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Ilarie Voronca

oet, prozator, eseist, Ilarie
Voronca se afirmă în mișcarea avangardistă dintre cele
două războaie mondiale, orientându-se către primele mișcări literare
inaugurate de Manifestul activist către
tinerime al revistei constructiviste
„Contimpuranul”, dar și „75 H.P.”,
„Punct”, „Integral”, al căror întemeietor sau colaborator frecvent devine.
Eseurile publicate în presa culturală,
textele cu caracter programatic și articolele-manifest îl impun ca pe unul
dintre principalii promotori și teoreticieni ai avangardismului românesc.
Autor al unui număr impresionant de
volume de versuri și poeme în proză,
Ilarie Voronca devine cunoscut în
poezia franceză prin traducerea a
trei dintre cărțile sale românești care
îl reprezintă: Ulise/Ulysse dans la cité,
cu un portret de Marc Chagall, Petre
Schlemihl (Poémes parmi les hommes)
și Patmos, alături de peste 20 de
volume scrise direct în limba franceză
care se bucură de o bună receptare.
Ilarie Voronca (pseudonimul lui
Eduard Marcus) s-a născut pe 31
decembrie 1903 la Brăila, oraș cu o
importantă comunitate evreiască.
Este ultimul dintre cei patru fii al lui
Isidor Marcus, comerciant, directorul
Emilian Ștefârță

Hora Unirii
la Craiova
p. 24

p. 11
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Marin Sorescu – Coridă în Yucatán

unei fabrici de cherestea, și al Ceciliei,
născută Brenner. Urmează școala primară la Brăila, Liceul Pedagogic din
București (1914-1921), apoi Facultatea de Drept a Universității din
București pe care o absolvă în 1924.
Doi ani mai târziu pleacă la Paris
cu intenția de a-și lua doctoratul în
drept, dorință rămasă doar ca proiect.
Împreună cu Benjamin Fondane, în
ianuarie 1927 îl vizitează la Paris pe
Tristan Tzara, prietenul său, când
îi ia un interviu pe care îl publică
în revista „Integral” (nr. 12/1927).
Lucrează o perioadă la o societate de
asigurări din Paris (1926-1929), după
care revine în țară și este angajat ca
referent la Direcția Presei și Informațiilor pe lângă Președinția Consiliului
de Miniștri al Guvernului României,
după aproape doi ani, este concediat
din dispoziția lui N. Iorga, sub pretextul că „n-avem nevoie de moderniști”.
Se căsătorește cu Colomba Spirt,
sora scriitorului Ernest Spirt (devenit
Mihail Cosma, apoi Claude Sernet), și
împreună, în 1933, pleacă în Franța și
se stabilesc la Paris, păstrând legături
strânse cu lumea literară românească
și continuând să colaboreze cu articole
pe teme diferite la ziarul „Adevărul”
(1935-1937).
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Ilarie Voronca

onfruntarea cu viața dură
a imigranților o descrie
mai târziu în volumul Permis de
séjour (1935); în 1938 primește
cetățenia franceză și devine scriitor de limbă franceză.
În anii ocupației naziste participă la mișcarea franceză de
Rezistență, luptă voluntar pe
front ca ofițer rezervist, iar după
înfrângerea Franței, în 1940, este
demobinizat și se refugiază clandestin în Marsilia, unde temporar
se stabiliseră numeroși artiști și
scriitori evrei. Din octombrie
1944 se întoarce la Paris, între
timp eliberat de ocupația nazistă, și lucrează la Radiodifuziunea
Franceză, ca responsabil al emisiunilor în limba română.
În 27 ianuarie 1946 se întoarce în țară să-și revadă prietenii,
iar după câteva zile, la 4 februarie, revine la Paris împreună cu un
prieten pe care reușește să-l scoată din țară, dar a doua zi acesta
îl părăsește provocându-i o mare dezamăgire, și într-un moment
de labilitate psihică, pe 5 aprilie 1946, se sinucide prin asfixiere cu
gaze, după ce terminase volumul Mic manual de fericire perfectă;
este înmormântat în cimitirul din Pantin. Soția sa (deși se despărțiseră) îi încredințează manuscrisul lui Sașa Pană, care este tradus
și publicat în română la București, în 1973. Colomba a instituit și
finanțat Premiul „Ilarie Voronca”, decernat anual, cu ocazia Zilelor
de Poezie din Rodez, începând cu 1952. Eugen Ionescu comenta
momentul sinuciderii lui Ilarie Voronca ca pe un paradox: „A
trăit ascuns cu spaima obsesivă a camerelor de gazare din lagăre,
pentru ca, ani mai târziu, să se sinucidă prin asfixiere cu gaze”;
ulterior dramaturgul îi prefațează volumul Onze récits (1968).
Ilarie Voronca își începe activitatea literară frecventând
cenaclul „Sburătorul” condus de Eugen Lovinescu, la îndemnul
criticului debutează în revista „Sburătorul literar” (nr. din nov.
1921) cu poezia Tristeți de toamnă, pe care o reia în volumul de
debut editorial. Versurile pe care le publică în „Sburătorul literar”, „Flacăra”, „Năzuința”, „Contimpuranul” constituie substanța
volumului său de debut editorial Restriști publicat în 1923, când
încă nu împlinise 20 de ani, cu ilustrații ale pictorului Victor
Brauner. O poezie de atmosferă sumbră prin care descrie tristețile și lipsa de perspectivă din orașele de provincie. În primele
sale poezii se simt accente din lirica lui George Bacovia și Camil
Baltazar, dar nu-i sunt caracteristice poeziei din perioada avangardistă care a urmat.
Îmi port ca pe-un copil bolnav tristețea,/ prin parcu-n care
frunzele, asemeni clopotelor plâng;/ și-aud cum crește neliniștea
începutului de toamnă departe,/ și cum aleargă păsările ploii, pe acoperișuri negre și se frâng.// E-aceeași amintire și-aceeași deznădejde
veche./ Aș vrea cu brațele tale de astă-vară să mă cuprinzi;/ pășesc
pe urmele trecutului nostru, cum aș merge după un om cunoscut,/
și, totuși, nu-ți mai găsesc gestul, în lacul cu mohorâte oglinzi.// E
pretutindeni, un aer apăsător, ca de spital,/ și pomii în despletiri, își
spun mâhniri știute./ Amintirea ta îmi închide drumul ca un mal,/
și-mi simt gândurile, în pietrișul umed, căzute. […] (Tristeți)
Eugen Lovinescu îi schițează lui Ilarie Voronca un portret spiritual semnificativ pe care îl publică în vol. II de Memorii (Scrisul
Românesc, 1932). „Substanța adevărată a poeziei poetului se
poate descifra în Restriști: un suflet timid, sentimental, răvășit,
descompus, suflet legat de țară, de pământ, actual, inutil, voinți
dizolvate în veleități, cu entuziasmuri puerile, gingaș și pretențios,
→
concepând de altfel și meschinăria, dar inapt în a o realiza
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sau dându-i, fără să vrea, o candoare ce o face
inocuă...” Un portret cu trăsături pe care poetul
nu le va mai păstra în evoluția sa de militant al
modernității din perioada avangardistă. Tema
de reflecție privind condiția poetului și a poeziei
devine majoră în tot ce va scrie de acum înainte.
Împreună cu Ștefan Roll și Victor Brauner întemeiază, în octombrie 1924, revista
constructivistă „75 H.P.”, număr unic, afirmându-se printre principalii promotori ai
mișcării de avangardă, semnând manifestul literar intitulat Aviogramă. Colaborează
și la celelalte reviste avangardiste care apar
în aceeași perioadă, precum „Punct” (19241925), „Integral” (1925-1928), la aceasta face
parte din colectivul redacțional, alături de
M. H. Maxy, Ion Călugăru și F. Brunea Fox,
și revista „Unu” (1928-1931), unde susține o
colaborare permanentă. Scrie tot mai mult și
publică, în același timp, și la revistele „Flacăra”,
„Rampa”, „Vremea”, „România literară”, „Viața
Românească”, „Adevărul”, „Adevărul literar și
artistic”, „Cuvântul liber”, „Omul liber” ș. a.
Manifestele Pictopoezia și Répertoire abstrait suprarational, scrise împreună cu Victor
Brauner, alături de alte texte publicate în revistele avangardiste, îl impun ca pe unul dintre
principalii teoreticieni ai avangardismului
românesc; uneori semnează cu pseudonimul
Alex. Cernat sau Roneiro Valcia (anagramă).
Petru Voronca problema principală, ca
pentru toți avangardiștii, constă în a se situa în
tradiția „rupturii și înnoirii”, asigurând sincronizarea cu „ritmul vremii”. „Creatorul adevărat
și nou sfărâmă cu târnăcopul temperamentului său legile cunoscute. Orice artist trebuie să
fie aducătorul unor altor principii, scoborând
în concertul de fulgere de pe muntele Sinai cu
tablele logicei noi în mâini.” „Arta […] pretinde
un material luat din neobicinuit, care să supere
timpanul convenției, să-i calce în picioare
rochiile de mătase, certificatele de studii.”
Ilarie Voronca are o activitate laborioasă,
poate mai fecundă decât a celorlalți scriitori
avangardiști, scrie și publică, în limbile română
și franceză, un număr impresionant de volume
de versuri și poeme în proză, propunând un nou
limbaj apropiat de pictura modernă. Se bucură
de prietenia și prețuirea artiștilor plastici care
nu ezită să-i schițeze portrete sau să-i ilustreze
cărțile, între care C. Brâncuși, Marc Chagall,
Victor Brauner, Milița Pătrașcu, M. H. Maxy.
Scrierile în limba română, care au urmat
volumului de debut, se înscriu în perioada
mișcării românești de avangardă, cu momentul dadaist târziu de la revista „75 H.P.” și a
constructivismului în volumele Colomba
(1927), Ulise (1928), Brățara nopților (1929,
cu un desen de V. Brauner), Plante și animale
(1929, cu trei desene de C. Brâncuși), Invitație
la bal (1931), caracteristice prin „densitatea
magistică” și cu o perspectivă spre suprarealism identificabilă în volumele Zodiac (1930,
cu portret de M. H. Maxy) și Incantații (1931,
cu un portret de Milița Pătrașcu).
Etapa franceză a scrisului său cuprinde
aproape 20 de volume de poezii și poeme în
proză, de proză, în primul rând traducerea
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unor cărți reprezentative
Critica literară îl condin creația sa românească:
sideră pe Ilarie Voronca
Ulise (Ulysse dans le cité,
un „poet al modernității
1933, traducere de Roger
și iubirii”, cum revista
Vailland, prefață de G.
„Apostrof ” îi dedica
Ribemont-Dessaignes),
numărul din iunie 2011,
Petre Schlemihl (Poémes
cu acest generic, sub semparmi les hommes, 1934, cu
nătura lui Carol Iancu.
Dragostea lui Voronca
un portret de V. Brauner)
pentru natură este ilusși Patmos (1934), apoi cele
scrise direct în limba frantrată în vol. Plante și
ceză, antume și postume,
animale, publicat în 1929,
parte dintre ele traduse și
în care poetul se declară
în limba română, cu ace„frate” cu tot ce constieași rigurozitate pentru
tuie natura, de la peștii
calitatea scrierii inova„instrumente de muzică”,
toare. Începe cu Patmos
la trandafirii ce opresc
și alte șase poeme (1933),
vântul în „agrafa rochiifiind considerat „surrealor”. În acest an îi apare
și volumul Brățara nopliste avant la lettre”, Permis
de séjour (1935), La Poésie Portretul lui Ilarie Voronca de Marc Chagall ților, o descriere generală
commune (1936), La joie est pour l’homme. a nopții cu amintiri din vise, iar în 1936 vol.
Poèmes, suivis de trois poèmes à la gloire du Poezia de toate zilele, în care își exprimă priesommeil (1936), Pater Noster suivi de Ebauches tenia și încrederea în oameni: Ceva luminos, și
d’un Poème (1937), Amitié des choses (1937), blând, vreau să vă vestesc,/ Vouă tuturor, oameOisiveté (1938), Le marchand de quatre saisons nilor de azi și de mâine,/ De-aceea am mai luat
(1938), L’apprenti fantome et cinq poèmes de odată instrumentele poetului,/ Căci revine poetuseptembres (1938), Beauté de ce monde (1939), lui menirea să rostească dreptatea de mâine. […]
Lord Duveen ou l’invisible à la portée de tous
Un an mai târziu publică la Paris vol. Ulise,
(1941), Les Témoins (1942), La confession d’une cu un portret, în manieră avangardistă, de Marc
âme fausse (1942), La clé des réalités (1944), Chagall, prin care poetul se simte însingurat în
L’interview (1944), Henrika (1945), Souvenirs fața civilizației secolului XX și descoperă cu
de la planète Terre (1945), Contre-solitude uimire Parisul, Orașul-Luminilor, de care se
(1946), Les chants du Mort (1947), Dîner chez simte profund legat. Ulise este în același timp
Jeanne Coppel (1952), Poemes choisis (1956, un poem prin care descrie viața diurnă și aduce
prefață de Tristan Tzara, portret de Marc un elogiu momentelor simple care îi creează
Chagall), Poeme (1961), Poèmes inédits (1964), o stare de bine. Îți închin un imn ție veac al
Onze récits (1968, prefață de Eugen Ionescu), mediocrității/ Nu mai vânăm ursul prin munții
Poeme alese I+II, antologie, traducere și prefață Americii/ Brațele noastre nu mai sângeră păduri
de Sașa Pană (1972), Mic manual de fericire sălbatice/ Ne operăm visele ca intestine/ Singuri
perfectă, traducere de Sașa Pană (1973), Inter- ne închidem în mucegaiul birourilor.
viul. Unsprezece povestiri, trad. de B. Brezianu,
Marin Mincu scria că „artistul avangarIrina Fortunescu, I. Pop, prefață de I. Pop, dist nu mai exprimă ceva exterior sieși, ci se
Cuvânt înainte de B. Brezianu (1989), Perméa- exprimă; el caută să depisteze mecanismul cel
bles (2005).
mai intim prin care se face trecerea sa în cuvinPoezia lui Ilarie Voronca se impune în tele devoratoare [...] Voronca experimentează
primul rând prin imaginație și inovație, prin- în poezia sa ca un Ulise joycean naufragiat în
tr-o „extraordinară încărcătură de o mare oceanul lingvistic. În acest sens, atitudinea față
bogăție și varietate a invenției”, cum o apreciază de conținutul, ca și față de formele de expresie
Ion Pop, unul dintre cei mai importanți exegeți ale discursului poetic, s-a schimbat definitiv.“
ai săi. Eugen Lovinescu îl considera „miliardaIlarie Voronca cultivă poemul în proză
rul de imagine”, iar Sașa Pană, prietenul său, îl într-o formă compozită la granița dintre
definea „maharajah al imaginii”, „un risipitor poezie, eseu critic și manifest. Volumele A
de iubire”, în timp ce G. Călinescu îi imputa doua lumină și Act de prezență, care cuprind
abuzul metaforic, dar îi releva capacitatea „de texte din publicistica sa din perioada 1925a ridica la rangul de material poetic orice per- 1932, sunt reprezentative acestei specii literare.
cepție”. Dacă în Restriști (1923) și în următorul Scrie câteva cărți importante de proză poetică,
volum Colomba (1927) este un „sentimental” între care Lord Duveen și nevăzutul la îndeși un „imagist”, în Ulise (1928) își constru- mâna tuturor (1941), Mărturisirea unui suflet
iește „adevărata sa față de poet dificil pentru fals (1942), Cheia realităților (1944), Amintiri
profani. E futurist, dadaist, suprarealist? ‒ se de pe planeta Pământ (1945).
întreabă G. Călinescu, și răspunde ‒ Toate și
Voce autentică și integratoare în peisajul
niciuna”. Al. Philippide susținea că „torentul de literar avangardist, Ilarie Voronca împărtăimagini nu este un joc de suprafață, ci expresia șește ideile inovatoare, dar și destinul tragic al
unei vieți psihice agitate, a unei sensibilități avangardiștilor, adăugând celei mai nonconforchinuitor de ascuțite și a unei gândiri poetice miste și militante mișcări interbelice viziunea
care transfigurează, fără s-o trădeze, realitatea sa asupra unei civilizații în schimbare, asupra
cea mai banală”.
expresiei limbajului și formelor stilistice. ■
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L

Constantin
CUBLEȘAN

imbajul poetic eminescian a stat
mereu în atenția cercetătorilor; s-au
scris nenumărate studii și analize aplicate la text; nu puțini dintre eminescologi au
vorbit despre noutatea limbii și a stilului pe
care Eminescu le-a impus în creația noastră
lirică dar problema a rămas mereu deschisă.
Iată, bunăoară, într-un volum recent, datorat
doamnei Maria Kozak, Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei (Ed. Junimea,
Iași, 2020, Colecția Eminesciana nr. 101)
domnia sa își propune să recitească poezia
acestuia, din perspectiva investigării modului
utilizării lexemelor limbii poetice pe care el a
creat-o, pornind de la ideea că Eminescu „este
creatorul unui alt limbaj poetic”, diferit de cel
al lui Vasile Alecsandri sau Grigore Alexandrescu, evident diferit, făcând demonstrația
faptului, cu mijloacele moderne ce-i stau la-ndemână, în continuarea întreprinderii, de
mare anvergură, a dicționarelor limbajului
poetic eminescian, datorate lui Dumitru Irimia,
în coordonarea unui colectiv de la Universitatea ieșeană (publicate de-a rândul, șapte la
număr, din 1979 până în 2007).
Maria Kozak se apropie de poezia lui Eminescu, declarându-și emoția și exaltarea („Nu
ne putem apropia de Eminescu fără să-i fim
recunoscători pentru «încercarea sublimă de a
fixa limba română», subscriind astfel expresiei
lui Nichita Stănescu), dar practicând și sobra,
rigida analiză științifică a textelor acesteia: „Ca
finalitate a procesului analitic-interpretativ
avem în vedere «fețe» sau ipostaze ale cuvântului poetic, «alcătuiri», structuri, determinări,
sensuri și semnificații. Vom reține informații atât din perspectiva interpretării lanțului
nominal discursiv, cât și din perspectiva construcției contextuale, urmărind atât aspectele
procesuale cât și natura creatoare. «Modalitățile» limbii se remarcă mai întâi la nivelul
expresiei, chiar dacă ele sunt generate de conținut. Analiza va fi direcționată dinspre conținut
înspre expresie”.
Iată programul de lucru pe care îl urmează
exegeta, cu mare acribie și cu deplină stăpânire a mijloacelor de investigație, ocupându-se,
gramatical, de structurile discursive (nominale
sau verbale cu determinativ adjectival sau
nominal, cu determinativ substanțial în genitiv, în acuzativ; structuri nominale cu nume
predicativ etc. etc.), de topica specifică limbajului poetic eminescian, luând totul metodic
și explicitând fiecare lexem în parte, într-o
adevărată construcție algebrică, cu formule
și grafice exacte, oarecum contabilicești însă,
totul pentru a susține și demonstra, fără îndoială cu deplin profesionalism didactic, noutatea
expresiei poetice eminesciene.
E un demers amplu, profund și mereu
riguros analitic. Numai că, după gustul meu,
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Eminescu ‒ alt limbaj poetic
e prea sec, farmecul poeziei, în ansamblul ei,
pierzându-se în descompunerea anatomică a
versurilor. Iată, exemplul unei poezii ca Sara
pe deal: „Gramatical, în versurile selectate,
poziția de element predicativ suplimentar este
ocupată de: (a) «cu jale» ‒ subst., Ac. cu prepoziție; (b) «osteniți» ‒ adjectiv (provenit din
participiu verbal), Nom.; (c) «umezi» ‒ adjectiv calificativ, Nom.; (d) «izvorând» ‒ verb
predicativ, gerunziu; (e) «surâzând» ‒ verb
predicativ, gerunziu; (f) «așa sfântă și clară»
= EPS multiplu/ adjective calificative, Nom.
Adjectivele în Ac.: «senimă» (c), respectiv
«înaltul, vechiul» ‒ coordonare copulativă
prin juxtapunere (e) sunt atribute adjectivale” ș.a.m.d. Explicându-i astfel unui elev, sau
oricui altcuiva, de ce e frumoasă poezia Sara

