream să scap cât mai repede și un
steward african franțuzit până în vârful unghiilor, după o fugară privire pe boarding pass-ul
meu ‒ cred că se întreba dacă n-am rătăcit
drumul ‒, mi-a urat bun venit, orientându-mă
spre culoarul din dreapta. În spațiul care-mi
fusese indicat, nu erau mai mult de 30 de locuri.
O franțuzoaică blondă în floarea vârstei m-a
întâmpinat, cu un ochi pe hârtia din mâna mea
și am văzut imediat, din grimasa mirată, că ceva
nu-i convine. „O să vă rog să vă așezați aici”,
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însoțitor. I-am întins mâna și i-am spus distinsei senegaleze mirate „Scuzați-mă, doamnă,
că vă deranjez, dar dacă tot mi-ați luat locul,
da-ți-mi voie să folosesc această ocazie pentru
a mă prezenta și pentru a vă ura un zbor plăcut.
Sunt ambasadorul desemnat al României și
călătoresc pentru prima dată spre țara dumneavoastră”. Doamna a murmurat candid un
fel de întrebare surprinsă ‒ „Aaa, v-am luat
locul?!”, s-a ridicat, mi-a strâns mâna și a spus,
„Dați-mi voie să vi-l prezint pe soțul meu,
primul ministru al Senegalului…” Înaltul oficial
s-a ridicat la rândul său și s-a declarat onorat să
mă cunoască, urându-mi bun venit în țara sa.
Soția a întrebat încă o dată, mai mult pentru el
decât pentru mine, dacă într-adevăr
mi-a luat locul, pentru că nu avusese
cunoștință de asta, iar eu am asigurat-o că această întâmplare îmi face
mare plăcere. Voiam să mă întorc la
locul meu și să închei conversația, dar
premierul a adăugat grațios, „Dați-mi
voie să vi-l prezint pe vecinul dumneavoastră de scaun” și m-a însoțit, câțiva
pași, până spre ocupantul locului de
lângă mine, spre culoarul din stânga
cabinei. „Acesta e consilierul Excelenței Sale Macky Sall, președintele
Senegalului. Doamna e noua ambasadoare a României”, și-a făcut el datoria
de gazdă. Mi-a urat încă o dată drum
bun și s-a întors lângă soție.
Dakar – La Palatul prezidențial, cu ES Macky Sall
Consilierul șefului satului era un
mi-a spus cu voce stinsă, arătându-mi scaunul om de vârsta mea. S-a prezentat repede și sucdin mijloc de pe primul rând, „locul dumnea- cint ‒ fost viceprim-ministru și ministru de
voastră a fost ocupat de doamna…” . A arătat interne, venea din aceeași circumscripție cu
din cap spre locul cu pricina, lăsând rușinată președintele, căruia îi rămăsese fidel și care îl
în suspensie finalul propoziției. OK, am zis fără considera mâna lui dreaptă. Era consilierul lui
voce, și m-am așezat cuminte, deși în condiții cu rang de ministru de stat. Inițial, lucrase ca
normale aș fi protestat și aș fi cerut lămuriri. inginer în domeniul electricității, dar activa
Legându-mi centura de siguranță, m-am uitat în politică de mulți ani. Am vorbit mult de
spre rândul din dreapta. 1F, la fereastră, locul una și de alta, de România și de Senegal, de
care-mi era rezervat de la București, fusese proiecte comune și de planuri de viitor. Și-a
ocupat de o doamnă căreia-i dădeam vreo 30 adus aminte că printre prietenii săi se află
de ani, distinsă și ciocolatie, îmbrăcată în alb și și un compatriot însurat cu o româncă. Ar
negru. Lângă ea, un bărbat senegalez în floa- fi fost bucuros dacă ar putea vizita într-o zi
rea vârstei, pe care aveam impresia că-l mai el însuși România. Desigur, dacă șeful statuvăzusem pe undeva, deși eram sigură că nu la lui îi permite, va accepta cu plăcere invitația
coada din aeroport. În scurtă vreme, spre acest mea la una din zilele noastre naționale la
cuplu s-au precipitat, pe rând, membrii echipa- Dakar. La un moment dat, a făcut un semn
jului de bord, dar și câțiva dintre călătorii de pe stewardului să-i aducă haina dintr-un dresrândurile din spate. Chiar cu zgomotul de fond sing ascuns, a scotocit îndelung și mi-a întins
din cabină, am prins frânturi de frază din care o carte de vizită, nu înainte de a scrie pe ea
puteam deduce că domnul aflat la două scaune de mână numărul său de mobil. Pe timpul
de mine, imediat după culoarul din dreapta, e celor cinci ore de zbor, a fost atent și politiun personaj important pe care ceilalți îl salută cos, chiar dacă, din când în când, mai simțea
exprimându-și bucuria de a-l avea la bord sau nevoia să tragă un pui de somn. La aterizare,
de a face cunoștință cu el. La un moment dat, premierul însuși s-a apropiat de scaunul
când lumea s-a liniștit, m-am ridicat de pe meu, mi-a dat cartea lui de vizită și mi-a urat
locul meu și m-am îndreptat spre doamna de încă o dată bun venit pe pământ senegalez.
la geam, trecând prin fața importantului său
Continuare în p. 16
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Rinocerul albastru
Continuare din p. 14

A clătinat capul, părând iritată pentru
a doua oară. Nu era obișnuită să fie tratată
ca o persoană neserioasă.
„Este un rinocer. Ultimul rinocer albastru de pe pământ. Era.”
„Ultimul rinocer albastru de pe pământ”,
am repetat rar. „Și tu crezi că a fost ucis.”
„Știu că a fost ucis”, a răspuns.
„Cum?”
„Eu l-am omorât.”
M-am așezat pe canapea uitându-mă
la această străină. Nu părea deloc nebună.
„Ai ucis ultimul rinocer albastru.”
„Acum șaptesprezece ani.”
„Acum șaptesprezece ani, când aveai... ”
„Aveam 13, sau 12, da, 12 ani. În același
an în care au murit părinții mei. Am ucis
ultimul Rinocer Albastru African.”
„Nu înțeleg.”
Sairy Wellcomme a zâmbit trist și
încheieturile degetelor ei s-au albit.
„Hm, de fapt, mă tem că nici eu nu știu.
De asta vreau să te angajez.”
„Ca să aflu de ce ai ucis ultimul Rinocer
Albastru”, am spus. „Îți datora bani?” A făcut
o grimasă. „Spune-mi ce s-a întâmplat.”
A tras aer în piept și a început să recite,
parcă pe dinafară, ce i s-a întâmplat.
„Pe 30 iunie 2012, în nordul statului New
York, părinții mei au murit într-un accident.
Două zile mai târziu am ucis ultimul Rinocer
Albastru African. Nu îmi amintesc absolut
nimic, nu am idee cum am ajuns la grădina
zoologică, sau ce am făcut între timp. Nu am
idee cum am încropit planul sau de ce. Am
un gol în memorie. Există articole în ziare
despre tot ce a urmat, dar asta este absolut
tot ce îmi amintesc și îți pot spune.”
Nu am scos o vorbă. Nici ea. Deodată,
Sairy Wellcomme a căpătat o greutate nouă,
făptura ei s-a întrupat mai densă, nu pot
spune de unde și cum. Cei mai mulți dintre
noi suntem simpli spectatori ai istoriei. Cam
cum este și cu vremea. Ieșim din casă și, dacă
plouă, ne udăm. De câteva ori în viață însă
am trăit ciudata experiență de a fi în prezența
unuia care creează vremea. Un industriaș
miliardar sau un criminal de război celebru
american. Am simțit același lucru acum, ușor
încovoiat, aplecat înainte pe canapeaua mea,
uitându-mă intens la zoologul anonim.
„O.K.” am spus. „Foarte bine. O.K.”
„O.K. foarte bine O.K. înseamnă că
accepți slujba?”
Am întins palmele deschise, în sus,
întrebător. „De ce să mă angajezi pe mine?”,
am spus. „De ce nu pe cineva acreditat,
poate un detectiv particular?”
„Să punem toate cărțile pe masă.” A
făcut un pas într-o parte, unde lumina
cădea pe ea. Era, poate, cu un centimetru
mai scundă decât mine și surprinzător de
atrăgătoare, cu un aer ușor aristocratic.
„Nu sunt o oarecine în domeniul meu. De
fapt, vorbind cinstit, sunt bine respectată
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în lumea zoologilor.”
„Și deci?”, am întrebat.
„Și deci nu pot să mă laud în lume cu
faptul că am ucis ultimul exemplar al unei
specii. N-aș spune că m-aș face plăcută sau
apreciată de colegi pentru asta.”
„Îmi imaginez”, am spus.
„Dacă ar fi să fiu sinceră cu adevărat,
Dle Entrecarceles”, a spus, cu o expresie
rece încercând să emane o oarecare cruzime, „este compromițător – ar putea fi
informații compromițătoare. Așa că dacă
am de gând să ofer muniție pentru șantaj”.
„Ar fi perfect să o oferi unui mincinos
celebru”, am completat eu. „Sunt măgulit.”
„Îmi pare rău. Nu este nimic personal.”
Și-a lăsat ochii să privească distrat când a
spus, „Dar vei accepta slujba?”
„Hmm”, am spus, uitându-mă intens
la Goober, apoi la fața ei. „Cum planurile
mele la ora asta erau de a-l vinde pe Goober
și a mă arunca în ocean”, am dat din cap
aprobator. „Da, accept slujba ta.” Goober,
auzindu-și numele, s-a uitat în sus bucuros.
„Oh, mă bucur”, spuse Sairy Wellcomme.
„Îmi pare rău să aud că aveai asemenea
planuri.”
„Să nu-ți pară.” Am dat din mână.
„Lucruri mult mai rele se întâmplă unor
oameni mult mai buni.” Ea nu a spus nimic.
M-am simțit deodată energizat, plin de
viață, cu un scop bine definit, moartea acestui rinocer. „Pentru început, am nevoie de
numele orașului unde s-a întâmplat asta.”
„Orașul?”
„Orașul, localitatea în nordul statului
New York unde a murit rinocerul. Numele
oricărei persoane care te-ar fi putut vedea
în ziua când părinții tăi au fost uciși.”
„Orașul se numea Littoral, New York.”
„Literal.”
„Nu.” Mi l-a spus pe litere, apoi, după
ce l-am scris, a adăugat, „Înseamnă de-a
lungul plajei”.
„Este de-a lungul plajei?”, am întrebat.
„Nu.”
„Minunat”, am spus. Între noi s-a instaurat o mică pauză, timp în care amândoi
am început să ne gândim cât de puțin știam
unul despre celălalt. Cred că a înțeles că mă
gândeam cum totul putea fi doar o misiune
prostească, așa că a spus:
„Te voi plăti foarte bine, Thomas.”
„Sunt convins de asta”, am spus, cu
mintea în altă parte. Am mai discutat puțin
despre slujbă, și noua mea patroană mi-a
spus cum o pot găsi și a plecat. Am rămas
singur în cabana mea, uitându-mă la șosetele
mele ce se uscau pe abajururi și clanțe de uși.
„Hmm”, i-am spus lui Goober. El s-a
uitat la mine gâfâind.
Și uite așa am păcălit moartea cu mâna
mea și mi-am început investigația în dispariția unei specii. ■
(fragment de roman)

