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Emil Hurezeanu

oet, eseist, jurnalist, diplomat,
Emil Hurezeanu reprezintă
una dintre figurile marcante
ale emigrației românești din Germania, unde s-a stabilit în 1982.
Personalitate mediatică puternică,
formator de opinie, jurnalist politic
tenace, militant antiautoritar, este
autorul unor volume de eseuri în
care pamfletul politic este virulent
la adresa regimului comunist.
S-a născut la 26 august 1955 în
Sibiu, fiul lui Ion Hurezeanu, inginer,
și al Paraschivei (născută Ocneanu),
profesoară. Studiile elementare și
Liceul „Octavian Goga” le urmează în
orașul natal (1962-1974), Facultatea
de Drept la Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca (1975-1979).
Încă din perioada studenției lucrează
în presa culturală, mai întâi la revista
studențească „Echinox” ca redactor,
apoi secretar general de redacție
(1976-1979), unde publică poezii
și cronică literară alături de Mircea
Zaciu, Marian Papahagi, Ion Vartic,
Ion Pop. Va fi liderul unei noi promoții „echinoxiste” de tineri scriitori ce
se vor alătura „noului val” postmodern lansat în anii ’80.
Debutează cu versuri în revista
„Transilvania” din Sibiu (1975),

colaborează apoi cu poezie și articole
literare la „România literară”, „Tribuna”,
„Steaua”, „Vatra”, „Dialog”, „Familia”,
„Amfiteatru”. La „Tribuna” publică
versuri și cronici de film. În 1978 i se
acordă premiul revistei „Tribuna”, și un
an mai târziu Premiul I pentru poezie
al UASCR și al revistei „Amfiteatru”.
Este prezent în antologia Poezia orașului (1980), îngrijită de Petre Stoica
și în antologia bilingvă româno-germană Lumina piezișă (1994), în care
sunt incluși 81 de scriitori români
(trad. de Christian W. Schenk).
Debutul editorial se produce la
finele studiilor universitare cu volumul Lecția de anatomie (Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1979), distins cu Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor
pentru Poezie. În prefața volumului,
Ștefan Aug. Doinaș îl aprecia ca pe
un poet sensibil și lucid, înclinat spre
compoziție: „Salut în Emil Hurezeanu un poet autentic-reflexiv și
înclinat spre visare, compunând
mari pânze delirante în care rolul
e mereu întretăiat fie de livresc, fie
de fantasmagoric, din care sensul și
emoția țâșnesc spontan, cărora obsesia tutelară a anatomicului le asigură
unitatea. Și care invită, irezistibil, la
comentariu”.
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Florea FIRAN

Emil Hurezeanu

V

olumul se deschide cu
poezia Comunicare:
„...În pomii proaspeți/ Primăvara e viață și venin.//
Respiri cu tot trupul ‒/
Arbore întors către gura
de aer curat./ Tulpina singură respiră și înflorește/
Dedesubt rădăcinile sunt
deznădăjduite.// În trupul
meu zac fluturi învinși/
Sângele-i prinde mereu
într-o plasă/ Un cântec
ascuns din mine îi lasă/ Să zboare în mine, albastru prelinși.//
Tăcerea din corpul tău/ Ca sângele împrăștiat pe-o lamă de cuțit.”
I. Negoițescu releva mai târziu: „În Lecția de anatomie, poezia
lui Emil Hurezeanu este dedicată sfârșitului, bătrâneții, oboselii,
degradării, civilizației consumate, morților. O poezie a declinului
existențial, o poezie decadentă, de un estetism parcă fără izbăvire...”.
Mai toți criticii care scriu despre Emil Hurezeanu – Laurențiu
Ulici, Dinu Flămând, Liviu Antoanesei, Petru Poantă, Ion Pop,
Dan Cristea, Lucian Alexiu, Mariana Marin, Gheorghe Grigurcu
etc. – îl consideră „un poet cultivat, livresc”. N. Manolescu scria:
„Poeziile lui Emil Hurezeanu îmbină aceste două planuri contrastante: unul orizontal, rezultat din distanțarea fanteziei lirice
de lume, din privirea detașată, lucidă, inteligentă; altul vertical,
rezultat din viziunea integrată a arborelui comun al vieții, prin
care fantezia lirică seamănă cu o participare imensă, ca o senzorialitate aprinsă”. Este membru fondator al grupării „Ars amatoria”
unde interpretează roluri în spectacolele de teatru ale grupului în
care parodiază sistemul, printre ele și Englezește fără profesor, varianta românească a piesei Cântăreața cheală, a lui Eugen Ionescu.
La absolvirea facultății lucrează ca jurist-consult timp de un
an în zona Sebeș-Alba (1980), apoi se angajează librar la Librăria
„Mihai Eminescu” din Sibiu (1981) de unde se retrage și practică
avocatura în cadrul Baroului avocaților din Mediaș.
În 1982, Ana Blandiana, laureată a Premiului Herder, a propus
revistei „Echinox” acordarea unei burse la Universitatea din
Viena care îl nominalizează pe Emil Hurezeanu (1982-1983). La
1 noiembrie 1982 pleacă la Viena, fără gând de întoarcere. Această
plecare a însemnat, după mărturisirile sale, „un fel de aliniere la
ceea ce îmi doream dintotdeauna și aici nu aș fi reușit să fac, să-mi
exprim public, chiar în condiții bizare, de expatriere, atitudinea,
prin mesaje limpezi, fundamentale”. Își asumă plecarea din țară
și întreruperea de a scrie poezie susținând că „era premeditată
despărțirea de acest sistem, într-un fel sau altul. N-am făcut drama
majorității românilor rămânând în exilul interior, din păcate
pentru literatura mea. Pentru că, probabil, rămânând în România
aș fi devenit un poet din ce în ce mai rafinat sau nuanțat. Știu eu?”.
În această perioadă scrie un text în versuri intitulat Declarație
de absență pe care îl trimite lui Virgil Ierunca și acesta îl difuzează
într-o emisiune la Europa Liberă. Textul a reprezentat de fapt o
despărțire a sa de un mod de a înțelege viața prin literatură întreținut de generația ’80 din care făcea parte, un fel de „protest explicit
politic”. Poetul își asumă integral identitatea în noile condiții: „Eu am
început acest poem/ Ca un fel de poveste despre vietăți stinghere/ Și
amenințate într-un pat de hotel./ Dar eu n-am avut decât norocul
epocii mele/ Când odată în tren călătoream în același compartiment/
Cu un bărbat care citea./ Am intrat într-un tunel lung/ Și s-a făcut
un întuneric mare./ La ieșire bărbatul avea în continuare/ Privirea
așternută pe carte./ Am înțeles că tot timpul/ În cea mai deplină
noapte/ Există cineva care vrea să știe/ Pentru ca să mărturisească.”
→
Versurile din finalul acestui amplu poem sunt vizionare:
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→ „Copiii răi plecați de-acasă își vor îmbrățișa/ Virginia, și la Universitatea din Boston, în
Părinții buni care i-au izgonit/ Dacă acei copii
vor mai avea părinți/ Iar părinții vor mai avea
memorie/ În resurecția românească a iubirii
aproapelui./ Terorile mari și mici vor păstra
doar un iz/ De mumie bine întreținută/ În
vreun muzeu al dezastrelor îndrăgit de elevi/
Și ocolit de ilegaliști./ Tot mai mult, fluturi fără
cap de mort,/ Vor fi, poate, cum spune Blaga,/
Contemporani cu dânsul și cu Dumnezeu.”
În 1983, când îi expiră bursa, solicită azil
politic în Germania, se stabilește la München,
invitat să lucreze la Europa Liberă, unde începe
cu cronici literare și se formează ca jurnalist și
comentator politic. A lucrat alături de echipa de
realizatori și comentatori Neculai Constantin
Munteanu, Șerban Orăscu și a predecesorului
său Emil Georgescu, la emisiunile „Actualitatea
românească” în care critica regimul Ceaușescu
luându-și riscuri și punând în primejdie familia
rămasă în țară. N. C. Munteanu îl considera
pe Emil Hurezeanu „un foarte bun ziarist care
putea interpreta evenimentele la zi, cu acribie
și farmec”. A lucrat la Europa Liberă până în
1994, iar din 1995 la Deutsche Welle, revenind
frecvent în țară, după 1990, ca reprezentant al
celor două posturi, dar și cu colaborări în presa
românească, scrisă, audio, video. Din emisiunile lor nu lipseau umorul, ironia, sarcasmul,
dar mai ales pamfletul politic, virulent la adresa
sistemului comunist. „Actualitatea românească” era emisiunea cea mai ascultată, alături
de emisiunile culturale realizate de Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Gelu Ionescu sau
Alain Paruit. Prin 2002, când încă nu se întorsese în țară, mărturisea că n-a reușit să devină,
după 20 de ani de exil, altceva decât „un român
cu experiențe occidentale”, dar „am avut ocazia
să trăiesc în țări cu o cultură politică, jurnalistică și intelectuală de primă mărime, am studiat
în Statele Unite, am fost și sunt în continuare
angajatul unor mari case de presă, am avut
experiențe extrem de interesante ca jurnalist”.
La München a avut bune relații cu scriitori
din exil, mai ales cu I. Negoițescu, al cărui nepot
și executor testamentar este, căruia i-a publicat
vol. Straja dragonului, când acesta era în ultimele
săptămâni de viață. Emil Hurezeanu susținea că
I. Negoițescu și-ar fi găsit loc fără prea multă
zarvă în cultura germană sau franceză, ar fi putut
fi asemenea lui Gide sau Henry de Montherlant.
În același timp își completează studiile la
Universitatea din Viena, Facultatea de Relații
Internaționale și în SUA, la Charlottesville,

domeniul relațiilor internaționale, ca specialist
și masterand. Devine unul dintre cei mai căutați
consultanți experți privind situația din România,
în presă și mediile politice americane, germane,
franceze, belgiene sau elvețiene. Continuă să susțină emisiuni la cele două posturi de radio din
Germania, dar și în țară la presa scrisă, audio și
tv, întorcându-se definitiv în țară, în 2002.
După 1989 este director asistent al Departamentului românesc al postului de radio
Europa Liberă, apoi director al Secției române
al postului de radio național Deutsche Welle
din Köln (1995-2002); devine comentator
politic al ziarului „Evenimentul zilei”, consilier
special al primului ministru Adrian Năstase
pentru strategii de comunicare internă și internațională (martie-septembrie 2003), de unde
demisionează după șase luni. Acceptă această
funcție sperând că din interior ar putea modifica „puseurile nedemocratice ale premierului”,
neezitând să-l considere „un exponent al sistemului”, iar PSD-ul un partid unde „corupția era
o stare curentă”, cum menționa și N. C. Munteanu, într-un dialog cu acesta. Este președinte
al Consiliului director al Trustului Realitatea-Cațavencu și membru al Consiliului de
Garanție Morală al Exilului Românesc înființat
în 2003. Susține o rubrică săptămânală în „Jurnalul Național”, iar din 2005 este senior editor
la „Evenimentul zilei”, apoi director al cotidianului „România liberă” (2006-2008). Susține
emisiuni de mare audiență, precum România
mea, la postul de televiziune Antena 1. Din 2005
realizează, împreună cu Cristian Tudor Popescu,
emisiunea Cap și pajură. Din 2015 intră în diplomație ca ambasador al României în Germania
(2015-2021), apoi ambasador în Austria din
2021. Este distins cu Ordinul Național pentru
Merit în rang de „Comandor” (2013), Ordinul
de Merit al Republicii Federale Germania în
grad de „Mare Cruce” (2021), Doctor Honoris
Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
(2016), Cetățean de Onoare al orașului.
Emil Hurezeanu se va impune ca jurnalist
politic, ceea ce explică poziția sa secundară, la
un moment dat, în panorama poeziei românești, cum afirmă și Ion Bogdan Lefter care îi
îngrijește și prefațează volumul Opera poetică
(2016), unde reunește vol. de debut Lecția de
anatomie și Ultimele, primele (1994), două
texte din periodice, Câteva mărturisiri, o Notă
biobibliografică și un Dosar de referințe critice.
În cea de-a doua culegere de versuri Ultimele,
primele include 11 texte scrise după
plecarea din țară și 25 dinainte de
1983, la care se adaugă câte un poem
publicat în „Vatra” și în „România
literară”. Publicarea acestui volum
semnifică, într-un fel, reîntoarcerea
autorului în literatura română. În 2020
îi apare vol. bilingv româno-german
Tandrețe, rutină, cu subtitlul Poemele
unui parcimonios, o selecție de versuri
din volumele publicate și poeme noi
scrise în perioada 1979-2019 în traducerea lui Georg Aescht.
Îi apar trei volume de eseuri care

reunesc analizele sale politice susținute la cele
două posturi de radio din Germania. Primul,
intitulat Între câine și lup, cu subtitlul radiografii ale tranziției (1996), o selecție de analize
politice comentate la microfonul posturilor
de radio Europa Liberă și Deutsche Welle,
unele apărute în diverse reviste și din țară
(„Apostrof ”, „22”), structurat în două capitole – Editoriale de duminică (cele mai multe),
și Convorbiri de luni, cu Ion Solacolu pe tema
Politică românească: studiu de etapă, semnalat din zecile de eseuri, precum și eseul Mihai
Botez: un patriot al raționalității.
Cutia neagră, cu subtitlul Istoria prezentă a
României în 1001 de minute la microfonul Europei Libere (1997), este, cum explică autorul,
un simbol al dezbaterilor politice, interne și
externe, al vieții culturale și sociale românești
la microfonul postului de radio Europa Liberă
din perioada 1990-1994, în emisiunea Față-n
față. Multe dintre aceste emisiuni vorbite în
eter s-au pierdut, dar autorul a recuperat „cutia
neagră” cu multe dezbateri pe care le-a reunit
în acest volum cu valoare de document. Începe
cu Înainte de împărțirea apelor, dezbatere la
care au fost invitați Ana Blandiana, Nicolae
Manolescu și Emil Constantinescu (atunci
prorector al Universității din București), toți
făcând parte din Alianța Civică. Pe parcursul
a peste 500 de pagini sunt reproduse numeroase dezbateri pe teme actuale și diverse și
se încheie cu Problematica exilului în viziunea
unor reprezentanți ai diasporei, foarte utilă în
plan cultural și publicistic. Primește premiul
pentru publicistică al Uniunii Scriitorilor.
Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015 (Ed. Curtea Veche, 2015), cu o
prefață a autorului, include textele comentariilor rostite la posturile de radio Europa Liberă
și Deutsche Welle, dar și opinii publicate în
numeroase reviste românești, câteva conferințe
despre „Mersul Europei” susținute la Teatrul
Național din București în 2007, 2011, 2015.
Lectura acestui masiv tom relevă dificultățile
de dezvoltare ale democrației românești într-o
nouă epocă și o nouă lume. Un text prefațator,
semnat de Andrei Pleșu, pe ambele clapete ale
copertelor volumului, construiește un portret
spiritual al lui Emil Hurezeanu, demn de reținut, și conchide că este un gazetar model pentru
cei ce vor să se ilustreze în această meserie:
Continuare în p. 5
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Constantin
CUBLEȘAN

n masiv volum de eseuri, sub genericul
Cercul și sfera (Ed. Junimea, Iași 2022,
Colecția Eminesciana, nr. 104) semnează
profesorul Doru Scărlătescu. Preocupat statornic
de-a lungul anilor de opera și receptarea critică
a creației lui Mihai Eminescu, este astăzi unul
dintre cei mai temeinici cunoscători în materie.
În 2018 publicase, în aceeași colecție a Editurii
Junimea, cartea intitulată Eminescu și ispitele eminescologiei, o colecție de foiletoane polemice, în
general, la adresa modului în care diverși autori
abordează creația eminesciană, aceștia având aroganta pretenție de a se considera eminescologi.
Chestiunea eminescologiei o abordează profesorul și în actualul volum, de
asemenea polemic, constatând
că, devenită o ramură a criticii și
istoriei literare în general, aceasta
pare a se diversifica la rându-i, cei
care se specializează în analiza
Luceafărului, voind a se numi
cu „barbarismul luceafărologie”.
Așa bunăoară, abordând tema
religiozității lui Eminescu, „eminescologi mai noi, improvizați”,
între care „publicistul megaloman Ștefan Dumitrescu” emite
o serie de enormități cu privire la
rolul de Mesia atribuit de bunul
Dumnezeu poetului nostru”; sau
„ferocele avocat Călin Cernăianu, care a înspăimântat lumea literelor cu dezvăluirile sale privind
«asasinarea» poetului de către „mentorul junimist, în asociere cu familia regală, diplomați și
spioni, români și străini”; sau, „Dumitru Copilu-Copilin să inventeze cai verzi pe pereți în chip
de extratereștri, instructori științifici ai acestuia
(ai lui Eminescu)” etc. Domnia sa se întreba,
într-un interviu luat de Doru Scărlătescu, în 2020,
„ce înseamnă până la urmă «eminescolog»?”, ca
să adauge imediat: „nu orice om de litere preocupat de Eminescu își asumă automat calificarea
de eminescolog”. Am ținut să notez aceste câteva
(de altfel mult mai multe) apostrofări, pe care le
face Doru Scărlătescu, la adresa modului în care
trebuie înțeleasă eminescologia întrucât întregul volum Cercul și sfera nu este altceva decât
o fascinantă demonstrație de felul cum trebuie
comentată – înțeleasă și interpretată – opera lui
Mihai Eminescu.
Construit pe trei paliere tematice de abordare, volumul este de fapt o înlănțuire de eseuri
în care privirea analitică, comparatistă, se dezvoltă arborescent sub imperiu unei vaste erudiții.
Titlul însuși face trimiterea înspre o atare abordare, „cercul și sfera. Aceste două simboluri
matematice ar ilustra perfect veșnica opoziție
dintre ideal și real, dintre celest și teluric, în
termenii poetului, dintre «lumea cea gândită»
și «lumea cea aievea» (…) cercul și sfera apar
cu destulă frecvență, mai întâi, în manuscrisele
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Eminescu – cercul și sfera
«științifice» (…) În opoziție cu cercul, sfera
ilustrează idealitatea, perfecțiunea, absolutul,
deziderate ale gândului creator, ale artei, și are ca
dominantă, «nemarginile», spațiale și temporale
(…) Într-o viziune cu totul modernă, la Eminescu, conceptul de sferă e legat de «mișcarea
rotatorie» generală, chimică, mecanică, cosmică:
«universul întreg e o eternă mișcare» (…) Prin
forța gândului, omul eminescian sfărâmă cercul
strictei cauzalități, depășindu-și într-un efort
demiurgic, propria-i condiție. (…) Preeminența
sferei, iată un nou argument pentru a-l așeza pe
Eminescu printre arhitecți și întemeietori”.
Primul capitol, alcătuit din șase eseuri
înlănțuite ideatic, abordează
cercetarea ideilor filosofice
eminesciene sub semnul „more
geometrico”, care este o trimite
la metoda filosofică de deducere a sentințelor de la principii
și axiome în funcție de natura
matematicii, o abordare ce pare
abstractă dar demersul profesorului este unul cât se poate de
practic, ca să zic așa, aplicat la
texte, la gândirea poetului în
metafore poetice. Comentariul
urmează traiectoria labirintului
metafizic al exprimării acestuia,
urmând de regulă o investigație
profundă în istoricul tematic, uneori chiar din
traseele antichității și până în contemporaneitate. Astfel, este pusă în evidență „permanenta
pendulare, proprie întregii sale activități, între
«muzica sferelor» și «glasul pământului», între
transcendent și imanent (…) între un Eminescu
al singurătății, al ataraxiei stoice, al invectivelor
amare și al dorului de Nirvana”. Un al doilea
capitol ia în discuție filonul ideatic venind
din filosofia platoniciană și cea arstoteliană,
cunoscute și asimilate creator, apoi un alt eseu
abordează ademenirile din transcendent, cu
muzica sferelor, și aici coboară în comentarii
până la Pitagora ș.a. pentru a ajunge la Dialectica
armoniei, „un cumul de identități contrastante”,
coordonata orfeică urmărind-o în întregul creației poetice și nu numai. Sunt, la drept vorbind,
glose la irealul poetic, pornind de la Die Struktur der modernen Lyric, al lui Hugo Friedrich și
traversând prin „trinitatea simbolistă franceză”
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, observând
cum „spectacolul lumii este pentru Eminescu,
unul captivant, de sunet și lumină, desfășurat
pe un spațiu întins, de la terestru către celest”.
În cel de al doilea capitol eseurile se structurează pe un Ars amandi, investigând astfel
universul marilor iubiri, al naturii (cu ascederea
în „era încălzirii globale”), timpul fizic, timpul
universal, cel biologic, timpul social: istoria.
Totul într-o vastă demonstrație de conexiuni
și tangențe în circulația ideilor (motivelor) pe

coordonate de universalitate. Așa, „Eminescu
ajunge, prin apelul la mit, la început condus de
instinct, la nucleul originar al poeziei. Romanticii sunt poate primii care realizează deplin
dezideratul lui Platon privind ruptura dintre
concept și imagine, logos și mythos, filosofie și
poezie, dar cu un rezultat care l-ar fi mulțumit
pe discipolul lui Socrate: tranșarea «partajului» în favoarea poeziei”. De aici faptul că atunci
când „Eminescu nu găsește dorita lume a mitului, el și-o creează prin mitizare (…) Epigonii
este ilustrativă pentru «aura» mitică sub care
poetul așază lumea îndeobște cunoscută”.
Judecățile de valoare vin de fiecare dată în
urma unor ample excursuri în evoluția motivului, sau a metaforei, sau a ideii pe care o
identifică în creația eminesciană, asupra căreia
se apleacă cu acribie analitică, abordând-o în
ample eseuri, cu o desfășurare arborescentă de
considerații colaterale, de filiații și conexiuni
culturale, într-un „joc subtil de ecouri”. Doru
Scărlătescu e, în felul său, un soi de conducător histrionic al cititorului, prin vastul labirint
ideatic al creației eminesciene, explicitând
pe-ndelete, cu argumentele unui iubitor de
sinteze, cotele de altitudine artistică ale creației poetului (și nu numai). Iată, bunăoară,
un fragment edificator privitor la relația mit
și religie la Eminescu: „Revenind la tema care
ne interesează acum, aceea a modelului, așa
cum l-a înțeles Eminescu, oferit umanității
de Iisus Christos, e necesar să privim problema în contextul mai larg al interesului față
de religie și de credință apărut de timpuriu
în experiența poetului nostru și intensificat
în epoca studiilor universitare. Cheia pentru
înțelegerea acestui interes ni-l oferă poetul
însuși în amplul poem postum al acestei epoci,
Memento mori, el reprezentând, după părerea
noastră, poemul program al demersului creator inițiat de Eminescu, așa cum Luceafărul
este poemul-testament al acestuia. Aici sunt
indicate cele două căi ale întâlnirii cu sacrul,
acesta mijlocind la rându-i întâlnirea cu «apa
vie» din care izvorăsc «poezia și gândirea».
Prima cale este aceea a mitului, de sorginte
națională sau universală, prezentat pe larg în
poem. A doua cale de acces la sacralitate este
aceea a filosofiei, a metafizicii, și ea e legată de
veșnicele căutări și întrebări ale omului cu privire la sensul existenței (…) Dar întrebările lui
Eminescu nu privesc doar statutul nostru ontologic și existențial, și, legat de acesta, inevitabil,
relația noastră cu Dumnezeu, ce-l preocupă pe
poet în Memento mori” Ș.a.m.d.
Eseurile lui Doru Scărlătescu din volumul
Cercul și sfera sunt referențiale pentru modul
în care trebuie să ne asumăm, ideatic vorbind,
creația eminesciană, și dau, în felul lor, măsura
elevată a unui tip de interpretare modernă,
aplicată analitic și superior comparatist.■
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Miracol și sincronicitate