pe deal, cu siguranță se va oripila și nu se va
apropia de textul care i se va părea mai degrabă
ermetic, să nu spun altfel. Dar, tot domnia sa,
alături, ne vorbește (explicitează) analizând
poezia pe-nțeles, cu căldură și aplicație exegetică, nu mă feresc să spun, exemplară: „Sara
pe deal – construcție nominală, este simbol
spațio-temporal al originarului, cele două
motive prezente în titlu definesc starea de
timp și spațiu, fixând momentul liric la granița dintre zi și noapte. Sufletul satului e așezat
în liniște și tăcere. Seara, la ceasul amurgului,
satul devine centrul vieții pământului, având
ceva din armonia inițială a lumii, din echilibrul începuturilor, când cerul și pământul erau
dimpreună, iar timpul se măsura altfel./ Atmosfera patriarhală devine cadru al așteptării, iar
solemnitatea imaginilor marchează momentul
tainic al amurgului (…) Alături de insulă și
mare, dealul face parte dintr-o geografie mitică
eminesciană, devenind un spațiu simbolic de
trecere și de înălțare, deopotrivă. (…) La Eminescu sara nu este un anotimp al apusului, ci

al nașterii, al izvorârii: «apele plâng clar izvorând în fântâne», «stele nasc», «turmele-l urc»,
«streșinile vechi casele-n lună ridică». Seara e
vremea fericită când ființa umană e o componentă a naturii armonioase, când «arhitectura
umană se prelungește, în planuri grandioase,
într-o natură ea însăși arhitecturală» (v. Ioana
Em. Petrescu). Aici, ființa umană poate intra
în rezonanță cu ființa lumii. Elanuri cosmice,
un entuziasm al înălțării, prin sacralizarea
sentimentului de iubire, sunt redate printr-un lirism ascensional vs. al ascensiunii:
urcușul turmelor («turmele-l urc»), trecerea
lunii («luna pe cer trece-așa sfântă și clară»),
curgerea norilor («Nourii curg, raze-a lor șiruri
despică»), înălțarea caselor («Streșine vechi
casele-n lună ridică», «izvorârea» ca element
ascensional («Apele plâng clar izvorând din
fântâne») /…/ Spațiul natural e dizolvat în
aceste vibrații sonore și transformat în intensitate afectivă pură, investit cu afectivitate
(…) Ordinea, rosturile lumii și sacrul iubirii
își găsesc împlinirea aici. Poemul înscrie astfel,
unul dintre acele spații în care natura devine
cadru al armoniei, al visării și al iubirii eternizate în oniric”.
Fără îndoială, demersul doamnei Maria
Kozak este unul exemplar în amploarea sa
analitică pe utilizarea lexemelor din poeziile
lui Eminescu, dând seama la o inventariere
exactă a lor despre modul în care se compune
limba/limbajul poetic eminescian. Numai că
într-o asemenea evaluare statistică, frumusețea poemelor în lectura lor firească, se pierde.
Esteticul lasă loc gramaticii rigide și seci. Nu
pun la îndoială utilitatea unui astfel de excurs
în limbajul poetic eminescian („considerat creator al limbii poetice românești”) dar metoda
unei astfel de predări (dacă admitem că ea
se pretează pentru activitatea didactică, și se
pretează; însumi am fost martor la o astfel de
explicație, într-o școală clujeană, în care profesoara număra adjectivele, adverbele etc, din
poezie, concluzionând că astfel se vădește originalitatea poeziei /?!/, prin modul utilizării lor
concrete), mi se pare a fi abuziv matematică în
explicitarea rigid-demonstrativă a acestuia. Și
mi se pare puțin probabil a convinge astfel de
ceea ce atât de bine și frumos spune într-un
loc: „Poetul a instituit, prin actul creator, un
echilibru între viziune și reprezentare, între
sentiment și gândire, între planul semantic și
planul expresiei, într-un ritm magic al cuvintelor esențiale”. E drept că demersul doamnei
Kozak se adresează specialiștilor și dă seama
asupra deplinei stăpâniri a unei asemenea
metode de cercetare. Mă gândesc numai că
pentru marele public, esteticul ar trebui să
primeze, înaintea gramaticalului, în dezvăluirea frumuseților melodice (și ideatice, nu mai
puțin) ale poeziei eminesciene. ■

Proză
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imbile mele nu s-au armonizat sau contopit de la început. S-au încăierat des și
de multe ori violent, cârteli nerezolvate
de expresie, filosofie și tehnologie. Ani după
1989 m-am interesat de România pentru
media americană, un interes personal care a
coincis cu interesul lumii despre acest colț încă
misterios al pământului. România era o terra
incognita americanilor. Paradoxal, le devine
mai incognita cu cât mai multă informație
apare, dar acest incognitism este ambiguu: pe
de o parte americanii decadei 20 în sec. 21 s-au
prostit și uită imediat tot ce li se spune sau li
se arată – aceeași media care-i informează le
șterge memoria. Tehnologia face din reportaj un burete care-și șterge memoria în tip ce
informează. O informație
dată trebuie să fie înlocuită
imediat cu altă informație
pentru că hard-drivul creierului lor uman („wetware”)
nu are spațiu pentru potopul
furtunilor „știrilor”.
În 1989 am fost împroșcați cu „știri” despre vampirii
comuniști din România. Am
produs un reportaj despre
Vadim Tudor pentru televiziunea publică (programul
„Frontline”), realizat acasă
în curtea lui Vadim și la Castelul Bran. Eram interesat de
renașterea naționalismului în
foștii sateliți sovietici. Vadim,
personajul, a fost extrem de
nostim și exact așa de periculos cât credeam, un fel de
Trump in nuce. Editorul a tăiat
15 minute din cele 30, eliminând de fapt tot ce
era esențial. Naționalismul în creștere a dispărut din reportaj. A rămas Castelul Bran, o
femeie care l-a întrerupt pe Vadim să ne spună
„povestea adevărată a lui Dracula”, și imaginea
de neuitat a lui Vadim îmbrăcat într-un „trening” al drapelului american, albastru cu stele.
În București în 1991 un restaurant numit
„Dracula” cu pereți roșii și acrobați aerieni în
costum de lilieci zburau peste turiști mâncând
platourile „tipice” de ficat și sânge. Am discutat în zadar cu producătorul despre care era
scopul reportajului. El a invocat „publicul”,
vaca sfântă a industriei media. In retrospect,
poate avea dreptate. Naționalism avem și noi
aici în America acum, în fosta țară a emigranților. E un naționalism mai ciudat decât cel
european, un naționalism croit de cei care au
fugit din Europa din cauza persecuțiilor de tip
naționalist-religios.
Naționalismul american, ca toate naționalismele, este un cuvânt gol în care se revarsă
cântece, literatură, superstiții și spermă.

Sperma este sămânța infertilă a primei generații de emigranți și ucigași din Anglia, Scoția,
și în al doilea val, din Irlanda. Din motive încă
neanalizate, dar desigur ușor de găsit în gene,
dar și alcool și masturbare, „națiunea” americană este periclitată de latini, negrii și asiatici,
oameni care se perpetuează. Permanența nu
îi mai preocupă pe „americani”: sunt plini,
satisfăcuți, trăiesc în surplus de proteină și
egoism. Moartea îi sperie mai puțin decât
dispariția bunurilor materiale care se doresc
cumpărate. Pornografia abundentă suge din
băștinași sperma care se scurge în cuvântul
gol „națiune”. Nici vorbă de copii, care au
devenit, de exemplu, în cartierul meu din
New York, un lux: un an la grădiniță costa

Munții Ozark, Buﬀalo National River

50 mii de dolari (4 februarie 2020). Superbogătanii se mândresc de copii ca de mașini și
vile. Vecinii mei „americani” produc doi copii
maximum. Mexicanii-s săraci dar o familie
face șapte copii. Formula arată cam așa: cu cât
mai mulți bani, cu atât de puțini copii. Banii
se cheltuiesc pe singurul om cui îi aparțin:
el/ea își face analize, tratamente, cercetări la
longevitate, criogenie ș.a.m.d.
Naționalismul român este gol și el, dar
într-un mod diferit. Românii, ca toată lumea
care nu trăiește în America, vor și ei să se
scurgă peste hotare într-o formă vandabilă.
După Vadim, care era ceaușist, forma românească s-a schimbat.
Prietenii mei români sunt maeștri de
ocazii sărbătorești. Carmen Firan și Adrian
Sângeorzan sunt prieteni de ani de zile. Cu
ei vorbesc românește despre viață, literatură,
politică, bucătărie. Ei îmi dau cărți aduse din
România unde se duc mai des decât mine. Cu
Carmen am colaborat, scriind poezii, fascinați
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de timp (trecerea) și de spațiu (un timp am
fost vecini). Am scris cu ea în New York, în
Florida, pe malul oceanului, și în pădurea
care coboară spre râul Buﬀalo. Când locuiam
în munții Ozark ei m-au vizitat, o călătorie
memorabilă ca un film Western, cu gloanțe,
sinucideri, furtuni. Nimic din aceste drame
n-au împiedicat sarmalele și tarta cu vișine să
ajungă la noi în sălbăticie. Carmen crede în
magia mâncării românești după care tânjesc.
Niciuna dintre soțiile mele nu a reușit la sarmale. În America nu există vișine.

•

În primul deceniu al secolului 21 uraganul
Katrina a distrus New Orleans, orașul meu.
Șocul pierderii dragii mele
urbe s-a întâlnit subteran cu
alte pierderi, Sibiul, germana
și maghiara copilăriei, limba
română, carnetul de adolescent,
cartea Renatei...
M-am retras de la LSU (Louisiana State University) după
furtună. M-am mutat cu soția
mea Laura în munții Ozark.
Am construit un studiou deasupra unei peșteri în pădure, am
citit și gândit la multe. Am trăit
șapte ani în sălbăticie, la granița
dintre statele Arkansas și Missouri, înconjurat de mii de hectare
de copaci, de animale sălbatice,
de păsări, de pești și de gândaci.
Parcul național Râul Buffalo
era plin de pești, motoarele
erau interzise. Nu aveam vecini
umani, dar nu mi-era frică: ochi mă vegheau
din tufișuri și arbori. Ziua nu-i vedeam, dar
noaptea le străluceau ochii. Trăiam înăuntrul
pseudonimului meu românesc: Codrescu.
Sinonim cu Pădurosu. Târgul cel mai apropiat (mai degrabă un sat) se numește Yellville
(Orașul Zbier), denumit de mine „The Hick
Howl”, după poemul Howl al lui Allen Ginsberg. Prima așezare se numea „Shawnee Town”,
după amerindinenii originari din regiune,
schimbat de „Generalul” Yellville în 1855 pe
numele său pentru 25 de dolari promiși. Au fost
replătiți fără dobândă de un stră-strănepot în
2010. Locuitorii erau un amestec de meșteșugari, hipioți îmbătrâniți, cultiști pregătindu-se
pentru apocalipsă, infractori ascunși, martori
la procese criminale mutați aici de autorități
prin WPP (Witness Protection Prgram). Ca
în California anilor ’70, puțini oameni trăiau
sub numele cu care fuseseră născuți. Un mediu
ideal pentru mine. ■
(Va urma)
(Din volumul Bio-Poezie în curs de apariție)
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România la UNESCO

Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XXXIX)

Un bilanț de ambasador

A

cesta este, în paginile Scrisului Românesc, finalul „jurnalului” meu parizian
– alcătuit din notele pe care le-am publicat aici, lună de lună, la invitația amabilă a dlui
Florea Firan. Până de curând, am avut privilegiul
și onoarea de a reprezenta România la UNESCO,
în calitate de ambasador delegat permanent
(aceste ultime două cuvinte fiind formula utilizată acolo pentru desemnarea tuturor șefilor de
delegații naționale). Numit în acest post în mai
2015, am văzut în decursul celor cinci ani care au
urmat nu numai cum organizația UNESCO s-a
schimbat, nu numai cum orașul Paris poate trece
dintr-o traumă în alta, ci și cum lumea noastră
poate intra într-o spirală de evenimente pe care,
înainte, nu le credeam imaginabile.
Am prezentat, la sediul central UNESCO,
scrisorile mele de acreditare, așadar, în toamna
anului 2015 și, la câteva săptămâni după aceea,
avea să se întâmple seara acelor oribile atacuri
teroriste de la Stade de France, Bataclan ș.cl.
Iar la finalul misiunii mele, când am părăsit
Parisul înainte de vacanța de Crăciun a anului
2020, am lăsat în urmă un oraș paralizat și pustiit, în care primăriile n-au mai pus pe străzi
nici un sfert din luminile de altădată (în lipsa
turiștilor...), iar localnicii pendulau între frica
de virus, neîncrederea în autorități și temerile
pentru realitatea economică viitoare.
Ar fi multe de discutat pe aceste teme de mai
sus – dar subiectul acestor rânduri este altul.
La capătul unei misiuni care n-a fost niciodată
ușoară dar n-a încetat, cu toate acestea, să fie
interesantă, consider că este normal să prezint
un bilanț al acestor ani – o sarcină de onoare, cu
atât mai plăcută pentru mine cu cât au fost ani
cu realizări care mi-au dovedit, odată în plus, cât
de multe are de oferit România din tradițiile și
din valorile sale culturale. Din fericire, am avut
relații foarte bune cu multe persoane din instituțiile care au în sarcină întocmirea candidaturilor
depuse de țara noastră la UNESCO: printre
acestea, Institutul Național al Patrimoniului,
Comisia Națională pentru Patrimoniul imaterial, Ministerul Culturii și alte ministere din
structura guvernamentală (nu în ultimul rând
Ministerul Apelor și Pădurilor!), aceia dintre
consilierii prezidențiali de la Palatul Cotroceni cu care am conlucrat pe anumite dosare
sau teme (Sergiu Nistor, Ligia Deca, Laurențiu
Ștefan), Comisia UNESCO din Parlamentul
României, Agenția Națională Anti-Doping,
Comisia Națională UNESCO de la București ș.a.

Poziții de conducere
la nivelul UNESCO
În cursul acestor ani petrecuți la UNESCO,
am avut în egală măsură onoarea de a fi ales
(sau de a fi numit) în câteva poziții de conducere care, normal, mi-au oferit o perspectivă

mai amplă asupra activității organizației. Nu
insist aici asupra tuturor dosarelor, inițiativelor sau proiectelor transnaționale în care eu și
delegația am fost implicați – pentru că multe
dintre ele făceau parte din îndatoririle noastre
curente. Dar mă opresc la câteva mai aparte,
care inevitabil au fost și rămân repere în mandatul meu:
▶ 2017, noiembrie – la sugestia conducerii
Comitetului Patrimoniului Mondial (CPM),
în urma propunerii delegației Serbiei și cu
susținerea delegației Germaniei, am fost ales
președinte al celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția
Patrimoniului Mondial, Cultural și Natural

noastre – numai că, la finele anului 2015, s-a
produs un vid de putere în grup, în condițiile
în care, din diferite motive, niciun stat membru
nu a dorit să preia conducerea. În acel moment,
la sugestia omologilor noștri din Armenia
(care asiguraseră ultima președinție și nu
aveau cui preda ștafeta), am făcut o discuție
de analiză cu membrii delegației mele și am
decis să ne asumăm sarcina. N-a fost simplu (e
suficient să spun că în acest Grup electoral II
se află și Rusia, și Ucraina, și Georgia, și țările
baltice, și Armenia, și Azerbaidjanul, și Serbia,
și Croația etc. – adică state care au avut sau
mai au, în istoria lor recentă, anumite contestații reciproce). Dar, la capătul celor șase luni

Adrian Cioroianu prezentând mesajul României în fața Conferinței Generale UNESCO, noiembrie 2019

(sesiunile au loc la fiecare doi ani, reunind
toți cei 190+ state membre UNESCO). Inițial, eu și colegii mei am avut inclusiv dubii
în acceptarea acestei provocări, neștiind dacă
dimensiunile relativ reduse ale delegației noastre pot face față tuturor solicitărilor logistice pe
care le bănuiam (fac precizarea că Delegația
Permanentă a României la UNESCO este alcătuită dintr-un delegat permanent, un delegat
permanent adjunct, o secretară și un șofer).
Pregătirea sesiunii a durat câteva zile, sesiunea
ca atare s-a desfășurat în patru ședințe dispuse
în două zile – și, în final, eu și colegii mei am
primit felicitări pentru maniera în care ne-am
implicat, inclusiv în moderarea unor discuții
care erau prin natura lor delicate sau în organizarea unor voturi între candidați cu profiluri și
interese diferite. Nu sunt eu cel mai indicat a o
spune, dar o voi face nu în sens de laudă, ci ca
o explicație pur tehnică: această președinție pe
care am deținut-o în noiembrie 2017 este una
dintre cele mai înalte poziții la nivel UNESCO
pe care a ajuns un reprezentant al României.
▶ 2016, ianuarie-iunie – vreme de șase
luni, am fost președintele Grupului electoral
II al UNESCO (cel care cuprinde țările din
Europa Centrală și de Est, inclusiv cele din
aria ex-iugoslavă și unele din aria ex-sovietică). În teorie, această președinție este una
rotativă și în acel moment nu era rândul țării

în care am condus grupul, la mica recepție pe
care delegația noastră a dat-o într-un salon al
UNESCO (în iunie 2016) au venit nu numai
membrii Grupului II, dar și invitații din toate
cele cinci grupuri electorale care alcătuiesc
structura UNESCO.
▶ 2018, martie – în urma deciziei mai
multor state membre (inclusiv România), s-a
materializat inițiativa reînființării Grupului
țărilor latine de la UNESCO (mai precis, țări
vorbitoare de limbi latine, de pe toate continentele). Ca urmare a votului din ședința de
reînființare, la propunerea unor omologi din
America latină, am fost ales vice-președinte al
acestui Grup latin (președintele fiind ambasadorul Franței), poziție pe care am păstrat-o
până la finalul mandatului.
▶ 2019, ianuarie-iunie – în fine, ca urmare
a președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, în acea perioadă am fost președintele
Grupului țărilor UE din UNESCO, asigurând
organizarea și desfășurarea tuturor ședințelor
din acel interval. De regulă, Grupul UE are
o întâlnire pe lună – dar întâmplarea a făcut
ca președinția noastră semestrială să fie una
dintre cele mai... dinamice (inclusiv pe fondul
unor disensiuni între UE și China în anumite
dosare), astfel încât am avut cel puțin două
ședințe plenare pe lună, iar adjunctul meu a
mai participat, în plus, la alte reuniuni conexe. →