Traducere de Alexandra CARIDES
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Soția sa mi-a urat succes și mi-a mulțumit pentru
locul pe care i-l cedasem fără să mă plâng. Am convenit că misiunea mea începea sub auspicii bune.
Am așteptat cu toții ca delegația oficială să
coboare. Vecinul meu îmi spusese că ei vor fi
așteptați și conduși la salonul prezidențial, iar
eu, întrucât nu eram încă acreditată, urma să mă
deplasez cu un microbuz la salonul oficial. La
fel mă informase și primul meu colaborator, în
scurta convorbire telefonică pe care am avut-o
cu el în timpul escalei mele de pe aeroportul
Charles de Gaulle. Când mașinile premierului
și însoțitorilor săi s-au pus în mișcare, iar noi,
cei din spatele echipajului priveam în jos, spre
pistă, cercetând în întunericul înconjurător, am
auzit-o pe stewardesa care mă lămurise unde să
stau, întrebând pilotul dacă mașina care tocmai
demarase era a primului ministru sau a ambasadorului. Tânărul european care stătuse pe scaunul
din stânga mea, despre care mi-am închipuit că
era britanic și pleca spre Africa de Sud, dar cu care
nu schimbasem nicio vorbă, a răspuns prompt
„L’ Ambassadeur c’est Madame!” „Du quel pays?”
m-a întrebat curioasă stewardesa cea blondă. Toți
ochii s-au întors spre mine și spre cele două bagaje
cu care începusem să mă clatin coborând scara.
Când am pus piciorul pe pământ senegalez, cu nasul înfundat și cu capul vâjâind, am
văzut un buchet mare de flori și am auzit cuvintele „Bine ați venit, Doamna Ambasador”. Era
primul meu colaborator, care mă aștepta cu
limuzina protocolului aeroportului, deși tot el
mă instruise cum și de unde să iau microbuzul
ca să ajung în salonul în care el și restul echipei
urmau să mă întâmpine. Directorul de Protocol
al aeroportului era și el acolo. La coborâre, în
timp ce șoferul îmi scotea trollerul din portbagaj
iar eu mă ocupam de geantă și de flori, același
prim colaborator s-a adresat deferent unui domn
în costum cafeniu deschis și m-a prezentat
Excelenței Sale, ambasadorul Diatta, șeful Protocolului prezidențial. Deținea această funcție
de aproape 40 de ani, fusese la București în ’77.
când Senegalul inaugurase sediul primei sale
Ambasade în România. În seara aceea, așteptase delegația cu care eu călătorisem în avion.
Așa se face că, încă de la sosire, am avut șansa
nesperată de a face cunoștință cu trei dintre cei
mai importanți oameni ai statului în care urma
să reprezint România.
Ceilalți doi colaboratori ai mei și șeful Protocolului din aeroport erau aliniați în Salonul
oficial, unde, încă de la intrare, am remarcat o
doamnă strălucitoare, în rochie portocalie și cu
turban sofisticat. Șoferul nostru era și el acolo,
i-am dat referințele valizelor și a plecat în căutarea lor. Fusesem prevenită că bagajele s-ar fi
putut rătăci și că oricum durează mult până să
fie recuperate la bandă. După vreo 20 de minute,
primului meu colaborator i-a sunat telefonul.
Sosise un prim geamantan. La scurt timp, a fost
raportată victoria celui de-al doilea. A durat
ceva până șoferul și-a făcut apariția cu ele. Erau
intacte și întregul grup s-a pus în mișcare. ■
(Continuare în nr. următor)
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refer să istorisesc povești posibile, pe
măsura unui om. Nu lucruri mari, ci
lucruri exacte și cât mai adevărate cu
putință. Sunt mai degrabă un microscop. Adică,
iau o felie de viață și o cercetez de la început și
până la sfârșit, fără să o las să-mi scape. Sunt
cuvintele scriitorului francez Hubert Mingarelli (1956-2020), cel care își definea în acest
fel, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat
în anul 2004, nu doar concepția estetică, ci și
maniera de a-și construi textele și personajele.
Individualizându-se profund în cadrul spațiului cultural
francez și al literaturii contemporane, Mingarelli a preferat
studiilor elaborate și prelungite
existența plină de aventuri – în
armată, pe mare, ori ancorată în
meserii care l-au făcut, nu o dată,
să trăiască de pe o zi pe alta, străbătând în lung și-n lat Europa,
și să cunoască oameni și locuri
care, după cum considera el
însuși, i-ar fi rămas, altfel, necunoscute. Afirmat ca scriitor abia
în 1990, după ce, inițial, sperase
să devină cunoscut în domeniul
artelor plastice și începuse să
deseneze, Hubert Mingarelli va publica o serie
de romane (precum Le bruit du vent – 1991, Vie
de sable – 1998, Une rivière verte et silencieuse –
1999, Quatre soldats – 2003, Hommes sans mère
– 2004, Un repas en hiver – 2012) care produc o
vie impresie în Franța și nu numai, prin temele
pe care le abordează, dar și printr-un stil specific, o viziune originală și o atitudine aparte față
de tot ce înseamnă existență, fie personală, fie a
protagoniștilor pe care îi creează.
Pământul invizibil (La terre invisible – 2019),
cel din urmă roman care îi apare, nominalizat
la Premiul Goncourt, propune cititorilor personaje aparent simple, un stil frust și scuturat,
parcă, de toate posibilele podoabe și o acțiune
redusă la esențe, oferind astfel nu satisfacția suspansului ori pe aceea a spectaculosului narativ,
ci pretextul cel mai potrivit pentru o meditație
profundă asupra condiției umane și a provocărilor cu care ființa omenească poate să se
confrunte în anumite situații limită.
Totul începe în luna iulie a anului 1945, pe
malul Rinului, în regiunea Ruhr, din Germania,
la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial,
imediat după victoria Aliaților asupra armatei
germane. Într-un hotel arborând steagul britanic
al învingătorilor, doi bărbați încearcă să înțeleagă
cum de s-au putut întâmpla toate ororile pe care
le văzuseră în ultimele luni, mai cu seamă după
eliberarea lagărelor naziste. Emoțiile pe care le
simt cei doi sunt doar sugerate, câtă vreme experiența lor aproape că nu poate fi cuprinsă în
cuvinte, iar Hubert Mingarelli știe perfect asta,

