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Sanda Golopenția

ingvist, eseist, etnolog, Sanda
Golopenția este autoarea
unui număr impresionant
de volume de lingvistică, semiotică
literară, antropologie, sociologie,
proze scurte și eseuri publicate în
România și în SUA, unde emigrează
în 1980, precum și a numeroase
studii apărute în Franța, Italia,
Belgia, Spania, Mexic etc.
S-a născut la 2 martie 1940
în București. Este fiica lui Anton
Golopenția, sociolog și geopolitician (unul dintre colaboratorii
lui Dimitrie Gusti, șef de cabinet
în perioada când acesta a fost
ministrul Instrucțiunii Publice),
decedat în închisoarea Văcărești în
1951, după o perioadă de aproape
doi ani de detenție ca martor în
procesul Lucrețiu Pătrășcanu,
fără să fie judecat sau condamnat,
și a Ștefaniei (născută Cristescu),
etnolog, autoare de manuale școlare. După absolvirea Liceului
„Gh. Lazăr” urmează cursurile
Facultății de Filologie a Universității din București pe care o
absolvă în 1961; în 1968 obține
doctoratul în filologie cu teza

Sintaxa transformațională a limbii
române (tradusă în engleză în
1972). Frecventează și se remarcă
în cadrul Cercului de stilistică și
poetică patronat de acad. Alexandru Rosetti. Colaborează cu studii
de stilistică structurală, de gramatică transformațională și semiotică
la principalele publicații lingvistice și academice românești, în
special la „Arhivele Universității
din București”, „Studii și cercetări
de lingvistică”, „Limba română”.
La absolvirea facultății, nefiind repartizată în învățământ,
este angajată, de către Mihai Pop,
ca bibliotecară și apoi documentaristă la Institutul de Folclor din
București (1962-1963), după care
Al. Rosetti îi oferă un post de
cercetător științific la Centrul de
Cercetări Fonetice și Dialectice
al Academiei Române, în același timp fiind și lector asociat la
Facultatea de Limbă și Literatură
Română din București (19671972) unde predă cursuri de limba
română contemporană și seminare de semiotică.
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Florea FIRAN

Sanda Golopenția

O

bține o bursă din partea
Guvernului francez pe
o perioadă de doi ani (19681969), în cadrul Laboratorului
de antropologie socială LéviStrauss, unde lucrează cu
semioticianul A. J. Greimas.
Anul 1970 este dramatic
pentru autoare; fratele ei, Dan
Golopenția, cercetător în fizica
corpului solid, aflat la studii
doctorale în North Carolina,
este somat să se întoarcă în țară
înainte de a-și termina teza,
refuză și este judecat în lipsă și condamnat; îi moare mama.
Tracasată de Securitate, urmărită permanent încă de când
era studentă, împiedicată să participe la congrese internaționale unde era mereu invitată, cum este cel organizat de Sorin
Alexandrescu la Amsterdam, unde se discuta despre metode
generative în studierea limbii române, ia hotărârea să emigreze
împreună cu soțul său, Constantin Eretescu, folclorist, etnolog,
prozator memorialist. „Am ajuns la concluzia că orice aș face
este barat, iar eu sunt de fapt inutilă.” Statutul de emigrant al
Sandei Golopenția este deosebit față de congenerii și colegii
săi care au rămas în Occident. Mircea Martin consideră că ea a
ales calea mult mai grea și mai riscantă de a revendica, în țară
fiind, dreptul de a o părăsi trecând prin încercările consecutive,
previzibile, de altfel, ale unei asemenea decizii. În timp ce colegii
săi româno-americani care s-au întors în România în primul
rând prin cărțile lor traduse în română și publicate de edituri
românești, ea a revenit în țara de origine și de formație cu cărți
scrise în limba română și pentru români.
La plecarea din țară, Sanda Golopenția era cunoscută pentru
lucrări din domeniul lingvisticii, poeticii, semioticii și gramaticii
transformaționale. Hotărâtă de „a păstra” limba română, ține un
jurnal, Mitul pagubei (1984): „Pierd ușurința de a vorbi. Poate
de aceea, acum, cu tot greul, a scrie un jurnal devine inevitabil
[…] Jurnalul, mod decent de a vorbi de unul singur, de a-ți da,
dacă nu curaj, cel puțin impresia că nu ai amuțit încă de tot, că
știi încă să pui vorbe pe lucruri.”
Se stabilește în Providence Rhode Island, lucrează mai întâi
la Cornell University din Ithaca, iar din 1982 este încadrată ca
asistent (1982-1987), profesor asociat din 1987, profesor titular
începând cu 1990 la Catedra de studii franceze a Universității
Brown. Publică studii de pragmatică și lingvistică în domeniul francez și român: Le singe
a la porte. Vers un theorie de la
parodie, New York ‒ Benie, 1983;
Les voies de la pragmatique, in
colaborare, Stanford, 1988; Mitul
pagubei, Providence, 1988, prima
sa carte literară de proze scurte;
Les voies de la pragmatique, 1989.
După 1989 continuă să scrie
și să publice cărți precum Voir les
didascailes (în colab. cu Monique
Martinez), Toulouse ‒ Paris, 1994;
Desire Machines: A Romanian
love charms database (Antropologie culturală), 1998; Vămile grave,
→
1999; Intermemoria – Studii
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de pragmatică și antropologie, 2001; Chemarea mâinilor negative, 2002; Learn To Sing, My
Mother Said. Songs of the Women of Breb/ Hori
de femei din Breb, 2004; Limba descântecelor
românești, Editura Academiei Române, 2007;
Emigranții Carter, 2008; Româna globală,
2009; Viața noastră cea de toate zilele, 2009;
Hacia une nueva definición de las didascalías,
Madrid, 2010; Arhipelagul gustian. Contribuții la istoria Școlii Sociologice de la București,
2016; Constantin Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei, 2016. Desire Machines
cuprinde o selecție de 118 descântece, farmece,
vrăji și blesteme de dragoste, inedite sau extrase
din antologii de folclor apărute în România,
editate în paralel în limbile română și engleză.
Publică eseuri culturale și literare în reviste
românești din străinătate precum „Limite” și
„Agora”. Editează vol. Descântece din Cornova-Basarabia de Ștefania Cristescu. În
același timp colaborează cu articole și eseuri
la posturile de radio Vocea Americii, Europa
Liberă și BBC, cu articole și recenzii la revistele „Lupta” (la care devine și coeditor) și
„Litterae”. Colaborează la An Encyclopedia of
Continental Women Writers (Ed. Garland, New
York, Londra, 1991) cu articole despre Hortensia Papadat-Bengescu, Iulia Hasdeu, Cella
Serghi, Henriette Yvonne Stahl, Magda Isanos,
Nina Cassian, Monica Lovinescu, Ana Blandiana etc. Recenzeză cărți românești precum
Dumnezeu s-a născut în exil, de Vintilă Horia,
Jurnal. Vol. I (1980), de Ion Caraion, Destinul
unei întâlniri. Marcel Proust și românii, de Cornelia Ștefănescu.
Tema emigrației și a exilului este și rămâne
actuală și autoarea o abordează constant. În
2017 publică la editura Spandogyno sub genericul Fluviul Alfeu sau despre întoarcere. Proze
scurte, eseuri, studii, în care reunește, într-o
tetralogie a exilului, volumele Cartea plecării, apărută în 1995, America, America, 1996,
Vămile grave, 1999, Emigranții Carter, 2008.
Autoarea precizează în Prefață că reia textele
publicate în perioada 1982-2007 în diferite
reviste sau citite la Radio Europa Liberă, analizează exilul, prin memorialistică, eseuri,
studii, analize culturale, sociale, politice. Prozele scurte și eseurile privesc, cu precădere,
subiecte românești și se adresează românilor
din afara țării. America, America se referă la
perioada pre-exilului, exilului și post-exilului
și include texte citite la Radio Europa Liberă
despre literatură, instituții de cultură, personalități; Vămile grave regrupează texte apărute

în presa dinafara României
(„Lupta”, „Origini”) și din
țară („Vatra”, „Dilema”, reviste
„22”, „România literară”) și
unele citite la Europa Liberă;
Emigranții Carter analizează procesele de emigrație,
migrație și exil din România
și parțial din Canada. De fapt,
aceste cărți analizează condiția emigrantului în diferite
ipostaze care, cum precizează
autoarea, ar putea contribui la „limpeziri necesare”.
„Patria interioară ne ajută să supraviețuim ca
exilați. Să nu ne înstrăinăm de funcțiile pe care
ar trebui să le împlinim dacă vrem să persistăm
în cadre ce nu exclud cultura românească. Ea
nu ne ajută neapărat să supraviețuim, ci chiar
dimpotrivă”, susține autoarea.
Dan C. Mihăilescu consideră Cartea plecării „nu una de amintiri, ci de atitudini
sociale, etnopsihice și nu o dată politice”, iar
Grete Tartler susține că „rareori a citit texte
într-o română atât de frumoasă, de născocitoare. Cuvintele par a avea rost mângâietor
dar și... transmițător”. Monica Lovinescu este
impresionată de cărțile Sandei Golopenția și o
menționează în jurnalul său Unde scurte, vol.
IV (1994) pentru „subiectele incitante de dezbatere”. Viața noastră cea de toate zilele (2009),
în care se prezintă perioada de supraveghere și
de filaj a lui Anton Golopenția din anii 19481950, este considerată „un roman nonfictiv și
o carte de istorie socială, valoroasă în ambele
ipostaze” prin talentul scriitoricesc al Sandei
Golopenția. Ana Blandiana mărturisește: „o
carte care m-a tulburat profund, atât prin viața
pe care reușește să o reconstruiască pe pagină,
cât și prin tensiunea estetică pe care reușește
să o realizeze”.
Bulevardele vieții (2018) reunește eseuri,
pagini de jurnal, conferințe și dialoguri care
descriu spații, oameni și momente ale vieții
proprii, dar și texte despre cărți. Evocă anii de
școală, de facultate, anii de cercetare în domeniul lingvisticii și pe teren în Maramureș,
alături de Al. Rosetti, Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea,
Marius Sala, Solomon Marcus etc., precum și
exilul, începând din 1980, revenirea în România după 1989. „Mi-aș putea defini viața ca pe
o înaintare de-a lungul a trei bulevarde bucureștene ‒ Bulevardul Ardealului, Bulevardul
6 Martie și Bulevardul Republicii ‒ urmată
de saltul peste Ocean din care m-am ales cu

Lansarea volumului Fluviul Alfeu la Biblioteca Facultății de Litere, Universitatea din București (2017)

Nr. 12 (220) ♦ decembrie 2021

3

Blackstone Boulevard la
Providence.” Prin aceste
cărți Sanda Golopenția
s-a impus ca literată de
talent și sensibilitate.
Activitatea de traducător a Sandei Golopenția
este una meritorie: traduce în și din română,
franceză, engleză. În
2019 publică Perspective
noi în studiul teatrului,
volum tradus din limba
franceză împreună cu
Doina Jela, traducere din limba engleză de
Nicoleta Dascălu. Volumul debutează prin
secțiunea Teatru și Epocă, consacrată evoluției teatrului francez din perioada Belle Époque
(cu irupția vodevilurilor lui Feydeau și autoteatrul puternic al lui Claudel), anii întunecați
ai Ocupației și ultimele decenii ale sec. XX.
După ’89 revine mereu în România, își reia
prieteniile, participă la târgurile de carte, ține
conferințe, își publică opera și pe a tatălui său
la Editura Spandugino și Editura Enciclopedică din București. Folosind documente din
Arhivele SRI editează în 2001 volumul Ultima
carte consacrată vieții și activității științifice
a sociologului Anton Golopenția, iar în 2002
îngrijește și publică la Editura Enciclopedică
Opere complete. Acestora li se adaugă două
volume sub titlul Rapsodia epistolară în care
sunt reunite scrisori trimise de Anton Golopenția între 1920-1950. Vol. Marele proiect
(2020) cuprinde texte ce întregesc portretul
spiritual al lui Anton Golopenția. Prin publicarea operei lui Anton Golopenția, Sanda face
de fapt o reparație în reconstrucția și restituirea
unui capitol important din istoria sociologiei
din România.
În 1984 devine membră a Academiei
Româno-Americane de Arte și Științe (SUA).
Este distinsă cu Premiul Fundațiilor Culturale
Române pentru „contribuția statornică la afirmarea identității culturale românești” (2000),
cu Meritul Academic pentru „contribuția deosebită la promovarea limbii române”.
Titlurile de Doctor Honoris Causa acordate
de Universitatea de Nord, Baia Mare (2007),
Universitatea de Vest, Timișoara (2014), Universitatea „Apollonia”, Iași (2016) sunt dovada
aprecierii și prețuirii de care se bucură în lumea
universitară. În semn de omagiu se înscrie și
amplul volum In honorem Sanda Golopenția, editori Zoltán Rostás și Theodora-Eliza
Văcărescu, publicat la Editura Spandugino,
în 2020, în care 50 de personalități semnează
texte relevând viața și activitatea îndelungată
și valoroasă a Sandei Golopenția.
Intelectual exemplar, onorând cu profesionalism și dedicație cultura și limba română,
fie că s-a aflat în țară sau în exil, profesoară
respectată și cercetător pasionat, Sanda Golopenția face parte din modele și vârfurile
academice ale unei generații care a trecut prin
traume sociale și politice reflectate și la nivel
personal dar care și-au păstrat verticalitatea,
curajul și perseverența. ■
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Andrei
CODRESCU

metafore
pe foc
Nu există metafore pasive sau reversibile
dacă faci din ceva altceva
rămâne așa
mă gândesc cum ne tratăm viața
alte specii alte timpuri
ele au fost odată metafore
prototipuri transformate de necesitate
calul a fost metaforă o furnică
„o țigară este un pahar cu lapte” (imn 1970)
e multă înțelepciune la televizor
a fost odată un ziar suflat de vânt
vara asta
jocul de-a viața și de-a moartea
goana zilnică după mâncare
au fost cândva un porumbel pe acoperișul meu
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Constantin
CUBLEȘAN

Traducerea
lui Eminescu în engleză

P

rima ediție a volumului lui Adrian
George Săhlean, Migălosul cronofag. Traducând Eminescu. Caiete
de atelier. (Ed. Junimea, Cuvânt însoțitor de George Volceanov, Iași, 2021), a
apărut în 2014 la Editura „Mașina de
scris” din București, având recomandarea lui Alex Ștefănescu, lucrare distinsă în
2015 cu Premiul „Cartea anului”, de către
Filiala de Traduceri Literare a Uniunii
Scriitorilor. E, fără îndoială, un demers
unic în eminescologie.

lupta pentru supraviețuire
este amuzantă violentă alcoolică
pe vremuri era un magazin de iubire
moartea este un câine fantomatic
indigenii omoară pentru hrană
responsabili de propria noastră economie
suntem un grup mic de metafore
unde fiecare îl transformă pe fiecare
în orice poftește
problemele mele vor lua formele
problemelor camarazilor mei
de care în mod ciudat au nevoie
sunt atât de norocos să am probleme
și timp să am probleme și gașcă
în Casa Groazei noi poeții ne liniștim
mutând camera de filmat acum aproape acum departe
misterele se înmulțesc când ne aducem prietenii
să-i facem varză sau rachiu
piața bursieră continuă să crească
valul nostru de săraci din punct de vedere statistic
recuperează orașul de la turiști
care trăiesc în versiunea tehnicoloră
a copilăriei în alb și negru
fericiți sub umbrelele de ploaie
în vechile săli de clasă din care am făcut restaurante
meniul nostru inepuizabil
„o dronă a istoriei pliată pe ideologie”
descrie multe din ceea ce știm ca fiind maleabil
în interiorul romanului atomic al metaforei
o ploaie de cuvinte în papilele gustative ale oricărui suflet
îndreptându-și afecțiunea și slăbiciunea
către metaforele noastre paliative
pentru o lume a pierderii atacată de pronume
dar capabilă de iubire
adevărul stă în cale
un Zid vertical al Berlinului în Brooklyn
sărăcie lingvistică nebunie
schimbare fără de gen repetitiv
spre neliniște nemulțumită
progres a spus omul și apoi a fost pasăre ■

Traducere de Carmen Firan

Poezie
Cronică literară

Absolvent al Facultății de Litere din
București, Secția de engleză, Adrian
George Sahlean s-a stabilit în SUA, după
1989, obținând diploma în disciplina psihanaliză (Boston, 1995) și certificarea
clinică (2002). Dincolo de aceste specializări, s-a impus și ca unul dintre cei
mai buni traducători în engleză a operei
poetice a lui Mihai Eminescu.
Cartea de față este rodul experienței sale îndelungate în domeniu. Un soi
de jurnal al acestor preocupări (Agonie
și extaz. Frământările traducătorului), dublat de o extrem de migăloasă
analiză a modului în care se practică
traductologia poetică, în general, și în
special cea care îl are ca obiect pe Mihai
Eminescu.
Punctul cheie al discuției îl constituie discernerea între faptul echivalenței
și cel al preocupării de a crea identitate în transpunerea textului original
într-o altă limbă. Autorul cercetării
face demonstrații pe texte paralele,
intrând în detaliile privitoare la modalitatea traducerii, cu rimă sau în vers

liber, el declarându-se partizanul respectării nu doar a sensului ideatic,
metaforic al poeziei ci și al muzicalității acesteia, discutând aplicat asupra
utilizării expresivității diferite a celor
două limbi. „Eu am tradus Eminescu
sub impresia, și chiar obsesia, sonorității. Cum sună el în urechea englezilor
din zilele noastre?”, continuând: „Cred
însă (subliniez elementul de convingere, categorie afectivă) că Eminescu a
auzit în mintea sa versul și rima fără
a se gândi că «i»-ul din rima feminină
este palatalizat în acel loc și că va avea
un efect muzical. L-a simțit, l-a intuit
și i-a dat glas! Mai cred că Mozart sau
Chopin și-au auzit muzica înlăuntrul
lor, fără să se gândească în primul rând
că vor trebui să o reprezinte prin bobițe
negre dispersate pe, între, deasupra și
lângă cinci linii paralele numite portativ. Toți acești mari creatori, ca și
Dumnezeu, întâi au făcut, și abia apoi
au văzut că era bine”. Își deschide astfel
larg porțile laboratorului de traducere
și toate observațiile, toate demonstrațiile devin instrumente de lucru pentru
oricare alți traducători. E un manual de
traductologie sau un ghid, sau un curs
practic de transpunere în limba engleză
a versurilor eminesciene. De tot interesul este partea a doua a volumului,
care cuprinde cele mai importante șapte
traduceri ale Luceafărului – D. Cuclin
(1938), L. Levițchi (1968), P. Grimm
(1956), C. M. Popescu (1978), R. MacGregor-Hastie (1968), B. Walker (1998),
evident și a sa – așezate față-n față,
pentru ca să se poată urmări modul
aparte al fiecăruia dintre aceștia, în care
a recompus poemul în limba engleză.
Asta nu pentru a face critica celorlalți
traducători ci pentru a evidenția calitățile aparte ale fiecărei versiuni, în ideea
ca marele poem să poată fi înțeles de
cititorul străin în deplina lui frumusețe
și înțelegând astfel de ce capodopera
eminesciană este una universală. Totul
pentru a conclude cu îndreptățire: „A
asigura recunoașterea lui Eminescu
pe plan internațional este o datorie
importantă a românilor. Pentru a fi
însă convingătoare, promovarea poetului trebuie să se facă printr-o strategie
subtilă, concepută ca parte componentă
a politicii culturale a țării. O asemenea
strategie încă nu s-a materializat. Ceea
ce se oferă în prezent anglofonilor nu
sprijină în mod convingător afirmația →

Poezie
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Marin Sorescu ‒ Inedit

M

arin Sorescu a fost invitat, înainte
de 1989, la una dintre cele mai mari
întâlniri ale scriitorilor din întreaga
lume ‒ Toronto International Festival of Authors. Nu a putut participe pentru
că i s-a refuzat viza de oficialitățile române.
Pe toată durata festivalului scaunul pe care
era o etichetă cu Marin Sorescu a fost neocupat. A ajuns, totuși, la o altă ediție a acestui

Niagara pe geam
Dimineața. Pescărușii planează
Deasupra cascadei, ca și când
Ar dori să tragă în piept
Aburul tare, bruma căderii.
Unii se dovedesc bărci și ar
Urma să prindă cârma.
Canada este dincolo de pod.
Plătești 15 cenți c-ai uzat... podul
Și te poți fotografia sub
Imensa roată a norocului.

Dumitru Puiu Popescu și Marin Sorescu, la Toronto

Festival Internațional al Autorilor, în Toronto,
după 1990, iar o parte din poeziile lui au fost
traduse în limba engleză în caietele festivalului. Pe timpul șederii la Toronto a fost găzduit
de bunul lui prieten sculptorul Nicăpetre.
Atunci a scris și o poezie inedita Niagara pe
geam pe care o încredințăm revistei „Scrisul
Românesc”.
Dumitru Puiu POPESCU
De la hotelul meu, toată noaptea
Am citit pe fereastra imensă:
Reclame. Litere, litere, litere
Cuvinte. (M (...) Village. Hotel
Sheraton. Broke)
Aburul cascadei se depune pe geam
Scriam un semn pe el
Și-l ștergeam. Scriam altul.
Am scris numele tău pe
Cascadă...
Tu care, mereu, de sus,
Te-arunci în sufletul meu.
Cascadă de gânduri despre
Lume!
Că de-i lungă, scurtă vara,
Mie-mi curge Niagara,
Că de plouă, că de ninge,
Niagara se prelinge...!
Venind azi-noapte, pe la 1100,
de la aeroportul Buﬀalo,
în orășelul Niagara falls,
șoferul ne-a dat câteva informații
despre râu și cascadă.
Râul l-am traversat de două ori.
E larg, de vreo 300 de m.
Nu prea adânc, dar,
pe fund, e piatră.
Din cauza asta curge foarte repede.

