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Roxana Eminescu

ritic și istoric literar, eseist,
traducătoare, Roxana Eminescu, din motive politice, ia
calea exilului în 1981, mai întâi în
Portugalia, apoi în Franța unde se
stabilește definitiv în 1984.
S-a născut la 15 februarie 1947
în București, fiica lui Ștefan Stătescu, medic oftalmolog, pasionat
de poezie, și a Yolandei (născută
Eminescu), magistrat, specialistă
în dreptul proprietății intelectuale,
stră-strănepoata de unchi a poetului național. Din 1961 își schimbă
numele după al mamei, Eminescu,
sub care este cunoscută ca scriitoare
și profesoară universitară cu o lungă
carieră, începută în România și
continuată în Portugalia și Franța.
Școala primară și studiile medii le
urmează în Capitală în cadrul Liceului „Mihai Viteazul” continuate
la Liceul „Gheorghe Lazăr”, apoi
Facultatea de Limbi Străine, Secția
franceză a Universității bucureștene,
obținând licența în franceză (1971).
În studenție are colegă o tânără portugheză refugiată în România în
timpul dictaturii salazariste (ulterior dir. al Institutului de Lingvistică
din Lisabona), care i-a citit și
tradus poeme de Fernando Pessoa,
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insuflându-i pasiunea pentru opera
celebrului scriitor portughez căruia
îi va dedica studii ample. Între profesorii pe care îi are la facultate se
apropie și devine discipol al lui Iorgu
Iordan, cunoscutul lingvist pe care-l
considera „un om de o integritate
rară și de o rigoare științifică dincolo
de orice îndoială”. În 1980 i-a luat
și un interviu care a rămas inedit,
din motive lesne de înțeles, publicat abia în nr. 11-12/2021 al revistei
„Viața Românească”, în care susținea
că „marele savant a fost mereu un
poet care s-a ignorat”. Profesorul i-a
fost coordonator științific la doctoratul pe care l-a pregătit cu o teză
de literatură portugheză într-o perioadă când aceasta nu se studia în
învățământul universitar românesc.
Obține astfel doctoratul în filologie
romanică susținând teza Fernando
Pessoa, portughez universal (1979),
interzisă când se afla deja în tipar.
După absolvirea facultății, urmase
un curs de limbă și civilizație portugheză la Coimbra (1971). Împreună
cu profesorul Carlos Lélis, lector de
portugheză la București, fondează
primul curs universitar de portugheză în România, după război.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Roxana Eminescu

R

oxana Eminescu își
începe activitatea ca
cercetător științific în cadrul
Institutului de Istoria Artei,
Secția Teatru (1971-1973)
și o continuă la Institutul de
Istorie și Teorie Literară „G.
Călinescu”, Secția Teoria Literaturii și Literatura Comparată
(1975-1981). În paralel predă
cursuri de istoria civilizației
portugheze la Facultatea de
Limbi Străine a Universității din București și publică
numeroase studii și articole
în reviste de specialitate și în
lucrări colective semnate Roxana Stătescu sau cu pseudonimul
Ana Maria Rareș sau Riana Maria Rareș, printre care: Conștiința
socială a prozei lusitane („Secolul 20”, nr. 9/1974), Eminescu în
portugheză („Limba română”, nr. 5/1975), în care susține că
„Eminescu în portugheză poate fi o revelație”, dar sunt prea
puține încercări de traduceri și nu din partea celor mai avizați, Viziune comică și structuri dramatice, în Teatrul românesc
contemporan. 1944-1974, Ed. Meridiane, 1974 (Premiul pentru
Teatru al Academiei Române pe 1974), Împărații ploii, studiu
comparativ asupra lui Gabriel García Márquez și Dumitru Radu
Popescu, în „Sinteza”, nr. 1/1980. În această perioadă traduce
din operele unor scriitori importanți: Patru măști de Fernando
Pessoa, antologie poetică (1973), Din lirica portugheză (1974),
Casa Mare din Romarigães de Aquilino Ribeiro (1974), Tendințele sculpturii moderne de Walter Zanini (1977), Ploaia oblică,
antologie poetică de Fernando Pessoa cu prefața Să fii plural cu
universul, (1980, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru traducere),
Mandarinul de Eça de Queiroz, traducere și adaptare teatrală,
Teatrul Țăndărică, București, (1981), Sigismund, Principele
Transilvaniei, atribuit lui Lope de Vega, conform lui Morely,
Teatrul de Stat din Ploiești (1982).
În 1981 Roxana Eminescu obține o bursă în Portugalia ca
visiting professor la Universitatea Nova și la Facultatea de Litere
din Lisabona, unde predă cursuri de teoria literaturii și literatură
comparată, și la Institutul de Arte Decorative și Design (școală
liceală privată). O perioadă lucrează și în redacția săptămânalului
„O Tempo” din Lisabona, susținând pagina culturală și colaborează constant la revista „Colóquio/Letras” a Fundației Calouste
Gulbenkian. Într-un interviu, avea să mărturisească: „În Portugalia am fost cunoscută și luată în seamă de la început”.
La sfârșitul perioadei de studii bursiere, Roxana Eminescu se
hotărăște să nu se mai întoarcă în țară, solicită și obține azil politic în Franța și se stabilește în 1984 la Brest (ulterior primește și
cetățenia franceză). „N-aș fi vrut să plec. Meseria mea era limba.
Nimic nu înlocuiește graiul de baștină. Am fugit pentru că, de-a
lungul anilor, am fost solicitată prea des ca să fiu spioană pe lângă
Ambasada Portugaliei la București. Am rezistat cât am putut.” Ca
pentru toți exilații începutul nu e ușor, trebuie să presteze tot felul
de activități (dactilograf, secretar, corector, traducător), salvându-se mai ales prin gazetărie. Lucrează la revista „Esprit”, unde
este colegă cu Bujor Nedelcovici, și în redacția revistei lunare
„L’Autre Journal” și săptămânalei „Encore”, conduse de Michel
Butel; redactor la „Jurinpi”, bancă de date juridice a Institutului
Național al Proprietății Industriale (1984-1986), secretar de presă
la „Deutsche Granonphon” din Paris (1986-1987). Face și alte
→
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Părerile Roxanei Eminescu despre România nu s-au schimbat, într-un interviu recent
afirma: „Învățământul era mai mult decât
excelent. Asta am constatat-o aici, în Occident, prin comparație. În mediul universitar
occidental, nimeni nu ignoră că generația
mea era de zece ori mai bine pregătită decât
la ei. În România de atunci, cărțile, filmele,
teatrele erau ieftine, iar cărțile «interzise»
circulau perfect pe sub mână și ne dădeau o
poftă nebună de cultură. Recunosc că cercetarea era dificilă. Trebuia să fii mare acrobat
ca să faci o cercetare adevărată.” Își continuă
activitatea de profesor, intră în învățământul universitar, conferențiar în specialitatea
portugheză la Facultatea de Litere și Științe
Sociale, Universitatea Bretaniei de Vest din
Brest, apoi profesor-cercetător la Centrul de
Cercetare al Iusofoniei de la Sorbona specializându-se în romanul contemporan, teoria
literară a formelor scurte și a literaturii intime
– jurnal intim și memorii. Din 2002 este conducător de doctorate în domeniul cercetării
la Sorbona sub îndrumarea lui Michelle Giudicelli, iar un an mai târziu este calificată de
Consiliul Național al Universităților ca profesor universitar.
Primele încercări literare ale Roxanei
Eminescu îi apar în revistele pentru copii,
iar debutul literar propriu-zis are loc cu un
articol important în „Viața Românească”, în
1970, după care colaborează la „Secolul 20”,
„România literară” și alte publicații. Editorial debutează cu volumul Preliminarii la o
istorie a literaturii portugheze (Ed. Univers,
București, 1979), cu dedicația „Profesorului
Academician Iorgu Iordan”, singura sa carte
scrisă în limba română și publicată în țară.
Este alcătuită din eseuri prin care relevă
momentele importante ale literaturii portugheze și figurile reprezentative. Se adresează
„dublului destinatar”, respectiv cititorului
român, deopotrivă și celui portughez, cu
analize și comentarii paralele între cele două
literaturi. Volumul se deschide cu eseul
Vocația începutului, ilustrat cu poeme din
Fernando Pessoa, în traducerea autoarei: „Un
poet lusitan își închipuie Europa ca pe o fată
visătoare ce privește Oceanul: brațele ei sunt
Italia și Anglia, ochii cu care scrutează
asfințitul sunt ochii elini, chipul fetei
este Portugalia.

Roxana Eminescu consideră că poemul cu
care se deschide Mesajul lui Fernando Pessoa
poate constitui, într-o formulă concentrată, „o
posibilă definiție a lusitanității... un punct de
pornire pentru înțelegerea acestei forme de
spiritualitate”.
Cele nouă capitole ale volumului, care este
unul de cercetare, analiză, istorie și critică literară, relevă preocuparea profundă și riguroasă
a autoarei într-un domeniu pe care-l stăpânește
și vine cu idei originale (Vocația începutului,
Dimensiunea sisifică, Constanta spirituală,
Nevoia de trecut, Teatrul absent, Spiritul critic
în cultura portugheză, Realismul ineluctabil,
Spațiul continuu și intemporal, Poezia).
Roxana Eminescu investighează mai ales
spiritul critic în literatura portugheză, realismul, consacrând două ample eseuri lui Eça
de Queirós și lui Aquilino Gomes Ribeiro,
folosite și ca prefețe la traducerile românești
ale autorilor respectivi, dar și despre romanul
portughez modern. Capitolul despre Poezie,
care încheie volumul, reprezintă o amplă
sinteză de la vechile cantigas la Luís Vaz de
Camões, poetul național al Portugaliei, la
baroc și Arcadia, de la romantici la simboliști și la Pessoa, nume obsesiv invocat, cum
observă și Marian Papahagi care îi realizează
un portret de creator în Dicționarul Scriitorilor Români (1998). În finalul volumului,
Roxana Eminescu prezintă și o scurtă antologie comentată de poezie contemporană care
se încheie cu poezia Să nu fug de Cristovam
Paiva: „Să nu fug. Orei să-i țin piept/ Fără
cuvinte vane, fără vise/ Frivole și-alte-nșelăciuni/ Ci într-o moarte mai adâncă/ Să mă
despoi de mine și să fiu/ Pe iarbă lepădat cu o
cămașă./ Și fără grabă să străbat potopul/ Să
nu mă las înfrânt. Să țin piept orei/ Până când
fi-va zămislit, intact, poemul.”
Următorul volum, Novas coordenadas
no romance português/Coordonate noi în
romanul portughez, publicat la Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da
Educação (Biblioteca Breve, Lisabona, 1983),
dedicat romanului portughez după 1974, are
o construcție asemănătoare, autorii și operele acestora la care se referă fiind selectați
de către Roxana Eminescu printr-o abordare

Stă Europa rezemată-n coate:
Din Est spre Soare-apune despletește
Romantic pletele-i învolburate,
Ochii elini amintește.
Iar brațul stâng se-ndoaie ușor la spate
Și dreptul se-nconvoaie-n unghi tăcut:
Pe cele două brațe-ngemănate
(Italia și Anglia chemate)
Visează-al Europei chip de lut.
Și ca un sfinx fatal și-nalță talia
Spre-apusul, viitor pentru trecut.
Chip Europei, iată, Portugalia.”
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personală: José Cardoso Pires, Agustina Bessa
Luis, Augusto Abelaira, Dinis Machado,
Urbano Tavares Rodrigues, Fernando
Namora, Nuno Bragança, Virgilio Ferreira,
Teolinda Gersão, Lidia Jorge.
Publică apoi: Catalog de traduceri din portugheză în franceză, în colaborare cu Fatima
Gil (Instituto Camões/Fondation Calouste
Gulbenkian, Paris-Lisabona, 1994; a doua
ediție revizuită și adăugită, 1995), Scrieri despre
război și dragoste de Geneviève Hennet de
Goutel (1885-1917), volum editat și prezentat
de Roxana Eminescu (L’Harmattan, 2017).
Cea mai recentă carte a Roxanei Eminescu
este Saga levantine. Povestea vieților (L’Harmattan, 2022): „Cinci generații de mame
traversează țările de la Est la Vest. Ele
intersectează destinele unei multitudini
de personaje mai mult sau mai puțin reale.
Povești de vieți, amuzante, melancolice sau
tragice și o căutare a originilor în stilul unui
roman polițist, încurcate de-a lungul istoriei
noastre cu majuscule.”
Tipul de cercetător răbdător și curios, cu
pasiuni afirmate încă din tinerețe și urmărite
cu tenacitate de-a lungul anilor, personalitate
echilibrată, cu bună cunoaștere a spațiului
cultural natal și al celui de adopție, Roxana
Eminescu trăiește înăuntrul
literaturii care o fascinează
ignorând cu înțelepciune
ideea de exil, depărtări și rupturi, găsindu-și ca aliat limba
maternă și plăcerea traducerii,
mereu sub aura lui Pessoa de
care va rămâne influențată.
Membră a Uniunii Scriitorilor din România și a
Asociaților Scriitorilor din
Portugalia, Roxana Eminescu
este recunoscută și apreciată
pentru activitatea sa literară
și distinsă cu titlul de Doctor
Honoris Causa a unor universităților din Berlin, Gent,
Montpellier și Roma. ■
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Constantin
CUBLEȘAN

oarte puțin cunoscu și comentat
(aproape deloc, după știința mea) în
contextul eminescologiei, studiul lui
Felix Nicolau este o întreprindere unicat, în
felul ei, de analiză profundă a operei lui Mihai
Eminescu, prin cercetarea aplicată a conceptelor de demon, titan și geniu, așa cum se
prezintă acestea în întreaga creație eminesciană (Felix Nicolau, Codul lui Eminescu, Editura
Victor, București, 2010).
Mergând în continuarea excursului pe aceeași temă, cu totul elevat, al lui Matei Călinescu,
Titanul și geniul în poezia lui Eminescu (1964),
Felix Nicolau extinde investigația și asupra
prozei și dramaturgiei acestuia, introducând
în discuție un al treilea prototip, demonul.
„Abordarea creației eminesciene – spune
Felix Nicolau – prin prisma conceptelor de
titan, demon și geniu. (…) Portretul complet
al eroului (liric) al lui Eminescu, este necesară și surprinderea categoriei cu încărcătură
negativă, cu o contribuție atât de marcantă la
constituirea magiei universului poetic. Spun
univers pentru că triada conceptuală în discuție se răsfrânge transformator asupra tuturor
componentelor discursului artistic în discuție.
Așadar, nu doar tipologia umană este urmărită pe parcursul modificărilor (fizice, morale,
spirituale) suferite. (…) De fapt, demonul se
străduiește perpetuu să anuleze realizările titanului. El este forța antagonică care acționează
cu mijloace raționale în vederea unor scopuri
iraționale. Geniul nu este un personaj pasiv,
refractar la acțiunea nemijlocită, ci un sistematizator al efectelor produse de încleștarea
dintre titan și demon. Un raisonner, așadar,
care, nemulțumit de aspectul concret al stării
de lucruri, îți exersează imaginația propunând
un construct oniric al lumii, construct ce, fără
să respingă heraclitiana dialectică a contrariilor, nu apare niciodată sub o formă finită.
Alcătuind o treime, demonul, titanul și geniul
nu se vor suprapune niciodată perfect în opera
lui Eminescu. Nu există o evoluție – o involuție, în opinia unor cercetători – de la titan la
demon, cu un ocol prin sfera genialității”.
Metoda de abordare este una analitică,
luând pe rând categoriile nominalizate pe
care le urmărește în componentele lor, oprindu-se atent asupra fiecărei pagini ilustrative în
acest sens, făcând conexiuni ample, utilizând
o foarte bogată bibliografie. „Cartea lui Felix
Nicolau – scrie Dumitru Micu în Prefață –
este o lucrare substanțială, solid articulată,
obținută prin valorificarea unei cantități
imense de informație, întemeiată pe o vastă
cultură generală, pe cunoașterea mai multor
limbi și învederând o riguroasă disciplină
intelectuală, stăpânirea tuturor instrumentelor de muncă științifică.”
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Cronică
literară

Analiza morfologică:
demon, titan, geniu la Eminescu
Primul capitol este consacrat analizei demonului/demonismului în poezia lui Eminescu,
considerând-o ca pe o categorie morală, cu o
dimensiune metafizică în care, zice domnia
sa, „Eminescu creează o mitologie, demonizată, unde demonul este investit cu atribuții
demiurgice, daimonice”. În acest sens urmărește amorul ambiguu (Amorul unei marmure);
demonismul estetic (Epigonii), demonismul
istoric, iubirea demonică, religiozitatea de
substanță maniheistă (Preot și filosof), demonizarea sinelui artistic, celebrarea morții – vraja
orgică și odoriferă (Strigoii), viziunea morganatică,
demonismul exotic (Diamantul Nordului) ș.a.m.d.
toate acestea ca subdiviziuni
ale categoriei demonicului.
La fel procedează și în cazul
titanismului, v. capitolul al
II-lea – „titanismului îi este
rezervată menirea de a dinamiza gândirea poetică a lui
Eminescu”. Este identificat
și urmărit astfel Titanismul
patriotic, Titanismul moral,
Titanismul peisagistic, Titanismul instinctual, Titanismul
intelectual și orfic (În căutarea
Șeherezadei), Demonizarea titanului (Rugăciunea unui dac), Titanismul oniric și cel virtual
(Scrisoarea III), Agonia titanului (Odă, în
metru antic) etc.
Un capitol amplu este consacrat categoriei
geniului: „La capătul itinerariului parcurs de
titan, și adesea chiar de demon, încep fruntariile genialității. Geniul este suprema împlinire
a eroului eminescian, atât sub aspect liric, cât și
sub aspect epic”. Aidoma, sunt comentate analitic subcategoriile: Geniul angajat (La mormântul
lui Aron Pumnul), Geniul serafic, Perspectiva
marianică, Paradisul selenar barochist (Dacă
treci râul Selenei), Sublimarea neîmplinirii
sentimentale (Pierdut în suferință), Tragismul
condiției lumești a geniului (Dintre sute de
catarge), Imperativul visării (Scrisoarea I) ș.a.
Aparte este tratat poemul Povestea magului
călător în stele, detaliat, tot așa, în structura
lui ideatică: Animismul diafan și ipostazele
puterii, Urcușul inițiatic. Bătrânul din munte –
păzitorul măsurii, Ascensiunea muntelui
cosmic, Triada înger-suflet-stea, Mitosul gândirii, Ecranul din interiorul domei ș.a., notând,
între altele, în privința eroului acestuia: „Nicio
imprecație nu răsună în strofele poemului.
Chiar dacă soarta Prințului este torsionată de
Îngerul Somniei și de Chipul Morții, el nu se
căinează pe partitura motivului fortuna labilis
și nu blestemă natura indiferentă la chinurile
sale sufletești, în felul în care o făcuse Vigny.