Cronică literară
Eseu

Scrisul Românesc

Nr. 2 (210) ♦ februarie 2021

Shakespeare-ul lui Peter Brook

R

elația dintre regizor și piesele pe care
le alege (de care este ales?) e una specială, de vreme ce necesită nu doar
o înțelegere a mesajului textului, ci și un travaliu propriu asupra limbajului, ritmurilor
interioare, imaginilor și găsirea modurilor de
expresie teatrală adecvate. Iar întâlnirea ideală
se produce atunci când viziunea regizorală
îmbogățește, fără să altereze în structura sa profundă, viziunea dramaturgului. În orice caz, tot
acest parcurs de la text la spectacol îl conduce,
inevitabil, pe regizor – uneori și pe actori – spre
o conștientizare superioară a textului, spre o
hermeneutică implicită și o deconstrucție inevitabilă a piesei, pe care o recompune împreună
cu actorii. Cu toate acestea, puțini regizori sunt
interesați să lase, pe lângă spectacolele pe care
le realizează, cel puțin în anumite cazuri speciale, și reflecții proprii asupra textelor, plecând
de la acest proces complex pe care îl traversează, îl creează și îl trăiesc.
Când, totuși, se întâmplă acest lucru, revelațiile sunt uneori pe măsura așteptărilor și
utilitatea lor e diferită de cea a criticii literare
propriu-zise, pentru că nu asta așteptăm de
la un regizor. Spre deosebire de un critic de
teatru, care privește mai degrabă din exterior
fenomenul pe care îl analizează, deși cunoașterea sa poate avea legătură și cu bucătăria scenei,
regizorul trebuie să privească, vrând-nevrând,
lucrurile din interior și să ne împărtășească
toată acea experiență despre care vorbeam
mai sus sau ce rămâne dincolo de experiența
propriu-zisă a montării spectacolului. Să ne
transmită ceea ce nu se vede. Să ne îmbogățească experiența directă a spectacolelor sale
cu cea indirectă, intimă, secretă, a gândurilor,
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Echipa românească la UNESCO,
2015-2020

Acestea fiind spuse, este de datoria mea
să precizez că toate aceste poziții au fost
posibile pentru că am avut o echipă pe care
realmente m-am putut baza. Am suficiente
motive să fi fost bucuros de oamenii admirabili din delegația permanentă a României la
UNESCO-Paris, pe care am avut ocazia de a o
conduce, în acești ani: Gabriel Sarafian, apoi
Flavio Pironea (adjuncții mei, ambii diplomați
de carieră, tineri cărora le doresc un viitor pe
măsura valorii lor indubitabile), Doina Ungureanu (secretariat & financiar, un veritabil „cap
limpede” al activității noastre cotidiene), Gheorghe Ștefănică, ulterior Victor Tudose (șoferi
& logistică, ambii cunoscând Parisul mai bine
decât mulți parizieni!). În aceste condiții, când
ajungi să conduci astfel de oameni, greu de
imaginat „conduși” mai buni și „conducător”
mai plin de șansă. ■
(Va urma)

iluziilor, dezamăgirilor, transformărilor sale
interioare, cât și a punctelor esențiale pe care
le dezvoltă în relație cu textul.
Iar când această întâlnire este între unul
dintre cei mai importanți regizori și, poate, cel
mai mare scriitor/ dramaturg al lumii, Peter
Brook și William Shakespeare, nu poate decât
să se transforme într-un cadou nesperat.
În cartea sa, Virtutea milei. Reflecții asupra
lui Shakespeare (Ed. „Scrisul Românesc”,
2020, traducerea în limba română fiind realizată excelent de scriitoarea Edith Negulici,
autoare, la rândul său, de piese de teatru și
cronici dramatice, secretar
literar la Teatrul Evreiesc
de Stat), regizorul Peter
Brook îmbină într-un mod
surprinzător și incitant
experiențele personale în
montarea pieselor „Marelui
Will” cu analize microscopice ale unor secvențe,
personaje și chiar versuri/
replici obsedante. Iar Shakespeare se dovedește și de
data aceasta un izvor nesecat de astfel de nestemate
expresive. De asemenea,
Brook intră prin intermediul textului în psihologia și
imaginația shakespeariană
și încearcă să reconstruiască maniera și condițiile
în care aceste replici sau scene au fost create.
Volumul cuprinde, pe lângă o scurtă
introducere și un Epilog, nouă eseuri, diferite ca mize, întindere și formă, dar fiecare
plecând de la una dintre piesele lui Shakespeare regizate de autor. De altfel, primul text,
Vai, sărmane Yorick!, aduce în discuție chiar
existența scriitorului englez, cu trimitere
expeditivă la diversele variante alternative
ale identității autorului lui Hamlet. Fără să
sistematizeze aceste ipoteze sau să le analizeze în profunzime – nu este intenția sa de
a scrie un tratat de receptare sau o monografie a lui Shakespeare – Peter Brook aduce
totuși suficiente argumente împotriva deturnării figurii scriitorului și ironizează aceste
încercări, uneori interesate, de a-i conferi o
cu totul altă identitate. Shakespeare cel real,
atestat biografic, n-ar fi putut fi niciodată un
impostor pentru simplul fapt că n-ar fi putut
ascunde paternitatea textelor sale în asemenea manieră încât să poată improviza, să le
poată rescrie în relația directă cu actorii și cu
atât mai mult un astfel de secret n-ar fi putut
fi bine păzit într-o lume ca cea artistică, atât
de mică, de invidioasă și clevetitoare. Cu alte
cuvinte, nimeni nu l-ar fi iertat pentru a fi fost
Shakespeare – parafrazând o butadă celebră a
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lui Oscar Wilde, „oamenii îți iartă orice, mai
puțin geniul”.
Bogăția micilor eseuri ale lui Peter Brook
constă și în detalii inedite din culisele unor
piese, precum cele despre relația sa cu Laurence
Olivier și Vivien Leigh, cu care a pus în scenă
Titus Andronicus, cea mai crudă și violentă
creație shakespeariană, la reprezentația de la
Belgrad participând chiar Tito.
Interesant este și modul în care se raportează un regizor ca Peter Brook la public, mai
ales la cel de la Stratford, cât și modurile prin
care cucerește sau transformă viziunea publicului asupra unor spectacole,
așa cum se întâmplă cu
Visul unei nopți de vară.
Pentru Romeo și Julieta
însă, face o călătorie în sud
și apoi la Verona, pentru a
simți locul în care se nasc
toată energia și pasiunea
din piesa shakespeariană,
căci, se justifică regizorul,
„povestea nu aparține lumii
respectabile din Stratford,
nici societății onorabile din
West End”.
Hamlet, Regele Lear,
Măsură pentru măsură,
Furtuna, apoi trimiteri la
Coriolan, Othello și alte
piese shakespeariene se
adaugă în evocarea unor
spectacole celebre sau în încercarea de a surprinde anumite amănunte esențiale. Peter
Brook se oprește asupra sensurilor și expresivității unor versuri din aceste piese și a manierei
în care își construiește textul Shakespeare.
Sunt observații fragmentare, dar de o acuitate
extraordinară și de o finețe interpretativă la
care ajungi doar atunci când te afli în inima
textului, acolo unde sensurile se deschid spre o
înțelegere profundă și minuțioasă. În fine, anumite observații îi privesc pe actori și maniera
de a interpreta anumite fragmente sau scene,
tonalitatea, postura, asumarea unui anumit rol,
cu exemple concrete ale unor celebri actori cu
care a lucrat, precum Paul Scofield și Irene
Worth, protagoniști în Regele Lear.
Fără a emite pretenția unui studiu complex și articulat, fără aparat critic și morgă
academică, volumul de eseuri Virtutea milei.
Reflecții asupra lui Shakespeare al regizorului
Peter Brook adună în paginile sale observații,
mărturisiri, amintiri și analize de o mare profunzime, acuitate și interes. O carte care nu se
adresează specialiștilor, deși le poate furniza și
lor anumite puncte de vedere inedite, ci iubitorilor de teatru și de Shakespeare, actorilor și
regizorilor deopotrivă, sursă de inspirație și de
delectare totodată. ■
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n 1857 apărea Madame Bovary, un roman
care a impus definitiv numele lui Gustave
Flaubert. Anul publicării cărții a coincis cu
cel al lansării revistei Le réalisme a lui Champfleury, critic de artă și romancier, susținător
dedicat al realismului. Flaubert scrisese anterior
nuvele, tipărite abia postum cu titlul Memoriile
unui nebun. Ele se regăsesc voalat în Educație
sentimentală, volum publicat la doisprezece ani
după Doamna Bovary, în 1869. Sallambô, Bouvard și Pécuchet și Trei povestiri sunt volumele ce
întregesc o operă nu prea vastă a unui prozator
de referință în literatura europeană a secolului
al XIX-lea. În accepția comună, Flaubert trece
drept un realist tipic ceea ce nu corespunde
din cel puțin două puncte de vedere: el nu a
agreat realismul, respingându-l chiar (1), fiind
la rândul lui contestat de adepții acestui curent
(2). Gustave Flaubert este, de fapt, un scriitor
realist într-un sens mai permisiv și realmente
modern. Modernismul lui rezidă în dezideratul
perseverent urmărit al impersonalității: scriitorul
trebuie să fie o specie de medium prin care să fie
filtrate evenimentele lumii exterioare structurate
apoi de imaginația creatoare și puse în pagină cu
scopul de a se constitui într-un produs estetic.
Ca și în poezia epocii (a se vedea Baudelaire), și în proză începe bulversarea miturilor
romantice ale fanteziei, misterului și visării.
Dacă poeții parnasieni contemporani cu Flaubert pretindeau că versul trebuie să fie săpat
în piatră, asemenea unei statui, și prozatorul,
îndeosebi la francezi, trebuie să dispară cu totul
în spatele personajelor și cuvintelor sale: el este
omniscient dar absent cu consecvență, spre
deosebire de realiștii englezi, mai tot timpul
prezenți în scriitură. Autorul este deci un personaj absent din propria sa operă. Cu toate
acestea, în ce-l privește pe Flaubert, elemente
din viața personală au fost reperate în Educație sentimentală. În privința cunoașterii de sine,
exegeții au susținut că opera fundamentală a lui
Flaubert este Corespondența, publicată postum.
Doamna Bovary, cartea de notorietate
a lui Flaubert, a avut parte de un proces de
imoralitate imediat după apariție, dar și de o
îndelungată elaborare. O ironie a destinului!
Preocuparea obsedantă, chinuitoare, pentru
perfecțiunea stilistică (les aﬀres du style) era
înțeleasă de prozator ca o posibilitate și ca o
șansă de a comunica totul, de a scrie cât mai
frumos. Calofilia lui Flaubert era aproape
nevrotică dacă o zi întreagă el putea să șlefuiască doar o singură frază din text. Prin
accederea la idealul său estetic el nu viza efecte
facile uzând de mijloacele considerate perimate
ale romantismului (antiteze, hiperbole etc.), ci
o calitate esențială în viziunea lui: lapidaritatea
stilului, recte capacitatea de a exprima cât mai
mult în termeni cât mai conciși. În Madame
Bovary Flaubert a făcut apel la stilul indirect
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Modernismul
lui Flaubert
liber pentru obiectivare și detașare: gândurile
personajelor sunt transcrise la persoana a III-a,
nicidecum la persoana I. Așa se ajunge și la precizie, dar și la fixarea meticuloasă a unor detalii.
În opinia lui Matei Călinescu bine cunoscuta aserțiune „Madame Bovary c’est moi” nu se
explică în măsura în care autorul se identifică cu
personajul neapărat ca structură psihologică, ci
mai degrabă ca tentativă de a plăsmui ceva din
nimic, ca o creație exclusivă: alegerea locului în
lumea absolut banală a provinciei, acțiunea lipsită de orice semnificație, minimală, momentele
de viață la fel de irelevante.
În afară de intriga amoroasă
adulterină și de deznodământul fatal – sinuciderea
Emmei Bovary, romanul
flaubertian este plasat în
locul unde nu s-a întâmplat
nimic ca și alte romane ale
vieții de provincie. Trăind
iluzia vieții ei, eroina a fost
comparată cu Don Quijote, eroul lui Cervantes:
bovarismul ar fi o categorie
psiho-morală asemănătoare
donquijotismului. Profesorul Matei Călinescu opina că
așa cum Don Quijote a fost
inițiat ca o replică polemică
la adresa literaturii picarești
spaniole, tot astfel Madame
Bovary a fost o replică
implicită ce viza romantismul francez retoric
și idealist, spulberând orice mituri de factură
romanțioasă. Și Don Quijote și Emma Bovary
trăiesc sub semnul himericului, nobil în primul
caz, dramatic în cazul al doilea. Cele două personaje emblematice se definesc prin aspirațiile
lor, prin imposibilitatea renunțării la ele, dar
și a împlinirii imposibile. Prin Emma Bovary,
Gustave Flaubert a plăsmuit o nouă categorie
psihologică și morală. Curentul naturalist și-a
aflat în el unul din cei mai notabili precursori,
ca și în Guy de Maupassant, discipol al lui Flaubert în ale literaturii.
Dacă Madame Bovary i-a procurat celebritatea lui Flaubert, ca și Roșu și negru în cazul
lui Stendhal, nu trebuie uitate nici alte romane
ale medicului din Rouen, după unele opinii mai
întâi Sallambô, operă aparte în bibliografia lui,
comparabilă cu unele de același gen din creațiile romanticilor. Sallambô este un roman istoric
pentru care Flaubert s-a documentat minuțios
ca să reconstituie fidel viața și cultura anticei
Cartagine. Sub acest aspect am putea vorbi de
exotismul romanului. Amprenta auctorială este
– cum altfel – puternic reliefată prin răceală și
detașare, atenție acordată formelor, sculpturalului îndeosebi, prin cultul pietrelor prețioase ce
simbolizează durabilitatea și incoruptibilitatea.

Eseu
Drept urmare Sallambô devine un roman parnasian deseori subiectiv catalogat ca un eșec al
lui Flaubert, sigur că în comparație cu Madame
Bovary. Privit în sine Sallambô este un roman
al diferenței, o scriere calofilă cu un coeficient
de atractivitate și de originalitate cert.
Modernismul flaubertian se verifică prin
Educație sentimentală unde autorul este prezent în text, mai discret, firește, decât în romanul
postmodern. Reflexe ale biografiei sale morale se
propagă din personalitatea lui Frédéric Moreau,
personajul central creditat drept un autoportret al lui Flaubert. Actul autoreprezentării unui
autor realist în text (a se vedea și cazul lui Lev
Tolstoi) nu coincide în vreun fel cu confesiunea
romantică, precum la Chauteaubriand de pildă.
În acest roman Flaubert și-a asumat efortul de a
descrie viața socială a Franței dintr-o perspectivă mai largă decât o făcuse în Madame Bovary.
Prin apariția lui Frédéric
Moreau, un tânăr cu veleități artistice, se deschide o
poartă către lumea efervescenței literare și a cercurilor
de pictură. În carte își face
loc și o evocare a revoluției
de la 1848 cu prezența unor
personaje colective, ceea ce
conferă cărții actualitate,
raportat desigur la anul apariție ei – 1869.
Cea mai modernă creație
a lui Flaubert este considerată a fi Bouvard și Pécuchet,
o mostră de analiză a flagelului prostiei, a mentalității
încremenite în imbecilitate
caracteristice micii burghezii care nu poate vorbi decât
exclusiv în clișee, în locuri
comune. În acest sens, Flaubert își întocmise
pentru uz propriu un Dictionnaire des idées
reçues ce includea o serie de clișee verbale care
circulau în limba franceză a secolului XIX. Pe
lângă acesta el alcătuiește încă un dicționar –
Sotisier de la sot, sotte = „prost”, „proastă” – cu
rostul de a aduna toate aberațiile, nonsensurile,
inexactitățile descoperite de el în cărțile tipărite ale marilor autori și oameni de știință. Era
interesat de modul în care se manifesta prostia
în „evoluția științelor”. Bouvard et Pécuchet at
fi trebuit să figureze ca un soi de enciclopedie
satirică a prostiei din vremea sa. Cele două
personaje trăiesc și ele sub zodia unei himere,
cultural-științifice și nu erotico-romanțioase ca
Emma Bovary. Cei doi copiști de ocazie sunt
niște mici burghezi îmbogățiți peste noapte
după ce pun mâna pe o moștenire: ei se apucă
de știință și copiază lucrări de gen din pură
dar ineptă plăcere. Ce texte anume copiau
ei nu a mai apucat Flaubert să ne dezvăluie,
deoarece s-a stins din viață la doar 59 de ani
(1880) fără să termine romanul. Unii istorici
literari au avansat ipoteza că ar fi fost la rând
acel Sotisier, din irezistibila tentație pentru
ridiculizarea prostiei.
Modernitatea unui clasic, Gustave Flaubert,
este și astăzi plauzibilă. ■
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Poezia lucrurilor umile și a cuvintelor de toate zilele

-am întâlnit prima dată pe Marin
Sorescu la premiera piesei sale Iona, la
Teatrul Mic din București, în primăvara
anului 1969. „Întâlnit” nu este de fapt cuvântul
potrivit. Mai nimerit ar fi să spun... zărit. Stătea
în primul rând din a doua jumătate a sălii, alături de Virginia, soția sa. Era vădit emoționat.
Îmbrăcat modest. Scufundat în scaun, de parcă
nu ar fi vrut să fie văzut. Impresia pe care mi-a
lăsat-o era întocmai a portretului pe care avea
să și-l facă poetul ceva mai târziu, cu autoironia
devenită deja clasică:
Nici n-ai zice că am
Atâta stranie forță în mine,
Când mă vezi rostogolindu-mă aiurea
Pe străzi,
Șters și mototolit.
Faptul că era „șters și mototolit” l-am
observat când am intrat în sala de spectacole,
câtă „stranie forță” are în el, la aplauzele finale.