→ că Eminescu este «cel mai mare poet al românilor» și «ultimul

mare poet romantic»”, adăugând: „Sper ca însemnările din volumul de față îi vor îndemna pe traducătorii noștri profesioniști
să realizeze traduceri semnificative din opera lui Eminescu,
pentru ca, atunci când le vorbim străinilor despre valoarea lui,
să nu fim nevoiți să le cerem doar să ne creadă pe cuvânt”.
Amplul studiu de traductologie eminesciană al lui Adrian
George Săhlean trebuie recomandat cu toată căldura și insistența
atât studierii sale aplicate în seminare universitare de profil, cât
și forurilor culturale ce au datoria de a face cunoscute în străinătate marile valori ale literaturii, ale culturii noastre naționale.
Am spus-o și altădată dar revin: dacă ar exista un proiect național de editare a operei lui Eminescu în limbi străine care să fie
promovat în câteva din marile noastre edituri, dacă am realiza
numai zece asemenea volume într-un an, în zece ani s-ar aduna
pe rafturile marilor biblioteci ale lumii, în centrele culturale și
în marile universități de pe toate meridiane, e un corpus de o
sută de volume, în principalele limbi de circulație mondială,
fapt ce ar impune o altă fațetă de cunoaștere a culturii noastre
naționale. Proiect perfect realizabil dar trebuind a crede cu toată
convingerea în el. ■

Cine cade în el se îneacă, fără
excepție, zice el...
Sunt pești. Indienii au voie
să pescuiască fără permis.
Și el, șoferul, are
ceva indian, dar pentru procentul lui de
sânge indian:
The maid of the mist.
(Fecioara aburului).
Indienii din regiunea Niagarei,
spune șoferul, aveau obiceiul să jertfească
o fecioară, în cinstea zeiței fertilității.
Era pusă într-o bărcuță.
Și dată pe fluviu, spre cascadă.
Dacă murea, însemna că jertfa a
fost bine primită.
Ultima jertfă: fata șefului de trib.
Acesta se arunca după ea în apă.
Mureau amândoi.
Acum, „Maid of the Mist” se numesc
vapoarele care plimbă turiștii la cascadă.
Sub Cascadă, Insula țapului.
Este numită așa pentru că aici
se închideau vitele, oile și caprele
pe vremuri
(când în regiune bântuiau mulți țapi).
Cascada americană are 182 de
picioare și Cascada potcoavei, cea
canadiană: 176 de picioare.
Doar 6% din apă
trece prin cascada americană.
Pescărușii pe Niagară ‒
Pompierii țin aici ședințe
Și-și fac planuri, cum ar stinge
Cu furtunul Cascadei, orice incendiu.
Loc de examen pentru pescărușii
Începători.

Arhivă sentimentală

Marin Sorescu, Baruțiu Arghezi și Tudor Arghezi, la aniversarea poetului (foto de Ion Miclea)
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Adrian
CIOROIANU

D

e câțiva ani, în diverse circumstanțe,
am reluat o idee în care cred: după
1990, România a traversat una dintre
cele mai bune perioade din întreaga sa istorie
ca stat – iar azi, când degetele mele lipesc aceste
litere iar ochii dvs. le citesc, trăim chiar cel mai
bun moment din întreaga Istorie a românilor.
De regulă, când am spus acest lucru, de cealaltă parte a sălii sau a camerei, sprâncene de
ochi s-au ridicat a neîncredere: adică, sanchi,
tocmai azi, când avem atâtea probleme, când
viitorul pare tot mai întunecat, noi să credem
că trăim apogeul? – așa sună protestul, vocal
sau mut, din partea unor interlocutori. Adăugați la această epocă de aur a incertitudinii
care ne macină și mușchii flexați & moscheile
dorite proprii președinților Putin respectiv
Erdogan, ambițiile planetare ale opacei Chine
sau tentațiile spre violență ale unei părți ale
lumii islamice – plus, de vreun an și jumătate,
și pandemie. Și iată cum portretul zilei de azi
e gata conturat: e criză mare, monșer!
E așa, dar nu e chiar așa. Noi chiar trăim cel
mai bun capitol al Istoriei noastre.

Înapoi spre viitorul... trecutului
Suntem în anul 1982. Un anume Helmuth Kohl (kohl = varză, în germană) ajunge
prim-ministru/cancelar al Germaniei Occidentale, dar bursa politică nu îi dă șanse de
succes în vreun domeniu al societății. La fel
cum Spania, care intră în NATO în mai acel
an, e ciuca ironiilor – una dintre cele mai
sărace țări ale Europei Occidentale, atunci,
era de presupus că va crește lista cheltuielilor
Alianței Nord-Atlantice, nicidecum să-i aducă
un avantaj. Și, ce se întâmpla la București în
1982? O vizită a fostului președinte american
Richard Nixon la curtea lui Nicolae Ceaușescu,
a treia vizită (publică) a americanului în România, după cele din 1968 și 1969 – și rămâne
pentru mine, ca istoric, o întrebare cum de
acest republican de top, cu defecte și calități
inerente multor politicieni, a rămas fidel parteneriatului său cu N. Ceaușescu până în ultimii
ani ’80, când, probabil, vreo secretară a sa încă
mai concepea o scrisoare de felicitare de ziua
lui Ceaușescu (dacă nu mă înșel, ultima e din
ianuarie 1989; Nixon avea să moară în 1994).
În fine, să mai reținem un detaliu: în 1982,
PIB-ul României era undeva în jur de 45 de
miliarde USD.
Suntem în anul 1992. O politic-diferită Românie trăia un destin inedit, în lipsa
omniprezentului N. Ceaușescu. Tratatul de
la Maastricht conducea spre materializarea
Uniunii Europene – spre care românii nu
trăgeau speranțe, mai ales după ce, în octombrie, ex-comunistul Ion Iliescu lua un avans
lejer de peste 60% față de contracandidatul
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Cum riscăm să tragem chiulul
(de la propria noastră petrecere)

Emil Constantinescu. Într-un mod infantil
de transparent (dovada profesionalismului
serviciilor de la București?), însuși starissimul
Michael Jackson a fost parte din campania lui
Ion Iliescu: MJ a concertat la București, ce
coincidență!, între tururile 1 și 2 ale alegerilor
noastre. Între timp, inițial-anodinul cancelar german Helmuth Kohl ajunsese un erou
popular la el acasă – pentru că reunificase
Germania!
Și, în treacăt fie spus, PIB-ul României din
acel an ’92 a fost slab – cca 19,6 miliarde USD,
sub jumătate din ceea ce era el cu un deceniu
în urmă, sub Ceaușescu. Da, se vedea treaba
că tranziția costă!

Prosperitatea
aduce corupţie – sau invers?
Suntem în anul 2002. Un oarecare Adrian
Cioroianu intra în politică – detaliu neesențial
pentru cititori – tocmai pentru că, la București,
un anume Adrian Năstase părea de neoprit.
Din poziția sa de prim-ministru, sub protecția celui de-al 2-lea (sau 3-lea?) mandat al lui
Ion Iliescu, Adrian Năstase își dorea zenitul
puterii: funcția de președinte. Deocamdată,
vestea anului 2002 a fost summit-ul NATO de la
Praga (noiembrie), în care șapte țări din Europa
de Est, printre care România, erau invitate să
adere la Alianță (în 2004). Iarăși, de amintit că,
în 2002, PIB-ul României a fost de 56,9 miliarde USD – clar peste cel din 1982 și, totodată,
de trei ori mai mare decât cel din 1992.
Suntem în anul 2012. Moneda euro împlinea 10 ani de circulație, iar la București
cădeau guverne precum muște fără cap: Emil
Boc (schimbat de președintele Băsescu în
februarie), apoi M.R. Ungureanu (demis de
Parlament în aprilie), iar în locul lor avea să
vină un Victor Ponta care avea să-și cheltuiască
mai multă energie în apărarea unui doctorat
(plagiat) decât în macro-gestionarea țării. În
rest, ex-popularul Traian Băsescu avea o lună
de coșmar în iulie, când era suspendat de Parlament (a doua oară), dar și prin vot popular.
Românii deja priveau spre alte fețe – cum ar
fi Lady Gaga (preferata mea, i-am pus numele
într-o carte din 2011!), care a concertat la
București în august ’12. Spre deosebire de
Michael Jackson –’92, în 2012 nici nu s-a mai
pus problema vreunei întâlniri dintre starul
Lady Gaga și starletul Băsescu-gaga – poate
că și machieuza artistei americane știa că
președintele român era la începutul unui incipient calvar judiciar datorat corupției, care-i va
cuprinde frate, fiică, pupilă, nepot, șogori etc.
Totuși, fără să vrea, starul local 2012 a fost...
ex-candidatul la președinție (din 2004) Adrian
Năstase, condamnat în iunie la închisoare cu
executare, pentru corupție! Un șoc seismic

a traversat, atunci, politica românească. Și,
că tocmai venea vorba despre vești bune, de
reținut că, în 2012, România a avut un PIB de
169,4 miliarde USD.

Era ceva ce trebuia
să înţelegem mai bine?
Am notat mai sus, sintetic și aleatoriu,
răspântii cronologice ale istoriei recente:
1982-1992-2002-2012. Adică (doar) 30 de
ani – puțin pentru Istorie în magnitudinea ei
impersonală, dar mult pentru fiecare om, din
oricare generație.
În anul 2022, la 40 de ani de la acest reper,
PIB-ul României va fi undeva la peste 260 miliarde USD. Această sumă poate fi ponderată, în
funcție de valoarea dolarului american (USD)
de la un deceniu la altul. Dar un indicator mai
potrivit decât PIB-ul este ceea ce se cheamă
paritatea puterii de cumpărare standard (PPCS
– adică o interpretare a produsului intern brut
pe cap de locuitor în funcție de puterea de
cumpărare la nivelul cetățenilor). Din acest
punct de vedere, anul 2019 a adus un detaliu statistic peste care, cred, privirile noastre
au trecut repede: conform datelor Eurostat,
PPCS-ul României a fost atunci la 69% din
media Uniunii Europene – o poziție modestă
în comparație cu Cehia (care era la 92% din
media UE), dar mai bună decât a Greciei
(68%), Croației (65%) sau Bulgariei (53%). În
termeni istorici, creșterea României, din acest
punct de vedere, e spectaculoasă (același indicator, în anul 2020, ne ducea la 72% din media
UE, adică clar mai bine decât am fost noi vreodată) – dat fiind că, potrivit economiștilor,
PPCS-ul României la nivelul anului 1989 era,
în raport cu media Europei Occidentale, la
15-20%, după care foarte probabil a mai scăzut,
în anii haotici ’90.
Neîndoielnic, creșterea multor indicatori,
în cazul României, are directă legătură cu
integrarea în Uniunea Europeană. Față de unanimitatea pro-UE din 2007 (falsă, pesemne, ca
orice unanimitate), e normal ca (și) la noi să
apară azi voci explicit eurosceptice – așa cum
ele există în orice stat UE. Tolerarea acestor
voci e legitimă – dar și combaterea lor, nu
prin ideologii, nu prin frazeologii, ci prin date
concrete. De acord, noua noastră epocă, în
interiorul UE, nu e perfectă: distanțarea socială
(acesta e sensul corect, sociologic, al sintagmei: adică discrepanța dintre cei mai săraci și
cei mai avuți) e în creștere, partidocrația e mai
puternică decât meritocrația etc. Dar aceste
neajunsuri pot fi/trebuie remediate – pentru
că ele nu au rezultat din aderarea noastră la
UE, ci sunt mai curând un reziduu istoric, de
care tocmai apartenența la UE ne poate ajuta
să scăpăm.

Eseu
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Cărți de Crăciun

R

ecent am aflat de unul dintre cele mai
frumoase și mai interesante moduri de
sărbătorire a Crăciunului, mai exact a
serii (și, de ce nu, a nopții) de Ajun, care urmează
schimbului de cadouri în familie sau între prieteni.
E vorba despre un obicei islandez numit Jolabokaflod, care s-ar putea traduce prin „Potopul de
cărți de Crăciun” și care datează din 1944, din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial când
singura materie nerestricționată era hârtia. Obiceiul constă în oferirea unei cărți cadou de Crăciun
celor dragi și care, după schimbul de cadouri, se
așază confortabil în colțul de lectură preferat sau
în fața focului, își iau o cană de ciocolată fierbinte
și își petrec restul serii citind. Faptul că obiceiul s-a
perpetuat și s-a înrădăcinat în familiile islandeze
și are un mare succes și astăzi, editurile pregătind cataloage speciale pe care le trimit tuturor
familiilor acasă pentru a putea comanda cărți din
genul preferat nu este deloc de mirare deoarece
micuța Islanda, cu cei 300 000 de cetățeni ai săi,
este țara în care se citește cel mai mult și în care
se află cel mai mare număr de scriitori pe cap de
locuitor din lume. O statistică din urmă cu câțiva
ani arăta că mai mult de jumătate dintre islandezi
citesc cel puțin opt cărți pe an, iar unul din zece
islandezi a publicat deja sau urmează să publice
cel puțin o carte. Aceștia abordează toate genurile,
de la roman și poezie la cărți erotice sau polițiste,
cele din urmă având un succes enorm în ultima
perioadă. Așadar se pare că nu rămân niciodată în
pană nici de idei, nici de cadouri potrivite pentru
fiecare în parte. Există chiar un site numit jolabokaflod.org – de unde mi-am cules și eu majoritatea
informațiilor privind această sărbătoare pentru
care îi invidiez sincer pe islandezi – și pe care îl
puteți accesa pentru mai multe detalii.
În consecință, m-am gândit să vă adresez „o
propunere modestă”, pentru că tot suntem un
popor destul de deschis la importul de sărbători
mai mult sau mai puțin comerciale, să adoptăm
acest obicei și să ne lăsăm „inundați” de cărți
de sărbători. Mai ales că, în ciuda pandemiei
sau poate tocmai datorită ei, editurile românești au fost destul de prolifice anul acesta, atât

Ca în reclamele la săpun
Safer than ever before – această reclamă la
un săpun rimează perfect, în opinia mea, cu
starea României de azi. Din multe puncte de
vedere (din majoritatea celor care contează),
România de azi e într-o situație mai bună decât
a fost vreodată, în istoria sa. Granițele României
sunt necontestate de vecini (la nivel oficial) și, la
nivel politic, ele sunt garantate de tratate & instituții precum ONU sau UE, iar la nivel militar,
garanția poartă sigla NATO. Comparați situația
de azi cu cea din anii 1930, cea din tinerețea unor
Eliade, Cioran sau Țuțea; nu numai că situația
țării de azi e mai bună decât cea a României

în traduceri, reeditări, cât și în apariții originale
autohtone, dintre care am selectat, pe genuri,
câteva delicatese care ar merita și citite, și oferite
spre lectură celor dragi.
Unele dintre romanele care mi-au atras atenția
anul acesta au fost scrierile a doi autori italieni,
Gianfranco Calligarich, cu o poveste de dragoste
inedită și un stil narativ captivant, în decorurile Romei anilor 1970, intitulată Ultima vară
în oraș (ed. Polirom), și Sandro Veronesi, cu un
roman postmodern, surprinzător și conceput ca
un puzzle în care poveștile se aglutinează creionând personaje extraordinare, deși cu aparență
modestă, Colibri (ed. Litera). O surpriză foarte

plăcută este și Gheorghi Gospodinov, probabil
cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar contemporan, din care editura Pandora M a publicat un
roman numit Fizica tristeții. De asemenea, Profesorul și nebunul (ed. ART), romanul lui Simon
Winchester, care are în centru povestea fascinantă
a alcătuirii inițiale a Dicționarului Oxford și a unui
personaj straniu, care a fost ecranizată recent. În
fine, completez recomandările pentru roman cu
seria Peter Handke de la editura ART și cu seria
de roman contemporan inițiată de Doina Ruști la
editura Litera, în care puteți găsi atât noi romane
ale unor scriitori consacrați, precum Doina Ruști
(Paturi oculte), Radu Aldulescu (Drumu-i lung,
căldura mare) sau Dan Stanca (Înainte de întuneric), dar și autori mai tineri ca Mihail Victus (Toate
păcatele noastre), Liviu G. Stan (Salamandre),
Regelui Carol II, dar abia azi avem calmul de a
analiza, cum merită, mârâielile anti-democratice
de atunci ale acelor tineri intelectuali teribiliști.
Majoritatea românilor de peste 45 de ani
de azi trăiește mai bine decât generația părinților lor – nu numai din punctul de vedere al
libertății personale și colective, dar și financiar
vorbind. Fiii și fiicele celor care, în anii ’70 sau
’80 ai secolului trecut, mergeau (cu ceva efort)
în vacanțe la Mangalia sau Predeal etc., astăzi
au de ales uneori între Grecia și Spania – în
cazul în care nu au timp să caute destinații
efectiv exotice, pe alte continente. N-are rost
să ne ascundem: trăim mai bine decât părinții

Nr. 12 (220) ♦ decembrie 2021

7

Mihai
ENE

Ligia Pârvulescu (Translucid, roman premiat la
concursul de debut al editurii) etc.
Pentru cei ce preferă proza scurtă, un eveniment îl constituie revenirea lui Răzvan Petrescu
cu un nou volum, Cuțitul japonez (ed. Polirom),
care poate va fi cartea mea de Jolabokaflod,
pentru că e o delicatesă pe care o țin pentru
ocazii speciale, convins că este un regal de inteligență și umor cel puțin la fel de încântător ca
și cărțile anterioare ale celui mai bun autor de
proză scurtă de la noi. De asemenea, asumându-mi parti-pris-ul, nu pot să nu vă recomand
volumul Treisprezece (ed. Litera), care strânge
povestirile fantastice a 13 autori români contemporani, unii dintre ei fiind prezenți chiar cu două
texte, și în care am avut plăcerea să public și eu.
Pentru cei interesați de eseistică și istorie,
oferta este și aici bogată: o carte extraordinară, testamentară, precum cea a lui Tony Judt
împreună cu Timothy Snyder, Gânduri despre
secolul XX, o carte extrem de ingenioasă și
incitantă semnată de Cătălin Ghiță, Secolul al
XX-lea între roșu și negru (ambele la ed. Litera),
eseul autobiografic al lui Vasile Ernu, Sălbaticii
copii Dingo, despre adolescenții Chișinăului din
anii de sfârșit ai epocii comuniste, dar și Andrei
Oișteanu, Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie
a mentalităților (ambele la ed. Polirom).
Din lumea teatrului, pe lângă editarea
unor cărți mai vechi, deja celebre în istoria
teatrologiei, vă recomand eseurile lui George
Banu, Teatrul și spiritul vremii (ed. Junimea) și
Povestirile lui Horațio (ed. Tracus Arte), cât și
volumul lui Peter Brook, Virtutea milei. Reflecții asupra lui Shakespeare, publicat de editura
Scrisul Românesc spre sfârșitul anului 2020.
În fine, mă bucur că editura Polirom a luat
decizia de a traduce biografiile celebre ale lui
Henri Troyat, dintre care, deocamdată, pe cea
despre Cehov v-o pot recomanda ca pe un model
al genului. Și o mențiune specială pentru volumele Mythos, Eroii și Troia, repovestirea miturilor
antice de către celebrul Stephen Fry, într-un stil
efervescent, dominat de inteligență și umor.
Vă doresc un Jolabokaflod fericit! ■
noștri – dar, în același timp, nu știm dacă copiii
noștri vor trăi mai bine decât noi.
De fapt, aceasta este provocarea generațiilor
noastre – a celor activi în România de azi. Pe
de o parte, de a avea grijă ca urmașii noștri să
nu pice într-o gaură neagră a Istoriei (insecuritate, crize, contestări, panici etc.). Iar, pe de altă
parte, de a înțelege că suntem contemporani cu
cea mai bună perioadă din Istoria țării – doar
că trebuie să avem grijă ca (din neștiință sau
din neatenție) nu cumva să chiulim chiar de la
sărbătoarea bunăstării noastre recente.■
(Variantă a unei conferințe prezentată la Universitatea
de Vest din Timișoara, 24 noiembrie 2021)
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Sartre –
între contingent și transcendent

m spus că un prim motiv al răcirii relațiilor dintre Jean-Paul Sartre și Albert
Camus a fost nerespectarea angajamentului celui dintâi de a trimite note, însemnări,
reportaje din călătoria în Statele Unite ale Americii. Camus era redactor-șef la „Combat”, jurnal
ce apăruse în clandestinitate, în timpul războiului, sub direcția lui Pascal Pia, cu care autorul
Omului revoltat lucrase înainte de conflagrație, în
Algeria. Era explicabilă eschiva lui Sartre, pentru
care „Les Temps modernes” constituia publicația
prioritară. De altfel, în Situations III (Gallimard,
1949) Sartre a inclus trei materiale despre SUA:
Individualisme et conformisme aux États-Unis,
Villes d’Amérique și New-York, ville coloniale. În
volumul anterior, Situations II (Gallimard, 1948),
Sartre înglobase scrieri privitoare la discriminarea rasială la care erau supuși afro-americanii din
Statele Unite. În Orphée noir (Situation III) el
creionase un portret al lui Léopold Sédar Sengor,
pe atunci tânăr poet inclus în Antologia noii
poezii negre și malgașe. Cuprindea inclusiv critici
dure la adresa colonialismului și a rasismului. Pe
aceeași temă, în Situation V (Gallimard, 1964),
Sartre a grupat scrieri sub titlul Colonialism și
neocolonialism. Spre exemplificare pot fi aduse
texte ca „De la o Chină la alta”, Colonialismul
este un sistem, „Portretul colonizatului” precedat de „Portretul colonizatorului”, Gândirea
politică a lui Patrice Lumumba. În Situations VI
(Gallimard, 1964) Jean-Paul Sartre a abordat alt
subiect fierbinte al gândirii sale, Probleme ale
marxismului, unde se remarcă secvențe precum
Suntem noi în democrație?, „Sfârșitul speranței”
sau Comuniștii și pacea. Problematica a fost reluată în Situations VII (Gallimard, 1965) unde au
fost inserate eseuri critice precum Reformismul
și fetișurile, Fantoma lui Stalin ori Demilitarizarea culturii. Situations se compun așadar dintr-o
serie de volume în care au fost inserate eseuri,
articole, texte publicistice, politice și critice, serie
încheiată antum în 1976, cu volumul X, Eseuri
scrise și vorbite. Politică și autobiografie. Însă,
după câte știu, serialul ar fi fost și altfel organizat
după aceea, ajungându-se la a XIII-lea secțiune.
Situație este un concept pe care Sartre l-a dezvoltat inițial în principala operă filosofică, Ființa
și Neantul (1943): „libertatea există numai în
situație, iar situația există numai prin libertate”.
Altă idee ce se raliază acesteia este cuprinsă în
sintagma „a se pune în situație” pentru a asuma
„libertatea de a se face”, unde se faire înseamnă
a-și edifica un destin, o personalitate asumată.
În 1972 J.-P. Sartre a publicat În jurul lui 1968
(Autour de 1968), activistul politic care a fost
fiind implicat în mișcările studențești din luna
mai a acelui an.
După cum știm, investigația literară l-a „pus
în situație” pe Jean-Paul Sartre în colecția Les
écrivains devant Dieu, în care o multitudine de
critici literari și eseiști au tratat despre mari

scriitori francezi asemenea lui Chateaubriand,
Camus, Montaigne, Saint-Exupéry, Pascal,
Victor Hugo, Racine, Apollinaire, Rabelais,
Diderot, Huysmans, Baudelaire, Claudel, Voltaire ș.a. Dintre autorii monografiilor, în afară
de Francis Jeanson, pot fi reținute nume precum
Pierre Moreau, Jean Fabre, Marcel Raymond,
Pierre Emmanuel, André Rousseau.