Din contră, Matei Călinescu îl socotea pe Eminescu, alături de Keats, un prodigios poet al
«titanismului naturist». (…) Chiar dacă un
lirism covârșitor îmbibă țesutul impozantului poem de tinerețe, Povestea magului… se
remarcă atât prin forța telescopică a gândirii
eminesciene, cât și prin rolul înalt deținut în
ierarhia cosmică de iubire, anunțând, astfel,
arpegiile titanico-demonice ale Luceafărului.”
Capitolul consacrat Luceafărului (Semnificația poemului Luceafărul) este una dintre cele
mai aplicate analize pe detaliu ale construcției
eminesciene. Exegetul urmărește simbolurile și metaforica
acestuia, cu plăcerea disecării
unui veritabil anatomist, a
tuturor elementelor semnificativ-ideatice ale acestuia:
Simplitatea clasicistă versus
exuberanța barocă, Funebrul ritual prenupțial, Prima
întrupare: chemarea la neurogamia neptunică („Poem al
nocturnului, Luceafărul, deși
construit pe o structură epică,
vine în continuarea ciclurilor
de poeme dedicate nopții de
către marii romantici: Edwad
Young, Novalis, Lamartine,
Hugo, Alfred de Musset ș.a.”), Prima fază a
amorului ludic și mundan. Deliciile instinctului
(„Deși fata, aflată și acum sub magia stelară, mai
stă încă pe gânduri, pajul îi cere să râdă și să-i
dea «o gură, numai una». Ea însă plutește într-o
stare de neștiință a amorului fizic”), Zborul la
origine și chestionarea ilimitatului („Visul spațial implică, totodată, involuția temporală. Este
«anticamera» Demiurgului, trecerea prin «în
zadarul» Nimicului pentru a izbucni, apoi, fără
niciun preambul dantesc, în superbia divină.
Mai poate semnifica, în lecțiune aristotelică,
trecerea de la potență la act”) etc.
În capitolul VI, este tratată relația Titan,
demon și geniu în teatrul eminescian, cu
accent deosebit pe personajul Decebal
(Planul lui Decebal, Cornul lui Decebal), apoi
Mira („Planul Mirei include și bine-cunoscuta Phylosophia copilei, în care tânăra își
face cunoscută dorința rebelă de a nu juca
un rol anonim în planul divin, ci de a fi un
ferment pentru geniul masculin”), Alexandru
Lăpușneanu, Grue Sânger, Mureșanu (variantele:1869, 1871, 1876) etc. „Eroismul teatrului
eminescian având în centru spița Mușatinilor, se menține, așadar, până în epoca târzie
a creației eminesciene. Interesant este efortul
dramaturgului de a oferi scenei românești un
teatru a cărui complexitate constructivă nu
avea echivalent la momentul respectiv”.
Continuare în p. 6
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Briciul bunicului

L

iniștit, pesemne, de entuziasmul netrucat al tinerei femei, bunicul a început să
se bărbierească – stând în picioare în
fața oglinzii nici mari, nici mici – cu aceleași
mișcări calme și precise pe care le experimenta
de zeci de ani. Lama ridica spuma de pe obraji
cu o mișcare lină și decisă, iar în urma lui
rămânea obrazul fără pic de riduri – mâna
dreaptă mișca briciul, iar stânga întindea pielea
feței, pe sub pomeți, ca pe o pânză.
Așezată pe o banchetă de lemn de pe prispă
și cuprinsă de băiat peste umeri, Maria privea
fascinată și, din când în când, întorcea la Filip
ochi de îndrăgostită. Și, tocmai atunci, băiatul
s-a găsit să spună acele cuvinte, la care se va
gândi adesea în tot viitorul din fața lui.
- Tataie, gândește-te că în numai 50 de ani
atâtea s-au schimbat chiar și aici, în bărbiereala noastră! Matale, ca și străbunicu’ sau ca
stră-străbunicu’, folosești briciul; tata folosește
aparatul cu lame; ba într-o vreme a mai folosit
și un aparat electric, o chestie est-germană cam
ca o grenadă de mare, dar până la urmă tot la
lame s-a întors, cică sunt mai bune; iar eu tot
cu aparatul cu lame m-am bărbierit prima dată,
apoi am încercat și aparatul electric, dar acum,
de ceva timp, am ajuns la aparatul viitorului,
care sigur nu se va mai schimba vreodată. Și
asta, ca să vezi ce întâmplare, grație Mariei!
Grecoaica a zâmbit larg atunci când bărbatul
ce se bărbierea s-a uitat spre ea cu nedumerire
(ce legătură putea avea o femeie cu bărbieritul
bărbaților?), iar mai apoi a fost încântată când
băiatul a început să-i povestească bunicului
despre cum se cunoscuseră ei, cu trei ani în
urmă, și cum în urma acestei prime întâlniri el
rămăsese cu primele lui trei aparate de ras BIC.
Bunicul asculta, în răstimp clătindu-și obrajii cu apă călduță.
- Adevărul e că briciul meu e mai mult
decât vechi..., a spus bunicul.
- Bunicul meu avea un brici cu care a făcut
și armata!, a spus atunci Maria, cu accentul
ei simpatic.
- Nu, n-am făcut armata cu el – a continuat bunicul –, am avut mai multe brice, vă
dați seama, dar de păstrat l-am păstrat numai
pe ăsta. Nu știu de ce. Poate pentru că a fost al
lui taică-meu. L-am găsit în noptiera lui după
ce-a murit și de-atunci l-am folosit și eu. Când
era tânăr, Bebel l-a încercat și el, dar i s-a părut
prea complicată ascuțirea și tot restul.
Bebel era numele de alint, din familie, al lui
Valerian, tată lui Filip și fiul bunicului.
- Tataie, n-ai idee cum sunt aparatele
astea noi! Nu mai trebuie să le ascuți! Jetabile
se cheamă, adică eu mă bărbieresc cu unul de
trei-patru ori, hai să zic de cinci ori, și apoi
gata, îl arunci și treci la altul! Și nici pastă de
ras nu mai frec în castron! Am spuma de ras
într-un cilindru de aluminiu, exact ca un spray

mai mare, și de fiecare dată îmi pun în palmă
exact cât am nevoie și mi-a întind pe obraji,
gata făcută. Dac-aș judeca după fețele celor
trei bărbați din familia noastră, această a treia
generație de ustensile de bărbierit jetabile probabil va fi și ultima, pentru că nu mai văd ce
anume mai bun ar mai putea apărea.
- Se prea poate, a spus bunicul, cu liniștea
pe care o au bărbații mai în vârstă atunci când,
la finalul bărbieritului, își curăță tăișul briciului
pe o hârtie ruptă din ziar, iar mai apoi pliază
lama domol, în plăselele de os.
Maria îl urmărea cu același cald interes. L-a
văzut cum a pus briciul bine, undeva, într-un
sertar din camera de dormit. Iar apoi s-a șters pe
față cu prosopul de pe gât, după care și-a înmuiat două degete ale dreptei într-o cutie albastră
de Nivea și și-a întins crema pe față, iar la urmă
și-a turnat în căușul stângii ceva apă de colonie,
din cea mai populară, de lavandă după cum avea
să miroase imediat, și apoi și-a frecat obrajii.
Maria a privit ritualul, fascinată. Nu mai
văzuse așa ceva din primii ei ani – din care mai
avea vagi amintiri.
Filip, convins fiind că generația sa de aparate de ras e fără cusur și fără concurență, a
întrebat-o ceva pe Maria la ureche, studenta
i-a făcut semn că da, apoi băiatul i-a făcut o
promisiune bunicului:
- Tataie, ca mâine e Crăciunul și vom vorbi
cu Moșul, să vedem ce cadou primești!
Apoi au intrat tustrei în casă, au băut vin
de-al bunicului, fiert cu zahăr și scorțișoară,
au mâncat și au tot vorbit până seara târziu. Pe
la șapte seara bunicul a făcut focul în camera
mare din casă, cea de de-asupra scărilor, astfel
încât pe la unsprezece noaptea, când tinerii
amanți au urcat scările grăbiți pentru a se iubi
cât mai degrabă, aerul din casa nelocuită mirosea a foc viu și a cearceafuri grele, apretate și
păstrate prin dulapuri rar desferecate.
În mintea băiatului cadoul pentru bunicul
cuprindea trei aparate de ras BIC nou-nouțe și
un flacon de spumă de ras sub presiune.
În mintea bunicului nu se știe ce formă a
căpătat cadoul, pentru că bărbatul era îngăduitor, știa că oricum primea câte ceva la fiecare
sărbătoare, apoi era periodic certat că nu poartă
lucrurile primite, iar dacă era întrebat el spunea
că are de toate – și într-un fel chiar era adevărat,
pentru că lucrurile din jurul lui erau dintre cele
făcute să reziste cât toată viața omului.
Apoi, foarte repede, au venit acele zile
incredibil de încinse, acel sfârșit de decembrie
în care, fără veste aproape, un popor presupus
liniștit a înlăturat cu arma în mână o dictatură
cu totul ineptă.
În toate căminele studenților străini din
Raicova, în acele zile ale Marii Ridicări, a fost
o liniște zumzăitoare – pentru că săracii tineri
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nu înțelegeau mare lucru. Din Capitală, un
trimis al ambasadei grecești a venit în mare
grabă și le-a spus tinerilor eleni să stea liniștiți în camere până se vor liniști lucrurile. La
fel de speriați erau și sirienii, și iordanienii, și
palestinienii. Iar studenții din Coreea de Nord
nici n-au mai apucat să se sperie – pentru că
autobuze plătite de ambasada lor i-au adunat
din absolut toate orașele, i-au pus în avioane și
i-au repatriat în câteva zile. Când facultățile au
reînceput, în ianuarie, după Marea Ridicare și
după vacanța de Crăciun (care au coincis miraculos în acel an), niciun tânăr nord-coreean
n-a mai fost zărit prin vreun campus.
În zilele acelei Ridicări a nației, Filip s-a
nimerit în facultatea lui din Capitală. Părinții lui, Valerian și Julia, îl așteptau în fiecare
sfârșit de săptămână la Raicova, dar tânărul
a fost realmente ocupat. Alături de alți colegi
la fel de încinși ca și el a reînființat sindicatul
independent al studenților, a făcut liste negre
cu profesorii care colaboraseră cu dictatura, a
organizat primele alegeri libere din facultate,
iar mai apoi din toată universitatea orașului. Ba
chiar a apărut și la televiziunea de stat, scăpată
și ea de cenzura dictaturii, în chiar a doua lună
după ce tiranul local sfârșise împușcat.
Prins cu toate acestea, Filip a uitat de cadoul
pe care îl promisese bunicului pentru Crăciun.
Şi-a adus mai târziu aminte, pe la începutul
lui ianuarie; dar mai avea timp să recupereze,
la Paștele viitor. Dacă Moș Crăciun pierduse
cursa, atunci iepurașul avea să-i aducă bunicului cele trei aparate jetabile promise.
La începutul primăverii, Filip a intrat
în politică, în organizația de tineret a unui
partid democratic abia reînființat. Era ceva
nou pentru el și activitatea l-a prins destul de
mult. Pentru începutul verii, în țară urmau alegeri parlamentare – primele după 45 de ani de
dictatură. A venit Paștele, dar Filip nici măcar
n-a ajuns în orașul părinților – și nicidecum
în satul bunicului.
La începutul acelei veri, Maria a terminat facultatea și a trebuit să se întoarcă la ea
acasă. Nu i-a fost ușor. În toată acea primăvară, urmărise cu ceva admirație cum Filip se
transformase, aproape peste noapte, dintr-un
tânăr sensibil și visător într-un agent politic
în căutare de confruntări electorale, dinamic
și nemilos cu adversarii. Grecoaica îl mai vizitase de câteva ori prin Capitală, totul fusese în
regulă, se iubiseră ca în cele mai frumoase clipe
ale lor, Filip îi spusese milioane de lucruri frumoase – dar nu îi sugerase niciodată să rămână
aici după terminarea studiilor. Maria nu era
sigură dacă ar fi rămas sau nu – dar cert este
că nu i-a cerut-o nimeni. ■
(Va urma)
(fragment din romanul Cea mai frumoasă femeie,
în curs de apariţie)
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Literatură versus fanatism

D

in păcate, în cele din urmă, s-a întâmplat... La 33 de ani de la pronunțarea
acelei oribile fatwa prin care scriitorul Salman Rushdie era condamnat la moarte
de către autoritățile religioase care conduceau
Iranul la momentul respectiv, prin vocea Ayatollahului Khomeini. Rushdie a fost înjunghiat
de mai multe ori în timp ce urca pe o scenă de
unde avea să țină o conferință la un centru de
educație din Chautauqua, statul New York. Știre
a șocat întreaga lume literară, care s-a dovedit
solidară cu scriitorul britanic de origine indiană.
Povestea condamnării sale la moarte este
îndeobște cunoscută, legată de romanul său,
Versetele satanice, publicat în 1988 și considerat
a conține aspecte blasfematorii
la adresa Islamului și profetului
Mahomed. După cum afirma
Rushdie însuși, probabil cei
mai mulți dintre vehemenții săi
acuzatori nici nu i-au citit vreo
carte, nu doar cea incriminată,
unii recunoscând acest lucru,
altfel ar fi aflat că alte scrieri,
precum romanul Copiii din miez
de noapte (1981), conțineau mai
multe ironii, povestiri și pasaje
care ar fi putut fi considerate
ofensatoare. Dar de obicei fanaticul nu are nevoie să cunoască
obiectul urii sale, e suficient să
știe care este acesta.
În cartea sa, Joseph Anton.
Memorii, apărut inițial în urmă
cu zece ani, în toamna lui 2012, și în care este
descrisă experiența unui deceniu de coabitare cu gărzile personale, cu serviciile secrete
și cu restricțiile de securitate, inclusiv succesivele schimbări de domiciliu și supravegherea
continuă. De altfel, titlul cărții nu este decât pseudonimul pe care și l-a ales autorul la insistența
serviciilor britanice de securitate. Am scris mai
pe larg în alte rânduri despre această carte-mărturie în care, dincolo de viața cotidiană, presiunea
psihologică, evenimentele de după anunțarea
unei recompense uriașe pentru uciderea sa etc.,
se află și o sinteză a reacțiilor diverșilor scriitori,
intelectuali și editori, unii exprimându-și solidaritatea cu toate riscurile (au existat atentate
inclusiv împotriva editorilor străini și a traducătorilor romanului Versetele satanice), alții l-au

acuzat pe însuși Rushdie ca fiind vinovat pentru
ceea ce i se întâmplă pentru că a pus gaz pe foc,
a incitat, și-a dorit publicitate și alte acuze care
mai de care mai aberante. Tot atunci s-a lansat și
o dezbatere foarte aprinsă în privința libertății de
expresie și a eventualelor sale limite, unii dintre
cei mai importanți scriitori militând pentru
exprimarea în libertate totală a intelectualului,
fără de care nu se mai poate vorbi decât de cenzură și de o cedare în fața instinctelor totalitare.
Mulți au crezut că acea poveste este istorie.
Și că, de fapt, nu mai există niciun fel de pericol, deși s-a mai precizat faptul că acea fatwa nu
poate fi cu adevărat anulată și ea rămâne valabilă
până la moartea scriitorului. Inclusiv Rushdie a
preferat de la un punct
încolo să nu mai trăiască
în frică, refuzând orice
fel de gardă de corp și
de pază permanentă.
Totuși, chiar și încălcând cerințele autorului
și cu maximă discreție,
la evenimentele publice
ar fi trebuit luate măsuri
de securitate adecvate
contextului: invitatul de
onoare avea deasupra
capului o sentință capitală a cărei executare
putea fi pusă în practică
de orice fidel al cauzei.
Timp de mai bine de trei
decenii nu s-a întâmplat
aproape nimic și totuși a fost suficient o singură
ieșire în public într-un spațiu care părea sigur,
dar care s-a dovedit permeabil pentru ca viața
lui Salman Rushdie să fie pusă grav în pericol. În
urma incidentului, oricum autorul a suferit mai
multe răni grave și se pare că își va pierde un ochi.
Unul dintre lucrurile care pot să te frapeze
este că tânărul arestat pentru atentatul împotriva scriitorului și al cărui nume nu îl voi scrie
niciodată are doar 24 de ani, deci s-a născut
practic la un deceniu de la publicarea cărții
incriminate, din care oricum se pare că nu
citise decât câteva paragrafe, suficient probabil
ca să fie convins că autorul merită să fie ucis.
Totuși, nu se știe încă dacă gradul de îndoctrinare sau motivația financiară ar fi cântărit mai
greu în decizia actului său.

În eseul său, Cum să lecuiești un fanatic,
scriitorul israelian Amos Oz vorbește despre
importanța unei educații umaniste, despre
frecventarea lecturilor plurale, despre deschiderea minții prin diverse metode care, deși nu
garantează extirparea totală a tentației fanatismului, totuși ar fi utile în lupta împotriva
îndoctrinării și obtuzității religioase sau ideologice. Literatura este prin excelență un spațiu
al pluralității, al dialogului, al variantelor de
lume pe care imaginația și spiritul de observație
al autorilor ni le propun. Fanatismul, idolatria,
sloganul nedigerat, ideile primite de-a gata,
totalitarismul și viziunea unică asupra realității sunt tot ce poate fi mai străin de literatură,
într-un tărâm lipsit de fundamentul gândirii,
care este îndoiala, dar și de imaginație, care
îți oferă mereu posibilitatea unor alternative.
Cazul Rushdie este, în acest sens, unul fundamental și paradigmatic. El împarte lumea
între apărătorii libertății de gândire, de viziune
și de expresie, care nu pot accepta niciun compromis, indiferent câte sensibilități ar ultragia,
și adepții dogmatismului, ai cenzurii și fricii, ai
gândirii unice, totalitare, pentru care dialogul
nu este posibil decât în termenii proprii. Nu
putem să nu ne amintim de butada lui Sigmund
Freud, potrivit căruia „civilizația a apărut în
momentul în care primul om a ales să înjure în
loc să arunce cu piatra”. Trecerea de la confruntarea fizică, reală, concretă, la cea de limbaj,
simbolică și abstractă trasează limita subțire,
dar fermă dintre barbarie și civilizație. Din
păcate, se pare că niciodată această luptă nu va
fi câștigată pe deplin, instinctele, iraționalitatea,
îndoctrinarea și fanatismul fiind adversarele
recurente ale civilizației și rațiunii. ■

Continuare din p. 4

și filosofică” Memento mori, urmărită, de
asemenea în detalierea sa constructivă și
ideatică: Egiptul – titanismul arhitectonic,
Ierusalimul și Grecia antică – instantanee orfice ale luxurianței, Roma imperială
– purificarea ignică, Paradisul dacic între
gigantismul peisagistic și feericul delicat,
Napoleon – titanul genial, Apusul gândirii
mitice etc.

Ampla încercare sintetizatoare a lui Felix
Nicolau pune în evidență marea forță de iradiere a viziunii eminesciene asupra efervescenței
creatoare a literaturii române, ce i-a urmat,
opera sa asigurând supraviețuirea dimensiunii
romantic-eroice. O investigație de anvergură,
așadar, de profunzime, în ideatica creației
eminesciene, așa cum ea implică dimensiunile
demonicului, titanicului și geniului. ■

Întru totul remarcabilă este sinteza elaborată pe coordonata titan-demon și geniu în
poezia românească, urmărind această triadă
conceptuală începând cu creația lui Ion Heliade Rădulescu (Mihaida), Vasile Cârlova,
Grigore Alexandrescu (Umbra lui Mircea.
La Cozia), Dimitrie Bolintineanu ș.a. până
la Mihai Eminescu cu sinteza „mito-poetică
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Contradicția lui Paul Éluard

P

aul Éluard sau forța de a iubi este eticheta prin care Pierre de Boisdeffre
l-a clasat cândva în ceea ce el a numit
„persistența suprarealismului”. Era o clasare de justețe în măsura în care Paul Éluard
(1895-1952) păstrează în toată poezia sa potențialitatea a ceea ce critica franceză a numit
„îndrăgostit nebun” (amant fou), constatând
că iubirea a rămas liantul dintre poezia suprarealistă și poezia angajată a celui care se numea
în ordine civilă Eugène-Émile-Paul Grindel.
S-a născut într-o familie obscură cu origini
modeste, în cartierul Saint-Denis din Paris. A
avut o sănătate precară chiar din tinerețe, fapt
ce l-a determinat să-și întrerupă studiile prea
devreme. În timpul Primului Război Mondial
tânărul Paul Grindel a fost mobilizat în armata
franceză ca infirmier militar. În aceeași situație s-a aflat și André Breton, nevoit și el să-și
întrerupă studiile la medicină. Cunoștințele
din domeniul medical i-au facilitat lui Breton
inițierea în psihanaliza lui Sigmund Freud,
ținută la mare cinste de către suprarealiști.
A fost considerat de același critic și istoric
literar Pierre de Boisdeffre „un poet mai mare”
decât André Breton care „rămâne marele animator, marele inițiator al suprarealismului.”
Éluard face diferența prin faptul că „Dintre toți
suprarealiștii el este în tot cazul cel care a știut
cel mai bine să unească «asimilarea continuă a
iraționalului» și exaltarea pasionată a libertății”.
Cum vom vedea aceasta este contradicția lui
Paul Éluard, o contradicție neantagonică, ci o
ilustrare a personalității sale complementare.
Încă din tinerețe Éluard a arătat o simpatie
deschisă față de dadaismul lui Tristan Tzara
și de modernismul lui Guillaume Apollinare.
În 1921 și 1922 Paul Éluard a fost implicat
în momentele cele mai semnificative care au
anunțat ceea ce avea să se numească „revoluția suprarealistă”. Astfel a colaborat la revista
„Littérature” și a luat parte la constituirea viitorului stat-major al mișcării alături de André
Breton, Louis Aragon și Philippe Soupault.
A debutat în timpul războiului – 1917 –
cu placheta Le devoir l’inquiétude (Datoria și
neliniștea), o poezia simplă, directă, în care își
făceau loc ororile războiului, suferința și decăderea morală. În 1919-1921 a fost un apropiat
al mișcării Dada – Tristan Tzara nu l-a uitat
și în noiembrie 1952, la moartea lui Éluard,
acesta a publicat un cald omagiu – Paul Éluard
et les images fraternelles în cunoscuta revistă
„Les Lettres françaises”. În 1924, anul „nașterii cu forcepsul” a suprarealismului, a apărut
altă culegere de versuri cu numele Paul Éluard
pe copertă: Mourir de ne pas mourir, tradusă
în limba română cu titlul puțin schimbat –
Durerea de a nu putea muri. A urmat în 1926
Capitale de la douleur. Participarea lui Éluard
la mișcarea suprarealistă a fost, incontestabil,