mică poveste: Prin 1975 am vizitat o casă
de sticlă victoriană, o seră extraordinar
de luminoasă la grădina botanică din
San Francisco unde cresc cele mai rare orhidee din lume. Cupola rotundă a serei e făcută
din bucăți de cristal colorat prin care se revarsă
lumina extraordinară a acestui oraș. (Am scris pe
undeva despre varietățile numeroase de lumină
din San Francisco). La un moment dat, uitându-mă printr-o petală subțire, aproape invizibilă
a unei orhidee am înțeles, fără nicio îndoială, că
era făcută din lumină, din două sau trei felii de
lumină, și am înțeles că tot ce există, toată materia în care sunt investite simțurile noastre, este
compusă din felii, mai mult sau mai puțin groase,
de lumină. Este cu totul și cu totul posibil că o
realitate creată prin adăugarea continuă a sincronicităților observate (că neobservate nu contează)
explodează la limita înțelegerii în miracol. Miracolul este prin definiție în afara banalității, a
simetriilor care se pot observa, dar poate că există
un mecanism prin care se produce. Chiar dacă
această teorie ar fi valabilă, miracolul rămâne în
afara înțelegerii noastre, este o surpriză pentru
care nu avem nicio pregătire. Tradiția profetică
s-a ocupat de predicția miracolelor cu succes, dar
numai pe liniile mari, eshatologice. La miracolele
mai mici profeții sunt cam stângaci.
Teologia hinduistă rezervă jocul în exclusivitate zeilor. Ce fac zeii putem face și noi.
Ierarhiile impuse de diverse instituții în numele
zeilor sunt expresiile unor interese umane, politice care, după părerea mea și a celor trei sute
de mii de artiști pe care-i reprezint, n-au nimic
de a face cu operația divină. Exact aici mă despart și de teoria lui Eliade care spune că ritualul
imită acțiunile zeilor prin care avem și noi acces
la un timp și spațiu sacru, delimitat de ocazie
și loc. Cu alte cuvinte, zeii se joacă când vor și
jocul lor este fertil, pe când noi avem numai
dreptul să ne jucam din când în când și să le
facem în acest fel plăcere zeilor așa cum pisicile
ne fac plăcere când încearcă să vorbească sau
să doarmă cu picioarele-n sus. Eu nu cred că
imităm alegeri prestabilite – dimpotrivă: noi
creăm divinitatea care-i în formare, în creștere,
care este corpul elaborat de efortul colectiv al
energiei informate luând conștiință de sine.
Când m-am referit la acel „Christ-évoluteur” a
Continuare din p. 3

„E un om cultivat”, „are umor, surâde convingător, are aplomb, are replică”, „gândește,
se informează, evaluează atent și construiește
ipoteze”, „are virtutea de a asculta cu amenitate ce spune interlocutorul” și „are o compactă
experiență de viață”. Pe coperta IV a volumului, Cristian Tudor Popescu scrie: „Emil
Hurezeanu iubește România ca pe o iubită,
nu ca pe o mamă, cum recomanda Caragiale.
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Libertatea este exact ceea ce dă naștere
miracolului și, în acest sens, șterge distincția
dintre divin și om, dintre ceea ce l-a creat și
ceea ce creează. Și desigur că poetul trebuie
să-i scoale pe adormiți, un tel vizat și de sfinții
și yoghinii și înțelepții din toate vremurile. Să-i
scoale pe oameni, presupun, din „micul somn”,
nu din „marele somn” pe care Blaga îl rezervă
- dacă nu mă înșel - însăși divinității. Cu ideea
că Dumnezeu doarme, ce faci?
Noi vrem să credem că suntem subiectul unei
divinități cu intenții bune. Poeții romantici nu

erau prea siguri. Lucrul bun este că etica nu are
nevoie de Dumnezeu, este valabilă și pentru atei.
Eu nu prea mă dau în vânt după teoria că
viața-i o serie de probe, ca școala. În universul scolastic, da, nu era nimic altceva de făcut.
În știință materia este supusă la probe ca să se
descopere legi și forțe necunoscute. Nici filosofia, nici știința nu răspund la ceea ce știm fără
îndoială despre nivelul de care discutăm: cum
pot niște atomi care sunt exact ca toți atomii din
care-i făcut universul să se gândească la ei însăși,
să se mire de existența lor, să se întrebe cine i-a
făcut sau de unde au venit și unde se duc, ș.a.m.d.
Cu aroganță și curaj nebun ei asumă faptul că
această abilitate de a se contempla și a se trezi
este cumva scopul întregului univers care se deșteaptă în creștere. Ei cred că universul crește și
se transformă, ca ei, într-o ființă nouă, într-un
corp divin cu intenții necunoscute. Este posibil,
dar este la fel de posibil ca această cunoaștere
de sine să fie proprietatea unei părți mici a unui
univers indiferent la cunoaștere, mulțumit numai
de existenta (sau nemulțumit de accidentul care-l
materializează). Eu, personal, cred în ceva miraculos în tot ce există, inclusiv în așa zisa materie
anorganică. Diferențele extraordinare dintre
aparențe sunt create continuu, dansate și visate
de tot ce există, inclusiv de noi. Nu văd nicio
separare între mine și tine, om sau dumnezeu,
creație sau materie, formă sau mișcare. Le văd
lucrând, creând distincții, diferențe, forme în
mișcare continuă. Acestea fiind spuse e clar că
fiecare diferență are reguli dezvoltate simultan cu
diferența care funcționează numai înlăuntrul ei.
Bănuiesc că aceste legi vizează un echilibru intern
dar au și un motiv mai mare care este cel de a
crea armonie în sistem prin libertatea membrilor. În diferența umană funcționează injustiții pe
care le respingem când înțelegem libertatea. Este
posibil ca fiecare diferență să se creeze în dans
și vis înainte de a lua cunoștința diferenței din
vecinătate. Este posibil și că diferențele se creează
într-un fel de competiție în care armonizarea nu-i
dorită. Și-i posibil ‒ cum spunea Buckminster
Fuller ‒ ca și conștiința să fie competitivă și că
diferențele care nu se trezesc cu eficienta maximă
dispar și sunt schimbate cu altele, mai eficiente,
furnicile. În orice caz, problema nu este că Dumnezeu doarme sau că-i în vacanță, dar că încă nu
există, este încă în proces de dezvoltare. ■

E capabil să vorbească cu glas catifelat,
ironic, devastator, spunându-i lucruri care ar
putea să o împingă la sinucidere, apoi poate
să îi șteargă lacrimile strângând-o la piept.
Trecutul ei, depărtat sau apropiat, uneori deocheat, i-l poate aminti cu sarcasm, cu umor,
cu dizolvantă nostalgie, ca într-o discuție de
toamnă târzie între vechi amanți. După ce
Emil Hurezeanu a părăsit-o pentru Europa
Liberă, România l-a așteptat să se întoarcă,

pentru că e printre foarte puținii care știu să
spună, nouă și lumii, povestea acestei țări.”
Seriozitatea ziaristului de investigație,
bine documentat și nepărtinitor, este dublată
de sensibilitatea poetului și profunzimea
eseistului. Prezență plăcută, voce moderată,
Emil Hurezeanu convinge și cucerește prin
claritate, umor și uneori ironie, prin profesionalism și angajare bine temperată în
actualitatea lumii de azi. ■

lui Teilhard de Chardin am introdus dimensiunea cristică, umană, ca un imbold moral dat
acelei părticele de co-creatori care suntem noi
(între multe alte părți co-creatoare). Nu știu
exact cum și unde a vorbit Culianu despre jocul
binar „pe baza unui set de alegeri prestabilite”
(nu contest că s-a interesat de jocul binar, acesta-i parte din stofa materiei: spirala genomului
constă din perechi și din patru litere), dar mă
mir un pic că fiind bun student al kabalei el
nu s-ar fi îndoit de aceste „legi prestabilite”.
Poate că nu era chiar bun student al kabalei,
să-l întrebăm pe Moshe Idel. Un cabalist superficial ar vedea în „literele de foc” ale alfabetului
ebraic un cod descifrabil despre facerea și viitorul lumii, dar un cabalist bun ar vedea și că
această construcție este încă în stare de elaborare, are nevoie de contribuțiile ființelor vii, sau,
în orice caz, al unei materii inteligente ca să se
dezvolte. Creația nu-i un lucru terminat ‒ că
dacă e ce facem noi? Furnicărime inconștienți
prin uzină, mulțumiți că șeful zâmbește?

Grădina Botanică din San Francisco

6

Nr. 8 (228) ♦ august 2022

Mihai
ENE

D

upă ce a revenit editorial anul trecut,
cu volumul Poezile și nopți (Ed.
Junimea), Adrian Bodnaru publică
recent o nouă carte de poezie, cu un titlu mai
mult decât inedit, care destăinuie ceva din
mecanica stilistică a poeziei sale: Prea bătrân
pentru-Apolli-/ naire, prea tânăr pentru Napoli
(Ed. Vinea). Dacă volumul precedent cuprindea
poeme scurte, fulgurante, de câte două strofe în
care miza pe ingambament este transportată în
interiorul cuvintelor, acum, deși tehnica este
păstrată în multe cazuri, poemele au o alonjă
mai mare, capătă rezonanțe narative, chiar dacă
rămân eliptice și ludice. În Poezile și nopți referințele abundă, sunt dislocate
din realitatea lor concretă și
reutilizate, într-un ritm alert
și sacadat, ca niște piese de
puzzle elastice, în conjuncturi
stranii – de aici senzația de
surpriză: „Nu plânge pentru
mine, Argen-/ constantina,
viața se întoarce-n/ loc pe un
sâmbure de caisă-n/ ghișeul
tău de la Raiffeisen,// așa că,
din unghiul Vania,/ poți revedea Transilvania/ și-atât, c-am
tremor de la camere/ și,-n
fibra optică, picamere.” Sau:
„Cât mai ai, în Piraeus/ Bank,
Rock Me Amadeus,/ dobânda
încalc-o,/ rutieră, ca Falco,//
și să tragem din Tosca-/ nello
la vie en rose ca/ în Café Sperl că e-n a-/ sfințire
Ooo, Vi-e-naaa!” În schimb, îi Prea bătrân pentru-Apolli-/ naire, prea tânăr pentru Napoli,
ritmul devine mai lent, de Șeherezadă melancolică și ușor blazată: „Și-acum te-aș mai aștepta
cu un chec/ viu în portbagaj, în față la CEC,/
să-mi strigi, în loc de „Calc-o!”,/ intrând grăbită, „Falco!”,/ și, cu ultimele depuneri/ ale tale,
de rochii, pe umeri,/ să gonesc spre Dalles/ ca
asemănarea lui Thales/ la vernisajul de hărți/ de
vizită-n sfârșitul primei părți.” Nu întâmplător,
am ales poeme în care anumite referințe – bancare, muzicale etc. – se repetă, tocmai pentru
a observa și mai exact maniera în care acestea
sunt reutilizate și schimbarea de ritm și de stare,
chiar dacă scenografia pare să rămână aceeași.
Marea miză a poeziei lui Adrian Bodnaru
a rămas, dusă la extrem, limbajul și chiar
limba însăși, ale cărei articulații sucombă sub
bisturiul care deconstruiește și recombină
cu voluptatea unui chirurg plastician. Și ca
să rămânem tot în zona aceasta de figurație,
poetul pare aici un entomolog al limbajului,
care se străduiește să prindă în insectarul său
nu cuvinte rare și prețioase, așa cum făceau
strămoșii săi decadenți, nici imagini percutante, „stupefiante”, cu asocieri surprinzătoare,
așa cum procedau strămoșii săi suprarealiști,
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Deliciile poezilei
ci alăturări mai subtile și de cele mai multe ori
inedite în interiorul cuvintelor, care dau naștere la cuvinte noi, în care sensurile se modifică
și se aglutinează permanent.
E un joc superior, un joc secund, chiar
terț, pentru că nu doar semnificatul, ci chiar
semnificatul e vizat permanent și constituie
carnea poetică, dar un joc care nu e pur gratuit, pentru că în spatele acestei fațade ludice
stau o serie de alte mize. Astfel, poezia lui
Adrian Bodnaru are și o încărcătură ontologică, biografistă, dată de toate trimiterile
care formează un imaginar nostalgic/melancolic de ani ’80, așa cum observam și cu alte
ocazii. De la obiecte mărunte,
dar definitorii pentru acea
perioadă – pantofii Guban,
ciorapii Adesgo, revista
Femeia – sau „produse culturale” consumate în aceeași
perioadă: Radio Luxemburg,
televiziunea bulgară/ sârbă,
cenaclul Flacăra, Rocky etc.
Apoi, în succesiune, „Coppa
del Mondo” din Italia 1990,
menționarea temporală „de
pe vremea lui Șimon Peres”,
dar și alăturări delicioase
precum evocarea tragicului
destin al lui Aldo Moro și al
Brigăzilor Roșii contrapunctată de un Arsenie Boca ivit
pe bordul lui Ford Escort.
De asemenea, există o miză metafizică
bine ascunsă în această căutare permanentă
a sensurilor, a striațiilor cuvintelor, a des-facerii lor care echivalează cu o nouă creare a
lumii: poetul este și un observator, un burete
al realității, și un spectru prin care realitatea
se metamorfozează, dar și un deconstructor
lucid. Adrian Bodnaru a învățat lecția poeziei
marilor paradigme care i-au precedat și deși
aparține postmodernismului cu arme și bagaje,
poezia sa trece de limitele destul de înguste,

deși prolifice, ale manierismului și încearcă să
acceadă la o dimensiune radicală a devoalării
unei lumi personale care doar se folosește de
bagajul deja insuficient al realității.
Iată, de exemplu, poemul cu care se deschide volumul Prea bătrân pentru-Apolli-/
naire, prea tânăr pentru Napoli, o poezie de
dragoste tipică pentru imaginarul și poetica
lui Adrian Bodnaru: „Au existat de la-nceput/
semne de carte-ntre noi.// Uite, cred că și tu ai
pus ochii/ pe calendarul creștin ortodox din
perete.// Așteptăm seara în pensiunea asta/ de
trei margarete// sau deja mă lași să-l îndoi?”
Rememorări inedite, prezențe surprinzătoare,
gesturi minore, anodine, care capătă semnificații erotice, un spațiu mic-burghez, retras,
în care se consumă o intimitate ce sfidează
lumea din afară, toate re-construiesc o lume
asemănătoare și totuși diferită, o realitate în
care poeticitatea se naște firesc.
Poezia lui Adrian Bodnaru rămâne una
de bijutier la porțile decadente ale cuvintelor
orizontale, care nu pot bucura decât un cititor la fel de rafinat și plictisit de realitate, aflat
permanent în căutarea unor stimuli intelectuali, încărcați de o melancolie stranie, care
să-i zgândăre imaginația și să-i dea satisfacția
posibilității unei alte insule. ■

Arhivă sentimentală

Ovidiu Ghidirmic, Adrian Sângeorzan, Gheorghe Păun, Florea Firan, Dumitru Radu Popescu, Carmen Firan
la Colocviile „Scrisul Românesc”, ediția a X-a cu tema „Puterea cuvintelor”, 2015 (Muzeul de Artă din Craiova)
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Briciul bunicului
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xistă dintotdeauna, în tinerețea bărbaților, un an al primelor încercări de
bărbierit. Unii o fac la 13 ani, alții la 15,
alții ceva mai devreme de-atât, sau poate mai
târziu. Nu contează. Ci doar faptul că băieții –
acești bărbați încă neterminați care sunt – și-ar
dori să se bărbierească, desigur, cât mai repede,
ca semn de virilitate, ca mesaj către acele feminine care ar face bine să fie mai atente la ei și la
linia impecabilă a perciunilor lor la întâlnirea
cu obrazul sau, de ce nu, la mirosul îmbătător al
loțiunii après rasage (pe care, de regulă, băieții
împrumută din sertarul din baie al tatălui).
Da, asta gândesc majoritatea băieților –
până la o anumită vârstă.
Eroul nostru se chema Filip, el locuia într-un
oraș pe nume Raicova și, pe la vreo 14 ani ai săi,
a avut ideea că ar putea, într-adevăr, să se bărbierească pentru prima oară. Avea pe față un
început de bărbăție – niște fire incerte, care nu
erau grăitoare în sine, ci prin ceea ce anunțau.
Urmau ani lungi ai lamei de ras. Ritualul periodic al grijii de sine. Unul dintre multele semne
ale acelei maturități care dă târcoale și amușină
– și care, în cele din urmă, lovește inevitabil.
Primul bărbierit n-a fost dureros, dar nici din
cale-afară de plăcut. Filip împrumutase aparatul
de ras al tatălui său – unul dintre cele multe ale
acelor vremuri, adică un mâner de inox deasupra
căruia o lamă de ras cu două tăișuri era prinsă
între două mici etaje curbe de metal. Crema de
ras, abundent frecată în bol și mai apoi împrăștiată cu pămătuful pe obraji, era emolientă și
binevenită pe fața tânără și, în plus, plăcut mirositoare prin nuanța ei chimică de mentă sălbatică.
S-a întâmplat ca în vara care urma, a anului în
care Filip deja împlinea 15 ani, unul dintre colegii săi de clasă de la liceu, Nego i se spunea, să
dorească să-și cumpere niște pantaloni blue-jeans.
Iar cele mai noi modele de jeans, atunci, nu se
aflau în magazine – ci la studenții greci care locuiau la căminele studențești din Raicova și care,
împinși de propriile lor necesități și calcule financiare, imaginau tot felul de afaceri, care de care
mai câștigătoare pentru toate părțile implicate.
Astfel încât s-a petrecut următoarea întâmplare.
Într-un început de amiază, să fi fost o zi din
luna mai, pe când Filip și Nego tocmai terminau clasa lor a XI-a de prin școlile de-atunci,
iată că numai ce Nego îl invită pe prietenul său
să-l însoțească într-o aventură cu totul specială:
- Hai cu mine în căminele grecilor, să-mi
iau o pereche de jeans-i, de-ăia de 800 de lei
– a spus Nego, iar Filip, după un moment de
improvizată reflecție, a fost de acord.
Pe atunci, jeans-ii de 800 de lei erau top
de top. Filip a avut o certă admirație față de
prietenul său, dată fiind ambiția acestuia de a
îmbrăca ce era mai bun.
Când ușa la care au bătut s-a deschis,
Filip și Nego au mulțumit cerului (oricum

erau emoționați), în directă simultaneitate cu
mirosul de dovlecei fripți în ulei de măsline
ce răzbătea din camera acelei foarte oacheșe
și amabile studente grecoaice pe nume Maria,
care a deschis, emoționată ea însăși, pentru că
era în primul an al studiilor sale de medicină
și, deci, era încă o comerciantă începătoare.
Pentru a înțelege mai bine contextul, trebuie
să spunem că, în acele vremuri, în acel cămin
al studenților greci, la poartă s-ar fi cuvenit a fi
un paznic cerber care, dintr-o simplă privire, să
te arunce afară. Nego și Filip la asta se așteptau
– dat fiind că, poate ați ghicit, niciunul dintre
ei, până atunci, nu mai intraseră în căminele
studenților străini.