Într-un pasaj din Ființa și Neantul Sartre
discută ideea de Dumnezeu plecând de la relația
être-pour-soi: „El este în ipostaza în care există în
el ceva al cărui fundament nu este el: prezența în
lume.” O frază sofisticată ca atâtea altele la JeanPaul Sartre... Însă ele țin de raționament și de
reflecție, proprii filosofilor în genere, nu numai
lui Sartre: „Această înțelegere a ființei prin ea
însăși (être par lui-même) ca nefiind propriul
său fundament este înainte de toate cogito. În
această privință este de remarcat faptul că ea se
descoperă imediat în acel cogito reflexiv al lui
Descartes. Atunci când Descartes vrea efectiv
să tragă foloase din descoperirea sa, el se înțelege pe sine ca o ființă imperfectă, «pentru că
se îndoiește». Însă în această ființă imperfectă
el constată prezența ideii de perfect. El sesizează
deci un decalaj între tipul de ființă pe care îl poate
concepe și ființa care este. Este chiar acel decalaj
sau lacună de a fi care este la originea celei de a
doua dovezi a existenței lui Dumnezeu.” Cu alte
cuvinte, dacă ești conștient de imperfecțiunea ta,
dar poți concepe în același timp ideea de perfect
înseamnă că Dumnezeu există prin și în perfecțiunea însăși. Sau: „În alți termeni: o ființă care
ar fi propriul său fundament, nu ar putea suporta
nici cel mai mic decalaj între ceea ce este și ceea
ce concepe a fi, căci ea s-ar produce în conformitate cu înțelegerea a ceea ce este și nu s-ar
putea concepe decât ceea ce este.” Atunci și ființa
imperfectă poate să se depășească tinzând spre
ființa perfectă: „...ființa care nu este decât fundament pentru al său neant se depășește către ființa
care este fundament al propriei sale ființe.” Aceste
idei inspirate de gândirea carteziană par astăzi a fi

pe muchie de cuțit; destul de anevoie ele eludează
aparența de aporie, cel puțin pentru o gândire azi
mai simplificată și mai operativă. Masiva operă
filosofică (peste 700 de pagini) care este Ființa și
Neantul, de unde am prelevat asemenea aserțiuni, prezintă un grad de dificultate ridicat pentru
interpreți, indiferent de moment, de contextul
intelectual și de propria lor orientare.
Ateismul lui Sartre se confruntă mereu cu
problema prezenței sau a absenței lui Dumnezeu
în și din lume, iar din punct de vedere ontologic
cu problema existenței lui Dumnezeu. Sartre a
fost în primul rând un filosof existențialist ateu,
dar sub aspectul conștiinței personale, intime,
suntem tentați să credem că problema nu era
chiar atât de tranșantă. În copilărie el se aflase
sub influențele educative ale mamei sale, o
credincioasă catolică practicantă. „Nu e nimic
interesant pe pământ decât religiile...”, o cugetare
ce aparține lui Charles Baudelaire, corespunde
evidenței că Dumnezeu există cel puțin sub
aspect religios, teologic și ecleziastic. De aici
și până la o demonstrație ontologică a existenței sau a inexistenței lui Dumnezeu este o cale
lungă și plină de incertitudini și ezitări. Oricum,
indiferent de convingerile lor religioase, scriitorii și artiștii nu au rămas nepăsători în fața lui
Dumnezeu. Nici măcar cei care nu au crezut sau
au negat existența lui Dumnezeu nu au încetat
să-și pună întrebări în această privință: „Când
căutându-l pe Dumnezeu pe căi fără ieșire,
când crezând că-și întorc fața de la el și descoperindu-i brusc chipul; apostoli sau adversari,
adeseori militanți, uneori aparent dezinteresați,
niciodată cu adevărat indiferenți.” Este un argument convingător pentru niște inițiatori ai unei
colecții istorico-critice precum „Scriitorii în fața
lui Dumnezeu” (Les écrivains devant Dieu).
Așa cum artiștii, filosofii și scriitorii se află
perpetuu, fiecare la modul său propriu, în căutarea lui Dumnezeu, tot astfel aceștia și omul în
genere trebuie să-și descopere propria personalitate. În acest sens, Sartre arată că „Realitatea
umană este o depășire continuă către o coincidență cu sine care nu este dată nicicând.” După
Heidegger, remarcă el în Ființa și Neantul, „trebuie conciliat umanismul său (al lui Heidegger,
dar și al fiecăruia, n.m., I.L.) cu sensul religios
al transcendentului.” Din imanentul, din contingentul său, fiecare trebuie să se ridice la un
cogito superior pentru a se cerceta și descoperi
pe sine, pentru a face trecerea de la inautentic
la autentic. Antoine Roquentin se debarasează
de greața existențială și abandonează existența
inautentică scriind o carte și devenind astfel o
persoană autentică; travaliul scrierii ei poate fi
aservitor și plicticos, dar în final „...va veni un
moment când cartea va fi terminată..., și eu cred
că puțin din limpezimea ei va lumina peste trecutul meu. Poate atunci aș putea, datorită cărții,
să-mi aduc aminte viața fără să-mi repugne.” ■
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spera despre sine să avanseze: „Simt în mine
vocația pentru critică și pentru literatură. Voi
deveni ceva. Trebuie!”. Prietenia celor doi a
durat „cât era necesar pentru
demararea destinului lor literar”. Deși amiciția aceasta s-a
erodat pe parcurs, totuși „despărțirea lor nu este brutală”.
Activitatea „tânărului prozator” este urmărită încă din
perioada liceului, când Eugen
Ionescu publică, în „Revista
literară” a Liceului „Sf. Sava”,
Legenda romanițelor, socotită
o fabulă parabolică „de tip
Oscar Wilde, vorbind cu nostalgie despre ratarea finalității
mesajului umanist într-o lume
impasibilă, blazată și amorfă”.
Considerând abandonarea literaturii parabolice drept un minus, Constantin Cubleșan
comentează fragmentele de roman pe care
viitorul dramaturg le-a publicat în revistele
„Facla” și „Familia”. Se are în vedere romanul
intitulat Fantomele, al cărui protagonist, Ștefan
Popescu, are un discurs „confesiv, autoreflexiv”, pentru că se încearcă „o psihanaliză a
eului aflat în suferință. (...) Decizia lui Eugen
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Eugen Ionescu ‒
mereu în actualitate

n cea mai recentă lucrare, intitulată Eugen
Ionescu în luminile avanscenei (Ed. Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021), Constantin
Cubleșan vizează mai multe laturi ale personalității marelui dramaturg, precum vocația
prieteniei ‒ în capitolul Prietenia cu Octav Șuluțiu ‒ sau aceea de prozator și de „critic literar
nonconformist”. Contextul cultural al afirmării lui Eugen Ionescu a fost propice, context pe
care Constantin Cubleșan îl compară cu acela al
„anilor ’40 ai secolului al XIX-lea, în care s-au
afirmat o mulțime de tineri, în toate domeniile de activitate, cu un potențial de integrare în
universalitate cu totul neobișnuit la noi până
atunci”. Octav Șuluțiu îl întâlnește pe Eugen
Ionescu în capitală în anul 1927 și unghiul de
vedere în care-l descrie este bine surprins, în
cele aproximativ cincisprezece pagini, de către
Constantin Cubleșan, care, apelând la Jurnalul
lui Octav Șuluțiu, precum și la Cuvânt introductiv la Elegii pentru ființe mici, reține pasajele
referitoare la starea materială și la modalitățile
de a scrie și de a studia (ale tânărului Ionescu).
Astfel, aflăm că „tatăl (lui Eugen Ionescu, n.n.)
e multimilionar și cu mai multe rânduri de case,
dar, despărțindu-se de prima soție și recăsătorindu-se, își lasă copilul să moară de foame”
– scrie Octav Șuluțiu, tânăr care, la rândul lui,

Î
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Ionescu de a nu-l finaliza este cât se poate de
binevenită”, întrucât „este un roman ratat, care
nu-l reprezintă”. Alte pagini de proză din tinerețe, apărute în revista „Linie
dreaptă”, sunt „cele ale unui
Jurnal la șaisprezece ani”.
Însușirea nonconformistă a caracterului lui Eugen
Ionescu este evidentă și în
paginile de critică literară,
consacrate lui Titu Maiorescu,
mentorul Junimii, romanului
Contrapunct de Huxley, roman
aflat în vogă la ora aceea, sau
integrării lui Marcel Proust
în tradiția franceză, articol
apărut în revista „România
literară” (1934). Despre aceste
întreprinderi în domeniul criticii literare, Constantin Cubleșan conchide:
„Privirile de ansamblu asupra momentului literar sunt pe cât de tranșante, pe atât de acide”.
Cuprinzătoare și valoroasă, datorită și altor
subiecte propuse, precum Pamfletarul, Ale filei
două fețe, O conștiință a epocii etc., lucrarea
Eugen Ionescu în luminile avanscenei readuce
în actualitate efigia unuia dintre marii promotori ai absurdului în teatru. ■

Tentația de a spune verde în față

n volumul de lirică, intitulat Piele pe piele (Ed.
Casa de pariuri literare, București, 2021), Lia
Faur își propune o cunoaștere (de tip socratic) a lumii, pornind, astfel, de la cunoașterea de
sine. Urma impresiilor pe care i le-a creat realitate este asemănată, ca tip de fragilitate, cu aceea
lăsată, pe un perete îngălbenit, de pozele care
au fost date jos. În această „hipnoză a propriei
obsesii”, surprinde imaginea pământului văzut
din spațiu, precum în Epopeea lui Ghilgameș: „se
zărește pământul/ peste care a curs o băltoacă
de sânge/ acolo unde de obicei înfloresc merii”
(Hipnoza propriei obsesii). Într-o „țară nefericită”,
orizontul este compus numai din probleme de o
dublă natură, socială și economică: „toți au rate copii pensii
cheltuieli la gaz curent servicii
mobile/ România, Dumnezeu
te iubește! (mod implicit).
Din iureșul trăit, rămâne
șirul de poze, într-un chenar
de lemn, pe perete, rutină
care a caracterizat, decenii la
rând, pe aproape fiecare om
de rând – să-și strângă fotografiile: „peretele tău rămâne
intact cu amintiri din care poți
reconstitui o viață fericită”.
Pozele conferă colecționarului

posibilitatea de a revedea momentele mai senine
din viață și de a vorbi despre acele momente
oaspeților mai apropiați.
Dragostea de care autoarea se bucură în
prezent, din partea unui „tu”, pronume care
desemnează, probabil, pe iubitul ei, o estompează pe aceea de care a avut parte în copilărie,
din partea părinților, considerându-se „un copil
ferit de iubire”, ipostază care, în mod paradoxal,
a presupus diverse avantaje, precum acela de a fi
iubit „viețuitoarele și firele de iarbă” (pauză 2).
Comparația dintre cele două feluri de iubire,
erotică și parentală, devine prilej de recuperare,
prin introspecție, a unei amintiri legate de „cel mai
mare magazin din Arad”: „în ’76 un
copil era tras de mână pe scările
înalte/ o fetiță în pantaloni cadrilați
cu păr mult și galben/ mergea să-i
cumpere tata hăinuțe de Crăciun/
vor dormi în compartiment apoi în
gară/ până se deschid magazinele/
e prima oară în tren/ va fi mereu
zăpadă/ chiar dacă băiețelul i-a spus
că o va fura pe toată la noapte” (hăinuțe pentru nori. iarna care nu se va
sfârși niciodată).
Poemele au și un caracter militant, deseori Lia Faur face trimitere
la evenimente de importanță

istorică. Fiindcă atunci nu a reușit, astăzi, cu
ocazia acestui volum, poeta expediază o scrisoare
simbolică vărului ei, martir al Revoluției din
1989: „derulez filmul zilei tale din optsprezece/
imaginile scurtcircuitând fiecare pas invers proporțional cu viața (...) Scrisoarea Liei către Sorin
Leia, vărul ei de 22 de ani, erou martir împușcat
în 18 decembrie 1989/ pe treptele Catedralei
Mitropolitane din Timișoara” (rămășițele zilei).
Omagiul, care atrage atenția asupra sacrificiului atâtor tineri, în numele libertății – așa
cum o vedeau ei atunci –, marchează, încă o
dată, suferința insurmontabilă a familiilor care,
la Revoluție, au pierdut pe cineva drag. Totodată,
ca în piesele lui Eugen Ionescu, se pun pe tapet
probleme ale oamenilor moderni, probleme care
nu par a fi luate în serios de către majoritate, dar
care au anvergura lor: „am luat cina și am vorbit
despre realizări/ ce înseamnă să faci ceva în viață/
să-ți atingi potențialul/ să le închizi gura părinților
blocați pe traseu/ poate să scrii o carte bună/ să
adormi fără somnifere să te surprinzi în oglinzile
hotelurilor de provincie/ să-ți sugi burta// carnea
ta are nevoie să iasă din câmpul gravitației” (cină).
Subscris temelor majore, ca dragostea,
natura și istoria, volumul, al cărui titlu subliniază disponibilitatea Liei Faur de a spune totul,
verde în față, până la piele, este atractiv și perfect
sincronizat ritmului interior al liricii actuale. ■
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nebunie, odată etichetată astfel, este
exclusă implicit din sfera rațională
a normalității. Ea reprezintă o anomalie reprobabilă și indezirabilă în raport cu
principiile logicii, normele eticii, criteriile
eficienței sau natura firescului. Există însă și
excepțiile inerente de la această regulă nescrisă,
căci depinde totuși cu ce anume asociem prezumtiva stare de nebunie. În anumite cazuri
persistă dilema dacă respectiva nebunie este
sau nu una propriu-zisă. De pildă, faptul de-a
gândi cu propria minte, nu numai că nu constituie vreo anomalie sinonimă cu nebunia, dar
exprimarea lui pare a avea chiar o conotație
pleonastică. Pot oare gândi cu mintea altuia,
ori poate gândi altul în locul meu? Întrebări
retorice evident! Sau poate că nu, ci mai curând
provocatoare!
În 2016, scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat
exact o astfel de provocare filosofică, atunci
când a publicat un volum intitulat sugestiv
dar și paradoxal Nebunia de a gândi cu mintea
ta. Sugerează filosoful român că gândirea cu
propria minte ar fi o nebunie, ori nebunia din
titlu trebuie înțeleasă drept un artificiu stilistic, recte o metaforă, menit să confere cărții
un impact preliminar? Probabil că răspunsul
la această dublă întrebare este unul parțial
afirmativ în egală măsură. El este dedus din
concluzia autorului că a gândi într-un mod
absolut original, adică fără influența altor
mentalități, este efectiv imposibil. Corelată cu
ideea că totuși această pretenție absurdă de originalitate reflexivă pare că se înscrie în limitele
normalității umane. Este normal să pretindem
a gândi cu propria minte, în ciuda faptului că
gândirea proprie este profund influențată de
gândirea colectivă a celorlalte minți umane. Or,
tocmai pretenția de normalitate a acestei stări
de fapt ambigue este o nebunie subînțeleasă sau
metaforică. A accepta normalitatea unei aparente nebunii este provocarea pe care Gabriel
Liiceanu o propune cititorilor săi.
Volumul debutează cu un motto optativ:
„Să înveți să gândești. ... Într-o lume în care
se gândește plat, șters, impersonal, deci într-o
lume în care nu se gândește deloc, ceea ce-ți
poți dori mai mult decât orice este nebunia
de a gândi pe cont propriu.” Pentru a realiza
acest deziderat personal paradoxal, filosofului
român îi pare necesar să determine mai întâi ce
înseamnă a gândi și dacă gândirea umană este
un automatism nativ perfect sau este o operație
logică perfectibilă, ce trebuie reglată individual
și constant. Analizând aserțiunile mai multor
filosofi citați, scriitorul concluzionează că a
gândi înseamnă a ajunge în locurile neștiute
ale sinelui, într-un abis personal latent în care
nici măcar nu se poate intui necunoscutul ideatic ce va fi adus la lumina sinelui conștient.
Și, după ce identifică patru feluri de a gândi
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Normalitatea unei nebunii
caracteristice minții umane complexe, susține
ipoteza că gândirea omului nu este reglată
automat de la natură și că funcția rațională a
creierului, care poate distinge între rezonabil și
nerezonabil sau între adevărat și fals, este încă
nereglată la momentul nașterii. Ea a fost lăsată
în seama fiecărui individ al speciei umane, care
are menirea, datoria și interesul să-și perfecționeze gândirea de-a lungul existenței sale,
pentru a ajunge la standardul gândirii corecte.

„Ceea ce primim pe cale naturală este doar
potențialul gândirii corecte, dar nu și funcția
gândirii corecte ca atare. Gândirea este singura
funcție a creierului reglabilă după ieșirea dispozitivului din fabrică. Altfel spus, ea nu e o
funcție naturală, ci una reglabilă prin educație.”
Autorul distinge trei momente definitorii
în istoria gândirii, care au contribuit esențial la
reglarea prin educație a rațiunii umane primitive. În acest sens reglator cu scop formativ, el
consemnează momentul socratic, când găsirea
adevărului prin confruntarea opiniilor false a
dus la purificarea minții, momentul aristotelic,
când mecanismele formale ale gândirii au dus
la formarea unei minți mai logice, și momentul cartezian, când reformularea stării naturale
a gândirii a contribuit la reactualizarea ideii de
minte pură și comună a omului. După cum
toți oamenii respiră, pentru că au plămâni, tot
așa, toți oamenii gândesc, fiindcă au creier. Dar
această situație universală nu explică dereglările
gândirii individuale manifestate prin erori și
inepții. Ci mai degrabă adâncește misterul gândirii diferite a unei minți comune! El poate fi însă
parțial elucidat, dacă se ia în calcul gândirea pe
cont propriu cu pretențiile ei de originalitate. Dar
cât de originală și cât de pură mai poate fi gândirea cu propria minte, dacă este veridică supoziția
că „noi, oamenii, gândim cu gândurile tuturor,

cu gândurile tradiției sau ale opiniei publice. ...
gândim în categorii publice și impersonale”?
Există deci o gândire colectivă a minții
comune, care ne influențează inevitabil opiniile, care generează prejudecăți insesizabile
sau stereotipuri ideatice și care produce imitații rezonabile ori iraționale. Omul își pierde
calitatea de persoană unică din clipa în care
se contopește cu o mulțime, iar individul
încetează să mai fie individ distinct și să mai
gândească personal „din clipa în care gândirea sa devine permeabilă la gândirea de grup”.
Adică, din clipa în care aderă la o mișcare, la
un partid, o ideologie, un grup sau orice altă
comunitate spirituală care îl obligă să gândească colectiv. Pesemne că și gândirea cu
gândurile tuturor este o nebunie, dar una de
tip arhetipal și social!
Concluzia este că a gândi pe cont propriu
nu este nicidecum un gest gratuit și automat
al minții umane, ci presupune un efort educativ, o detașare de gândirea colectivă și un salt
spre autonomie. „Cât de greu e să cucerești o
minte a ta! Adevărul e că majoritatea oamenilor rămân să gândească cu mintea altora. ...
Ne aliniem la moduri de gândire, la teorii la
modă, la epoca în care trăim. Mintea altora ne
domină de fapt într-o asemenea măsură, încât
există riscul ca, în economia ființei noastre, să
nu mai rămână niciun loc liber pentru mintea
mea.” În atare condiții, se întreabă autorul, este
oare în regulă să pretinzi că poți gândi pe cont
propriu sau este o nebunie disimulată a minții
umane? Răspunsul, mai curând tacit și aparent
contradictoriu, este că e o „nebunie”, nu doar
posibilă, ci și legitimă. Ea poate să fie transformată într-o realitate subiectivă și să fie aplicată
într-un context personal circumscris într-un
spațiu specific și-ntr-un timp precis.
Contextul social actual reprezintă o astfel
de conjunctură particulară, ce pare oportună
exercitării gândirii pe cont propriu. În consecință, mulți pretind că gândesc cu propria
minte și că iau decizii doar din capul lor, dar
fără să fie conștienți că mintea și deciziile le
sunt influențate de gândirea altora, care se
exprimă prin diverse opinii, zvonuri, dezinformări, speculații sau scenarii. Gândim cu
mintea altora mai mult decât putem să ne dăm
seama ori suntem dispuși să recunoaștem. Sau,
altfel spus, alții gândesc în locul nostru! De
fapt, așa a fost întotdeauna, numai că acum
această realitate incomodă joacă un rol cardinal prin consecințele grave pe care le implică.
Din această perspectivă riscantă, a gândi
exclusiv cu propria minte pare într-adevăr o
nebunie, deși constituie o normalitate dezirabilă. A gândi cu mintea altora sau a gândi alții
în locul tău este tot o normalitate socială, dar
una indezirabilă și frustrantă. Ce pare o nebunie mai mare! ■
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New York Philharmonic
s-a întors la performanțele în sală