un act durabil și fecund. Poetul avea și veleități de subtil teoretician – el a făcut pentru
întâia dată distincția critică dintre texte suprarealiste, notații de vise și poeme propriu-zise.
De asemenea a deosebit poezia involuntară
de poezia intențională. Următoarele volume
de poeme s-au remarcat prin predominanța
visului, o stare de grație a purității și sinceritatea sentimentelor: L’amour la poésie (Dragostea
și poezia, 1929), La vie immédiate (Viața imediată, 1932), La rose publique (Roza publică,
1934) și Les yeux fertiles (Ochii fertili, 1936).
Ultimele trei prefațau viitoarea opțiune a poetului – poezia angajată – ca și anumite trăsături
precum simplitatea, adresarea directă, sinceritatea sentimentelor.
După 1936, în viața și activitatea lui Paul
Éluard s-a petrecut o turnură radicală: abandonul suprarealismului – el a fost ultimul
reprezentant marcant care s-a îndepărtat de
André Breton – și restabilirea contactului cu
Louis Aragon care nu se mai număra printre
suprarealiști încă din 1931. A aderat la doctrina politică de stânga, comunistă chiar, și-a
exprimat solidaritatea expresă cu luptătorii
republicani din Spania, aflată în plin război
civil (1936-1939). În acest mod Éluard și-a
anunțat intrarea în rândurile celor care scriau
o poezie a fraternității, de o extremă simplitate, o poezie militantă și angajată în numele
căreia s-a bătut atâta monedă începând din anii
1930. Simpatiile și acțiunile în favoarea stângii
politice, inclusiv în favoarea comuniștilor, au
fost de o notorietate indubitabilă. Este o evidență faptul că din 1936 Paul Éluard a trecut
de la poezia suprarealistă a eternului feminin
și a „stupefiantului imagine” (stupéfiant image,
sintagmă a lui Louis Aragon) la poezia politică
și militantă.
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial
poetul s-a angajat în Rezistența franceză, iar în
1942 a devenit membru al Partidului Comunist
Francez, cu aproximativ un deceniu după
Louis Aragon. Și în acest fel se explică viziunea
istoristă și militantismul din ultimele volume
de versuri: Poésie et vérité (Poezie și adevăr,
1942), Rendez-vous allemand (Rendez-vous
german, 1944), Une leçon de morale (O lecție
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de morală, 1949), Pouvoir tout dire (Puterea
de a spune totul, 1951), Le Phénix (Pasărea
Phoenix, 1951). Prin astfel de scrieri poetul a
ajuns la o reconciliere umanistă a poeziei și a
gândirii politice și, de asemenea, la o reconciliere între perioada militantă și suprarealismul
din tinerețe, între situarea în avanscenă a unei
realități simple și vivante și onirismul trăit ca
experiență poetică.
Tot Pierre de Boisdeffre, în volumul Les
poètes français d’aujourd’hui (1973) spune că
Paul Éluard rămâne poetul suprarealist de
odinioară care a asimilat cel mai bine iraționalul
cu pasiunea libertății, așa cum am menționat
mai devreme. Toate aceste aspecte pot fi ușor
sesizate la o simplă comparație a poemelor
din prima și din a doua perioadă de creație.
Excelează poemele de dragoste: „Împodobită/
Cu fructe ușoare pe buze/ Ornată/ cu mii de
flori felurite/ Glorioasă/ În brațele soarelui/
Fericită/ Cu o pasăre cunoscută/ Răpită/ De o
picătură de ploaie/ Mai frumoasă/ Decât cerul
de dimineață/ Credincioasă/ Eu vorbesc de o
grădină/ Eu visez/ Însă iubesc de-adevăratelea.”
(Je ne sui pas seul din vol. Le Livre ouvert:
Médieuses).
Poezia lui Paul Éluard se așază în însuși
miezul „vieții imediate”, dar este totodată „strălucire, strigăt, convulsie, scăpărare de imagini
ce vin din toate părțile”, spune Marcel Arland
într-o prezentare succintă din Anthologie dela
poésie française.
„La Éluard senzația este totdeauna exactă și
fidelă, adesea rafinată. La el prozodia poate să
se plieze pe impulsiunea proaspătă a simțurilor; dar gustul lui nu este mereu sigur. Trebuie
ca un sentiment profund să vibreze pentru ca el
să se suie la apogeu. Atunci patria, prietenii pe
care i-au asasinat dușmanii, moartea iubitei îi
smulg strigăte de neuitat” (Pierre de Boisdeffre,
op. cit., p. 44).
În concluzie, criticii poeziei franceze
a secolului al XX-lea au analizat poetica
percepției și a senzației ca și principalele teme
și direcții ce s-au manifestat în toată creația
unui poet de mare vocație asemenea lui Paul
Éluard: pe de o parte suprarealismul ce cultiva
iraționalul, subconștientul, iubirea nebună și
exalta libertatea, pe de altă parte poezia angajată ce ridica în slăvi patria, fraternitatea,
iubirea tandră și afectuoasă dar se crispa și în
fața durerii pricinuite de moarte. Poetul s-a
stins devreme, la vârsta de 57 de ani, nu înainte
de a fi fost lovit de moartea prematură a celei
de a doua soții: „Captivă a câmpiei, agonizată
nebună,/ Lumina se ascunde în tine, privește
cerul:/ El a închis ochii să-și poată vedea visul,/
El ți-a închis rochia ca să îți rupă lanțurile.
[…]/ Nu poți deci să iei cu tine valurile/ Ale
căror corăbii sunt amandinele/ În palma ta
caldă calină/ Ori în buclele pletelor tale?” ■
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Gabriela
NEDELCUPĂSĂRIN

n seria „O sută și una de poezii” susținută
și publicată la Editura Academiei Române
a apărut recent volumul însumând cele mai
frumoase poezii ale scriitoarei Carmen Firan.
Antologia, nota biografică și selecția referințelor critice aparțin autoarei. Prefața este scrisă
de Andrei Codrescu, renumit poet american
născut în România. Întregul volum are note
semnificative de concepție și realizare. Prefațatorul este cel care a tradus primele poezii ale
lui Carmen Firan în limba engleză. Cei doi au
scris împreună exquisite-corpse și au colaborat
la multe proiecte literare. Andrei Codrescu a
fost prietenul și martorul evoluției literare a lui
Carmen Firan în spațiul american. Era cel mai
îndreptățit să prefațeze acest volum-sinteză.
Un alt aspect inedit al antologiei este selecția
realizată de autoare și nu de un editor, aceasta
oferindu-i posibilitatea să decidă paradigma
construcției volumului: nu este o prezentare
în diacronie a poemelor considerate cele mai
reprezentative în acest context academic, ci
o temă pe care o desemnează autoarea, dând
și titlul: Cuvântul e timp. Tema și motivele
generate de temă asigură coagularea ideatică
și deschid perspective de interpretare a multiplelor fațete ale timpului. „(…) timpul este
el însuși o energie generată de cuvinte care ne
livrează existența în esența ei. Poezia e și ea
timp, ridică în alte sfere cuvântul și îi protejează
misterul” – astfel își definește scriitoarea concepția realizării acestei antologii, dezvăluind în
fapt una dintre temele majore ale creației sale.
Cronos este leit-motivul creației lui Carmen
Firan de la primul volum de poezii Iluzii pe
cont propriu (1981), la Paradis pentru ziua de
luni (1983), la Cuvinte locuite (2006), în volumele de proză (Tot mai aproape sau În apele
facerii), sau în dramaturgie (Cum să te desparți
de o zi perfectă, Timp în doi) și în scenariu de
film (Un trio pentru infern, Vise captive).
Despre logos autoarea creează un adevărat univers populat cu imagini salvatoare de
la singurătate într-o lume în care trebuie să te
integrezi și să te reinventezi pentru a surclasa
perisabilul cotidian. Locuri de trăit singur,
Cuceriri disperate, Umbra pierdută sau Atingerea. Călătorii interioare și drumuri în afară sunt
alte titluri ale unor volume cu această temă susținută cu o persuadare în timp și cu o candoare
dincolo de discursul deseori distant, considerat
o platoșă pentru a camufla o sensibilitate de
excepție generatoare de putere a creației.
Cronos, în reducția simbolică, irepetabila
clipă, impune alegerea pentru a continua firul
destinului. Aporia semnifică incapacitatea de
a decide între două argumentări contradictorii. Este o noțiune din filosofia greacă, cu un
rol determinant în creația lui Jacques Derrida,
pentru a face un arc peste timp. Derrida considera că este o stare arbitrară, care reprezintă
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Aporia clipei
o înțelegere foarte bună a problemei. Primele
dialoguri ale lui Platon au fost numite dialogurile aporetice. În Menon (84) Socrate descrie
efectul aducerii cuiva la starea de aporie: îi
arată cuiva care considera că știe ceva, că de
fapt nu cunoaște acel ceva. Efectul dialogului
este că îl determină să investigheze. Incertitudine, îndoială, nesiguranță – acestea sunt
stările emoționale cu efecte atitudinale generate de aporie.

Cuvântul e timp și timpul devine paradigmă a existenței, care își reînnoiește fațeta
devenind „alte timpuri”: „Când se termină
timpul ăsta/ vine alt timp (…)/ timpul își va
intra în drepturi din nou/ cu fiecare viață mai
scurt și mai sărac” (Alte timpuri). Timpul nu
se regenerează, timpul înseamnă consumarea
clipei, erodarea sa, viață după viață, dar cu un
timp mai sărac. Ceea ce nu știi se dilată, când
știi, timpul se comprimă. Experiențele trăite
nu dilată ulterioarele momente temporale,
ci le comprimă, atingând esența experienței.
Ne amintim în acest context al analizei liricii lui Carmen Firan de aporiile platoniciene
ale întineririi relative a mai bătrânului sau
ale îmbătrânirii relative a mai tânărului. Se
conturează continuitatea fluxului nostru de
memorie și redefinim ceea ce Platon în Parmenide numea participarea ființei la Timp.
Carmen Firan vede timpul de dincolo de
timp. În poemul Iarnă în Florida „anotimpurile au fost demult anulate” și „frunzele se
îngălbenesc doar de singurătate”. Poeta definește și un timp al despărțirii: bărbatul cu
„fluturi în stomac” așteaptă „vechea soție altfel
coafată”: „Nu mai am timp, îi spune în șoaptă,/
Câmpiile înflorite odată sunt pline de ciulini/
Mă despart de tot ce ține de tine./ Și un bărbat
străin crește lângă ea/ O ia de braț și se pierd
în mulțime”. (Sosiri/Plecări).

În aceste experiențe de viață care consumă
timp ce nu se regenerează, ci se multiplică în
timpuri noi mai sărace și mai scurte, Carmen
Firan vede ca reper esențial timpul întoarcerii
în cel mai curat loc din univers: „Amintirile au
trebuit îngropate, îmi spune/ Au crescut buruieni pe ruine./ Casa nu e locul unde ai dormit
peste noapte,/ Casa e timpul când puteai fi fericit din nimic” (Casa e timp).
Cuvântul e timp, casa e timp, iar filosofia
vieții este nimicul. Secretul parcurgerii acestui
timp al nimicului este festina lente: „lucrurile
stau totdeauna mai simplu:/ plânsul unui copil/
aerul nopții de vară/ cărțile din care tot ce
rămâne/ e fericirea în câteva sinonime/ disperarea din urmă/ că dragostea îți dă tot/ în afară
de timp” (Festina lente).
Antologia are ca ultim poem o rugăminte,
ca un crez în subliminal, ca o ultimă strigare
a îngerului: „nu-mi aruncați mantia de nori/
de pe umeri/ amintiți-vă/ la început a fost
cuvântul/ în noaptea de apoi/ răstălmăcit/ în
cele din urmă/ rămâne poezia/ șarpe albastru/
strecurat/ în paharul cu lacrimi” (În cele din
urmă). Este imaginea poetei dincolo de Timp,
o proiecție a imaginii despre sine într-o lume la
zidirea căreia a lucrat și prin care s-a desăvârșit.
Carmen Firan a trăit în două lumi, două
continente, două culturi: România și America.
Din privirea peste umăr vede, asemeni florăresei din colț: „viitorul probabil:/ temporar
noros/ așa cum visele noastre se citesc pe dos”
(Aniversare).
Din referințele critice de la finalul volumului Carmen Firan. O sută și una de poezii
reținem în contextual temei analizate, aporia
clipei, două considerații critice relevante: „În
poemele lui Carmen Firan există o singurătate de ordin metafizic, singurătatea unui timp
sterp… o stare de tânjire psalmică se face
adesea simțită. Senzația de pustietate și pustiu
provin, în sfârșit, din contrapunerea peisajului
sufletesc propriu celui cu tentă socială” (Dan
Cristea în „Luceafărul”, 1984). „Poeziile lui
Carmen Firan, frumoase și puternice, încărcate de tristețe și pasiune, sunt scrise în limba
viselor, o îngerească veche, și duc un război
al cuvintelor fie ele invazive, devoratoare sau
fugitive” (Harry Mathews despre volumul The
First Moment After Death/Prima secundă de
după moarte, 2000).
Cele două repere critice evaluate, arc peste
timp și în timpul de acum, rezonează la un reper
comun: cuvintele. Ele sunt cele ce străbat timpul,
cuvintele sunt cele ce întrețin aporiile, ele sunt
proiecția viselor, iluziilor și speranțelor pentru
un timp departe de timpul de acum, sterp, cu
„frunzele îngălbenite de singurătate”. Carmen
Firan a ales o sută și una de poezii compunând
o arie a unei opera rezistente valoric în timp:
poezia timpului sau timpul poeziei, aporia clipei. →
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Accente de exil

n tinerețe m-a excitat grozav ideea de a
deveni scriitor francez. Nu ideea de a trăi
în Franța, despre care nu știam nimic, dar
ideea de a deveni un practicant al profesiei de
Exilat. Cred că acest țel a fost rezultatul șoptirii: pe la sfârșitul anilor ’50 la Sibiu se șopteau
numele Blaga, Cioran, Tzara.
Am citit poezia tristă a lui Blaga despre
exilul lui pe Vistula și l-am imaginat pe poet,
așa cum se imagina și el, singur pe mal cu
memoriile casei de unde fusese alungat. Nu
știam atunci, citind poezia, că domnul Blaga
ținea un post diplomatic în Polonia. Cedase
dorului și ca tot poetul îl universalizase.
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Vremelnicia nu dăuna poeziei, desigur, dimpotrivă. Acum știm noi că Thoreau care făcuse
din Walden Pond un manual al trăirii în natură,
independent de civilizație, stătea într-o colibă
la numai doi pași de casa mamei care-l chema
la cină în fiecare seară.
Din Cioran nu citisem nimic dar știam că
fusese și el elev la Liceul „Gheorghe Lazăr”, ca
mine, și că de la Lazăr se instalase direct în
panteonul francez.
Despre Tzara auzisem că a răsturnat tradiția vestului și că a distrus sute de ani de
academism. Mai erau și alte filonite și piriusuri francofile în Sibiu și eu mă adăpam din
ele ca o mârțoagă însetată.
Nu am nicio idee ce s-ar fi
întâmplat dacă aș fi ajuns
în Franța, dar bănuiesc că
nu m-aș fi împăcat nici
cu limba, nici cu cetățenii
Franței. Am scris un pic în
franceză, dar nu reușeam
să scap de ecourile poeziei franceze: era ca și cum
triumviratul Nerval, Baudelaire și Rimbaud păzeau
fiecare cuvânt. Acum
știm cum e cazul: Academia Franceză arestează și
deportează fiecare cuvânt
străin, îndeosebi englez,
care încearcă să se furișeze
în limba lor. În 1965-’68,
tineretul francez – începând

de la Situaționiști – s-a răzvrătit împotriva
puterii ca și tineretul american, cu diferențe.
Tinerii francezi, moștenitori ai iluminismului,
s-au opus puterii cu unelte logice derivate din
maoism și suprarealism; la ei, până și absurdul
avea o logică frumoasă. Pentru intelectualii
francezi nu are nicio importanță dacă vine de
la De Sade sau de la Sf. Paul conținutul, numai
să fie logic și frumos. Studenții anului 1968
în Franța au făcut revoluție cum trebuie: cu
baricade, cu afișe, cu ideologie.
În America era alta situația: ideologia
revoluționară era inexistentă, dar revoluția
era permanentă fiindcă nu lăsa capitalismul
pe nimeni să doarmă. Noul venea din produse,
din ambalaje, din artă, din muzică, din pictură,
din scris. Revoluționarii noștri erau, în primul
rând, oamenii care se ocupau de comerț și
reclamă, și după ei, artiștii care trăiau din plăcerea introducerii în artă și-n public a unor
lucruri noi, inedite.
Când am ajuns eu în America, mișcarea împotriva războiului din Vietnam
era inspirată de artiști și avea un caracter
anti-capitalist (dar nu prea sistematic). Se
asuma că dacă erai artist erai protestatar. Eu
eram un lucru artistic inedit, protestatar a
priori, un exilat într-o lume unde exilul avea
mare valoare, era valută. Eram și sărac, deci
anticapitalist nesistematic. Americanii sunt,
prin definiție, o națiune de imigranți care au
îmbogățit limba engleză cu mii de variațiuni.
Adăugarea unui accent român și a unei sintaxe sibiene au fost primite cu bunăvoință. ■

Sasha Meret – American Kouros

→

Carmen Firan nu risipește clipa sa, a creației sale, și este receptivă la clipa de creație a mediului cultural în care trăiește plenar
cultural. Co-editor al antologiei de poezie americană contemporană Locul nimănui (Cartea Românească, 2006), al antologiei Străin
acasă. Poezie contemporană cu accent (Numina Press, Los Angeles,
2008) și coordonatoarea ediției În noi e un cer mai adevărat, antologie
de poezie israeliană în limba română (Editura Fundației Culturale
Române, 1991), Carmen Firan este scriitorul român stabilit în America, apreciat prin apartenența la Societatea Poeților Americani și a
PEN Clubului din New York, neuitând vreodată de spațiul în care
sensibilitatea sa creatoare a fost afirmată, România.
Antologia apărută la Editura Academiei Române în 2020 realizată de autoare este încă un argument că poezia lui Carmen Firan
se redescoperă în timp și rezistă aporiei clipei. Imaginea de final din
poemul postat pe supracopertă este încă un argument estetic al viziunii sale asupra rolului creatorului într-o lume a aporiilor: „ne vom
desfășura cearceafurile tăcuți/ și din încheieturi ne vor țâșni lotuși cu
gât subțire/ mișcând lumea de sus cât să ajungem cu tălpile în apus/
nici cer nici pământ nici om nici pasăre/ doar cuvinte mărunțite pe
o tavă/ din care zei cinici gustă pe rând/ trecerea noastră pe aici e
doar o repetiție/ pentru marea călătorie (…)”.
Carmen Firan este scriitorul care surprinde critica literară cu
fiecare nouă apariție editorială. Rămâne statornică în credința că
motorul vieții și al creației rezidă în puterea cuvintelor, iar motto-ul
recentei antologii ar putea fi motto-ul creației sale: cuvântul e timp. ■

Arhivă sentimentală

Dumitru Radu Popescu, Florea Firan și Andrei Codrescu la Colocviile „Scrisul
Românesc”, tema „Avangarda și avangardismul”, Muzeul de Artă din Craiova – 2016
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Scrisul Românesc

Scrieri inedite. Scrisori necitite
Epoca pre-digitală are un avantaj de netăgăduit față de era noastră digitală când e vorba de
consemnare de mesaje peste timp.
Ce noroc să poți găsi uitat undeva într-un fund de sertar o scrisoare dintr-o altă epocă!
Vă redau scrisoarea lui Constantin Noica adresată tatălui meu, Mircea Malița, în octombrie
1973, găsită efectiv într-un fund de sertar uitat.
Textul trebuie citit în contextul epocii. Încă nu apăruseră norii negrii ai anilor ’80.
Se întrevede speranță și optimism că se poate apela la rațiune.
Am citit-o cu mare plăcere văzându-l în gând pe personajul Noica și chilia lui de la Păltiniș
unde m-a primit cu mare căldură într-o vacanță de iarnă mult mai târziu. Deci Noica...
Mihaela MALIȚA
25.10.1973 – București Mircea Eliade nu s-au putut „specializa”. De
Mult stimate domnule Malița,
aceea, când are plămân, omul de cultură român
e foarte mare; dar la treapta imediat următoare
Îmi îngădui să vă scriu pe această modestă este lăutar și pune pe gânduri pe străini sau îi
cale ocolită, spre a vă spune câteva lucruri abso- face să surâdă la diferitele Congrese.
lut străine de persoana mea, cum veți vedea. Veți
Nu mă voi sfii să spun despre fostul meu
rupe scrisoarea sau veți face orice doriți cu ea. profesor, Nae Ionescu, că era un lăutar în sensul
În niciun caz nu poate fi vorba de un răspuns. cel mai bun al cuvântului, după cum Nichifor
Urmăresc cu îngrijorare destinele câtorva Crainic era unul în sensul prost, iar Mihai Ralea
cărturari mai tineri, care ar putea deveni mari (oricât l-ar fi indignat apropierea aceasta) un
oameni de cultură, dar pe care administrativul îi lăutar distins și de gust. Mă tem că și în științe
macină. Dacă aș fi mai impertinent aș spune: s-ar poate fi așa. Eu l-am iubit și admirat ca puțini alții
putea să fie chiar cazul Dv. Este însă în chip lim- pe Moisil, dar unii pretind că ar fi făcut lăutărism
pede cazul lui Virgil Cândea și al lui Paul Anghel. în matematici. În orice caz colegul Dv. Imre Toth,
De însușirile și pregătirea celui dintâi nu pe care de asemeni l-am îndrăgit cândva, este
vă îndoiți, căci îl cunoașteți probabil mai bine unul în istoria matematicilor. În fond, și eu mă
decât mine. Dar cum e posibil, tocmai de aceea, simt unul în istoria filosofiei, unde nu am putut
să nu-l ajutați să se elibereze de „administrativ” rămâne la un singur autor și o singură epocă.
și să-l restituiți culturii mari, pe care e printre Dacă astăzi întârziu asupra comentatorilor
puținii în stare s-o întreprindă? Între timp, nici
măcar de ediția Cantemir, cu care suntem datori
lumii, nu doar nouă, nu are timp să se ocupe.
Poate numele celui de-al doilea, Anghel,
vă va surprinde: un excelent gazetar, atâta tot,
spune oricine. Și totuși ar putea fi și el cineva în
cultură (deși cazul său e mai nefericit, căci nu
are studii). „Istoria posibilă a literaturii române”
este, cu primul ei volum („Timpul magic”) ceva
cu totul remarcabil. Mă tem că restul nu-i va
mai reuși, chiar dacă teoria modelelor temporale e foarte interesantă. L-am trimis la Mircea
Eliade, pe care l-a interesat de asemenea și care
i-a spus că i-ar putea publica, firește adaptată în
consecință, primul volum la Payot. Am cerut
însă lui Paul Anghel să se ia în serios, să refacă
ce poate și să se ducă de pildă doi ani la Hautes
Estudes (unde nu se cer diplome) ca să-și dea
nu numai un lustru exterior ci și rigoare. L-aș
mai îndemna să stea un an în Germania și unul
în Anglia sau Statele Unite. Abia apoi ar de ce
poate. Între timp, el ca și Cândea, fac... gazetărie.
Cu ei și cu alți câțiva, dacă nu sunt lăsați să
lucreze vom confirma „lăutărismul” românesc.
Numesc așa vocația românului de-a vorbi după
ureche, o vocație care este contrapartea mai
proastă dar inevitabilă a vocației românești de
enciclopedism. Românul nu poate rămâne la o
singură specialitate: nici Cantemir, nici Hasdeu,
nici Iorga în istorie, nici Enescu în muzică, nici