Marc Chagall – Frizerie (unchiul Zusman), 1914

În Raicova erau mai multe cămine de acest
gen. Unele aveau studenți din Siria – băieți simpatici, mulți cu părul cârlionțat, cărora tare le
plăcea să cunoască sau măcar să privească fete
blonde. Nu aveau bani prea mulți, nici multă
marfă de vânzare, dar ar fi găsit oricând pentru
tine o plasă de portocale proaspete, un creion
cu mine de 0,7 mm sau un ceas electronic cu
șapte (sau chiar mai multe) melodii.
Alte cămine erau cu studenți din Iordania.
Iordania era un regat. Unii dintre studenți
aveau portretele regelui lor în camerele în care
locuiau – ceea ce pe tineri de-ai noștri, cum ar
fi Filip sau Nego, îi emoționa oarecum, cum e
și de așteptat (Raicova însăși, ca atare, fusese
cândva un foarte important oraș dintr-un regat,
pe vremea bunicilor eroului nostru). Ca studenți, iordanienii erau cei mai cuminți: ei aveau
de vândut aceleași ceasuri electronice cu șapte
sau mai multe melodii și, în plus, niște cutii
fabuloase cu dulciuri arăbești, niște minunății
de curmale umplute cu nuci pisate și miere,
bule de ciocolată de casă tăvălite prin fistic și
altfel asemenea bombe dulci cărora, decenii
mai târziu, li se va spune Hiroșime calorice.
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Printre toți străinii, grecii erau cei mai
de-aproape. Dacă te uitai pe hartă, dincolo de
impenetrabilele granițe de atunci, de la Raicova
până în Grecia n-ai fi făcut mai mult de zece
ore, cu o mașină liniștită.
Revin. Emoționată fiind, Maria grecoaica a
deschis ușa și, ce să vezi, în cadrul ei se profilau
filiform doi liceeni de-ai locului, care dădeau
să spună ceva. Imagine care pe Maria a reconfortat-o. La cei 18 ani ai ei (mai urma doar
puțin și bifa căsuța 19), oacheșa grecoaică s-ar
fi temut de șmecheri traficanți de-ai locului, de
care fusese prevenită din vreme, de cei pe care
îi mai și văzuse prin cămin, de cei care, îndeobște, băteau la ușă la cele mai nesimțite ore,
pentru a te întreba, pe un ton de cavernă pușcăriabilă, dacă ai dolari de schimbat, țigări de
vândut, jeans-i de probat sau haș-haș de prizat.
După ce a deschis ușa, cum spuneam,
această frumoasă Maria, încă suspicioasă dar
oricum mai stăpână pe situație decât imperbii
ei vizitatori, i-a poftit pe cei doi în camera ei
îngustă, în care tocmai își prăjea niște rondele
de dovlecei (cumpărați de pe piața locală)
într-un ulei de măsline adus de acasă (tatăl
Mariei o adusese cu mașina, cu hainele ei,
cu multe perechi de blugi masculin-feminin
pentru vânzare și cu uleiul de măsline aferent),
dovlecei pe care, după frigere, îi stropea cu iaurt
și cu usturoi. Prin piața din Raicova nu găseai
mare lucru, dar măcar usturoiul era excelent
și din abundență. Puțin jenată de mirosul din
mica ei garsonieră, iat-o pe Maria împresurată
de cei doi băieți, prea aiuriți pentru a simți
mirosul ce plutea deasupra plitei electrice și,
totuși, vigilenți întru uleiul din tigaie. În acei
ani, Raicova avea multe tigăi, dar uleiul de orice
fel era raționalizat – iar cel de măsline nu se
găsea în magazine, ci doar la studenții greci.
- Să nu vi se ardă uleiul!, a spus atunci
repezit Filip, cu o grijă de copil cuminte, ceea
ce Mariei i-a mers la suflet.
Și aici a intervenit momentul cel mai
frumos. Nego a ales, din cele câteva perechi
perindate prin fața ochilor, câteva, pe care a
vrut să le probeze. În intimitate, desigur.
Drept care Maria și Filip au ieșit pe hol,
în fața camerei, la acel etaj al înaltului cămin,
vorbind banalități câtă vreme Nego, în interior, proba achiziția zilei. S-au lăsat amândoi
pe parchetul holului, cu spatele rezemat de zid.
Maria își aprinse o țigară.
- Vrei?, a întrebat ea, întinzându-i un
pachet de țigări Papastratos.
- Da, mulțumesc, a spus Filip (pe-atunci,
aproape toată lumea fuma). Chiar n-am țigări
la mine.
- Tu fumezi sau...?, a întrebat Maria, care,
cu simțul ei femeiesc, știa deja că individul din
față era mai tânăr decât ea.
Continuare în p. 8
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- Da, am mai fumat... – a răspuns Filip, abil
(în realitate, era a treia lui țigară, iar primele două
experimente fuseseră relativ penibile, îmboldit
de prieteni rurali, cu mătase porumb îndesată în
cilindre subțiri făcute din ziarul Scânteia).
- Te previn că nu sunt țigări Dunhill, a spus
Maria servindu-l, ca pentru a scuza anticipativ
deficiențele industriei grecești de tutun.
Filip, încântat de simpla idee că a venit cu
un prieten congener pentru ca acela să-și cumpere blugi și a sfârșit fumând umăr la umăr
cu o grecoaică frumoasă, și-a aprins foarte
calm țigareta Papastratos, a tras un fum fin la
început, nu s-a înecat vreo clipită, totul a mers
șnur. Maria nu mai privea către el – probabil că
ea însăși ajunsese la concluzia că toată lumea
fumează de plăcere, ca și ea.
În cele câteva minute următoare, câte or fi
fost ele, Nego a probat trei perechi de jeans-i,
s-a oprit la cea de-a patra și a plătit-o. Reintrat
în cameră alături de grecoaică, Filip îi dădea sfaturi însăilate, de nepriceput. Adevărul e că acea
a patra pereche chiar pica bine pe adolescentul
Nego. Maria ar fi dorit să urle cu bucurie această
constatare, dar statutul ei de vânzător de ocazie
și de studentă la Medicină nu-i permitea, desigur. Iar Filip, la rândul lui, doar gândea că și-ar fi
dorit și el niște jeans-i care să-i pice atât de bine.
În cele din urmă, Nego a mai avut enorma
cutezanță (nesăbuită, cel mai adesea) de a te
târgui cu o grecoaică:
- Și..., una peste alta... jeans-ii ăștia fac 800
de lei?, a întrebat el.
Filip privea de pe margine, prins între prietenia față de coleg și recenta complicitate cu fata
alături de care fumase o țigară fără să tușească.
- N-u-u-p!, a șoptit atunci Maria. Ei nu
fac 800, ci mai mult, doar că am eu nevoie de
bani, ca să trăiesc aicea și ca să îmi cumpăr de
mâncare, ca să învăț Medicina!
Rostite fiind aceste fraze în limba băieților,
cu accent străin, cuvintele au trecut de-a dreptul prin Filip și prin Nego ca un cuțit de argint
prin unt moale, contaminându-le mintea. Grecoaica, după toate aparențele, avea dreptate:
marfa vânzătorului e mereu mai scumpă decât
banii cumpărătorului!
Nego dădea să scoată fișicul de bani din
buzunar – pentru că el chiar avea să cumpere
această a patra pereche de blugi – când, neexperimentată, Maria (căreia nu-i venea să creadă
că lucrurile pot merge atât de simplu) a strigat
brusc, cu toată stridența graiului ei helenic:
- Hé, staț’e! Ma’ am țeva pentru voi! Hé,
ascultați, dacă...
- Dacă cumperi blugii ăștia, ai trei aparate
de ras BIC, ușoare și precise, total gratis!, i-a
spus atunci Maria lui Nego.
Ceea ce, ca tactică de comerț, lui Filip i s-a
părut senzațional – pentru că, în magazinele în
care intra de o viață, așa ceva nu văzuse.
Iar Maria (care inventaria ultrarapid ce
anume mai avea prin valiză) a plusat, imediat:
- Dacă iei blugii, pe lângă cele trei aparate de
ras BIC mai primești și o cană cu cremă Nutela,
s-o pui pe pâine dimineața, la micul dejun!
- Ce cremă?, a întrebat Nego, nelămurit (în
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acea vreme, acele creme nu erau chiar mărci
notorii).
- Ciocolată și alune..., a spus Maria.
- Îmi pare rău! Sunt alergic la nuci și la
alune!, a zis atunci Nego, în primul rând spre
surprinderea prietenului său.
Mai mult vrăjit de Maria decât de cupa
de Nutela, din care nu gustase niciodată, dar
probabil că văzuse reclame prin reviste străine
răsfoite din joi în Paști, Filip i-a spus lui Nego:
- Pfui, dragule, nu am cuvinte! Crema aia
e ceva incredibil!
Nego s-a gândit o clipă, aparent convins:
- În cazul ăsta, tu, Filip, iei aparatele de
ras și Nutela, iar eu iau blugii și măcar facem
o afacere!, a împărțit atunci Nego sferele de
influență ale acelei seri.

Fischer Georges – Le Barbier breton, 1868

Maria a zâmbit. Ceea ce o făcea și mai frumoasă.
Au trecut trei ani de la acest episod al
cumpărării blugilor, în căminul grecilor de la
Medicină, de către adolescentul Nego – însoțit
de prietenul său Filip.
Într-o seară de vară, Filip – aflat chiar la
începutul studiilor sale universitare, într-un alt
oraș – a ajuns la un party, într-o curte de pe
lângă Casa Armatei din Raicova, cam la intersecția dintre Facultatea veche de Medicină și
drumul care duce spre Spitalul municipal. La
cei 18 ani ai săi, Filip era un tânăr pe care nu-l
puteai trece cu vederea.
La acel chef văratec, pe când tocmai își
punea un pahar de vin rosé peste multe cuburi
de gheață, Filip a reperat încă o fată frumoasă;
erau mai multe în peisaj, natalitatea în zonă
fusese (în ultimele decenii) sporită, iar tot acest
tineret era la vârsta la care fiecare an aducea un
spor de splendoare. Dar ceea ce a zărit Filip a
fost un anume chip de femeie – una oacheșă
și zâmbitoare, cu buze pline, nu foarte ’naltă,
dar cu sâni fermi și corp bine făcut, de femeie
crescută cu mâncare curată (și cu mult iaurt).
- Nu-mi vine să cred!, a spus Filip, bucuros.
- Mă recunoști, serios?, a spus fata, zâmbind.
- Da, te recunosc. Ești Maria. Ne-am întâlnit cu ceva ani în urmă.
După toți indicatorii umani, oricât de imperfecți ar fi aceștia, putem spune că acea seară a
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fost una de excepție – atât pentru relativ-maturul
Filip, cât și pentru încă-îndeajuns-de-adolescenta
Maria, încă-studenta venită de sub alt cer.
- Îți mai aduci aminte de blugii pe care un
coleg de-al meu i-a luat de la tine?, a întrebat
Filip la un moment dat, de parcă ar fi fost gazda
unui concurs de Cine știe câștigă...
Maria a râs, nu a spus nimic.
- Eram cu un coleg, iar tu aveai jeansi cu
nemiluita!, a insistat Filip. Toți roiam în jurul
tău, în mediul nostru de liceeni se vorbea că
tu ești cea mai nouă și mai cinstită vânzătoare.
- Serios? Dragule, după anul ăsta termin
facultatea, o să fiu doctor. A fost OK aici. O să te
aștept în Hellas, n-o să-ți mai vând nimic, dar te
voi invita oricând la o cafea. Și, apropo! Îmi place
că ești proaspăt bărbierit. Am și eu un fetiș. Nu
mă dau în vânt după bărboși. Bărbații proaspăt
bărbieriți mă excită cum nu-ți imaginezi!
- Tu mai știi ce mi-ai dat atunci? Niște
cremă de ciocolată și niște lame de ras BIC,
din cele jetabile. De atunci numai dintr-astea
folosesc. Mă bărbieresc de plăcere.
- Data viitoare, mi-ar face plăcere să te văd
cum te bărbierești – a spus și Maria.
Și astfel, Filip a trăit și el drama tuturor bărbaților, din toate epocile, din toate țările: nu
prea știm la început cu cine, rareori știm când,
nu știm nici cum, nu prea știm unde și, mai
ales, rareori știm de ce. În rest, firimituri din
toate aceste eventualități, aleatoriu combinate,
pot uneori să ne facă fericiți.
La scurt timp după acel party, Filip și Maria
au devenit amanți. Se iubeau pe unde apucau.
Camera Mariei, în căminul din campusul de
stat în care locuia, la drept vorbind nu inspira
cu nimic – plus că mirosea adesea a ulei prăjit
și a usturoi zdrobit. Noroc cu părinții lui Filip,
care, de la un moment dat încolo, și-au dat
seama că studenta grecoaică întârzie să plece
din curtea lor – acesta fiind un mod elegant de a
spune că ea, Maria, rămânea în camera îngustă
a lui Filip și în patul la fel de îngust de acolo.
Spre sfârșitul acelei veri, cei doi tineri au
plecat spre sudul orașului Raicova, spre malul
Marelui Fluviu. Bunicul lui Filip trăia acolo,
într-o casă sănătoasă, răcoroasă vara și călduroasă peste iarnă. Cei doi împrumutaseră o
mașină, pe care Maria o conducea cu plăcere.
Era încă dimineață când cei doi au ajuns în
casa de la țară. În prispa casei bunicul tocmai
începea să se bărbierească – pentru că, prin
acele locuri, bărbații se bărbieresc mai cu
seamă duminicile sau când urmează să primească musafiri. Bărbatul, oarecum jenat, a dat
să-și curețe obrazul de spumă, cu un prosop
curat pe care-l avea trecut pe după gât. Sub
bărbia lui, soarele scânteia jucăuș în apa din
ligheanul mic. În dreapta ligheanului, bunicul
avea un brici vechi, dintr-acelea care se ascuțeau pe o curea de piele groasă prinsă bine pe
un suport prelung de lemn.
- Nu! Vă rog! Continuați bărbieritul!, a spus
atunci Maria. Era vizibil încordată în așteptarea ei de a-l vedea pe bărbat plimbându-și lama
peste față. ■
(continuarea, în numărul viitor)
fragment din romanul Cea mai frumoasă femeie,
în curs de apariție
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Cultură și stil
în Creanga de aur

hestiunea culturii este cheia momentului
de față în dezvoltarea noastră etnică. În
proiectul cultural de masă la care s-a
gândit Mihail Sadoveanu, „instrucția intensă”
era preconizată pentru emanciparea generațiilor viitoare, iar „propaganda culturală [era
vizată] pentru toți”. (Cf. Cassian Maria Spiridon, Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu).
Scriitorul despărțea instrucția, adică învățarea, de „propaganda culturală”, adică de
popularizare. Proiectul nu s-a concretizat,
dar Sadoveanu a continuat să se instruiască
pentru scrierea propriilor cărți. „Se vrea și
este un educator prin tot ce a realizat”, întărește și extinde Cassian ideea.
De pildă, din documente
de epocă marele prozator
a adunat nume și informații pentru Frații Jderi și alte
romane istorice. În ce privește
cultura și civilizația trecutului
național s-a documentat și la
Academia Română. Au fost
publicate, târziu, e adevărat,
însemnări la temă în volumul
Pagini de jurnal și documente
inedite (2005), totuși destul de
parcimonioase, de lapidare,
fiindcă autorul lor, modest,
credea că e mai potrivită atitudinea reținută, după cum
se confesa, probabil în 1928,
într-un posibil interviu:
„Nu socot nici interesant, nici folositor
să fac cunoscut publicului proiectele mele de
viitor. Cred că nu trebuie să vorbesc decât de
ceea ce am realizat. Între aceste ultime realizări
pot să număr Demonul tinereții, roman a cărui
acțiune se petrece la Mănăstirea Neamțului;
Hanu Ancuței care este tot un fel de roman,
personagiul principal fiind cel pe care-l arată
titlul; Olanda, impresii de călătorie, Împărăția
Apelor, nuvele pescărești. Toate vor apărea
la Cartea Românească. Hanu Ancuței apare
acum, în sărbători.”
Alături de descoperirea focului, Sadoveanu
consideră cartea, care este foc spiritual, a doua
mare născocire a omului. Cassian Maria Spiridon ne sesizează faptul că Nicolae Manolescu,
fără a cunoaște inițial reflecția de mai sus, face
notații analogice pornind tot de la carte ca
depozitară a unor valori superioare ale umanității: „Cartea constituind acest ultim refugiu
și cea mai nobilă expresie a libertății noastre,
utopie a cărții înseamnă credința că arta conservă dincolo de eșecul vieții valorile supreme
ale ființei umane, că ea nu moare odată cu
civilizațiile succesive, bucurându-se de șansa
unei intemporalități pururi senine.” Ideea
spengleriană despre cultura care nu dispare
odată cu civilizațiile ci le transcende precede

elogierea operei lui Mihail Sadoveanu:
„Conținând o experiență în sine nealterabilă, cartea sadoveniană pare a coborî periodic
din cerul ei imaginar ca să dea vieții o lecție.
Raportându-se la viață ca o superioară tablă a
legilor […] cartea nu cunoaște schimbare; a
fost gândită și scrisă odată pentru totdeauna.”
După ce-l citează copios pe N. Manolescu,
care-și detaliază metoda critică („arta critică”,
spune Cassian), autorul volumului opinează
numaidecât că „Universul din cărțile maturității sadoveniene este unul ce își are izvorul
în vastitatea spațiului cărturăresc între care
Divanul persian (cu evidentă amprentă
livrescă) adună o adevărată
societate de înțelepți.” Saltul
de la „arta critică” manolesciană la fraza ce proclamă
livrescul drept izvor al universului sadovenian nu se
susține prin demonstrație.
Parcă dându-și seama de
lacună, Cassian Maria Spiridon revine două pagini
mai încolo afirmând că
„Un argument în favoarea universului livresc al
operei sadoveniene, unul la
care face trimitere și Nicolae Manolescu, este apelul
prozatorului la modele
cunoscute; încă din tinerețe
a lucrat la adaptarea unor
romane medievale precum Esopia, Alexandria,
Genoveva de Brabant, manieră de prelucrare ce
se perpetua și în perioada interbelică.” Dintre
cele trei, cel mai vizibil este faptul că Genoveva
de Brabant a fost absorbită în romanul de mai
mici proporții Măria Sa, puiul pădurii (1930).
Între sursele documentare culte este remarcată
și Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir. A fost folosită în scrierea cărților Frații
Jderi, Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-Vodă
și Nunta domniței Ruxanda.
Factorul livresc are influență și asupra stilului sadovenian. Dacă Hanu Ancuței, acest
Decameron al lui Sadoveanu, se distinge printr-o exprimare accentuat orală, alte scrieri cam
din aceeași perioadă precum Zodia Cancerului, Frații Jderi ș.a. se caracterizează printr-un
stil „livresc și artificial”, după observația lui
Nicolae Manolescu. Explicația vine din faptul,
mai puțin relevat, că la baza imaginației creatoare se regăsesc texte și cărți din literatura
cultă, „personajele se comportă și vorbesc ca
din carte […], au cultul cuvântului” și, drept
urmare, „exprimarea orală e înlocuită treptat
de aceea scrisă.”
Pentru a-și întări argumentația, Cassian
Maria Spiridon se întoarce la Alexandru
Paleologu, aducând în dezbatere volumul
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Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail
Sadoveanu (ed. I, 1978; ed. a II-a, 1995), care
a urmat celui din 1972 – Bunul simț ca paradox. Autorul demonstrează statutul de creator
de stiluri al lui Sadoveanu apelând doar la trei
cărți: Creanga de aur (1933), Baltagul (1930)
și Ochi de urs (1938). Al. Paleologu, subliniază Cassian, „Încă din începutul exegezei sale
demontează mitul, destul de împământenit,
al unui Sadoveanu natură intuitivă, lipsită de
cultură etc.; nu diferit de cum mai este perceput de unii Ion Creangă [...]. Cultura, chiar
erudiția, fără de care opera lui Sadoveanu de
maturitate nici nu ar fi fost de conceput, este
la el materie de viață și meditație, modelatoare
în plan uman, operantă în ordinea spiritului...”.
Adevărul este că la Mihail Sadoveanu natura
intuitivă, simțul lingvistic excepțional, forța
imaginativă se grefează pe erudiție, documentare și întinsă cultură livrescă. Exegetul
trimite prin comparație la Rabelais, Montaigne
și Goethe. Printr-un cumpănit, consecvent și
sistematic proces de instruire „abia după un
sfert de secol de la debut Sadoveanu a devenit cu
adevărat Sadoveanu.” Cu timpul, dimpreună
cu structura și conținutul cărților, s-a transformat și limba, din limba simplă, directă,
apropiată de limba populară, în „o limbă
specială, elaborată, savantă care-i aparține în
exclusivitate.” Grație acestei prefaceri, conchide Alexandru Paleologu, „Prozatorul are
propria sa construcție a frazei, propriul limbaj,
stilul său unic.”
În a doua parte a volumului Un scriitor
livresc, Mihail Sadoveanu, accentul cade pe
demonstrația cu lux de amănunte a tezei enunțate în titlu, sprijinită în special pe anabolismul
romanului Creanga de aur. Cu toate că nu este
organizat în capitole, textul lui Cassian Maria
Spiridon se alimentează dintr-o neașteptată,
totuși, perseverență argumentativă susținută
de multitudinea de extrase din exegezele unor
eminenți critici și istorici literari, deja citați și
de noi. Din pricina multitudinii de citate textul
riscă un aspect rebarbativ, însă convinge prin
noutatea abordării și a menținerii pe direcția
sugerată de miza cărții.
Concluzia autorului este tranșantă:
„Creanga de aur se află între cele mai livrești,
poate cea mai livrescă dintre cărțile sadoveniene, plină de multe și subtile trimiteri, un regal
de idei bine asimilate în textura narațiunii și
la care nu ai acces fără o minimă inițiere și
cuprindere intelectuală și, se înțelege, culturală...” Regalul oferit cititorilor și criticii literare
în egală măsură vine din marea dar încă puțin
știuta apetență livrescă și sete de cunoaștere
intelectivă a geniului sadovenian. Un merit în
plus al eseului este acela de a face cunoscute și
aceste fațete ale imensului prozator care a fost,
este și va rămâne Mihail Sadoveanu.■
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Cronică literară

Păpădia ‒
prestigitații în magia simpatetică

umitru Drinceanu este scriitorul care
pendulează între lirismul declarat
și radiografierea cotidianului aflat
în situația de criză sau de tranziție. Adept al
eseului social (Declin și derapaje ale României
postdecembriste, 2016), îl vom regăsi în volume
de versuri cu evidente note romantice (Pulberi
de lumini și umbre, 2017) și cu tușe groase în
lirismul la granița cu infuziunile sentimentale,
sub aureola unei naturi generatoare de energii
nebănuite (Îmblânzirea oglinzii, 2020, și Misterele tăcerii, 2022). Cadența
publicării acestor volume
denotă transpunerea unei
acumulări de teme și tehnici care reclamă o defulare
creatoare necesară, ca un
vulcan interior, rămânând
ca o mirare acea pendulare
între privirea incisivă și
reverberațiile sentimentale.
În prefața la volumul
Șoapte rătăcite (2020) acad.
Mihai Cimpoi subliniază
sugestiv: „Poeziile sale sunt
niște tablouri miniaturale,
schițate «după natură»
în tuș negru (rareori violet, când apare câte o
notă lirică mai accentuată) și puse în «scheme»
ritmate și rimate bine stăpânite și subordonate
supratemei urmărite”. Am reamintit aceste considerații ale lui Mihai Cimpoi, pentru că recentul
roman Puf de păpădie (Scrisul Românesc, 2022)
excelează în aceste tablouri miniaturale acroșate
într-un scenariu la granița dintre viață și moarte,
iubire și trădare, speranță și disperare. De altfel,
romanul publicat în 2019 Dragoste în umbra
morții prefigurează această „schemă” a alternanțelor care susțin dramatismul unui destin.
Pentru romanul Puf de păpădie, D. Drinceanu apelează la simbolistica florilor, la
atmosfera unui peisaj la granița dintre vis și
realitate, într-o lume aflată în fața unui tăvălug „sălbatic și corupt, o osatură strâmbă după
care s-a mulat scheletul social atât de fragil”.
Este aparența ca grilă de filtrare a unui întreg
univers de trăiri, o „perdea lăptoasă” în spatele
căreia se derulează tragismul existențial.
Povestea cuplului Ștefănescu debutează cu
secvența salvării de la suicid a Ralucăi, soția
care trăiește la limita dintre posibil și imposibil,
realitate și drog. Este povestea multor cupluri
care eșuează din cauza lipsei de comunicare
după ce momentele de ardere incandescentă
a erotismului s-au epuizat. Momentelor de
început le sunt asociate descrieri de natură
care induc starea de liniște și necesară împăcare
cu sine și cu lumea, aparenta găsire a jumătății platoniciene. Crepusculul zilei, înserarea,
reunește „ropotele zilei sfârșite” care „se scufundă în tăcerile pline de tâlc ale nopții”. Este