proape nimeni nu părea să fie într-o
dispoziție celebratorie când, de curând,
celebra New York Philharmonic s-a reîntors la performanțele pe viu, în sală, pentru întâia
dată după mai bine de un an. Atmosfera era mai
degrabă meditativă, îngrijorată, chiar oarecum
îndoliată. Era probabil normal după tot prin ceea
ce trecuse orașul, țara și lumea întreagă lovite de
pandemie. Mulți muzicieni au rămas fără angajamente. Alții, din orchestre vestite, au trebuit să
accepte tăierile serioase de buget, în sfârșit o parte
dintre ei au renunțat pur și simplu la muzică.
În numele tuturor colegilor săi vorbea compozitorul Nico Muhi când spunea în „Times”:
„Nu cred că mai e drum de întoarcere la normalitate în lumea artelor performante. Îmi pare
rău că trebuie să o spun. Va trebui să facem o
nouă normalitate, să o construim din temelii”.
Totul la acest prim concert avea un aer
straniu. Douăzeci și trei de instrumentiști de
coarde și un percuționist se adunaseră la Shed,
complexul de performanțe de la Hudson Yards.
O audiență de o sută cincizeci de persoane a
fost riguros distribuită, cu respectarea distanței,
în sala McCourt. Jaap van Zweden, directorul
muzical al orchestrei, era absent. Pe podium
urcase nu mai puțin celebrul Esa-Pekka Salonen,
fostul lider al Los Angeles Philharmonic și noul
director al lui San Francisco Symphony. Salonen,
în câteva scurte remarci, a observat cum acest
program era marcat „de un sentiment de dor,
nostalgie și pierdere”. În același timp și-a mărturisit și emoția, plăcerea lui și a instrumentiștilor,
de a-și revedea audiența față în față. Așa gândea,
mai mult ca sigur, și publicul. Căci dintr-odată
atmosfera părea altfel, parcă mai înviorată de
ambele părți ale scenei. Da, fuseseră concerte
în aer liber pe timpul pandemiei, da, am putut
vedea și asculta ce-am vrut la televizor și prin
zoom, orchestre faimoase ca acelea din Berlin și
Viena dar, cred eu, ne-a lipsit acea materialitate
a sunetului și, mai ales, cum spunea Salonen,
actul de a asculta și admira o performanță
într-un spațiu închis, cu numai orchestra, dirijorul, soliștii și publicul, fapt ce definește, nici mai
mult nici mai puțin, decât ceea ce numim viața
muzicală. Trebuie să recunoaștem că tot ce ne-a
lipsit cel mai mult în perioada pandemiei, dacă
e vorba de viața muzicală, a fost tocmai acea
materialitate a sunetului, senzația de a fi încântați de un val sonor, de-a împărți cu ceilalți din
sală această unică senzație, supunerea colectivă
în contrast cu recunoașterea măiestriei solitare
pe care ascultarea muzicii simfonice ne-o dădea
acasă și nu în sala de concert.
Programul a durat mai puțin de o oră, fără
pauză. S-a început cu două piese scurte, cu caracter elegiac, în care sensibile episoade de dans se
încorporează. Prima a fost Entr’acte a Carolinei
Shaw, care a fost compusă în 2011 pentru quartet
de coarde și aranjată mai târziu pentru orchestră

de coarde. A doua, celebra Rakastava a lui Jean
Sibelius, o suită corală bazată pe poezie populară finlandeză, pe care compozitorul a adaptat-o
pentru orchestră de coarde în 1912, chiar în
ajunul lansării pansivei sale Simfonii a IV-a.
Ambele piese conțin episoade delicate, aproape
etherice, care pot fi cu ușurință banalizate de o
interpretare nepotrivită. Instrumentiștii Filarmonicii au demonstrat însă din plin virtuozitate
și grație în interpretare, conduși de mâna sigură
a lui Esa-Pekka Salonen. Publicul a fost încântat
și, după atâta vreme de când le dusesem lipsa,
s-au auzit entuziaste aplauze.
Piesa centrală a programului a fost
Metamorphosen de Richard Strauss, compusă
în Germania, la sfârșitul celui de Al Doilea
Război Mondial. Este una dintre cele mai
grele piese din repertoriu, o nesfârșită lamentație aducând cu ea un imens bagaj istoric

au reușit cu brio să mențină tensiunea piesei și
să inspire un remarcabil momentum. Cu tot
sistemul de amplificare sonoră, absolut necesar
pentru dimensiunile sălii, calitatea performanței nu a fost afectată, remarcându-se în special
Cater Brey și partida de violonceliști care, în
mod intermitent, interveneau în țesătura muzicală cu minunate fragmente melodice.
Salonen, care începuse aproape într-un fel
de stază, către mijlocul piesei, cu un gen de
furie a biciuit turburări furioase, urmat fidel
de orchestră, conducând apoi spre un aproape
insuportabil de intens, cu pecete precisă, final
în plin Do minor, cu Adagioul care ne-a lăsat
multă vreme pe gânduri, după ce ultimele
sunete nu mai rezonau în sală...
Un succes minunat, fie și cu atât de puțin
public în sală! Non multa, sed multum! Cum
spune latinul.

și psihologic. Strauss care, la începutul regimului nazist, a avut un rol oficial, ca apoi să
suporte cele mai inimaginabile umilințe, în
aparență intenționase ca Metamorphosen să
fie un memorial al tradiției culturale germane
pe care Hitler a împins-o spre distrugere. Dar
persistă ceva înăbușit în tristețea muzicii, ceva
încurcat parcă în densa lamentație și textură
a portativelor. Piesa pare, în mod dramatic,
să cadă în abisul propriei ei faceri. Acest recviem rănit tinde să se aplice aproape perfect
momentului american, în care triumfalismul
și excepționalismul se zdrobesc la impactul
cu realitatea. Metamorphosen, în acest sens,
este și cântecul nostru, cum observă cu mare
subtilitate Alex Ross în „The New Yorker”: „the
lament of the complicit”.
De-acum, orchestra de corzi a Filarmonicii
era într-o formă magnifică. Esa-Pekka Salonen, care are o afinitate specială cu muzica lui
Strauss (a înregistrat Metamorphosen de două
ori, cu două case de discuri diferite), a ales cu
îndrăzneală un tempo foarte lent, cu precădere
la început. Instrumentiștii fiind astfel obligați să
susțină fraze muzicale de o dificilă lungime, dar

Se pune acum, pe bună dreptate, întrebarea: când ne vom putea delecta cu concertele
Filarmonicii în propria ei sală, David Geﬀen
Hall de la Lincoln Center? Aici sunt mai multe
probleme și amănunte care ne fac să nu putem
da un răspuns exact. Parcă un blestem a fost
pus pe această sală, încă de la deschiderea ei,
în 1962, cu numele de Philharmonic Hall, ca
apoi să devină Avery Fisher Hall până acum
vreo trei ani. Între timp, a trecut prin două
renovări, niciuna însă nereușind să aducă
acustica la mai mult decât acceptabilă. Acum,
profitând de pandemie, sala se află într-o profundă renovare, care are ca scop îmbunătățirea
serioasă a acusticii, ca și aspectul general al
sălii ce, acum, cu nuanțele de crem și bej, cum
remarcă „The New Yorker”, arată mai degrabă
ca un „loc destinat unei convenții de anesteziologie”... Să sperăm că investiția de peste o
jumătate de miliard de dolari își va atinge cu
prisosință scopul. Geﬀen Hall e prevăzută să se
redeschidă în toamna lui 2022. În același timp,
primim confirmarea că celebrul Carnegie Hall
se va redeschide la finele lui 2021.
Semne bune anul muzical are! ■
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nainte de-a adormi m-am uitat la televizor.
Aproape am stricat telecomanda schimbând
frenetic canalele de știri care se întreceau în
vești proaste, unele mai catastrofale ca altele.
Dacă era să mă iau după ele, jumătate din planetă era inundată și cealaltă luase foc, plus
pandemia. Asta în timp ce eu stăteam plictisit
și somnoros în pat aparent la adăpost de toate
nenorocirile. Locuiam într-un cartier rezidențial liniștit, la zece minute de Manhattan, cu
emigranți mai ales din Asia și Estul Europei.
Până la urmă am găsit un film vechi alb negru
în care oamenii fumau și beau din pahare de
cristal în niște scene de dragoste pline de tandrețe, chiar dacă acțiunea avea loc cândva pe
la începutul celui de-al Doilea Război Mondial,
undeva prin Africa.
Am închis televizorul și am adormit buștean.
Am intrat într-un vis la fel de alb-negru, în care
înaintam greoi și însetat printr-un deșert imens
trecând cu greu o dună de nisip după alta, până
pe la 4 dimineața. M-am trezit cu gura uscată
ca iasca pentru că dormisem pe spate, probabil
și sforăisem din greu și nu era nimeni să mă
înghiontească să mă întorc pe o parte. M-am
ridicat pe marginea patului în dormitorul meu
întunecos și am auzit că afară ploua cu găleata.
M-am întins înapoi pe perna udă pe care mi-am
întors-o pe partea cealaltă uscată. Am încercat să
readorm și să intru în alt vis, mai blând și cu mai
multă verdeață, dar un miros ciudat mi-a gâdilat nările. Un miros pe care nu-l mai simțisem
de mult. Mai avusesem eu halucinații olfactive
dar de obicei erau legate de mirosuri de țigară,
rămase în subconștientul meu din vremea când
tata fuma țigări proaste fără filtru. Ne afumase
copilăria pe când trăiam cu toții într-un mic
apartament la parterul școlii în care ai mei erau
profesori. Iarna tata își băga motocicleta în casă
urcând pe o scândură lată de stejar, care se continua cu dușumeaua casei. Punea o frână bruscă și
oprea motocicleta lângă soba pe care mama gătea
îmbufnată. Tata își ținea CZ-ul în casă pentru
că-i era frică să nu înghețe apa din carburator,
fiind convins că „ăștia pun apă în benzină”. Era
o motocicletă cehoslovacă care putea merge cu
orice puneai în rezervor, inclusiv țuică tare de
prune care nu scotea fum pe țeava de eșapament, ci un miros greu de dugheană împuțită. Pe
vremea aceea fiecăruia îi era frică de ceva. Frica
domina lumea noastră și adulții știau exact de
ce se tem, deși nu vorbeau niciodată despre asta.
Eu eram înspăimântat doar de tabla înmulțirii
pe care n-o puteam ține nicicum minte. De ce
mă gândeam eu la toate astea la 4 dimineața?
Eram în casa mea din New York, unde nimeni
nu pune apă în benzină, copiii nu mai trebuie
să învețe table înmulțirii, iar țuică de prune se
aduce clandestin din România în sticle de apă
minerală „Borsec” pe care vameșii americani
nu le controlează, pentru că pe ele scrie „apă
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Vizită
minerală”. Acum Borsecul e exportat și se găsește
în America, iar eu am totdeauna o sticlă lângă
pat. Așa că am întins mâna și am golit-o repede.
Probabil că noaptea procentul de apă din corpul
meu scade sub 60-70%, cât are normal corpul
unui om, și doar ideea de-a mă culca fără apă la
îndemână îmi dă insomnii. Sunt sigur că atunci
când dormim adânc intrăm într-o altă lume.
Dacă cineva ne-ar stoarce ca pe niște haine ude
și ne-ar pune pe o sfoară la uscat cred că n-ar mai
rămâne din noi decât niște
sperietori pentru
ciori.

Grafică de Alexandru Pascu, 2021

N-am putut adormi la loc pentru că nu-mi
era clar de unde poate veni la ora aceea un
asemenea miros. Eram obișnuit cu cel de
marijuana, dar nu de ceapă prăjită și rântaș
cu paprika. M-am ridicat în capul oaselor,
expresie sinistră, mi-am spus, pentru că oasele
stau totdeauna cum trebuie, cap la cap. Mi-am
adus aminte de perioada când eram student la
medicină și trebuia ca în anul întâi la anatomie,
să punem oase disparate „în poziție”, adică așa
cum stau ele într-un corp uman viu.
M-am dat jos din pat, am aprins luminile
și când am ajuns în bucătărie am găsit-o pe
mama. Era așa cum îmi rămăsese în memorie.
Cu părul ei foarte des, complet alb de parcă
era ninsă, adusă de spate, purtând un pulovăr
maro pe care și-l croșetase singură și același
șorț de bucătărie prins la mijloc. Avea o tigaie
pusă pe foc și învârtea ceva cu o lingură de
lemn pe care o adusesem cu mine când emigrasem și nu cred c-o folosisem vreodată.
 Ce faci aici, mamă? Am întrebat-o contrariat cu ton de frică și vină. Vină pentru că
nu ajunsesem s-o văd în toamna aceea în care
se stinsese ca o lumânare ajunsă la capăt.
 Îți fac o tocăniță de vacă. Știu că-ți place.

Proză
 Dar n-am nici paprika, nici carne de
vacă, sunt și pe dietă…
 Nu-ți bate capul cu fleacurile astea. Am
tot ce-mi trebuie. Voiam doar să te văd și să
vorbim și noi după atâta timp.
Totdeauna când voia să-mi vorbească mă
chema în bucătărie, unde gătea, era singură și
amesteca tocănița lumii cu o lingură tocită de
lemn care nu zgâria nici tigaia, nici egoul meu
ce începea să crească în adolescență ca un aluat
pus la dospit.
 Ții minte când mi-ai spus că vrei să fugi
din țară? Eram în plin comunism, ziceai că te
sufoci, dar ne puteai strica la toți viitorul. Mai
ții minte ce ți-am spus?
 Da, mamă! Mi-ai spus să fug cât oi vedea
cu ochii, să am grijă de mine, că voi vă veți
descurca până la urmă.
 Ai văzut că ne-am descurcat, nu-i așa?
Și tu te-ai fi descurcat dacă rămâneai dar erai
prea pornit.
 Da. Primii ani am vrut să las totul baltă
și să mă întorc acasă, dar îmi era rușine. Mulți
îmi spuneau că am fost nebun să mă arunc așa,
în gol, într-o lume despre care nu știam nimic.
 N-ai fost nebun deloc. Îți amintești ce
ți-am spus când ai rămas exilat în Canada și
voiau să te deporteze? Așteptai doar o mică
încurajare să sari în primul avion să vii înapoi.
 Doar tu îmi spuneai să rămân acolo, să
nu mă dau bătut.
 Uite c-ai reușit până la urmă. Ai făcut
ceva cu viața ta. Plus c-ai ieșit viu și nevătămat din multe buclucuri. Ești un om norocos,
băiete! Sper că n-ai uitat asta.
 N-am uitat, mamă.
 Doar că acum nu mai e vorba de noroc.
Crezi c-am venit doar să-ți fac o tocăniță?
Aici am tăcut amândoi mult timp și mă
gândeam că în curând va începe să croșeteze
ceva, pentru că asta făcea când erau timpi
morți în viața ei. Dacă există lână pe lumea
cealaltă atunci sigur c-a îmbrăcat tot paradisul.
 De ce ai venit? Am întrebat-o cu jumate
de gură. Mă bucuram că era acolo dar vorbele
ei mă nelinișteau.
 Să-ți spun să pleci. Să nu mai stai aici.
 Unde să plec, mamă? De ce?
 Lumea nu mai e aceeași. Poate ai băgat și
tu de seamă. Sufletele oamenilor emană unde
noi care ajung până sus ca niște prevestiri grele.
Scapă de tot ce-ai adunat și reînvață să trăiești
cât mai simplu așa cum trăiam înainte. Nu te lăsa
dus de valul ăsta de nebunie. Așa cum ți-am spus
atunci să nu te întorci, așa îți spun acum să pleci.
Se uita la mine și blând și sever, așa cum se
uita atunci când voia să vadă dacă ceea ce spusese ajungea la mintea mea. Totdeauna m-am
simțit în siguranță în prezența ei, așa că am readormit brusc, aproape hipnotizat. N-am visat
nimic și m-am trezit pe la 8 dimineața. M-am
dus direct la bucătărie dar nici urmă de mama.
Nici de tigaie pe foc, nici de tocăniță de vacă,
doar un miros puternic de mâncare proaspăt
făcută. Cu mirosurile nu te joci, pentru că
ele există doar în lumea reală, nu în vise. Am
deschis toate ferestrele și am ieșit afară să mă
→
limpezesc la cap.

Poezie
Proză
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Cuvânt de neînțeles în orice limbă
Ce ai ratat în trecut nu mai face azi niciun sens
Când ți se pare că prinzi un timp din urmă
Alt timp te depășește trufaș
De aproape doi ani se dă peste cap un clovn buclucaș
Împietrește ori o ia brusc razna
Își învârtește limbile într-o găleată spartă
Știi cât e ceasul? întreabă un bătrân
Ai timp? răspunde cineva
Ceasul nu măsoară timp
Ci nerăbdarea celui care așteaptă să se întoarcă acasă
Lungimea drumului și barierele minții
Secundele sunt păpădii spulberate de vânt
Timpul nu intră în niciun calcul
Adună despărțirile scade momentele fericite
Înmulțește viitorul cu zero
Împarte pierderea la nimic.

Timp rău

Grafică de Alexandru Pascu, 2021

Într-o dimineață lucrurile au început să dispară
pe rând, pe tăcute
ne ferecasem ușile pe dinăuntru
să ne păzim de timpul rău
mirosea a pierdere și a moarte
prima a dispărut o lămâie
știam bine unde o pusesem de cu seară
îi crestasem coaja cu vârful cuțitului

→

Era un aer încins de vară și soarele cădea
pieziș prin copacii din jur care cheliseră peste
noapte. Un cârd mare de gâște canadiene zbura
în V la mare înălțime ciorovăindu-se între ele,
ca gâștele. Nu era timpul să plece, eram în
plină vară. Vrăbiile din jurul casei se băteau
pe semințele pe care le pusesem în recipientul
agățat în copac. Apăruseră și câțiva papagali
verzi pe care nu-i văzusem niciodată. Veverițele alergau derutate răscolind pământul cu
gura plină de ghindă pe care nu mai aveau unde
s-o ascundă. Pisica vecinilor părea că se sălbăticise și pândea încordată ca una din păsări
să facă imprudența să coboare pe iarbă după
semințele căzute. Atunci am văzut că iarba era

13

Carmen
FIRAN

Poeme
Timp intraductibil

Nr. 12 (220) ♦ decembrie 2021

să iasă aroma de verde acru afară
am răscolit frigiderul dulapurile fiecare colț din casă
știam că trebuia să fie undeva
lămâile nu dispar peste noapte
doar bătrânii
doar câinii bolnavi plecați să moară în altă parte
a doua zi a dispărut vesta roșie tricotată de mama
pe vremea când era încă tânără și învârtea lumea pe degete
am căutat-o prin toate sertarele nedeschise vreodată
de când au ajuns vestele invizibile
colacii de salvare inutili
cum de ne părăsesc obiectele
sătule de noi și de splinul nostru greoi
cu fiecare zi mai dispărea fără urmă câte ceva
plictisite de lumea asta sau trădate de ea
până am rămas singură între pereții goi
să inventez de la zero alte rosturi altceva
la fereastră a venit pasărea neagră
a spart geamul mi-a stins lumina
și am zburat cu ea.