aristotelici și ai lui Coridaleu este – cum veți
vedea pe cale oficială – din motive patriotice,
spre a determina să aniversăm 300 de ani de la
întemeierea Universității românești și nu 100,
cum în chip lamentabil am făcut acum câțiva ani.
Dar toate acestea au o încheiere: Mircea
Eliade. Cum se poate ca singurul om de cultură
umanistă realizat la nivel mondial, singurul care
înfrânge astăzi lăutărismul românesc, singurul
de la Cantemir ce are acces oriunde în lume
(recent a fost numit membru al Academiei britanice) singurul care ar putea lua premiul Nobel
în cultură – cu justificările: pregătește dialogul
cu Răsăritul asiatic, deschide către un nou
umanism, mai adânc decât cel clasic, și justifică
superior culturile folclorice – să fie nesocotit în
anii vieții lui, până la a nu i se traduce în limba
țării sale nici cât s-a tradus în polonă or cehă?
Faptul că-l dușmănește fostul său elev, Domnul
Miron Constantinescu, sau îl denigrează ca legionar acest Titircă Inimă Rea al culturii noastre,
Șerban Cioculescu, nu-mi pare de-ajuns. Cu
acuza de fascism (je suis payé pour le savoir)
un Ion Barbu, un Blaga și chiar un Voiculescu
ar sta mai prost decât Eliade. În orice caz reabilitarea primilor n-a dus decât la pletora poetică
de astăzi, pe când folosirea celui din urmă, a lui
Eliade, (de la distanță, ca sfetnic și sprijinitor al
unui Centru de studii orientale, la fel de indispensabil țării noastre pe cât este Institutul de
fizică atomică) ar da țării noastre o investitură
pe măsura extraordinarei ei politici externe.
De altfel am spus toate acestea în memorii
care desigur n-au urcat până la Dv., necum până
la Conducătorul țării. Le voi mai spune, așa cu nu
voi înceta să avertizez lumea noastră culturală – ca
lăutar, cum recunosc singur – de primejdia lăutărismului în cultura românească. Suntem singura
țară, cu Albania care n-a luat un premiu Nobel.
Bulgarii îl vor avea înaintea noastră, probabil.
Știu bine că lucrurile pe care le spun pot
părea fără însemnătate în fața nevoii de ridicare
materială a țării, de o parte, în fața revoluției
tehnico-științifice, de alta. Dar s-ar putea
ca judecata din urmă a istoriei să fie după
„miroase”, cum spune românul despre flori, și
nu după roade în veac, cum am văzut bine ce
dau în Apus. În orice caz îndrăznesc să spun:
nu trebuie nesocotit sectorul culturii umaniste,
căci s-ar putea ca reușita cea mare a socialismului să nu fie până la urmă numărul de kg. de
lapte sau de oțet pe cap de om, ci omul însuși,
care e mai sănătos și mai bun decât cel din
Apus, cum o simt și spun apusenii înseși.
Vă cer scuze pentru lungimea acestei scrisori.
Vă va părea curios, dar undeva mă simt și eu
răspunzător de soarta unui Cândea, Anghel, ca și
culturii românești, deși nu sunt decât al D-voastră cu cele mai alese gânduri și cu cea mai caldă
admirație
Constantin Noica ■

Eseu
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De la marele cineast la propagandist al Kremlinului

Î

Preiau aici unele observații și comentarii
interesante ale lui Antoine Arjakovsky
din revista „Esprit” (Mai 2022)

n anii ’70-’80, încă înainte de perestroika,
Nikita Mikhalkov a devenit celebru în
lume prin filme ca binecunoscutul Piesă
neterminată pentru pianina mecanică (1977),
o adaptare originală a piesei de tinerețe a lui
Anton Cehov, Platonov. Scriitorul o terminase
la 19 ani și inițial îi dăduse titlul Fără tată.
Nikita Mikhalkov, acest „copil al războiului”,
născut în 1945 la Moscova, se va identifica
imediat cu personajul. Se născuse într-o celebră familie a elitei sovietice. Tatăl său, Serghei
Mikhalkov, scriitor și activist, era nu altul decât
autorul cuvintelor imnului de stat sovietic sub
Stalin... În legătură cu identificarea cu Platonov,
observă Ariakovsky, Nichita explica într-un
interviu teza sa: la Cehov nu există decât un
singur personaj, un om în care fuzionează totul,
în unitatea contradicțiilor sale, și care scria că
nu există nici îngeri nici demoni. Și tocmai asta
ne interesează!
Platonov apare în film drept un tip jovial și
spontan când în realitate e un manipulator și
un cinic. În același spirit a continuat Mikhalkov interpretarea operei lui Cehov în producții
apreciate, precum cele Cinci seri (1979), Rubedeniile (1981) și Ochii negri (1987).
Cu Urga, lansat în 1991, anul dezmembrării Uniunii Sovietice, Nikita Mikhalkov
își schimbă registrul, ducându-ne în stepele
îndepărtate ale Siberiei. Influențat de ideologia euro-asianismului, ca mulți gânditori ruși
debusolați, de la Aleksandr Dugin la Aleksandr Panarin, el începe să creadă că își poate
recuceri identitatea de dandy grație purității
peisajelor din extremul Orient. Dar încercarea e un mare eșec: civilizația se revelează
indispensabilă, fie și numai pentru a găsi un
pachet de prezervative în orașele haotice ale
Mongoliei. Produce atunci un film documentar despre evoluția țării sale văzută prin ochii
fiicei lui, „Anna între 6 și 18 ani”. Un mod de
a denunța prăbușirea Uniunii Sovietice și a se
poziționa ca restaurator al grandorii trecute a
statului sovietic, singurul care a fost la înălțimea puterii imperiului țarilor.
În mod simultan, Mikhalkov se dedică cu
hotărâre emigrației ruse, devenind apărătorul
înfocat al ideilor lui Ivan Ilyin, gânditorul rus
stabilit la Berlin, în anii 1930, și devenit simpatizant fascist, iar mai târziu promotor al ideii
de fascism rusesc. În 1994 triumfă cu filmul
Soare înșelător (cunoscut în America cu titlul
Burnt by the Sun), câștigă Premiul special al
Juriului la Cannes și Oscarul pentru cel mai
bun film străin. Puțini sunt, observă Antoine

Arjakovsky, cei care înțeleg că filmul este de
fapt o critică viguroasă a emigrației ruse,
văzută ca un soare înșelător, și un omagiu
direct la adresa lui Stalin.
Reîntors în obscuritatea de homo sovieticus, devenit unul dintre acei proaspăt
îmbogățiți, Nikita Mikhalkov cade acum
victimă neo-kitchului putinian, realizând Bărbierul din Siberia (1998). Filmul se prezintă
ca o vastă apologie a imperiului rus, contra
violenței armatei americane exercitată în
Balcani (războiul din fosta Jugoslavie). Ceea
ce urmează nu sunt decât repetiții traumatice a sorilor înșelători, cele două filme care
încheie trilogia (2010 și 2011) sfârșindu-se cu
un imn al victoriei Uniunii Sovietice contra
nazismului.
Devine Președinte al societății realizatorilor de film ruși, dar o conduce într-o manieră
atât de autocratică încât stârnește nemulțumirea generală. În ciuda unui protest explicit,
prezentat în 2010, situația nu se
schimbă și mulți realizatori preferă să părăsească asociația.
Delegitimat de proprii săi
confrați, Nikita Mikhalkov se
hotărăște să se concentreze pe
promovarea ideologiei imperiului rus. Creează canalul de
televiziune Besogon, un nume
care înseamnă „vânător de
demoni”, consacrat promovării
sale personale. Vorbește acolo,
înconjurat de icoane, despre
„minciunile Occidentului” și
despre măreția „sfintei Rusii”.
Conștient că propaganda rusă
e tot mai vulgară, Mikhalkov se

pune, cu arme și bagaje, în serviciul războiului impus Ucrainei. Cel mai recent film al
lui despre Ucraina e datat martie 2022 și se
intitulează Emisiune specială. Sunt reluate un
mare număr de extrase, cu subiecte diferite,
difuzate în ultimii opt ani. Documentarul
de 52 de minute este un exemplu excelent
al cursului pe care îl ia propaganda în Rusia.
Nikita Mikhalkov, înconjurat de o mulțime
de icoane cu sfinți ruși și de Sfânta Treime
creștină, vorbește așezat la biroul lui, pe care
sunt trei telefoane sovietice și drapelul Rusiei.
Susține că vorbește fără să facă polemică și
bazat pe fapte. El explică, cu mâna dreaptă pe
inimă, că singurul lui țel este să înțeleagă de
ce evenimentele s-au petrecut și cine profită
de pe urma lor. La sfârșitul filmului, după ce
nu produce fapte ci doar o cantitate incredibilă de argumente false, spectatorul primește
dublul răspuns al lui Mikhalkov: Războiul
ruso-ucrainean nu e de fapt fondul subiectului. După el, veritabila problemă ar fi ultima
tentativă de invazie a Rusiei de către civilizația occidentală. Dar, explică tot el, omul rus
nu va accepta niciodată căsătoria homosexualilor și legalizarea fascismului.
Cu foarte mare sinceritate, Mikhalkov își
mărturisește angoasa cea mai tainică. Se sprijină pentru asta, nici mai mult nici mai puțin,
decât pe Slobodan Milosevic (a găsit pe cine,
n.n.) care, spre sfârșitul vieții, chema în ajutor
omul rus să facă probă de fermitate contra
Occidentului. Dacă nu, explica el, i se va întâmpla Rusiei ceea ce i s-a întâmplat Jugoslaviei.
Și, ca să fie sigur că i s-a înțeles bine
exortația poporului rus la fermitate, ca și la
solidaritatea totală cu Putin în războiul din
Ucraina, dus, chipurile, împotriva Occidentului decadent, realizatorul își amenință indirect
spectatorul: Mai bine să fii spânzurat pentru
fidelitate, decât pentru trădare. Filmul se
încheie cu un apel, care îți îngheață sângele în
vene, al cineastului cinic devenit propagandist:
Soldați, oriunde v-ați afla, să
știți că vă apărați patria.
E o mare durere, o mare
dramă pentru cinematograful rus și pentru cea de-a
șaptea artă în genere. Un
cineast de talia lui Nikita
Mikhalkov (și n-am apucat
să menționez atâtea alte
mari filme ale lui, Câteva zile
din viața lui Oblomov, Sclava
iubirii, Fără martori etc.)
un creator de valori, atât ca
regizor cât și ca actor, să se
transforme într-un obedient
pion al propagandei Kremlinului. Al lui Putin! ■
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Adrian
SÂNGEORZAN

C

easul cu cuc pus deasupra patului era
vechi de o sută de ani și se oprea doar
dacă nu-l trăgeai după două-trei zile.
Contragreutatea care îl ținea în viață era potcoava unui cal mort demult care era folosită să
țină arcul ceasului întins. Nu se oprise niciodată
de când trăia Sile care ridica potcoava atunci
când simțea că trilurile cucului care dădea ora
exactă păleau în intensitate. Timpul galopa
ritmic și sigur pe el ca un armăsar celest de
care nu se putea ține nimeni și nimic. Când
cucul cânta dimineața de opt ori Sile se dădea
jos din pat și se ducea la ligheanul jumătate
umplut cu apă. Se spăla pe față, pe piept și la
subțiori chiar și după nopțile geroase de iarnă
când apa avea o pojghiță de gheață prinsă deasupra. Printr-o minune pe care n-o înțelesese
niciodată totdeauna găsea în sobă o bucată
mică de jar de la care repornea focul cu puține
paie și niște vreascuri subțiri pe care le avea la
îndemână. Odată, după un Crăciun geros când
se îmbătase și dormise două zile la rând sub
pledul gros de lână, tot găsise la trezire bucata
de jar care se înroșise când suflă peste ea, focul
și porni. Ferestrele n-aveau decât un rând de
sticlă lipită pe rama de lemn cu niște cuie subțiri. Când bătea crivățul trăgea prin toată odaia
ca un curent divin fără de care Sile poate s-ar fi
sufocat de atâta fum de la sobă și de la țigările
fără filtru pe care le fuma.
Pe masă avea veșnic pregătite uneltele lui
de muncă, călimara cu cerneală și penița de al
cărei vârf avea mai mare grijă decât de orice. Alta
nu mai avea și știa că fără scris ar fi fost un om
mort. Sile nu știa să facă nimic altceva decât să
scrie și să citească, iar într-o zonă atât de mare
și de analfabetă scrisul și cititul erau o comoară.
Oameni din zece sate veneau la el să le citească
și să le scrie scrisori, sau chiar să-i ceară părerea
despre una-alta. Sile ajunsese aproape la fel de
bun ca notarul, avocatul sau judecătorul de la
oraș, care veșnic îi întrebau cu ciudă și invidie pe
bieții țărani: „Cine v-a scris, mă, scrisoarea asta
lungă și deșteptă?” Toate scrisorile lui Sile erau
mai lungi și cu mult mai multe cuvinte decât
cele folosite de vorbitor. Toate erau semnate cu
amprenta degetului arătător, același deget cu
care oamenii arată și soarele și luna, cu care își
amenință nevasta, copiii, animalele și când sunt
furioși chiar și pe Dumnezeu. Plus că Sile le mai
dădea și sfaturi de viață, și chiar de moarte, pe
care nici preoții nu le-ar fi dat. O discuție cu Sile
era mai bună ca o spovedanie, pentru că el nu
numai că te asculta, te mai și întreba, ba chiar
te și putea certa pentru același preț. Plăteai cât
puteai, în bani, ouă de găină, carne de miel, porc
sau vițel după cum curgeau sărbătorile, iar la
ortodocși sărbătorile se țin lanț.
În afară de Biblie nu citise nicio carte, dar și
pe asta o citise greu, cu mari întreruperi, rumegându-i înțelesurile cu o oarecare erezie, pe care
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Proză

Scribul
nu o împărtășise niciodată nimănui. În lumea
de apoi nu putea să creadă, deși uneori se trezea
noaptea din câte un vis ciudat și se întreba nădușit stând pe marginea patului, ca pe o margine
a abisului: Dar dacă o fi așa? Dar dacă după ce
murim rămâne ceva din noi, atât cât să fim nevoiți să plătim cu vârf și îndesat datorii, minciuni
și păcate uitate.

Sasha Meret – Centaur blindat gândindu-se la Pegasus

N-avea copii, iar nevasta îi murise de 4-5 ani
și singurul lucru pe care a reușit s-o învețe a fost
alfabetul atât cât să poată citi urmărind cu același deget arătător literele scripturii. Până încheia
câte un cuvânt, apoi câte o frază pe care o răzbătea cu greutatea unui om care cosește chinuit
o iarbă grea și deasă, nădușea toată. Era singura
care știa de ce lui Sile îi lipsește o parte din mâna
stângă. Era o femeie atât de credincioasă că putea
rămâne ca paralizată în fața unei icoane la care
se ruga ore întregi, pentru că ea știa fără nicio
îndoială că dincolo de ochiul acela pictat pe sticlă
e cineva care o vede și o păzește zi și noapte. A
murit fugind după o găină prin curte, din care
voia să facă o supă și un gulaș pe cinste. A paralizat, apoi a intrat în comă și s-a dus în trei zile.
Sile a suferit ca un câine bătut, dar i-a mulțumit
Creatorului că săraca nu s-a chinuit ca alții care
au zăcut damblagiți și vai de ei cu anii.
În zona aceea de analfabeți oamenii trăiau
mult, de parcă alfabetizare și educația le-ar fi
tăiat din lungimea vieții ce le fusese dată. Când
bătrânii cădeau la pat fără speranță, refuzau să
mai mănânce, chiar dacă i-ai fi forțat. Nimeni
nu voia să chinuiască pe nimeni și totul trebuia
să rămână în familie. Dacă cineva ar fi făcut
acolo o casă de bătrâni, ar fi rămas cu siguranță
goală, sau i-ar fi dat foc.
Țiganii care trăiau la marginea satelor erau
la fel de analfabeți ca toți ceilalți, dar cu ei nu

voia să se amestece nimeni. Singura deosebire,
pe lângă faptul că erau mai tuciurii și veșnic
puși să plece undeva, era că ei iubeau doar vorbele și legile lor și ascultau doar de bulibașă
care n-avea nevoie de recomandări, legi sau
scrijelituri pe hârtie. Urau scrisul pentru că el
era ceva ce rămâne, ori ei nu voiau să lase nimic
în urma lor. Țiganii erau singurii care-l ocoleau
pe Sile, n-ar fi trecut pe la el pentru nimic în
lume. Nimeni nu știa câți sunt prin satele acelea,
de unde veneau și unde plecau în căruțele lor
cu coviltir, cu treburi pe care le știau doar ei și
poate păsările migratoare. Se nășteau și mureau
în colibele lor, sau în căruțe, n-aveau acte și nu
se judecau cu nimeni. Dacă murea unul, nici nu
se știa că trecuse vreodată prin viață.
Veni un an de secetă cumplită. Pământul
se uscase ca fața unui mort rămas neîngropat,
uitat demult la soare. Dacă-ți băgai mână prin
crăpăturile lui în lunca de lângă râu ajungeai
cu ea până la umăr de ți-era frică să nu dai de
magma fierbinte a pământului. Râul satului,
care adunase cu grijă apa altor pâraie fără nume
scurse dinspre munți, secase treptat și nu mai
aducea apă în albie nici cât o cișmea stricată.
Doar pe fundul puțurilor adânci puteai auzi
pleoscăitul găleților care coborau pe niște lanțuri ce trebuiau lungite în fiecare săptămână.
Se uscase și iarba, nu mai creștea nimic, iar din
cireada cu vaci care pleca în fiecare dimineață
la păscut mai rămăseseră doar câteva bovine în
viață, ajunse piele și os. Restul fie că fuseseră
tăiate, fie că nu mai voiau să iasă din grajduri
oricât le-ar fi bătut. Țăranii știau că e un păcat
să înjuri, să bați și să omori, dar nimeni nu le
spusese că nu pot face asta cu bietele animale,
pe care se descărcau cât era ziua de lungă.
Cu peste două mii de ani în urmă sus pe
unul dintre dealuri, de pe o stâncă înaltă care
încă mai era acolo, stră-strămoșii lor încă
necreștinați aduceau jertfe zeilor păgâni în
anii grei de secetă, tăind gâtul câtorva oi. Când
aveau câte un război mare, cel mai vrednic
bărbat se arunca de pe stâncă într-o pădure
de sulițe cu misiunea de-a se duce la zeul zeilor
să-i ceară ajutor.
În anul acela de secetă, toboșarul satului,
care aducea veștile de la primărie strigându-le
în gura mare, umblase zile în șir pe uliță cu
femei îmbrobodite în negru după el, bătând tare
în tobă, implorând cerul ca un cor antic adus
în pragul disperării: „Paparudă rudă, vino de
ne udă”, dar rugile nu le-au fost ascultate. Viața
lor era încă plină de descântece, vrăji, superstiții
și obiceiuri vechi de dinainte de Hristos și de
biserică, care îi dezvățase doar de ritualul jertfelor. Dar ceva tot mai rămăsese în capetele lor
păcătoase, deși nimeni nu mai știa la ce folosise
stânca aceea din vârful dealului mare.
Atunci toboșarul se duse la Sile cu un fel de
prapor de pânză albă și-i spuse că vrea să-i scrie →

Poezie
Proză
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în tinerețe scriam poezii despre moarte
iarba creștea neluată în seamă
norii fugeau unde voiau
aveam eternitatea la picioare
dar nici de ea nu-mi păsa
nici de hainele grele atârnate pe ușă
în casa bunicilor dispăruți
timpul era un fugar statornic
mă lua în spate și alergam așa lipiți
pe câmpuri neîncepute
jocul de-a timpul
tot mai departe împins
o fugă pe loc
moartea din cer se prăpădea de râs

Cu fiecare zi
sunt tot mai invizibilă
se lovesc de mine pe stradă copii pe biciclete
bărbați cu ochii în celular
câini care și-au părăsit stăpânii de plictiseală
colțul lunii și ramuri de cais
mi se decolorează rochiile de vară
visez în alb și negru
trec lesne prin ziduri și nu mai simt nimic
dincolo înflorește deșertul
mult prea târziu, prea pustiu
spun peștișorului că tot ce vreau e să dorm