și momentul când la orizont poposesc „pentru
numai câteva clipe lumi dispărute spre aducere
aminte (…) și zgomotele zilei se estompează.
Deodată, trompeta cerului, una numai de ele
auzite, le adună și le risipește în fuga înserării ca
florile de păpădie ori cum gândurile, în lumile
neștiute de pământeni.”. Este prima dată când
apare imaginea păpădiei, finalul romanului
readucând-o pentru a-i completa simbolistica.
Destinul soților Ștefănescu va fi marcat de
firea libertină a Ralucăi, de implicarea mult prea
riguroasă a lui Mirel în profesie,
înființarea unei bănci private, climatul familial fiind astfel afectat
de diferențele de temperament
și orizont de așteptare. Raluca
este dependentă de aventură și
noutate. Obișnuitul, platitudinea
o duc spre depresie. Va încerca
alternativa la echilibrul fragil al
familiei, adulterul, va acumula
tensiuni și decepții, va găsi oaza de
aparentă liniște ajutându-i pe copii
și îndepărtându-i de tatăl exigent.
Și Mirel va căuta o cale de împăcare cu sine, de iertare a greșelilor
Ralucăi, iar după despărțirea de ea
și repetarea gestului suicidal, de această dată cu
final tragic, va alege episoade pasagere marcate
de aparenta liniște a unui destin în derivă. „Învăța
să decompenseze o stare prin contrastul ei, tensiunea nervoasă prin bagatelizare și autopersiflare,
în viață erau atâtea alte lucruri interesante…
Subterfugii (…)”. Scriitorul își definește astfel
personajele, toate au ca element comun această
apelare la subterfugii. Familia se va destrăma,
Raluca se va sinucide, un alt fel de sinucidere
va fi în cazul profesionistului Ștefănescu, cel ce
va pierde în fața mafiei bancare și a sistemului
social viciat. Copiii vor crește îngrijiți de bunică,
a doua relație a lui Mirel, cu tânăra Rona pe care
o va implica în sistemul bancar, va eșua, chiar
dacă va fi și un copil al lor care ar fi putut suda
relația. Ștefănescu va sta în închisoare trei ani,
sistemul nu va putea să îl condamne mai mult,
cariera sa va fi astfel încheiată. Rona se va retrage
la o cabană, fiul lor va fi crescut de o mătușă.
Toate viețile sunt precum puful de păpădie,
risipit într-o lume în care nu a putut rămâne.
Simbolistica florii de păpădie este evidentă:
îndemnul subliminal al risipirii instantanee și al
rodirii la mare distanță este „așteptați neașteptatul”. Bucuriile simple ar trebui să fie valorizate,
altfel, risipite nu vor avea viitor. Spiritul vegetal al păpădiei este călătoria: și personajele se
călătoresc prin viață, bucuriile mărunte sunt
trecătoare și protagoniștii nu reușesc să facă un
caleidoscop din acestea, le risipesc într-un vârtej
generat de dependența de muncă, de insatisfacția unei căsătorii, de consumarea vorace a iubirii
pasionale, dar trecătoare. Acest spirit floral este

marcat de dorință. Toate personajele romanului
sunt definite de câte o dorință, care îi singularizează și, mai ales, îi îndepărtează de ceilalți.
Romanul este cu evidentă tentă socială,
este o radiografiere a sistemului social la un
moment dat, este o analiză a evoluției sistemului bancar din România coruptă, este o ilustrare
persuasivă a sistemului de relații, de delațiuni,
de dependență de sistem, de mafie, de droguri.
Este o lume sub lupă, o augumentare voită
pentru a argumenta eșecul destinelor care nu
se integrează în această lume. Și în acest sens
putem decoda și o altă semnificație a păpădiei:
magie simpatetică. Sir James Frazer în Creanga
de aur pledează pentru două idei: similarul
produce similar (și într-o lume guvernată de
derapajele tranziției personajele vor avea destine similare), lucrurile care au fost cândva în
contact unul cu altul continuă să se influențeze
la distanță, după ce contactul fizic a fost întrerupt (destinul părinților îi va marca pe cei doi
băieți, iar despre cel de-al treilea băiat al lui
Mirel, nu se mai știe nimic). Există o simpatie
secretă în natură, impulsul fiind transmis prin
ceea ce putem numi eter invizibil.
Păpădia, ne convinge autorul, atrage pe cei
care îndrăznesc să viseze: Raluca visează la o
viață libertină, Mirel la o construcție managerială bancară imposibil de realizat într-o lume
guvernată de influențe, Rona visează o viață
alături de Mirel, dacă nu se poate, măcar să
aibă un copil cu el.
Imaginea păpădiei apare, circular, a doua
oară la finalul romanului: copiii familiei Ștefănescu, acum bărbați în toată firea, deapănă
amintiri despre tatăl lor, secvențe hazlii, deconectante, râsul copilului din ei amintește de o
altă semnificație a păpădiei: este floarea „copilului”, așa cum apare într-o povestire populară
cu origine necunoscută: un înger o va declara
floarea copilului și cine o va găsi va avea puterea
să zâmbească, așa cum zâmbetul copilului este
candid, pur și mai ales dorit. Imaginea de final
a romanului aduce acest tablou de familie, în
prim-plan copiii fără vârstă zâmbind trecutului,
în plan secund, al rememorării, chipurile celor
ce au făcut parte din viața lor. Iar viața acestora
a fost un puf de păpădie care a rodit la distanță,
prin magie simpatetică, dând sens vieții chiar
dacă aceasta nu a fost o reușită. Reflecția Ralucăi pare a defini acest univers de căutări sub
magia simpatetică: „În fond, când citim sau
vizionăm ceva încercăm emoții stârnite de artificii care pot fi viețile altora sau pure ficțiuni”.
D. Drinceanu reușește, sub imaginea dură
a unei lumi viciate, să trezească sentimentul
regretului pentru risipirea bucuriilor mici, să
lase liber spiritul doritor de libertatea interioară,
să creeze subteme ale supratemei dominante:
destinul risipit asemenea pufului de păpădie
va rodi cândva sub auspiciile neașteptatului. ■
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Pentru siguranța ei,
știam că trebuie să plecăm din Ucraina

D

e când invazia rusească a început,
sute din cele șapte milioane și jumătate de copii ucraineni au fost uciși
și alte mii de copii au părăsit țara ca să fie în
siguranță. Printre acești mii de copii este fetița
Valeriia, în vârstă de cinci ani, din Kryvyi Rih,
orașul de baștină al Președintelui ucrainian
Volodymyr Zelensky, situat în centrul țării.
Imaginea ei – un copil zâmbitor, literalmente
susținut de cei apropiați, apare pe una dintre
coperțile revistei „Time”.
Cine o întâlnește pe Valeriia, la prima
vedere ar spune că e un copil sfios, a declarat
revistei americane mama ei Taisiia, dar asta e
numai o aparență înșelătoare; acasă, e foarte
sigură pe ea și cere neîncetată atenție. Iubește
mai toate lucrurile pe care toate fetițele le
iubesc: iepurașul împăiat, păpușica Elsa de la
Cold Heart (pe care anglofonii o cunosc sub
numele de Frozen) și ghiozdănașul ei roz, pe
care, cu regret, a trebuit să-l lase în urmă când
a părăsit țara. Valeriia are de asemenea visuri
mari: în mod deosebit începutul primului an
de școală, la 1 septembrie...
De fapt, e acum greu de spus când și unde
va fi în stare Valeriia să-și înceapă școala.
Pe 9 martie, mama și fiica au părăsit
Ucraina îndreptându-se spre Polonia, unde
sperau să fie în siguranță (pentru a le proteja,
„Time” le dă numai prenumele, nu și numele
de familie). Într-un interviu acordat aceleiași
reviste (consemnat de Tara Law), Taisiia a
explicat de ce s-a hotărât să-și părăsească țara
și casa pentru a căuta un loc sigur pentru fetița
ei. „O iubesc atât de mult și îmi place tot ce face
acest copil! Ea e raza mea de soare, bucuria
mea cea mai mare!”
„Nu știam, continuă ea, că va izbucni un
război ca acesta. Ne-am trezit în dimineața
zilei de 24 februarie foarte devreme, ca să
aflăm cu stupoare și indignare că o armată
de ocupație a început să bombardeze bazele
noastre militare. Erau rușii! Am aflat apoi că
e atacată toată țara și a urmat dezastrul. M-am
gândit imediat la siguranța Valeriiei, la viața ei de copil, ruinată de
război. Am simțit că e timpul să ne
părăsim casa și țara pentru cine știe
câtă vreme. Am plecat din Ucraina
înainte ca regiunea noastră să fie
bombardată, asta a fost o adevărată
șansă. Putem spune că Dumnezeu
ne-a binecuvântat. Dar chiar dacă
Valeriia era cu mine, purtam o
rană grea în suflet: soțul și fiul meu
rămăseseră în Ucraina. Vorbim cu
ei în fiecare zi.
A fost nesfârșit de greu să părăsim Ucraina. Dar, până la urmă
și dincolo de orice, fiecare vrea

să-și protejeze copiii, să știe că nu sunt în
pericol să-și piardă viața, așa că multă lume
din Ucraina își punea speranța în ieșirea din
țară. Nu e un semn de slăbiciune, bărbații, în
majoritatea lor, rămâneau acolo și se înrolau
de bună-voie să apere Ucraina. Plecam mai
mult noi, mamele, femeile cu copiii, cât se

putea. Dar nici asta nu era deloc ușor! Cozile
la autobuze și la trenuri erau de mai bine de trei
kilometri lungime. Cei care stăteam la coadă,
în mare majoritate femei cu copii și bătrâni,
eram îngrămădiți unii într-alții în mod teribil,
nu era niciun fel de spațiu și copiii, bineînțeles,
sufereau...
A trebuit să stăm în picioare, trup lângă
trup, pentru 18 ore în trenul care ne ducea
spre Liov. Era un lucru îngrozitor de privit,
ceva ireal, neomenesc. Deodată, mi-am adus
aminte că înainte de această invazie rusească,
ce nimeni nu știe cât o să dureze, toate orașele
și satele noastre duceau o viață bună, liniștită,
fără de spaimă. Iar acum era un haos peste tot,
frică, primejdie de moarte. Fiecare mamă era

Refugiați din Ucraina în România după invazia rusă

îngrijorată pentru copilul ei!
Eu urmăresc mereu știrile. Și am fost foarte
mândră să aflu că, în ciuda bombardamentelor,
orașul nostru a rezistat. Armata și voluntarii,
cu oricâte pierderi, i-au respins și descurajat pe
ruși. Kryvyi Rih a rezistat și e încă liber, cât va
mai fi! Însă am și eu presimțiri: îi simt pe invadatori tot mai aproape. În media, Rusia spune
că în Ucraina nu e război și că n-au nimic
împotriva noastră. Dar eu știu care e adevărul:
e un război teribil și nedrept! Oameni nevinovați mor pe capete. Am o mulțime de prieteni
buni în Harkov. Orașul a fost asediat. Prietenii
mei trăiesc într-un fel de cămine-refugii. Nici
măcar n-au avut șansa să scape cu copiii ca noi.
Și acum, iată-mă, sunt aici, cu fetița, cu
sora mea și nepotul, cu mama, toți în Polonia,
într-un hotel lângă Varșovia. Cei de aici s-au
purtat excepțional cu noi, încă de la început.
Au avut grijă de noi cu atâta căldură de parcă
am fi făcut parte din familie. N-au dat mâncare
bună, un loc confortabil unde să putem dormi.
Când am trecut granița, voluntarii polonezi
ne-au întâmpinat cu mâncare și băuturi calde,
ne-au vorbit blând și prietenos iar pe copii i-au
răsfățat cu bomboane. Totul era foarte bine
organizat, ce puteam să așteptăm mai mult?
Solidaritatea omenească ne-a impresionat până
la lacrimi. Chiar și în cele mai grele momente,
când noi cădeam uneori pe gânduri amintindu-ne la ce am lăsat acasă, ei ne consolau cu
căldură, vorbe bune și optimism, că totul se
va termina cu bine! Ce să spun? Efectiv nu am
cuvinte să le mulțumesc tuturor și fiecăruia în
parte dintre cei care ne-au ajutat atât de mult.
Sunt absolut încă șocată, dar în cel mai bun
sens al cuvântului!
Cel mai important lucru acum este acela că
sunt în siguranță copiii noștri. Din punct de
vedere emoțional suntem ceva mai bine, stresul
cel mare a trecut, dar nu și îngrijorarea pentru
familia pe care am lăsat-o acasă. Victoriia e
mult mai calmă, înainte era mult mai anxioasă,
un copil foarte speriat. Nimeni nu ar trebui să
treacă prin asta, mai ales la o vârstă
atât de fragedă, ca a ei.
Cred că această oroare se va
termina cât mai repede. Toți ucrainenii, femei și copii, se vor întoarce
înapoi, acasă, și totul va fi iarăși
bine, ca înainte de acest război.
Pentru moment, vom încerca să
fim folositori aici, pentru Polonia,
pentru poporul polonez care ne-a
primit sincer, cu atâta generozitate.
Nu vrem să abuzăm de ospitalitatea
lor. Și, poate, așa cum am fost ajutați noi la un moment de ananghie,
vom fi în stare să ajutăm și noi alți
compatrioți ucraineni.” ■

12

Nr. 8 (228) ♦ august 2022

Scrisul Românesc

Proză
(Continuare din nr. 7)

Adrian
SÂNGEORZAN

D

acă n-ar fi fost ziua aceea de duminecă,
când după ani de zile își pusese ceva
colorat pe ea și se dusese la plajă, poate
nu l-ar fi întâlnit niciodată pe George.
Apăruse ca o nălucă ciudată cu pantofii în
mână și pantalonii suflecați până la genunchi,
mergând fericit prin apa mării. Era sfârșit de
mai, marea era rece ca gheața, nu era nimeni
în apă, dar George avea pe față o expresie de
fericire neobișnuită. Îi ceru voie să se așeze pe
pătura albă întinsă pe nisip și intră cu ea în
vorbă, parcă s-ar fi cunoscut de mult. În mai
puțin de o oră își povestiseră amândoi viața. El
un entuziast fără niciun temei, un subinginer
de lângă București care lucra la o fabrică de
sticlă și stătea undeva cu chirie, ea o văduvă
resemnată care spunea că mai vrea să trăiască
doar pentru a-și crește copilul. El reuși să-i
spună doar că viața e frumoasă doar pentru
că există și trebuie trăită până la capăt. Trebuie!
- Iar capătul nostru e încă departe. E vară
Maria, e cald și soare și mai ales e pace!
În seara aceea îl luă acasă la ea. Vecinii se
uitau la ei uimiți crezând că poate bărbatul ăsta
nou e unul din frații sau rudele Mariei, care
pentru mahala devenise simbolul văduviei și
a tristeții eterne. Băiatul ei era la bunici așa
că se așezară pe treptele de la intrare și băură
jumătate de sticlă de vin. Cealaltă jumătate o
terminară mai târziu, pentru că după ce răsări
luna se ridicară amândoi și intrară în casă. Se
duseră fără să-și spună nimic în dormitorul din
spate și se dezbrăcară unul în fața celuilalt. Se
așezară cuminți în pat, apoi se iubiră aproape
sălbatec. Maria scoase un geamăt puternic
care se auzi ca un țipăt de animal rănit până
la fostul amfiteatru antic unde cu două mii de
ani în urmă vechii greci încă făceau sacrificii
pe altarele zeilor păgâni.
Nu fusese niciodată sigură dacă ajunsese
vreodată să-l iubească și pe George la fel ca pe
Vasile și de când apăruse în viața lor sacul de
iută se chinuia să adoarmă. Își amintea de nopțile ei cu Vasile și-l lua în brațe pe George care
adormea de cum punea capul pe pernă. Când
îl cunoscuse, abia putea să ațipească, încă bântuit de coșmarul prin care trecuse în
război, unde fusese înrolat de la 19
ani. Dimineața Maria se uita pe ulița
mahalalei lor care acum i se părea
mai frumoasă ca niciodată.
De când primise sacul nu mai
vorbise cu niciun vecin, deși aici
oamenii vorbeau între ei peste garduri, de cum ieșeau din casă. După
patru săptămâni de așteptare, în care
se înstrăină de George ca de o rudă
apropiată cu care nu mai știi ce să
vorbești, se hotărî să se ducă înapoi
la Ambasada Sovietică din București. Acolo o primi același consul.

Sacul de iută
- Tot ce vă pot spune e că l-am adus, Vasile
Hagiu a intrat în România de peste două săptămâni. Nu v-a căutat?
- Nu.
- Ciudat. A fost eliberat pentru că dorea să
se întoarcă la familia din România și își ispășise
pedeapsa.
- Pedeapsă pentru ce? A fost un soldat ca
mulți alții care au murit sau au fost eliberați.
- Nu vă pot spune pentru ce a stat atât în
lagăr... Oricum e înapoi în România. Apoi îi
aduse o pungă în care era sacul de iută și i-l
dădu înapoi. Maria se întoarse în aceeași zi la
Constanța unde ajunse seara. George o aștepta
afară în curte fumând țigară de la țigară.
- Vasile a intrat în țară de peste două
săptămâni.
- De ce nu te caută?
- Nu știu. Poate a aflat că m-am recăsătorit
și nu vrea să-mi strice viața...
- Poate. Nici nu poți fi căsătorită cu doi
bărbați deodată. E ilegal.
- Voi lămuri cumva lucrurile, George.
După câteva zile Maria se duse la miliția
din Constanță cu sacul de iută, certificatul de
deces al lui Hagiu și o scrisoare pe care tocmai
o primise de la Ambasada Sovietică.
- Vasile Hagiu, fostul meu bărbat e în viață
și a intrat în România acum trei săptămâni.
- Și ce vrei să facem noi? O întrebă destul
de răstit milițianul de serviciu, un bărbat tânăr
cu trei table pe umeri și o uniformă care părea
să se învechească pe el cu fiecare minut care
trecea. Maria avea o frică pentru uniformele
albastre ale noilor milițieni. Nu știai niciodată
de unde sunt aduși și ce au făcut acești bărbați
înainte de-a purta uniformele unei noi autorități de care oamenii trebuiau să se teamă. Frica
devenise mai la preț decât respectul, iar supunerea mai importantă decât dragostea.
- Vă rog să îl găsiți pentru că trebuie să-mi
lămuresc situația familială. Sunt recăsătorită.
Au mai trecut două săptămâni în care nu se
întâmplă nimic. Strugurii din mahala au început
să prindă culoare, la fel și caisele care crescuseră
în pomii răsăriți din sâmburii aruncați toamna
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de copii. După ce plouă câteva zile în șir se
puse un soare de vară fierbinte. Într-o zi toridă
George o rugă pe Maria să dea o fugă împreună
până la plaja pe care se cunoscuseră pentru a se
răcori în valurile mării. Maria intrase în aceeași
stare de resemnare în care fusese atunci când o
cunoscuse și George simțea nevoia s-o scoată
din bârlogul în care intra tot mai adânc cu fiecare zi. În ziua aceea îl ascultă pe George care
aproape că o târî până la malul mării. De data
asta nu mai erau singuri. Câțiva viligiaturiști
tineri stăteau aproape despuiați sub umbrele
largi. Femei frumoase în costume sumare de
baie își arătau cu bucurie sânii rotunzi și formele corpului. La un chioșc de lângă drum unul
vindea bragă, bere și mititei care sfârâiau pe un
grătar improvizat. George se duse să aducă două
beri reci, iar Maria se întinse pe spate aproape
de apa mării, rece și fără valuri ca un lac de
munte. Se uită peste cap și văzu sus pe vârful
dâmbului de pe care coborâseră un bărbat înalt
care părea s-o privească. În ultimele zile avusese
presimțirea că ceva se petrece în jurul casei ei.
Într-o noapte când nu putea dormi i se păru că
un bărbat străin de mahalaua lor dă târcoale
casei. Nu-i spuse nimic lui George, care se întorsese cu două sticle de bere, se așeză lângă ea pe
nisip și sorbi dintr-o răsuflare o sticlă întreagă.
Maria se ridică și privi drept spre locul în care
stătea acel bărbat, care de departe și cu capul
în jos parcă semăna cu Vasile. Oare de ce nu
voia s-o caute? Apoi se ridică în picioare privind
direct spre dâmb, dar omul dispăru ca o nălucă
și Maria rămase cu privirea țintită în gol. I se
făcu un gol în stomac de nu putu să bea nicio
gură de bere. Se duse și se aruncă în apa mării
care o trezi cu răceala ei de gheață.
În seara aceea de vară fierbinte, imediat
după apusul soarelui, se treziră cu o mașină
a miliției în fața casei. Din ea coborî bărbatul
acela tânăr cu trei table pe umăr, intră în curte
și-i spuse Mariei care rupea din corzile prea
lungi ale viței-de-vie:
- L-am prins pe Vasile Hagiu!
- Prins? De ce trebuia prins?
- E la noi la secție. V-aș ruga să mă însoțiți!
Maria și-a dat jos sorțul de bucătărie și a
intrat în casă să-și pună rochia pe care o purta
atunci când ieșea în lume. Îi tremurau ușor
genunchii și mâinile, dar aruncă totuși o privire în oglinda din baie, unde încerca să se vadă
cu 20 de ani mai tânără. Apoi ieși în curte unde
George și tânărul milițian fumau
fără să-și vorbească. George îi oferise milițianului o țigară cu filtru
pe care acesta o aprinse de la jarul
țigării lui. Așa făceau și în armată
după care țigara aprinsă era ținută
în căușul palmei pentru a nu fi
văzută de lunetiștii inamici. Putea
fi ultima țigară. George a vrut s-o
însoțească dar Maria l-a oprit.
În 10 minute ajunseseră la secția
miliției din Constanța. Milițianul
îi spuse simplu:
- Vrem doar să-l identificați pe
Vasile Hagiu. L-am prins într-un →

Poezie
Proză

Timp puțin
Ceri puțin timp
când orologiile răgușite bat disperate
și clopotele bubuie în turn
gurile de canal bolborosesc desfundate
pedalează sisifii cu bolovanii în spate
ceri puțin timp să-ți tragi sufletul
să-ți închei nasturii până sus
să ațipești cu o carte pe piept în fotoliu
ca în vremurile bune
când nimeni nu se grăbea niciunde
pentru că nimeni nu avea unde să ajungă
timpul câștigat era doar timp pierdut
la ruletă bila se rostogolea năucă
unii furau puțin timp
pentru când vor putea să-l savureze în tihnă
alții omorau timpul cu ochii pe cer
de unde fugiseră toți norii
iar păsările călătoare cereau azil
în colivii la soare
acum de-ai avea tot timpul din lume
nu ai mai ști cu el ce să faci
ultimii zeci de ani s-au scurs într-o lună
orologiile sparte bat a furtună.
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Poeme
Nostalgia nu vine cu vârsta
ci cu amenințarea fitilului
Aprins peste noapte de clovnul strecurat în palat
Apa rupe digurile mâlul ne ajunge în pat
Plutesc sarcofage pe străzile orașului
Peste ruine flutură corbii urlă un câine turbat
Ar fi gol împăratul dar clovnul e nebun
Pe tabelul lui Mendeleev
Copiii mileniului desenează păsări fără aripi
În pătrățele cu inimi găurite de gloanțe.
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Carmen
FIRAN

Trepte
În câte bucăți se poate desface sufletul
Înaintea călătoriei
Câte dovezi să mai aducă
Neînduplecatului
Când nu se mai pune preț pe suflete
Iluziile se vând pe nimic
Visăm la comun cu fericirea pe coridor
Tălpile noastre lasă urme de slăbiciune
Pe trepte de marmoră proaspăt spălate
Alunecă rușinate
De trecerea secolului din cușca de fier
În neputință
Din iluzia zborului
În carnea sfârtecată de porumbel.