Alt timp
Când m-am trezit nimic nu mai era cum știam
pisica vecinilor se sălbăticise și pândea la fereastră
se scurgea soarele încins în plină iarnă
mai rău decât aerul subțiat erau cuvintele negăsite
când m-am trezit n-am mai recunoscut nimic
la televizor se vorbea într-o limbă străină
ziarele erau scrise pe dos cu semne ciudate
linii și cercuri încă neinventate
mi-am sunat cunoscuții și toți bolboroseau
pe limba lor
nu te mai puteai înțelege om cu om
om cu pasăre om cu propriile tale gânduri
bâzâind ca un nor de albine
am deschis computerul și în loc de taste erau clape de pian
cântau singure Recviemul lui Mozart
am tras aer în piept și m-am uitat în sus
unde știam că morții dragi stau ghemuiți
gata să-mi sară în ajutor de fiecare dată
cerul înstelat nu mai era deasupra noastră
din tavan picura doar apă sărată. ■

arsă. M-am uitat mai atent și grădina semăna
cu un deșert în formare. Am văzut peste gard
că apa din piscina vecinilor dispăruse iar tisele
din jur se uscaseră.
O mașină a trecut încet pe stradă, foarte
încet. Înăuntru era doar șoferul cu geamurile
închise, într-un costum negru, mănuși albe și
o mască pe față. Se oprea în fața fiecărei case
uitându-se la numere. O mașină neagră, lungă,
luxoasă ce nu părea să aducă vreo comandă de
mâncare cuiva. Se opri în fața casei de peste
drum și așteptă. Îi știam pe cei care locuiau
acolo, o familie de chinezi din Hong Kong. Au
ieșit cu toții afară, aveau bagaje mari care abia
au încăput în portbagaj, și au intrat în mașină,

părinții, trei copii și doi bunici. Mașina a plecat
la fel de încet cu semnalul de avarie pornit. Apoi
apăru o altă mașină asemănătoare care goli casa
vecinilor ruși care au plecat luându-și cu ei și
câinele care gâfâia cu limba scoasă de căldură.
Poate că cineva îi vizitase și pe ei noaptea
trecută. Sau mama trecuse și pe la ei? Mi-au
făcut toții cu mâna, așa cum faci semn de adio
unui om de care te desparți. Transpiram abundent și am intrat în casă. Doar atunci am văzut
că mama îmi făcuse valiza de călătorii, așa cum
mi-o făcea pe vremuri când plecam departe, și
mi-o lăsase la ușă. M-am îmbrăcat, mi-am luat
pașaportul, portmoneul, telefonul, am comandat un Uber și am plecat. ■
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ultă vreme, unii critici au ezitat să-l
considere scriitor american, încadrându-l în categoria ambiguă a
„reprezentanților exilului literar” – iar alții doar
în aceea a reprezentanților exilului, câtă vreme
activitatea sa nu s-a limitat la domeniul literelor,
ci a inclus, ca preocupare constantă și pasiune
de-o viață, entomologia. Alții l-au declarat cu
entuziasm „unul dintre cei mai mari maeștri
ai stilului pe care engleza i-a avut vreodată”,
printre puținii scriitori contemporani a căror
creație, privită ca întreg, dă cititorului impresia
unei opere în adevăratul înțeles al cuvântului,
în sensul unei înțelegeri aparte a artei cuvântului și a unei conștiințe estetice cu adevărat
impresionante. Disputat în felul acesta, Vladimir Nabokov va reprezenta decenii în șir o
problemă a exegezei, cu atât mai mult cu cât,
în cazul său, rămân de discutat și complicatele
aspecte ale bilingvismului, câtă vreme primele
sale scrieri sunt elaborate în limba rusă, abia
apoi autorul alegând definitiv limba engleză.
Apărarea Lujin (1929) e al treilea roman al
lui Nabokov scris în limba rusă, semnat cu pseudonimul V. Sirin; în ciuda complexității sale
și a subtilității mesajului, a trebuit să aștepte
mai bine de trei decenii pentru a fi tradus
în engleză, fapt ce l-a determinat pe autor
să afirme, cu ironie, în prefața primei ediții
engleze (apărută în 1964), că, „în felul acesta,
protagonistul cărții, Lujin, și-a dublat în mod
simbolic vârsta până să ajungă să fie cunoscut
cititorilor nevorbitori de rusă...”
Romanul, cu totul aparte pentru majoritatea
cititorilor, atât prin tematică, cât și prin modalitatea de structurare a personajului central,
Alexandr Ivanovici Lujin, mare maestru de șah,
nu este, însă, neașteptat dacă ținem seama de
constanta preocupare a lui Nabokov pentru șah
și problemele acestui joc al minții (el publicând
chiar, în revistele emigrației ruse, după plecarea
din țara natală, mai ales în cele două decenii de
exil european 1919-1940, petrecut în Anglia,
Germania și Franța, mai multe eseuri și probleme de șah, ba chiar un concentrat dar foarte
valoros volum intitulat Poeme și probleme, ce
include nu mai puțin de optsprezece compoziții șahistice). De asemenea, autobiografia sa,
Speak, Memory, definește arta șahului drept „o
expresie plenară a originalității, invenției, conștiinței, armoniei, complexității și splendidei
nesincerități care ar trebui să caracterizeze orice
operă de artă și orice demers estetic.”
Conflictul cărții e determinat de un
moment de criză din existența personajului
central: Lujin ajunge la treizeci de ani și începe
să nu mai știe (să nu mai poată?) să se descurce
în lumea reală, pe care o confundă mereu cu
cea dominată de regulile atât de stricte de pe
tabla de joc. În acest context, în timpul unui
mare turneu, în cadrul căruia urma să aibă loc
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Şah, mat...
confruntarea lui Lujin cu Turati, adversarul
său italian, lucrurile se precipită, protagonistul decide intempestiv să se căsătorească, iar
logodnica (ce devine apoi soția sa) face tot
posibilul să-l scoată din tenebrele din care,
însă, el pare incapabil să se smulgă, sinuciderea
sa finală reprezentând unica soluție pe care o
mai poate găsi la permanenta situație de șahmat în care simțea că propria existență îl pune.
Numeroși interpreți, fascinați de modul
extraordinar în care Nabokov orchestrează
evoluția lui Lujin pe fondul
pasiunii sale fatale pentru
șah, au comparat acest roman
cu Moby Dick, pornind de la
premisa că, exact în măsura în
care capodopera lui Melville
este o adevărată epopee a
urmăririi monstrului marin,
Apărarea Lujin reprezintă
un impresionant tur de forță
în ceea ce privește dimensiunile simbolice ale șahului.
De altfel, fidel concepției
sale artistice, Nabokov transformă șahul din simplă temă
în principiu ordonator al
textului, câtă vreme limbajul
specific acestui joc, precum și
tensiunea latentă marchează
romanul de la un capăt la altul. Pentru Lujin,
totul devine strategie, mutare, intenție de a
ghici viitoarea mișcare a adversarului, numai
că toată această atitudine îl va distruge, în cele
din urmă – e adevărat, și cu concursul fatalului
Valentinov, ipocritul și interesatul său protector,
cel care, în copilărie, se ocupase de el, la cererea bătrânului Lujin, ducându-l în străinătate
și prezentându-l în toată Europa ca pe un copil
minune. Numai că, atunci când minunea începe
să pălească, iar copilul devine un tânăr debusolat, căutând căldura umană și sprijinul celor
de lângă el, managerul cel abil și lipsit de sentimente și scrupule refuză să-l ajute: Valentinov
dispare, abandonându-l, doar pentru a-și face
apariția către final, gata să profite din nou de pe
urma fostului său elev. Sinuciderea acestuia, în
datele condiții, nu mai reprezintă o surpriză, ci
ieșirea dintr-un complex de situații care îl depășeau pe Lujin și îl făceau să se simtă, chiar și pe
tabla de șah, un străin (un simplu pion!) derutat
și incapabil să comunice cu cei de lângă el.
Din punctul de vedere al unei lecturi strict
literale, ultimele cuvinte ale romanului neagă
însăși existența protagonistului care a evoluat până acum în universul ficțional creat de
Nabokov. Însă, dacă cititorul cărții face parte
dintre aceia pasionați de jocurile metatextuale
(implicat acel cititor dorit de scriitor pentru
decodarea sensurilor unei astfel de creații!),
va înțelege rapid că, date fiind contextul și

structura personajului, finalul cărții nu e altceva decât mutarea finală – care revine, cartea
fiind a lui Nabokov, atât de amator de asemenea complicații, tocmai autorului. Mai mult
chiar decât o schemă de genul șah-mat, acest
final consacră sensul Apărării Lujin ca joc intelectual superior, desfășurat între autor și cititor
– în care personajele, toate, nu au fost altceva
decât pionii necesari pentru a atinge acest prag
al ludicului intelectual suprem.
Cartea devine, citită astfel, exemplu extraordinar de joc și de artă,
în sensul pe care îl dădea
Johan Hiuzinga, în Homo
ludens, ambelor activități.
În plus, jocul, în Apărarea
Lujin, este decontextualizat
și se transformă, în anumite momente, în adevărat
ritual inițiatic, de natură a
marca evoluția protagonistului și, deopotrivă, de a-i
sublinia conștiința metafizică. Jocul de șah însuși
apare, așadar, ca un sistem
complex de simboluri ce
subliniază retragerea progresivă a lui Lujin dintre
granițele și normele lumii
material-umane și stabilirea sa exclusiv pe tărâmul unei realități diferite,
la care se poate ajunge doar în (și prin) strategiile complexe ale mutărilor, atacurilor și
apărărilor desăvârșite. De aici și limbajul specific al protagonistului, dar și incompatibilitatea
sa structurală cu toți cei cu care, întâmplător
sau nu, intră în legătură. Deopotrivă, însă,
tocmai acest limbaj specific este elementul esențial menit să inițieze cititorul în noua realitate
pe care Nabokov o construiește în acest fel.
„Efectul de șah”, care funcționează în această
carte în mod oarecum asemănător „efectului
de real” din unele romane contemporane,
creează tensiunea dintre structura textului și
subiectul abordat de autor. Ia naștere, astfel,
relația mediată de fragmentele privilegiate ale
Apărării Lujin, între autor și cititor, ambele
părți fiind implicate, în conformitate cu concepția lui Nabokov, în activitatea creatoare, ca
și cum ar fi ei înșiși puși în fața unei probleme/
situații șahistice pe care ar trebui să o rezolve.
Rezultă, astfel, că lectura e un act artistic, la fel
ca și o partidă de șah, iar implicarea totală a
jucătorului în lumea reprezentată de pe tabla
de șah are un sens asemănător cu abandonarea
de către cititor a realității exterioare și cufundarea (identificarea) temporară cu (în) lumea
ficțională a unei cărți. ■
Vladimir Nabokov, Apărarea Lujin.
Traducere și note Adriana Liciu, Iași, Ed. Polirom, 2019
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Sina Dănciulescu

P

(1934-2021)

oetă, prozatoare, cu o activitate meritorie
de profesor universitar, Sina Dănciulescu se
afirmă cu sensibilitate în domeniul poeziei.
Confesivă, delicată, abia șoptită, poezia de început a
Sinei Dănciulescu închide o vitalitate explozivă care
doar în volumele următoare se va face simțită prin
imagini concrete, pline de gravitate, ironie, observație meditativă a condiției și lumii înconjurătoare.
S-a născut la data de 28 septembrie 1934, în
comuna Ciupercenii Vechi, județul Dolj. Copilăria și-o petrece în Băbeni, județul Vâlcea, unde
urmează și clasele primare. Liceul îl începe la
Râmnicu Vâlcea și îl încheie la Liceul „Elena Cuza”
din Craiova (1947-1952), în același timp urmează
și secția de pian a Școlii Populare de Artă. Devine,
apoi, studentă a Facultății de Filologie, Universitatea
din București (1952-1957), unde are „părinte spiritual și artistic” pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care-i
și prefațează volumul de debut. Din 1957, după
absolvirea facultății, pentru o scurtă perioadă este
profesoară de limba și literatura română în comuna
Rojiște, județul Dolj. Devine apoi metodist la Casa
regională a creației populare din Craiova (19581960), îndrumând cercurile și cenaclurile literare
și partea folcloristică din sistemul așezămintelor
culturale. Din 1960 funcționează în învățământul
universitar, la catedra de istoria literaturii române
a Facultății de Filologie, Universitatea din Craiova,
unde a susținut și doctoratul în filologie cu teza Poetica minulesciană. Interpretări critice, publicată la
Scrisul Românesc în 1986. Din 7 dec. 1978, când se
constituie Filiala Craiova a U.S.R., având ca secretar
pe Marin Sorescu, devine membru fondator alături
de alți 27 scriitori locali sau care s-au afiliat.
Debutează în februarie 1957 la revista „Steaua”,
cu un grupaj de versuri (Floarea de cais; Tabloul;
Uneori, toamna; Moment de noapte) după care colaborează la „România literară”, „Viața Românească”,
„Luceafărul”, „Iașul literar”, „Scrisul bănățean”,
„Orizont”, „Analele” după Craiova Universității
din Craiova ș.a. La reluarea seriei noi a revistei
„Ramuri” (august 1964) face parte din colegiul de
redacție al publicației și colaborează cu continuitate.
Unele versuri le semnează sub numele: Eufrosina
Leonte, Sina Dănciulescu-Leonte. Cercetează
colecția completă a revistei „Izvorașul” a lui Gh. N.
Dumitrescu-Bistrița și publică un amplu studiu în
„Analele Universității din Craiova”, Secția Filologie.
Primul volum al Sinei Dănciulescu, Ploaie în
aprilie (EPL, 1964), cu motive lirice autobiografice,
erotice și istorice, poartă în el uimirile, întrebările și descoperirile, poezia vieții cotidiene. Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, într-un Profil-prefațator
al volumului, de largă generozitate în considerații
asupra crezului estetic, construcției și temelor lirice,
remarca în poezia de început a Sinei Dănciulescu
„o sensibilitate care vibrează deopotrivă în viața
naturii văzute în imagini remarcabile, înrudite cu
cele stilizate pe scoarțele oltenești, în fața dragostei
trăite cu un mare potențial pasional, ca și în fața
marilor acțiuni umane colective, menite să schimbe

făgașurile lumii vechi, în direcții pozitive, armonioase...”. Ploaie în aprilie este volumul în care lumea
se lasă descoperită în acorduri simple, motivul
anotimpurilor descinde din viziunea exactă asupra
vieții, timpului, sensului trecerii.
Volumul următor, Horă de mână (1968),
grupează materiale poetice de o marcantă abstractizare și de o mai fierbinte voluptate de a fi, în
timp ce acordul și ecoul folcloric fac, de multe
ori, ca efectul poetic să sporească în adâncime.
Sub umbrela mea roz (1973) este volumul unui
elan liric punctat de feminitate și euforie. Uneori,
melosul se difuzează în dicteuri poetice, fie frenetice, fie de nostalgii post-festum, asociind mai
ales afectiv și tactil elementele infuzate de liant,
cu vegetalul, apa, aerul, în profunzime luminoasă.
Nu este, însă, o poezie de elaborare, ci o izbucnire
de sinceritate tratată estetic și de rafinament stilistic. Poeta se regăsește în simbolism, tânjește după
formula clasică, aderă însă la modern.
La distanță relativ mare una de alta, cărțile Sinei
Dănciulescu ascund o personalitate lirică aparte,
înzestrată cu o profundă instruire și cultură, sunt
rodul unor mari renunțări, dar și al mai marilor triumfuri ale eului asupra propriilor sale imposibilități
de a se exprima în totalitate, de a atinge inefabilul
ori perfecțiunea prin rostirea și dezavuarea poetică. Zilele una cu alta, publicată la Editura „Scrisul
Românesc” în 1982 și distinsă cu premiul Asociației Scriitorilor din Craiova, în același an, cu o ediție
definitivă postfațată de Constantin M. Popa (2002),
este cartea profunzimilor sondabile prin autoironie
și detașare filosofică a unei tristeți dureroase în fața
timpului care ne ajunge din urmă, deformând știutele esențe și sisteme de valori. Răzbate aici îndoiala,
uimirea primară, sentimentul nud în așteptarea
visatelor metamorfoze ale spiritului și lumii, valențe
poetice reluate în volumul Cum, apărut tot la Editura
„Scrisul Românesc”. De data aceasta poezia cosmică,
înclinația spre mitic și astral, fac loc unei alte viziuni lirice în care cotidianul acoperă, înghite, într-o
atmosferă de împăcare cu lumea, cu ordinea lucrurilor. Este o poezie de notație, uneori, realistă, concretă,
dominată în permanență de imaginea-hiperbolă prin
care poeta apare ca o gigantă pajură care-și înghite pe
nemestecate binefăcătorul pentru a-l renaște uneori
mai frumos, în orice caz, pentru a se înălța cu el pe
umeri spre un alt bănuit teren al lumii.
În 1977 publică volumul Elena Farago și literatura pentru copii.
În ultima parte a vieții poeta se orientează și
spre proză și în 2005 editează la „Scrisul Românesc”
romanul Umbra iepurelui, alcătuit din pagini de
jurnal și fișe introspective, cu o nouă ediție revăzută
și adăugită în 2007 însoțită de un Argument prefațator al autoarei în care menționează: „Metafora en
titre anticipează efortul prinderii iepurelui ce produce
umbra neliniștitoare. Sensibilul joacă aici un rol de
ghid-intermediar, fata morgana, vânatul oarecare
pentru pelerinul sau vânătorul în cursa de urmărire
a ceea ce simultan îl urmărește”. Constantin M. Popa

Sina Dănciulescu

Poezie inedită
Știam că trebuie să mai fac un drum.
Bariera se ridicase.
Vameșul striga Liberă trecerea!
Și eu acolo singură fără curaj
la liniile negre și lucii de purtare
așteptând să-mi iau startul.
Din frunze iarbă verde pietricele
să răsară arbitrul de calcul:
„O clipă și ești dincolo!”
Imaginația mi-o și luase înainte
abandonându-mă hazardului...
Ca-ntr-un efect de bumerang
îmi aflai existența marcată
de melancolie și compasiune.
Nu mai puteam trăi în somn
trezirea bătăilor întețite
ale inimii
c-am dat de bucluc
ori norocul dă peste noi!?...
Nu mai puteam beneficia de stres și
instresul intrării în arenă
ieșirii la rampă căderii cortinei
ori ridicării pe un pat chirurgical...
consideră că Umbra iepurelui este „o carte
istovitoare și eliberatoare despre voința de
înțelegere. Prozatoarea trăiește acut, lucid,
conștiința lumii în agonie, încercând,
recuperarea sinelui prin actul scriiturii”.
O proză profund memorialistică, cum și
începe: „Atât de limpede mă văd, ca și
cum tot de-atunci mi s-ar fi desprins imaginea, pură și proaspătă, să călătorească în
eternitate. Și numai așa, într-o doară de
fulgi de zăpadă, te-ai putea plasa acum pe
o altă dimensiune de undă și ai recepta
ceva care te-ar surprinde și încânta tot
într-o doară, nu?” sau se încheie „... Mă
răsucesc iar în certitudini ca viermele
neadormit din morminte. E foarte frig.
Inerție. Singurătate. Mă dau la fund ca
ochiul ce se lasă inundat de somn...”
Rândurile de față reprezintă un
omagiu adus scriitoarei care încetează
din viață în 27 noiembrie 2021. ■
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NEDELCU-PĂSĂRIN
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unt momente în an, când memoria afectivă
funcționează ca un fervent, reactualizând
impresii estetice. Triunghiul magic, vorbind în luna lui Undrea (decembrie) de magia
sărbătorilor, triunghi format din expresia estetică,
impresia estetică și emoția estetică, demonstrează
că valoarea estetică trăiește dincolo de caducitatea clipei și se proiectează în neuitare.
Nicolae Truță a trăit prin culoare și vers,
a făcut din peisaj un pretext al tuturor de a
descoperi interioritatea unei imagini care salvează imediatul nu numai de
perisabilitate, ci de a fi trecut
oricum. Artistul plastic Nicolae Truță și-a legat destinul
de spațiul oltenesc, Dobrețul
nefiind doar un loc geografic,
ci un spațiu spiritual generator de energii creatoare. Nu
întâmplător artistul plastic va
reuni peste timp prietenii în
acest spațiu definindu-l drept
inspirator pentru creații picturale spontane. Absolvent al
Facultății de Artă din Timișoara (1974), Nicolae Truță a
avut peste 50 de expoziții personale în țară și
a participat cu lucrări la expoziții de grup în
străinătate. Busturi ale unor mari personalități
culturale realizate de Nicolae Truță veghează
neuitarea amintind astfel de obârșiile acestora
în județele Olt, Dolj, Ilfov. În 2009, cu un an înainte de trecerea intempestivă într-o altă Lume, i
s-a acordat Distincția „Excelență în cultură”, ca
recunoaștere a excepționalei sale contribuții la
dezvoltarea vieții culturale și descoperirea de
noi talente în domeniul artelor plastice.
Publică în timpul vieții volumul Discurs
în catedrala ierbii (Ed. Scribul, Slatina, 1998)
și are ultima expoziție personală de pictură la
Galeriile Radio-Arts în august 2010. Expoziția
din incinta radioului craiovean va fi mărturia
care va supraviețui plecării inopinate a artistului plastic într-o lume poate mai generoasă cu
creatorii de frumos.
Soția artistului plastic, doamna Elena Truță
se va îngriji de memoria soțului și îi va publica
postum volumele de versuri: Raiul meu e doar
în vatră (2011), Paleta sufletului meu (2012),
Desene și crochiuri (2013), Inscripție pe coajă
de mesteacăn (2017).
La final de an ne oprim privirea spre
delectare spirituală asupra volumului aproape
modest intitulat Poezii alese (2018), cu o prefață semnată de scriitorul Paul Arețu, cel care
și face selecția textelor, într-un gest de eleganță,
care îi definește pe cei doi poeți.
Volumul se înscrie în linia poeziei autoreferențiale, un joc interior între poezia de dragoste și
poezia ludică, ambele fiind parcă scrise după un
dicteu automatic, asemeni unui Sic cogito al lui

Poezia autoreferențială
sau dincolo de cuvânt și culoare
Bogdan Petriceicu-Hasdeu (Ce e viața, ce e moartea, ce e omul). Apropierea de scrierea marelui
enciclopedist român o facem doar pentru a sublinia spontaneitatea scrierii cu evidente reflecții
asupra vieții și a morții, discurs poetic deloc
fatalist, dar uneori cu accente tragice. Aspectul ludic al unor poeme conduc la impresia că
autorul dorește să exteriorizeze captarea energiei
vieții, să transpună această vitalitate în culoare și
vers. Scriitura denotă un poet al impulsului creației, caz în care nu intenționalitatea primează, ci
spontaneitatea, ca un prea plin
de viață interioară, pe care doar
culoarea, în pictură, duritatea
pietrei în sculptură nu sunt de
ajuns. Risipitor de frumuseți,
de bonhomie, de modestie, de
un firesc al existenței personale
într-o lume tulburată de dinamica socială, Nicolae Truță scrie
versuri cu o încărcătură emoțională transpusă uneori în două
versuri. În structuri lirice mici
reușește condensarea emoției
artistice. Dacă în pictură culorile tari ale lui Nicolae Truță se
estompează ca în pasteluri, în poezie reacția este
inversă, se condensează în câteva versuri, care
devin nuclee iradiante ideatic pentru alte poeme.
Rămâne ca cititorul să relectureze volumul de
selecții și să reașeze într-o succesiune piramidală
aceste creații pentru a le demonstra evoluția interioară. Cert este faptul că sincretismul limbajelor,
pictural și poetic, conduc spre un limbaj estetic, sub impresia căruia te întrebi ce prevalează:
pictura cu irizări poetice sau poezia generatoare
de imagini picturale? Răspuns spontan: emoția
artistică în fața unui firesc al creației transpus
cu spontaneitate ca o fulguire de nestemate,
de care nu te mai desprinzi, pentru că nu poți
uita emoția pe care ai resimțit-o contopindu-te
imaginativ cu peisajele lui Nicolae Truță sau cu
aceste Poezii alese.
În poemul Umbra catedralei se profilează ca
un liant între două lumi Dobrețul, locul nașterii poetului: „Dobrețul – un firicel de apă/
Scursă din ochii nesomnului/ O pâlpâire într-o
lampă afumată/ Și un desen grav, cu tăciuni din
vatră”. Este transpunerea pe pânză și în versuri
albe a peisajului exterior (Dobrețul) și al celui
interior (apartenența la spațiul-matrice). Este
o premoniție a poetului, pe care o găsim metaforic formulată în poemul Tunel din verighetă:
„Voi nu simțiți cum mă doare/ Iarba albită de
brumă/ Și pântecul gol din ulcioare/ Cu destin
modelat doar în lumină?/ Voi nu simțiți cum mă
frige/ Ghețarul din inima neagră,/ Cum ceasul
din mine tot plânge?/ La pieptu-mi o noapte
întreagă?/ Voi nu simțiți cum mă-nalț/ Deasupra paletei mormânt/ Veriga e ruptă din lanț/
Verighetă tunel pentru vânt.”