rămânând sobru și concis, și adoptând, în mod
simbolic, atitudinea unuia dintre personajele sale,
fotograful care își propune să călătorească prin
Germania și să facă poze, poze cu oameni și cu
locuri, dar mai ales cu oameni, cu chipurile lor,
surprinzându-le expresiile și, poate, o parte dintre
gândurile ascunse, pentru a da, fie și parțial, sens
întâmplărilor care au marcat ultima parte a războiului, dar și pentru a înțelege cum de s-au putut
petrece asemenea orori într-o țară (într-o lume...)
altfel atât de frumoasă. Cu ajutorul colonelului
Collins și al lui O’Leary, tânărul soldat britanic, ajuns pe
front târziu și necunoscându-i ororile decât în treacăt,
dar ascunzând în suflet mari
suferințe, cărora nu știe și nu
poate să le dea glas, fotograful
va începe, așadar, o călătorie
în căutarea instantaneelor
care să-i explice, dincolo de
cuvinte, cum s-au putut
întâmpla măcar o parte din
lucrurile care s-au întâmplat.
Fără îndoială, e și o călătorie
inițiatică, un drum sinuos
înspre sine, dar și o călătorie
menită să descopere adevărul
din spatele tuturor aparențelor și măștilor. Cum
au putut oamenii, altfel atât de pașnici, să accepte
crimele și suferințele inimaginabile la care au fost
supuși semeni ai lor, de unde atâta pasivitate și
indiferență? Cum de nimeni nu a protestat, să fi
fost de vină pentru această tăcere colectivă doar
frica indusă de naziști? Cum s-a putut ajunge
aici, ce anume a determinat atitudinea complice
a tuturor? Sunt întrebări la care Pământul invizibil
nu încearcă neapărat să dea un răspuns definitiv
și unic, ci pe care Hubert Mingarelli are marele
curaj și extraordinara temeritate de a le formula
cu o claritate uluitoare (și, pe alocuri, neiertătoare!), dovedindu-se, în acest fel, nu doar un
scriitor reprezentativ al ultimelor decenii, ci și o
mare conștiință a epocii contemporane, în stare
să pășească pe un teren delicat din toate punctele
de vedere și deloc ușor de abordat, un spațiu unde
durerea, disperarea ori speranța înseamnă mai
mult decât simple vorbe.
Abordând, în acest text, probleme asemănătoare celor dintr-unul din romanele sale
anterioare, Quatre soldats, Mingarelli își demonstrează nu doar arta narativă, ci și capacitatea de
a se apropia de teme spinoase ale epocii noastre
și de a evalua consecințele pe care le au faptele
sau alegerile oamenilor în momentele cele mai
dificile ale existenței lor. Fără să devină moralizator și nedorindu-se nici o clipă un tratat
de bune practici într-ale umanității (cu atât
mai puțin într-ale moralității), Pământul invizibil devine, pe parcurs, un protest împotriva
dezumanizării pe care o produc războaiele,
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dar și demonstrația unei arte unice de exorcizare a tuturor demonilor pe care acei ani atât
de întunecați i-au adus în sufletele oamenilor.
Asemenea unei fotografii perfecte, scriitura lui
Mingarelli e poetică și sobră deopotrivă, empatică și aducătoare de speranță, asemenea unei
icoane aduse în fața oamenilor în vremuri de
restriște. Să înțelegem pentru a nu uita, să înțelegem până la capăt pentru ca astfel de orori să nu
se mai repete, să înțelegem chiar dacă ne doare,
pentru ca, în acest fel, să ne cunoaștem până la
capăt, acestea sunt dezideratele acestei cărți, atât
de tulburătoare în aparenta ei simplitate.
Relatând, prin intermediul fotografiei și al
metodelor specifice artei fotografice experiențele terifiante ale primilor soldați care au ajuns
în lagărele de concentrare naziste și au văzut cei
dintâi ce se întâmplase acolo, Hubert Mingarelli
își asumă sarcina unui adevărat martor tăcut,
dar a cărui menire este și aceea de a pune în
gardă pe toți cei din jur cu privire la pericolele
indiferenței și neimplicării. Căci, desigur, pentru
ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu
facă nimic... Cu fraze uneori scurte, iar alteori
extrem de extinse și lipsite de majoritatea semnelor de punctuație, apropiat, tocmai de aceea,
de lirica modernă, romanul acesta dă senzația
că reușește de-a dreptul să dilate timpul, oferind,
prin descrieri succinte însă mereu expresive,
veritabile imagini ale infernului conflagrației
mondiale. Personajele din roman își retrăiesc,
prin cuvinte, gesturi și mai ales prin tăceri, propriile obsesii și coșmaruri, transformându-se,
însă, și în martorii coșmarului care aproape că
a distrus lumea în acei ani întunecați. Călătoria aceasta pe care o fac cei doi, fotograful și
tânărul șofer britanic, de-a dreptul hipnotică și
dobândind pe parcurs semnificații simbolice
pronunțate, se încheie pe țărmul mării, unde
cei doi vor reuși, în fine, să simtă, după atâta
vreme și după atâtea și atâtea orori, nevoia de
comunicare cu oamenii și de apropiere de aceștia, integrarea în marele univers al naturii, dar și
să aibă speranța că vor reuși, după multe căutări,
să găsească drumul spre casă – și spre ei înșiși.
„Marele minimalist al literaturii franceze
contemporane”, așa cum i s-a spus nu o dată,
Hubert Mingarelli analizează, în Pământul invizibil, raporturile atât de complicate între individ
și istorie, dar și relația între toate istoriile personale ale celor implicați în întâmplările pe care le
relatează și mecanismele marii istorii, cu o artă
extraordinară, mizând pe motive recurente, pe
linii de fugă și pe secvențe poetice ori muzicale,
convins, așa cum a fost întotdeauna, după cum
el însuși a mărturisit, că „literatura trebuie să
emoționeze. Cu acțiune sau fără, nu contează,
condiția e ca autorul să fie obiectiv și sincer. Toate
formele sunt bune, atâta vreme cât nu mint.” ■
Hubert Mingarelli, Pământul invizibil. Trad. Alina Pelea și
Rodica Bacosky, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020.
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Victor Rusu – 80
Galopul cuvintelor
Din fiecare gând
Răsucesc un lasou
Pentru gleznele voastre
De dorul depărtării sfâșiate.
Mi-am răscolit ogorul
Cu felurite unelte
Să vă cuprindă coama
Cu tentaculele de clorofilă,
Înalte,
Să vă izbească botul cu foșnet,
Să vă bandajeze copitele tocite,
A repaus...
Dar voi galopați, galopați...
Poate îmi sunt prea aproape depărtările,
Poate inelul verde al zării
Nu mi se repetă amețitor, înainte...
Și voi galopați, galopați...

Fântânarii
Învățând să zboare,
Vulturii-fântânarii văzduhului,
Se adâncesc în azur
Cu lopețile gemene
Jurate pe neodihnă.
Ei se îngrozesc de propria umbră
Și de aceea și-o ascund sub aripi,
Arzând, alb, până seara târziu,
În văzduh.
O singură dată-și văd umbra
Și atunci o îngroapă
La temelia fântânii inverse,
De zbor,
Ca să dureze.

Simplu
Condiția mea de a fi
Este deschiderea tandră a brațelor tale,
Ne chemăm simplu,
Ca două izvoare în aceeași matcă,
Ca două cântece în același fluier,
Ca două pietre în aceeași statuie...

Îndemn
Aruncă-ți vechile îndoieli
Petrecându-ți duhul de foc
Prin firidele sângelui meu,
Cum își aruncă șarpele
Pielea cea veche
În despicătura copacului.

Poezie
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Gol de aer
Corolele se închid
Când îmi simt respirația,
Izvorul se tulbură
Când îl privesc,
Mângâi culori
Și se sting ...
Totuși, respir, mângâi, privesc.

Din nou
Și iată-ne din nou
Învinși de noi înșine,
Ascultându-ne tăcerile,
Ca doi mesteceni gemeni
După furtună.