→ direct lui Dumnezeu. Se gândise că poate

cuvântul scris e mai puternic decât cel vorbit.
- Sile, scrie pe el de o sută de ori „Dă-ne
Doamne ploaie!”
- Eu scriu, dar cum i-o trimiți lui
Dumnezeu?
- Asta nu-i treaba dumitale! Știe El cum.
- Știe limba noastră?
- Știe toate limbile. Știe tot.
Dumineca aceea toboșarul umblă
singur prin sat bătând din tobă, purtând
pe un băț praporul din pânză cu „Dă-ne
Doamne ploaie!” scris de o sute de ori pe o
parte și pe alta. Noaptea a început să tune
și să fulgere și s-a pornit o ploaie care a
ținut trei zile și trei nopți. Pământul mustea,
iarba creștea văzând cu ochii, prunele se
coceau pocnind mulțumite, iar animalele
din grajduri începuseră să rumege în anticipația ierbii pe care-o vor paște a doua zi.
Sătenii stăteau în fața caselor uzi leoarcă,
sorbind apă direct din cer, întrebându-se
unii pe alții: De unde a venit ploaia asta?
- Cum de unde? Sile i-a scris o scrisoare lui Dumnezeu.
Din ziua aceea faima lui Sile a crescut
peste măsură. Oamenii îl priveau cu respect, dar și cu frică, pentru că nu poți ști la
ce să te aștepți de la un om care are acces
la divinitate. ■
(Va urma)
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Carmen
FIRAN

Poeme
Jocul cu focul
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am îmbătrânit destul când eram tânără
acum am timp să privesc cum crește firul de iarbă
să ascult păsările cum se grăbesc la asfințit
mă imaginez într-un aeroport cu zborul întârziat
studiez în tihnă chipuri, pantofi grăbiți, valize mișcătoare
călătoriile sunt capcane involuntare
în care timpul crește neatins
vine o vreme când drumurile se închid
sunt tot mai invizibilă
înadins

Selfie
se scrie mult despre dragoste, lună și moarte,
și despre mare se scrie mult
se amestecă sentimente ca șosetele în sertar
imnuri de primăvară, lamentații pe dunga timpului
introspecții și selfiuri sub privirile motanului zburător
durere multă pe lume dar nimeni nu scrie despre ea
indiferența o mătură sub covor
durerile personale sunt totdeauna mai demne
de o poezie cu frunze uscate
deși undeva sunt trupuri sfârtecate, disperare
războiul privit din fotoliu pe zi ce trece e mai obositor
o pilulă pentru deficit de atenție
o pilulă împotriva spaimei, una pentru somn
și crește iubirea de sine
poezia agonizează pe o gură de rai
totul începe și se termină cu tine ■
Sasha Meret – Sirenă în spațiu

August târziu...
O boare fierbinte aleargă-ntr-o cursă nebună
de ape purtând covoare de spume albinde

Dan
DUȚESCU

Se aude un vuiet de valuri ce crește
într-o ultimă disperată îmbrățișare cu țărmul
Doi îndrăgostiți de la facerea lumii
Ea marea o cadână cu păru-i despletit
ce aleargă disperată spre...
El pământul cavalerul fără armură
ce-i oferă iubitei eterne în dar
șiraguri de scoici la picioare
Un august monoton anunță tomnatice regrete
ce au adunat atâtea umbre de îndrăgostiți
rămase doar trecute siluete
Acum când norii se topesc în brațele mării
la orizonturi îmi amintesc începutul unei iubiri
unice irepetabile... iubirea noastră
S-a născut la malul mării când aștrii erau îndrăgostiți
de stelele răsfățate ascunse în negura universului...
iar eu eram îndrăgostit de tine
Ți-am spus pentru prima data ...te iubesc
...și am rămas îmbrățișați în alaiul nopții târzii
ce devenise martorul tăcut al unui... august târziu...

Am retrăit clipele
M-am rătăcit gândindu-mă la tine
La timpul care trece
la cel ce vine
Am retrăit clipele toate
O zi cu tine și încă o noapte
Gânduri din Universul
de departe
Îți spun cu tremurate
șoapte
Eu te iubesc întru eternitate
Distanțele iubirea nu o pot desparte
Iubirile sunt drumuri
pe care calcă îndrăgostiții
La început sunt nevinovate
premoniții
Din simple adieri de vânt
Devin în clipe uragane pe pământ
Se aprind incendii în văpaie
Se sting ușor un simplu foc de paie ■
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ărinții lui Sairy Wellcomme au murit
într-un accident oribil și înfricoșător
chiar pe 30 iunie, zi în care se împlineau 120 de ani de când guvernul SUA l-a
executat pe trădătorul Charles Guiteau prin
spânzurare, în orașul Washington, D.C.
Motivul acestei execuții a fost că Guiteau l-a
asasinat, cam cu un an înainte, pe președintele SUA de atunci. Guvernul american, de o
mentalitate biblică și sângeroasă deopotrivă, a
fost atât de îndurerat de pierderea președintelui Garfield încât nu a putut să-l pedepsească
pe ucigaș altfel decât făcând un spectacol din
spânzurarea lui. Și astfel, în 1882, cele 38 de
state de atunci ale SUA s-au reunit și au construit o spânzurătoare în mijlocul orașului
Washington, au venit cu mic și mare, cu coșuri
de picnic, iar nebunul de Guiteau a fost spânzurat pentru crimele sale în timp ce publicul
privea și vocifera. Ultimele cuvinte pe care
le-a rostit Guiteau au fost ale unui poem pe
care îl scrisese pentru această ocazie. Ideea
poemului era, a spus el, „despre un copil ce
pălăvrăgea cu mama lui...”
Sairy, în vârstă de 13 ani, nu acorda mare
atenție stupidităților violente din istorie, și,
ca atare, nici nu a observat data cu pricina
(deși va ajunge să îi fie gravată în memorie
pentru totdeauna). Era preocupată să se uite
cu lăcomie la o rochie albastră imprimată cu
banane galbene în vitrina unui magazin de
pe strada Bilbao, admirând cât de bine arăta
pe manechinul din vitrină și imaginându-și
cât de minunat ar arăta pe trupul ei. Sairy era
una dintre acele făpturi care trecea ca prea
înaltă, indiferent de compania în care se afla
sau de încăpere.
„Sairy”, a strigat-o mama ei, „Sairy”. Fata
se întoarse și clipi de două ori. Abia s-a uitat
la fața sau la mâinile mamei ei, neștiind că
va fi ultima dată când o vedea în viață și
pentru că, în anumite privințe, observăm
cel mai puțin oamenii care ne sunt cei mai
apropiați.
Iată cum urmau să se prăpădească părinții
lui Sairy în acea zi: într-un râu de sirop de
arțar, cu curgere foarte lentă după explozia
unei fabrici. Iată de ce: un efort de reducere a
costurilor pentru a crește valoarea marginală
a acțiunilor.
„Știai”, spuse Sairy pe ton de conversație,
„că există o Balenă Albastră care cântă la
52 Hertz, deși toate celelalte balene cântă
la 24 Hertz, și deci, nicio altă balenă nu o
poate auzi?”
Mama ei și-a scos căștile și s-a uitat lung la
copila sa ciudată. „Despre ce vorbești?”
„Am citit despre asta”, spuse Sairy. „I se
spune Albastra 52.”
„O.K.”
Se uita fix la căștile atârnate de gâtul mamei

Scrisul Românesc

Proză

Albastra 52
ei și părea profund stânjenită. „Am citit asta
undeva”, spuse Sairy.
„Și ai simțit că este imperativ să îmi spui și
mie”, murmură mama ei, frecându-și un ochi.
„Această Albastră 52.”
„Despre ce vorbim?” interveni tatăl lui Sairy
vesel. „I se mai spune și cea mai însingurată
balenă din lume”, continuă Sairy. „Serios?!”,
spuse mama ei. „Pentru că nimeni altcineva nu
o poate auzi...” „Sairy”, spuse mama ei, „se află
acum, aici, înotând pe strada asta, balena ta?”
Sairy a clipit repede. „Nu.” „O.K., atunci putem
înceta să vorbim despre balena ta, te rog?” „Nu
este balena mea.” Sairy s-a înroșit. „Este ceva
ce am citit undeva.” Ochii ei se roteau privind
nervoasă de-a lungul străzii.

Sairy citea cu mare plăcere despre animale sălbatice, pentru că, după părerea ei,
ele și numai ele puteau judeca corect ciudățeniile ființei umane. Când afli, de exemplu,
că o broască țestoasă poate trăi 150 de ani, că
morsele se pot uneori sinucide, iar caii de mare
masculi pot rămâne însărcinați, sau că pachidermele pot presimți un tsunami, nu mai pare
atât de ciudat că oamenii se pot omorî între ei
pentru bani de hârtie, sau că retează membrele
unor minorități religioase fără motiv, doar
pentru distracție.
„Mă duc să mă uit la rochia aceea”, anunță
Sairy cu voce tare, fără să se uite la mama
ei, care, de altfel nu se uita la ea. Tatăl lui
Sairy a luat mâna soției lui, discret, fără să
spună nimic.
Emily Wellcomme nu era deloc făcută
pentru a fi mamă. Parte din problemă era
vina societății: toată lumea, promite femeilor însărcinate că inima lor va crește și se va

umfla ca cea a lui Grinch odată cu darul sfânt
al maternității, că piepturile lor vor exploda
de o dragoste pe care nu au știut-o niciodată,
dar ascunsă în structura adâncă a ADN-ul
și cromozomilor. Parte din problemă este
microcosmică: mama lui Sairy nu își iubea
fiica, ba chiar a avut momente, în copilăria
lui Sairy, când a fost tentată să își înece bebelușul în baie, a avut gânduri negre și fantezii
morbide pentru o vreme plângând când
făcea duș și simțindu-se străină de trupul
ei, apoi, în sfârșit, s-a dus la un terapist
(la insistențele soțului ei), și-a mai înțeles
sentimentele, iar acum se resemnase să trăiască cu greșeala pe care o făcuse, cu cât mai
puțină vâlvă, până când creatura ciudată va
atinge vârsta când va putea fi dată afară din
casă. Și ziua aceea nu era prea îndepărtată.
Miles, tatăl lui Sairy, era un om bun, cam
distrat și împrăștiat. Își pierdea adesea cheile
mașinii, dădea bacșiș prea mare chelnerilor,
uneori oferea direcții greșite cu bună știință.
Își iubea, fără îndoială, fiica, mai degrabă cu
inima decât cu mintea. Ai putea spune că
Miles era părinte în aceeași măsură în care
unii sunt suporteri ai echipei New York Yankees. Cu alte cuvinte, era părinte din când
în când, după cum se potrivea. Dar nici Dna
nici Dl Wellcomme nu erau părinți răi, se
pricepeau destul de bine la meseria de a fi
părinte, care cere multă repetiție și rutină,
dar nicio pasiune specială din partea celor
care o practică.
Sairy a intrat în magazinul de haine vechi
(o clădire transformată dintr-o bancă), locul
ce îi va salva viața foarte curând, la mai puțin
de un kilometru depărtare de locul în care
valul de sirop topit se afla atunci, rostogolindu-se cu sunete puternice de-a lungul străzii
înspre pietonii ce începuseră să se agațe unii
de alții țipând în întâlnirea lor tulburătoare
cu moartea.
Sairy nu știa nimic din toate acestea.
Odată intrată în magazin, s-a repezit la manechin, i-a smuls rochia imprimată cu banane
galbene și s-a dus în fugă, dărâmând manechinul și câteva vâsle de canoe atârnate pe
perete, până a ajuns în fundul magazinului
unde era cabina de probă, și unde în sfârșit,
se putea ascunde ca să poată plânge în urma
cuvintelor tari ale mamei ei. În liniștea nestingherită a cabinei de probă, Sairy plângea
murmurând cele câteva înjurături pe care le
știa, dorindu-i moarte mamei sale (când își va
aminti asta mai târziu, de acest secret șoptit
printre lacrimi, va simți o vină de nedescris,
având în vedere ce urma să se petreacă) în
timp ce se chinuia să își tragă rochia peste
cap. Mai mult ca sigur că și rochia asta, ca
și orice altceva prin care a trecut în scurta ei
viață, îi va fi nepotrivită și ciudată.
→

Eseu
Proză
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→
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De la Bârca la Berlin,
în eternitate

rimul paradox aparent. Îl chemă Firu,
ceea ce la Berlin nu înseamnă mai mult
decât la Bârca, doar dacă nu-l cunoști
pe purtătorul numelui. Omul fără vârstă,
uscățiv, mobil, omniprezent, de fapt, al cărui
traseu zilnic în viață, octogenar fiind, seamănă
cu itinerarul istoriei central-europene. Vine
când trebuie, pleacă la timp, vorbește puțin,
de fapt cât, cu cine și despre ce trebuie. Un
fir de băiat, de bărbat, de soț, tată, socru și
bunic, de prieten și salvator de vieți, răsucit
pe fuiorul tuturor așteptărilor și suferințelor
personale și colective româno-germane ale
ultimelor decenii.
Acest domn Firu se mai numește, al doilea
aparent paradox, și Opri. Adică nu este orice
Firu, ci „al Opri”, din neamul Oprescu. Am
putea avea de-a face aici cu o poreclă rurală
obișnuită la noi. Dar nu așa stau lucrurile. Firu
Opri este numele unuia dintre cei mai respectabili occidentali de origine română. Prin
numele său, doar de n-ar fi fost decât acesta,
și Firu își relevă cu adânca sa, niciodată falsă,
modestie, menirea fundamentală. E ca un fir
de foc, de viață, de noroc ce nu-și aparține.
Opri, al cui este Firu, indică mai degrabă
acronimul unei instituții. În realitate, Firu
Opri, medicul berlinez de origine română,
născut în Dolj, cu studii la București, însurat
din dragoste cu Christine, studenta est-germană, bursieră în România sfârșitului anilor
’50, secolul trecut și devenit, apoi, renumitul
Profesor doctor, care avea să-și facă din căutare, venire, întoarcere și vindecare nu doar
propriul rost, ci, mai ales, să fie vindecătorul
universal, în occident, în orient, în nord și sud,
este acum chiar mai mult decât suma tuturor
instituțiilor prin care a trecut.
Mă bucur că ceea ce-i datoram cu toții de
mult, adică să-i citim și să-i privim viața, ca
un roman sau ca la cinema, este acum posibil.
Prin grija lui față de el însuși, de viața lui fără

pereche dar și la îndemnurile susținute ale prietenilor și familiei, Firu Opri își puse, în sfârșit,
apostila pe rețeta propriei vieți. Ea nu poate fi
repetată, ci abia povestită. Dar această rețetă
este suma ingredientelor care, consolidându-i
biografia umană și profesională fabuloasă, ne
face (și pe noi) bine.

Când, ce să vezi! Rochia îi venea perfect! Se
potrivea la umeri, îi acoperea, atât cât trebuia,
genunchii juliți, arăta ca Eleanor Roosevelt sau
ca o zeiță! Arăta puternică, decisă și înaltă
exact cât trebuie. În acel moment, pe când
trăgea de perdeaua cabinei, s-a văzut ochi-înochi cu primul, apoi cu cel de-al doilea dintre
părinții ei, ce vor fi atât de curând dispăruți.
Stăteau unul lângă altul pe trotuar, ținându-se strâns de mână, aproape intim, ca niște
figurine pe vârful unui tort de nuntă, într-un
zâmbet încremenit, cu ochii măriți, mușchii
încordați pregătiți de o lovitură nevăzută, și
în clipa aceea Sairy a văzut un fluviu clocotit
de rășină de arțar erupând din spatele mamei
ei și a gemut văzând persoana care i-a dat
viață trăsnită ca o păpușă de cârpă aruncată

la pământ, spărgându-și capul de un zid de
cărămidă de alături, apoi smulsă de un curent
nefiresc de puternic, în timp ce tatăl ei era prins
de o greutate nevăzută sub sticla vitrinei magazinului de vechituri, și când, după un moment
de tensiune, a dat drumul mâinii femeii pe care
o iubea ea a fost smulsă de lângă el de val, în
timp ce lui îi explodau arsuri pe toată pielea,
în timp ce deschidea gura să protesteze cumva,
dar numai pentru a fi instantaneu inundată
de fluviul de melasă, scurgându-i-se până
adânc, în gât, înecându-i plămânii, explodându-i stomacul, amuțindu-l instantaneu. Sairy
s-a ghemuit precum un strămoș ancestral din
Neolitic într-o stare de neînțelegere străfulgerătoare a violenței ce se desfășura în fața
ochilor ei, cu toți mușchii ființei ei încordați,

Traseul acestui om se confundă, la propriu, cu traseul istoriei europene, de la
împărțirea fatală în Estul comunist și Vestul
capitalist, despărțite de meninginea inflamabilă a Cortinei de Fier, spre annus mirabilis,
deloc împotriva naturii, care a fost 1989. Este
drumul unui student la medicină pasionat
și pasional, care descoperă tainele trupului
și ale sufletului, în exercițiul mai amplu al
redescoperirii noastre colective, la cumpăna
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respirației potrivite, între cei doi plămâni ai
Europei, cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea.
Este mărturia medicului neistovit care a adus
pe lume mii de copii din Est și Vest. A vraciului care a operat și vindecat mii de bolnave și
bolnavi. Este urma lăsată în viață de românul care nu și-a uitat niciodată satul, ținutul
și patria, cărora le-a dedicat ființa, timpul și
avutul lui, atunci când trebuia, chiar înainte
de a i se cere. Ar fi putut însă figura și ca personaj singular în serialul Charité, realizat de
Netflix, ca unul dintre cei care, nefiind nici
vest- nici est-german, ci unul dintre cei mai
buni dintre români, a purtat cu sine istoria
fabuloasă a uneia dintre cele mai renumite
instituții medicale ale lumii, căreia i-a adăugat
carate dar, în cazul unui medic de talia lui, ani
nesfârșiți de viață celor intrați în întârzierea
firii. Mulți dintre cei care-i știu numele au/am
avut norocul să fim tămăduiții Firului.
Ce să mai spun despre prietenul cald, dar
cu măsură protestantă, adică autocenzurat
oltenește în standardele aceleiași eficiențe,
despre patriotul român și german, oltean și
european, empatic și exigent, care nu-i laudă
sau critică niciodată pe unii în favoarea sau
defavoarea altora, ci le găsește pe rând, tuturor
și de fiecare dată, firul de aur, de apa vie, de
diferență catalitică și adaos chthonic.
Mă bucur că prin eforturi comune, la care
s-a alăturat decisiv poeta și ambasadoarea
Elena Ștefoi, de care mă leagă o veche și (deși
într-o plasă cu noduri rare) sigură prietenie,
reanimată tot de Firu Opri, putem citi acum,
prin intermediul editorului inspirat și al editurii potrivite, raportul de gardă vigilentă și
generoasă al unui prieten și om irepetabil. ■
Viena, iulie 2022
(Prefață la volumul Între lumi și secole la Berlin
de Firu Opri, apărut la „Scrisul Românesc”)