Această premoniție îi creează poetului spațiul interior care va tezauriza regretul pentru
plecarea din spațiul-matrice, imaginile din mentalul colectiv, așa cum s-au păstrat în practicile
postfunerare în Oltenia fiind recognoscibile:
sufletul se înalță, legământul făcut aici unit prin
verigheta cununiei rămânând un tunel-liant
„pentru vânt”, cel ce duce vestea pomenirii pe
nume a dalbului călător. La finalul volumului
Poezii alese regăsim o secțiune intitulată la fel de
simplu „Motto”, și unul dintre ele este chiar dedicat soției: „O declarație de dragoste, e un calmant
amăgitor/ De aceea fug de cuvinte aruncate-ntâmplător/ Poate o zi sau două te vei simți ca
niciodată/ Iubită, adorată, în vers cu rimă îmbrățișată”. Această statornicie a sentimentelor o va
determina și pe doamna Elena Truță să cultive
memoria artistului, soțului său, prin activitatea
Asociației culturale „Nicolae Truță” și prin publicarea postum a volumelor sale de versuri.
Și totul rămâne Așteptare: „Pânzele stau
agățate-n cui/ Așteptând mirarea ochiului”. Iar
poemele, am adăuga noi, așteaptă acea identificare
a triunghiului magic: expresia estetică, impresia
estetică și emoția estetică. Ceea ce învinge uitarea
este creația generatoare de trăirea compensatorie
a iubitorului de frumos prin emoții estetice.
Nicolae Truță a fost un risipitor de frumuseți, gest făcut cu eleganță, modestie și cu
profunde rezonanțe emoționale pentru atunci
și pentru timpul ce nu se oprește în loc, doar
„ceasul din mine tot plânge” și e auzit doar de
cei ce se lasă cuprinși de miracolul creației.
Această tangență cu inefabilul ne determină să
resimțim altfel clipa trecătoare, grație lor, creatorilor de frumuseți. Le descoperim în această
continuă căutare a ceea ce simțim că ne lipsește
pentru a trăi frumos clipa cea trecătoare. ■

Grafică de Alexandru Pascu, 2021

Poezie

Când frunzele cad...
Cad tot mai multe frunze
în toamna vieții și
nopțile lungi răpesc adesea din
farmecul uitat al dimineții
Nu aș fi așa de trist dacă trezindu-mă
te-aș regăsii
în brațele-mi slăbite
de anii ce m-au părăsit
Se scutur pomii de frunze
ca viața de anii care trec
Ce mai contează dacă
iubito
nu vrei să-mi vii
Și cum să strâng atâtea frunze ce stau
căzute fără viață
cu gândul la o altă
dimineață
Tu ai plecat și sufletul îmi rătăcește
în visuri și într-o ceață deasă
Calc pe mormane triste de frunze
ce pașii mei au întâlnit cândva și pașii tăi
Atâtea frunze s-au pierdut în anii noștri de iubire
Nici tu și nici eu n-am reușit
să mai păstrăm o frunză de iubire
doar din tot atâtea
câte au căzut
Nu mai avem timp să contemplăm
la frunzele ce încă cad
A mai rămas puțin din timpul vieții

AO KENADA

Fracturi
Există pe undeva un fel de geometrie a frigului
o insistentă, anizotropă răcoare
un fel de melancolie inextricabilă
care se-apropie, ah, se apropie
și nu înţelegem de ce a crescut.
Nu știm încotro a crescut.
Presupun că a fost dintotdeauna acolo
ca un lucru al minţii confecţionat
din adverbe insensibile la căldură,
ca un lung șir de false iubiri
și nu înţelegem încotro a crescut.
Nu înţelegem cum a crescut.
Oamenii doar s-au lipit
cât mai de departe de ea,
ce triste mulţimi de spectre piezișe
mai mici sau cel mult egale
cu propriile umbre
adunate din visul cel mare
și din visul neurmat de iertare.
Vai, n-o să mă credeţi când eu
– orbul, tăcutul și surdul – voi vorbi
despre această răcoare
când ea se întinde, ah, se întinde
peste tot ce nu se poate destinde!
Eu – amputatul, prevaricatorul

Scrisul Românesc
câteva frunze și crengile
ce se golesc
în fiecare zi
Doar iubirea noastră nu va muri
vreodată chiar dacă frunzele tot cad
O iarnă vine peste copacii
goi și peste amândoi...
Când frunzele cad rămân
copacii dezveliți
Iubirea e copacul părăsit de tine
iar eu sunt frunza care cade fără speranță
E toamna vieții e timpul iubito
Când frunzele cad...

Un fir de praf
Suntem un fir de praf adus
de nicăieri
purtat de vânturi
spre neștiute
zări
Suntem nimic într-un
deșert condus de
miliardari
Dar nu uitați
Un fir de praf rămâne un
infinit
sensibil și tăcut
Trimis de Cel ce l-a creat
dintr-un nimic el merge
în infinit
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Dan
DUȚESCU

Suntem o lume rece fără
iubire ce trăiește între calculatoare
și motoare
Nepăsătoare la frunzele ce
mor... cum mor oamenii
pe paturi de spital
de boli ce dor
Știți pe cineva să-i pese că
frunzele în toamnă mor
Vaccinuri inventate și viruși
lăsați în libertate toate
cu scopuri inventate
Cu sateliți ce zboară în stratosferă
cu scopuri neștiute
Și oameni ce privesc spre ceruri mute
De ce atâta ură de ce o lume
tot înjură de ce nu mai iubim
de ce încet încet murim
Cine l-a uitat pe Dumnezeu...
ce demon ce magnat
Ce staf
Este hilar ce triste vremuri
trăim
Oricine ar fi ...în fața Lui nu e decât
Un fir de praf. ■

Poeme
acelei geometrii înfrigurate,
obnubilate de oglinda vieţilor noastre
multiplicând într-un șir nesfârșit eroarea.
De voi vorbi despre ea n-o să mă credeţi.
Pe frontispiciul somnului nostru
numai iertările dorm
ca într-un naos sincopat, primitiv
o mare mulţime
de oameni și zei deopotrivă
ori ca într-un miez de magmă amară
îngerii unor veacuri ce nu mai vor să răsară.

Despre iubire
Despre iubire vorbesc doar
lutoșii, zemoșii, solzoșii,
eu sunt un pietros
care doarme tăios și trăiește osos.
A iubi e un alt mod de a fi
nesăvârșit în a ști.
Iubirea nu se ascunde
precum carnea sau dragostea
în secunde, minute, ore și zile
nu-și atârnă prea strâmbele-i ceasuri
de peretele sinuos
al apropierii de moarte
al îndepărtării de toate.
Aici numai lutoșii pun semnul egal.

Numai solzoșii și foarte zemoșii
o descriu ca pe-un mal
de care atârnă toţi luaţii de val.
Iubirea e un altfel de dor
ce nu se stinge în lucruri
și nu se frânge în trupuri
în lutoase, zemoase, solzoase atingeri,
nu-i vis frumos de descris
și nu vine pe-un nor
ca un fior
spart într-un altfel de galben decor.
Iubirea e o neterminată
și neîndurată singurătate.
A avea nu-și găsește în ea
spaţiu deloc
iar a face
e doar o măruntă
și frântă bucată de joc.
Printre obiecte, trupuri și steaguri
a iubi își urlă-nvierea, căderea, tăcerea
căci iubește e numai durerea lui este
imposibil de spus
într-o foarte bizară și des uitată poveste.
A iubi umblă singur
mereu singur
prin adâncimile
prin nemărginimile lui a fi. ■
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Geo
CONSTANTINESCU

Casa gaiţelor,
o poveste de dragoste în vâltorile istoriei

C

ea de-a treisprezecea carte de proză
a profesorului craiovean Ion R. Popa
(autorul a debutat în 1996 cu cartea
Drumul ițelor), carte intitulată Casa gaițelor (Editura MJM, 2020), dezvăluie deja un
romancier matur, cunoscător al vieții și mai
ales al istoriei României cu puțin înaintea, dar
și în timpul și imediat după cel de-al Doilea
Război Mondial.

Romancierul prezintă o epocă de profunde
convulsii politice, sociale și umane din această
parte a Europei din perspectiva unei familii
înstărite, dintr-un spațiu denumit convențional
Șipot, aflat mereu la ciocnirea faliilor „tectonice” ale istoriei.
Ceea ce este interesant la lectura romanului
este siguranța cu care naratorul lasă să curgă
povestirea, cu obiectivitate, dar mai ales cu
o simplitate ingenios strunită în împletirea
firelor ei, fără a interveni cu elemente adiacente pentru a o complica inutil. Naratorul nu
intervine cu propriile explicații „științifice”
în reflectarea „crizelor” unei istorii bolnave,
ci lasă personajele să se izbească de acestea,
să se afirme unde este posibil după puterea,
inteligența și trăirile lor, în confruntări directe.
Romanul debutează cu primirea din partea
familiei pe cea care fusese amfitrioana și una din
creatoarele fundamentale a spațiului frumuseții
și bunăstării în acele locuri mirifice și care le
părăsise pentru un timp pentru a-și recupera
sănătatea într-o clinică din Viena. Înfățișarea ei
la întoarcere nu vestește victoria mult așteptată
în fața devastărilor bolii, dar toți cei dragi rămân
cu credința că timpul și liniștea locurilor vor
face minuni. Întâmpinată de soțul ei, Ovidiu
Pătrulescu și cumnatul Luca, sub apăsarea
suferinței „…înainte de a urca în trăsură Lelia
a privit cu duioșie, și totodată, cu zâmbet amar,

încât părea mai degrabă că își ia la revedere de
la acele meleaguri, nu că le-ar privi cu bucuria
revederii”. Suferința interioară o împiedică să se
bucure de frumusețea locurilor, după cum cei
care o întâmpină simt și dezbat în dialogul lor
neliniștile istoriei. Germania lui Hitler tocmai
invadase Polonia, iar Ovidiu, adevăratul stăpân
și creator al acelor locuri era îngrijorat, pe când
fratele său credea în propaganda fascistă, cum
că intervenția în forță fusese doar o ripostă la
provocările de pe graniță.
Între timp, Raluca, fiica lor, în perioada
vacanțelor, s-a apropiat de Radu, fiul lui Neacă
Negrilă și al soției sale, Safira, basarabeni de
origine, lucrători pe moșie. Dragostea lor se
desfășura pe malul unui iaz, la umbra unui
crâng, sub arborii care adăposteau gaițe gureșe,
care se iubeau acolo, sus.
Dar, în virtutea evenimentelor internaționale, totul se prăbușește vertiginos. Basarabia,
nordul Bucovinei și ținuturile Herței cad victimă Rusiei (care semnase pactul „briganzilor
istoriei” cu Hitler), Franța, aliatul tradițional al
României, capitulează rușinos în fața îndrăznelii „caporalului-dictator” german, iar Hitler
răpește pentru amiralul fără flotă, dictatorul
ungar, Miklos Horty, jumătate din Transilvania,
cu toate atrocitățile de după. În aceste condiții
căpitanul în rezervă Ovidiu-Dinu Pătrulescu
„avea să fie înrolat comandant de campanie”.
Cum și Radu a fost înrolat (acesta din urmă
la o școală de instruire informativă) Raluca se
ocupă de moșie, ajutată de doi tineri cu care
încercase activități conspirative de democratizare a țării. Cu sănătatea din ce în ce mai
șubrezită, Lelia se stinge la Viena, iar germanii, din ce în ce mai slăbiți pe front, încep să
se comporte ca stăpâni peste țara parteneră de
război și să rechiziționeze cam tot ce găsesc, cu
promisiunea vagă că vor plăti cândva.
Dar istoria își urmează cursul ei, convulsiunile interne pricinuiesc lovitura de palat de la
23 august 1944, condusă de comuniști și câțiva

membri ai partidelor istorice sub oblăduirea
regelui nevârstnic, Mihai I, când România
capitulează fără a fi semnat un armistițiu cu
Imperiul de la Răsărit.
Atunci peste paradisul de la Șipot au năvălit bolșevicii înarmați, cu sete de sânge și de
răzbunare. Cât au stat acolo s-au făcut stăpâni
peste tot și peste toate, iar Luca Pătrulescu,
oportunist, profitând de unele neînțelegeri cu
nemții, a încercat să le intre în grații, fără a-și
putea recupera moșia.
După trecerea lor a urmat așa zisa împărțire
a pământurilor către țărani, dar numai spre a-i
amăgi și a realiza colectivizarea forțată. Radu, la
rândul lui intră în această horă, devine activist
în domeniu, își reneagă iubirea cu Raluca, dar
nu rezistă mult, cu toate că se afla sub protecția
lui Luca. Deși tatăl său, pentru a nu-i periclita
cariera, devine membru de partid și participă la
evenimente, cu bunul simț al țăranului, totuși,
Radu nu se poate menține în ierarhia politică
construită pe violență, luptă de clasă arbitrară,
de consistența nisipurilor mișcătoare. Deși rușii
în trecerea lor pustiiseră codrii unde s-au iubit,
„casa gaițelor”, cum îi spuneau atunci, Raluca
purta în pântec rodul iubirii lor firești, nevinovate, dar ca simbol al unui viitor nesigur în jur,
trunchiat, iar el va plăti pentru aceasta.
Romanul se încheie cu drumul „în duba”
bine-cunoscută de toți românii către direcția noii securități a statului. Aici romanul se
frânge, parcă, și-i lasă autorului poarta deschisă către o posibilă continuare. Pentru că
istoria a fost necruțătoare cu destinele umane
în această parte a Europei, dar mereu avidă
să-și dezvăluie adevărurile, chiar dacă au fost
multă vreme ascunse sub obroc. Iar literatura
și-a adus mereu contribuția întru revelarea lor,
mai ales în ultima vreme. Desigur, totul venind
din partea unor autori care o înțeleg și au capacitatea de a o face să re-trăiască prin operele
lor. Iar profesorul Ion R. Popa, cu acest roman,
a dovedit-o din plin. ■
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Mihai
FIRICĂ

„Am jucat în prima parte a carierei mele pe Tipătescu și Caţavencu”
Mihai Firică: Am vorbit despre viața reală,
despre scena politică, despre cetățean și postura
aceasta de cetățean turmentat înainte de alegeri.
Vreau să vă întreb acum, cum priviți de pe scenă
spre cetățeanul de pe stradă, vecinul dumneavoastră, omul obișnuit, nu doar către publicul
dumneavoastră din sală, cu săli arhipline?
Ilie Gheorghe: Vedeți, eu am o vârstă. O
vârstă și o experiență. O experiență de scenă, o
experiență de viață. Am avut copii, i-am crescut ca lumea, i-am făcut oameni. Am construit,
am sădit pomi, am tăiat viță-de-vie. Deci relația mea, dintre mine actorul Ilie Gheorghe și
omul pe care îl întâlnesc pe stradă și-n ochii
căruia, de multe ori, încerc să descopăr gânduri
nepătrunse, cum zicea Eminescu. Dar gânduri
care, dacă rămân numai la faza de gând, nu
dau nimic. Eminescu spune căci gândul rău
nimic în lume schimbă, „În zadar gândești,
căci gândul,/ Zău, nimic în lume schimbă.”. Îi
văd atât de plini de gânduri și totodată, atât
de neputincioși. Pentru că nu pot să facă din
gândul lor o armă cu care să se impună. Rămân
la acest nivel. Nivelul visului, al dorinței. Și cum
mângâie dorința pe orice muritor, tot poetul o
spune, așa și el încearcă la un moment dat să-și
găsească liniștea în propriile visări, în propriile
vise. În aceste proprii dorințe. Eu vă spuneam,
joc un rol Faust, în momentul de față, și el spune
de la început: „O viață întreagă filosofia, dreptul
și medicina am studiat și din păcate, chiar teologia. Temeinic și cu zel înflăcărat, dar nu putem
să știm nimic, văd bine, iar inima se face scrum
în mine”. Așa și noi, actorii, vedem atât de multe
lucruri, operele cărora noi încercăm să le dăm
viață, personajele pe care le interpretăm, le dăm
suflare, la un moment dat, ne dăm seama că
toate acestea sunt nimicuri, vechituri, tot Faust
zice, „mai mari, mai mici, nu ne fac lumea ca de
molii, oare?” Ei bine, eu, actorul Ilie Gheorghe,
cu experiența pe care o am, cu dragostea față de
orașul acesta superb, vă spun, am văzut 600, 700
de orașe din lume. Am călătorit foarte mult. Mi
s-a propus să rămân să conduc un post de radio
în Australia, un alt post de radio românesc în
Canada. În Craiova sunt din 1950.
M.F.: Sunteți de 50 de ani în Craiova. De ce,
pentru a vă provoca, măcar la București n-ați
plecat? S-au întrebat mulți.
I.Gh.: De ce București? „Orașul prăbușirilor”...
era un subiect de roman fabulos. La vârsta la care
fusesem invitat să mă duc la București, și stăruiseră foarte mult directori de teatre, îmi făcusem
deja prieteni, în Craiova, prinsesem rădăcini.
Și-ai văzut un pom când și-a prins rădăcini și-a
dat primele fructe, care sunt și cele mai frumoase
și cele mai bune, când începi să-l strămuți în altă
parte se ofilește. Moare. Eu nu eram nici omul
care să mă pot plia pe cercuri din astea, ca să zic,
oculte, cu învârteli, cu oameni care intră pe uși
îndoielnice sau lăturalnice, care pun piedici.
M.F.: Este limpede, nu v-ați fi putut integra
într-o lume pestriță a Bucureștiului, cu grupări
și intrigi greu de înțeles.