Cum uită râul
M-ai uitat,
Cum uită râul în mare
Îmbrățișarea malurilor,
Ce l-au purtat către ea...
M-ai trecut în uitare
Cum se șterge
Din memoria apelor
Drumul corabiei.

Clepsidră
Simțind aburul laptelui,
Pruncul a apucat lacom sânul,
Iscând o clepsidră
Prin care viața se scurge generos
Dintr-o parte în alta...
...Și timpul o răstoarnă mereu,
Repetându-i uimirile...

Zadarnic
Zadarnic te ascunzi
în pădurea-ndoielii:
Păsările îmi vor trece
numele-n triluri,
Frunzele vor fremăta
Despre neliniștea mea,
Fluturii vor scrie în aer
Cu lumini și culori
Poeme de dragoste.
Undele au tremur de buze,
Florile ‒ mireasma vorbelor mele,
Ramurile ‒ tresărire de-mbrățișări
nevăzute...
Simțurile tale mă inventează...■

Dan
DUȚESCU

Ţinutul
iubirii
Ce dacă ești departe
Tu gândul și visul meu
ești clipa de iubire
ce așteaptă o altă
nouă clipă
Un infinit de clipe
ca vântul ce aduce
ploaia
și după ea un soare
ca văpaia unei
iubiri universale
Și pașii tăi se aud ca
vântul care bate
și susurul de ape
Tu iubito ești viața mea
ce curge peste timpuri și
peste atâtea
neîmplinite visuri
Văd ochi-ți triști
ce-au lăcrimat când
furtunile ne țin
departe
Dar deodată apare o rază
de senin din depărtări
nemărginite
Te aduc acum în brațele-mi
imaginare ce te înconjoară
cu atâta dor
Chiar dacă ești departe
te simt atât de aproape
încât
Te strig
Te vreau
Și te implor
să-mi vii din nou
Încerc s-adorm cu tine-n gând
Și râd
Și plâng când mă trezesc
târziu în noapte
Când atât de singur sunt
Ce dacă ești departe
Iubirea noastră străbate
prin timp spre alte lumi spre
alte timpuri
Acolo unde nu există
depărtări nici ploi sau vânturi
Este ținutul unde într-o zi
vom fi doar noi
Îmbrățișați de-a pururi
E locul celor care se iubesc
în veșnicia lui
Acolo îți dau acum iubito
întâlnire pentru eternitate
Nu uita să vii
Se numește poate mult
prea simplu pentru frumusețea
și nemărginirea lui
Vino iubito acum cu mine în
Ținutul Iubirii. ■
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Recuperarea unei valoroase
opere literare

P

oet și prozator, autor de literatură
pentru copii, eseist, istoric și critic literar, publicist cu o bogată activitate, Ion
Pachia-Tatomirescu s-a remarcat ca un scriitor
polivalent. Poet cu puternice reflexii patriotice
în versurile de început, păstrându-se apoi ancorat în arealul mitologiei autohtone, scriitorul se
apropie și prin cercetare științifică de elementele
constitutive ale daco-românismlui, cu accent
pe etno-geneza dacilor, religia lor și mitul
zamolxian, credințele dominante străromânești,
cu originile, răspândirea și interferențele lor –
toate sintetizate într-o prodigioasă eseistică
publicistică și în mai multe volume.

Din această serie de lucrări este și recenta
apariție editorială Escadronul tărăgănătorilor. Turma Tergiversantium (Ed. Waldpress,
Timișoara, 2022), traducere din latină după
Drept-Zamolxianul Donares > Dunăre din
Dacia (Aethicus Ister), personalitate a secolului al V-lea d. H. în Sciția Minor (Dobrogea
de astăzi).
Înainte de a vorbi despre această carte, se
cuvine să menționăm că Aethicus Ister este mai
cunoscut prin lucrarea sa Cosmografie, tradusă
din latină și publicată de același I. Pachia-Tatomirescu, în 2019, cu un amplu studiu
introductiv, tabel cronologic și note. Lucrarea
este, în principal, rezultatul unei călătorii „în
jurul lumii”, efectuată între anii 461-465 d. H.,
cu 101 marinari pelasgo-valahi, cu corăbii cu
pânze, de la Marea Neagră, prin Mediterana,
țărmul european spre nord, insulele Orcade
și Shetland, țărmul Alaska și Kamceatka, apoi
prin Marea Japoniei, țărmurile oceanelor
Pacific și Indian, sudul Africii și revenire în
Mediterana.

Aethicus Ister făcea parte dintr-o familie nobiliară valahă de la Histria și a crescut
într-un mediu cultural-religios bine-cunoscut
în acea perioadă în Sciția Mică. Își desăvârșește
studiile inițiatice, cunoaște în profunzime
„zamolxienele taine ale peșterii de la Limanu”,
precum și tainele științelor și artelor la Academia cavalerilor zamolxieni de la Callatis. A
plecat în celebra călătorie menționată după
ce se pregătise temeinic pentru aceasta, prin
călătorii mai mici în spațiul dacic (inclusiv la
Sarmisegetuza) și european al vremii, dar și
printr-o călătorie terestră mai îndepărtată, pe
urmele lui Alexandru cel Mare.
În studiul introductiv, Ion Pachia
Tatomirescu vorbește despre o „generație de
aur” a spiritualității pe meleagurile daco-valahe de la Dunărea de Jos și citează pe Niceta
Remesianu (autorul imnului întregii Creștinătăți, Pe tine, Doamne, te lăudăm...), Laurențiu
de Novae (autorul unor celebre omilii), Auxențiu Durostoreanu (episcop în Dacia Sud
Dunăreană), Ioan Cassian (autorul Convorbirilor duhovnicești), Fericitul Hieronim din
Stridon-Dacia (traducător al Bibliei din ebraică
în latină), pentru a se opri în detaliu asupra
celebrului personaj Aethicus Ister (aproximativ
21 iunie 424 d. H. ‒ 30 septembrie 499 d. H.).
Tezaurul de spiritualitate preromânească,
în acest spațiu care, la vremea respectivă, era
o zonă culturală remarcabilă în arealul sud
european, a fost cercetat și demonstrat de
mitropolitul și omul de cultură Nestor Vornicescu prin câteva lucrări remarcabile, despre
religia și scrierile patristice de la Dunărea de
Jos, dar și o lucrare intitulată chiar Un filozof
străromân de la Histria dobrogeană ‒ Aethicus
Histricus ‒ autorul unei „Cosmografii” și al unui
alfabet (sec. IV-V), apărută la Editura Mitropoliei Olteniei, în 1986.
Aethicus Ister este autorul mai multor
lucrări și anume: Poeme (traducerea de față)
care cuprinde ode închinate celor cinci elemente considerate fundamentale ale lumii:
aer, apă, foc, lemn, pământ, scrise între anii
440-466. Din orizontul anului 460 datează Rure
artium/Ogorul artelor și meseriilor, iar pentru
plecarea în celebra călătorie pregătește chestionare, o lucrare care probabil era și instrument
de cercetare, cu caracter enciclopedic/interdisciplinar, poliglotă și „mai mult ca sigur, cu
traducere și la fața locului“, în ținuturile pe care
le-a străbătut.
Lucrarea Cosmografie cuprinde date despre
materie, popoarele cunoscute, pământuri
străbătute și insule întâlnite, suflul vânturilor, mișcarea apelor. Aceasta este cunoscută
pentru că, după aproape trei veacuri, în anul
763, un consilier al Papei Paul I, benedictinul
Hieronimus, prezbiter din Freising-Bavaria,
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a primit misiunea de traducere a lucrării din
limba latină (în care autorul însuși o tradusese
din limba maternă pelasgo-valahă). Acolo, în
școala de copiști-scribi a abației din Freising,
lucrarea a cunoscut nu doar o traducere, ci și
o cenzurare („abreviere creștinatoare”) și mai
apoi a fost multiplicată cu ample comentarii.
Revenind la cartea recent editată, reiterăm
că versurile din Escadronul tărăgănătorilor/
Turma Tergiversantium, sunt ode închinate
celor cinci elemente considerate fundamentale în alcătuirea lumii înconjurătoare, dar și
personalității lui Alexandru cel Mare, căruia
îi sunt dedicate mai multe poeme, locurilor
prin care a trecut Aethicus Ister și oamenilor
pe care i-a cunoscut, elementelor de mitologie sau realităților imediate cu care a venit în
contact – munților, văilor, apelor, pădurilor,
fenomenelor naturale. De fapt, Alexandru cel
Mare, a cărui prezență se face simțită în multe
dintre poemele pe care le găsim în volumul
îngrijit de Ion Pachia Tatomirescu, pare a fi fost
un idol al filosofului, poetului și exploratorului
cosmograf.
Versurile sunt de un fior poetic remarcabil
și o muzicalitate accentuată, iar Ion Pachia-Tatomirescu adaugă, prin lucrările tipărite în
2019 și 2022, sâmburele adevărat de creație
a unei personalități a cărei operă, alături de
tot ce mai poate fi cunoscut din creațiile îndepărtatelor vremuri ale mileniilor trecute, au
stat la temelia unei culturi remarcabile, dar
lipsită de șansa unei meritate notorietății. De
aceea gestul și munca traducătorului și cercetătorului sunt salutare și respectabile, tot așa
cum de salutat ar fi orice inițiativă menită să
reînvie trecute glorii de pe meleagurile dacice,
daco-romane, stăromânești și românești.■