așteptând spargerea vitrinei magazinului astfel
încât să împartă soarta nefericită a părinților
ei, dar, miraculos (probabil pentru că magazinul fusese deschis în sediul unei bănci iar
ferestrele armate nu fuseseră înlocuite) sticla
vitrinei a ținut piept fluviului clocotit, nu
s-a spart, așa încât întreaga scenă tragică i-a
apărut lui Sairy văzută prin vitrină ca un film
color mut, un cataclism desfășurat pe un ecran,
precum îngroparea Pompeiului, imagini fără
textură fizică, create ca o poză menită să te
învețe o lecție abstractă despre cum Soarta te
atinge și de ce – și în acel moment mintea lui
Sairy Wellcomme s-a golit. ■
Traducere de Alexandra CARIDES
(fragment din romanul Rinocerul albastru)
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omparat de mulți cititori și cronicari
literari cu Numele trandafirului, de
Umberto Eco, având acțiunea plasată în
secolul al XV-lea, dar ducându-și personajele
prin toată Europa, propunând un protagonist
ieșit cu totul din tipare și care e, pe rând, vraci,
nebun sfânt, pelerin și călugăr, devenit imediat senzația literară a momentului în Rusia
și best-seller în toate țările unde a fost tradus,
romanul lui Evgheni Vodolazkin, Laur, apărut
în anul 2019, reprezintă nu doar un extraordinar experiment la nivelul discursului narativ
(amănunt care a delectat critica literară), ci și
o lectură uluitoare, de sub fascinația căreia cititorului îi este greu să se elibereze.
Dincolo de subiectul în sine, care cucerește
încă din primele pagini, romanul acesta este
un text de o remarcabilă subtilitate; și care, în
ciuda dimensiunilor sale și a multitudinii de
teme și motive implicate, reprezintă o deloc
convențională reevaluare a implicațiilor / formelor temporalității. Aceasta devine, pentru
Vodolazkin, labirintică și plină de provocări
pe care le ridică în fața cititorului – dar și a
personajelor; însă, deopotrivă, ea mijlocește
accesul protagonistului la adevăruri care, altfel,
(i-)ar rămâne ascunse și la dimensiuni spirituale pe care, desigur, în alt mod nu le-ar putea
percepe. Căci întâmplările în care e implicat
tânărul Arseni, cel care devine, după mulți ani,
călugărul Laur, îl poartă pe acesta nu doar de-a
lungul și de-a latul Rusiei și al Europei, în călătorii vădit inițiatice, ci, în egală măsură, îl ajută
să aibă acces la esența unui timp superior, să-și
contemple imaginea matură încă de pe când e
doar un copil și să mediteze în cel mai implicat mod cu putință asupra faptelor sale atunci
când ajunge la senectute; chiar mai mult, el are
revelația unor evenimente care se vor petrece
după secole întregi, într-un viitor pe care, chiar
dacă știe că nu-l va mai apuca, îl intuiește în
toate datele sale esențiale.
Însă autorul e și un reputat specialist în literatura veche a Rusiei (și nu numai), astfel încât
titlul romanului său reprezintă o dublă trimitere culturală: pe de o parte, la viața unui sfânt
rus din secolul al II-lea al erei creștine, iar pe
de alta, la mitologicul arbore cunoscut fie sub
numele de laur, fie, mai comun, dafin. Ambele
sunt importante pentru structura și conținutul
romanului, pentru că, dacă cea dintâi sugerează
posibila identificare a viitoarei vocații monastice a lui Arseni, suprapunându-i evoluția pe
aceea a vieții unui sfânt al vremurilor străvechi, știind, însă, și cum să accentueze adesea
tocmai latura ficțională a personajului romanesc, cea de-a doua duce pe dată cu gândul la
remediile aproape miraculoase pe care Arseni
le prepară, urmând învățăturile bunicului său,
Cristofor. De asemenea, se sugerează extraordinarele realizări pe care Arseni le înregistrează
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Drumul
spre vindecare
ca vraci, lecuind și alinând oamenii care vin
să-i ceară sfatul și ajutorul, dar și permanenta
sa modestie, umilință de-a dreptul, repetat act
de smerenie pe care îl face dăruitul vraci care
alege să aducă întotdeauna slavă lui Dumnezeu
pentru succesele pe care le are, nedorind să-și
asume rolul principal sau să nutrească vreun
gând de mărire – căci știe foarte bine că iluzorii sunt toate măririle, nimic altceva decât vană
vânare de vânt. Numai că aluziile culturale pe
care le are în vedere Evgheni Vodolazkin nu se
opresc aici, pentru că întregul său roman are
ca supratemă transformarea, eterna metamorfoză – evocată tot de imaginea laurului din titlu.
Sigur că marele model este, acum, Ovidiu și ale
sale Metamorfoze, mai precis secvența în care
Daphne e preschimbată într-un arbust de dafin
pentru a putea scăpa de urmărirea lui Apollo. Iar
noțiunea de schimbare, permanenta evoluție,
neîncetata schimbare reprezintă firul conducător ce străbate toate cele patru părți ale cărții
și care, dincolo de aparenta fragmentare, dă
unitate creației lui Vodolazkin. Desigur, fiecare
fragment al romanului descrie o etapă din existența lui Arseni, care primește de fiecare dată un
nou nume, asumându-și, astfel, identitatea specifică, pentru a deveni, în final, Laur, încununare
a unei vieți dedicate celorlalți, încercare mereu
reluată de ispășire a vinovăției de care protagonistul nu poate scăpa, de a nu fi reușit s-o
salveze, în ciuda harului său de vraci, pe mult
iubita sa Ustina și pe copilul lor nou născut.
Preferința pentru semnificațiile metamorfozei nu este nouă în literatura rusă, dacă e
să amintim aici doar experiența estetică a
simbolistului Alexander Blok, cel care folosea povestea transformării lui Daphne în
laur pentru a accentua importanța noțiunii
de „sophia” și sensurile apropierii de aceasta,
înțeleasă ca simbol al esenței feminine a universului, prezente în mod latent în întreaga
natură. Până la un punct în mod asemănător, romanul lui Vodolazkin oferă cititorului
și o cuprinzătoare (și grăitoare!) frescă a unei
epoci tumultuoase, în care Rusia se mișca încă
în ritmurile medievale, în vreme ce Europa
cunoștea deja efervescența culturală a Renașterii. În ciuda acestei diferențe – și cumva de-a
dreptul pe deasupra ei – Laur cucerește prin
temeritatea autorului de a afirma frumusețea
lumii rusești tradiționale, cu legături atât de
evidente între datele strict materiale ale existenței și universul spiritual. În fond, după cum
se subliniază nu o dată, eforturile lui Arseni
de a alina suferințele trupești ale oamenilor
sunt în primul rând, atât pentru pacienții săi,
cât și pentru el însuși, o experiență spirituală,
calea spre unica mântuire în care vraciul Arseni
poate crede din tot sufletul. De aici decurg
sacrificiul de sine și aplecarea spre ascetism ce
caracterizează existența celui etern îndrăgostit

de Ustina sa. De aici și dăruirea, înțelegerea
pentru ceilalți, compasiunea pentru aproapele
său, căci leacurile pe care Arseni le prepară și
le oferă, adesea gratuit, nu sunt altceva decât
rugăciuni fierbinți – chiar dacă fără cuvinte
– pentru mântuirea propriului suflet, dar și
pentru salvarea celor din jurul său. Abordând
acest aspect și explicând, indirect, plasarea în
timp a faptelor eroului său, Vodolazkin însuși
afirma: „Sunt lucruri despre care este mai ușor
să vorbești în contextul unei Rusii străvechi.
Despre Dumnezeu, de exemplu. După părerea
mea, legăturile cu El erau mai directe pe vremuri. Mai mult decât atât, pur și simplu existau.
Acum natura acestor legături îi preocupă doar
pe puțini, și asta e neliniștitor. Să fi aflat noi, din
Evul Mediu încoace, vreun lucru complet nou,
care să ne permită să ne relaxăm?”
Dar scriitorul întreprinde, în această carte,
și îndrăznețul demers ce vizează o originală
interpretare a cronologiei. Laur e subintitulat
„roman neistoric”, tocmai pentru ca cititorul să
fie conștient de la bun început că nu va avea de-a
face cu simpla relatare a unei existențe dedicate
celorlalți. Principiul linearității cronologice e
sistematic subminat, la fel și relațiile de strictă
cauzalitate, pentru că semnificația acțiunilor
lui Arseni/Laur trebuie căutată în afara curgerii istorice. Vodolazkin reușește să realizeze
acest lucru în primul rând prin intermediul
unui stil extrem de elaborat – și de cuceritor: o
combinație inedită a fragmentelor cu iz arhaic,
veritabile pagini de cronică, atinse de patina
timpului (excelentă e traducerea românească
a Adrianei Liciu!) cu altele, de factură diferită,
ce mimează relatările istorice presupus impersonale, tinzând spre obiectivitate. Și din acest
motiv, portretul lui Laur e foarte convingător,
iar universul arhaic unde se petrec toate e o
veritabilă replică a unui nou tărâm al fericiților ori a unei alte Vârste de Aur... Consecința
imediată este că istoria primește un alt sens,
iar temporalitatea dobândește o consistență
neașteptată, devenind un soi de conglomerat
format din straturi suprapuse, dar care, în nu
puține momente, se amestecă, permițând o
comunicare de-a dreptul trans-generațională. ■
Evgheni Vodolazkin, Laur. Traducere și note de Adriana Liciu, București, Ed. Humanitas Fiction, 2019
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Trei ani și patru luni
în Africa de Vest

n scurtă vreme, am pus lucrurile pe un
oarecare făgaș, nu fără să am parte de mici
scenete copilărești referitoare la materialele
pe care funcționara consulară trebuia să le
transmită la București și pe care susținea că
nu le-a primit în original de la tânărul diplomat, deși acesta jura precipitat că i le-a lăsat pe
birou. Le-am spus că sunt gata să mă deplasez
eu cu câte o lucrare pe scări, după ce-am semnat-o redactată de el, și să i-o dau ei în mână,
dacă amândoi nu găsesc o formulă corectă de
lucru. De luni până miercuri, părea că și unul
și altul intraseră în ritmul firesc, deși tonul ei
iritat și nemulțumirile legate de câte o operație care impunea implicare lui n-au dispărut
pe de-a-ntregul nici în prima săptămână, nici
după aceea. La rândul lui, primul colaborator o turna țâfnos în fel și chip, pretinzând
încă din primele zile că trebuie
s-o trimit acasă, dacă vreau ca
lucrurile să funcționeze. Veneau
alegerile parlamentare din România și toți trei trebuia să formeze o
comisie electorală, căreia tânărul
meu diplomat îi era președinte. Îi
plăcea să fie șef și să dea ordine, am
văzut asta și la predarea gestiunii
materiale de la reședință, când îi
comanda practic contabiluluiadministrator unde să caute în
liste, cum să întoarcă un covor
sau un tablou ca să înregistreze
numărul de inventar. Mai vârstnicul său tovarăș nu era însă deloc
deranjat de ordinele primite, le executa rapid
și cu plăcere. Singurul meu diplomat avea în
el ceva soldățesc și ceva copilăresc, însă părea
energic și săritor, deși se cam repezea să pună
etichete și să tragă concluzii. Aveam de gând
să lucrez bine cu toți trei, speram că fiecare
are experiență și bunăvoință, rămânea să se
adapteze la mine și să-și pândească mai puțin
unii altora greșelile.
În primul meu weekend în Senegal eram
destul de bolnavă, dar am ieșit de două ori pe
malul Oceanului, la aceeași terasă, sâmbătă cu
primul meu colaborator și familia lui, a doua
zi cu doamna funcționar consular. Niciunul
dintre ei nu dorise altfel. Avea să înceapă prima
mea săptămână la misiune, iar eu simțeam că
sunt pur și simplu epuizată. Marți trebuia să fac
vizita de curtoazie la directorul Protocolului
din MAE, pentru obligatoria discuție referitoare la prezentarea scrisorilor de acreditare
și la preluarea oficială a mandatului. Sâmbăta
următoare era deja programat un cocktail dedicat Zilei Naționale, precedat de o întâlnire cu
consulii onorifici din țările Africii de Vest.
Încă de luni seara constatasem că sinusurile
îmi sunt inflamate rău, că răgușeala și tusea
mi se accentuează și că fac febră. Nu știu de ce,

după ce plecasem de la birou mă grăbisem spre
un magazin cu ustensile casnice, să-mi cumpăr
oale, castroane și răzătoare. A fost o greșeală,
mai ales în starea în care eram. În magazin sufla
același aer condiționat ca pe aeroportul din
Paris, plus că era o forfotă care m-a amețit de
tot. Pe drumul de întoarcere am văzut Dakarul
cel urât, aglomerat, neprietenos, îmbâcsit.
Ajunsă acasă, am văzut că ibricul pe care
îl căutasem vreo jumătate de oră nu se afla
printre multele articole împachetate de o liotă
de băieți săritori care preluau cumpărăturile
după ce ele trecuseră de casa de marcat. Am
făcut oarece inhalații cu eucalipt, dar luni
dimineața mi-am trimis șoferul la farmacie
după Augmentin și Vitamina C forte. Faptul
că mă simțeam atât de rău mă făcea nervoasă,
semn că eram de fapt speriată. Cum-necum,

Muzeul civilizațiilor negre, Dakar

în prima zi a săptămânii am luat în primire
ce era de luat, cu speranța că mă voi odihni și
recupera rapid. Vineri dimineața, la fix 15 ore
de la sosire, sunasem la Protocolul Externelor
să-mi anunț sosirea și mi se spusese că voi fi
primită marți, 29 noiembrie, la 11 de director,
pentru vizita de curtoazie. În ziua respectivă,
puțin după 930, am fost informată că primirea
va fi de fapt la 1130. Îmi trimisesem între timp
șoferul să ducă la câteva ambasade africane
Notele verbale prin care solicitam agrementul.
Mi-a spus că sunt în apropiere și că se întoarce
la 950, pentru că până la Minister e un drum de
mai bine de o jumătate de oră. La 1050 am ieșit
din birou, însoțită de primul colaborator, dar
șoferul nu era în curte. Au început telefoanele
furioase și amenințătoare ale singurului meu
diplomat, „toute de suite, Robert, tout de suite”
și asigurările că în 5 minute nemaipomenitul
șofer se va afla la datorie. Pe la 1110 am întrebat
dacă trebuie să plec luându-mi colaboratorul drept șofer. Chiar ne-am urcat amândoi
în mașină, deși știam că nu se face să optăm
pentru o asemenea soluție. Pe la și-un sfert a
apărut Robert, transpirat în costumul său de
culoarea cafelei cu lapte, și-a cerut scuze și a
pornit în trombă. A trecut peste toate stopurile,
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îi auzeam gâfâiala și îi înregistram panica, dar
nu i-am spus un cuvânt. Chiar la 1130, cu un
noroc formidabil, eram în fața scărilor Ministerului, iar asistenta de Protocol mă aștepta cu
mâna întinsă.
Am fost invitată să iau loc într-un hol
îngust, mobilat cu două canapele aflate față în
față. De partea cealaltă erau așezați trei tineri
domni cu hârtii în mână, care m-au privit o
clipă curioși. Asistenta a dispărut pe ușa aflată
vis-à-vis de ușa de la intrare, tocmai când
aceasta s-a deschis cu zgomot și în holul deja
suprapopulat a mai intrat un bărbat neliniștit.
Era curent și începusem să mă întreb cât va
trebui să aștept. Din cabinetul pe care-l țineam
sub observație au ieșit într-un interval de 3-4
minute nu mai puțin de 4 persoane. Aceeași
asistentă dreaptă și elegantă m-a poftit politicos înăuntru. La stânga era o altă ușă, deja
deschisă. Am fost prezentată directorului de
protocol care mi-a urat bun venit. Lângă el era
un domn în costum tradițional musulman, alb
din cap până în picioare. „Dați-mi voie să vă
prezint, Excelență, un admirator al României,
care a studiat la București cu mulți ani în urmă
și a fost la post în România”. Diplomatul în
cauză vorbea perfect românește și m-a salutat
cum se cuvine. Trecuseră totuși vreo 40 de ani
de când învățase limba țării mele. „Am vrut să
vă fac o plăcere”, mi-a spus șeful protocolului,
invitându-mă să iau loc imediat ce oaspetele
și-a luat rămas bun, urându-mi misiune ușoară.
Surpriza mi-a făcut într-adevăr bine, chiar
dacă ea se înscria în arsenalul diplomatic
obișnuit. Parcă-mi mai trecuse oarecum și
răgușeala, deși numai gândul că trebuie să
stau în bătaia înghețată a aparatului de aer
condiționat îmi făcea rău. Discuția a durat
mai bine de o oră și mi s-a părut că am pășit
cu dreptul. Interlocutorul meu era la curent cu
întâlnirile din avion și de pe aeroport și m-a
asigurat că prezentarea scrisorilor de acreditare
nu va fi amânată. Mi-a mărturisit chiar că el a
tergiversat primirea la președinte a ambasadorilor din Oman și Kuweit, așteptând venirea
mea și constituirea unui grup de trei șefi de
misiune care să fie acreditați în luna decembrie.
Urma să-l informeze pe ministru despre vizita
mea și despre solicitarea formală a audienței
pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, pe care i le adusesem spre verificare.
S-a uitat cu atenție la ele, a remarcat că sunt
corecte, a evocat unele cazuri în care acestea au
fost încurcate cu cele din alte state din jurisdicție sau a fost uitată rechemarea predecesorului.
M-a lămurit că acreditarea se face în trei
pași și că primul tocmai a fost încheiat. Urma să
prezint copiile scrisorilor ministrului de externe
și abia după ce va fi avut loc și a doua etapă mă
va primi președintele.
Continuare în p. 20
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rice om vrea, de regulă, să-și impună
propria părere, chiar dacă pe moment
aceasta i se pare falsă ori măcar îndoielnică. Această aserțiune provocatoare este
consemnată într-un volum inedit al filosofului
german Arthur Schopenhauer. Intitulat ostentativ Arta de-a avea întotdeauna dreptate, volumul
de mici dimensiuni este unul interesant, instructiv, captivant, dar cam cinic și potențial
controversat, în concordanță cu personalitatea
și reputația autorului său. Abordând un subiect
de interes general într-un stil scolastic cu sub
strat ironic, Schopenhauer îi promite cititorului
dobândirea unei competențe dezirabile dar aparent utopice (priceperea de-a avea întotdeauna
dreptate în dezbateri), pe care o sugerează în
mod subtil încă din titlu. Respectiva competență
ar fi în fond o adevărată artă a dialecticii eristice (abilitatea de-a vorbi în contradictoriu), pe
care scriitorul o delimitează de logica formală
(ce vizează adevărul obiectiv), și care necesită o
strategie prealabilă și o metodologie cu tehnici
de argumentare. În consecință, lucrarea pe care
o propune în acest scop depășește sfera dialecticii aristotelice și se încadrează mai curând în cea
specifică sofiștilor presocratici. Totuși își legitimează spiritul filosofic scontat prin raportarea
inevitabilă la dilema etică pe care o implică și pe
care o complică prin unele dintre stratagemele
și tehnicile argumentative recomandate.
Revenind la citatul introductiv, se impune
precizarea că, în viziunea autorului, dorința
omului de a-și impune mereu propria părere
este cauzată de vanitatea sa înnăscută la care
se adaugă, după caz și măsură, limbuția și
reaua-credință la fel de nativă. „Vanitatea
înnăscută a omului nu vrea să accepte, cu niciun
chip, faptul că ceea ce a exprimat la început s-a
dovedit a fi fals, iar opinia adversarului s-a
dovedit a fi corectă.” Vanitatea umană pare a fi
într-adevăr o explicație plauzibilă pentru faptul
că fiecare consideră că are întotdeauna dreptate
și urmărește să-și impună convingerea subiectivă pe care o confundă cu adevărul obiectiv. La
adevăr se poate eventual ajunge prin gândire
discursivă, critică și coerentă sau prin verificare
sistematică și temeinică, pe când convingerile
sau opiniile nu necesită un asemenea demers
justificativ. Conștient de implicațiile distincției
platonice dintre episteme (cunoașterea adevărată) și doxa (simpla opinie), polemicul filosof
german susținea că foarte puțini oameni pot
gândi astfel, dar toți vor să aibă opinii. În logica
acestui raționament inductiv se înscrie și supoziția incomodă că „cel care poartă o dispută nu
o face, de regulă, în numele adevărului, ci în
numele afirmațiilor sale”. De aceea este necesară
abilitatea de-a-ți apăra considerațiile predilecte,
fie ele adevărate sau nu.
Plecând de la această premisă epistemologică cu veleități de axiomă etică, el începe a-și
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O dilemă etică
dintr-o artă ipotetică
expune stratagemele care amintesc de abordarea imputabilă a sofiștilor antici. De altfel,
una dintre ele enunță clar că un argument de
tip sofistic este cel mai bine contracarat printr-un contraargument de același tip. Chiar
dacă un argument sofistic este prin specificul lui unul fals în mod deliberat și motivat
de interese mai curând meschine, egoiste ori
imorale. Dar pesimistul filosof al idealismului
german semnalează că mai mereu interesele
subiective au prevalat în detrimentul rațiunii,
adevărului obiectiv sau actului moral. Excepțiile de la această regulă factuală nu fac decât
să o confirme și poate să păstreze speranța că
raportul manifestărilor semnalate se va inversa
vreodată. Slabe speranțe însă!