I.Gh.: Eu sunt altfel, așa cum am primit
și învățătura de dascăl ‒ să picuri în sufletul
omului învățătură frumoasă, curată, aleasă. Să-l
investești cu dragostea de aer, de pom, de apă,
de pământ, de țărână, de mamă, de tată. Să-și
facă din muncă icoană. Eu nu puteam, la un
moment dat, să părăsesc mentalul acesta atât de
frumos al interiorului meu. Pentru ce? Pentru
relații poate, uneori, tenebroase, uneori, necinstite pentru că într-o cursă de cai nu e bine să
rupi picioarele calului care aleargă înaintea ta
numai ca să-i treci tu înainte. Ori, eu nu puteam
să fac lucrul acesta și n-am părăsit Craiova.
M.F.: Este „fairplay-ul” acela pe care nu dau
mulți două parale...
I.Gh.: Dragostea mea este față de orașul
acesta uluitor, Craiova, de drumul ăsta către
Giubega, unde m-am născut. De Măgura Cerbului, dintre Giubega și Perișor, de plaiurile
pe care nu le-am părăsit nicioadată și-mi apar
în vis… Eu am avut copilărie frumoasă, deși,
am fost copil sărac. Am bătut cu piciorul câmpurile din Giubega, știam toate viile, strugurii
care se coceau mai înainte, fructele care se pârguiau mai devreme, cuiburile de păsări prin
copaci, mă cățăram, mă duceam unde sufletul
meu dorea. Adică, eu m-am hrănit cu tumultul
acestui câmp plin de energii. Mi-am tras învățăminte din frumusețea învățăturilor familiei
mele, mai târziu, și ale dascălilor mei. Mi-am
făcut magiștrii, mi-am făcut modele.
M.F.: Trăiți toate aceste momente pe care le
spuneți de parcă acum ne plimbăm pe o uliță
din Giubega.
I.Gh.: Și trăiam cu o intensitate extraordinară. Simt că am acea energie extraordinară de
acolo, din locul nașterii mele.
M.F.: Vă mărturisesc cu amărăciune, de
multe ori am avut senzația aceasta, că politicienii, cei care sunt deja aleși, au uitat de
unde au plecat. N-ați avut aceeași senzație și
dumneavoastră?
I.Gh.: Sigur că da, am avut posibilitatea
asta, la un moment dat, să apelez la un ins
care a plecat din Craiova, a ajuns într-o postură foarte mare și știți cum mi-a spus: Păi nu
sunt astăzi în București. Poimâine o să plec
în străinătate. N-am nicio posibilitate acum.
Dacă crezi că poți, uite, ți-aș recomanda să stai
de vorbă cu altcineva. Cred că… Îmi pare rău
acum. Și, prieten care a mâncat în casă la mine,
care a băut un pahar cu vin din vinul meu bun
și curat. Care m-a sărutat, uneori, pe obraz.
Transmițându-mi, la un moment dat, încrederea că pot să apelez la el și, totuși, mi-a arătat
umărul. Mi-a spus: nu pot. Îmi povestea un
prieten tot așa, ajuns într-o situație la Paris și
a apelat tot la o mare personalitate care a ajuns
acolo, din părțile noastre. Și care i-a spus, n-am
cum să te iau pentru că mi-au plesnit niște țevi
la calorifer, instalația de apă nu curge și n-am
cum să-ți ofer condițiile. Și i-a întors spatele.
Unde? Într-un spațiu în care te simți foarte
singur. Vă spuneam că am lucrat opt luni de

zile în Anglia. Eram atât de singur cum nu vă
puteți închipui. Apreciat, jucam foarte mult,
dar eram singur. Nu comunici, în sensul că,
dacă ai vrea să comunici, ori intri în spații clar
obscure, viciate, ori dacă vrei să rămâi coloană
vertebrală, imparțial, curat, frumos, cuminte,
atunci nu ai nicio posibilitate de a te plia.
M.F.: Eu sper ca acest dialog să fie citit și de
politicieni, de candidați care sunt în campanie
și unii dintre ei se vor instala în fotolii în care
se cred nemuritori.
I.Gh.: Știu, dar la un moment dat, simt că
nici ei nu au mâinile slobode. Și ei au cătușele
un pic mai largi decât le avem noi, poate, ceilalți. Dar am credința că sunt, între ei, oameni
care își vor pune sufletul spre binele acestui
câmp energic care este Oltenia noastră. Definind ținuturile spațiului românesc, un lider
militar spunea: „Înțeleapta Moldovă, bogata
Transilvanie, bătrâna Dobroge și credincioasa
Oltenie”. E singurul ținut care n-a trădat niciodată în istorie, Oltenia.
M.F.: Atunci când v-am întrebat dacă vi
s-au propus diverse funcții, diverse roluri politice pentru postura de a candida m-am gândit
imediat și la faptul că sunteți un excelent orator.
Aveți o piesă Oratorul pisicilor turbate, memorabilă și multe replici care stârnesc hohote de
râs. Ați luat, practic, replici rostite din Parlament și le-ați pus pe scenă.
I.Gh.: Păi, aș putea să iau replici de la televizor sau din piață. Da, am luat unele exact din
Parlamentul nostru. Le-am ales din Monitorul
Oficial, partea a doua.
M.F.: Deja din Monitorul Oficial, adică a
fost consemnată oficial și demagogia...
I.Gh.: Păi, toate discursurile din Parlament
sunt publicate în Monitorul Oficial. De acolo
am luat aceste inserturi. Era un parlamentar,
nu-i spun numele, un senator de prin Constanța, care la cinci cuvinte se scărpina. Fie în
cap, fie la subțiori, fie la spate, fie pe unde-l mai
duceau mâinile. Dar ce spunea el acolo, era atât
de banal, aș putea chiar să reproduc câteva.
M.F.: Evident că nu contează numele politicianului, mai ales că l-ați transformat în personaj.
I.Gh.: Spunea: „Nu credeam că voi ajunge
ziua în care să apăs pe un buton și prin el să
votez ca poliția română să meargă în alte țări.
Poliția română pregătită ca un fel de comando
de legiune străină să meargă și să instituie
ordinea...”. Care ordine, a cui ordine, și se
scărpina. „...în alte țări. Adică să văd eu curcanii noștri, chipeșii noștri curcani omorând
găinile din Somalia, orătăniile din nu știu ce
țări sau, doamne ferește, poate chiar oameni.
Mă refuz unei asemenea atitudini. Să mi se
usuce dacă voi vota”. Iată discurs de senator
din zilele noastre. Ca să nu mai spun că era
unul care răgnea: „Domnule ministru, domnilor miniștri, toate au o limită. Și cu atât mai
mult trebuie să punem capăt hoției. Atenție,
hoției patriotice, în primul rând.
Continuare în p. 20
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Dau ca exemplu orașul meu natal, în care,
trebuie să vă spun, s-au furat banii pentru soclul
pe care urma să fie așezat bustul unui mare domnitor român, nu-i dau numele că mi-e rușine în
fața dumneavoastră și-a istoriei”. Sau, altul vorbea
despre o pisică turbată dintr-o comună, în final
care a fost împușcată dar toată lumea a început
să-și împuște câini, pisici, orătănii și așa mai
departe. Sau, altul tot la fel, vorbind despre corupție, spunea: „Mult curaj trebuie să ai ca să vorbești
în fața unor scaune goale despre morală și politică. Auziți, morală. Iubind, însă, retorica, iată-mă
că pot vorbi și în văzduh. Primul lucru pe care
vreau să-l spun e că nu putem hrăni poporul doar
cu câțiva pești. Ce zic pești? Obleți. Asta numai
Iisus Hristos a făcut-o”. Auziți discurs din Parlamentul zilelor noastre de astăzi. Extraordinar!
M.F.: Trebuie să spunem că în Monitorul
Oficial se publică discursurile nu ale unor comedianți, ci aleși ai cetățenilor.
I.Gh.: Discursurile senatorilor și deputaților
din Parlament, în partea a doua a Monitorului
Oficial. Tot este strâns acolo, un depozit de umor
involuntar și perle ale demagogiei fără margini.
M.F.: Există anumite zile când se susțin acele
interpretări, interpelări pentru Guvern, în care
sala este goală, dar rând pe rând, parlamentarii
vin și citesc discursuri în fața unor scaune goale.
Era o astfel de scenă ca de teatru? Or fi scaunele
de prin vecini, vorba poetului.
I.Gh.: Da, și am luat patru piese, mai puțin
cunoscute, din Caragiale, am introdus opt
asemenea discursuri din Parlamentul nostru,
după care am încheiat iar cu Caragiale. Era un
moment în care cu numărătoarea voturilor de
astăzi e numărătoarea steagurilor de dinainte.
M.F.: Cu Pristanda care număra până-i
ieșeau la număr...
I.Gh.: Da, și spunea la un moment dat: „Dacă
vom vota” și spunea președintele Senatului: „Vom
vota, domnule! Avem vot prin ridicare de mâini.
Vă rog să ridicați mâinile ca să fie numărate. 23.
63”. Nu știa să facă socoteala. Ce soluție a găsit: „Să
se ocupe matematicienii de treaba asta. Și-acum
pentru toți. Sunt momente în acest Parlament
când 60 trebuie să însemne, uneori, 70, sau invers.
Dar când sunt peste 80 se crede că nu-s nici 70.
Șase colegi, când au văzut că sunt 83 și-au luat servietele și-au plecat. Întreb: Este acesta răspunsul
civic pe care îl dăm populației României”.
M.F.: Ați reprodus, deja, un discurs din Parlament transpus în piesa Oratorii pisicilor turbate.
Ați jucat acest rol al politicianului, al candidatului. Caragiale împletit cu discursurile de astăzi.
I.Gh.: Absolut. Dacă ar veni nenea Iancu, ar
sări-n sus de bucurie, cum zicea Marin Sorescu:
„Să sărim în sus de bucurie”. Așa ar face Caragiale
astăzi pentru că dilema lui și nemulțumirea lui
cu oratorii din vremea sa s-a împlinit astăzi în
vremurile noastre. Ori, vedeți, Titu Maiorescu
spunea într-un articol celebru Oratori. Retori.
Limbuți: „Oratorul vorbește ca să spună ceva.
Retorul vorbește ca să se audă vorbind. Iar limbutul ca să se afle în treabă”. În zilele noastre foarte
puțini sunt oratorii care vor să spună ceva. Cei
mai mulți sunt cei care se ascultă când vorbesc. Să
se audă. Retorii, retorismul, retorica goală, lipsită
de sens, de sevă. Și limbutul, mai sunt și din ăștia,
sunt câțiva acum pe care îi vedem și nu putem
să ne debarasăm de ei. Care vorbesc ca niște
roboți. Este de necrezut. Nu culoare, nu nuanță,

nu accent. Este o revărsare de vorbe, vorbe și iar,
vorbe. Și Eminescu zice: „Și când vezi că toți aceia
care vorbe mari aruncă/ Numai banul îl vânează
și câștigul fără muncă,/ Azi, când fraza lustruită nu ne poate înșela,/ Astăzi alții sunt de vină,
domnii mei, nu este-așa?/ Prea v-ați arătat arama
sfâșiind această țară,/ Prea făcurăți neamul nostru
de rușine și ocară,/ Prea v-ați bătut joc de limbă,
de străbuni și obicei,/ Ca să nu s-arate-odată ce
sunteți ‒ niște mișei!”.
M.F.: Ați interpretat multe roluri în filme, nu
doar pe scena de teatru. Fac doar o trimitere la
Moromeții. Acum unde mai regăsim preocuparea reală pentru lumea de la țară, lumea satului,
în felul în care există, cum există acum? Unde
regăsiți această grijă?
I.Gh.: Acum arătarea fundului gol și-a erotismului, cum să spun, revoltător, devine operă
de artă. În loc să te mai apleci asupra acestor
subiecte eroi, Setea de Titus Popovici, Ion de
Liviu Rebreanu, Baltagul de Sadoveanu. Toate
se hrăneau din acest spațiu imens și desăvârșit
al satului românesc. Al acestui ținut, unde „s-a
născut veșnicia”, cum spunea Lucian Blaga.
Astăzi ia teme de o ignoranță crasă, pleacă de la
un eveniment care n-are nimic profund, nu este
nici arhetipal. E un șiretlic în felul său. Nu girează
prin substanța lui elemente generale de conduită
în spațiul românesc și face din el o mare gogoașă.
M.F.: Din zona aceasta rurală, pe care o
iubiți cu ardoare, încerc să transfer discuția către
un orizont mult mai larg. Ați avut experiențe
în Anglia, deci, ați jucat pe toate continentele.
Cunoașteți lumea artistic. Vorbiți-mi de marile
roluri jucate de alți actori, români și străini, care
v-au impresionat, vorbind tot de zona politică.
I.Gh.: În A treia țeapă de Marin Sorescu era
o scenă în care actorul Nae Gheorghe Mazilu
era atât de tulburător în ceea ce spunea. Era un
călător prin spațiu, prin timp, încât, în momentul în care se retrăgea de pe scenă, publicul
plângea în sală. Acest actor, prin întrebările pe
care i le pune Vlad Țepeș, dezvolta atâta tragedie interioară a câmpului de unde vine încât
înspăimânta. Îl întreba bunăoară: „‒ De unde
vii tu, omule? ‒ Nu știu.” sau „‒ Pe vremea cui
trăiești tu, omule? ‒ Nu știu că, încă, nu s-au
ales, că-s certuri mari. Se taie pe capete.”
M.F.: Dar roluri din acelea despre oameni
politici pe care le-ați remarcat?
I.Gh.: Primul premiu UNITER pe care
l-am luat a fost cu rolul politic Pavel Stoian
din Puterea și adevărul. Un rol care voia să-l
întruchipeze pe Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Povestea era atât de frumoasă, dar atât de gravă.
Problemele pe care trebuiau să le rezolve oamenii aceia erau atât de ale neamului nostru, la un
moment dat, încât cu o durere a lor interioară

Interviu
își dădeau seama că nu pot face nimic pentru
că, la rândul lor, erau călăuziți de alte spații, de
alte opresiuni, de alți factori cărora nu puteai să
te împotrivești pentru că erai eliminat, nu așa
ca persoană, ci fizic erai eliminat.
M.F.: Vremuri extrem de dificile și atunci,
când actorul reușea să mai transmită un mesaj.
Pe de altă parte, acum am trăit și o și trăim o
perioadă de criză. S-au implicat actori, evident
mă voi referi la o scară foarte înaltă, foarte foarte
mare, Ronald Reagan, un actor poate mediocru,
dar un actor politic extrem de important.
I.Gh.: Care a făcut ce-a făcut din sistemul
comunist. Pentru că el împreună cu Papa, cel care
era atât de luminat de Dumnezeu, au reușit la un
moment dat să destrame acea cumplită caracatiță.
M.F.: Întâmplător sau nu? După o carieră de
actor la Hollywood, Ronald Reagan a devenit
liderul despre care se poate spune că a fost liderul
care a învins comunismul. De ce tocmai un actor?
I.Gh.: Eu sunt convins că el, în interiorul lui,
n-a vrut să se facă actor. El a vrut să se facă actor
doar ca să cunoască lumea. Shakespeare spunea:
„Teatrul este o scenă în care se oglindește ca într-o
oglindă de cristal viața”. Ori, el a vrut, ca actor, să
se implice în viața reală și de acolo să descopere
adevăratele sensuri pe care, ulterior, și-a permis
să le rezolve. Și cu mult tact și cu multă pricepere.
De asta și termină cum termină. Asemenea mari
minți ale omenirii termină destul de repede viața.
El a trăit mai mult, dar s-a prăbușit înainte de a
se stinge dintre noi.
M.F.: Am să vă rog să interpretați, știu că
jucați Caragiale, suntem în anul Caragiale, ultimul rol, Trahanache. Evident, nu pot să ratez
momentul și să vă rog să spuneți câteva replici.
I.Gh.: Păi, prima replică a lui Trahanache
când intră-n scenă, zice: „O! Ce coruptă soțietate!
Nu mai e moral, nu mai sunt prințipuri, nu mai e
nimic: enteresul și iar enteresul. Bine zice fiu-meu
de la facultate alaltăieri în scrisoare: vezi tânăr
tânăr, dar copt, serios băiat! Zice: „Tatițo, unde
nu e moral, acolo e corupție, și o soțietate fără
prințipuri, va să zică că nu le are! ... Auzi dumneata, mișelie, infamie. Cum putem noi, frate,
să punem candidatura unui plastograf. Înțeleg,
plastografie până unde se poate. Dar până aici,
nu înțeleg.” Deci, iată, Caragiale cum vorbește
despre plastografia zilelor noastre. Candidatura
plastografilor. Cât este de contemporan. De ce
vă spuneam că este o operă deschisă. Așa cum
marii oameni, marii creatori ai lumii, Goethe,
Umberto Eco ne-au lăsat operele lor valabile în
orice spațiu al acestui pământ, la fel și Caragiale.
Opera lui se joacă în Chile, se joacă în Japonia, se
joacă pentru că elementele pe care el le dezvoltă
în paginile sale, sunt cele care domină, uneori,
și câmpul. Oamenii așa-s făcuți.
Mai pot recita. Zice el la un moment dat:
„Dumnezeu al martirilor noștri! La ce grandioasă
epopee aș fi asistat eu dacă nu clasicii mei, ci reacționarii de astăzi, ciocoii de astăzi, ar fi caterisit
un mitropolit”. Termenul „ciocoi” îl folosește unu
destul de des. Iar oamenii noștri ar fi apărat biserica în fața poporului. Astăzi s-a împlântat cuțitul
până-n prăsăle, în sânul nenorocitei Românii. Iar
cadavrul ei sângerând s-a aruncat la picioarele
tigrului negru. Jos sus. Sus jos. Acelea ar fi fost
întruniri, nu dezbateri ca ale dumneavoastră.
Păcat. Am pierdut mult.
M.F.: Maestre, vă mulțumesc!
Interviu realizat de Mihai Firică (12 noiembrie 2012)
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n ciuda violenței neașteptate cu care valul
numărul patru al pandemiei a virusat viața
noastră cea de toate zilele, teatrul și-a redezvăluit vocația supraviețuirii, așa cum au
dovedit-o fie Festivalul Național din București,
desfășurat online, fie numeroase premiere de
pe scenele de la Craiova, Cluj-Napoca, Oradea,
Arad, Iași, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamț etc.
Cu o participare a publicului de numai 30%,
ne-am aflat și noi în fața unor mărturii ale artei
spectacolului de a răspunde în continuare speranțelor de normalitate. Ne vom referi aici la
trei premiere bucureștene, al căror numitor
comun îl constituie preocuparea realizatorilor de a conferi noi înfățișări și tâlcuri unor
texte celebre sau binișor instalate pe ecranul
memoriei afective a iubitorilor teatrului.

Scenă din spectacolul Kiritza cântă și dansează

Kiritza cântă și dansează: La Naționalul bucureștean, eminentul om de teatru Gigi
Căciuleanu, cu un remarcabil palmares de succese la București, Târgu Mureș, Sibiu, Constanța
sau, în ultimii trei ani, la Gala „Hop” organizată
de UNITER, revine cu un spectacol edificator,
intitulat Kiritza sau jocul de-a…, unde „veselul
Alecsandri” se dovedește încă generos cu zâmbetul și buna dispoziție dăruite celor care mai
știu să râdă. Este o adaptare temerară și convingătoare prin mariajul teatrului cu muzica și
coregrafia, din care nu lipsesc trimiterile la actualitate, unde Kiritza ne spune că „toată lumea azi
postează” (în loc de fumează), chiar dacă această
„modă” a deschis larg ușile prostiei și vulgarității. Cu partituri muzicale semnate de Oﬀenbach
și de Paul Ilea, decorul simplu dar funcțional
al Florilenei Popescu-Fărcășanu, costumele
Lilianei Cenean și light-designul lui Cristian
Șimon, spectacolul conceput de Gigi Căciuleanu (asistent-coregraf Lelia Marcu-Vladu)
prilejuiește o remarcabilă demonstrație de
vioiciune și profesionalism tuturor membrilor
trupei, din rândul cărora i-aș remarca pe Oana
Berbec, în rolul titular, apreciată solistă la Opera
Națională din București, aflată la cea de-a doua
colaborare cu regizorul, după TragiComedy, pe
scena Operei (2017), Mihai Calotă, Aylin Cadâr,
Ionuț Toader, Florin Călbăjos, Emilan Mârnea,
Victoria Dicu, Alex Moustache, Petre Ancuța,
dar nu numai pe ei. Cred însă că o evoluție mai
greu de uitat este aceea a lui Lari Giorgescu
(Guliță, Cuculeț, Șarl), actorul bucureștean cu
„rădăcini” craiovene, devenit astăzi un apreciat discipol al maestrului Gigi Căciuleanu,
dezvăluindu-și în chip performant aptitudinile
sale pentru teatrul coregrafic, împreună cu o
manifestă bucurie a jocului. Cum spectacolul
este construit cu o distribuție dublă, iar unora
dintre interpreți le revine meritul interpretării
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Farmecul
poveștilor reinventate
mai multor roluri, publicul va fi iscodit probabil să vadă încă o dată Kiritza, spre a-i putea
admira pe toți cei chemați să dea viață acestei
povești „reinventate” peste timp, după versiunea
convențional-tradițională împlinită pilduitor în
prim-plan cu Miluță Gheorghiu, Tamara Buciuceanu-Botez și Draga Olteanu Matei.
„O insulă de sunete”: Acesta este spațiul…
„shakespearian” creat surprinzător de furtunoasa Ada Milea pentru Prospero, Caliban,
Ariel și nu numai ei, în versiunea „muzicală”
a Furtunii pe care Teatrul „Bulandra” ne-a prezentat-o acolo unde, cu ani în urmă, copleșiți de
emoția incendiară a momentului, îl auzeam pe
marele și regretatul George Constantin (Prospero) implorându-l pe Ariel să ne aducă „prinos
de spirit”. Legitimată regizoral de o replică
autentică rostită de Caliban, potrivit căreia
„insula e plină de zgomote, ecouri, armonii,
dar nu fac rău, fac bine”, scenografia lui Andu
Dumitrescu configurează o mulțime de microfoane, instrumente, camere video și proiecții
prin care personajele își deapănă gândul și fapta,
potrivit celor mai semnificative evenimente
din celebrul text . Este mai degrabă o versiune
„repovestită”, decât reinventată, după Furtuna,
în care muzicalitatea partiturilor, bine „orchestrate” de regizoarea-compozitoare, sinceritatea,
umorul delicat sau tensiunea dialogului și împletirea armonioasă a imaginilor de pe ecran cu o
mișcare scenică redusă la esențial alcătuiesc o
ambianță propice contopirii realității cu visul,
îndemnând privitorul către libertatea propriei
sale imaginații interpretative. Meritele pentru
împlinirea acestui discurs artistic încheiat sub
semnul creștinesc al iertării și generozității, le
revin deopotrivă celor cinci actori, capabili de
a da chip și glas muzical eroilor piesei: Cătălin Babliuc, Lucian Iftime, Silvana Negruțiu,
Anca Sigartău și Maria Veronica Vârlan. Și în
acest spectacol interpreții au șansa de a întrupa
mai multe partituri prin jocul lor minimalist,
susținut în chip inspirat de muzică și de expresivitatea binevenită a imaginilor video. Ele ne
poartă fie pe acea mare torturată de furtună,
întrunind capriciile adeseori răuvoitoare ale
naturii, fie la confruntarea intimă cu numeroase
prim-planuri, edificatoare pentru trăirile personajelor și, în egală măsură, semnificative pentru
seismele naturii umane. Când dinspre talazurile
înspumate ce amenință cu pieirea corabia viitorilor musafiri ai insulei se aud în mod regulat
strigătele lor disperate „Ajutor, ajutor, ne scufundăm, ne scufundăm”, nu puțini dintre spectatorii
vaccinați și distanțați din sala „Toma Caragiu”
se vor fi confruntat involuntar cu sentimentul
unor jurnale de actualități, de pe micile noastre
ecrane, unde criza sanitară, criza politică și criza
economică, plus perspectiva acelei mult trâmbițate crize mondiale de energie ne fac să trăim
sentimentul că ne aflăm și noi pe o corabie în
derivă sau pe o insulă unde suntem ultimii, adică
cei care trebuie să stingă lumina…
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Fără complexe în fața istoriei: Când Horațiu
Mălăele s-a hotărât să pună în scenă la „Bulandra” piesa Tache, Ianke și Cadâr, după Victor
Ion Popa, momentul avea în spatele său istoria
cât o mitologie a spectacolelor înnobilate de
creațiile unor monștri sacri ca Alexandru Giugaru, G. Timică, Ion Sorbul și Jules Cazaban
(1932), Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu
și Marcel Anghelescu (1976), Marin Moraru,
Radu Beligan și Gheorghe Dinică (2001), dar
și recordul obținut de montarea din 1957, tot
la Bulandra, în regia lui Al. Toscani, cu Ștefan
Ciubotărașu (Tache), Jules Cazaban (Ianke), Ion
Manta (Cadâr), Carol Kron, Octavian Cotescu,
Virginia Stoicescu și Ileana Predescu în celelalte roluri, care a văzut lumina scenei în 877
de reprezentații! Convins că „dincolo de tonul
romantic-pătimaș, emoționant în epocă, dar
întrebător în actualitatea noastră pragmatică și
grăbită, piesa conține o temă profundă și are o
alcătuire excepțională, aidoma operelor marilor