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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Noi ne-am întâlnit cu Peter Brook
și spectacolele sale

E

ra în primăvara anului 1964 când am
văzut pentru întâia oară un spectacol
realizat de Peter Brook și Royal Shakespeare Company. Se împlineau 400 de ani de
la nașterea lui William Shakespeare și marele
teatru britanic, cea mai importantă companie
teatrală a lumii, marca aniversarea patronului
ei spiritual printr-un turneu european cu spectacolul Regele Lear, exponențial pentru acele
timpuri și pentru ce a urmat.
Impresia a fost una copleșitoare, vizionarea spectacolului punându-și decisiv amprenta
asupra evoluției gândirii noastre, a spectacologiei în general și a celei shakespeariene în
mod special. Am plecat de la spectacol profund
tulburat, stăpânit de o emoție și gânduri care
nu m-au părăsit nici până astăzi.
Îmi vin și acum în memorie momente
din spectacol, în special scenele dintre Lear
și Bufonul său, magistral interpretați de Paul
Scofield și Alec McCowen. Atât de puternică
a fost impresia produsă, încât pot declara că
dacă mi-am dorit enorm să joc un anume rol în
întreaga mea existență de actor, acesta rămâne,
fără îndoială, Bufonul din Regele Lear.
Spectacolul lui Peter Brook, dincolo de
înaltele sale virtuți artistice, a mai avut o altă
mare calitate, aceea de a așeza pe noi direcții,
așa cum spuneam mai înainte, gândirea teatrală și spectacologia românească.
Am rămas fericit tributari viziunilor lui Peter Brook și spectacolelor sale

Marele inchizitor (foto de Florin Chirea)

shakespeariene, acelui turneu extraordinar cu
Regele Lear din 1964 și celui care a urmat în
anul 1972 cu un alt spectacol celebru, Visul
unei nopți de vară, spectacole care merită să
fie supuse și acum unei analize profunde, dar
nu este nici locul și nici timpul să o facem și
altul este rostul acestor mărturisiri.
În turneele noastre europene și participările
la cele mai prestigioase festivaluri internaționale
cu spectacolele lui Silviu Purcărete ne-am întâlnit în mai multe rânduri cu Peter Brook și am
vizionat spectacolele sale, fie că a fost vorba
de Festivalul Internațional de la Edinburgh, de
Festivalul Theater Der Welt de la München sau
de Festival d’Avignon.
Îmi aduc aminte de întâlnirea pe care
am avut-o și bucuria trăită atunci când noi,
craiovenii, care prezentam la München Ubu
Rex cu scene din Macbeth și Titus Andronicus,
am vizionat spectacolul său L’homme qui de la
Bouﬀes du Nord din Paris și l-am întâlnit după
reprezentație pe Peter Brook.
Eram emoționați și mândri atunci când
am prezentat, mai întâi Phaedra și apoi Danaidele, în locațiile și spațiile unde Peter Brook
își prezentase cu puțini ani înainte celebrul
său Mahabharata, la Carriere Boulbon din
Avignon, la Kanonhalen din Copenhaga sau
Mercat de Les Flors din Barcelona, create special pentru spectacolul său.
La începutul anilor 2000 am dorit să invităm la Festivalul Internațional Shakespeare
Hamlet de la Bouﬀes du Nord al lui Peter
Brook, amânarea ediției din 2002 în 2003, datorată în principal lipsei de finanțare, făcând ca
dorința noastră de a avea în Festival un spectacol al marelui regizor să sufere o amânare de
6 ani, reușind să prezentăm în anul 2008, în
cadrul ediției purtând genericul „Mari regizori,
mari spectacole, mari teatre ale Europei și ale
lumii” spectacolul său Marele inchizitor după
Dostoevski, creând atunci, pentru a-l putea
include într-un festival exclusiv shakespearian,

o secțiune specială „spectacole în afara programului shakespearian”, unde, alături de
spectacolul lui Peter Brook, aveam să invităm
și Femeia mării al lui Robert Wilson.
Cu gândul la prezentarea spectacolului
său Hamlet am scos la Editura „Aius” în 2003
cartea Împreună cu Shakespeare, tradusă din
limba franceză de Anca Măniuțiu.
Datorită colaborării mele cu marele prieten
al Festivalului nostru George Banu, admirator și apropiat al lui Peter Brook, am putut
introduce în mai multe rânduri în programul
edițiilor de până acum câteva evenimente și
manifestări dedicate acestui adevărat patriarh
al regiei mondiale din toate timpurile.
Unul dintre cele mai minunate astfel de
momente a fost al vizionării spectacolului
Hamlet cu Adrian Leister în rolul nefericitului
Prinț al Danemarcei (un Adrian Leister pe care
spectatorii Festivalului Shakespeare îl văzuseră
la inaugurarea din 1994 jucând în travesti rolul
Rosalindei în antologicul Cum vă place al lui
Declan Donnellan). Spectacolul era programat
în cadrul celei mai curajoase și surprinzătoare
ediții a Festivalului, cea din 2010, desfășurată
sub genericul „Constelația Hamlet”, când toate
spectacolele invitate, conferințele, lansările de
carte, expozițiile, erau dedicate celui mai profund și tulburător text al literaturii dramatice
universale, ediție având drept moto celebra
replică a lui Hamlet: „Au luat-o razna vremurile/
Cine, spre-a le-ndrepta, m-a hărăzit pe mine?”
Am fost bucuroși, când, în urmă cu câțiva
ani, am reușit să aducem la Craiova, spectacolul Furtuna, realizat de Irina Brook, fiica
marelui regizor, de la Teatrul Național din Nice,
prezentat cu mare succes la Teatrul de vară din
Parcul „Nicolae Romanescu”, atunci de curând
reabilitat. Am dorit să repetăm isprava și să o
invităm pe Irina și cu Visul unei nopți de vară,
odată cu prezentarea unui spectacol românesc
cu aceeași piesă, cel al regizoarei Muriel Manea,
fiica regretatului regizor Aureliu Manea, cel →
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Peter Brook ‒ Un râu tolerant

n viața fiecăruia dintre noi întâlnirea cu
anumite personalități poate fi hotărâtoare
pentru dezvoltarea personalității, a caracterului, pentru cristalizarea drumului de urmat.
Pentru mine unul dintre aceste modele este,
fără îndoială, Peter Brook.
În anul 2010 învățam la prestigioasa școală
de film, London Film School. Deși am avut
profesori renumiți precum Mike Leigh, Ken
Loach sau Peter Greengrass, am simțit nevoia
de a aprofunda arta și regia actorului. Atunci
am avut șansa să-l cunosc pe Andrei Șerban
care m-a ajutat să înțeleg mai bine opera mentorului său, Peter Brook.
Am fost în preajma lui Andrei Șerban la
mai multe proiecte de teatru, operă-teatru,
operă. În decursul unei repetiții, mi-a spus:
„Știu că nu îți face plăcere să faci asistență de
regie. Ți-ar plăcea să regizezi piesa în loc să
asiști. La fel mi-a spus și mie Peter Brook.”
Cunoașterea mai îndeaproape a operei lui
Peter Brook a contribuit la dezvoltarea mea,
m-a ajutat să înțeleg mai bine munca actorului, a regizorului. Primele mele spectacole au
fost puternic influențate de ideile sale având în
minte ceea ce a declarat: „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că munca noastră este efemeră.
Cel puțin nu mai adăugăm gunoi prin muzee.
Spectacolul de ieri a devenit azi un eșec. Dacă
acceptăm acest lucru, vom putea întotdeauna
să o luăm de la început, de la zero.”
În 2013 am regizat prima mea piesă de
teatru. După această experiență am considerat
că este momentul potrivit de a merge la Paris,