Dan Shafran cu Marin Sorescu la Sinaia (1995)

Adevărata întâlnire cu Marin Sorescu avea
să se producă după 21 de ani, în martie 1990.
Mă aflam la București trimis de Biblioteca
Regală (Biblioteca Națională) din Stockholm,
instituție la care am lucrat timp de 32 de ani.
Misiunea mea era să constat și apoi să scriu un
raport despre starea bibliotecilor din România, raport care urma să fie comunicat marilor
biblioteci din lume, pentru strângerea de ajutoare. Biblioteca Centrală Universitară tocmai
fusese avariată în urma focurilor de armă din
decembrie 1989. Tot în acea perioadă lucram
la o carte, și anume la traducerea în suedeză
a unei selecții din poeziile lui Sorescu, volum
care avea să apară în 1991 la prestigioasa editură suedeză Bonnier. Deoarece editura îmi
ceruse să scriu o prefață consistentă la volumul
în curs de apariție, și pentru că oricum doream
să-i pun lui Marin Sorescu câteva întrebări
legate de anumite dificultăți de traducere pe
care le întâmpinam, l-am rugat pe poet să ne
întâlnim. M-a invitat la el acasă, pe strada Grigore Alexandrescu, la ceea ce eu credeam că va

fi o scurtă vizită. „Scurta” vizită s-a transformat
într-o conversație de câteva ore.
„— Poezia a însemnat pentru mine respirație, aici incluzându-se din când în când, sper,
miraculoasa inspirație, îmi mărturisește Marin.
Am scris mai multe volume de versuri, fiecare
reprezentând o etapă, dar toate legate între ele
prin firul tainic al unei obsesii de care nu am
putut scăpa: dorința de cunoaștere și de autocunoaștere, în așa fel încât dacă am asemăna
aceste cărți cu un stol de bărci pe care vântul
le-a desprins de la mal și ele călătoresc la voia
întâmplării pe valuri, pasagerul unic al acestor
ambarcațiuni ‒ autorul – s-ar găsi repartizat
în fiecare din ele, fără să știe precis unde locuiește mai mult și dacă într-una atârnă mai mult
decât în alta.”
Eram curios să aflu ce a însemnat pentru
Marin să trăiască și să creeze de-a lungul atâtor
decenii de oprimare. Figura i s-a întunecat,
zâmbetul i-a dispărut de pe buze, iar răspunsul
a venit imediat:
„— Când ai îndrăzneala să te numești poet
și să scrii versuri într-un regim ostil artei, unde
mai ales cuvintele înseamnă o sursă permanentă
de pericol și ele trebuiau mereu supravegheate
și cenzurate, când ai această îndrăzneală, îți
asumi de la început riscuri corespunzătoare.
Știi că ai soarta unui vânat rar, scos de hăitași
în bătaia puștii. La început poeziile mele erau
străbătute de o teamă metafizică. Aceasta le
clătina precum vântul trestiile. Apoi teama a
devenit tot mai mult fizică, pe măsură ce s-au
înăsprit condițiile de viață în România. Și cu
toate acestea, poezia a fost cea care, în cea mai
mare măsură, m-a ajutat să supraviețuiesc.”
Credeam la răutate că-s imun,
Și contra barbariei vaccinat
Și iată, au venit și m-au scuipat
Și-n viață încă, mă citesc postum.
Situația s-a schimbat acum, intervin eu.
Cum stau lucrurile pentru tine, ca scriitor, când
în sfârșit te poți exprima liber și cum urmează
mult râvnita libertate să-ți influențeze creația?
„— Este bine că am ajuns la un liman și îmi
doresc din toată inima ca poezia să mă întovărășească în continuare. După miracolul revoluției
românești din decembrie 1989, de toată lumea
așteptată și aproape nemaisperată, creatorul
român se vede pus în fața unei situații speciale,
aceea de a se adapta la condițiile de libertate.
Am fost timp de peste 30 de ani ca un scafandru
care stă la adâncime, obișnuindu-se cu presiunea enormă, încercând să-i facă față și să-i
reziste și iată-mă dintr-o dată ieșit la suprafață în
plină lumină, în aer, și aproape că simt asta ca o
durere, ca o amețeală, cu venele umflate de lipsa
de presiune exterioară. Ceea ce trebuia să spun
oblic va trebui spus direct, aluzia, ambiguitatea,
metafora vor trebui restructurate.”
Luăm o scurtă pauză. Sorbim din cafea.

Prilej pentru mine să-mi arunc o privire peste
cărțile din bibliotecă, să studiez pe îndelete uriașul tablou al lui Alin Gheorghiu care tronează
pe perete, nu departe de masa la care stăm de
vorbă. Marin rupe tăcerea:
„— Desigur, acestea sunt necazurile bucuriei și norocului imens care a dat peste poporul
român, atât de încercat și atâta vreme parcă
uitat de Dumnezeu.”
De uit vreo țară, să-mi aduci aminte,
Îi spune Dumnezeu lui Sfântul Petru.
La el o țară e de-un kilometru
Și kilometrul cât un bob de linte.

Marin Sorescu dând niște manuscrise, prin fereastra
locuinței sale, lui Dan Shafran, care se grăbea să plece
la aeroport (în zilele când acesta i-a luat un interviu).

„— Important este, continuă Marin, dacă
scafandru fiind ‒ așa cum ziceam ‒ ai reușit
să ieși la suprafață ținând în mână ceva care
să semene cât de cât cu o perlă. Sunt sigur de
mărgelele unor versuri, înrudite mai degrabă
cu lacrimi decât cu perla, o lacrimă de asemenea plânsă în adânc. Sunt mărgelele risipite în
bărcile de care vorbeam și care îl vor reprezenta
pe autor, plecat să navigheze în alte părți.”
Treptat schimbăm subiectul și îl rog pe Marin
să-mi spună câteva cuvinte despre poezie și
despre menirea ei în general. De altfel, Marin
ținuse să-mi spună încă de la începutul convorbirii noastre că el se consideră în primul rând poet.
„— Cred că menirea poeziei este și aceea
de a ține loc de suflet. Poetul înfiază omenirea,
la început cu un gest larg de creator, dar după
aceea nu se sfiește să se lase înfiat de cele mai
umile lucruri.”
E timpul să încheiem discuția. Cu părere de
rău. Nu o facem însă înainte ca Marin Sorescu
să caracterizeze, în felul lui propriu, lirica sa:
„— Poezia mea este o poezie a lucrurilor
umile și a cuvintelor de toate zilele, pe care
le-am descoperit cu o bucurie colosală, ca pe
niște daruri extraordinare ale vieții.”
Marin Sorescu a fost fără îndoială un bun
și generos custode al acestor daruri.■
(Imagini foto din arhiva lui Dan Shafran)
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Fl. FLORESCU

Marin Sorescu

L

(1936-1996)

a 19 februarie se împlinesc 85 de ani
de la nașterea lui Marin Sorescu, poet
atins de aripa geniului, cu o activitate
bogată și mereu înnoitoare. Își păstrează, până
la ultimele poeme, scrise cu puțin timp înaintea morții, seninătatea gravă, ironia amară
și detașarea de dramatism, interogându-se
simplu, ca într-un joc sublim, asupra fabulosului existenței umane, ca în poemul Scară la cer,
compus cu puțin înainte de trecerea pragului...:

Scară la cer

Sunt doar fantoma celui care am fost
Mă gândesc la trupul meu
Este totuşi prea greu
Pentru scara asta delicată
Suflete, ia-o tu înainte.
Pâş! Pâş!
În 1993 Marin Sorescu îi oferă unul
dintre numeroasele sale autoportrete (cel
reprodus la pagina 1) lui Dan Shafran,
prieten apropiat stabilit în Suedia, la
Stockholm, cu dedicația:

Un fir de păianjen
Atârnă de tavan,
Exact deasupra patului meu.
În fiecare zi observ
Cum se lasă tot mai jos,
Mi se trimite şi
Scara la cer – zic,
Mi se aruncă de sus.
Deşi am slăbit îngrozitor de mult

Î

Marin Sorescu – inedit

ntr-un carnet care poartă pe prima filă nota Jurnal de călătorie, 1982, se regăsesc numeroase
schițe și însemnări făcute de Marin Sorescu cu ocazia unei călătorii la mănăstirile Lainici,
Polovraci și Tismana, locuri rămase din ,,neliniștea istoriei”, după cum notează poetul.
Ca un loc aparte îi rămâne Mănăstirea Polovraci, o adevărată ,,bijuterie”, ceea ce îl face să
mărturisească: ,,Am petrecut câteva ceasuri de mare emoție și înălțare spirituală la Mănăstirea
Polovraci. Mănăstirea Polovraci sfințește un loc și așa binecuvântat. – Toaca.”
Fragmentele de jurnal se întrepătrund cu numeroase versuri, unele strofe izolate.
Fără a purta un titlu, notate la 23 aprilie 1982 la Tismana, patru strofe, valorificând sugestia
sonoră a cuvintelor, sunt inspirate din cele văzute cu această ocazie:
,,La Polovraci un polovrac
Ședea-n brâncovenesc cerdac
Cucu-l întreabă: ,,Ce mai faci?”
,,Stau în cerdac la Polovraci
Mă uit la Muntele Atos
Care-a venit și el pe jos
Să-nchine sfinte mănăstiri
Aceste chei foarte subțiri.”
„E foarte bine – zise cucul –
Este cam frig și-mi iau surtucul
Am de cântat ax în surduc
La Lainici deci – iată – mă duc.”
„Din Lainici du-te și-n Tismana
De tisă să-ți mai scarpini peana
Și cântă sus la Locurele
Colinda aia: Ziurele.”
Facsimil și grafică ,,Mănăstirea Lainici, 22.IV. 82”

Ada STUPARU
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Sub semnul
lui „Citizen Kane”

itizen Kane, drama cinematografică
din 1941 a lui Orson Welles, a fost concepută ca un veritabil „film de autor”,
Orson Welles fiind, la primul său lung-metraj,
producătorul, co-autorul scenariului, regizorul și
protagonistul filmului. Considerat de majoritatea
criticilor, a producătorilor și iubitorilor de cinema
drept cel mai mare film făcut vreodată în istoria
celei de-a șaptea arte, el a fost votat ca atare în
cinci consecutive clasamente ale prestigiosului
British Film Institute Sight & Sound, fiind primul
pe lista de 100 cele mai bune filme în 1998, ca și
în aducerea la zi a clasamentului, din 2008. Clasamentele sunt în genere discutabile și subiective,
dar în privința filmului lui Welles s-a creat un fel
de legendă a unanimității. Personal, consider cel
mai bun film al lui Orson Welles a fi The Third
Man, iar cel mai bun din istoria cinematografului, capodopera lui Michael Curtiz, Casablanca
(1942) cu un scenariu grozav și o distribuție fabuloasă, având în rolurile principale pe Humphrey
Bogart și Ingrid Bergman. Dar, vorba francezului:
gusturile și culorile nu se dispută...
Deși a avut imediat un mare succes de critică,
Citizen Kane n-a reușit să-și recupereze costul la
box-oﬃce. Curând filmul a început să fie dat
uitării și a revenit în actualitate abia în 1956, mai
ales sub influența laudelor aduse de diverși mari
critici și scriitori, între care și francezul André
Bazin. Filmul lui Welles a fost lansat pe Blu-ray
în 2011, pentru a 70-a ediție aniversară, și indus
în grupul inaugural de 25 de filme pentru eternitate de Biblioteca Congresului (1989). Deși a fost
nominalizat în 9 categorii pentru Premiul Oscar,
Citizen Kane nu a luat decât Premiul pentru
cel mai bun scenariu original (Herman J. Mankiewicz și Orson Welles), filmul fiind însă foarte
mult prețuit pentru cinematografia lui Gregg
Toland, editarea lui Robert Wise, muzica lui
Bernard Herrmann și structura narativă, la care
Mankiewicz a avut un mare rol – toate considerate
extrem de inovative și stabilind un nou standard
de urmat. Filmul e aproape biografic, examinând
viața și moștenirea lui Charles Foster Kane (jucat
de Orson Welles), un personaj compozit, bazat
în parte pe baronii mediei americane William
Randolphe Hearst și Joseph Pulitzer, pe corespunzătorii lor din Chicago, the tycoons Samuel Insull
și Harold McCormick, ca și pe unele fragmente
de viață ale scenariștilor însăși. E semnificativ
că, după apariția peliculei, Hearst a interzis orice
menționare a ei în toate publicațiile sale.
Toate aceste lucruri și numeroase alte amănunte l-au putut determina pe regizorul David
Fincher să facă un film, Mank (2020), cu scenariul scris de tatăl său, Jack Fincher, care este
practic bazat pe crearea lui Citizen Kane. Titlul
face aluzie, evident, la numele lui Herman J. Mankiewicz, personalitate complexă, ziarist, scenarist
și critic, co-autor al scenariului lui Citizen Kane,
împreună cu Orson Welles, dar în acest gen de

Orson Welles (1939)

colaborări e mai degrabă greu să se știe cine a avut
partea leului... Fapt este că niciunul dintre ei nu
s-a prezentat să primească atât de râvnita statuetă
la ceremonia Oscarurilor în 1942, când au fost
premiați pentru cel mai bun scenariu original.
Mank este un admirabil tribut adus marelui
film Citizen Kane în general, dar și în cele mai
mici amănunte. Mankiewicz a fost, în acest context, un personaj extrem de important, pitoresc,
dacă vreți, nervos și mereu în mișcare, ușor la
râs, în așa fel încât găsea aproape în orice împrejurare un aspect amuzant. Un histrion în genul
lui: într-o fotografie îl vedem impersonând,
simultan, pe Groucho, Chico și Harpo Marx.
Ceașca sau paharul lui erau mereu aproape, și
pline, ca să poată să-și ocupe gura cu binecuvântata băutură, care se ducea pe gât, ca apoi
să producă o gâlgâire de cuvinte memorabile și
mai întotdeauna ironice sau sarcastice. În afară
de băutură, era și un jucător înrăit: vedem cum,
de pildă, în Mank pariază nu mai puțin de cinci
mii de dolari pe căderea unei frunze!
Cine ar fi putut să-l joace pe marele ecran?
Dintre multiplele opțiuni la dispoziție, Fincher
a ales-o probabil pe cea mai bună: excelentul
Garry Oldman care, după triumful în rolul
lui Winston Churchill (Darkest Hour, 2017),
demonstrase din plin că știe să joace un mare
gurmand care, totodată, își acompaniază mâncarea cu unul, două, chiar trei păhărele mai mult,
însoțite de vorbe de spirit. Bulgărele de zăpadă,
lunecând din mâna muribundului Kane, la sfârșitul filmului lui Welles, are un delicat și clar
ecou în pelicula lui Fincher, e drept fără șoapta
misterioasă Rosebud, dar cu o sticlă goală alunecând din mâna tremurândă a acestui bon-viveur.
Să mai remarcăm acum că amândouă filmele
sunt alb-negru și, amândouă fac din cronologie
un veritabil joc, dansând de la ani la ani.
Începem în 1940, cu Mankiewicz în tren,
în drum spre Victorville, pe coasta de West,
la o oră-două de Los Angeles, cu un picior în
ghips în urma unui accident de mașină, și cu o
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mare misiune de îndeplinit. Într-o mică și izolată căsuță, cu o foarte dedicată secretară, Rita
Alexander (Lily Collins), ce urmează să dactilografieze cu sfințenie tot ce dictează Mank,
ținut cât se poate de departe de băutură, ca să
desăvârșească scenariul pentru filmul de debut
al lui Orson Welles, Citizen Kane. Producătorul și bunul prieten de teatru al lui Welles, John
Houseman (excelent jucat de Sam Throughton)
are sarcina de a supraveghea și face sigură reușita proiectului: „Ne așteptăm la lucruri foooarte
marrri!”, exclamă el, „Suntem gata să trecem
Rrrrrubiconul!” Era oare Houseman atât de
emfatic și retoric? Nu avem timp prea mult să ne
întrebăm, căci iată-ne confruntați, ca de atâtea
ori în cele două filme, cu flash-backs. Acum,
de pildă, ne întoarcem la scena accidentului de
mașină în care Mankiewicz și-a fracturat piciorul; pentru ca, imediat, să ne cufundăm într-o
poveste tipică anilor 30. Apare la Paramount
Studios scriitorul Charles Lederer, în mână cu
o telegramă trimisă de Mank care îi spune: „Sunt
milioane serioase de câștigat aici, iar competiția
e făcută numai din idioți!” Ce-i drept, a existat
o asemenea telegramă a lui Mankiewicz, dar îi
fusese adresată cunoscutului umorist, prieten
și scriitor Ben Hecht. Mank e plin de astfel de
deturnări, povești de epocă devenite mituri etc.

Secvență din filmul Citizen Kane

Deci, cine a scris, până la urmă, scenariul
pentru Citizen Kane? E greu de dat un răspuns
univoc. În 1971, The New Yorker, prestigioasa
revistă la care Mankiewicz a semnat cronica dramatică pentru câțiva ani, după ce făcuse același
lucru la New York Times, publica, în două părți, o
comprehensivă și foarte documentată cercetare a
cunoscutei critice de film Pauline Kael, sub titlul
Raising Kane. Ea argumentează, cu elemente lesne
de crezut, că de fapt Mankiewicz a fost autorul
principal al povestirii, esențial și pentru tramă dar
și pentru tipicul sens al umorului, uneori amar,
al lui Mank. Orson Welles (solidă performanță a
actorului Tom Burke) apare oarecum în umbră.
Dar intervenției Paulinei Kael îi răspunde Robert
Carringer, în cartea lui din 1985, The Making of
Citizen Kane, în care suntem asigurați că Welles ar
fi lucrat pe versiunile lui Mankiewicz până la faza
finală a scenariului, adică mult după ce Mank n-ar
mai fi avut niciun amestec.
Continuare în p.12
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Dacă s-ar ști
Dacă s-ar ști totul despre noi
Am fi șterși de mult de pe fața Pământului.
De asta e ținut misterul viu
Și sunt trimiși porumbei
să ne mănânce din palmă
Camere de filmat la fiecare colț
Și ochiul vrăjitoarelor mereu la pândă
Să ne vadă craterele ascunse-ntre gânduri
Partea aceea nevăzută a lunii
În care noaptea în somn punem răsaduri
Din care nici noi nu știm ce-o să crească.
Frica noastră le convine de minune
E mătrăguna cea de toate zilele
Udată zilnic să nu se usuce.

Scrisul Românesc

Poeme
Ne fac cu mâna din tribune și din statuile
În care au fost multiplicați ca zeii
Iar noi aplaudam mecanic până toți porumbeii
din piețe
Își luau speriați zborul peste acoperișul lumii.
Cuvintele ne ies din gură gata mascate
Drapelul zdrențuit al patriei ne acoperă
mândria rănită
Ca o mască a patriotismului scos
la defilare cu forța.
Ni se văd doar ochii printre stele și dungi
Și frica încolțită între cutele frunților.
Rostim fraze întregi în care nu ne mai recunoaștem
Decât după interjecțiile pe care le mestecăm
în cerul gurii
Cu ultimele urme de zgură
Rămase de la locomotivele cu aburi
Ce ne treceau în copilărie
Între coșmaruri și vise.
Copiii noștri nu ne mai privesc în ochi
Pentru ei cerul e un ecran măsurat în pixeli

Suntem cea mai vinovată specie
Dar din lipsă de probe convingătoare
Suntem mereu amânați cu încă o sută de ani
În speranța că ne vom pedepsi singuri
Cu încă un război, încă o molimă,
Cu noi ideologii malformate peste cele vechi
Ascunse sub bărbile altor profeți
Ce vor repeta istoria ca și cum
Metaforele ce ne stăteau în gât
nimic nu s-ar fi întâmplat.
ascunzându-și înțelesurile
Se plimbă acum goale pe străzi
Sau mai simplu, poate vom pleca de bună voie Jucându-se cu nervii noștri întinși la maximum.
Vorbim, încă vorbim doar de spaima tăcerii
Strecurându-ne printre gratiile cuștii
Din când în când ne mai scapă
Înapoi de unde am venit.
câte-un oftat adevărat
Sau
vreun
gest
de
pantomimă
netrucată.
Cuvinte
Cuvintele au început să se usuce ca niște surcele
Cu care nu mai poți aprinde nici focul din sobe.
Ne înțelegem prin semne.
Acum noi suntem surdomuții
din spatele marilor șefi de trib
Care ne arată viitorul cu singurul lor
deget vorbitor.
Continuare din p. 12
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Unu plus unu
De câte ori mă gândesc la ceva logic
Mă apucă frica.
Doar ideea că unu plus unu fac doi
Îmi dă fiori de groază precum îmi dă zborul
Gâștele ce ar putea migra toamna spre nord

unei prime iubiri, partea cea mai delicată a
Lucrul pare greu de crezut, căci se cunosc unei iubite, un simbol cu origini obscure etc.
toate tribulațiile în legătură cu dorința lui Man- Iată că un ziarist și critic de cinema, care a
kiewicz, îndeplinită până la urmă cu destulă urmărit cu acribie biografia lui Hearst, i-a dat,
reluctanță de către Welles, de a-i da credit
ca autor al scenariului, împreună cu el, ba
chiar, în urma unei crize de personalitate
a lui Mank, numele lui să fie pus înaintea
lui Welles...
Ce copilării de Hollywood! Are, de
fapt, prea multă importanță cine a scris
Citizen Kane? Filmul ne stă în față, ca o
capodoperă cinematografică rară. Rosebud, cuvântul pe care îl șoptește Hearts
(alias Kane) la sfârșit, înainte să moară, a
încarcerat pentru ani de zile tot misterul
acestei pelicule aproape deloc metafizice.
Scriitori, regizori, actori au încercat să-i
dea de capăt. Ce înseamnă, la ce se referea? Speculațiile au fost multiple: numele

Ca un cârd de sinucigași naivi
Care cred că anotimpurile pot fi măsluite
De niște zei ce s-au ucis între ei
Într-o mitologie continuată pe sub masă
Până în zilele noastre în care
Logica funcționează ca pe vremea lui Aristotel
Atunci când unu plus unu nu făceau totdeauna doi
Când gâștele migrau după stele,
După mormolocii încă nenăscuți
în îndepărtatele mlaștini.