Paradoxuri

Nostalgii
Tot ce era atingere adiere de vânt sudoare
dulce sărată
Lumânarea arsă pe jumătate în briza serii
la mare
Săruturi furate miros de tei și puf de gutui
Sunt acum goliciune amară
Ard pădurile și fumul se amestecă în aroma
Pâinii prăjite din copilărie când o bunică
Deschidea borcanul cu dulceață de trandafiri
Pentru vreun vecin căzut pe nepusă masă
Apa era limpede îți puteai potrivi pălăria
în luciul ei
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Încerc să mă apropii de cei din jur
Sunt amabilă cu cei întâlniți pentru prima
și ultima oară
Îi întreb ce le mai fac copiii fără să știu
dacă au copii
Le transmit salutări soțiilor de care
au divorțat de mult
Intru în viețile celor din jur și ajung
numai la paradoxuri
Libertatea măsurată în zidurile altora
Frica de moarte în vestea morții celor
Pe care-i știam eterni călători.
Merg alături de un șchiop și încep să șchioapăt
Trec strada la brațul unui orb
Și mă văd invizibilă. ■

→ sat de lângă Murfatlar unde se pare că a violat rămase în bustul gol parcă știind că asta o să ajunse acasă îl găsi pe George pe treptele de la
o femeie și a spart un magazin de acolo.
A dus-o la carcera din spate, care avea gratii
groase. Întins pe un pat de lemn zăcea dormind
un bărbat înalt, care semăna cu cel pe care îl
văzuse pe duna de lângă plajă.
- Puteți să-mi arătați buletinul lui? Întrebă
Maria. Milițianul îi arătă documentele cu care
bărbatul intrase în țară. Buletinul îngălbenit de
vreme era pe numele lui Vasile Hagiu, semnătura era a lui, dar poza de pe act nu era a fostului
ei bărbat. Milițianul îi spuse că au verificat buletinul și că poza părea să fi fost adăugată mai
târziu cu un lipici care nu exista în România.
- Pot să vorbesc cu el? Întrebă Maria. Milițianul deschise ușa celulei și o lăsă înăuntru în
timp ce el își scoase ușor tocul pistolului de la
brâu. Bărbatul se trezise și îi privea tăcut.
- Mă bucur să te văd, Maria! Spuse el cu o
voce ciudată de parcă vorbea dintr-un butoi.
Maria se apropie de el năucită și pentru câteva
clipe crezu că bărbatul acela chiar putea fi Vasile
Hagiu. Trecuse atâta timp, avea aceeași înălțime,
părul lăsat lung în față cum îl purta și Vasile.
- Dă-ți jos cămașa, îi spuse Maria cu un
ton aproape de comandă. Omul se dezbrăcă și

urmeze. Pe omoplatul stâng avea imaginea lui
Hristos răstignit pe cruce. Vasile era un om
religios și își făcuse tatuajul cu o zi înainte de
căsătoria lor la biserică. Doar că ceea ce vede
Maria nu semăna cu Hristosul lui Vasile. Era
grosolan făcut, la repezeală, cum se fac tatuajele în pușcării sau la armată, cu doar patru
degete la picioarele țintuite în cui, iar în INRI
pe acel tatuaj N-ul avea liniuța din mijloc pusă
invers, ca în slavonă.
- Tu nu ești Vasile Hagiu. Unde e bărbatul
meu? Cine ești? Vreau adevărul!
- E departe. Foarte departe! A șoptit bărbatul și a întors capul.
- Omul ăsta sigur nu-i Vasile! îi spuse
Maria milițianului cu voce gâtuită.
- Am aflat cine e, a rânjit milițianul. Un
criminal și-un impostor. El l-a ucis în lagăr pe
Vasile Hagiu și i-a luat identitatea. Era nevoie
de depoziția dumneavoastră formală.
După ce semnă o declarație, Maria plecă
pe jos prin Constanța cutreierând străzile cu o
stare amestecată de eliberare și durere. Îi venea
să zboare și să plângă, să plouă cu lacrimi
sărate peste orașul ăsta vechi și uscat. Când

intrare cu o valiză lângă el.
- Cred că e mai bine să plec pentru o vreme.
- Nu trebuie să pleci niciunde. Nu mai
există niciun Vasile Hagiu. S-au lămurit toate
și cu viii și cu morții.
A trecut și vara și prin octombrie au cules
strugurii și au făcut mai mult vin ca niciodată.
Era mai roșu ca cel din anii trecuți și cât a fermentat bolborosea ciudat scoțând un sunet ca
de înecat care încearcă să spună ceva ținut cu
capul sub apă. Amândoi adormeau greu noaptea și așteptau să se liniștească vinul. Când
s-a limpezit, se făcuse roșu intens ca sângele.
L-au tras cu furtunul în damigene de sticlă și
au așteptat liniștiți iarna, care la malul Mării
Negre putea fi destul de blândă.
Într-o zi călduță de noiembrie Maria ieșise
în curte să culeagă al doilea rând de struguri,
acele aguride care rar ajung să se coacă până vine
gerul. În fața porții stătea un bărbat înalt și costeliv care căra ceva pe umeri. O întrebă peste gard:
- Sunteți Maria Hagiu? Maria dădu din cap
înfricoșată. Omul deschise poarta cu piciorul
și-i aruncă la picioare un sac greu de iută, cu
secera și ciocanul imprimate în roșu. ■
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Millicent
BORGES ACCARDI
Millicent Borges Accardi, născută în Portugalia, trăiește în California.
Este deținătoarea a numeroase burse de creație și premii literare între care:
National Endowment for the Arts, Fulbright, CantoMundo, California Arts
Council, Foundation for Contemporary Arts, Barbara Deming Foundation. Cea mai recentă colecție a sa de poezie Through a Grainy Landscape,
dedicată literaturii portugheze, a apărut la „New Meridian Arts” în SUA.

Furtună
Era o barcă, multe bărci,
așezate după o anume ordine într-o flotilă.
Erau văduve portugheze ce se rugau
și altele ce cântau despre marinari
și marea lor puternică
și despre cerul pe care îl purtau ca pe o pelerină.
Era o strălucire galbenă a apusului așa
cum era pe atunci. Te rog bărbate,
cere-mi și-ți voi da
o cupă de Vinho Verde. Asta se face
atunci când nu ai un răspuns. Asta facem
și am făcut dintotdeauna. O furtună
a orbit lovindu-se de maluri.
Lacrimi pe prova unei nave
plecată pe mare de mulți ani. Bocim și
ne aruncăm brațele peste lemnul ars de soare
pentru că asta este suferința,
un sentiment primordial
ce trebuie arătat. Strălucește, Furtună. Oarbă.
Bărbații noștri sunt în luptă cu noi
care îi așteptăm
în timp ce ei călătoresc spre meleaguri exotice,
hotărându-se să nu mai revină o viața
ce i-a părăsit mult înainte de a despacheta
pâinea uscată din sacul de bumbac pe care noi
l-am trimis împreună cu ei în călătoriile
lor binecuvântate.

Un verde nepotrivit
Nuanțe de culoare, tipar
de câmpuri curate, verzi,
frumoase și îmbietoare, și, cumva

fericite. Iată novicele
cuib de viață în toată prospețimea lui
cu promisiunea ce încă stă să vină. Verde
este lipsa iernii, de fapt, sfârșitul
unei povești scurte. Verde este
atractiv și tolerant.
Este luminos cântec de iubire și
licheni, smarald și salvie.
Ce avem cel mai mult nevoie
pe lume sau ce ne poate îndepărta
de ce ne este mai teamă
este verde. Oamenii mănâncă rucola să
se fie sănătoși. Sunt merele
proaspete, noi, acre și amare. Suflul
unei explozii de vară nouă ce-l simți în dinți
mușcând coaja tare.
Verde este opusul lui alb sau negru. Înecat
în culoare intensă, verde este sfera de falsă
iluminare. Este lemnul
proaspăt tăiat, o rochie sexy, o urmă
de sudoare pe un trup muncit. O formă
minunată și de necontestat.

Mama m-a învățat să-mi fie teamă
Verbele neregulate ale culturii ce au adus
familia de pe Insulele Azore pe pământul
făgăduinței California, au fost, au trecut.
Șocant ca un trecut pe care îl îndepărtezi
ca să începi din nou, renăscut, născut.
De parcă ai putea fugi de invizibil,
un nou început în garajul unchiului
după o călătorie de-a curmezișul țării
asemeni deschizătorilor de drumuri, Los Angeles

Poezie
era departe de-a fi cucerit,
pământul făgăduinței a devenit
locul îndepărtat unde oamenii pot avea
un nou început, pretinzând de a fi alții
și au început să lupte, și luptătorii s-au luptat
să fugă. Fugiți. S-au apropiat
de un nou început, o închipuire.
S-au luptat să reînceapă.
Ca și cum viața dinainte
nu ar fi existat. Nu Marea Depresie a bunicilor,
sau Marele Război, cu portavioanele lui
ci un nou soi de cum să fii și ce să faci. California
era promisiunea dăruită pentru contopirea
generațiilor, adio încercării
de integrare. Pe drumul trenului prin
statele uniunii legate
într-o structură numită nou început,
într-un loc sigur unde nimeni nu se târăște
duminica, nu îngenunchează. Îngenunchiați.
Să te recreezi din nimic e minunat.
Pe vremea aceea, aproape credeai
că este posibil.

Te abandonez în fiecare noapte
Abandonezi orele dimineții
în pătrate moi, încerci să uiți
grijile și să amuțești
vocile războinice, una pe fiece umăr:
și – dacă este important
pentru tine – oftezi din greu și asculți,
sau ignori și încerci să eviți
gazul otrăvitor
pentru că ăsta este un spectacol solo
pe care numai tu poți să-l cânți în ciuda
îndemnurilor celorlalți să te împerechezi
și să adori
și să procreezi. Mărșăluiește.
Și – ca și cum ca și cum –
ar fi un protest diferit.
Oh, bărbate, te abandonez în fiece noapte.
Inima mă doare, temerile mele, iubirea mea,
blândețea mea. E ca și cum m-aș rostogoli.
Mă rostogolesc și nu ating nimic.
Traduceri de Alexandra CARIDES

Poeme
Nu m-am înțeles niciodată
m-am căutat amarnic prin istorii
în toate războaiele sângeroase
și
pot să spun țărâna mea nu e
lipsesc din mine
ca și când strămoșii ar fi fost inventați
de poeții triști ai veacului ce se scurge
sinele meu e lipsit de înțeles
și totuși
carnea și sângele se mișcă prin timp
acum
acest timp al încercărilor timide
un Proust scos din sertar
sau mai mult
când îmi deșir sentimentele
ajung la rădăcina cuvintelor
și nicio pedeapsă nu e mai potrivită

eu
fără mine
ca o cortină ce tot cade
ca un animal
ce gustă înfrângerea

Any
DRĂGOIANU

nu scriu un poem tragic
doar unul constatativ
Început de strigăt
unde umbrele se tot plimbă
pe trotuarul murdar de sânge
am ajuns pe strada X
a fost un simplu abandon
în fața blocului turn
clipa aceea de indiferență
o dimineață obișnuită
când hotarele minții
frig ascuțit
nu mai au grănicer
ca o sabie
pe la 9 și un sfert
o femeie s-a aruncat în gol
a început să ningă
i-am privit hainele fluturând
mi-am luat umbra și am plecat spre casă
câteva secunde
între viața ei și sirenele ce îmbolnăveau orașul în mine strigă altă femeie
una ce se lipește de zile
nu s-a oprit nimeni să-i plângă de milă
ca sângele de trotuar ■
iar eu vă spun cu toată sinceritatea

Proză
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Î

Trei ani și patru luni
în Africa de Vest

n august 1980, proaspăt repartizată la
Școala 105 din Popești Leordeni ca profesoară de istorie (deși cu patru ani în
urmă intrasem la Psihologie, pe care Partidul
hotărâse între timp s-o desființeze), directoarea m-a însărcinat să promovez 5 elevi dintr-a
VII-a, corigenți la geografie. Am încercat să
refuz această primă responsabilitate pedagogică, pe motiv că nu stăpânesc materia în
cauză. „Luați manualul, îl deschideți, îl lăsați
pe-o bancă 50 de minute, notați extemporalele
și apoi îi treceți clasa”, mi-a tăiat vorba noua
mea șefă. Zis și făcut. Cartea s-a deschis la
capitolul Africa.
Am citit și eu paginile cu pricina, la catedră,
voit neatentă la viitorii mei elevi, până a venit
timpul să culeg lucrările. Pe patru dintre ele
erau copiate câteva fraze despre îndepărtatul
continent. A cincea m-a șocat de-a dreptul: „În
Africa e negri chineji în pielea goală cu chiloți
de cârpă e dealuri câmpi și ape stătător curgătoare.” Atât și nimic mai mult. Eram sigură că
semnatarul își bate joc de mine. „Da’ de unde,
l-a văzut pe Tarzan la televizor”, m-a calmat
directoarea. Eu nu-l văzusem, n-avusesem
niciodată televizor.
Îl văzusem, în schimb, în primii ani de
studenție, pe prima pagină din Scânteia, pe
președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar
Senghor. Era luminos și impunător, în comparație cu gazdele sale bucureștene. Vizita lui
Senghor ne adusese și traducerea unora dintre
poemele sale. Așa am descoperit negritudinea,
balafonul, revolta anticolonială, retorica imnurilor libertății. În plină dictatură, un șef de stat
senegalez m-a făcut să mă pasionez de curajoasele suferințe africane. Nu-mi închipuiam
pe-atunci că voi ieși vreodată din țară, iar când
am trecut granița, în 1990, nu la plajele exotice
ori la muzeele mișcărilor antisclavagiste îmi
stătea gândul.
În 1998, fostul președinte Abdou Diouf,
devenit Secretar general al Francofoniei, a avut
o întâlnire bilaterală, la București, cu ministrul de Externe, Andrei Pleșu și, cumva, ca o
ironie a sorții, eram și eu prin preajmă. Încă o
dată, Senegalul îmi trimisese un semn. Rafinat,
subtil, cald și înțelegător, Diouf avea să mă primească, în 2017, în reședința sa din Dakar. Cu
o memorie uluitoare, mi-a relatat scene și dialoguri din timpul vizitelor în România, inclusiv
cearta dintre Tăriceanu și Băsescu, așa cum a
fost ea percepută, în 2006, de participanții la
Sommet-ul Francofoniei. A invocat, cu nume și
prenume, interlocutorii care l-au impresionat.
M-a întrebat de unii și de alții, dar știa multe
despre multă lume și îi făcea mare plăcere
să povestească. M-a condus până la mașină
și, spre stupefacția șoferului, i-a întins și lui
mâna, înainte de a mă îmbrățișa zicându-mi
la revedere.

În vara lui 2016 acceptasem, fără să ezit,
oferta de a pleca în Senegal, pentru că altfel
trebuia să ies la pensie și nu mă simțeam pregătită să vegetez, dar și pentru că în această țară,
prin Constituție, „președintele e primul protector al artelor și al literelor”. (Am aflat abia
câteva luni mai târziu că, la pachet, primisem
în grijă alte șapte țări din regiune ‒ Burkina
Faso, Coasta de Fildeș, Cabo Verde, Guineea,
Guineea Bissau, Gambia, Mali.) Doi dintre
apropiații mei, care învățaseră pe de rost, ca și
mine, încă din 1980, extemporalul de corigență
mai sus pomenit, mi l-au recitat, amuzați, ca
să-mi aducă aminte de unde plecasem. Deși,
între timp, Karen Blixen (și Meryl Streep),
Cesaria Evoria sau Ryszard Kapuściński intraseră în lista preferințelor mele, nu știam mare
lucru despre Africa. Iar după mai bine de 3 ani
cât tot am învățat, încep să cred că denumirea
în sine a fost inventată pentru cei care vor să
înghesuie totul, din comoditate, într-o noțiune
utilă pentru vechile noi manuale de geografie
și pentru corigenții de pretutindeni. Africanitatea e tot mai răspândită și sare în ochi pe tot
globul. Africile sunt preocupate de integrare în
centrele lor administrative și lipsite de apărare
în fața exploziilor demografice de la periferii.
Am ajuns la reședință, în seara aterizării mele la Dakar, după ora 2300 ‒ ora locală.
Luminile erau aprinse, în interior mă aștepta
Lucie, menajera casei, pe treptele care duceau
la etaj erau lumânări aprinse, totul mirosea
a curat, salonul mi se părea unul de lux, am
fost condusă dintr-o încăpere în alta, întâi la
parter apoi la etaj, nu-mi credeam ochilor ‒ o
vilă imensă, mai mult decât decent mobilată,
cu bucătărie dotată și cu aparate de aer condiționat funcționale, ce mai, nu prea văzusem
așa ceva la multe dintre misiunile noastre, nici
măcar în capitalele în care vechi palate erau
proprietatea noastră. Am remarcat imediat un
Vasile Grigore și două uleiuri de Margareta Sterian atârnate în salon, m-au frapat covoarele în
foarte bună stare și perdelele noi.
Prima mea impresie despre spațiul în care
urma să locuiesc era incomparabil mai bună
decât fusese la Ottawa. După vreo oră, am
rămas singură cu valizele, trollerul și geanta cea
burdușită. Era miezul nopții, dar m-am apucat
să le desfac. Pe la 2 și jumătate, m-am instalat
într-unul din cele trei dormitoare pe care le
aveam la dispoziție. L-am ales pe cel mai retras
și nu pe cel mai mare, în care trona și un televizor (a doua zi am văzut că nu funcționează,
dar în salonul principal de la parter aveam unul
nou, cu mai bine de o sută de canale, inclusiv Arte, BBC, Euronews și CNN). Mi-am dat
seama că e zgomot peste tot și că liniștea la care
visasem în ultimii ani nu la Dakar trebuie căutată. Am hotărât că mă voi bucura de ce am și
nu voi plânge după ce-mi lipsește. M-am spălat
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fără să mă îngrijoreze presiunea scăzută de la
rețea, mi-am îndesat niște dopuri în urechi
și am dormit, suflându-mi din când în când
nasul, până pe la 700.
Am coborât și Lucie m-a auzit din camera
ei, unde rămăsese peste noapte. A venit în
bucătărie, somnoroasă dar îmbrăcată într-un
fel de uniformă de culoarea piersicii, care-mi
aducea aminte de ținutele unor asistente de
spital. A început să-mi pună întrebări despre
cum și ce trebuie să facă pentru micul dejun.
Se uita la mine la fiecare mișcare, chiar și când
punea apa în cafetieră, așteptând s-o aprob. Nu
înțelegeam de ce e așa speriată. Când coborâsem, îi dădusem o rochie să mi-o netezească,
i-am spus să nu încălzească fierul decât foarte
puțin, că de obicei nu o calc, dar acum o scosesem din geamantan și avea nevoie de o ușoară
recondiționare. M-a strigat după vreo 10
minute din capul scărilor, cu rochia pe umeraș,
să-mi spună că aceasta are câteva găuri. Inutil
să precizez că era una dintre rochiile mele
noi, iar ea se străduia să mă facă să cred că așa
i-am dat-o. Bineînțeles că pusese vârful fierului undeva, spre poale, apoi îl ridicase și mai
încercase o dată alături. Avea ochii cât cepele,
dar juca inocența. I-am spus că o să îmbrac
rochia așa și dacă mă întreabă cineva o să spun
că e prima marcă a Africii și prima dovadă a
profesionalismului lui Lucie. A avut puterea să
zâmbească din colțul buzelor, deși se aștepta
probabil să-i trântesc umerașul la picioare. Am
înghițit repede o banană și o felie de pâine,
m-am uitat la ceas, i-am spus că o să vorbim
mai spre după-amiază și m-am îndreptat spre
ieșire, țanțoșă în rochia găurită la poale, micile
găuri parcă făceau parte din model, rochia avea
falduri africane, lăsând-o în mare confuzie.
Afară mă aștepta celebrul Robert, șoferul
despre care aveam referințe bune de la toată
lumea. Pe drum, i-am pus câteva întrebări de
rutină, la care a răspuns scurt, însă el nu m-a
chestionat în niciun fel. Pe stradă, am remarcat
mai întâi praful și apoi oamenii, care voiau să
ne vândă la fiecare colț fructe sau alte produse
locale, sau doar ne făceau cu mâna ori încercau să ne ceară un ban. Pe Robert îl cunoșteau
aproape toți, cunoșteau bine și mașina, era clar
că eu eram noutatea. Citisem destule cărți ca
să știu că nu trebuie să mă las impresionată.
Mi-au sărit în ochi mai degrabă șantierele
de construcții, clădirile începute și rămase sub
formă de schelet, grămezile de moloz, decât
mișcarea oamenilor pe carosabil sau pe trotuare, culorile țipătoare și atmosfera de Ferentari.
Traficul mi-a adus aminte de Istanbulul care
mă speriase, în ’99, iar Bucureștiul de care mă
săturasem încă din 2014, la un an de la întoarcerea atât de mult dorită de la Ottawa, devenea
brusc o amintire plăcută.
Continuare în p. 16
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Poemele secretelor