la Teatrul Bouﬀes du Nord, pentru a vedea
un spectacol regizat de Peter Brook. Am fost
impresionat nu doar de reprezentație, Flautul
fermecat, dar și de acel spațiu teatral, de energia pe care acesta o emana. La sfârșitul lui, așa
cum fac de obicei după un spectacol care mă
marchează, am întârziat ieșirea din sală. Am
rămas pe loc ca să retrăiesc anumite momente
din spectacol, să ascult impresiile celor din
jur, să observ mai îndeaproape scena. Deodată
am auzit, ca prin vis, o voce familiară și am
remarcat prezența lui Peter Brook. Am reușit
să surprind imaginea de mai jos.
Aș putea face o analogie între această poză
și marea trecere spre veșnicie a lui Peter Brook
dar, și cu multe dintre finalurile fi lmelor
scurte ale lui Charlie Chaplin: Eroul nostru a
pornit spre alte aventuri, noi orizonturi. Totul
va fi bine.
La două zile de la plecarea lui Peter Brook
dintre noi, am prezentat studenților mei de la
Miami Dade-College, secția film, un documentar regizat de Simon Brook despre tatăl său:
„Brook on Brook”. Din discuțiile avute ulterior
vizionării a reieșit puternica amprentă pe care
Peter Brook a lăsat-o asupra studenților: „Peter
Brook a fost foarte inteligent. Am găsit ideile
sale despre frică extrem de importante. Atunci
când ne este frică ne închidem în noi și, astfel,
nu reușim să facem ceea ce ne propunem. De
aceea lucrurile trebuie înfruntate curajos și nu
trebuie să ne temem de succes.”
Sau: „Am o profundă admirație pentru

21

Alexandru
GHERMAN

exercițiile pentru actori ale lui Peter Brook.
Îndeosebi cel cu bolul de apă. Această informație a fost utilă deoarece am realizat că actoria
nu presupune doar memorizarea unor replici
dar îndeosebi este dependentă de dimensiunea
imaginației.”
Moștenirea culturală și spirituală lăsată de
Peter Brook va rămâne o cale de urmat pentru
noi toți. „Nu doar pentru o seară sau doar o
dată în viață. Ci zi cu zi.”
Mulțumesc, Peter Brook! ■

Peter Brook, foto de Alexandru Gherman

→ legat de Teatrul Național Craiova prin punerea marelui spectacol cu Furtuna al lui Peter Brook legătura cu cei de la celebrul teatru parizian,
în scenă în 1989 a piesei Arca bunei speranțe de la sfârșitul secolului trecut, am luat imediat
a lui Ion D. Sîrbu, marcând prin aceasta și cei
50 de ani care s-au scurs de la premiera marelui spectacol cu Visul unei nopți de vară de la
Royal Shakespeare Company, în regia lui Peter
Brook, văzut de români în 1972.
Împreună cu George Banu am plănuit să
organizăm o întâlnire desfășurată sub semnul
evocării celor doi mari regizori, Peter Brook și
Aureliu Manea, prilej cu care trebuia să lansăm
cărțile Virtutea milei de Peter Brook, tradusă
din limba engleză de Edith Negulici, ce urma să
apară la Editura „Scrisul Românesc” și Spectacole
imaginare de Aureliu Manea, tradusă în limba
engleză de Alistair Ian Blyth, atunci în curs de
apariție la editura britanică „Routledge Focus”.
Criza pandemică ce a cuprins întreaga planetă ne-a împiedicat să realizăm Festivalul din
2020 în formatul proiectat, iar cele două cărți,
cea a lui Peter Brook în limba română și cea
a lui Aureliu Manea în limba engleză, au fost
lansate la ediția din acest an 2022.
Când am aflat de programarea la Paris a
spectacolului Tempest Project de la Bouﬀes du
Nord, o reluare, dar într-o formulă mai scurtă, a

cu speranța că îi vom putea aduce la Craiova,
invitându-i să-și prezinte spectacolul în ziua
de 24 mai 2022. Am avut însă neșansa ca unul
dintre interpreți, în ciuda tuturor eforturilor
lor, să nu fie disponibil în perioada de mijloc a
Festivalului nostru, spectacolele de deschidere
și de închidere ale Festivalului Shakespeare,
887 al lui Robert Lepage și Tiger Lillies joacă
Hamlet al lui Martin Tullinius, fiind fixate încă
din 2018 cu cei de la Ex Machina din Quebec
și Teatrul Republica din Copenhaga.
Am fost răscoliți și emoționați când,
primind toată documentația privitoare la spectacolul Tempest Project și prezentarea lui, în
fruntea listei celor care urmau să facă deplasarea la Craiova se afla chiar Peter Brook, e drept,
cu specificația „sub rezerva stării de sănătate”.
Am nădăjduit că uriașul regizor, născut
în anul 1925, va atinge vârsta de 100 de ani,
așa cum am sperat și în cazul marelui om de
teatru român Radu Beligan. Amândoi au părăsit această lume la 97 de ani, lăsându-ne însă,
fiecare dintre ei, o moștenire inestimabilă.
Sperăm ca amintirea lui Peter Brook și
moștenirea lui să ne oblige și responsabilizeze.■

Teatru
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nul dintre puținele semne de normalitate pe care actualitatea le-a așternut
sub ochii noștri în ultima vreme a fost
revenirea unor marcante reuniuni teatrale în
prim-planul vieții noastre culturale. Așa se
face că, pe lângă festivalurile de la Timișoara
sau de la Suceava, la numai doi pași de prestigiosul Festival Internațional „Shakespeare”
de la Craiova, a avut loc și un amplu festival internațional pe scena Teatrului „Elvira
Godeanu” din Târgu Jiu, demers grăbit să-și
continue și el drumul de la maturitate către
celebritate. Aceste două manifestări conferă
Olteniei culturale meritul împlinirii distincte
a unor evenimente cu ambițioasă deschidere
națională și europeană dedicate unei arte cu
strălucită reprezentare în spațiul românesc.
Organizat de teatrul gorjean cu sprijinul Primăriei și al Consiliului local, festivalul a debutat
printr-un remarcabil spectacol cu Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal, de
Matei Vișniec, cel mai jucat dramaturg român
pe scenele din țară, în lectura scenică a regizorului Slava Sambriș din Chișinău. Această comedie
amară, cu puternice și dramatice reverberații
contemporane, inspirată din cea mai înșelătoare

Scenă din Chiritza în concert

și devastatoare dintre utopii, care a condus la
moartea unor milioane de oameni, cu moșteniri
în neocomunism, poate deloc străine de tragicele imagini ale războiului din Ucraina, a fost
întâmpinată cu fierbinți aplauze de publicul în
rândul căruia s-a aflat și autorul piesei. Sosit de
la Paris, acesta a onorat cu acest prilej și lansarea romanului domniei sale intitulat sugestiv
Un secol de ceață. Tot teatrul-gazdă a prezentat
și spectacolele cu Tinerețe fără bătrânețe și viață
fără de moarte, după Petre Ispirescu, în regia lui
Gavriil Pinte, apoi un one woman show cu titlul
De ce suflăm în păpădie, după textul lui Cornel
Udrea, cu o delicată introspecție în singurătatea,
luminile și umbrele dezvăluite de trăirile protagonistei, interpretată de Rodica Gugu Negrescu,
în regia lui Marian Negrescu, și o veselă călătorie
teatral-muzicală cu titlul Exploratorul, adaptare
după cartea Tropice tâmpe, de Florin Bican, în
regia Adei Milea. Mariajul teatrului cu muzica,
confirmat în chip surprinzător și în versiunea
cu O noapte furtunoasă, de I. L. Caragiale, în
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Sărbătoare
la Teatrul „Elvira Godeanu”
regia lui Adrian Mihalache, adusă în festival de
Teatrul „Aureliu Manea” din Turda, s-a înfățișat
însă ca unul dintre vârfurile acestui festival prin
Chiritza în concert, după V. Alecsandri, datorat
trupei Teatrului Național din Cluj-Napoca, în
viziunea aceleiași magice creatoare de povești
muzicale Ada Milea, demers încununat anul
trecut cu Premiul pentru cel mai bun spectacol
în Gala UNITER.
Scenele bucureștene au fost reprezentate cu brio în festival prin irezistibilul Moș
Nichifor, după Ion Creangă, de la Teatrul
Act, spectacol înnobilat de profesionalismul
regizorului Alexandru Dabija și al actorului
Marcel Iureș, longeviva comedie Bani din cer,
de Ray Cooney, cu demonstrația de virtuozitate a trupei Teatrului de Comedie, în regia
lui Horațiu Mălăele, o tulburătoare restituire
a ipostazelor feminității inspirate de personaje
shakespeariene, intitulată Romeo fără Julieta,
de Bogdan Theodor Olteanu (și regizor) și Alex
Mircioi, oferită de Teatrul Odeon și mult așteptata reprezentație cu Take, Ianche și Cadâr, de
V. I. Popa, prilejuită de Teatrul „Bulandra”, un
regal actoricesc viu aplaudat minute în șir de
spectatorii unei săli arhipline. Aceștia au avut a
doua zi prilejul reîntâlnirii cu Horațiu Mălăele,
regizorul spectacolului, de data aceasta pentru
a semna autografe pe cărțile sale.
Cu semnificativ interes, au fost întâmpinate
în festival și alte producții de pe scenele din
țară, ca Steaua fără nume, de M. Sebastian, de
la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, și Mame,
creație colectivă, emoționantă transpunere
scenică a unor mărturisiri autentice datorate
interpreților de la Teatrul „Fany Tardini” din
Galați, amândouă spectacolele semnate de
tânărul și talentatul regizor Cristian Ban, și