Insomnie
Nu mai am timp să număr toate oile până adorm.
Mintea mea e un abator de gânduri
Care încă behăie mult după ce le-am scos afară
Măruntaiele și blănurile cu care mă lăudam
când eram miel.
Nu mai e timp să paștem liniștiți
pe pajiștile lumii
Se aud coase ascuțite ce culcă la pământ preriile.
Acum am ajuns noi iarbă coaptă
Și vom fi puși la păstrat în căpițe de fân
Care de sus vor părea niște piramide.

Troc
Cele mai multe au ajuns la mine
Prin aerul pe care-l respir.
Apă beau doar odată pe an și mănânc
la fiecare zece
Dar aerul pe care-l schimb
E cea mai bună dovadă că exist cu adevărat.
E undeva un contor care măsoară
Adevăratul troc pe care-l avem cu cerul
Cât primim și ce dăm înapoi la sfârșitul acelei zile
Care începe și se termină oriunde la fel
Fără a avea nimic de-a face cu soarele nostru,
cu luna
Sau cu ce credem noi despre toate. ■
se pare, de capăt. Tânărul Hearst, părăsind
Colorado unde copilărise, cade cu ochii pe
săniuța răsturnată cu care se dăduse de atâtea
ori pe derdeluș și citește, în treacăt, numele
mărcii de fabrică: Rosebud. Atât
și nimic mai mult!
Mank este departe de a fi un
film slab sau obișnuit. Dar are o
atitudine oarecum ancilară față
de capodopera ce l-a inspirat.
E un tipic exemplu de meta-cinema, așa cum a fost, mutatis
mutandis, de pildă, remarcabilul
film al lui Andrjez Waida, Totul
de vânzare (1969).
Da, Citizen Kane, cel mai bun
film din istoria cinematografului.
Și Rosebud o enigma pesemne
dezlegată.
...Și totuși Casablanca! ■

Proză
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Mimoza și Voltaire

S

ăptămâna următoare Mimi a sunat la cabinet și a anulat ședința de terapie spunând
că e răcită, are dureri de cap și trebuie
să stea în pat. Și în săptămânile următoare a
amânat sub diverse pretexte. Nici la clinica ei
de frumusețe nu s-a dus prea des, a lăsat totul pe
Jessica, harnică și conștiincioasă, în sfârșit bucuroasă să fie ea vioara întâi în relație cu cliente
importante. Importante mai ales prin grosimea
portofelului. Femei înstărite din Manhattan a
căror principală ocupație era frecventarea saloanelor de frumusețe. Businessul mergea bine și
Jessica a încurajat-o pe Mimi să-și ia un timp de
odihnă, traumele abia acum își spuneau cuvântul, să nu-și facă niciun fel de griji, poate chiar
să se ducă o săptămână-două într-un centru de
relaxare și meditație în Upstate, locuri cu care
Mimi era deja familiară din faza de educație spirituală prin care trecuse cu câțiva ani în urmă.
Când Fred intrase în depresie profundă și nu
mai știa nici cu el ce să facă, nici cum să se protejeze pe ea, tot Jessica o îndemnase să-l citească
pe Chopra, să frecventeze Himalaya Center, un
centru ascuns în pădurile din Catskill unde
oameni cu tot felul de probleme se retrăgeau să
mediteze, să se regăsească, să-și panseze sufletul
prin felurite metode asiatice vechi, de la yoga
la detoxifieri și întineriri bazate pe Ayuverda.
Pentru Mimi funcționase, doar că atunci
suferindul era Fred, ea doar o victimă colaterală,
ba chiar avea să fure câteva formule de întinerire și să le aplice la Spa-ul ei. Și Fred fusese
câteva săptămâni într-un refugiu asemănător în
natură, dar pentru creatori, la sediul unei fundații care oferea artiștilor o cameră și trei mese
pe zi doar să lucreze la proiectele lor. O bursă
de creație, nu li se cerea nimic, mană cerească
mai ales pentru artiștii cu posibilități materiale
reduse. Prietenul lui, Sebastian, îl știa bine pe
președintele fundației și pusese o vorbă bună
ca să fie acceptat. Acolo reușise Fred să scrie o
mare parte din roman. Sau cel puțin așa pretindea. New Yorkul era prea intens, îi sugea toată
energia. Se întorsese însă mai tensionat decât
plecase. Talentul nu e de ajuns. Scrisul e trudă, te
consumă, unii creatori când termină o carte sunt
storși, goliți, unii intră în depresie, îi spusese lui
Mimi. Nu l-a auzit. Era prea ocupată. „Dragă,
nu-mi spune mie de trudă, că eu muncesc toată
ziua, fac și bani pe deasupra, nu ca tine, și uite că
n-am mai intrat în nicio depresie”, i-a răspuns.
Acum nu de refugiu și liniște avea Mimi
nevoie, era sătulă de meditație și gânduri, de
singurătate și tăcere. Toate amuțiseră. Câteva
luni după dispariția lui Fred prietenii se întreceau care să-i dea telefon, să-i țină de urât, să
nu simtă golul, o invitau la masă, îi trimiteau
carduri și flori. După un timp fiecare și-a văzut
de viața lui. Apartamentul s-a pustiit și mai
mult după ce Mimi ștersese urmele lui Fred,
patul king size era inutil de mare. Regii și

împărații dormeau în paturi mici, doar americanii își închipuie o dimensiune pe mărimea
coroanei. Apelurile telefonice erau strict legate
de business, viața socială sărăcise, familiile o
evitau. O văduvă, chiar la cincizeci de ani, bine
întreținută și încă atrăgătoare poate fi oricând
un pericol. Căsniciile toate scârțâie, bărbații
aflați în criză de vârstă sunt oricând vulnerabili.
Odată a fost cu cea mai bună familie de
prieteni la film. Ei insistaseră s-o scoată din
casă. Au ajuns la câteva minute după ce proiecția începuse, au intrat pe întuneric și s-au
strecurat aplecați pe rândul cu locuri libere, să
nu deranjeze spectatorii din jur, prima soția,
al doilea soțul, Mimi la sfârșit. Imediat soția a
realizat că se așezaseră greșit și a vrut să stea
ea la mijloc, între Mimi și soțul ei. Paza bună
trece primejdia rea.
În plus, era sătulă să fie chemată la cină ca
umplutură, din milă sau din politețe. O altă
familie de prieteni făcuseră un gest de caritate
în timpul sărbătorilor de Crăciun, adunaseră
într-o seară la ei acasă cinci femei singure,
prietene vechi cărora ori le murise soțul, ori
erau divorțate. Umilință sinistră pentru Mimi.
Mai bine o cină singură acasă decât parastasul
ăla la grămadă.
Dar cinele solitare se înmulțiseră peste
măsură. Venea iarna, se întuneca devreme.
Se băga în pat, se uita la televizor până adormea, apoi pe la 2 noaptea se trezea transpirată
din cap până-n picioare, se plimba prin casă,
lua un somnifer, inima continua să i se zbată
neregulat, lua un calmant, avea ba frisoane, ba
valuri de căldură, bea un pahar două de vin sau
de cognac, iar când somniferul puternic începea să-și facă efectul, i se făcea brusc foame,
înfuleca necontrolat tot ce găsea prin frigider,
putea să smulgă ambalajele de plastic și să-și
îndese în gură ciuperci crude și nespălate, felii
de șuncă, orice, și apoi adormea pe unde apuca.
Odată a vrut să mănânce înghețată dar a adormit cu capul pe ușa frigiderului. A doua zi se
trezea amețită, cu cearcăne și gura uscată.
Weekendurile deveneau tot mai lungi. Cine
spune că timpul curge egal? Poate că nici nu
curge, poate că stă pe loc și doar noi trecem
prin el. Uneori fericiți, ușori ca păsările, alteori cu umerii căzuți, trăgându-ne picioarele,
înfrânți cu fiecare pas care poate ține o veșnicie. Nu se decidea dacă tristețea era mai mare
în duminicile când ploua sau când era cald
și soare. Avea tot timpul un ghem în stomac.
Renunțase la tocuri înalte și călca apăsat în
pantofi plați, un fel de balerini obosiți și ei.
Mâncarea își pierduse gustul, vinul cât de
scump era acru, în baie aprindea doar becurile de deasupra căzii, nu și pe cele de deasupra
chiuvetei, să nu fie oglinda prea luminată.
Cu oglinda era o întreagă poveste. Nu cea a
fraților Grimm, în care apare pentru prima oară
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în literatura pentru copii un caz de tulburare de
personalitate narcisistă la regina care întreba:
Oglindă oglinjoară, cine e cea mai frumoasă
din țară? Iar regina se manifestă conform întregului protocol clinic: grandoare, vanitate, lipsă
de empatie, răzbunare. Mimi se uita în oglindă
pe furiș. Vedea uneori o femeie ridată, acrită,
cu pielea căzută. Nu era ea. Schimba oglinda.
Se știe că oglinzile sunt mincinoase. Altădată
vedea o străină care parcă semăna cu ea, dar
nu avea aceeași sclipire în ochi, și buzele erau
mai subțiri, și nasul mai borcănat. A schimbat trei oglinzi după care a abandonat. Nu te
poți încrede în nimeni și în nimic. Mai bine
să țină o lumină difuză în baie, chiar când se
machia. Grandoare? Poate. Vanitate? De ce nu.
Lipsă de empatie? Ce cuvânt mai e și ăsta! Răzbunare? Da, pentru cine merită. Răzbunarea
pune lucrurile în ordine. Răsufli ușurat, chiar
dacă mai târziu se întoarce ca un bumerang.
Un lung ciclu de trădări și răzbunări trăite la
schimb. Virtutea o fi bună la mănăstire, e meritorie, dar nu-ți aduce nicio satisfacție.
— Nu-mi mai recunosc trupul, a spus Mimi
de cum a intrat în cabinet.
Doctorița a privit-o melancolică și surâzătoare, de parcă i-ar fi spus că a venit toamna.
— Ia loc, dragă Mimi, mă bucur să te văd.
Ce păcat că amândouă muncim atât de mult,
nu mai avem timp de nimic. Și cât de aproape
suntem una de alta!
Vicky, doctorița ginecoloagă, era clienta
lui Mimi la Spa, se cunoșteau de mulți ani, pe
vremea când trăia Fred ieșiseră chiar de câteva
ori împreună. New York nu încurajează prea
mult prieteniile, vizitele acasă, este mai degrabă
locul relațiilor și afacerilor consolidate la masă
în restaurante.
Cabinetul de ginecologie era la câteva străzi
de Clinica de frumusețe Mimosa a lui Mimi, pe
Park Avenue. Dacă sala de primire a lui Mimi
avea ceva de cabinet medical, sala de așteptare
a cabinetului lui Vicky era decorată cu candelabre de cristal, o oglindă înaltă până-n tavan
cu ramă aurie, vaze mari cu plante de plastic,
fotocopii după două nuduri ale lui Modigliani, iar între ele o măsuță cu broșuri și pliante
care făceau reclame la tot felul de creme, unguente, proceduri estetice cu laser, multivitamine,
sexualitate, suplimente de întinerire și întărirea
imunității. Intrai și nu știai la ce să te aștepți.
Putea fi foarte bine o Spa, un cazinou sau un
loc extravagant. Pacientele erau ca și clientele
lui Mimi femei bogate la vârsta a doua sau a
treia din Upper East Side hotărâte să plătească
oricât pentru well-being și amăgiri făcute profesionist de către un doctor specialist, nu de
o cosmeticiană oarecare. Deasupra ușii de la
toaletă scria cu litere aurii: „O femeie poate
să țină un singur secret: vârsta ei.” Voltaire. ■
(fragment de roman)
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seist, poet, filosof, jurist, Gheorghe
Dănișor este cel ce confirmă cu îndreptățire că vârsta, dincolo de tezaurizarea
unei experiențe de viață fundamentată pe acumulări succesive de cunoștințe, pe care ulterior
le performează prin cercetare, semnifică relevarea unor valențe creative, care surprind prin
dublu impact emoțional. Poemele lui Gheorghe Dănișor din volumele Dincolo de dincolo
(2015) și Muguri de tăcere (2020), apărute la
Scrisul Românesc, au un dublu impact: asupra
poetului prin redescoperirea de sine în spațiu
liric și asupra cititorului prin sensibilitatea
acutizată pe care o generează cadrul tensional al atmosferei poetice. Este, ceea ce putem
numi ab initio, tensiunea distală între cuvinte
„resimțite”. Este un prim sens al cuvintelor,
ce desemnează și temele poemelor sale, și un
al doilea sens creat pe tensiunea receptării,
în spațiul aceluiași cuvânt. În durata lecturii,
cuvântul-cheie este „resimțit” ca fiind încărcat
cu un sens nou creat de un factor sintagmatic,
un context. În acest voit univers metaforic plasează Gheorghe Dănișor temele poemelor sale
reunite sug genericul Muguri de tăcere.
În cadrul unei emisiuni televizate pe care
am realizat-o în 2015 avându-l invitat pe
profesorul universitar Gheorghe Dănișor,
am generat un cadru comparativ de receptare a acelei tensiuni distale și a sensurilor
circumscrise procesului metaforic prin lecturarea versurilor de către Natașa Raab și
Angel Rababoc, actori ai Teatrului Național
„Marin Sorescu”, a în prezența scenică a poetului. Impactul emoțional a fost cel scontat, iar
mărturisirea invitatului a subliniat acest resort
emoțional: „Parcă nu îmi recunosc versurile”.
În fapt erau aduse în prim-plan alte trăiri
generate de același cuvânt pus în alt context
și revitalizând alte experiențe existențiale. La
fiecare lecturare sunt dezvoltate noi sensuri
ale cuvintelor sau alte contexte reconfigurate
într-o proximitate sentimentală. „Am tentația
de a trece de concretul imediat” – mărturisea
intervievatul, „am în mine acest sentiment al
depășirii momentului”.
Prin Muguri de tăcere Gheorghe Dănișor
sondează tăcerile din spatele tăcerii și totul din
perspectiva vârstei care îndreptățește îngrijorarea pentru imediatul temporal: „Te mai duci
mâine/ Să-l întâlnești pe ieri,/ Cel ce va să
vină?/ Sau... lasă, că vine oricum” (Vârsta). Este
o evidentă „căutare de sine” cu aceeași teamă
mărturisită: „Oare o să mă recunosc/ În taina
apăsătoare/ A gândului de început?” (Căutare
de sine). Aceste inchietudini sunt estompate
până la anulare de ceea ce sălășluiește în adâncul pur, neîntinat al veacului de om: „Deodată
vine din mine spre mine/ Și dincolo de mine/
O lumină ce mă înalță surâzând./ Un chip de
înger, vreau să zic,/ Urcă din mine spre mine”.

Cronică
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Memoria discursivă ‒
spațiu al imaginarului

Gheorghe Dănișor explorează acest spațiu plin,
„un spațiu plin de toate traseele ce îl străbat și
de nedespărțit de aceste trasee care definesc
scriitura Imaginarului, dar care, de asemenea,
condiționează și lectura textului poetic. Imaginarul, răspântie a schimburilor, se va dezvălui
ca loc al răspunsurilor căutate în spațiul la spaimele ființei în fața temporalității” (Jean Burgos,
Pentru o poetică a imaginarului). Se distinge
astfel textul vehicul al mesajului, dar și textul
dramatic, în care funcția poetică va conferi
limbajului densitate fără a afecta întâietatea
discursului liniar.