Scenă din spectacolul Tache, Ianke și Cadâr

maeștri comediografi de pretutindeni și chiar din
toate timpurile”, regizorul și-a propus să realizeze
acum o adaptare pe măsura „distribuției ideale
din componența faimoasă a Teatrului Bulandra, care să depășească tentația comparațiilor
cu montările anterioare”, împlinind încredere
deplină a realizatorilor în „destinul sărbătoresc”
al noului spectacol. Alături de cei trei vecini
comercianți cu micile lor magazine (de cartier),
astăzi devenite istorie, întrupați de Horațiu
Mălăele (Ianke), Răzvan Vasilescu (Cadâr) și
Mihai Constantin (Tache), îi vom întâlni pe
Matei Constantin, fiul lui Mihai și nepotul lui
George Constantin (ce familie de actori!), în
rolul Ionel, Maria Veronica Vârlan (Ana), Dana
Dogaru (Baba Safta) și Adrian Ciobanu (Ilie).
Echipa acestui demers artistic pregătit și el de
o viață lungă (așa cum au dovedit-o cu brio
spectacolele lui Horațiu Mălăele, ca regizor și
interpret cu piesele Cafeneaua, Puricele sau Măscăriciul), este completată prin scenografa Maria
Miu (asistent scenografie Maria Constantin),
George Marcu și Mihai Bisericanu (muzica),
Grigore Andrei Mihai (light-design), Valentin
Mârșu (videoproiecție). Fără a ignora acel comic
de situație și limbaj, generat de însuși pitorescul
caracterelor și de maniera lor diferită de a trăi și
de a conferi adevăr evenimentelor piesei.
Continuate în p. 22
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Oameni și câini
Lumină și deșertăciune

M

esajul regizorului Radu Afrim din noul
său spectacol de la Teatrul Național din
Craiova nu are nevoie de traduceri. Se
limpezește încă din debut, în cuvinte
care îi dezvelesc sensurile. Și în final, în timp ce
urmărim calea spre lumină a unei ființe care luptă
cu fiecare pas pentru a ajunge la ea, ni se mai dezbracă încă o dată de mantia scenei, ca să nu uităm.
câine cu om. câine fără om e un spectacol
despre câini și oameni, despre oamenii din
câini și câinii din oameni. Nu e un spectacol
pe care să îl povestești și să îl analizezi sub lupă
cu ochi critic. E un manifest al umanității în
cele mai vulnerabile ipostaze, al fragilității, al
spaimei, al ororii, al frumuseții, al iubirii, întins
pe patru ore, cu o pauză la mijloc, cât să îți
dea prilej să mai respiri. Și să mai poți să mai
înghiți încă o porție de adevăruri.
Regizorul Radu Afrim nu menajează. Poate
fi agresiv, poate fi acid, poate fi tranșant. Dar e,
în același timp, fragil, amuzant, copilăros, poetic.
Mereu uman. Caută umanitatea, cu florile și cu
mucegaiurile sale în orice, pentru a o reda oamenilor pe scenă. Și asta îl face, de fapt, magnetic. O
caută în asfalt, în buruieni, în paturile oamenilor,
în tăcerile care latră cel mai tare, în amintiri personale, în confruntările noastre cu noi înșine.
Am văzut patru spectacole regizate de
Radu Afrim până acum, dar în niciunul nu am
observat emoția mai dezgolită în fața ochilor
tuturor ca aici. Nicăieri nu am văzut sinceritatea pulsând atât de puternic și nici actorii atât
de transfigurați.
Pentru George Albert Costea, câine cu om.
câine fără om este, poate, cel mai intens pelerinaj în propriile-i străfunduri artistice. L-am
văzut prima dată pe George într-unul dintre
spectacolele din timpul facultății și vorbeam
cu unul dintre colegii săi de an despre talentul
pus la dospit. L-am urmărit cu atenție în spectacolele montate la Teatrul Național „Marin
Sorescu” din Craiova atunci când s-a alăturat
echipei. Și așteptam acel spectacol în care să se
reverse, pur și simplu. Iată că a sosit.
Continuare din p. 21

Spectacolul acesta surprinde plăcut prin
simplitatea și firescul unui umor când mucalit,
când exploziv, dar mereu generos, sub care se
înfățișează, cu discreție, deloc ostentativ, teme
de mare altitudine, cum ar fi intoleranța etnică
și religioasă, sau eternul conflict dintre generații.
Este poate o mică fereastră deschisă către viața
de familie din „clasa de mijloc” și din categoria
micilor comercianți (astăzi amândouă pe cale
de dispariție), cu bucuriile și seismele provocate de un fapt menit să dea o lovitură puternică
tradițiilor și mentalităților sacrosancte, ce construiesc o barieră în fața căsătoriei dintre un
creștin și o evreică.
Adeseori, interesul față de caruselul întâmplărilor și de modul cum se va încheia conflictul
„arbitrat” de Cadâr, în mod firesc atenuat în
cazul acestui text bine cunoscut spectatorilor

Teatru
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Dar alături de George, ar trebui menționați
aici toți cei din distribuție, extraordinari fiecare
în felul său, uniți de franchețe și de maturitate.
Cred că procesul urzirii unui astfel de spectacol este, dincolo de toate, experiența cea mai
prețioasă pentru ei. Și l-aș aminti neapărat pe
Mihai Viță, pentru expresivitatea sa autentică
și matură, deși parcursul său artistic e abia la
început. Aș menționa-o pe Ramona Drăgulescu, pentru profunzimea pe care o transmite
atât de aparte. Pe Alex Calangiu, căruia i se înfig
rădăcinile tot mai adânc în scenă cu fiecare
proiect teatral. Pe Romaniţa Ionescu, pentru
fiorii pe care îi dă cu atâta naturalețe. Raluca
Păun, neclintită în naturalețea jocului, indiferent de rolul care o provoacă. Alina Mangra,
pentru care am o slăbiciune încă de când am

remarcat-o în Elefantul din Cameră și care are
abilități atât de prețioase, care continuă să iasă la
iveală spectacol cu spectacol. Costinela Ungureanu, din ce în ce mai pătrunzătoare. Iulia
Lazăr, mereu proaspătă și specială, de parcă
s-ar trezi cu rolul pe buze dimineața, dinainte
să și-l cunoască. Claudiu Mihail, care se abandonează cu ardoare și își dă toată suflarea în
rolul lui Matei, din Hingherul. Vlad Udrescu,
pe care ingenuitatea și bonomia îl prind atât
de bine, iar regizorul R. Afrim știe și el asta
atât de bine. Cătălin Miculeasa, al cărui comic
e întotdeauna cuceritor. Geni Macsim și Tamara
Popescu, două actrițe care „au mâncat multă
scândură” în viața lor artistică, dar fără a se plafona și fără a-și pierde capacitatea de a zvâcni
și de a scânteia. Petra Zurba, care mi-a părut
mereu specială în felul său de a rosti, atât de
frumos povestind despre spectacolul ei despre
câini la umbra „marelui Will”. Adrian Tudor, pe
care nu cred că l-am mai văzut până acum, unul
dintre studenții Departamentului de Arte din
Craiova, curajos, efervescent, proaspăt.
Și textele, semnate de Lia Bugnar, Dan
Coman, Simona Goșu, Maria Manolescu,
Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim,
unul mai diferit ca altul, s-au adunat într-o
entropie armonizată. Într-un tumult visceral,
augmentat de „universul sonor” creat tot de
regizor, fără de care tabloul ar fi fost incomplet.
La fel și în lipsa scenografiei Irinei Moscu, atât
de compatibilă cu imaginația lui Afrim.
Animalul din noi are ochii mari, umezi și
însingurați. Nu înțelege multe din lumea asta în
care aproape nimic nu are noimă. Dar se agață
cu înfrigurare de orice scânteie care seamănă
cu sensul și care îi mai înșală singurătatea destinului. Animalul din noi latră din toți rărunchii
atunci când îi e teamă sau atunci când se bucură,
își arată colții atunci când se simte amenințat,
se face covrig când îl doare, dă din coadă când
gustă din inocență. Parcă am fi câini. Avem
atâtea în comun. Numai că ei sunt mai buni.
Numai că de la ei avem încă atâtea de învățat. ■

de toate vârstele, va fi completat, dacă nu chiar
înlocuit în chip fericit de adâncimea semnificațiilor și spectaculozitatea detaliului interpretativ.
Astfel, vizita Anei, fiica lui Ianke, se transformă
credibil pe scenă într-o mică sărbătoare pentru
toți și pentru fiecare dintre cei trei protagoniști,
migăloasa pregătire a vitrinei pentru vânzare de
către Ianke devine un delicat ritual, dezvăluind
totodată și sentimentul rutinei obositoare ori
pândită de îndoieli, iar „jocul” inițiat de Cadâr
spre a smulge părinților o sumă de bani necesară tânărului cuplu în pragul căsătoriei devine
un veritabil barometru psihologic și emoțional
dinlăuntrul celor trei personaje. Atât rostirea
replicilor și gesturile, cât mai ales tăcerile, modul
cum ascultă și privesc Ianke și Tache propunerile amăgitoare ale turcului se răsfrâng asupra
întregului spectacol și ne oferă imaginea unei
minunate lecții de viață și de teatru, de omenie

și, respectiv, de adevăr scenic, aidoma acelei picături de apă ce păstrează înlăuntrul modestei sale
alcătuiri toată forfota și misterul oceanului. Nota
de prospețime și de familiaritate delicată dăruită
de realizatorii acestei povești reinventate după
textul deja clasicizat se desprinde și din ambianța
creată de scenografa Maria Miu, cu acele umile
prăvălii tip „la doi pași” ce se descoperă privirilor fără opreliște, ca o nostalgică devoalare a
convenției teatrale, așa cum, de pildă, iau naștere
emoția, bucuria complice a vizitatorilor studiourilor hollywoodiene, unde se păstrează parte
din decorul (fațada) unor clădiri și spații citadine
devenite mitologice prin poveștile și starurile
care au condus spre nemurire istoria filmului.
Toate acestea ne îndeamnă și pe noi, spectatorii, „să depășim tentația comparațiilor”, spre a
nădăjdui împreună cu realizatorii la „destinul
sărbătoresc” al spectacolului de la „Bulandra”. ■
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Corto Maltese
vorbește românește

ăscut în 1967, în paginile revistei italiene „Sgt
Kirk”, sub penița artistului Hugo Pratt, Corto
Maltese este prezentat de toți biografii săi
drept un marinar romantic.
Corto spune despre el însuși că a fost dezertor și
pirat, deci un personaj aparent negativ. Dar Boca Dourada, vrăjitoarea bicentenară din Sao Salvador de Bahia,
nuanțează și-i spune acestuia: „Vrei să pari dur și nepăsător, Corto… […]. Dar eu știu că în străfunduri ești
un ins cinstit.”
Corto Maltese este un aventurier romantic, de același tip cu Rick Blaine din filmul Casablanca: curajos și
sentimental, egocentric și altruist și mai ales ironic și
auto-ironic. Căutând lumi pierdute și comori ascunse,
Corto străbate la bordul yahtului său oceanele și mările
lumii, dar călătorește și pe jos, în automobil, în tren sau
în avion, prin Europa Occidentală , Africa de Est, Asia
și America de Sud.
Unele dintre aventurile lui Corto Maltese au apărut
în „Pif Gadget”, între 1970-1973, perioadă în care revista
era printre rarele publicații franțuzești care circulau în
România comunistă.
Lectura acestor povestiri grafice a descumpănit
micii cititori (cei de 9-12 ani), care nu înțelegeau linia
grafică, aparent simplă și anostă, și nici povestirile complexe, cu multă psihologie și numeroase citate literare,
dar i-a marcat pe vecie pe adolescenții de 13-18 ani.
Unii dintre ei, ajunși intelectuali de marcă ai zilelor
noastre, nu ezită să vorbească și să scrie despre plăcerea deosebită pe care o simțeau, și o resimt și astăzi, la
lectura fabuloaselor povestiri și romane grafice semnate
de Hugo Pratt. Primul care a făcut-o în spațiul public
a fost Horia-Roman Patapievici, care a vorbit de Corto
Maltese la începutul anilor ’90, la una dintre „Seratele”
televizate ale lui Octavian Sava, dar a și scris în paginile
volumului său Zbor în bătaia săgeții (Humanitas, 1995).
În 1995, la moartea lui Hugo Pratt, revista timișoreană „Orizont” a consacrat un număr special marelui
creator italian și personajului său Corto Maltese. Anul

keanos
Prestigioasa, longeviva și voluminoasa
revistă Convorbiri literare, serie nouă, își
deschide numărul 11/2021 cu un interesant
material redactat de Cassian Maria Spiridon
despre rolul moderației în raport cu atracțiile
bogăției și puterii efemere, intitulat paradoxal
și ironic Gloria și demnitatea inutilului. Două
pagini sunt dedicate anchetei revistei despre
anumite aspecte ale criticii literare în raportul
ei cu dinamica actualității literare. Sub genericul Critica literară azi, Alexandra Olteanu
răspunde argumentat celor șapte puncte de
dezbatere propuse. Un interviu aniversar,
luat de Angela Baciu scriitorului Norman
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următor, alți pasionați, frații Adrian și Ionuț Bănuță, editează
un număr special din „Jurnalul SF”, unde traduc în românește
povestirea desenată de Pratt, Le Songe d’un matin d’hiver.
În 1999, în suplimentul „Vineri” al revistei „Dilema”, o
pagină întreagă este dedicată Călătoriilor lui Corto Maltese,
sub semnătura lui Ion Manolescu. Doi ani mai târziu, tot
în „Dilema”, Adrian Cioroianu urează „La mulți ani, Corto
Maltese!” unuia dintre cele mai îndrăgite personaje de benzi
desenate din lume.
Între 2013-2014, găsim ciclul de articole Iubitele lui Corto
Maltese, sub semnătura lui Mircea Mihăieș, în paginile revistei „România literară”, iar pe site-ul lapunkt.ro mai multe
articole despre albumele desenate de Hugo Pratt, scrise de
Ioan Stanomir, Teodor Baconschi sau Angelo Mitchievici.
În anii 2014-2015 apar, unul după altul, nu mai puțin
de 3 volume de exegeză a operei grafice a lui Hugo Pratt:
Camera obscură-vis, imaginație și bandă desenată, de Ioan
Stanomir, Editura Cartea Românească, 2014 (mai mult de
jumătate din volum); Istoria lui Corto Maltese, pirat, anarhist
și visător, de Mircea Mihăieș, Editura Polirom, 2014; Hugo
Pratt, nomad în Corto. Viața ca o bandă desenată, de Mati
Botezatu, Editura Studis, 2015.
Cititor la rândul său al revistei „Pif Gadget”, Alex Călin,
directorul editurii Cartea Copiilor, fusese fascinat în adolescența sa de peripețiile lui Corto Maltese, așa că, atunci când
a văzut cum apăreau, parcă din ce în ce mai des, toate aceste
articole și cărți despre universul grafic al lui Hugo Pratt, a
decis să publice în limba română albumele de benzi desenate
cu Corto Maltese.
A început cu Balada Mării Sărate în 2016, și a continuat
cu Corto Maltese sub semnul Capricornului în 2017, Departe.
Tot mai departe în 2018, Celticele în 2021.
Primele două albume au fost traduse de Mircea Mihăieș și
prefațate de Ioan Stanomir. Următoarele două au fost transpuse în limba română de Tudor Călin Zarojanu și prefațate
de Horia-Roman Patapievici și subsemnatul.
La 55 de ani de la nașterea sa, Corto Maltese continuă
să navigheze în memoria afectivă a sute de mii de cititori de
toate vârstele din lume, inclusiv din țara noastră! ■

Manea, sintetizat prin
expresia confesivă a acestuia „Casa mea, refugiul
meu este limba română”.
Th. Codreanu îl prezintă
pe poetul Grigore Vieru
ca un „Poet al dimineții”
cu referire la paradigma
metaforică atribuită acestuia de criticul Eugen
Simion. Mircea Platon
scrie despre Testamente
care au construit o țară,
într-un articol ce vizează
volumul al cincilea de
mărturii testamentare semnat de Liviu Papuc,
iar Gh. Cliveti consemnează o sinteză a istoricului N. Iorga despre Veacul monarhilor și
cărturarilor din spațiul românesc. Numărul continuă prezentarea jurnalului lui Titu

Maiorescu cu un fragment inedit și
restituie posterității două epistole
ale istoricului și criticului literar
Ovidiu Papadima sub titlul aluziv
Noblețea cărturarului redactat de
N. Scurtu. Revista conține și alte
articole interesante, precum: Din
nou Mircea Eliade de Virgil Nemoianu, Nedreptățirea lui Alecsandri
de Ion Sân-Giorgiu, Posteritatea lui
Macedonski de A. Patraș, Ludicul
ușor vulnerabil și nimicul insomniac de Ioan Lascu, La taifas cu
timpul reinventând amintirea de
Cristina Scarlat la adresa antologiei lui Constantin Cubleșan, Hexagoanele lui
Vasile Spiridon de C. Trandafir, Condeie regale
în „Convorbiri literare” de Aurora Ciucă, Postmodernitate și revelație de Dan Tomuleț sau
Post-adevăr de Marius Chelaru.
Red.
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Atelier de artist

C

Reiteraţie Dada
în cheie postmodernistă

ând spui Călin Dan, spui artist,
critic de artă, curator, spui grupul
subREAL, spui Muzeul Național de
Artă Contemporană al cărui director este, și
mai spui George Soros. În jurul numelui faimosului Mecena, s-a constituit de-a lungul
timpului o constelație de personalități,
unele notabile, altele neglijabile. Cu siguranță, Călin Dan nu aparține celei de a doua
categorii. Nu voi proceda la o descriere, fie
și sumară, a pieselor expuse, pentru că ceea
ce găzduiește Muzeul de Artă din Craiova

Spirite, metal, pânză

este altceva decât un obișnuit eveniment
plastic, este un eveniment cultural. Faptul
că a fost construit sub semnul lui Marcel
Duchamp este de domeniul evidenței câtă
vreme transpare chiar din titlul expoziției.
Călin Dan nu se sfiește să recurgă aproape
mimetic, folosindu-se din plin instrumentarul ready made transpus desigur în paletarul
oferit de recuzita contemporană, a celui mai
controversat artist al secolului trecut, acel
grăunte de ferment ce a făcut în repetate
rânduri ca marmita artelor să facă explozie.
Când te joci cu trotilul, să nu te aștepți

la o briză de lavandă, măcar cu ceva scântei, câteva pocnete și mult fum de pucioasă
tot te alegi. Este adevărat, poate nu obții o
deflagrație la scară cosmică, dar ceva deranj
tot reușești să provoci, tot capeți un grăunte
de violență, o sămânță de scandal. Astfel de
incidente provocate dislocă uneori calupuri
masive de gândire osificată, atribut ce pândește cunoașterea, clipă de clipă, de dragul
unei pretinse liniarități condamnând-o,
însă, la infertilitate și decadență.
Nu sunt sigur dacă acesta este o autoritate, dar cu siguranță este un autoritar, s-a
văzut pe tot parcursul pregătirii evenimentului pe care l-a creat. Și-a ales un curator
blând și concesiv, pe Cătălin Davidescu,
care, din exces de delicatețe și condescendență, l-a lăsat pe tumultuosul Călin Dan
să își construiască imperturbabil discursul,
să își pună în scenă spectacolul. Călin Dan
nu face o expoziție, face un show. Un show
cu discurs sincopat, deliberat contrariant,
ireverențios pe alocuri, dar mai cu seamă
incitant. Face dovada că este un maestru al
retoricii ambigue, încercând să convingă,
folosindu-se de o argumentație echivocă.
M-am ferit să folosesc apelativul de artist
în ceea ce îl privește, pentru că suntem în
fața unui personaj care poate juca natural
rolul insuportabilului visceral sau al cârcotașului structural, fiind în tot acest timp un
reflexiv, un analist, o persoană ce cunoaște
fenomenologia artelor contemporane, îi
cunoaște resorturile, îi stăpânește regulile.
Parcursul biografic al ultimilor săi ani este
dovada că avem în față o creatură deprinsă
să înoate contra curentului, când și doar
când este absolut necesar, dar și să se lase
dus de val dacă acesta este dacă nu favorabil
sau cel puțin de neevitat.
Închei încercând să trag o falsă concluzie,

Ciprian Mureșan – Coapsa, hârtie, Aur, instalație cu pietre de râu și 2 pietre placate cu foiță
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Romelo Pervolovici – Femeie la scăldat, rășină epoxidică

voit ironică și derizorie, amintind faptul că
Marcel Duchamp considera, acum aproape
o sută de ani, că publicul e în stare să admire
anumite lucruri într-un fel de delir, fără să
înțeleagă nimic, același lucru îl crede sunt
sigur și Călin Dan astăzi.
Cu LA CUISSE DE MARCEL se încheie
stagiunea 2021 a Muzeului de Artă Craiova,
se scrie astfel epilogul unui an traumatizant,
dar și prologul celui următor, ce se prefigurează sub auspicii la fel de tulburi. ■

Paul Neagu – Desen (mâncat de șoareci)
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