Din gama numeroasă și variată a stratagemelor propuse în scopul de-a ne impune
punctul de vedere și a avea mereu dreptate în
dezbaterile noastre cotidiene, pot fi enumerate recomandările: de-a înfuria adversarul,
pentru a nu mai putea gândi corect; de-a
realiza o diversiune când situația nu este favorabilă; întreruperea și deturnarea discuției pe
un alt făgaș, dacă este cazul; despicarea firului
în patru ca strategie defensivă; invocarea unei
autorități pe care adversarul o respectă; apelarea la argumente absurde, abstracte sau chiar
false; proclamarea propriei teze ca demonstrată
în ciuda evidențelor contrare; utilizarea sintagmelor derutante „în teorie aveți dreptate, în
practică nu” ori „nu înțeleg nimic din ce spuneți”, și chiar recurgerea la un comportament
indecent sau agresiv față de interlocutorul său.
Merită subliniat că întregul set de tertipuri
dialectice nu vizează revelarea și respectarea
adevărului sau fidelitatea discursivă față de
realitatea obiectivă, ci câștigarea disputelor

logice, retorice și epistemologice referitoare
la spețe religioase, etice, politice, juridice sau
civice. Asemenea unui avocat abil, care obține
achitarea clientului său, deși acesta era realmente culpabil de infracțiunea imputată. În
atare cazuri, nu adevărul contează, ci câștigarea confruntării! Nu are o importanță decisivă
concordanța dintre enunțuri și fapte, ca în
logica adevărului corespondență formulată
de Aristotel, ci are o mare relevanță coerența
discursivă, puterea de-a persuada și arta de-a
polemiza eficace specifice sofiștilor. Asemenea
stratageme dialectice și tehnici de manipulare
pot asigura concretizarea situației de-a avea
întotdeauna dreptate. Adică, a ți se da teoretic
dreptate, chiar și atunci când practic nu ai!
Dacă dorința patologică de-a avea întotdeauna dreptate își are originea în vanitatea
inconștientului, pretenția utopică de-a avea
întotdeauna dreptate își are sursa în naivitatea subconștientului. În ipostaza sa conștientă,
sinele știe că o asemenea dorință este patologică și că o atare pretenție este utopică. Și sinele
rațional al lui Schopenhauer era conștient de
natura problematică pe care o implică o prezumtivă artă de-a avea întotdeauna dreptate, de
aceea demersul lui literar trebuie interpretat ca
o provocare ludică, o critică la adresa orgoliului uman irațional și o invitație de-a răspunde
personal la dilema etică pe care o generează.
Răspunsul constă în alegerea (in)conștientă pe
care fiecare o face între vanitate și demnitate.
Mai precis, între vanitatea de-a pretinde că ai
întotdeauna dreptate și demnitatea de-a recunoaște că nu poți și nu trebuie să ai totdeauna
dreptate. A avea mereu dreptate nu pare nici
posibil nici necesar. Este mai uman a nu avea
întotdeauna dreptate! Asta în mod obiectiv.
Deși este la fel de uman, ne asigură promotorul dialecticii eristice, de-a pretinde că avem
întotdeauna dreptate. Aceasta în mod subiectiv.
Prin urmare, ne confruntăm cu dilema
de-a alege ce latură a umanului preferăm: pe
cea orgolioasă, care ne oferă aparențe satisfăcătoare sau pe cea demnă, care ne ține ancorați
într-o realitate mai puțin ideală. Cartea lui
Schopenhauer fie ne întreține vanitatea de-a
avea întotdeauna dreptate, fie ne trezește
demnitatea de-a recunoaște că nu putem avea
mereu dreptate. Îmi pare evident că virtutea
demnității nu cadrează moralmente cu pretenția vanitoasă de-a avea întotdeauna dreptate.
Dar nu pretind că am neapărat dreptate! De
altfel, nici nu mă regăsesc printre „artiștii” care
au întotdeauna dreptate.
Arta de-a avea întotdeauna dreptate este o
carte interesantă și atractivă, dar ipotetica artă
dialectică de-a avea întotdeauna dreptate nu
mă atrage și nu mă reprezintă. Prefer demnitatea asumării unui eșec real decât vanitatea
revendicării unor succese aparente! ■
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Între două lumi
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rumul îi oferi timp de reflecție. Când
s-au despărțit cărările lor, de când
tăcerile în care ea se cufunda erau
lumea ce i-o refuza lui? Încercase de mai multe
ori să dialogheze, simțise carapacea în care se
izolase, dar ea evita, dezmințea, devenea de-a
dreptul excesiv de docilă. Parcă se temea să
nu-i fie descoperită acea lume pe care el o luase
drept depresie, văzând-o speriată de firele albe
răsărite pe frunte. Începuse de la o vreme să se
vopsească. Acum, dintr-odată, devenise tardivă
orice reparație... Nu, nu avea să judece nimic.
Era prețul ce-l promisese divinității în sinea
lui, acolo, pe băncile grădinii de vară, în care o
găsise în brațele morții, sub rezerva salvării ei...
O cale ușor mistică pe care oamenii îngroziți
pășesc spre a întreține speranța. Crezuse că
după ce-și vor achita datoriile vor susține de pe
alt nivel nevoile crescânde, dar economiile ce
se acumulau în ultimii cinci ani nu-i făcuseră
mai fericiți, dimpotrivă, prăpastia se adâncise
pe nesimțite, adăpostind tot mai multe umbre.
„Ce minunat ar fi dacă m-aș trezi dintr-un
vis și lucrurile ar fi în firescul lor!”, implora el.
Amurgul cobora peste oraș și promitea să potolească spiritele, odată cu calmarea vacarmului.
Un peisaj aparent nou, totuși trist... Nostalgia
unduia în note sensibile într-un solfegiu ce
amesteca trăiri cunoscute cu fiorii speranței
de mâine. Tinerețea se pierde, de fapt, când
sunt percepute greutățile și li se face simțită
apăsarea. Ajunse la spital. Raluca era tot sub
perfuzii, nemișcată. Simți un cuțit în inimă
când îi văzu închiși ochii aceia atât de frumoși.
Pomeții erau parcă mai proeminenți, gura
căzută, o imagine care îl cutremură... Când este
la marginea prăpastiei fizionomia omului este
înspăimântătoare, oricât de tânăr și frumos a
fost cu câteva clipe în urmă. Alungă cu greu
senzația aceea groaznică, spunându-și că părea
retrasă într-un colț pentru a se odihni puțin,
numai că el nu putea să o ajute ori să o roage
ceva. Păreau grabnice și nespuse atâtea, amar
de vreme... Nu putea să-i tulbure liniștea. Bolnava se afla între două lumi și zbaterile ei erau
vlăguite de lehamitea ce-i prinde în plasă pe
cei ce cad victime abandonului de sine... Paloarea de dimineață a feței ovale ca o pergamută
de august dispăruse, avea pomeții îmbujorați,
dar ciudat de proeminenți. Retenția lichidelor
persista. Înțelese de la asistente ce nu știuse, că
orice criză de isterie, cum este luat un puseu
de revenire bruscă într-un pat la reanimare, te
aduce între corzile cu care te leagă personalul
la cel mai mic semn... Sinucigașii erau tratați
un timp limitat ca somnambulii.
„Doamne, cât este de tânără și de frumoasă!
Cum poți să legi pe viață o asemenea femeie
de un singur bărbat, în baza cărei simțiri –
libere, chipurile – într-o lume ce se pretinde
civilizată? Forțăm obligațiile contractului de

căsătorie până copleșește cu monotonia și ceva
se rupe. Pier zilnic vieți spre a se elibera și asta
este prea mult!”
O tăietură subțire apăruse între sprâncenele subțiri, arcuite artistic. Tânăra avea un aer
tragic, semnul unor grele frământări acolo, în
lumea nevăzută a ființei. Cel mai adesea, în
pragul revenirii, o luptă surdă între regretul
eșuării și confruntarea cu adevărul, redus la
partener și alți câțiva. Păru
să-i înțeleagă frământările,
oricât de confuze de dinaintea revenirii. „Numai temeri
să nu fie!” îi ură el. Se simțea
sechestrator de îndoielnic
drept moral al unui om și
al spiritului său, sub acoperirea unui contract cinic.
Încorsetarea spiritului este o
enormitate tribală, o monstruozitate, sub o mantie de
fals civism în cazul căsătoriilor, menținută temeinic
din epoci primitive. „Auzi,
timpuri moderne?!” se autopersiflă el în gând.
Doctorii se schimbaseră. Femeia dormea
sub sedativele administrate după ce, când își
revenise din comă și îi spuseră asistentele
ce se întâmplase, roșise și a îngăimat șoptit,
confuză:
- Cine m-a adus? Nu mergeam singură pe
picioare?! întrebase ea sub începutul unui șoc.
- Soțul, doamnă! îi răspunsese o infirmieră
obeză și roșie ca racul cu un reproș ascuns ca
acul viespii.
Primise lovitura în adânc, nu era pregătită
și a avut o criză nervoasă. A țipat și a sărit din
pat cu perfuziile după ea, o energie renăscută din furia neputinței de a muri ori de a
mai schimba ceva... Timp de o oră au ținut-o
legată. Au sedat-o, firește. Când s-a trezit din
nou, începuse stabilizarea, probabil mâine
dimineață va fi trimisă în salon. Îi luase niște
trandafiri roșii. O lacrimă-i înghețase și urmele
ei străluceau tot mai slab în lumina becurilor. Îi
pune florile într-o vază adusă de asistentă, apoi
ia loc pe un scaun lângă ea, cu palma pe brațul
liber. I-l sărută și o mângâie pe fruntea transpirată. Se rugă încă o dată pentru ea și promise
în sinea lui să facă orice efort spre a o ajuta să
revină la o viață normală. Așteptă o oră, după
care doctorul îl rugă să revină a doua zi, nu
era în ordine să stea acolo toată noaptea, nici
pe hol nu avea de ce. Aveau telefoanele lui de
acasă și de la serviciu, dar în mod sigur totul va
decurge bine. Avuseseră noroc, au prins trenul
înaintea ultimei stații...
- Totul este normal, domnule. Mi-a spus
directorul nostru că l-a sunat prof. Coliu.
Domnule Ștefănescu, stați liniștit, oricum
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vom face tot ce ne stă în putință. Noi știm să
rezolvăm discret aceste situații, este munca
noastră...
- Mulțumesc, domnule doctor, nu mi-o
luați drept impolitețe, serviciu ușor!
Lăsă asistentei sacoșa cu câteva lucruri
strict necesare Ralucăi și plecă cu sufletul
împovărat. Ajunse acasă după ora 22. Copiii
îl așteptaseră în jurul bunicii, pe canapeaua
din camera de zi. Le spuse că
mami se simțea deja bine, era
la spital fiindcă o duruse tare
burtica... Nu găsi altă cale. Îi
îmbrățișă, îi întrebă din nou
dacă își făcuseră temele și
se retrase. În mai puțin de
o oră, prichindeii dormeau.
Veniseră în patul lui, îl puseseră să le spună o poveste.
Robert sugea fața de pernă,
Theo sugruma între genunchi
girafa de pluș. Nu avu putere
să le mai vadă caietele. Moleșeala îl făcu să creadă că va
dormi, dar era o iluzie. Un
gând fugar și somnul s-a dus.
Viața rezervă surprize, dar acum simțea
parcă o disecție pe viu. Devenise, din senin,
actor într-un film neînchipuit de traumatizant.
Crezuse, în naivitatea celor mai mulți dintre
bărbații educați în mod tradiționalist, că iubirea
este o asigurare pe viață prin jurământ, garantată apoi de copii... dar nu cucerirea este partea
grea, ci conviețuirea... Se manifestase fără rezerve,
fără tertipuri și jocuri inteligente, încrezător
și egal. Nu știuse că astfel era predictibil, iar
stabilitatea instalează rutina, monotonia,
rugina relației… Odată cu căsătoria, treptat și
pe nesimțite, dispare inefabilul, misterul care
dă intensitate dorinței și amestecă miraculos
simțurile cu sentimentele. Venind amândoi din
familii modeste, le repugnau declarațiile sufocante de iubire cu orice prilej, ca la francezi
și americani, păreau să devină formale, chiar
condiționale. Acum, însă, avea îndoieli că a procedat cum trebuie... Culegea roadele aruncării
în valuri de la zeci de metri înălțime cu capul în
jos. Ba nu, era aruncat singur în deșertul vieții
și-i sorbea nisipul. Era șocat de întorsături.
„Nu am crezut că iubirea este așa... când fragilă, când alunecoasă, la pândă!” Întreaga viață
împreună cu Raluca din ultimii paisprezece ani
se derulă cu încetinitorul în mintea lui care își
învârtea rotițele în același cerc, al trecutului,
refuzând zborul liber și speculațiile, ca pe ceva
rău prevestitor. Anii tinereții sunt ca frunzele
care se desprind treptat de trunchi. El, tânărul
de ieri, zburdă printre ele cu brațele pline de
amintiri atât de vii de parcă atunci le trăia... ■
(fragment din romanul Puf de păpădie,
apărut la „Scrisul Românesc”)
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harleroi este unul dintre cele mai mari
orașe cu populație francofonă (valoni)
din Belgia, având peste 200 000 de locuitori! Aici își are sediul cea mai mare editură de
benzi desenate din Belgia, „Dupuis” (în comuna
suburbană Marcinelle), locul unde s-au desfășurat, succesiv, vreme de mai bine de 30 de ani,
două mari festivaluri de benzi desenate și tot
aici se găsesc nu mai puțin de 5 librării BD.

Marsupilami, Charleroi

Vizitatorii acestui oraș nu se miră când,
plimbându-se pe străzile orașului, trec pe
lângă mai multe statui de personaje de benzi
desenate. Cea mai veche este a unui personaj
fantastic, Marsupilami, un fel de maimuțică cu
piele de leopard și o coadă lungă de mai mulți
metri, inventat de artistul André Franquin, în
1952, în paginile revistei „Spirou”, cea mai longevivă revistă de benzi desenate din Europa,
apărând săptămânal, aproape fără întrerupere,
din 1938, sub egida editurii „Dupuis”. Statuia
lui Marsupilami a fost dezvelită în 1988, în
timpul Festivalului BD Charleroi Images, fiind
plasată în mijlocul unui sens giratoriu.
În 1991 sunt inaugurate alte două noi grupuri statuare BD, ambele fiind plasate tot în
mijlocul unor sensuri giratorii. Primul îl înfățișează pe Spirou, personajul-mascotă al revistei
cu același nume, cu o minge de fotbal în mână,
alături de prietenul său Fantasio și veverița
Continuare din p. 17

Mi-a descris în detaliu procedurile și
ceremonialul acestei zile speciale, a răspuns
întrebărilor mele și a insistat asupra importanței speciale pe care Dakarul o acordă Corpului
Diplomatic, pe care-l consideră o instituție asemeni Guvernului și Parlamentului. M-a informat
cu privire la grupurile regionale și la decanii
acestora, s-a referit la grupul femeilor ambasadoare și a ținut să precizeze că e bucuros să-l
vadă fortificat. Am vorbit și despre România,
gazda mea subliniind că autoritățile senegaleze
apreciază în mod deosebit faptul că Bucureștiul
a menținut în permanență o ambasadă la Dakar,
în pofida greutăților economice și a schimbărilor de regim. M-a condus până la scări, cu
asistenta la doi pași în fața noastră. Am plecat
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Statuile din Charleroi
domesticită Spip. Al doilea grup statuar îl reprezintă pe puștiul Boule și pe cățelul acestuia Bill
(ambii fiind inventați de artistul Roba). Boule
poartă cu mândrie tricoul echipei locale de
fotbal, fapt care i-a provocat uneori și neplăceri,
fiind vandalizat de membrii unor echipe adverse
de fotbal, supărați că echipa lor a pierdut meciul.
Trei ani mai târziu, o nouă statuie BD este
dezvelită de autoritățile orașului Charleroi,
cea a lui Lucky Luke, călare pe calul său Jolly
Jumper. Uriașă ca dimensiuni – 5,5 metri înălțime și 350 de kilograme (de poliester) – statuia
este plasată la intrarea în parcul Reine Astrid,
nu departe de gura de metrou.
Fiind o aglomerație urbană de aproape o
jumătate de milion de locuitori, dacă luăm în
considerare și comunele învecinate, municipalitatea orașului a decis să se doteze cu un
tramvai-metrou, a cărui cale de rulare se
întinde pe 33 de kilometri și include 28 de
stații. Prima stație s-a deschis în 1976, iar cea
mai nouă în 2013.
În 1996 au fost deschise două noi stații de
metro care au fost decorate tot cu personaje BD.
În stația Parc, pe un peron se găsește o
uriașă frescă cu personaje desenate de Morris,
precum Lucky Luke, Jolly Jumper, Ran Tan
Plan, Kid Bill, Mae West și cei patru frați
Dalton, iar pe peronul opus putem admira o

Lucky Luke, Charleroi

din clădirea Ministerului un pic mai sănătoasă
decât intrasem și în orice caz mult mai destinsă.
Robert a tăcut câteva minute bune, apoi
și-a cerut scuze pentru întârziere. I-am spus
că n-am nevoie de explicații, dar că pentru
mine nepunctualitatea e impardonabilă, iar
la o a doua abatere mă dispensez de serviciile
lui. Tocmai când încheiasem subiectul, mi-am
dat seama că uitasem în biroul directorului de
Protocol copiile scrisorilor pe care i le dădusem spre verificare. Mi-am sunat adjunctul,
care a sunat-o pe asistentă, care a precizat că
le pot recupera de la ea. Am întors mașina,
traficul era dificil, nu băusem apă de câteva
ore și trecuse ora prânzului, dar nu mă mai
grăbeam și nu-mi păsa când ajung acasă. Era
a cincea mea zi pe pământ african. ■

scurtă bandă desenată cu frații Dalton atacând
un tren. Toate detaliile din stație au fost gândite
pentru a sugera universul Far-West: astfel lampadarele sunt sub formă de cactuși, plante care
se regăsesc și pe cele două fresce murale. În
acea perioadă se aniversau 50 de ani de la naș-

Lucky Luke, Charleroi

terea personajului Lucky Luke, bine-cunoscut
și la noi, datorită desenelor animate, cât și
celor două albume cu peripețiile sale traduse
în românește, Diligența și Dalton City.
Cea de-a doua stație, Janson, se găsește
doar la câțiva kilometri depărtare de
sediul editurii Dupuis și a fost gândită
ca un mini-muzeu al benzii desenate.
Aici călătorii se pot întâlni în fiecare zi
cu personaje precum Spirou și Fantasio, Sammy, Ştrumfii (binecunoscuţi și
la noi) Gaston Lagaffe, Soda, Sybilinne,
Natacha, Toupet...
Evident, și biletele de metrou au fost
decorate cu figuri ale unora dintre aceste
personaje celebre de benzi desenate,
Spirou, Lucky Luke, Natacha, Asterix etc.,
devenind astfel piese de colecție!
Revenind la statui, uzate după mai
bine de 30 de ani de existență, unele de natură
iar altele de natura umană, grupurile statuare
Spirou și Fantasio, Boule şi Bill, Lucky Luke
şi Jolly Jumper au fost demontate. Dar să nu
credeți că nu au fost și înlocuite!
Din toamna lui 2018, o statuie viu colorată
a lui Spirou, de înălțimea unui om, îi întâmpină
pe călătorii care se dau jos din tren, în gara
Charleroi, iar din 2021, în piața Verte, trecătorii își pot face fotografii cu statuia lui Gaston
Lagaffe și celebrul său Fiat galben, așezați strategic... în fața librăriei Moliere.
Delăsând vechea tradiție minieră, astăzi
orașul Charleroi este mândru de moștenirea
sa culturală și pune în evidență, prin aceste
reprezentări la scară mare, statui și fresce, patrimoniul – unic în lume! – al artei benzii desenate
din Charleroi și toată regiunea valonă! ■

Î

n răstimpul când și teatrele au luat vacanță,
ne-am simțit ispitiți să dăm înapoi paginile
glorioase ale unora dintre ele, mai bine zis,
să ne oprim cu gândul de respect și prețuire
la unele spectacole și evenimente ce au marcat
în chip semnificativ istoria acestei arte în țara
noastră și năzuința ei legitimă de a se afirma
în concertul internațional al valorilor. Este
nu numai o privire fugară spre trecut, ci și
expresia unei nădejdi sincere pe care o trăim
în pragul unei noi stagiuni, cu privire la setea
de performanță a fiecărei scene.