Gheorghe Dănișor surprinde prin tendința
de a ancora într-un univers al sincretismului,
unde culorile rezonează fiecare unei trăiri
având ca ultim popas „înfrigurarea singurătății”: „Praf de stele/ Din stânga Universului/
Amestec de timp/ Ars de ultravioletele în
cădere/ La care se adaugă/ Puțin verde din
codrul înmugurit/ (...) Se va obține un cocteil care/ Se vede.../ Ca o casă bună de locuit/
Dinspre ochiul cucului/ Ca înfrigurarea singurătății/ Dinspre ochiul omului însă/ Ca un
nimic/ Ce se rostogolește/ Peste lumea sa/
Aridă de constelații” (Lucrare divină). Dominat
de pasiunea pentru filosofie, poetul Gheorghe
Dănișor lasă efuziunile lirice să pătrundă și
în universul iubirii sub auspiciile aceluiași
sincretism dominat de tonurile pastelate ale
senectuții: „Să torni în visul meu/ Galbenul
stelei abia răsărite./ Este roz drumul meu în
visare/ Alături de pașii tăi/ Ce se pierd tăcut
în constelații” (Cântec de iubire).
Profesorul de drept și filosofie Gheorghe
Dănișor ne declara în emisiunea televizată
invocată de noi că trei mari domenii se

întrepătrund în viziunea sa: filosofia, teologia și poezia. Astfel se explică substratul
filosofic al tuturor poemelor sale. O trimitere
la filosofia lui Kant identifică și concepția
autorului despre timp și spațiu: Kant considera că timpul și spațiul nu pot fi produse
de intelect, ci sunt doar intuiții (pure) ale
sensibilității.
Timpul poate fi privit și dintr-o perspectivă legată de limbajul cultural specific
Sfintei Scripturi, însă cele mai profunde
abordări ne sunt deschise de relația „veșnicie
– istoricitate”, de relația dintre temporalitate
(în sensul apariției timpului) și crearea Universului, de abordarea „timpului liturgic” în
spiritualitatea creștină etc. Poetul pare a se
circumscrie acestor definiri antinomice în
căutarea de sine.
Volumul de poeme Muguri de tăcere este o
evidentă „cădere în timp” a autorului. Prima
parte este marcată de seninătatea discursului
poetic, cu un spectru metaforic susținut de
sincretism. Cu cât parcurgem volumul apar
formele lirice știute din poemele publicate
anterior: constrânse parcă de rigorile gândirii filosofice, versurile sunt eliptice, frazele
trunchiate, uneori plasându-se la granița
suprarealismului. Curgerii firești a discursului
liric din prima parte a cărții îi succede această
ultimă parte, din care răzbat idei și mai puțin
imagini, lăsând posibilitatea lectorului de a
decoda în cheia propriei culturi înțelesurile
versurilor sacadate: „Dimineața roșie/ Pui de
crocodil/ Lângă garduri. Întrebarea./ Cocostârcul uită/ Al doilea picior./ Pe fața mea riduri.”
(Tăcerea clipei). Este ca o alergare spre un final,
este o scriere care se revendică din experiența
proximității. Este în esență un alt univers, nu
al deschiderii spre lume, ci al căderii în sine,
este rod al unei memorii intratextuale care face
trimitere în orice moment la un enunț anterior.
Aceste ultime poeme sunt parcă efecte ale poemelor prime. Este și o memorie interdiscursivă
asupra formulărilor care se repetă, funcționând
sub formă de aluzie. Și de aici tentația de a
relua lectura primelor poeme spre a le corela
cu ultimele.
Volumul Muguri de tăcere produce plăcerea lecturii și prin susținerea vizuală cu
ilustrații de o certă valoare artistică. Grafica
aparține Marianei Cîmpeanu și este în vădită
complementaritate cu textul. Este o provocare
a tăcerilor, este chiar o evidentă trimitere la
metafizica timpului, este o continuare a căutării „dincolo de dincolo”: „De ce oare privirea
mea/ Caută cu disperare/ Un dincolo irezistibil?/ De ce-mi doresc/ Cunună incandescentă/
A altor și altor nesfârșite lumi?” (Recunoaștere). Este aceeași căutare de sine a filosofului
și a poetului, cei doi regăsindu-se în „muguri
de tăcere”. ■
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Radiograﬁa unei generații

U

niversitar craiovean de excepție și
președinte al Uniunii Scriitorilor din
România (Filiala Craiova), Ioan Lascu
a abordat, de-a lungul timpului, o multitudine
de teme atât francofone, cât și românești, într-o
manieră a criticii literare ce se remarcă prin
luciditate, stilizare (deși nu exagerată), teoretizare, vervă și cosmopolitism; amintim, astfel, că
printre volumele sale de eseuri se numără atât
cele dedicate lui Albert Camus sau Ion D. Sîrbu,
cât și cele cu o tentă mai generală, dispuse către
conceptualizare și teoretizare, precum panorama critică asupra existențialismului francez
sau statutul capodoperei în actualitate.
Urmând acest filon al descoperirilor și
interpretativității, Ioan Lascu revine cu un
volum dedicat generației ’80 în literatura
română: Generația ’80. Un excurs istorico-critic (Scrisul Românesc, 2020). Conștient fiind,
ab initio, că orice discurs despre un segment
generațional presupune o conceptualizare, o
teoretizare, o legitimare atât a termenului în
sine, cât și a contextului implicit (cu personalitățile și paradigmele culturale adiacente),
scriitorul insistă asupra faptului că o generație nu se poate confunda cu o altă pleiadă de
termeni considerați a fi sinonime potrivite
– curentele sau mișcările, termene mult prea
vagi și ambigue pentru a desemna ceva cu adevărat legitim nu pot trasa semantic conceptul
de „generație”. După cum notează autorul, o
generație înglobează cel mult o direcție literară, iar, în cazul generației discutate, aceasta
este fondată pe premisele „textualismului și ale
delitera(tu)rizării literaturii”.
Mai mult decât atât, Ioan Lascu plasează
dezvoltarea respectivei generații într-un context anterior, prin apariția gazetei de perete
Noii, în decada ’70, de unde și raportarea critică și obiectivă față de modernism; de altfel,
ea este asimilată curentului pe care îl definim
astăzi (nu fără anumite rezerve conceptuale)
„postmodernism”, în sensul în care acesta a
propus o regândire a literaturii și a formulelor
acesteia. Relevanța optzeciștilor însă a devenit
evidentă doar odată cu „legitimarea de către
vârfurile acesteia, după cum explică și autorul,
ipoteză valabilă și verificabilă în cazul oricărei alte grupări generaționale. Raportându-se
critic, dar și constructiv la șaizeciști și șaptezeciști, „generația ’80 este ultima generație cu
un statut cultural cert în literatura noastră.
Vreau să spun că ea a trecut deja din literatură
în cultură, în sens larg”, după cum mărturisește
autorul într-un interviu mai vechi.
În cadrul volumului, sunt extrem de bine
reliefate și analizate și resorturile creatoare
efervescente de care a dat dovadă generația ’80,
care s-a definit cel mai bine prin intermediul
subversiunii practicate, prin ironia excelent
dozată și prin apelul la mijloace și procedee
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artistice care au dinamitat, practic, limbajul
general și generalizat printr-un refuz al realului (Gheorghe Perian menționa, de exemplu,
referindu-se la poezia optzecistă că „ea nu
cunoaște tentația realului, nu pare însetată de
real și nu dorește să-și tragă realitatea pe piept
ca o cămașă”). Tocmai acest refuz al locurilor
comune și a limbajului banal deservește într-o
manieră excepțională scopurile optzeciștilor
de a pulveriza vechile mijloace expresive. În
acest sens, Ioan Lascu analizează și viziunea
unuia dintre optzeciștii proeminenți (Mircea
Nedelciu), care vorbește de o „mișcare de

magic promovat de scriitorii sud-americani.
Un aspect cu totul atipic al acestei generații, analizat cu grijă de Ioan Lascu, este și lipsa
unor figuri pe care le putem denumi, faute de
mieux, mentori. Astfel, „ea nu a avut texte programatice răsunătoare (...), nu a avut un lider
unic, un fel de «papă» autoritar, așa cum a
fost, ne amintim cu toții, André Breton pentru
suprarealiști”. Ceea ce nu înseamnă, firește, că
a fost lipsită de spiritul unor figuri tutelare,
care să gireze și să impună vocile tinerilor
talentați, dintre acestea făcând parte Ovid S.
Crohmălniceanu și Nicolae Manolescu. După
cum remarcă autorul, prezența numeroaselor cenacluri a reprezentat, pentru generația
optzecistă, o șansă reală către solidarizare și
cunoaștere reciprocă, ele acționând ca „retorte
ale emulației”.
Autorul urmărește cu atenție și acribie
științifică toate aceste problematizări care
intervin într-o discuție despre generația ’80,
de la apariția și dezvoltarea ei, până la discuțiile
în marginea textelor canonice și a antologiilor
ce i-au fost dedicate sau a limbajului și stilului adoptat. Având în vedere faptul că cea mai
mare parte a prozei românești contemporane
a fost, într-un fel sau altul, influențată masiv
de textele optzeciștilor, acest excurs istorico-critic finalizat de universitarul craiovean se
dovedește a fi extrem de necesar în conceptualizarea și comprehensiunea unei forma mentis
generaționale care, prin ideatică și stilistică, a
operat schimbări majore în ceea ce privește fața
literaturii române.
Scris într-un stil alert, critic, dar și cu explicațiile adiacente de rigoare pentru neofiți,
volumul este o piesă de bibliografie indispenavangardă”: „Prin intervența constructivă în sabilă criticilor care urmăresc și analizează
societate grație literaturii textuante propuse și fenomenul optzecist. ■
scrise de optzeciști erau refuzate formulele oficiale ale realismului neoproletcultist (re)lansat
Revista și Editura
de tezele ceaușiste din iulie 1971 și se combătea
limba de lemn a activiștilor și a documentelor
CONCURS DE DEBUT
de partid, ca și a întregii prese comuniste. Sub
Se adresează celor care nu au împlinit 35
aceste aspecte se poate vorbi de prospețimea
literaturii optzeciste și de caracterul ei subversiv de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele sectotodată. În același timp și de funcția ei profițiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
lactică și cred că se înțelege deja de ce!”
semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemeÎntreaga generație ’80 a urmărit deci, cum nea, și pe un plic închis atașat manuscrisului immenționează criticul, evitarea „marșandizării primat pe hârtie și CD-ul cu textele respective. El
artei. Am putea spune că, implicit, și evitarea va cuprinde numele și prenumele concurentului,
realului a urmărit, pe același traseu, evitarea data de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
impunerii conceptului liniar de timp, un conManuscrisele vor fi trimise,
struct tradițional-modern care, din perspectivă
până la data de 1 sept. 2021, pe adresa:
postmodernă, nu prea înseamnă mare lucru;
Revista – Editura Scrisul Românesc,
timpul postmodernității nu mai este unul clar
str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
inteligibil sau comprehensibil, este un compoUn juriu alcătuit din critici și istorici literari
zit între sintezele reale și sintezele imaginative,
va
acorda
câte un premiu pentru fiecare secțiune.
între peisajul vizualizat și cel imaginat – și nu
Relații suplimentare se pot obține la:
este o coincidență faptul că mulți prozatori
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
optzeciști se revendică artistic din realismul
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Universul într-o clipă
Se închid ușile din
casa vieții
... una câte una
ca anotimpurile ce trec
grăbite
Curge nisipul
în clepsidra nevăzută
a destinului
Nu regret nimic ...și nu
mă plâng
îmi lipsește doar clipa când
ne-am sărutat
și
am pus iubirea mea
pe clape de pian
Atunci...
Universul a rămas în loc
S-a oprit ...din existența
lui monotonă
pentru că...

V

Poezie
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Poeme
Iubirea noastră
i-a luat locul
pentru o clipă... doar
O clipă a iubirii ce a oprit
odată... demult
tot Universul
O clipă...
Iubirea poate schimba Universul
Poate schimba... Lumea
În doar ...o clipă

Vinul și muzica, uneori
Am trăit cândva... clipe irepetabile
...printre oameni de o rară puritate
Fiecare zi era un alt început
...eram cu toții fericiți gândind la clipa...
revederii
Unii munceau din greu
alții învățau
sau făceau sport de performanță
fiecare dintre noi avea un rost

un vis...
Visurile devin uneori realitate
alteori rămân doar visuri
Nimeni nu s-a plâns...
Nu regretăm nimic ...am visat împreună
Timpul... ne-a despărțit fără voia noastră
Cât trebuie să plătesc și către cine
să mai trăiesc doar o clipă din timpul trecut...
Spuneți-mi voi prietenii mei din vremuri de demult
de știți unde pot să cumpăr...
Timpul trecut
cu tinerețea noastră
cu greșelile ei și clipele de fericire
Știu nu poți plăti cu bani timpul trecut
Nu poți schimba nimic din ce a fost demult
Poți să lași gândul și inima
să reîntâlnească ce a fost cândva...
Există un singur vehicul
care te poate purta
în trecut...
...puțin vin gândurile tale
și o muzică bună... ■

Ferdinand I
Regele cel loial al României Mari

isa să fie militar, sau botanist, a ajuns rege.
A așteptat 25 de ani să se urce pe tron,
a domnit 13 ani.
A fost îndrăgostit de o tânără româncă,
dar a trebuit să se căsătorească cu o prințesă
britanică.
Deși au iubit fiecare alte persoane, au avut
împreună nu mai puțin de șase copii.
Era catolic însă a trebuit să-și boteze copiii
în rit ortodox.
German prin naștere și educație, a fost nevoit
să declare război țării natale și ca urmare a fost
renegat de familia sa.
La începutul lui 1917
domnea peste o țară
ocupată pe mai mult de
jumătate din suprafață
de trupe străine, devastată de război și de tifosul
exantematic; la finele lui
1918 conducea o Românie aproape dublă ca
suprafață și populație.
Mare proprietar funciar, și-a donat o mare
parte a moșiilor sale în
cadrul unei revoluționare
reforme agrare.
A trăit puțin ‒ 61 de
ani, și va domni și mai

puțin ‒ 13 ani (spre deosebire de ilustrul său
unchi, Regele Carol I, care a trăit 75 de ani, din
care va domni 48).
În ciuda faptul că a fost foarte criticat și discreditat, atât de unii contemporani ai săi cât și de
o parte dintre succesorii acestora, rolul lui Ferdinand în istoria României este fundamental.
Dacă unchiul său a scos Principatele Românești
din feudalism și a construit România modernă
și independentă, Regele Ferdinand a reunit
populațiile românești din jurul Carpaților sub
același stindard și a făurit România Mare!

Dodo
NIȚĂ

Povestea vieții și domniei Regelui Ferdinand, cu toate contradicțiile, suișurile și
coborâșurile sale, constituie subiectul celui
de-al optulea volum din seria „Regii și Reginele
noastre”, serie coordonată de profesorul universitar Adrian Cioroianu și scrisă de domnia
sa în colaborare cu mai mulți foști studenți sau
doctoranzi ai săi.
Prezentul volum este înfrumusețat și de
superbele ilustrații ale domnului Puiu Manu,
marele maestru al benzii desenate românești
și decanul de vârstă al acesteia. ■
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Rătăcind prin literatură

N

ăscută în anul 1973, la Lund, Lina Wolﬀ
este una dintre vocile reprezentative ale
literaturii suedeze contemporane, cariera ei începând cu un succes la care majoritatea
tinerilor scriitori pot doar să viseze. Căci, după
debutul din 2009, cu volumul de nuvele intitulat
Mulți oameni mor ca tine, Wolﬀ a publicat, în
2012, romanul Bret Easton Ellis și alți câini, care
va fi încununat cu cele mai importante premii
literare suedeze, fiind și extrem de bine primit
de publicul cititor. Amanții poligloți, romanul
următor, îi apare în anul 2016 și confirmă nu
doar un uluitor talent, ci și o rară capacitate de
a provoca modelele culturale consacrate, șocând
și convingând, cucerind și uimind deopotrivă,
abordând teme deloc comode, dar reușind să
le stăpânească și să le rezolve (la nivel narativ și
stilistic) într-un mod cu totul remarcabil.
Împărțită în trei secțiuni, fiecare dintre acestea beneficiind de propria perspectivă și având
câte un alt narator, cartea evidențiază câteva
personaje neobișnuite, fiind centrată mai cu
seamă asupra celor trei voci care, prin relatările
lor (adesea vizând aceleași fapte și evenimente,
dar care, desigur, privite din puncte de vedere
diferite, par altele și altfel!) construiesc o inedită
istorie a unor incredibile aventuri amoroase și
livrești. Cea dintâi secvență narativă o are ca protagonistă pe Ellinor, o tânără de treizeci și șase
de ani care, după două relații eșuate, încearcă
să-și găsească alesul. Și unde altundeva ar putea
cineva ca ea, o femeie deja dezamăgită de realitatea cotidiană și de bărbații pe care i-ar putea
întâlni în mod obișnuit să caute sufletul pereche decât pe internet... Și așa dă peste Ruben,
un critic literar supraponderal, care o invită la
casa lui din Stockholm. Numai că întâlnirea de
dragoste – la care cititorul s-ar fi așteptat – se
transformă într-un soi de noapte valpurgică a
zilelor noastre, la capătul căreia, după ce demonii din sufletele amândurora ies la iveală, Ellinor
arde manuscrisul pe care Ruben îl citea, copia
unică a unei cărți scrise de Max Lamas, un
autor pe care criticul îl admira, considerându-l
întruchiparea geniului literar al epocii contemporane, și care îi încredințase creația sa. Lina
Wolﬀ contrazice toate presupunerile (și chiar
speranțele!) pe care cititorii le-ar putea avea și,
în ciuda celor întâmplate, descrie cum Ellinor
rămâne în casa lui Ruben, convinsă că exact ceea
ce o determinase să distrugă prețiosul manuscris
o și leagă de bărbatul descoperit pe net. Numai
că rutina în care pare să se transforme viața celor
doi e întreruptă de sosirea unei misterioase femei
care cere să i se înapoieze tocmai cartea lui Max.
Cea de-a doua parte a romanului Linei Wolﬀ
îl aduce în prim-plan pe Max însuși, autorul cărții
aruncate în foc... Ne aflăm, aici, într-o lume
hipnotică și ireală, unde granițele dintre realitate și ficțiune sunt distruse în mod programatic
și constant, iar cititorul e martorul întâlnirilor

stranii pe care le are Max cu mai multe personaje
desprinse parcă din cele mai bune pagini suprarealiștilor francezi. Numai că, așa cum Ellinor caută
bărbatul perfect, Max se află în căutarea femeii
ideale, capabile să vorbească toate limbile și să-l
înțeleagă pe deplin. Iar această dorință îi conduce
pașii în Italia, cadrul unde se desfășoară cea de-a
treia secțiune a Amanților poligloți. Aici, vocea
narativă este a Lucreziei, femeia căreia, cu doi ani
în urmă, Max îi zdrobise inima, iar evenimentele
care decurg de aici vor conduce, finalmente, la
căderea în ruină a aristocraticei familii.
Sigur că, rezumat astfel, romanul Linei Wolﬀ
pare a nu spune prea multe în afara experimențelor livrești pe care autoarea le
pune în scenă cu o nedisimulată
plăcere și cu o vervă rară în literatura zilelor noastre. Numai că
esența romanului de față e de
găsit altundeva, și anume în
extraordinarul dialog intra și
intertextual al vocilor și perspectivelor narative. Și, desigur,
în marele joc cu literatura contemporană pe care scriitoarea
suedeză îl orchestrează aproape
pe nesimțite. Amanții poligloți
înseamnă o veritabilă punere în
discuție a relațiilor dintre sexe,
dar și a ierarhiilor literaturii
zilelor noastre, a topurilor promovate de revistele culturale și a imaginii geniului
literar – care, desigur, se presupune că trebuie să
fie prin excelență masculină. Cu toate aceste stereotipuri de gândire și de expresie și cu o mulțime
de clișee ale interpretării se joacă Lina Wolﬀ, însă
jocul ei nu e nicidecum o gratuită și facilă joacă,
ci are o miză extrem de importantă. Autoarea
demontează cu răbdare înțepenitele podiumuri
literare și aruncă fără frică mânușa cititorilor
– și scriitorilor zilelor noastre. Căci Max, plin
de resentimente și de idei preconcepute, pare
desprins din proza lui Michel Houellebecq, iar
pe parcursul lecturii cititorul realizează că Lina
Wolﬀ parodiază stilul celebrului scriitor francez,
modalitățile folosite de el pentru a-și structura
personajele, țintind (și ironizând pe îndelete!...),
nu o dată, și atitudinea critică a acestuia față de
femei, în literatură și în viață. De pildă, fosta
soție a lui Max îi reproșează acestuia că nu a fost
capabil să vadă cu adevărat niciodată pe nimeni,
chiar femeile de care s-a înconjurat nefiind altceva
decât niște oglinzi în care el a dorit să-și contemple propria imagine... Ruben însuși e obsedat de
ierarhii literare, pasionat de proza lui Houllebecq (pe care-l consideră un geniu), cu toate
că nu ezită să mărturisească faptul că, uneori,
îl preferă pe Max Lamas... Max, la rândul său, îl
admiră pe Houllebecq, însă se întreabă neîncetat
oare de ce cititorii tind să-l prefere pe acesta și nu
pe el însuși. Ellinor începe și ea să-l citească pe
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Houellebecq și simte că e în pericol să înceapă
fie chiar ea obsedată de proza lui, dar într-un cu
totul alt mod decât Ruben și Max!...
În plus, autoarea suedeză construiește, pe
urmele lui André Gide și ale marelui său roman,
Falsificatorii de bani, mai multe puneri în abis,
câtă vreme textul lui Max poartă același titlu ca
propriul său roman, Amanții poligloți, și, mai
mult decât atât, în momentul în care Lucrezia
cere să i se înapoieze manuscrisul, se relevă și
faptul că acesta fusese elaborat în Italia, la vila
familiei ei, literatura împletindu-se cu existența
personajelor și provocând reacțiilor cititorilor într-un asemenea mod, încât creația Linei
Wolﬀ dă o stranie impresie
de vertij din care nu se poate
ieși și a cărei fascinație nu
poate fi uitată ușor. Iar liantul
ce unifică cele trei părți ale
romanului de față e evaluarea consecințelor pe care le
are în societate și în relațiile
(amoroase sau intelectuale)
atitudinea bărbaților față de
femei, Wolﬀ întemeindu-și
convingerile (enunțate de
personajele sale) pe exemple
din literatura contemporană.
Astfel, în paginile textului său
sunt evidențiate în principal
imaginile violenței și urmările
sexualizării excesive și nepermise a raporturilor
sociale, la fel cum se întâmpla și în romanul ei
anterior, Bret Easton Ellis și alți câini. Cu toate
acestea, cartea nu e nicidecum o creație feminist-militantă, ci un excelent exercițiu în care
Wolﬀ vorbește cât se poate de direct despre formele și manifestările pe care le poate lua, uneori
iubirea, despre dificultatea comunicării în cuplu
și despre spaima de marea singurătate ce prefigurează moartea. Dar meditează implicit și asupra
literaturii, asupra scriitorilor – și scriitoarelor.
De altfel, Lina Wolﬀ mărturisea într-un
recent interviu: „Am încercat ca în tot ceea ce
am scris să provoc așa-zișii scriitori-model ai
zilelor noastre și să ofer o replică acidă, cât mai
acidă, la modul în care au descris ei femeile,
oglindindu-le exclusiv din perspectiva sexului
și a violenței la care sunt supuse ori pe care,
implicit, o acceptă din cauza atitudinii generale
a societății.” În replică, Amanții poligloți pune în
fața tuturor acestora, dar și în fața cititorului cu
adevărat dispus să intre în complicatul ei joc, o
simbolică oglindă care, fără îndoială, distorsionează multe elemente și perspective ale tradiției
(literare și sociale), dar în care protagonistele
din propria sa proză, privindu-se cu atenție, să
dobândească curajul de a spune cu voce tare:
„Priviți-ne, suntem și altfel decât credeați!”. ■
Lina Wolﬀ, Amanții poligloți. Traducere și note de Daniela
Ionescu, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2018
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Mircea
POSPAI