rareori poeții își deschid sufletul
prin scrisul lor, un singur pas ezitant
putând a-i arunca pe temerari în zona
pastișelor naive sau versificărilor edulcorate.
Cu atât mai mult aprecierile se cuvin poetului
marocan Khalid Raissouni care, prin volumul
Cartea secretelor (Ed. Kult, București, 2022),
își pune trăirile sufletești în palma cititorului.
O face generos și curajos, aidoma călătorului
prin deșertul arid care presară semnele trecerii pentru a ușura semenilor străbaterea unui
drum care trebuie parcurs la nesfârșit. Misterul, scrutarea abisală și taina legăturii profunde
cu divinitatea sunt elemente definitorii ale
volumului scris de poetul marocan. Excelenta
traducere realizată din limba spaniolă de către
Carmen Bulzan, scriitor și editor apreciat
pentru puntea culturală româno-hispanică pe
care o slujește prin numeroase traduceri de
volume și antologii, ne arată cum scrisul este
calea, sinuoasă și periculoasă, aleasă pentru
descoperirea lumii. „Literele sunt sulițe/ și vârf
alb al orbirii./ Iată zilele care exaltă secretele
iadului/ folosesc metafore ca măști/ pentru
a distra străinul/ și eu contemplu alfabetul/
îl văd doar pe cel care se cunoaște pe sine,/
mulțimi de trupuri sfâșiate/ corpuri pe care
uitarea nu le înșală/ ale căror voci suspinate se
estompează/ în chinurile acestei nopți veșnice,/
voci nomade spre apusul soarelui” (Secretele
Iadului) arată labirintul fără a ni se releva și
ieșirea, o căutare pe care cititorul este îndemnat să o parcurgă solitar după ce i se arată calea

prin experiența poetului. Privirea asupra lumii
aparține demersului de a afla profunzimea
legăturilor dintre muritor și univers, scriind
despre secretele tăcerii, căderii, micului vis de
iasomie, ruinelor, labirintului, cuvintelor sufletului, martorului despre jurnalul rănii, dincolo
de uitare sau fluierului rănit.
Dacă nu aș fi cunoscut
biografia scriitorului și felul
său de a fi, întâlnindu-l în
câteva rânduri la manifestări literare în Craiova, cred
că aș fi intuit că am de-a
face cu un scriitor de limbă
arabă, cu vaste lecturi ale
liricii universale, instruit în
zona academică de influență europeană. Poate că
unele lucruri nu le-am fi
aflat, însă am credința că
viitoarele sale volume traduse în limba română mă
vor apropia de un tărâm liric
pe care Khalid Raissouni
reconstruiește misterioase
cetăți arabe, dispărute în neantul nisipului
fierbinte pe care sunt semne pe care doar el le
poate citi. Transpuse într-o altă limbă, sesizez
cum poemele capătă un alt sunet și un anumit
parfum al limbajului își pierde din profunzime,
fără a se încifra sau a fi mai dificil de lecturat.
Însă acest pericol pândește orice transfer cultural, mai ales că avem de-a face cu un poet de

limbă arabă care scrie în spaniolă. „Simt strigătul sângelui meu vălurind prin aer,/ curgând
peste adăpostul timpului,/ contemplu lacrimile
palmierilor și ascult cântările sufletului pe care
strigătul le răspândește pe țărmuri,/ le culeg
cu încăpățânare grav rănită” (Secretele labirintului) arată un control fin al
tehnicii poetice, o dorință de
a trăi experiențe metafizice
pentru cunoaștere.
Născut în Casablanca
(1965), absolvent al Facultății de Litere și științe
Umaniste din Tetuan, Khalid
Raissouni a scris în arabă și
spaniolă numeroase volume
de versuri, recenzii, studii
literare și traduceri. Apreciat drept unul dintre cei mai
expresivi poeți ai spațiului
arab, el a activat mai mulți
ani ca profesor de limbă și
cultură arabă la Institutul
Spaniol Severo Ochoa din
Tanger. În prezent locuiește
în Madrid, volumul tradus în română fiind o
traducere a celui apărut la prestigioasa editură
Sial Pimaleon din capitala Spaniei. Prin volumul Cartea secretelor se apropie, fie și printr-un
pas mărunt, cultura română de cea marocană
grație poetului Khalid Raissouni și secretelor
pe care el ni le destăinuie după experiențe lirice
abisale. ■

Continuare din p. 15

echipa mea erau pe măsura celor de la reședință. Curate, spațioase, dotate cu necesarul de
rigoare, fără să miroase a mucegai, încăperile
prin care eram condusă mi se păreau extraordinare, comparativ nu doar cu cele găsite la
precedentul meu post transatlantic, ci și cu
multe văzute prin Europa.
La etaj, secretariatul și biroul adjunctului
ambasadei erau chiar mai bine așezate, mai
luminoase și mai frumos amenajate decât biroul
șefului misiunii, care, ce-i drept, se deschidea
înspre o mică grădină, dar care era întunecos și
tăiat cumva ciudat de un fel de stâlp imens, aflat
între ușa de la intrare și scaunul ambasadorial.
De la biroul de lucru, auzeam o bătaie în ușă,
trebuia să strig destul de tare „da’’ sau „intrați’’,
dar nu vedeam de fapt și cine intră, decât după
ce oaspetele ocolea stâlpul respectiv. În scurt
timp, am ajuns să deosebesc cele 4 feluri de
ciocănituri prin care colaboratorii mei își anunțau sosirea. Adjunctul avea un stil puternic și
inconfundabil, deschidea imediat după ce își
anunțase prezența, fără să aștepte răspuns, mai
cu zgomot decât ar fi fost necesar. Funcționara
consulară își juca feminitatea, cu bătăi în ușă
nesigure și delicate, iar vocea mea părea să nu
ajungă până dincolo de ușă, de vreme ce aștepta

adesea să repet de câteva ori încuviințarea și
îndemnul de a-mi păși pragul. Responsabilul
cu administrația, reîntors aici pe post de secretar-contabil, după ce fusese mulți ani consilier
economic, nu-mi punea niciun fel de problemă.
Sunetul bătăii sale în ușă era moderat, ca de ciocănitoare veselă, pentru că el însuși, aflat deja
la pensie, părea un om întru totul echilibrat și
bine antrenat. Annick, femeia care avea grijă de
întregul imobil de trei etaje, era cea mai timidă,
adesea trebuia să mă ridic să-i deschid ușa. În
prima zi voia tot timpul să-mi fie utilă, aducându-mi ba una ba alta, dar a învățat repede
când și cum să mă deranjeze. Așadar, aveam
un colectiv mic, dar care nu se sfiise să facă
eforturi pentru a-mi ușura instalarea. E drept,
am avut impresia că între cei doi bărbați exista
o vizibilă complicitate, dar diferența de vârstă
de aproape 30 de ani juca în favoarea acestui
inedit tandem. Se lăudau reciproc și doreau să
fie lăudați de mine, o tachinau, o excludeau sau
o criticau prin insinuări indirecte sau pe șleau
pe funcționara consulară, care, la rândul ei, îl
taxa pe primul colaborator la fiecare propoziție
sau mi-l reclama cu glas gâtuit de plâns ori de
câte ori avea ocazia. ■

Mașini multe, majoritatea ruginite și
parcă gata să se dezmembreze, autobuze de
diverse mărimi și producții, căruțe încărcate
cu te miri ce, mulți motocicliști mândri să taie
calea șoferilor și puzderie de taxiuri, goale sau
pline, conduse mai agresiv decât văzusem prin
State sau prin Europa. Ceva mi-a adus aminte
de Lima și de drumul de la hotelul luxos din
centru până la aeroport, unde delegația din
care făceam parte, în iarna lui ’99, însoțită și
protejată de girofare zgomotoase, și-a făcut
cruce că scăpase cu viață, fără să mai aibă energie să se mire, ca la sosire, de diferența imensă
dintre cartierele selecte și cele mărginașe.
La Ambasadă, colegii mă așteptau cu fructe
și flori. Annick, menajera locului (aveam să
aflu nu peste multă vreme, că femeile de serviciu sunt încadrate ca „techniciennes de
surface”, ceva cu totul nou pentru mine), m-a
întâmpinat cu un surâzător și cu un corect
„Bine ați venit”, în limba română. La vreo 20 de
minute după ce îmi luasem în primire biroul,
a venit să-mi ofere arahide și să mă întrebe,
tot în românește, mândră de cunoștințele ei,
dacă am dormit bine. Spațiile de lucru și cele
în care locuiau cei trei co-naționali care formau
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Tot despre literatură...
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are este, până la urmă, diferența dintre
a crea și a copia? Sau, mai bine zis, cum
poate reuși subiectul unui portret să se
transforme sub privirea atentă a portretistului? Sau, și mai bine zis, cum se ascund și se
dezvăluie scriitorii în chiar textele pe care le
scriu, oferind cititorilor chei de lectură care
sunt uneori atât de subtile, încât doar cei mai
atenți sau adevărații inițiați reușesc să le intuiască sensurile profunde? Toate aceste întrebări
se găsesc, ca în filigran, în subtextul creațiilor
lui Alessandro Baricco, Mr Gwyn (2011) și De
trei ori în zori (2012), iar semnificațiile lor se
vădesc numai după o lectură atentă, în stare să
depășească nivelul simplelor întâmplări.
Consacrat cu adevărat și impus atenției
publicului cititor din numeroase țări mai ales
după publicarea romanului Mătase (1996),
excelenta poveste a lui Hervé Joncour, negustorul care călătorește din Franța și până în
Japonia în căutarea viermilor de mătase și a
iubirii, scriitorul italian Alessandro Baricco
demonstrează, în cele două texte menționate
mai sus, legate prin mai multe fire decât am
putea bănui la prima vedere, că e pasionat nu
numai de enigme și aventuri plasate în veacul
al XIX-lea, ci și de marea aventură a lecturii
și receptării. Căci, având acțiunea plasată în
Londra zilelor noastre, Mr Gwyn relatează istoria unui scriitor cunoscut, dar care, în ciuda
succesului, decide pe neașteptate să abandoneze literatura. Dar nu și scrisul! Căci, fascinat
de cuvinte, Jasper Gwyn hotărăște să devină
nici mai mult nici mai puțin decât scriitor de
portrete! Sau, după cum el însuși va spune,
copist... Prin urmare, își va contempla modelele
ore în șir și va pune pe hârtie totul – cu condiția
ca textele rezultate să nu fie publicate niciodată.
Numai că, în urma unor stranii întâmplări și a
unui scandal de presă care îi pune în pericol
planul, Jasper dispare, lăsând-o pe Rebecca,
asistenta sa, să se întrebe suficient de multă
vreme ce s-a întâmplat cu el. După ani de zile,
însă, Rebecca înțelege că Gwyn făcuse ceva și
mai straniu decât să scrie portrete. Iar natura
secretului lui Gwyn e dezvăluită – desigur, indirect și doar atât cât Baricco decide s-o facă! – în
De trei ori în zori, cartea pe care autorul italian
o publică după Mr Gwyn. Dar e extrem de interesant că încă din paginile dedicate lui Gwyn
se făceau aluzii la un text intitulat De trei ori în
zori, atribuit, acolo, scriitorului anglo-indian
Akash Narayan, într-un excelent orchestrat
joc de oglinzi postmodern(e), având ca miză o
profundă și, poate, neașteptată meditație asupra
modului în care arta (literatura, în cazul de față)
îi poate aduce alături pe cei suficient de curajoși
pentru a păși exclusiv pe tărâmul ei.
Considerat de critica literară, datorită
modului de construcție a protagoniștilor
și grație firelor narative multiple și subtil

întrețesute, un text pus sub semnul artei Virginiei Woolf combinată cu cea a lui Haruki
Murakami, De trei ori în zori rămâne o creație prin excelență poetică – în cel mai bun
și mai deplin sens al termenului. Și, în plus,
un microroman care jonglează cu timpul și
cu spațiul, relatând, în trei variante (de fiecare dată excelent structurate și cu adevărat
cuceritoare!) întâlnirea dintre două personaje
care, la capătul lecturii, se dovedesc a fi mereu
altele și, totuși, întotdeauna aceleași, surprinse
în momente diferite ale existenței lor. Dar fără
ca Baricco să dea vreo importanță cronologiei
sau detaliilor ce țin exclusiv de stricta logică
a cauzalității, ceea ce, desigur, face ca totul să
capete o aură de lirism și de mister care e apanajul marii literaturi.

Prima narațiune este centrată pe întâlnirea
dintre o femeie nu foarte tânără, îmbrăcată
în rochie de seară, care ajunge într-o noapte
în camera de hotel a unui bărbat. Cei doi discută despre diverse lucruri, retrăind momente
importante ale existenței lor, până la neașteptatul deznodământ. Al doilea episod prezintă
lunga discuție dintre o adolescentă frumoasă
și delicată și recepționerul unui hotel de care
tânăra pare că se simte mai apropiată, în chip
straniu, decât de cel cu care venise acolo, un
tânăr violent și abuziv. Iar cea de-a treia întâlnire are loc între un băiat scăpat din incendiul
care i-a distrus casa și polițista care are sarcina
de a-l supraveghea. Sigur că, povestite astfel, cele
trei episoade riscă să nu mai spună cu adevărat
nimic, câtă vreme arta lui Alessandro Baricco nu
constă atât în surprinderea evenimentului pur
(cu toate că acesta e întotdeauna redat cu atenție
și cu o acuitate a detaliului care pe drept cuvânt
poate fi numită uluitoare!), ci mai cu seamă în

Nr. 8 (228) ♦ august 2022

Rodica
GRIGORE

17

Literatură
universală

Cronică
literară

atmosfera pe care reușește s-o creeze, uneori
doar în câteva rânduri. Căci spațiile descrise
par atât de reale, încât cu greu se poate cititorul
smulge de sub fascinația descrierilor ca atare ale
holurilor hotelurilor sau ale camerelor în parte.
Numai că, dincolo de linia sigură a amănuntului
minuțios, Baricco îmbracă totul într-un soi de
aură de irealitate – care ține de timpul și deopotrivă de spațiul ficțiunii pe care o construiește.
Nelipsite de accente de proză polițistă, putând fi
citite, practic, în orice ordine, cele trei narațiuni
ce compun cartea constau și în lungi dialoguri
ale protagoniștilor, extrem de bine elaborate și
ele, ducându-ne cu gândul la vocația dramatică
pe care Baricco o are, în egală măsură. Apropiat de unii exegeți de tehnicile onirismului, iar
de alții de accentele introspective ale câtorva
reprezentanți ai existențialismului, Alessandro
Baricco demonstrează, în acest text, nu numai
un extraordinar talent literar, ci și deplina stăpânire a mijloacelor sale artistice, deja evidente
în Mr Gwyn, dar desăvârșite pe de-a-ntregul în
aceste pagini.
Una dintre sugestiile textului e (și) că acele
pagini în posesia cărora ajungea Rebecca,
în romanul anterior, nu sunt altceva decât
variante ale unor autoportrete ale artistului,
camuflate sub forma unor secvențe narative
care mai degrabă ascund decât dezvăluie, asemenea acelor țesături scumpe al căror model
este vizibil doar privit dintr-un anumit unghi.
În plus, Baricco oferă cititorului și surpriza
(revelația!) unei adevărate poetici a obiectelor
și a interioarelor.
Dincolo, însă, de asemenea întrebări posibile, rămâne farmecul cu care cele trei întâlniri
sunt relatate. Funcționând în conformitate cu
un bine asumat principiu al analogiei, întâlnirile neobișnuiților protagoniști sunt unice,
aparent lipsite de vreo legătură între ele, având
în comun doar zorii, momentul acela dintre
noapte și zi când totul devine altfel și lumea
întreagă pare că se transformă, dând posibilitatea și oamenilor să fie altfel – și alții! Privite
cu atenție, cele trei episoade aduc în centrul
atenției, de fiecare dată, probleme existențiale
asemănătoare, determinate de momente de
criză perfect comparabile, în ciuda văditelor
diferențe. Căci, în ciuda acestor deosebiri, e
vorba despre problemele majore ale oamenilor dintotdeauna, despre dragoste, fidelitate,
lașitate, răspundere, încredere. Într-adevăr,
citite din această perspectivă, cele trei narațiuni devin profunde și, în multe momente, cu
adevărat tragice. Dar nu lipsite de speranță.
Căci zorii vin și revin, de fiecare dată, aducând
– readucând – lumina; chiar și peste ceea ce
părea imposibil de suportat în clar-obscurul
începutului de zi. ■
Alessandro Baricco, De trei ori în zori. Traducere de
Vlad Russo, Bucureşti, Ed. Humanitas Fiction, 2018.

Călătorind cu
Flyingmonk
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cum vreo doi ani, înainte de pandemie, mă plimbam printre standurile
de la „Târgul de Călătorii” de la Centrul Javits din New York. Pe stânga și dreapta
afișe mari, te îmbiau să te oprești și să iei broșurile colorate care descriau locuri de neuitat
și plaje exotice. Mergând uitându-mă la afișe
eram aproape gata să dau peste un tip care s-a
postat în faţa mea și mi-a întins o broșură. Era
tânăr, înalt și destul de chipeș și mi-a luat o
vreme să-mi dau seama că mă aflam chiar în
fața standului de călătorie al Rusiei.
„Ar trebui să vii și să ne vizitezi”, mi-a spus.
„Este o țară grozavă cu oameni foarte primitori. Dacă ai veni, ai putea risipi
impresia proastă pe care o au străinii despre poporul rus”, a continuat.
Ce reclamă pentru vizitarea
unei țări! Vino să ne vizitezi țara
pentru că nu suntem atât de răi pe
cât spune lumea!
„Stai puțin”, i-am răspuns fără
nici măcar un moment de ezitare.
„Nimeni din cei pe care-i cunosc
nu i-am auzit să aibă o impresie
proastă despre poporul rus. Ruşii
sunt OK. Dacă avem ceva cu voi este
cu conducerea voastră. Mai precis
cu Putin. Îl urâm pe tipul acela și
sperăm să dea colţul ca să scăpam de el. Și
oricum pentru voi ar fi mult mai bine fără el.”
Zâmbetul i-a devenit glacial și din măruntaie i-a ieșit un oftat adânc. În spatele lui am
putut vedea un tip mai în vârstă, în costum care
era cel mai probabil șeful biroului de turism,
întorcându-se și plecând de acolo ca să evite
conversația care o luase pe făgaşuri nebănuite.
Era aproape să plec, dar m-am întors din
nou către el: „Te rog să ai în vedere că nu fac
această afirmație ca american, ci mai ales ca
român. M-am născut în acea țară și am trăit
toată viața sub amenințarea unei Rusii care ar fi
putut invada oricând. Așa că nu vă așteptați să îl
iubim pe Putin și cei ca el când vedem ce faceți
prin lume. Iar dacă voi, rușii obișnuiți, veniți în
România sau America fără intenții belicoase,
suntem gata să bem ceva împreună. Oamenii
sunt OK, liderii voștri însă sunt problema.”
Am plecat de la târg, dar conversația m-a
urmărit toată ziua. Ce m-o fi făcut să ripostez
în felul ăsta, instinctual, în fața unei afirmații
prostești făcută de un individ oarecare. Sigur
că motive obiective erau cu grămadă; Crimeea,
Nemţov, Navalni, care era doar urmărit la
vremea aia, și altele. Agenția lor de „troli” care
încerca să bage zâzanie în toți și toate, semănând
dezbinare și ură. Mâna rușilor se simțea înfiptă
adânc peste tot, de la Brexitul din Anglia, la alegerea lui Trump în America, de la autoritarismul
lingușitor a lui Orban, până la sponsorizarea
lui Madam Le Pen în Franța. Însă după decenii
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Proză

Angoasele unui timp pierdut
în uitare
petrecute în Statele Unite unde nu ți-ai fi pus
problema că un desant din New Jersey o să fie
parașutat pe plajele din Long Island ca să cucerească standurile de înghețată eram sigur că
uitarea mi se așezase peste acești invadatori și
uzurpatori ai Europei care îmi terorizaseră visele
copilăriei. Dar fricile care se strecoară insidios
atunci când ești cel mai vulnerabil nu-ți dispar
niciodată din minte, chiar după ce sunt învăluite
în straturi dense de uitare.
În aceste zile, când forțele lui Putin ucid
copii nevinovați și comit crime împotriva
umanității în Ucraina, mi-a revenit în minte
acea conversație. Mă uit siderat la știri care-mi

Centrul Javits din New York

amintesc ce îmi șopteau bunicii la ureche când
eram copil, despre brutalitatea, primitivismul
și cruzimea Armatei Roșii. Cum intrau sovieticii în gospodării, luând cu ei tot ce putea fi
cărat, furând ceasurile oamenilor și odată cu
ele, timpul vieții lor, care din acel moment își
pierdea sensul unui viitor.
În orice război, niciuna dintre părți nu este
mai bună, dar în timp ce rușii furau, germanii,
aproape la fel de cruzi ca rușii, se ofereau să
cumpere alimentele pe care le rechiziționau din
gospodării. Bunicii nu au uitat niciodată acest
lucru și au vrut ca eu să știu o realitate interzisă
pe care însă și ei ar fi vrut dacă ar fi putut să o
uite complet.
Poveștile pe care mi le spuneau mă îngrozeau și mă făceau să cred că ceaţa războiului
și sărăcia generată de acesta i-au făcut pe acei
oameni neoameni. Dar din păcate, în ziua
de azi, fiii și nepoții acelor soldați ai Armatei
Roșii se comportă la fel ca strămoșii lor, ucigând fără discernământ, terorizând populația,
bombardând spitale, creșe și școli, furând tot
ce se poate din casele oamenilor ca apoi să-și
vândă prada în talciocurile din Belarus, un alt
paria al Europei. De fiecare dată când bunicii
mei îmi povesteau despre ocupația rusească
în mintea mea se formau imaginile roiurilor
de lăcuste despre care învățasem tot la vârsta
aceea. Într-un fel, invazia Ucrainei mi-a amintit
de România și de copilăria mea.