Marcel Iureș în Moș Nichifor

un spectacol cu valoare de recital, dedicat de
Teatrul de Stat din Constanța legendarei artiste
Maria Tănase, interpretat de actrița Mirela
Pană în acordurile muzicale însuflețite de pianista Elena Gatcin, cu un sugestiv montaj video
potrivit viziunii regizoarei Carmen Lidia Vidu.
Prezența artiștilor de peste hotare a fost
marcată prin spectacolul cu Tăcerea din noi, de
Michaela Mihailov, în regia lui Matthieu Roy,
oferit de Théâtre Ouvert – Centre National des
Dramaturgies Contemporaines din Paris, apoi

Scenă din Istoria comunismului...

prin luminosul discurs teatral-coregrafic Empty
floor, inspirat de nobila luptă împotriva disconfortului și a suferințelor provocate de boala
Alzheimer, spectacol prezentat de Imperfect
Dancers Company-Italia, în concepția coregrafică semnată de Walter Matteini și Ina Brock. Un
oaspete deja cunoscut în bună măsură publicului românesc, prin spectacole desfășurate la
București, Sibiu, Suceava, Pitești, Iași, Bacău, a
fost trupa Teatrului Național Satiricus ‒ „I. L.
Caragiale” din Chișinău sub conducerea regizorului Alexandru Grecu acela care ne-a înfățișat
o modernă versiune după Revizorul, de Gogol.
Un loc distinct în spațiul manifestărilor
dedicate teatrului și memoriei ilustrei artiste
Elvira Godeanu l-a ocupat întâlnirea cu eminentul om de teatru și de cultură George Banu,
președinte onorific al Asociației Internaționale
a Criticilor de Teatru, care a susținut conferința
„Idolul feminin pe scenele europene”.
Odată cu această creștere considerabilă a
participărilor și diversificarea repertoriului,
rod al unor fructuoase colaborări și parteneriate cu teatre și evenimente similare din
țară, festivalul și-a extins dimensiunea preocupărilor și prin manifestări din zona artelor
plastice, ca bogata Expoziție de portrete ale
unor mari dramaturgi „în lumina umorului”,
realizată de Gabriel Rusu ori prin antrenantele
seri muzicale pentru toate vârstele, de la Clubul
festivalului, onorate de interpreți ca Nicu Alifantis, Mircea Vintilă, Adrian Naidin, formația
Iris ș.a. Nu vom încheia „radiografia” acestui
festival teatral ce tinde să devină o frumoasă
sărbătoare a artelor, fără a-i numi pe principalii ei realizatori din cadrul teatrului gorjean:
Cosmin Brehuță Ciobănuc, managerul instituției și directorul festivalului, Ion Cepoi,
secretar literar, Iani Gârbaciu, consilier artistic,
Ioana Bogdan, PR. ■
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pectatorii intră în sala goală, fără scaune
și se așază pe marginile pereților, ușor
pierduți în spațiul fără repere. Deodată,
un perete mobil se ridică, iar în sala de
alături începe să se deșire povestea. Publicul
încă ezită, spectatorii aruncă priviri din locul în
care s-au așezat, dar încă nu fac pași. Apoi, pe
rând, încep să se miște și se apropie de actori.
Miza lui Declan Donellan în montarea tragediei lui Oedip la Teatrul Național „Marin
Sorescu”, cu ajutorul scenografului Nick Ormerod, a fost renunțarea la praguri. Dizolvarea
distanței între public și scenă. Invitarea publicului
să facă parte din spectacol. Oamenii devin cetățenii Tebei. Nu doar asistă, ci participă. Distanța
între actor și spectator este anulată și devine chintesența spectacolului. Spectatorul se lasă purtat
în poveste fără menajamente. Fără confortul scaunului și a întunericului din sală. Fără scăpare.
Pe afișul spectacolului, apare Oedip (Claudiu
Mihail), cu coroana pe frunte și o mască medicinală care îi acoperă chipul. O contextualizare
care spune mai mult decât că purtăm urmele
unei pandemii. Este o mască de protecție. Care
protejează nu doar de amenințarea timpului
nostru, ci și de amenințarea sorții necruțătoare.

keanos
Numărul din iunie/2022 al revistei Convorbiri
Literare prezintă cititorilor aceeași ofertă variată,
atractivă și interesantă prin care și-a câștigat și
menținut interesul acestora pe parcursul a peste
un veac și jumătate de la apariția sa. Revista debutează cu un amplu material redactat de Cassian
Maria Spiridon din Seria Al. Tzigara-Samurcaș a
Convorbirilor Literare și scriitorii interbelici în care

actualul director îl omagiază pe fostul director din
perioada interbelică la împlinirea a 150 de ani de
la nașterea sa. Într-un material la fel de vast, Cristian Livescu consemnează detaliile interviului cu
prozatorul Gheorghe Schwartz, laureatul ediției
din 2022 a Premiului național pentru proză ,,Ion
Creangă”, ce se desfășoară anual la Piatra Neamț și
Humulești. La rubrica memorialisticii, longeviva
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Regele Oedip
și distanțarea de adevăr
De fapt, Oedip nu poartă o mască menită să
îl apere de Covid. Poartă o mască menită să îl
apere de adevărul insuportabil.
Distanțarea socială este reinterpretată de
Donellan ca distanțare de adevăr.
Dar Oedip nu poate scăpa. Iar regizorul
devine și el un sol brutal al adevărului cumplit
al destinului. Punerea în scenă este, de fapt, o
renunțare la măști și la distanțare. Adevărul e
în fața ochilor noștri, atât de aproape încât nu
poți să i te sustragi. Această repoziționare capătă
valențe diverse. Apropierea dintre public și actori
nu se circumscrie doar subiectului tragediei lui
Sofocle. Ea reprezintă și o descătușare după doi
ani de pandemie care au despărțit actorii de
sensul lor primar, de spectatorul care îi dă sens.
Suntem cu toții împreună pe această scenă,
chiar dacă luminile cad doar pe unii dintre noi.
Spectacolul se derulează frust sub ochii
noștri. Spectatorul are libertatea totală de a se
plimba pe scenă, de la un actor la altul, de a le
analiza expresia de la numai un metru, de a fi
parte din tablou. O imersiune în poveste.
Personajele ne vorbesc, ne strâng mâna, ne
strâng cu căldură de umeri.
Spectatorii se lasă cuprinși de emoții, unii
plâng încă din prima jumătate de oră. Spre
final, emoțiile se văd pe tot mai multe chipuri.
Claudiu Mihail joacă, probabil, rolul vieții
sale, autentic în trăire, cu o sinceritate aproape
naivă uneori, lucru care își arată urmele în final,
când emoția se revarsă în hohote de plâns, la
aplauze. Ramona Drăgulescu, în rolul Iocastei, vorbește de multe ori tăcând, cu o forță a
revistă dezvăluie notițe inedite din jurnalul lui Titu
Maiorescu aferente anului 1901. Secțiunea Proză
cuprinde fragmente din romane și alte materiale
de profil semnate de Alecu Ivan Ghilia (Început de
poveste), Teodor Parapiru (Stăpâna oglinzilor) sau
Ovidiu Mihalache (În zodia lui Uranus). Numărul îi dedică un generos spațiu poetului național
Mihai Eminescu prin eseurile redactate de Pavel
Florea (Metafora luminii în poezia lui Mihai Eminescu), Elena Vulcănescu (Alexandru Odobescu
și Mihai Eminescu, cavaleri ai lebedei), Pompiliu
Crăciunescu (Eminescu și problema culturii) și
Liviu Papuc (Alte amintiri despre Eminescu). De
semnalat și eseurile filosofice Pesimism, optimism,
luciditate de B. M. Mandache, Omenesc, mult prea
neomenesc, de Dan Tomuleț, sau Stagiritul lui
Noica: o conștiință de cultură, de Ovidiu Pecican,
ca și materialele lui Constantin Coroiu (Mircea
Eliade și Camilo Jose Cela), ori Dragoș Cojocaru
(Despre orice speranță).
Revista Lumina (1-3, 2022), fondată în 1947
la Vârșeț, Serbia, a împlinit 75 de ani. Scrisă în
limba română, este unul dintre „pilonii identității românești”, cum menționează în articolul
editorial Luceat lux vestra!/Lasă lumina ta să
lumineze, Marioara Sfera, red.-șef al publicației.
Poetul iugoslav de origine română Vasile (Vasco)