Î

n 2019 s-au împlinit 50 de ani de la prima
ediție a Festivalului Concurs al cântecului
popular românesc „Maria Tănase”, de la
Craiova și, din fericire, cea de a 25-a ediție s-a
putut desfășura în parametrii obișnuiți, înaintea anului pandemic. Așa încât ediția a fost cu
adevărat una aniversară, prin amploare, prin
modul de organizare și participarea publicului, prin activitățile adiacente. Toate acestea,
ca elemente curente, au avut impregnat aerul
aniversar, de marcare a jubileului, de respect
față de tradiție, de cinstire a muncii celor
ce au inițiat și perpetuat manifestarea, în
vremuri deloc ușoare.
Pe acest fond, cartea Festivalul Concurs al cântecului popular românesc
„Maria Tănase” (ediție alcătuită de Florea
Firan, Scrisul Românesc, 2019) poate fi
considerată coroana care se așază pe
fruntea întregului demers artistic, pentru
că este însemnul ce va rezista timpului și
va reprezenta, pentru urmași, o mărturie despre un crâmpei de istorie culturală
craioveană. Viața Mariei Tănase, ca orice
viață, s-a sfârșit la un moment dat, iar
amintirea ei a devenit, firesc, din ce în ce
mai estompată; cântecele sale, chiar dacă
vor rezista și vor fi fredonate de generațiile viitoare, puțini vor fi aceia care, murmurându-le,
fie și la o petrecere, vor mai ști cui au aparținut;
poate că și festivalul va fi o amintire îndepărtată; și atunci își va face datoria sintagma
scripta manent, cartea, care, cel puțin pentru
atâția câți o vor deschide, peste ani, va aduce
detaliile despre o viață, despre o voce, despre
o manifestare artistică.
Florea Firan împlinește o datorie față de
memoria marii artiste, o datorie față de folclorul românesc, o datorie față de iubitorii
valorilor tradiționale și ai marii interprete, dar,
aspect foarte important, o datorie față de sine,
pentru că era și este omul cel mai îndreptățit
(dar și cel mai dator!) să alcătuiască o asemenea carte, pentru că nimeni nu cunoaște mai
bine istoria festivalului. Domnia Sa (că unii
știu sau nu știu, că altora le place sau nu) este
omul care a inițiat și a creat Festivalul, s-a
zbătut pentru ca acesta să prindă viață, a avut
nopți de nesomn și zile de muncă obositoare
pentru ca manifestarea să devină emblematică.
În pragul anilor ’70, când în România se
desfășura cu succes un mare Festival de muzică
ușoară – Cerbul de Aur –, cineva s-a gândit
că ar fi nevoie să existe și un festival, național
măcar, de muzică populară, pentru a păstra vie
tradiția folclorică și a stimula creația generațiilor contemporane. Întâmplarea – sau, poate,
nu doar întâmplarea – a făcut ca această idee
să vină la Craiova, omului care se ocupa atunci
de cultura județului Dolj, printr-un for instituțional care se numea Comitetul județean
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O voce, un festival, o carte
pentru Cultură și Artă. Era Florea Firan, un
tânăr care ajunsese să înțeleagă nivele ridicate
ale culturii românești (publicase articole de critică literară și pregătea o lucrare de prezentare
a valorilor literare oltenești și nu numai), dar
care nu uitase și înțelegea bine valoarea creației populare, a tradiției, așa cum o cunoscuse
în copilărie, la Giubega, ca al 11-lea copil al
unei familii înrădăcinate în pământul zonei. A
alergat pe la toate forurile politico-administrative ale vremii și nu s-a lăsat până nu a obținut

aprobările. Așa s-a născut festivalul (o știu nu
din auzite sau din documente, ci din trăiri proprii, pentru că în acei ani îmi începeam cariera
de jurnalist), iar numele ales a fost cel al marii
interprete Maria Tănase.
Fără îndoială, Maria Tănase a fost cea mai
apreciată reprezentantă a cântecului popular românesc. Au apreciat-o ascultătorii, au
apreciat-o oamenii din lumea muzicii, au
apreciat-o mari intelectuali ai țării. Spunea
despre ea Lucian Blaga: „Am convingerea că
femeia aceasta a fost sortită să scormonească
sufletul poporului nostru până în străfund, să
îi smulgă comorile de cântece și înțelepciune,
să ne strecoare, reamintindu-ni-le, fiorul veșniciei”. Iată și o altă apreciere, venind, de data
aceasta, din partea marelui romancier Mihail
Sadoveanu: „...când o aud pe Maria, glasul și
cântecele ei le intuiesc venind din străfundul
milenarei plămade tracice”. De către marele
istoric Nicolae Iorga a fost supranumită, în
anul 1938, Pasărea măiastră,
A pornit la drum festivalul, în 1969, și, iată,
a ajuns la o jumătate de secol. De ce a rezistat?
Simplu: pentru că a fost gândit să reziste.
Cum scria Amelia Loredana Etegan, directorul festivalului la Ediția a XXV-a, „niciun
proiect de gen nu are o viață atât de lungă.
Niciunul nu a supraviețuit în două perioade
temporale distincte: înainte și după 1989.
Cu toate că erau atât de diferite, în cele două
perioade, prin organizare și adresabilitate,
Festivalul și-a făcut loc în timp, respectând
criteriul valorii de necontestat.”.

Volumul este o istorie a primelor trei ediții
ale festivalului și reprezintă reeditarea, într-o
manieră elegantă, modernă, unei lucrări apărută chiar atunci, în 1973, după încheierea celei
de a treia ediții, prima care se desfășurase în
noul edificiu al Teatrului Național Craiova,
lucrare redactată de Florea Firan și colectivul
pe care-l coordona în instituție, și nu ezit să-i
amintesc pe Constantin Ungureanu, Radu
Popovici, Romeo Păunescu, Al. Isbașa, Ion
Corîci, Ion Zglimbea ș. a.
Structura lucrării este una complexă, dorindu-se o oglindă cât mai fidelă a manifestărilor de
atunci, dar, sistematizând pentru lectorul acestor
însemnări, am putea distinge trei părți semnificative, fiecare în parte demnă de interes. O primă
parte este cea a documentării de tip jurnalistic,
de prezentare a manifestărilor în sine, a regulamentului și desfășurării concursului, a juriilor,
concurenților, invitaților, laureaților, orchestrelor
sau festivităților de premiere. Se desprinde ideea
că Festivalul era, dincolo de spectacolele-concurs, un eveniment care cuprindea comunitatea
craioveană și doljeană deopotrivă, prin manifestările adiacente, care însemnau prezentări ale
portului popular din toate zonele țării în Piața
Unirii (azi Piața „Mihai Viteazul”), expoziții de
artă populară, concursuri cu premii și concerte
la Grădina de vară „Patria” sau în localități din
județul Dolj. Nu intrăm în amănunte, dar este
poate semnificativ faptul că la cele trei ediții au
avut loc, în sala Teatrului Național, douăsprezece spectacole-concurs și trei galei de premiere,
iar în orașe și în peste 20 de comune din județ,
aproape 40 de spectacole, cu un număr total de
circa 50 000 de spectatori.
Cea de a doua parte importantă a cărții
capătă alura unei lucrări științifice, pentru
că ne aduce în atenție selecții din comunicările științifice prezentate în cele trei sesiuni
de comunicări și nu sunt puține, ci peste 20
de comunicări, semnate de cei mai valoroase
cercetători folcloriști din țară, precum și de
remarcabile personalități locale. Menționăm
câteva nume: Ion Dumitrescu, D. D. Botez, I.
C. Chițimia, Al. I. Amzulescu, Henri Brauner,
Emilia Comișel, Iordan Datcu, Florea Firan,
Aurelian Popescu, Alexandru Firescu.
Ultima parte a lucrării poartă genericul
Maria Tănase în imagini. Aceasta este corolarul
laturii imagistice a lucrării (destul de bogată și
pe ansamblu) și se constituie, practic, într-un
adevărat album. Cuprinde întreaga viață a interpretei, în imagini de la copilărie și începuturile
afirmării, până la epoca de glorie, relațiile cu
unele dintre marile personalități culturale și
artistice ale vremii, prezențele în diferite locuri
din țară și din lume, de la orășele românești
până la Paris sau New York. Paginile de final
cuprind Postfața semnată de Amelia Loredana Etegan, care este și directorul Centrului →
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Realitate și ﬁcțiune, azi

A

ntologia de comunicări științifice, publicată sub titlul Realitate și ficțiune, azi,
alcătuită și îngrijită de istoricul și criticul literar Florea Firan (Scrisul Românesc, 2020)
reunește cele douăzeci și șase de titluri susținute
în cadrul Colocviilor anuale ale editurii și revistei „Scrisul Românesc”, ediția a XV-a, din 30-31
octombrie 2019.
Realitate și ficțiune în literatură dar și în
viață, în istorie dar și în contemporaneitate, în
societate dar și în viața individuală sunt ideile
surprinse de autorii comunicărilor, care conferă astfel o viziune din mai multe unghiuri
asupra temei propuse dezbaterilor.
Astfel, autorul antologiei, în cuvântul introductiv, face remarca importanței dezbaterilor pe
această temă, cu trimiteri de la studiile lui Aristotel, la referințele în domeniu ale creatorilor de
mai târziu, ca Rabelais, Jonathan Swift, Lewis
Carol sau Petre Ispirescu, continuând cu idei
ale unor Oscar Wilde și Mark Twain sau Mario
Vargas Llosa, ajungând la zilele noastre unde
remarcă o „criză valorică”… „puternic vizibilă”…
„cu exemple din literatura română și universală și
mai puține din sfera tehnologică sau politică…”
Andrei Codrescu, în expunerea Realitatea fictivă și ficțiunea reală, surprinde esența societății
contemporane, în care imaginea tinde să suplinească realitatea. Războaiele de azi, departe de
noi, sunt prezentate la televiziunile lumii ca niște
banale focuri de artificii, iar scriitori ca Salman
Rushdie, pentru scrierile lor sunt condamnați la
moarte de sisteme politice islamice fundamentaliste. Pentru a continua să scrie, acel om trăiește
ascuns, iar tragismul vieții lui este tragismul
epocii noastre, care pare că nu mai poate face
distincție clară între realitate și ficțiune.
Scriitoarea româno-americană Carmen
Firan, în studiul Realitate și imaginație, referindu-se la abuzul contemporanilor de a se
complace în realitatea virtuală mai mult decât
în viața „care se viețuiește”, ajunge la concluzia
că această atitudine deja „nu se mai cheamă
impostură, ci existență virtuală, un mod de a-ți
etala visele împlinite fără să le trăiești cu adevărat. Fenomenul ar fi dezolant, spun psihologii,
un mod de a camufla singurătatea, depresia și
alienarea, sau de a le exacerba”. Iată cum „ficțiunea” nu doar că pătrunde în viață, ba chiar
ajunge să o suplinească în mod alienant.

La aceeași concluzie ajunge un alt „american”, Adrian Sângeorzan, în articolul Bastarzii
distrofici ai viitorului: „Când realitatea și ficțiunea se întrepătrund adânc una pe alta, așa cum
nerușinat fac astăzi și adevărul și minciuna, se
vor naște niște progenituri care nu vor mai
semăna deloc cu părinții lor. Acești nou născuți,
bastarzi distropici ai viitorului, vor fi niște creaturi din ce în ce mai stranii care în scurt timp
vor schimba percepțiile noastre, încă rămase la
nivelul umanului”.
Scriitorul Ioan Lascu,
în comunicarea Unde
începe ficțiunea, ajunge la
concluzia că ficțiunea nu
doar că ne ajută să punem
ordine în haosul realității, ci creează realități noi,
precum cele ilustrate de
marele pictor „de vise”,
Salvador Dalí. Adaugă
autorul: „Metoda lui Dalí
de conversie a realității în
ficțiuni mirobolante sta
până azi la îndemâna oricărui temerar. Dincolo de
temeritate, esențialul este
să încerci”.
Dumitru Radu Popa în comunicarea Realitate, ficțiune, adevăr, anticipație subliniază
faptul că „obligându-ne la o imersiune în
lumea fantezistă și imaginară a altor realități
posibile, ficțiunea narativă ne dă posibilitatea
de a ne confrunta cu fapte reale pe care le trăim
și ne permite totodată să înțelegem mai bine
anumite aspecte privitoare la viața noastră și
a întregii lumi”. Exemplele nenumărate din
literatura științifico-fantastică, când faptele
imaginate de spiritele creatoare ale genului, nu
după mult timp ajung a se converti în realitate
pură. Prin urmare, ficțiunea ajută omenirea să
se înțeleagă pe sine și să pornească mai departe
pe teritoriul cunoașterii și al devenirii.
Jurnalistul și scriitorul Mircea Pospai, în
prezentarea Literatură și jurnalism sau între ficțiune și realitate, arată: „Presa copiază modelul
politic de negare a unor fapte sau a unor realități
pozitive și de prezentare pozitivă a unor aspecte
total negative. Funcționează adevărate fabrici de
știri, locuri unde imaginația lucrează la cei mai

→ județean pentru conservarea și promovarea

Și, pentru a încheia, transcriu spusa lui
Tudor Arghezi despre Maria Tănase: „Cine
calcă silaba românească, stihul și cântarea, ca
subtila Maria Tănase? Diavolul. Nici el”. Și îmi
permit să reiterez, parafrazând, o idee exprimată mai la începutul acestui articol: Cine putea
să scrie mai documentat și mai meșteșugit o
carte despre cel mai mare dintre festivalurile de
muzică populară existente în România? Florea
Firan. Doar el. ■

culturii tradiționale Dolj, instituție care continuă organizarea Festivalului din zilele noastre.
Florea Firan reușește, în cele 300 de pagini
ale unei cărți de mare ținută documentară, științifică și grafică, să ne reamintească faptul că
nu trebuie să uităm contribuția înaintașilor la
perpetuarea valorilor culturii tradiționale de
care și noi, astăzi, ar trebui să ne îngrijim cu
mult mai mult.
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înalți parametri (…) pentru a prezenta realitatea
în conformitate cu anumite interese”.
Profesorul și criticul literar Gabriel Coșoveanu, în expunerea În contra amestecării
categoriilor, luându-l ca exemplu pe înaintașul său întru acuratețea lecturii, Paul Cornea,
afirmă: „Nu e nevoie să fii o somitate precum
Piaget ca să observi că majoritatea oamenilor,
neinstruiți critic, manifestă două apucături
esențiale, de ordin spontan: să te crezi central
lumii și, respectiv, să transformi
regulile propriei conduite în
norme universale. Cu atare
gândire simplistă duce o luptă
acerbă hermeneutica, mai ales
în sensul ei gadamerian, centrat
pe cunoașterea Alterității…”
Dan Ionescu prezintă
Raportul dintre realitate și ficțiune în opera lui Urmuz, Rodica
Grigore Proza lui Roberto
Bolaño între realitate și ficțiune,
iar Florentina Anghel Realitate
și ficțiune în romanul lui John
Updike. Completează viziunea
asupra temei cu idei originale,
bine structurate autorii: Adrian
Cioroianu (Uneori vecini, mai
totdeauna prieteni…), Mihai Ene (Realitatea
versus ficțiune-un raport dialectic), Gabriela
Rusu-Păsărin (Fantasticul realității și realitatea
fantasticului), Constantin Cubleșan (Romanul,
de la ficțiune la realitate), Mihai Firică (Ești ceea
ce crezi. Și dacă nu crezi, te vor inventa), Emanuel D. Florescu (Imaginația între realitate și
ficțiune), Horia Dulvac (Adevăr creat versus
adevăr descoperit), Constantin Zărnescu (Ficțiunea-precum aureola sfinților), Oana Băluică
(Frontiere), Emilian Ștefârță (Realitate versus
ficțiune), Bogdan Popa (Realitatea și (re)inventarea unor forme de cultură), Viorica Gligor
(Puterea de seducție a ficțiunii, azi), Tania Jilavu
(Realitate și ficțiune la timpul prezent), Anda
Simion (Operațiunea Marte. Devenirea umană).
Continuând ideile edițiilor precedente ale
Colocviilor „Scrisul Românesc”, în care au fost
dezbătute teme precum: Presa culturală, direcții
și orientări (2007), Multiculturalismul (2008),
Actualitatea istoriei literare (2009), Viitorul
cărții (2010), Cititul... Efectele cititului (2011),
Literatura și sincretismul artelor (2012), Limba
română și mass-media (2013), De la cenzura
impusă la autocenzură (2014), Puterea cuvintelor (2015), Avangarda și Avangardismul (2016),
Intelectualii, Puterea și Tehnologia (2017),
Unitate prin diversitate (2018), în fiecare an
colaboratorii prestigioasei reviste craiovene
de pe toate meridianele globului se reunesc
pentru a pune pe tapet problemele vechi și noi
ale culturii, ale civilizației și nu în ultimul rând,
ale devenirii omenirii. ■
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n general, cărțile publicate de Adi Popescu
au o dublă dimensiune, motivațională și
autobiografică; prima derivă din preocuparea față de soarta societății actuale, iar a doua,
care este și cea mai importantă, din talentul său
înnăscut, care-l poate defini drept un povestitor marcant. În ultimii ani, autorul a mizat pe o
singură temă, a fericirii, stare despre care el susține că trebuie dobândită cu orice preț, în orice
împrejurare, de către fiecare locuitor al planetei. În acest sens, a publicat volumele cu titlu
sugestiv: Secretul fericirii (2009), Despre succes
și fericire (2011), Citate alese – ghid de dezvoltare personală (2012), O țară fericită (2014) și
Aur curat pentru învingători (2016). În cel mai
recent volum, intitulat Despre fericire, apărut
în 2020, în condiții grafice deosebite, la editura
Scrisul Românesc, dincolo de propunerile sale
futuriste, precum aceea de a se înființa Institutul Român de Fericire, Adi Popescu vine cu
veritabile texte literare, care au ca temă evocarea propriei copilării, petrecute în satul montan
Licurici, și chiar a trecutului istoric.
Pentru Adi Popescu, bunica este un simbol
al artei de a-și fi crescut copiii, la fel de pregnant cum este Maria Lătărețu pentru muzica
populară, asociere inspirată și de amănuntul
că ambele s-au născut în același an. Portretul
bunicii nu este idealizat, precum în textele
sămănătoriștilor Coșbuc, Delavrancea sau Iosif,
ci transpare din mijlocul treburilor pe care le-a
avut de efectuat, ca o efigie: „A fost o țărancă
simplă cu frica lui Dumnezeu. Pe ambii copii
(tata și unchiul) i-a născut singură, acasă, apoi
a venit o vecină care le-a legat buricul. Fără
moașe, medici, 112 etc. (...). Bunicul era concentrat în armată, iar bunica făcea totul. Dar nu
erau numai vacile de dus la pășunat de prânz
și de amiază. Porumbul, grădina, via, fânul de
cosit, strâns și adus acasă, lemne de foc, vietățile
din bătătură și ar mai fi destule. La țară, nu ai
hodină – poate doar iarna, dacă ai lemne sparte.
Atunci, îți permiți luxul să stai la gura sobei cu
gutui în cuptor, ceai și turtă-n spuză”.
Cu nostalgia traiului patriarhal, care i se
pare un paradis pierdut, autorul revine în casa
bunicilor, astăzi goală, pentru a se reface spiritual. Când spațiul curții nu i se pare suficient,