Când am ajuns în America, colegii mă
întrebau despre viața din România. Cum e
acolo, este ca-n „1984”? Nimeni nu putea
înțelege cum de ţara a devenit comunistă. Nu
puteați să aveți grijă de voi, trebuia statul să o
facă? Ați votat comuniștii la putere?
În zilele noastre, la televizor puteți vedea
în direct cum se încearcă scenariul schimbării
unui regim învelit de data asta în altă etichetă.
Eticheta „comunistă” nu mai e la modă aşa că a
fost înlocuită cu cea nouă de „iliberalism” care
pare că prinde teren pe moment. Oamenii sătui
de prea multe drepturi oferite de democrația,
cu care nu s-au obișnuit încă, caută refugiu în
autoritarism care să-i salveze de
ei înșiși. Acești „iliberali” care
nu sunt altceva decât niște dictatori brutali sunt noua speranță
a proștilor lumii în numele unei
libertăți inexistente și al unui
fals patriotism.
La venirea mea pe noul
continent, copleșit de noutatea
Americii, un loc greu înțeles
pentru noii-veniți, m-am luptat
cu schimbările pe care mi le
impunea imigrația, dar în același timp mă străduiam să explic
modul în care țara în care mă
născusem a devenit comunistă.
„Tancurile au ajuns la Berlin din ambele
părți. Prin România au trecut tancurile sovietice – ghinion – și au decis să nu mai plece.
Într-o țară de 15 milioane erau atunci 400 de
comuniști declarați, cei mai mulți în închisoare. Mulți aveau doar patru sau șapte clase
primare; alți câțiva erau intelectuali de rang
înalt fascinați de mișcările de stânga. Cei needucați au fost proptiți la putere de ruşi, în timp
ce intelectualii au fost aruncați în închisoare
și uciși.”
I-au arestat pe cei care conduceau societatea, au distrus economia, au naționalizat casele
și afacerile și au devalorizat moneda sărăcind
întreaga populație. Cei care au protestat au fost
etichetați drept „dușmani ai poporului” și au
fost eliminați. Formula a fost aplicată peste tot
pe unde au trecut ruşii.
Cu toate acestea, o mică parte dintre români
au luptat împotriva invadatorilor sovietici opunând una dintre cele mai lungi rezistențe din
Europa de Est. Războiul de gherilă a început
imediat după preluarea puterii de către comuniști. Luptătorii s-au retras în munți și au luptat
vitejește împotriva rușilor și a armatei comuniștilor români. Ei aveau însă doar puşti și nu
tunuri, cai și nu tancuri, și erau protejați doar
de ramurile înalte ale copacilor în faţa bombardamentelor avioanelor care survolau pădurile
unde se ascundeau. Dar de partea lor au fost
inimile sătenilor care i-au ocrotit și i-au hrănit. →

Poezie
Proză
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Poeme
Elizabeth Guyon Spennato este o poetă franceză/malteză, cu origini în Ischia,
Italia, precum și traducătoare din chineză, italiană și franceză. A publicat trei romane
în Franța și în 2018 volumul Regards Persans, l’âme d’une generation, (ediție bilingvă
de poeme în persană și franceză). Între cărțile publicate recent: The dream life of Little
Paul, (Malta), și La langue du Sud, Papiers coupés (poeme în franceză și chineză).

Cu soarele în față
Se pare ca nu pot pricepe
Prefăcătoria acestei lumi
Când pieptul mă apasă
Și cerul devine întunecat
Poate doar tu poți înțelege
Durerea acestei goliciuni
Doar zâmbetul tău candid
Îmi mai face inima ușoară
Tu mi-ai pictat un soare pe față
M-ai făcut să simt frumusețea lumii
Atunci când vântul împrăștie durerea
Peste buzele mele crăpate de dorință.

Cum poate fi atât de frumos
Numele unei temnițe.

Limba sudului
O lacrimă pe față
Rostogolită pe buze.
Gustul ei sărat
Picurat peste amintirile de-acasă
Cu bunicul care cântă și pescuiește

Elizabeth Guyon
SPENNATO

Adânc în inima mea
Toate astea într-o limbă a sudului
Ce-o înțeleg prea bine.

Scrisoare nescrisă
Nu-ți scriu cu adevărat o scrisoare
Doar caut o călimară cu cerneală neagră
În care să-mi înmoi melancolia
Și s-o întind peste cuvinte
A apus soarele și încă scriu
Îmi picură sângele pe hârtie
Și-n curând inima mea va fi
mai transparentă
Și mai palidă ca foaia asta rămasă albă.

Noroc
Mi-ar plăcea să mi se dea înapoi
Puțină mare, puțină Mediterană
Prinsă în culorile bărcilor, râsul pescărușilor
Să mă bucur de un șalău bine fript
Și un pahar rece de vin rose
Sub soarele mereu dat la maxim.
În față văd însă întinderea oceanului
Gigantic, nărăvaș și mândru, părăsind plajele
Pentru câteva ore
Navele rămase într-o rână pe nisip
Așteptând răbdătoare întoarcerea fluxului
Pescarii privind rugători la lună
Când își adună năvoadele.
Până la urmă e o problemă de noroc
Dacă ești la un mal de ocean sau de mare. ■
Natură moartă de Iulian Segărceanu

→ Mașina de propagandă a comuniștilor români de suflete vândute, mercenari fără plată, și-au
proaspăt importați din URSS a fost amplificată
de simpatizanții lor vest-europeni, luptători
înflăcărați împotriva capitalismului „muribund” stând la taifas în cafenele chic protejați
de o democrație pe care o condamnau. Toți au
încercat să întineze memoria acestor luptători,
dar spiritul lor a triumfat în România.
Dacă urmăriți astăzi imaginile din Ucraina
puteți vedea exact acest scenariu de uzurpare
adaptat noilor medii de comunicare de astăzi
potrivit pe noua formulă iliberală. Rușii nu
s-au schimbat deloc și nici liderul lor, același tip de bătăuș al clasei care a terorizat un
continent semănând zâzanie peste tot timp de
zeci de ani. Singura diferență este că în zilele
noastre crimele sunt transmise în direct la televizor și pe Internet și singurul lucru pe care
îl pot face ruşii este să eticheteze totul drept
„Fake News”. În același timp însă o mulțime
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Mi-e greu să-ți spun cât îmi lipsești
Știu, scrisul e îndrăzneală mare
Aș vrea ca odată să poți citi
Toate scrisorile mele rămase nescrise.

Regina Coeli
Când m-au dus la închisoarea
Regina Coeli din Roma
Mergeam cu capul în jos
Mă uitam doar la pantofii mei uzați
L-am urmat pe avocatul milei, Benevento
Care promitea marea cu sarea
Tuturor emigranților ilegali.
Am auzit sunetul metalic al ușii cu gratii
Trase în spatele meu.
Simțeam că mă sufoc dar mi-am zis că
Până la urmă vor trebui să mă elibereze!
Sunt doar translatoarea vinovatului
Care a făcut tot acest trafic de cuvinte scrise.
Abia trecusem de douăzeci de ani
Gustasem și eu puțin din viață și uite
Proprietarul manuscrisului e deja liber
Iar eu încă zac închisă aici și plâng
Dar mă întreb totuși
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însușit retorica condamnând Occidentul
tocmai pentru mirosul morții pe care-l lasă în
urma lui Putin. Să-i numești doar idioți ar fi
un compliment.
Între timp, birocrații vest-europeni arătând
mai degrabă a directori executivi decât lideri
de ţări, și obișnuiți să ofere discursuri doar
alegătorilor lor, îl tratează pe Putin cu mănuși
și vorbesc cu el precum cu un om normal. Iar
când Biden a rostit acele celebre „nouă cuvinte”,
în discursul său fenomenal din Varsovia, reacția
lor a fost de șoc. În saloanele elegante din Paris
sau Berlin trebuie să folosești doar eufemisme și
să nu-l strigi pe criminal pe numele lui adevărat
ca să nu-i şifonezi ego-ul. Biden însă avea dreptate și toți cei care într-adevăr au vrut au înțeles
empatia și umanitatea declarației lui:
„For God’s sake this man cannot remain
in power.” ■

Traducere de Adrian SÂNGEORZAN

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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Cum îl citim
pe Grigore Ureche astăzi?

rof. Mihai Petre, colegul nostru de
studii filologice, din urmă cu exact 50
de ani, la Cluj, avându-l mentor pe ilustrul teoretician literar Ion Vlad, s-a născut la
Sutești – Vâlcea, în 1949. Eu m-am orientat spre
proză, reportaj, publicistică; el spre lingvistică
și, apoi, istorie literară, participând, amândoi,
cu comunicări științifice, la toate colocviile și
evenimentele (festivalurilor studențești).
Mihai Petre a debutat în publicația de pres
tigiu național „Limba română”, în „Studii de
onomastică”, „Vatra”, „Pro Saeculum”, „Convorbiri literare”. Toponimia urbană românească
(2001) e una din cărțile sale cele mai utilizate,
astăzi, însă abia după ce și-a publicat și volumele Interviuri ardelene, Vocația dăruirii; apoi
volumul de nuvele Corvin Caffe, „dascălul”
Mihai Petre devine o personalitate apreciabilă,
cunoscută, continuând cu romanele: Tăieri în
alb și Birtul din Parc (2019). În 2020 și 2021 a
revenit, în spiritul profesorului și prozatorului,
caracterul „obsidial” al lecturilor sale, din tinerețe: Caragiale – lecturi perspective și, astăzi,
Grigore Ureche – un cronicar în cinci ferestre
(Ed. Limes, cu o Prezentare a foarte activului
scriitor, publicist, om de televiziune, Ovidiu
Pecican, care conclude, esențial: „Letopisețul
Țării Moldovei este cea mai cunoscută cronică românească”. De la Nicolae Iorga, care l-a
re-actualizat, re-memorat și „contemporanizat” pe Ștefan cel Mare, prin Cronica lui Ureche
și până la stră-nepotul său, de azi, Dinu Niculai
Ureche, directorul Editurii Napoca Star (Cluj),
nu există român care să nu fi auzit de numele și
renumele „părintelui” scriitorilor, care nu mai
creează sub obediența domnitorilor, sau unor
vlădici, ci gândul le este „la nepoți și strănepoți, la feciori și fete”, la educația lor. „Fortuna
Labilis” (soarta trecătoare), „Vanitas vanitatis”

(trufia, „deșertăciunile”, mândria, vanitățile);
precum și Psalmul davidian 33, continuă să fie
folosite de învățații renascentiști, medievali,
idei contemporane, în epocă, cu Învățăturile
lui Neagoe Basarab...
Mihai Petre deplânge,
mai ales după Revoluția
din Decembrie 1989, că
în afară de studenții umaniști, cu bibliografiile lor,
nu se mai citește „cronica”
lui Ureche; și această constatare a fost făcută, încă
de la Eugen Lovinescu!...
Succesiunea generațiilor,
interpretările suferite,
trecerea și presiunea Timpului, produc „mutații
ale valorilor estetice!...”;
„arhaitate a sensurilor și
expresiei”.
Cum aduce, în contemporaneitate, autorul
nostru, noua receptivitate și plăcere a lecturii
(Cronicii)? El constată o anume persabilitate
și caducitate a limbajurilor (criticilor și istoricilor, inclusiv literari) în a-l recupera pe
Grigore Ureche. Enumerând personalități și
școli (curente, concepții), de la Roman Jakobson, la Eugen Negrici, Mihai Petre citează
(„pomenește”) concepte învechite, altele noi,
pe cale de a se „toci”: actant, agent, pacient,
receptor-emițător-transmițător etc.
G. Ureche este memorabil și unic, pentru
cititorii rafinați, invitând la „bucurii” ale
cunoașterii „stilurilor arhaice”, păstrându-se
în memoria noastră, toată viața. De aceea,
prețuim capitolul final al volumului lui Mihai
Petre: Ferestre întredeschise ale vorbei-vorbirii
la Ureche.

Cărți primite la redacție
• Carmen Firan, Singurătatea bărbaților, București, Ed. Tracus Arte, 2022,
214 p.
• Cassian Maria Spiridon, Gândurile
cu vedere ale lui Nichita Stănescu, București, Ed. Cartea Românească, 2021, 134 p.
• Aurora Liiceanu, Totdeauna singură.
Nefericiri paralele, Iași, Ed. Polirom, 2022,
184 p.
• Constantin Eretescu, Capcana,
București, Ed. Spandugino, 2022, 256 p.
• Ilie Rad, Viața ca un dar. Nașterea
și copilăria (1955-1970). Memorii. Vol. I,
Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință,
2022, 432 p.
• Doru Scărlătescu, Cercul și sfera,
Colecția Eminesciana, nr. 104, Iași, Ed.
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Junimea, 2022, 634 p.
• Ion Pachia-Tatomirescu, Aforismele
celor cinci elemente de fundament cosmic,
Timișoara, Ed. Waldpress, 2022, 228 p.
• Khalid Raissouni, Cartea secretelor,
București, Ed. Kult, 2022.
• Mariana Nicolae, Cu ochi străini.
Eseuri, București, Ed. Biscara, 2022, 126 p.
• Florian Copcea, Dicționar al limbii
române din Serbia de Sud-Est (Literele
A-L), București, Ed. Academiei Române,
2021, 156 p.
• Angelo Manitta, Tamar, București,
Eikon, 2022, 92 p.
• Nicu Cismaru, Satul în care Nu
m-am născut, Olănești, Ed. Mircea cel
Bătrân, 2021, 176 p.

Popular Culture-Audiovizualul contemporan ne face să-l înțelegem pe cronicarul-scriitor,
prin conceptul (antic și modern) de oralitate.
Când nu vede, nu ascultă, sau nu e de față,
„autoarele” medieval al „operei”
devine „neutru”; iar expunerea
– „relativă”. Aici vel-logofătul
moldovan e vizionar, deschis –
ca o fereastră, spre viitor: „...în
vremea lui Vodă Șchiopul au fost
semne cerești; o stea cu coadă!...”
Sau, cum zic unii: „cometha”!
„Doritor (sunt) să nu mă aflu
scrietoriu de cuvinte deșarte; ci
de cuvinte de dreptate!...” Dar:
„Nu scriu toți într-un chip!... Toți
să tocmesc” (cu păreri, opinii,
diferă-negociază!). Remarcabil!
Verbul a zice, cardinal în
narațiunile orale, care sunt transpuse, pe-trecute în Cronică:
„Unii zic că au fost scoși ochii”, „alții zic că
Ion Vodă (cel Cumplit) a fost fecior de armean;
alții că a fost feciorul unui Ștefan...” „Alții zic
să fie zis!...” Despre întâmplări nemaipomenite, miracole: „mulți zic să se fi arătat Sfântul
Procopie!...” „Alții zic de Sfântul Dimitrie!...”
„Semne pe cer!...”
Precum „lăcustele” lui Neculce, aceste
mici narațiuni istorice (Aprodul Purice, Portretul voievodului Ștefan, Răpirea regelui
Matei Corvin, la Baia), apropiindu-se de
„proza clasică”, au fost introduse de contemporanul nostru Eugen Negrici în conceptul
de necombătut și neperisabil: „Expresivitatea
involuntară”.
Mihai Petre, originarul vâlcean, nu e, azi,
doar lingvistul de odinioară, ci și un publicist,
nuvelist, istoric literare de apreciabilă valoare.■
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arcând debutul oficial al pandemiei de
coronavirus, anul 2020 rămâne unul
de tristă referință în istoria lumii. Ca
într-o piesă shakespeariană, contextul pandemic ne-a oferit un scenariu epatant în care
s-a îmbinat tragicul cu comicul și penibilul
cu ridicolul. Pe de o parte, oameni răpuși de
virus, restricții impopulare, afaceri falimentate, crize multiple și frustrări inerente pe un
fond de panică și incertitudine, pe de altă parte,
teorii conspiraționiste, exagerări neverosimile,
zvonuri iraționale, dezinformări și manipulări cu pretenții de adevăruri certe. Drama
pandemică s-a jucat cu foarte mulți actori
în cele două roluri principale distribuite în
mod generic: victimele, atât la propriu cât și
la figurat, și profitorii, mai curând la propriu.
Aspectul dramatic a fost accentuat de miza
sanitară și socio-morală a pandemiei: găsirea
unui panaceu care să funcționeze eficient în
ambele direcții. Adică, un vaccin medical,
care să ajute victimele virusului biologic, și un
antidot intelectual pentru victimele virusului
epistemologic răspândit de profitorii de ocazie
și manipulatorii de opinie. Dacă în plan sanitar antidotul s-a concretizat în fabricarea unor
vaccinuri a căror eficiență este încă neconcludentă și rămâne astfel controversată, în plan
socio-moral și mediatic s-au efectuat diverse
demersuri intelectuale, ce nu par însă a reuși să
neutralizeze virusul epistemologic cu care sunt
infestați oamenii mai creduli din fire.
Este adevărat că impostorii și manipulatorii,
care operează cu dezinformări, exagerări sau
iluzii, au găsit în contextul pandemic un mediu
foarte propice activităților lor imorale, dar la
fel de adevărat este că virusul epistemologic și
mediatic nu a apărut odată cu pandemia și nu
va dispărea odată cu ea. Șarlatani au fost de când
lumea, pentru că victimele lor, cei creduli, există
din același început imemorial. În fond, fără
naivitatea victimelor nu s-ar forma și nu ar prospera impostura șarlatanilor! Este un cerc vicios
care se învârte din inerție în roata dinamică și
complexă a vieții. Tot ce putem face este să conștientizăm ce rol jucăm în drama existențială
a lumii și să ne situăm prin alegere voluntară
în ipostaza unui personaj cât mai decent. Dar,
raportat la acest dublu și antitetic rol, putem fi
șarlatani profitori sau victime credule. Deși scenariul vieții ne poate propune și interpretarea
simultană a celor două roluri interdependente.
Cert este faptul că în vitrina figurativă a societății sunt expuse ambele categorii de personaje
reale. Că cea a șarlatanilor este probabil mai
sesizantă nu este decât un detaliu din aceeași
poveste tragico-comică. Un detaliu pe care îl
evidențiază și scriitorul Radu Paraschivescu în
volumul său intitulat ostentativ Vitrina cu șarlatani, publicat exact în fatidicul an 2020 și fix
în dramaticul context pandemic.

Cartea publicistului bucureștean reprezintă o mostră de demers intelectual menit să
prezinte publicului tagma pestriță a impostorilor din spațiul societății românești și să
contracareze pe cât posibil potențialul nociv
al acțiunilor lor specifice. Este scrisă împotriva
dezinformărilor și manipulărilor mediatice
și-a iraționalului social sub multiplele lui
forme de manifestare. Încă de la început autorul delimitează cele două categorii de oameni
și totodată roluri sociale implicite (șarlatanii

și victimele lor), desemnând credulitatea
drept premisă atât pentru eșafodajul ideatic al
cărții, cât și pentru exercitarea actului imposturii. „Vitrina cu șarlatani de aici pleacă, de
la obiceiul multora de-a lua de bun orice li se
spune și li se arată ... Peste tot în lume, nu doar
în România, fluviul credulității are trei afluenți: sărăcia, boala, disperarea. Oamenii care
se scaldă în apele lor văd o barcă de salvare
în orice frunză plutind la întâmplare. Buna
informare, logica și discernământul sunt mai
slabe decât deznădejdea.” Credulitatea cea
imputabilă implică anumiți factori favorizanți,
care o pot explica teoretic dar nu și justifica
practic, iar consecințele ei nefaste se reduc la
sfera manipulărilor, a erorilor de judecată și-a
eșecurilor frustrante. Așadar, între deghizarea
savantă a șarlatanilor și actul lor manipulator
se situează naivitatea preponderent patologică
a victimelor, care aleg să creadă nu neapărat
ceea ce este mai argumentat ori rațional, ci
mai degrabă ceea ce este mai superficial, dar
mai convenabil. În consecință, impostorii cei
versați profită cu ușurință de ignoranța celor
creduli. Vitrina socială a șarlatanilor îi etalează
implicit și pe cei creduli. Fără ultimii, primii
nu ar fi ceea ce sunt!
Structurată în patru capitole ce se pretează

Nr. 8 (228) ♦ august 2022

21

Emanuel D.
FLORESCU

Idei filosofice

Eseu

la jocuri de cuvinte aluzive (de exemplu: Daci
tovarăși și pretini sau O, sole pandemio), volumul satirizează impostorii, țeparii, narcisiștii,
grandomanii, pseudovedetele sau alte tipuri
de șarlatani egoiști cu veleități de experți și
tratează subiecte problematice tipice societății
românești postrevoluționare. Exemplificându-și specificul narativ prin scenarii ilogice,
temeri sau speranțe iraționale, numeroase
citate ori referiri la rețelele de socializare
online, cartea poate fi asemănată cu o radiografie literară, socială, etică și filosofică al
mediului românesc actual. Și, deși este redactată într-un stil atractiv caracterizat prin
umor fin, eleganță lexicală și erudiție epistemologică, ea îi poate inoportuna pe cei vizați
în măsura în care îi încântă pe cei care nu
se regăsesc în vreuna dintre cele două categorii umane. Stilul îi conferă o formă veselă
pe fondul prezentării unor șarlatanii chiar
comice, dar substratul ei este unul serios
cu conotație dramatică, deoarece situațiile
comice maschează întotdeauna ignoranță,
deficiențe, superficialitate, erori și eșecuri. Ca
să concluzionez această stare alambicată printr-o replică excepțională dintr-un banal film
românesc: adevăratele comedii sunt drame!
În consecință, șarlatanii și credulii fac parte
dintre personajele principale ale comediei
umane cu iz de dramă. Și ambele sunt de pus
în vitrina expusă criticii publice!
Cu o sinceritate de apreciat, autorul admite
că „poate nu toți cei înfățișați în cele patru
capitole ale cărții sunt șarlatani”, însă susține
că „toți profită de naivitatea altora, de neputința celor mai săraci cu școala de-a deosebi
adevărul de scorneală”. Din punctul său de
vedere, „Vitrina cu șarlatani este o încercare
de repunere în drepturi a discernământului. A
informării corecte, din surse credibile. A recursului la logică și la argument.” Sau, așa cum
s-a exprimat în spațiul public: un potențial
vaccin împotriva candorii, dezinformării și
naivității. Un antidot literar care să diminueze
riscul manipulării, al minciunii și al erorii.
Dar cine s-ar mai încrede în eficiența acestui vaccin metaforic după polemica burlescă
generată de natura și rolul vaccinurilor din
contextul pandemic? Poate doar cei raționali,
care operează cu discernământ și argument
logic. Dacă n-or fi cumva etichetați drept
oameni creduli și considerați victimele imposturii altora! În fond, credulitatea este expusă
mai abitir acuzelor publice și comentariilor
negative decât impostura. Așa că, dacă nu ne
regăsim în Vitrina cu șarlatani, să ne căutăm
mai atent în vitrina cu creduli! Că este una
și aceeași. Contează doar detaliile. Care, ce-i
drept, uneori fac diferența între două lucruri
distincte ori chiar antitetice. Dar care pot fi la
fel de negative și criticabile.■
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e câte ori am avut parte de reîntâlnirea cu acele clipe de viață
cultural-artistică prilejuite de Festivalul internațional de teatru de la Sibiu, nu mi-a
dat pace gândul acelui mariaj de familiaritate
și stranietate pe care ți-l provoacă „Fabrica de
cultură”, numele uneia dintre cele mai generoase locații, ce a marcat în chip semnificativ în
ultimii ani evoluția, modernitatea și audiența
evenimentului onorat acum, la ediția a 29-a, de
șaptezeci și cinci de țări, cu peste 3500 de artiști
și sute de mii de spectatori aparținând tuturor
vârstelor și preferințelor artistice. „Fabrica de
cultură”, ca denumire, împlinește însă tâlcuri
cu mult mai profunde decât cele legate de cali-