expresiei răvășitoare. În rochia de culoarea sângelui, își poartă și dragostea, și durerea, și teroarea,
fără exacerbări, dar nutrindu-ți nodul din gât.
Într-un rol destul de scurt, dar extraordinar
de rezonant, Eugen Titu își arată talentul cu o
interpretare dezarmantă.
Climaxul tragediei este întâmpinat cu reacții
intense de către public și nu ar putea fi altfel,
căci Claudiu Mihail se afundă în rol până la prăbușire. Fără plase de siguranță. Complet și total.
Un lucru l-aș fi făcut altfel și l-am spus de
când s-a încheiat reprezentația. Aș fi scos cortina dintre public și actori și m-aș fi dus între
ei și la final, doar cât pentru o îmbrățișare. Aș
fi mers cu anularea granițelor până la capăt.
Altfel, chapeaux.■
Popa a fost întemeietorul și primul redactor, aniversat anul acesta, la 29 iunie, la 100 de ani de la
naștere. În alte perioade revista a fost condusă de
Radu Flora, Ion Bălan, Slavco Almăjan, Simeon
Lăzăreanu, Ioan Baba, care i-au asigurat continuitatea și valoarea. Revista găzduiește creații ale
scriitorilor sârbi de origine română din Serbia, sau
ale scriitorilor sârbi, în traducere – poezie, proză,
eseistică, comentarii critice, memorialistică,
interviuri (Legăturile dintre sârbi și români sunt
puternice și prietenești, de Valentin Mic), dar și o
serie de articole de istorie și critică literară, poezii,
evocări, semnate de scriitori din România precum
Florian Copcea, Zenovie Cârlugea, Lidia Asandei.

Revista ne-a fost înmânată de Mariana Stratulat, directoarea publicației, și Marioara Sfera,
red.-șef, ambele poete recunoscute în spațiul cultural din Serbia, prezente la Curtea de Argeș cu
prilejul aniversării revistei „Curtea de la Argeș”,
întemeiată cu 13 ani în urmă de acad. Gheorghe
Păun, care o conduce fără întrerupere. ■ Red.
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uzeul de Artă Craiova, consecvent în
demersul său de a face din simezele
sale reflexia semnificativă a valorilor artistice certe la nivel național, demers
în care a atras artiști remarcabili, curatori
exemplari, instituții de învățământ academic
artistic, muzee partenere ori galerii vizionare,
pune la dispoziția publicului o admirabilă
colecție de artă contemporană, într-o selecție
absolut inedită oferită de Muzeul Național de
Artă Contemporană. Selecția reprezintă un
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eșantion dintr-o achiziție amplă, făcută de
M.N.A.C. în anul 2020, având la dispoziție
un buget de 2 milioane de lei. Orice achiziție, indiferent de anvergura ei, reprezintă,
până la urmă, o selecție, un decupaj pe care
achizitorul îl face din oferta artistică prezentă
pe piață, la data respectivă, în funcție, desigur, de bugetul de care dispune. Reducând
la esență, putem afirma că ceea ce este prezentat publicului, începând cu luna iulie, este
selecție dintr-o selecție, din cele 160 de lucrări
achiziționate, la care s-au adăugat 17 donații,
reprezentând 100 de artiști, cât a reprezentat
integral achiziția M.N.A.C., la Craiova au
ajuns lucrările a 38 de artiști ori grupări artistice, de la grafică la pictură, de la tapiserie la
obiect, de la fotografie la instalație, lucrări
de o amețitoare diversitate, aparținând unor
autori cu o carieră remarcabil conturată pe
simezele cele mai importante din țară și din
străinătate, prezență ce le relevă valoarea după
cum confirmă sincretismul artei românești cu
cea europeană. Faptul că artiștii români au un
cuvânt de spus este întărit de prezența lor în
toate arealele importante culturale ale lumii.
Dintre expozanți enumerăm câteva nume,
menționând măcar una dintre scenele pe care
au fost prezenți: Ana Maria Micu a expus
la: The Artists’ House, Tel Aviv, la National
Portrait Gallery, London; Apparatus 22 sunt
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prezenți la Bienala de Artă Contemporană de
la Veneția, la MUMOK, Viena și la Academie Royale des Beaux Arts, Bruxelles; Megan
Dominescu expune la Governor’s Island
NADA House New York și la Harlem House
New York; Răzvan Boar expune la Demiflash,
Passerelle Centre d’Art Contemporain, Brest,
Franța, la STUMP LUNCH, Ibid Gallery,
Londra; Cristian Răduță este prezent cu
lucrările sale la CLC Gallery Venture, Beijing,
China, la The Extra Mile, Nicodim Gallery,
București; Ciprian Mureșan
expune la Galeria Éric Hussenot, Paris, Tate Modern, Londra,
Ludwig Museum ‒ Museum of
Contemporary Art, Budapesta,
Ungaria, Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese, Roma, Italia;
Ioana Bătrânu la Galeria Plan
B Berlin, Espace culturel Louis
Vuitton, Paris; Gheorghe Ilea la
Belfort și Montbeliard, Franța;
Dragoș Bădiţă expune la National
Portrait Gallery din Londra, la
Galleria Richter Fine Art, Roma,
la Spinnerei, Leipzig și la Lítost
Gallery, Prague; Doru Tulcan,
membru în grupul „Sigma”, este
prezent cu lucrări la Saarbruken ‒
Germania, Essen – Germania; Teodor Graur
expune la galeria Fabs, Varsovia, la The State
Museum, Meinz, la Neue Galerie, Graz, sau
la Sammlung Essl, Vienna; Marilena Preda
Sânc prezintă lucrări la Muzeul Albertina din
Viena și la Muzeul Arhitecturi de la Liubliana; Larisa Sitar expune la WIELS, Bruxelles,
Belgium, Museum Beelden aan Zee-Haga,
la Futura Gallery, Praga,la Essl Museum,
Klosterneuburg – Viena; Alexandru Păsat
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este prezent la Convento di San Francisco
di Paola, Italia, la 2R Gallery, Londra, Marea
Britanie, la Museo del Centro Dantesco,
Ravenna, Italia; Victoria Zidaru expune la
Ateneo Veneto, Veneția, la Galeria H O, Seul,
Coreea, la „Rocca Paulina”, Perugia, Italia,
precum și la Studioausstellung, Dusseldorf;
Bogdan Vlăduţă expune la A.A.M./ Architecttura Arte Moderna, Roma și la Santiago
de Compostela, Spania; Petru Lucaci expune
la Galeria Paul Amarica, Paris, la E.A. Galerie, Bethonvilliers, Franța, la Galeria de Artă
Phalsbourg, Franța, Galeria Art Present,
Paris, Franța. Enumerarea, deși lungă, rămâne
incompletă, mi-am permis să o fac pentru că
sunt nume importante care aproape că lipsesc
din colecțiile publice. Ne grăbim să tragem
o concluzie. România are artiști valoroși, ce
merită să lase o urmă în colecțiile muzeelor
din țară. O achiziție de 2 milioane lei, precum
cea făcută de M.N.A.C. în 2020, nu este mult,
din păcate se întâmplă rar și doar la M.N.A.C.,
în cazul celorlalte muzee sumele sunt derizorii, dacă nu chiar lipsesc cu desăvârșire.
Muzeul de Artă Craiova, ani la rândul, a fost
excepția de la această tristă regulă, sperăm că
în anii viitori să poată continua a face, ca și
în trecut, achiziții de opere de artă contemporană. Timpul pierdut nu îl poate întoarce
nimeni, timpul în care se pot face achiziții la
prețuri rezonabile este cel prezent, peste ani
autorii ocoliți azi vor avea cote prohibitive și
absența lor dintr-o colecție publică va fi asemenea unei răni ce nu se închide niciodată.
Pentru câteva luni, publicul craiovean are
ocazia să vizioneze o expoziție de excepție,
prin amploare, prin context și, nu în ultimul
rând, prin valoare. ■
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