Ovații și lacrimi la Stockholm
S-au împlinit anul acesta trei decenii de la
premiera spectacolului cu Titus Andronicus,
de W.Shakespeare, la Teatrul Național „Marin
Sorescu”, în regia lui Silviu Purcărete, decorurile
și costumele Ștefaniei Cenean, cu o distribuție
de aur cuprinzându-i pe Ștefan Iordache (Titus),
Ilie Gheorghe (Aaron), Valer Dellakeza și Vladimir Juravle, iar după trecerea acestuia din
viață, Tudorel Filimon (Demetrius și Chiron),
Tudor Gheorghe (Marcus Andronicus), Ozana
Oancea (Lavinia, fiica lui Titus), Mirela Cioabă
(Tamora, regina goților), Leni Pințea Homeag
(Doica) ș.a. Sărbătorit în luna mai, în cadrul Festivalului internațional Shakespeare, spectacolul
a fost încununat la vremea respectivă cu o salbă
impresionantă de premii și distincții: Premiul
pentru spectacol, regie, scenografie și debut
(Ozana Oancea), la Gala UNITER; Premiul
pentru regie, scenografie, Premiu de interpretare
pentru Ștefan Iordache și Ozana Oancea și un
Premiu special al juriului pentru Ilie Gheorghe,
la Festivalul Național de Teatru, București 1992;
și Pemiul pentru cel mai bun spectacol străin
oferit de Asociația criticilor din Canada.
La mai puțin de doi ani de la premiera
craioveană cu Ubu rex. Cu scene din Macbeth,
eveniment ce va deschide seria spectacolelor magnifice ale Naționalului craiovean sub
bagheta lui Purcărete, teatrul din Bănie a
cunoscut satisfacția confirmării potențialului
său creator și a unei relații profesionale poate
providențiale între Emil Boroghină, directorul
instituției, și Silviu Purcărete, directorul de scenă
aflat într-o grabnică și izbânditoare ascensiune
către celebritate. Cultura cu totul remarcabilă a
regizorului, întrunind și benefice capabilități din
sfera artelor vizuale sau a muzicii, o adevărată
artă a lucrului cu actorii, dar și atitudinea creatoare dovdită mai întâi prin rescreierea textului
sunt doar câteva dintre premisele succesului
memorabil al acestui spectacol de un tulburător
tragism, coerență și solidă arhitectură scenică.
Este greu să uiți partiturile de mare forță dramatică împlinite de regretatul Ștefan Iordache
în rolul generalului roman înșelat de Aaron prin
a-și tăia o mână fără a putea să-și salveze astfel
copiii de la pieire, de Valer Dellakeza și Vladimir
Juravle, în rolurile odraslelor Tamorei, ale căror
capete vor împodobi masa la care mama lor a
fost poftită de Titus, de Ozana Oancea, aici nefericita fiică a lui Andronicus, siluită și mutilată
de fiii Tamorei, apoi eliberată de chinuri prin
moareta dăruită de chiar propriul ei tată și, în
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fine, de Ilie Gheorghe, în maurul Aaron, iubitul ruperile frecvente de ritm, raportul ingenios
ucigașei Tamora, adevărată efigie a „diavolului dintre scenele de grup și evoluțiile remarcabile
încarnat”, care va fi condamnat să-și sfârșească ale interpreților, acest nou Richard al III-lea a
zilele în tortura rănilor, a foamei și a setei.
fost onorat în Gala UNITER cu Premiul pentru
În contextul unei evoluții generale de o cel mai bun spectacol și nominalizări pentru
remarcabilă omogenitate, deschis însă generos regie, scenografie și la Premiul pentru cel mai
afirmării fiecărei partituri actoricești, a strălucit bun actor în rol principal, pentru Marcel Iureș,
creația lui Ilie Gheorghe, acesta conferindu-i pe care acesta l-a și cucerit însă puțin mai târziu,
sinistrului personaj o monstruozitate de cu Richard al II-lea, sub semnătura aceluiași
dimensiuni cosmice, ca o chintesență a derapajelor regizor, Mihai Măniuțiu, pe scena Teatrului
morale și a degradărilor umane definitorii pentru Național din București. O binevenită răsplată
numeroasele crime și atmosfera plină de cruzime pentru valoarea spectacolului a reprezentat-o și
a spectacolului. Acesta a primit elogioase apreci- turneul în Anglia cu 13 reprezentații, prilejuit
eri din partea criticii de specialitate, a publicului de Festivalul din Manchester, unde a obținut
din țară și de dincolo de țară,
două nominalizări pentru cel
la festivalurile și turneele de
mai bun spectacol și cel mai bun
la Tokio, Montreal, Avignon,
interpret străin într-un rol shaMunchen, Anvers, Sao Paolo,
kespearian pentru Marcel Iureș.
Stokholm etc. Am avut prilejul,
M-a surprins din start ingenidacă nu privilegiul să urmăresc
osul contrapunct dintre decorul
minimalist, eliberat de ispitele
spectacolul de la Stokholm în
1997, la Festivalul Convenției
localizărilor în timp și spațiu, dar
Teatrelor din Europa și să mă
bine conceput pentru alternanța
bucur de ovațiile exprimate
scenelor de grup cu acele confrunminute în șir în sală și în foaierul
tări dramatice între protagoniști, și
unde, în final, Aaron, învăluit de
ingenioasa valorificare a luminilor,
o imensă plasă metalică și sfâșiat
la care s-a adăugat eleganța costumelor, a căror cromatică expresivă
de sulițele armatei lui Lucius, își
trâmbițează disperarea și blesteera consubstanțială cu identitatea
mele prin urlete mai aspre decât
universului uman, ca și imaginea
Richard al III-lea
vârful sulițelor, fără să primească
de „samurai” a militarilor, potriîn schimb decât ...privirile înmărmurite și apoi vit unui sobru dar reușit portret colectiv. Și în
aplauzele fierbinți ale spectatorilor suedezi. Lângă acest caz, textul clasic a suferit unele omisiuni
mine, o familie de români, el inginer la Volvo, ce cred însă că au fost cu brio compensate de
ea, medic stomatolog, stabiliți de mulți ani la tensiunea cuceritoare a discursului artistic,
Goteborg, veniți acum în Capitală special pentru printr-un travaliu actoricesc plin de nuanțe
spectacol. Sunt copleșiți. Amândoi cu ochii în și surpriză, a cărui consistență s-a țesut din
lacrimi. „Ce mult ne lipsește teatrul românesc”, mobilitatea mimicii, a gestului și atitudinilor,
îmi spune Manuela, și „câtă bucurie dintre cele din plasticitatea corporală, frazarea impecabilă
greu de numit ne-a a dus acest spectacol”, adaugă și intonația viu colorată, ce confereau laolaltă
Mircea. N-aș putea încheia, decât afirmând la întregului o fascinantă vibrație emoțională. S-au
rândul meu: ce mult ne lipsește și nouă, celor impus nu puține creații actoricești, așa cum s-a
din țară, domnul Ilie Gheorghe, acest instrument întâmplat, de pildă, cu evoluțiile actorilor Florin
viu și inconfundabil din orchestra marilor Zamfirescu, Gelu Nițu, Mircea Crețu și Mugur
spectacole ale lui Silviu Purcărete, actor care Arvunescu, spre a-i numi împreună pe cei patru
acum, în 21 septembrie ar fi împlinit 80 de ani. colegi de promoție 1971, Radu Amzulescu,
Camelia Maxim, Oana Ștefănescu, Irina Mazanitis, Virginia Rogin, Mircea Constantinescu,
Odeonul în sărbătoare
Constantin Cojocaru, Ionuț Mihăilescu și, nu
Dacă ne referim la prezențele antologice ale în ultimul rând, Marius Stănescu, în misteriomarelui Will în teatrul nostru, nu vom putea sul și surprinzătorul Dublu cu mască de lup sau
omite alt spectacol cu valoare de eveniment, de câine.Trebuie să recunosc că spectacolul îmi
de acum 30 de ani, care va fi sărbătorit nu peste populează memoria, în special prin creația lui
multă vreme. Este acela cu Richard al III-lea, pe Marcel Iureș, în rolul titular, o perfectă întrupare
scena Teatrul Odeon, în regia lui Mihai Măniu a empatiei profesionale, a capacității excepțioțiu, costumele Doinei Levintza, decorurile lui nale de reinventare dovedită de interpret, grație
Constantin Ciubotariu, coregrafia lui Sergiu acelei rare disponibilități a regizorului de a-i
Anghel și muzica lui Marius Popp. Edificator pune în valoare resorturile intelectuale și emopentru prospețimea, dramatismul, picturali- ționale. De aici și senzația că am aflat lucruri noi
tatea și împletirea armonioasă a impulsurilor despre interpret și despre personaj sau, așa cum
estetice oferite de scenografie, materialul sonor, afirmau unii critici, că „este rolul carierei sale”. ■
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n panoplia marilor poeți români Nichita
Stănescu se înscrie, fără îndoială, la loc de
cinste, fiind considerat „cel mai important
poet român de după cel de Al Doilea Război
Mondial” (Șt. Aug. Doinaș), poetul care, prin
poezia sa, realizează „trecerea în literatura
autohtonă de la modernismul începutului de
secol la postmodernismul sfârșitului de mileniu” (Alexandru Condeescu), făcând parte din
categoria „foarte rară a inovatorilor lingvistici
și poetici” (Eugen Simion).
Poezia lui Nichita Stănescu, prin volumul
său, dar, mai ales, prin varietatea registrului poetic și prin cantitatea de idei transpuse
magistral în versuri este, la prima vedere,
destul de greu de supus analizelor și de descifrat în toate subtilitățile miezului său poetic.
Pare paradoxal, dar, pe de altă parte, ea oferă
o paletă foarte largă privind posibilitățile de
abordare, fapt remarcat prin lucrările de sinteză
care au apărut până acum și dintre care menționăm pe cele semnate de Ion Pop (1980), Alex
Ștefănescu (1986), Daniel Dimitriu (1997),
Doina Uricariu (1998), Mircea Bârsilă (2006).
Dan Ionescu sesizează și el una dintre
aceste modalități de abordare și anume punerea „într-un nou context” și ne oferă cartea
intitulată chiar Nichita Stănescu într-un nou
context (Editura Junimea, Iași, 2019).
Oricât de mult ar dori un poet să rămână în
ceea ce s-ar numi „turnul de fildeș al poeziei”, creația sa nu poate să nu fie legată de contextul social,
cel al evoluțiilor în creația poetică națională sau
universală, al derulării vieții poetului, care de
regulă influențează semnificativ creația în sine.
Interesantă este periodizarea pe care Dan
Ionescu o constată în evoluția poeziei lui
Nichita Stănescu și anume o etapă a căutării de
sine („eforturi în configurarea și descoperirea

Cronică
literară
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O nouă carte
despre Nichita Stănescu
de sine sau a propriului sine”), cuprinsă între
1960 și 1966, etapa consolidării de sine, cuprinsă
între 1966 și 1980 și, în sfârșit, etapa „consacrată
experimentării unei noi arte poetice”, evidentă în
cartea Noduri și semne, din 1982.

În primul capitol, al căutării de sine, îl
descoperim pe poet în relaționarea cu natura
și cu elementele astrale accesibile omului
(luna, soarele, orizontul, asfințitul, zorii etc.),
cu unele dintre realitățile sociale ale timpului
său (într-o încercare de raportare la aceasta și,
astfel, de fixare a rolului și rosturilor sale), cu
poezia unor mari înaintași, de la Ovidiu până
la Eminescu, Macedonski sau Arghezi.
Spre a-și împlini obiectivul asumat și mărturisit încă de la începutul cărții, Dan Ionescu
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de scriitoare în eseuri critice, Iași, Ed. Junimea, 2022, 208 p.
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Ed. Școala Ardeleană, 2022, 416 p.
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• ***, Dragoș Vaida, un profesor participant la istorie,
Editori Cristian S. Calude, Marian Gheorghe, Afrodita Iorgulescu, Gheorghe Păun, Pitești, Ed. Tiparg, 2020, 282 p. ■

are marea răbdare de a se opri aproape asupra
fiecărei poezii în parte (adesea și asupra multora dintre strofe, în mod special) astfel încât
lucrarea capătă consistența și credibilitatea
necesare pentru susținerea ideilor enunțate.
De aici o panoplie bogată de enunțuri, ipoteze, concluzii, unele cu doză mare de noutate,
prezentate atent, cu o remarcabilă rigoare
de cercetare.
De la Sensul iubirii (1960) până la Noduri
și semne (1982), criticul literar urmărește, și în
celelalte capitole, eul liric al poetului, cu toate
izbucnirile sale, cu anumite retrageri în matca
ancestrală și cu zvâcniri spre universalitate,
spre cosmos, spre ideea nemuririi.
Scriitorul Dan Ionescu, autor a peste
zece cărți de versuri, una sau două de proză
(publicate în librăria virtuală) își consolidează
și poziția de critic literar de factură și rigoare
aparte, întrucât volumul despre care discutăm se adaugă altora, precum Virtualități ale
compromisului (2016), Absurdul în opera lui
Caragiale (2018), unei cărți de istoria presei
în Oltenia sau celei quasimonografice dedicată
cunoscutei reviste „Datina” din Drobeta Turnu Severin.
Este deci de remarcat apariția cărții Nichita
Stănescu într-un nou context, dar ea deja trebuie privită în relație directă cu cele de critică
și istorie literară menționate sau pe care le
are în proiect, întrucât autorul ne anunță că
intenționează să realizeze o istorie a literaturii
române, „cu surprinderea unor aspecte inedite,
și în privința marilor curente, dar și a unor
scriitori de importanță, mai mult sau mai puțin
nedreptățiți de către istoricii literari”.
Cartea lui Dan Ionescu îmbogățește bibliografia unui poet de mare originalitate și creator
de limbă literară. ■
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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
30 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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Emil Boroghină –
recunoașterea actorului

A

ctorul Emil Boroghină, societar
de onoare al Teatrului Național
Craiova, director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare, a primit
recent o nouă distincție: Premiul pentru cea
mai bună interpretare masculină în stagiunea 2021, pentru rolul Dante din spectacolul
radiofonic Divina comedie, în regia lui
Gavriil Pinte, acordat de Societatea Română
de Radiodifuziune ‒ Teatrul Național Radiofonic, alăturându-se altor nenumărate premii
și distincții primite de-a lungul activității
sale. După cum a mărturisit Emil Boroghină,, acest nou premiu este pentru el unul
dintre cele mai importante, fiind acordat
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pentru activitatea sa legată strict de profesiunea de actor.
Festivitatea de decernare a Premiilor a avut
loc în iulie 2022 în foaierul sălii mari a Teatrului Național din București.
Colaborarea lui Emil Boroghină cu Teatrul Național Radiofonic a început în 2017,
odată cu înregistrarea recitalului său Ovidiu ‒
Tristele și Ponticele, dedicat împlinirii a 2000
de ani de la moartea la Tomis a poetului Ovidius, marele exilat de la Pontul Euxin, distins
cu Premiul pentru cel mai bun spectacol
radiofonic pentru anul 2017 la Gala Premiilor UNITER din 2018; a continuat apoi cu La
steaua care-a răsărit, din 2020, inspirat din
creația eminesciană, dedicat împlinirii a 170
de ani de la nașterea poetului național și apoi
cu Divina comedie, din 2021, dedicat împlinirii a 700 de ani de la moartea lui Dante.
În acest an Emil Boroghină a realizat cel
de al patrulea spectacol radiofonic, Lumea-i
un teatru, noi suntem actorii, care cuprinde o
parte dintre cele mai emoționante monologuri shakespeariene despre condiția umană,
spectacol prezentat în primă audiție în cadrul
celei de a XIII-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova.
Noul premiu încununează fructuoasa
colaborare a lui Emil Boroghină cu Teatrul
Național Radiofonic. ■

keanos
Numărul 7/2022 al revistei
timișorene Orizont debutează
cu editorialul politico-filosofic
al lui Horia-Roman Patapievici
(Despre credința unora dintre
noi în adevărul marxismului),
în care concluzionează că „singurele argumente în favoarea
marxismului sunt cele negative”,
precum „capacitatea sa de a distruge lumea”. Cornel Ungureanu
semnează un articol cu tentă
reparatorie (Ion Negoițescu, în
vremea amintirilor), iar Cristian Pătrășconiu
consemnează interviul cu Pia Brînzeu, intitulat
sugestiv Obsesia Shakespeare. Alexandru Budac
scrie despre Mitocondriile falselor noastre probleme (recenzie la O istorie genetică a românilor
de Mihai G. Netea), Alexandru Oravițan evidențiază atât „Nuanțele ratării” (cu referire la
volumul Farmecul vieților distruse al lui Angelo
Mitchievici), cât și pe Demiurgul morții (titlu
aluziv la cartea lui Cristian Tudor Popescu

Dumnezeu nu e mort), iar Alexandru Colțan
evaluează contribuția românilor la tipologia
culturală a Europei prin prisma volumului
lui Ovidiu Pecican Românii și Europa Mediană. Articolului socio-politic al lui Valentin
Constantin (De ce să privim în
direcția greșită?) îi pot fi alăturate
complementar eseul științific În
căutarea timpului și a spațiului
pierdute (de Mădălin Bunoiu)
și eseul politic Orfanii curajului (de Vladimir Tismăneanu).
Numărul conține și alte materiale interesante, de natură literară
(Comedia de moravuri de
Alexandru Ruja), istorică
(Mașinării și mașinațiuni
habsburgo-otomane de
Viorel Marineasa), filosofică (Principiul
incertitudinii de Paul Eugen Banciu) sau
politică (Ambiții și mijloace de Marius
Lazurca), care merită atenția cititorului.
Poezia (nr. 2 (100), Vară/2022) se
deschide cu editorialul Revista „Poezia”
în o sută de anotimpuri prin care Cassian
Maria Spiridon, director fondator al
publicației, face o retrospectivă începând cu articolul program din numărul

pilot (mai 1994). De ce Poezia?, motivând ce a
determinat editarea revistei cu asemenea profil
insistând pe tema fiecărui număr, ceea ce îi dă
și distincție. Tema numărului de față este Poezie
și taină, unul foarte bogat de dimensiunea
unei cărți (250 p.) cu intervenții, comentarii
critice, eseuri, cronici și recenzii, bineînțeles,
poezii, în acest număr fiind publicați peste zece
poeți: Adi Cristi, Daniel Corbu, Leo Butnaru,
Ionuț Caragea, Ștefan Amariței, Cristina Rusu,
Carmen Secere, Alexandru Cazacu etc.
O secțiune ce reține atenția intitulată Poeme
românești în limbi străine, cuprinde scriitori
de primă mărime cu poezii reprezentative
cu variante în franceză
începând cu Arghezi
(Psalmul de Taină/Le
Psaume de Mystère),
Ion Pillat (Stanțe/Stances), Lucian Blaga (eu
nu strivesc corola de
minuni a lumii/Moi, je
n’étouffe pas la corolle de
merveilles du monde),
Emil Botta (O ultimă
întrebare/Une dernière
question), Radu Stanca
(Sonet) etc. ■ 
Red.
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Inaugurarea Centrului
„Constantin Brâncuși” din Craiova

1907

– în capitala Olteniei, al doilea
cel mai bogat cetățean român
își are finalizată o construcție
rezidențială princiară, semn al unei opulențe
afișate fără margini. Am spus își are și nu își
vede finalizat palatul, pentru că destinul a vrut
să se stingă din viață înaintea finalizării construcției. Inaugurarea avea să aibă loc doi ani
mai târziu din considerente de deferență filială
din partea celor doi fii moștenitori. Ne aflam
într-un moment istoric ce găsea România
într-o goană furibundă pentru a se racorda
la valorile occidentale, cu orice preț. Importul era norma, se importa totul, arhitecți,
ingineri, constructori, materiale, tehnologii,
cutume sociale, vestimentație, moravuri, chiar
și vicii, tot ce venea dinspre occident era bun,
tot ce era autohton devenise vetust.

Așa cum nici cei ce vizitează azi catedrale
sau castele în occident nu își pun întrebarea
care era standardul de viață a majorității în
Evul Mediu, în Renaștere, nici cei ce admiră
Palatul Mihail nu se întreabă care era viața în
mahalale Craiovei, ori în satele Olteniei. Atenția se oprește doar asupra detaliilor superbe,
a accesoriilor splendide, a fragmentelor strălucite, sordidul, promiscuul, deplorabilul ori
lamentabilul care defineau, din păcate, starea
generală, din punctul actual de vedere sunt
sistematic trecute cu vederea.
În muzee, locul zdrențelor este luat de
eleganța vestimentară, imaginea cocioabelor
de cea a catedralelor ori a castelelor, gloabele
lasă locul armăsarilor pur sânge, iar sărăntocii celor cu sânge albastru, ori înzestrați de
Creator cu nobile atribute. Deși, parcă lucrurile încep să se mai schimbe, democratizarea
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raporturilor sociale și a cutumelor continuă să ne intereseze
prea puțin, fiind permanent
captivi în cursa ce nu dă semne
că se va încheia vreodată, aceea
de a recupera un defazaj cultural
cu Europa. Spun defazaj cultural
și nu rămânere în urmă, cum ar
fi corect, având în vedere graba
și lipsa de criterii cu care se ard
etape și se sare peste timp. S-ar fi
gândit vreunul dintre cei ce luau
parte la inaugurarea palatului
ce destin avea să aibă occidentala construcție rezidențială,
implantată artificios în plin areal
balcanic. Niciunul dintre cei prezenți nu își
putea imagina că inaugurau un edificiu ce
avea să rămână practic nelocuit zeci de ani
pentru a deveni finalmente muzeu.
În 1908, anul inaugurării, Familia Mihail
dădea semnalul occidentalizării sudului
României, o locuință princiară lăsa să se înțeleagă, printre altele, că occidentalii puteau sta
de vorba cu cei care își permiteau să locuiască
astfel. Cu un an mai devreme Sărutul lui Brâncuși dădea semnalul intrării artei universale în
epoca modernă. Iată două momente aparent
disociate, care, în timp, ajung să aibă o rezultantă comună.
Astăzi se inaugurează Centrul „Constantin Brâncuși”, un edificiu aparte, o realizare
care va avea nevoie de timp pentru a-și revela
capacitățile, ori pentru a-și dezvălui limitele.
Mă feresc să definesc, în termeni apoteotici,
festiviști, momentul formal de încheiere a unei
etape, etapa construcției. Aceasta s-a încheiat
din punct de vedere birocratic, este de așteptat
ca în timp să fie necesare lucrări de adaptare
la cerințe ce vor apărea, dar ce a fost de construit s-a finalizat. Conceptul a prins formă,
ideea s-a materializat, cum nu știu ca ele să fi
rezultat dintr-o temă impusă de comanditar,
mă feresc să exprim aprecieri, arhitectul Dorin
Ștefan, foarte prezent în mediile relevante la
nivel național, o poate face mult mai aplicat.
Acum este momentul arhitectului în calitate de autor, după cum nu mai puțin este
momentul comanditarului reprezentat de
Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, abia în lunile următoare urmează
să își intre în rol Muzeul de Arta Craiova, lui
îi va reveni sarcina de a exploata muzeistic un
edificiu cu vocație preponderent socială, lui îi
revine obligația de a ridica și noua entitate la
nivelul la care se află, la ora actuală, pe plan
național, muzeul mamă.
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Dacă despre Palatul Mihail putem spune
cu certitudine că a fost nu doar proiectat
dar a fost și executat de străini, participarea
mâinii de lucru autohtone fiind una sporadică,
rezumându-se cu precădere la munci necalificate, despre Centrul „Constantin Brâncuși”
se poate spune contrariul. Este un produs
sută la sută românesc, a fost proiectat și executat de români, deși două firme italiene au
reprezentat antreprenorialul, niciun italian,
francez, spaniol, neamț nu a ținut o mistrie
în mână, nu a montat un cofraj, nu a întins
o șapă. Nici chiar montajul sticlei produsa
în Germania nu a fost opera unor montatori
nemți, tot români au fost, este drept calificați în afară, dar români. Paternitatea sută la
sută românească este un lucru vizibil atât din
punct de vedre al conceptului cât și al detalierii. Nu cred că acest edificiu este și el un
reflex mimetic de adecvare culturală a României raportată la cultura occidentală. Înclin să
îl apreciez drept un produs românesc așezat
în raport de contiguitate cu unul alogen, alăturare care va naște cu siguranță un dialog
viguros al formelor și expresiei plastice și
arhitectonice, rămâne de văzut câtă consensualitate ori dizarmonie va genera. Luciditatea
ne îndeamnă la circumspecție, discernământul la precauție, conștienți fiind de plusurile și
minusurile de care dispunem, ne propunem
ca rezultatul să nu fie o sumă nulă. Vă invităm
să treceți pragul acestui nou edificiu, inaugurat la 15 septembrie 2022, asigurându-vă de
faptul că nu vă va lăsa cu siguranță indiferenți.
Că va genera păreri contrare, de la superlativ
la dezolant, de la sublim la deprimant, este
sigur, după cum este sigur că va crea suficientă
emoție pentru a risipi și orice umbră de nepăsare ori pasivitate. Contăm pe acest lucru și
vom dori să îl valorificăm din punct de vedere
cultural cât mai mult de aici înainte. ■
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