Scenă din spectacolul Iubire cu Pippo Delbono

tatea excepțională a unor spectacole găzduite
aici. Cred că acest nume a devenit edificator
și emblematic pentru majoritatea manifestărilor ce alcătuiesc în chip complementar
și convergent, totodată, aria activităților din
festival capabile să explice astăzi atractivitatea, farmecul acestui eveniment și atmosfera
lui în bună parte singulară, ce îl fac unanim
apreciat printre cele mai prestigioase festivaluri
similare din lume, cum sunt cele de la Avignon,
Edinburgh sau Viena.
Mai întâi, năzuința organizatorilor de a
pune în circulație valori autentice și, în același
timp, de a prilejui judecăți de valoare în consens cu evoluția artelor la începutul mileniului
trei s-a afirmat convingător în „repertoriul”
evenimentului, unde teatrul și-a aflat o permanentă concurență din partea coregrafiei, a
filmului, a muzicii, a circului, a artelor plastice
și a literaturii. Stau mărturie spectacolele de
teatru cu o remarcabilă altitudine intelectuală
și emoțională, ca legendarul Faust și Povestea
prințesei deocheate, realizate de Silviu Purcărete, Scaunele, de Eugène Ionesco, adus în
festival de Teatrul Național din Luxembourg,
în regia lui Tompa Gabor, cu o energică și bine
nuanțată evoluție a interpreților Patrick Le
Mauff și Oana Pellea, devastatoarea întrupare
scenică cu Trei surori, de Cehov, datorată unei
trupe poloneze, sub bagheta ilustrului regizor
Luk Perceval, reprezentația cu Domnul Ibrahim
și florile din Coran, creată de Eric Emmanuel
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Fabrica de cultură
Schmitt și Théâtre Rive Gauche din Franța,
versiunea austriacă a piesei Regele moare, de
Eugène Ionesco, surprinzătoare mai ales prin
înfățișarea ei ușor carnavalescă, concepută
de regizorul Claus Peymann, spectacolele cu
Opera de trei parale, de B. Brecht, și Cabaret,
de Joe Masteroff, de la Teatrul de Comedie,
respectiv, Teatrul Odeon, amândouă în regia
lui Răzvan Mazilu, provocatorul discurs artistic despre... Iubire, oferit de apreciatul și mereu
surprinzătorul om de teatru Pippo Delbono și
compania care îi poartă numele, prilej neașteptat de fierbinte întâlnire cu poezia ori cu
fado-ul portughez, dar și spectacolele desfășurate în spații mai intime, cum a fost acela
cu Mamă, de Marta Barcelo, în regia Marianei Cămărășan și interpretarea emoționantă
oferită de Diana Lazăr și Cendana Trifan, sau
furtunoasa reprezentație cu piesa Casa, după
Maxim Gorki, întrupată de actorii Teatrului
Satyricus „I. L. Caragiale” din Chișinău, în
regia lui Dumitru Acriș, ș.a.m.d..
Un loc distinct și distins în această ediție
de festival a revenit coregrafiei, unde spectacolele prezentate de trupe celebre, ca acelea
conduse de Rami Be’ er (Kibbutz Contemporary Dance Company), Noa Wertheim
(Vertigo Dance Company) din Israel, Sasha
Waltz (Saha Waltz & Guests) din Germania,
Jean-Claude Gallotta Company, din Franța, și
Jesus Cremona Dance Company din Spania,
au fost ovaționate minute în șir de public. În
zona muzicii ne-au întâmpinat fie concertele
de un mare rafinament și delicată cromatică
afectivă, de fado, flamenco sau gospel, găzduite de bisericile vechi, fie cele prezente de
dimineață și până în noapte pe pietonala Nicolae Bălcescu, în Piața Mare, Piața Mică, Piața
Habermann, parcă salutând și ele faptul că din
acest an FITS a devenit membru al CIRCOSTRADA, rețeaua europeană dedicată circului
contemporan și artelor spectacolului de stradă.
O secțiune complementară spectacolului, de o
deosebită valoare artistică și culturală, a fost
aceea din cadrul „Platformei de arte vizuale”,
cuprinzând expoziții de pictură, sculptură, grafică și fotografie artistică, dar și o minunată
Expoziție de stampe, subintitulată „Blestemul
războiului”, deschisă la Brukenthal, dedicată
genialilor Francisco Goya și Salvador Dalí, sau
o evenimențială Expoziție de măști și costume
ilustrând „Fețele teatrului Noh”, încununând
în chip semnificativ puternicele relații stabilite
de-a lungul anilor între teatrul sibian și teatrul
japonez.
În această neobișnuită „fabrică de cultură”, pe care o impune anual FITS, un rol
excepțional a revenit conferințelor de presă,
conferințelor speciale, convorbirilor culturale,
întâlnirilor-eveniment cu eminenți reprezentanți ai vieții sociale, cultural-artistice,

științifice sau religioase din țară și străinătate,
în care, alături de Constantin Chiriac, directorul teatrului și al festivalului sibian, s-au
remarcat, ca „amfitrioni”, bine cunoscuții
critici George Banu și Octavian Saiu, moderatorul „tradițional” al conferințelor de presă
de fiecare dată prefațate cu promptitudine de
Sorana Maier, PR-ul festivalului. Dacă unele
dintre aceste manifestări au vizat în chip direct
personalitatea unor oaspeți, cum sunt Claus
Peymann, Eric-Emmanuel Schmitt, Sasha
Waltz și Krzysztof Warlikowski, ale căror nume,
alături de acela al regretatului Ion Caramitru,
au îmbogățit acum „Aleea celebrităților”, alte
întâlniri au reușit să decodifice tainele, individualitatea și virtuțile unor creații, așa cum s-au
dovedit acelea intitulate „Poetica unui artist”

Scenă din spectacolul Trei surori (foto Monika Stolarska)

(despre spectacolul lui Andryi Zholdak cu
Femeia mării, oferit de Teatrul Național „Marin
Sorescu” din Craiova), „Trei surori și paradisul
pierdut” (spectacolul cehovian realizat la Sibiu
de Andrei și Andreea Grosu) sau „Actualitatea teatrului lui Eugène Ionesco” (prilejuită de
reprezentațiile cu Scaunele și Regele moare), la
care s-au adăugat și incursiunile configurate
ca o paralelă incitantă între montări dedicate
aceluiași text clasic, așa cum a fost dialogul lui
George Banu cu regizorii Alessandro Serra și
Botond Nagy, sub genericul „Macbeth și exercițiul puterii la Shakespeare”.
Paleta bogată a manifestărilor cu vădită
și largă deschidere culturală a cuprins și
demersuri ce depășesc sfera propriu-zisă a
spectacolului artistic, printre care acelea cu
genericul „Teatru și arhitectură”, „Implicarea
publicului și întărirea comunităților”, „Cultura
duhovnicească a rostirii”, „Formarea publicului
prin arta stradală” etc. sau foarte numeroasele
lansări de cărți. Ca o altă surpriză a ediției, provocările intelectuale multidisciplinare oferite
de acele instalații spectaculoase, grăbite și ele
să cultive disponibilitățile ludice ale privitorilor. Toate acestea conferă individualitate și
prestigiu unui festival – fabrică de cultură, în
care atmosfera lui și a orașului adaugă și ea o
picătură de pitoresc și de originalitate, impunându-l printre marile sărbători ale spiritului
de la noi și de aiurea.■

Eseu

Î

n anii 70 românii se băteau pe un anume tip
de haină de piele, cu guler din blană de miel,
pe care îl numiseră alendelon după numele
îndrăgitului actor francez care o purtase în
filmul A fost cândva un hoţ.
Mai înainte, în anii ’50, locuitorii dintr-un orășel fictiv din Hexagon, Sin-Cereni,
procedaseră exact la fel: botezaseră banale
obiecte din viaţa lor după numele celor care le
comercializau/reparau/preparau…
Astfel, jambonul era numit zbârcioagă, după
numele lui Augustin Zbârcioagă, maestru în arta
preparării jambonului, bifazele erau ochelarii
reparaţi cu grijă de opticianul Frederic Bifază,
figurinele erau fotografiile realizate şi apoi developate de către Manuel Figurin, iar taburinele
erau bicicletele vândute dar mai ales reparate de
către Raoul Taburin.
Acesta din urmă
era un obişnuit fiu al
comunităţii sale şi, ca
toţi concitadinii săi,
avusese un parcurs
clasic: copilărise alături de ceilalţi copii,
mersese la şcoală cu
ei, ucenicise la nea
Furtun, neguţătorul de biciclete, se
îndrăgostise de fiica
acestuia, Iozefina,
dar se însurase cu
Marilena, asistenta
medicală care avusese grijă de el în
urma unui accident şi făcuseră împreună doi
copii. În cele din urmă preluase magazinul lui
nea Furtun şi, priceput la reparaţii de… taburine,
ajunsese unul dintre cei mai îndrăgiţi şi respectaţi membri ai micii comunităţi.
Însă Raoul Taburin ascundea un mare
secret: nu ştia să meargă pe bicicletă! Încercase de nenumărate ori în copilărie și apoi în
adolescență și tinerețe, dar nu reușea cu niciun

keanos
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chip să-și țină echilibrul pe două roți! Niciun
fel de bicicletă nu avea vreun secret față de el,
putea să o repare cu ochii închişi, dar nu izbutea niciodată să pedaleze mai mult de doi metri
fără să cadă! Ruşinat de neputinţa sa, ascunsese
cu grijă acest fapt, până ajunsese adult, însurat
și tată de copii!
Dar marele său secret era gata-gata să fie
demascat tocmai de bunul său prieten, Manuel
Figurin, care insista de multă vreme să-i facă
un portret fotografic, mergând pe bicicletă!
Practic, aici începe acţiunea
acestui mic şi delicat roman grafic,
al cărui deznodământ evident că nu
îl vom deconspira!
Autorul delicioasei naraţiuni
grafice este caricaturistul şi desenatorul francez Jean-Jacques Sempé!
Născut în 1932, într-un sătuc de
lângă Bordeaux, Sempé este fiul
unui vânzător ambulant, care străbate – pe bicicletă! – toată regiunea,
pentru a-şi vinde produsele.
După ce termină şcoala,
Jean-Jacques se angajează el însuşi
curier pe bicicletă, vreme de vreo
doi ani. Dar, la fel ca personajul său,
Sempé ascunde şi el un mister: talentul său de grafician.
Atunci când nu pedalează, tânărul curier
desenează şi iar desenează... La 18 ani îşi ia
inima în dinţi, bate la uşa ziarului regional
Sud-Ouest, şi-şi prezintă cu timiditate desenele.
Miracol, redactorul şef le apreciază, le publică
şi le mai şi plăteşte! De acum înainte Sempé
ştie ce va face în viaţă – va desena!
Pleacă la Paris, acolo unde sunt majoritatea
redacţiilor de ziare şi reviste naţionale şi cele

mai mari edituri. Îşi cumpără o bicicletă şi, mai
bine de 30 de ani, pedalează prin tot Parisul,
ducându-şi desenele la redacţiile revistelor Le
Rire, Noir et Blanc, Ici Paris, Paris Match, Le
Figaro, Le Nouvel Observator, Telerama, într-o
vreme în care nu existau scanner şi internet!
Ulterior desenele sale umoristice vor fi
publicate şi în reviste englezeşti şi mai ales în
celebra revistă americană The New Yorker. În
1978 va semna prima din cele peste 100 coperte
la această prestigioasă publicaţie.
Împreună cu celebrul scenarist de benzi
desenate René Goscinny a imaginat peripeţiile
şcolarului Nicolas care, alături de desenele sale
umoristice, i-au adus o faimă internaţională!
Romanul grafic Raoul Taburin a fost publicat de Sempé în 1995, la vârsta senectuţii. El
îmbină într-o manieră strălucită textul şi desenul, care se completează reciproc, şi nu ar putea
exista unul fără celălalt, creând o secvențialitate specifică benzii desenate.
Cartea se doreşte a fi un omagiu nostalgic
adus unei Franţe din timpul celor „30 de ani
glorioşi” dar şi bicicletei, ca simbol al copilăriei
şi al libertăţii.
De altfel, în 2014, când Monetăria Naţională
a Franţei a decis să emită două monede omagiale
din argint, de 10 şi 50 de euro, a făcut apel la
Sempé, iar acesta a desenat pe o faţă a monedei
reprezentând libertatea, un om pe o bicicletă!
Cea mai bună dovadă că Raoul Taburin
a devenit o carte iconică, este faptul că ea a
fost ecranizată în 2018, cu îndrăgitul actor de
comedie Benoît Poelvoorde în rolul titular.
La noi în ţară, micuţa dar temerara editură
pentru copii Frontiera a publicat de curând
varianta românească a acestei mici bijuterii grafice, în excelenta traducere a Ralucăi Dincă! ■

Octavian Soviany recenzează sub un titlu destul
de sugestiv (Obsesia interiorului) noul volum
de versuri (Cutia toracică) al poetului Merlich
Saia. Cristina Manole semnează cronica literară
la volumele Viața literară pe Bahlui, de Viorel
Ilișoi, sau Viața bună – O introducere în etică,
de Cristian Iftode, iar Bogdan Ghiu scrie
despre Festivalul de fotografie de la Arles.
Revista mai prezintă și interviul luat de Silvia
Dumitrache regizorului spaniol Jonas Trueba,
articolul comemorativ al lui Călin Dan ca
omagiere postumă a criticului și istoricului
de artă Laszlo Beke sau materialul de studii
culturale (partea a II-a) semnat de Miruna
Runcan privind volumul Să nu privești înapoi
coordonat de Liviu Malița.

partea de reconstituiri scrisă de Alexandru Seres
despre Cioran în lumea bună, literară, „cartea
străină” recomandată de Mihai Buzea sub titlul
Imperium, fragmentul de recurențe elaborat de
Ioana Cistelecan sau materialul de carnete critice conceput de Al. Cistelecan referitor la
Convorbirile lui Nicolae Oprea. Numărul
tratează despre capriciile începutului de
secol din perspectiva diversă a unor autori
cu personalitate și stil artistic, precum:
Cătălin Avramescu (Nu subestimați ursul),
Teodor Baconschi (Alfa și Omega capriciilor
noastre seculare), Cristian Preda (Un fond
fără forme: primii 21 de ani din secolul 21)
ori Alexandru Gussi (Secolul 21 a început în
1989. Generația revoluției și iluziile care azi
se răzbună). Revista mai găzduiește cronici
literare remarcabile semnate de Andreea
Pop (O chimie a crizei), Radu Bejan (Limite),
Iulia Nedea (Fițuici cu ființe neînsemnate)
sau Gabriela Feceoru (Se bea alcool, se
fumează Pall Mall, se dansează cu viețile trecute) și cronici de artă (precum Beethoven
și Napoleon de Adrian Gagiu). ■
Red.

Numărul 1118 (20 iul. 2022) al revistei Observator cultural prezintă cititorului interesat o
serie de materiale valoroase redactate de autori
consacrați în cadrul rubricilor sale specifice.
Editorialul lui Carmen Mușat, Un nou început,
analizează într-un spirit optimist reorganizarea
parțială a echipei de redacție, iar rubrica La zi
consemnează participarea lui Mircea Cărtărescu
la Festivalul Internațional de Literatură de la
Roma. La secțiunea de literatură, Victor Cobuz
comentează „antologiile de proză din 2021”
Numărul 4/2022 al revistei de cultură
într-un articol critic intitulat Antologia Kiwi și Familia propune cititorului o gamă variată
granițele prozei române contemporane, în timp ce de materiale interesante. Se evidențiază editorialul lui Mircea Pricăjan despre cursurile
de formare pentru scriitori, „cronica ideilor”
redactată de Florin Ardelean pe seama bestseller-ului Noreenei Hertz, Secolul singurătății,
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Atelier de artist

Scrisul Românesc

Gheorghe D. Anghel
maestru al portretului în sculptură

G

heorghe D. Anghel îi întâmpină de
decenii bune pe cei ce pășesc pragul
Muzeului de Artă din Craiova.
Așa cum fiecare oraș relevant din punct
de vedere al arhitecturii sale ajunge să
fie cunoscut grație unei anumite clădiri, unei anumite grădini sau a
unui anume ansamblu urbanistic, la fel și muzeele se disting,
unele de altele, prin piesele cele
mai valoroase pe care le dețin în
patrimoniu și care sunt expuse
publicului. La întrebarea: dați
cinci motive pentru a vizita Muzeul
de Artă din Craiova, răspunsul pentru
primele trei este simplu, Sărutul lui Brâncuși, Palatul Jean Mihail ca monument de
arhitectura eclectică și Colecția „Ion Țuculescu” pentru ultimele două ierarhizarea
devine mai greu de făcut. Să optăm pentru
suita de opere Theodor Aman sau să ne
lăsăm atrași de admirabilele piese aparținând
lui Teodor Pallady? Dilema este soluționată
prin forța lucrurilor câtă vreme vizitatorul
este întâmpinat în holul de onoare al muzeului de o succesiune de lucrări semnate
de Gheorghe D. Anghel.
Artist cu o foarte solidă pregătire
artistică începută la Școala de Arte Frumoase din București unde îl are profesor
pe Dimitrie Paciurea și finalizată la Paris,
în răstimpul cuprins între anii 1924-1937,
când îl are ca îndrumător pe Antoine
Injalbert. Se lasă influențat mai mult de
artiști precum Rodin, Bourdelle, Maillol
ori Despiau, dar mai puțin de Brâncuși, al
cărui atelier îl frecventează totuși adesea.
Expunerea pieselor ce îi poartă semnătura, în holul muzeului, s-a făcut nu
doar cu știința artistului, ci chiar sub
îndrumarea acestuia, Gh. D. Anghel vizitând periodic muzeul în drumurile sale
către meleagurile natale mehedințene.
Avea nevoie de aerul locului de baștină
pentru a înlocui însingurarea lăuntrică
cu bucuria tainică dată de resursa imaterială pe care ți-o dă pământul pe care ai
făcut primii pași și de unde ai început să
descoperi lumea.
Gheorghe D. Anghel a iubit Oltenia
și a dorit să creeze o statuie monumentală înfățișând-o pe Maria Tănase pe
care o vedea expusă în unul din parcurile orașului, după cum a vrut să creeze o
Victorie, sculptură care prin dimensiunea

Scrisul Românesc

Cap de victorie

Bustul lui Mihail Eminescu

ei monumentală ar fi urmat să domine panorama orașului. Există în colecția muzeului o
piesă de dimensiuni reduse purtând numele
Victoria, sculptură ce înfățișează un personaj feminin într-o atitudine semeață, aproape
războinică, învăluită într-un veșmânt, al cărui
drapaj urmărește anatomia unui trup zvelt.
Personajul are trăsăturile unei fizionomii

Maternitate
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Victoria
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clasice. Doar chipul și mâinile, prin detalierea cu care au fost tratate, ies din
regula planurilor mari și a volumelor
simple. Deși de dimensiuni mici,
poartă în ea datele monumentalității, putând a fi considerată până
la urmă machetă în bronz a unui
monument de mari dimensiuni,
niciodată realizat. Lucrarea Victoria a
fost turnată în bronz la comanda MAC
către Fondul Plastic București, după un
model realizat în ghips. A intrat în patrimoniul muzeului în 1965, fiind urmată doi ani
mai târziu de lucrarea Maternitate, la fel
ca și lucrarea Ecoul, realizată după una în
ghips care se află actualmente în posesia
Mănăstirii Pasărea.
Statuia Theodor Pallady aflată în colecția
MAC, împreună cu statuia lui Mihai Eminescu
din fața Ateneului Român rămân capodoperele lăsate în urmă de maestrul Gh. D. Anghel.
Lucrarea Theodor Pallady a fost inițial modelată și apoi turnată în ghips, ulterior transpusă
în bronz de către Muzeul de Artă Craiova. Ea
a reprezentat o donație a sculptorului pentru
muzeu și a intrat în patrimoniul acestuia
la data de 26 decembrie 1963, varianta în
ghips fiind restituită artistului.
Bustul Compozitorului Gh. Dumitrescu este o lucrare turnată în bronz
care a fost cumpărată de către muzeu
prin Fondul Plastic din București în anul
1958; în 1960 intră în posesia muzeului
Bustul lui Mihai Eminescu, acesta fiind
achiziționat direct de la sculptor. În 1960
prin Ordin al Ministerului Culturii intră
în patrimoniul muzeului Cap de victorie,
iar în 1962 Nicolae Bălcescu, achiziție
făcută prin Galeriile de Artă Craiova.
Gheorghe D. Anghel rămâne un
maestru al portretului în sculptură,
iar piesele prezente la Muzeul de Artă
Craiova nu fac decât să confirme acest
lucru. Portretele sale respiră un aer de
o solemnitate sacerdotală, fiind în același timp de o pregnantă claritate și de o
austeritate robustă. Lucrările semnate de
Constantin Brâncuși, de Theodor Aman,
de Ion Țuculescu, de Theodor Pallady,
Grigorescu, Luchian, Tonitza, Petrașcu,
Stoenescu și atâția alții din patrimoniul
Muzeului de Artă Craiova fac din Palatul
Jean Mihail una dintre destinații preferate
ale iubitorilor de artă craioveni sau a celor
aflați în trecere prin capitala Olteniei. ■
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