• Niculae Gheran, Virgil Rațiu, La spartul târgului. Interviuri și 75 de dedicații de la Arghezi la Zub.
Ediție îngrijită de Rodica Lăzărescu, Cluj-Napoca,
Ed. Școala Ardeleană, 2020, 312 p.
• Angela Martin, Lăuntrul ca scenă. Dialoguri cu Fernando Pessoa, București, Ed. Tracus Arte, 2020, 144 p.
• Lina Wolﬀ, Amanții poligloți. Trad. și note de
Daniela Ionescu, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, 202 p.
• Codrin Liviu Cuțitaru, Filozofia lucrurilor mici,
Iași, Ed. Junimea, 2020, 320 p.
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Despre fericire
hălăduiește pe dealurile din jur. Legătura dintre
perioade este asigurată de retrăirea aceleiași
stări meditative și de reverie: „Mă așteaptă de
fiecare dată casa cu etaj cu tindă și pridvor,
unde, în serile de vară, ies și urmăresc stelele
și luna și puzderia de licurici”. (Despre bunica).
Într-un ritm alert, de tip cinematografic, dar
cu atașament sentimental, ne sunt prezentate
câteva aspecte ale vieții de odinioară, la care
autorul însuși, copil, a luat
parte. Faptul că a trăit evenimentele îl ajută să denomineze
clar, în limbajul locului, îndeletnicirile și încheierea lor:
„Bunicul avea multe livezi cu
fânețe. Nu pridideam doar
noi trei. O zi punea și oameni.
Îmi aduc aminte cum la prânz
venea bunica cu banița în cap,
găleata de lapte într-o mână
și o damigeană de vin în cealaltă. Iar în baniță era ciorbă
de găină, varză fiartă cu carne
din garniță (trandafiri și mușchete), obligatoriu turtă și
veselă. Se mânca în străchini
de pământ cu linguri de lemn.
Nu avea fiecare strachina lui, ci
se umpleau, de mai multe ori
două sau trei străchini. Și nu a murit nimeni din
lipsă de igienă. Ba, din contră ce bine s-a trăit!
Apoi seara oamenii veneau acasă unde le punea
masa lângă cunie (bucătărie de vară) și stăteau
la taclale până târziu la un pahar de vin, iar ziua
următoare o luau de la capăt. Apoi după ce fânul
era cosit, făcut poloage, se usca natural, se strângea în plaste și se căra acasă unde se depozita în
clăi. O parte era pentru hrana vacilor la iarnă iar
surplusul se vindea” (O copilărie fericită).
Dacă s-ar organiza un concurs, unul dintre
scenariile câștigătoare, pe tema revenirii lui
Iisus pe pământ, i-ar aparține lui Adi Popescu.
În primul rând, inventează posibilitatea, iar, în
al doilea rând, configurează un context realist,
modern, căruia profetul i se va fi încadrat: „Ce
ar face? Minuni? Învieri? Predici? Îndemnuri?
Și-ar lua iar ucenici? Ar căuta iar pescari de
oameni? I-ar trebui un job să trăiască. Să-și

Cărţi primite la redacţie

• Marius Dumitrescu, Moarte cu suspendare,
Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2019, 98 p.
• Mihai Zamfir; Gheorghe Simon, Dialoguri la
Agapia, Iași, Ed. Timpul, 2020, 126 p.
• Geo Constantinescu, Întoarcerea istoriei. Literatură
diaristică și de memorii, București, Ed. Eikon, 2020, 210 p.
• Mircea Georgescu, Mihai Murărețu, Lucian
Purcaru, Craiova de ieri/Craiova of yesterday, 19271947. Vol. I, Cuvânt înainte de Nicolae Mihai. Trad.
Andreea Bratu, București, Ed. Eikon, 2020, 210 p.
• Constantin Arcu, Prin lumea largă. Vol. I

plătească facturile și să-și cumpere haine și
mâncare. Să vină la mama lui în grădină. Ar
avea exact 2020 de ani, dar ar arăta de treizeci.
Nu-și dă vârsta. Și ce meserie să aibă? Cioban?
Pescar? Sau softist? Ori să lucreze în media. Sau
la o firmă. Sau la stat” (Concurs de scenarii).
Interogațiile exprimă natura duală a autorului, orientat către a trăi bine, în corelație
strânsă cu semenii, profitând de tehnologia
actuală, dar și către înnobilarea sufletului cu învățăturile
religioase. Astfel, aflăm că
frecventează biserica, înfățișându-se, la spovedanie, cu
întrebări la care nu a găsit
încă niciun răspuns: „El mai
întâi o să mă-ntrebe ce păcate
am și dacă m-am mai spovedit. Dacă sunt supărat pe șef
sau mă-nțeleg bine cu colegii
de serviciu. Iar după ce-mi va
face procesiunea referitoare
la spovedanie, la capitolul ce
mai aveți de arătat, eu o să-i
evoc starea mea de fericire de
o bună bucată de timp” (Spovedania fericirii).
Deși încearcă a se debarasa de orice fel de obstacol
din calea proprie-i fericiri ori să le ignore pe
acelea care-l importunează în mod real, totuși
se mâhnește profund, când îndură consecința,
fiindcă i se pare că este nedreptățit. O banală
durere de măsea îl obligă să alerge prin oraș,
pentru a se trata, însă aceia care l-ar putea
lecui și-au luat liber. Într-un fel, pacientului
i se dă șah cu aceeași piesă, a fericirii personale: „Trec pe la stomatologie, bag capul, întreb
dacă a venit vreo doamnă medic din cele două
– nimic. Mă duc la piață, iau cele necesare, mă
întorc. Bag iar capul. Pauză. Înaintea mea se
mai întorsese cineva. Și eu care mă gândeam că
se rezolvă. Speranțe deșarte. Asta e. Sper însă
că nu va mai trece multă apă pe Jiu și lucrurile
se vor schimba” (Of, România mea!).
Scris cu energie și talent, volumul Despre
fericire de Adi Popescu atrage atenția, între
altele, asupra frumuseții rurale. ■

‒ Ilustrate din Orientul îndepărtat, Vol. II ‒ Here I
am, Europa!, Vol. III ‒ Alte meridiane, Florești, Ed.
Limes, 2020, 378 p. + 314 p. + 328 p.
• Corneliu Florea, Fierăria lui Staricu. Frescă oltenească în tușul vremii, Bistrița, Ed. Aletheia, 2018, 350 p.
***, Experimentul Pitești ‒ Reeducarea prin tortură,
Alte forme și aspecte de represiune din perioada dictaturilor comuniste, Editor și coordonator Ilie Popa,
Pitești, Fundația Culturală „Memoria”, 2020, 702 p.
***, Caiete macedonskiene. Vol. II, Coordonator Ion
Munteanu, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2020, 240 p.
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Ponderea rațiunii în situațiile critice

C

ând ne declarăm ființe raționale, enunțăm o sintagmă cu valoare de truism. Este
indiscutabil că suntem ființe raționale! Ce
este însă discutabil este ponderea pe care o are
rațiunea în structura noastră psihică. Căci tot un
truism este și faptul că posedăm, pe lângă rațiunea reflexivă, și instincte, dorințe ori sentimente,
ce pot fi iraționale. Or, tocmai rațiunea analitică
ne determină să ne întrebăm cât suntem de raționali totuși și prin ce ne putem măsura corect
gradul de raționalitate. Niște întrebări ce nu sunt
deloc retorice în contextul social confuz generat
de pandemia de coronavirus, în care rațiunea
cu care ne mândrim trebuia să își demonstreze
preponderența scontată și să își dovedească beneficiile socio-morale. Ce criterii ne indică deci
gradul relativ de raționalitate: axiomele teologice, viziunile filosofice, teoriile psihologice sau
acțiunile concrete efectuate în situații critice și
atitudinile manifestate în vremuri agitate?
Concepțiile antropologiei filosofice ne-au
definit predilect ca ființe sociale cu gândire
logică și vorbire articulată. Din antichitate până
în modernitate, filosofia europeană a debordat
de optimism antropologic, sugerând o pondere
majoritară a rațiunii în conformația sufletului
uman și relevându-i rolul pragmatic în viața cotidiană. Teologia creștină medievală a desemnat
rațiunea ca fiind atributul definitoriu al asemănării noastre cu Divinitatea, iar psihologia în faza ei
embrionară a evidențiat și ea valoarea superioară
a rațiunii printre facultățile constitutive ale psihicului nostru. Prin urmare, principala descriere
prin care preferăm să ne definim ontologic este
cea de ființe raționale care gândesc logic și acționează rezonabil. Este viziunea optimistă, care
s-a impus subiectiv tocmai pentru că ne este
favorabilă și ne gâdilă amorul propriu cel foarte
conștient. Numai că statutul de ființe raționale
nu exclude aprioric potențiala manifestare a iraționalului latent. Iraționalul uman este postulat
intuitiv dar și dovedit empiric, iar el pare că se
exprimă mai des decât ar fi normal pentru niște
ființe ce se pretind preponderent raționale.
Filosofia contemporană și psihologia științifică promovează o viziune mai puțin optimistă
în legătură cu ponderea rațiunii în natura umană
și cu rolul sau frecvența ei în situațiile vieții.
Pentru Schopenhauer, de exemplu, principiul
primordial al fiecărei ființe, lucru ori fenomen
din lume îl constituie impulsul voinței iraționale
și insațiabile. Prin imaginea unui orb puternic
ce poartă pe umeri un schilod care vede, pesimistul filosof german ilustrează ideea că în om
rațiunea este efectiv neputincioasă în raport cu
forța brută a voinței primare și predominante.
Pentru Schopenhauer, istoria este lipsită de sens,
iar viața individului oscilează din cauza unor
dorințe nesatisfăcute între polii dezagreabili ai
suferinței și plictiselii. Nimic nu este rațional sau
teleologic în mersul lumii și în destinul uman!

În aceeași direcție interpretativă se înscrie și
psihanaliza lui Freud, care a dezavuat concepția
tradițională despre superioritatea rațiunii și
despre ponderea conștientului în personalitatea
sau activitatea umană. Experimentele și studiile
sale converg către teoria existenței dominante a
iraționalului și inconștientului în psihicul uman.
Conform psihanalizei freudiene, rațiunea
conștientă a omului reprezintă doar vârful unui
aisberg enorm scufundat aproape total în apele
foarte întunecate ale inconștientului irațional,
care este sediul dorințelor refulate, pornirilor
agresive, libidoului sexual sau fricilor ancestrale.
Concluzia ei sugerează că comportamentul
uman este determinat în mai mare măsură de
instinctele iraționale și de dorințele patologice
decât de rațiunea reflexivă.
Hermeneutica contemporană sfidează așadar
percepția tradițională, dar problema raportului
dintre atributele psihice rămâne controversată,
lăsând loc interpretărilor antitetice. Ce prevalează
în mentalitățile, atitudinile și acțiunile noastre:
rațiunea reflexivă sau dorințele, instinctele ori
sentimentele mai mult sau mai puțin iraționale?
Îmi pare oportun să ne raportăm la criteriul acțiunilor concrete, căci faptele atestă practic ceea ce
ipotezele ori viziunile doar teoretizează. Pentru
a determina legitimitatea autodefinirii ca ființe
raționale, este necesar să evaluăm cât de rezonabile s-au dovedit acțiunile și reacțiile noastre în
situațiile critice ori tensionate.
Dacă analizăm comportamentul omului
contemporan, a cărui rațiune i-a impulsionat
extraordinarul progres științific și tehnologic,
putem distinge cu obiectivitate manifestarea
unei alarmante doze de iraționalitate în planul
socio-politic, etic sau spiritual. Astfel, a ne pune
rațiunea în slujba inventării unor arme sofisticate de distrugere în masă și-a unor instrumente
ingenioase de constrângere sau tortură nu poate
fi o atitudine rezonabilă, iar a folosi acest arsenal
distructiv împotriva unor semeni înseamnă chiar
iraționalitate pură. Atrocitățile neverosimile,
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violența crasă, rasismul acut și genocidul irațional din cele două războaie mondiale au fost
comise de oameni ce păreau inițial foarte rezonabili și care se mândreau cu luciditatea rațiunii
aferentă statutului uman.
Dar ca să nu mă lungesc cu numeroase alte
exemple din istoria recentă, revin la criza sanitară
pe care încă o parcurgem sub fiorul pandemiei
de coronavirus. Iraționalul colectiv manifestat
prin unele forme administrative arbitrare, prin
reacții civile anarhice și expresii comportamentale fanatice a condus ineluctabil la crearea unor
adiționale crize sociale, economice și morale.
Chiar la crearea unei crize de raționalitate! Căci
ne-am putea întreba cât de raționali sunt cei care
neagă existența virusului și susțin teorii conspiraționaliste dintre cele mai absurde. Sau cât este
de rezonabil a se acorda prioritate distracțiilor
inutile în detrimentul siguranței sanitare și a se
prefera locurile aglomerate într-o perioadă în
care se impune expres evitarea lor. Ori cât de rațional este refuzul necesarei vaccinări pe motive
care nu țin defel de sfera ei pur medicală. Sau
ce este rațional în ignorarea voluntară ori chiar
ostentativă a măsurilor de prevenire a infectării cu covid-19, care și-au dovedit eficiența și în
celelalte pandemii din istoria omului.
Astfel de atitudini și reacții nu pledează în
favoarea unui grad înalt de raționalitate colectivă. Cât mai suntem deci de rezonabili, când
nu respectăm recomandările medicale avizate,
legile statului de drept sau morala comună? Atât
cât mai rămâne după ce ne impunem dorințele,
instinctele sau sentimentele contrare normelor
raționale. Pesemne nu prea mult! Paradoxal e
că suntem totuși ființe raționale chiar și când
ne purtăm irațional. Iraționalul nu infirmă statutul nostru de ființe raționale. Ci, mai degrabă,
îl confirmă! Important e să ne debarasăm de
comportamentele iraționale și să ne exercităm
rațiunea. Mai ales în situațiile de criză, care favorizează manifestarea iraționalului. Pentru că cea
mai gravă criză umană este cea a rațiunii! ■

S

crisoarea lui Neacșu din Câmpulung
Muscel, datată 1521, reprezintă cel mai
vechi document scris în limba română,
păstrat până astăzi. A fost descoperită în
1894 de Friedrich Stenner în Arhivele Brașovului, unde poate fi văzută și în prezent.
Scrisoarea este adresată judelui Brașovului Hans Benkner prin care-l înștiința de
mișcările militare ale otomanilor la Dunăre
cu intenția de a ataca Brașovul.
Formulele de început și finale ale scrisorii sunt în limba slavonă: „I pak (și iarăși)
dau știre domnie tale za (despre) lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au eșit
den Sofiia, și aimintrea nu e, și se-au dus în
sus pre Dunăre... I bog te veselit. Amin. (Şi
Dumnezeu să te bucure. Amin)” ■

Teatru

22

A

Nr. 2 (210) ♦ februarie 2021

Ion
PARHON

Scrisul Românesc

Teatru

Între efemeritate și eternitate

de Crin Teodorescu, Doi pe un balansoar, de
Radu Penciulescu, spectacolele cu Nepotul lui
Rameau și Troilius și Cresida, de la Teatrul de
Comedie, semnate de David Esrig, tot aici,
Rinocerii, versiune cu mare succes în țară și la
Paris, sub semnătura lui Liviu Giurchescu, la
Richard al II-lea, la Teatrul Mic, Iov, la Teatrul
Național „Radu Stanca” din Sibiu, Rambuku,
la Naționalul din Timișoara, în regia lui Mihai
Măniuțiu, Woyzeck, realizat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț de Radu Penciulescu,
iar tot aici, Orfanul Zhao, semnat de Alexandru Dabija, și la Nevestele vesele din Windsor,
realizat de Alexandru Tocilescu, același regizor oferindu-ne și un memorabil Oblomov pe
scena de la „Bulandra”, spectacolul lui Andrei
Șerban cu Trilogia antică la Teatrul Național
Scenă din „Maestrul și Margareta”
din București, Unchiul Vanea, în două montări antologice, la „Bulandra”, în regia lui Yuri Mircea Cornișteanu, spectacolul cu Portretul
Kordonski, și la Teatrul Maghiar din Cluj-Na- lui Dorian Gray, realizat de Dragoș Galgoțiu
poca, în regia lui Andrei Șerban, Creatorul de la Teatrul Odeon, Forma lucrurilor, la Teatrul
Act, în regia lui Vlad Massaci, Ivonna, principesa Burgundiei și Romeo și Julieta la Teatrul
„Tamasi Aron”, și Caligula, la Naționalul craiovean, semnate de Laszlo Bocsardi, spectacolele
regretatului Alexandru Darie cu Trei surori,
Poveste de iarnă și Anatomie. Titus. Căderea
Romei, la „Bulandra”, Iluzia comică, la Teatrul
de Comedie și Amadeus, la Teatrul de Stat din
Oradea, spectacolul cu Tihna la Teatrul Național din Tg. Mureș, în regia lui Radu Afrim,
producțiile care au înnobilat multe scene din
țară prin profesionalismul lui Silviu Purcărete,
așa cum au fost Titus Andronicus, Phaedra,
Scenă din „Oblomov” cu Mihai Constantin
Danaidele, Noaptea de la spartul târgului, O
teatru oferit de Teatrul Act, în regia lui Ale- furtună, la Teatrul Național din Craiova, Faust,
xandru Dabija, spectacolele de la Naționalul Metamorfoze, Pilafuri și parfum de măgar,
bucureștean cu Oameni și șoareci, realizat de Călătoriile lui Gulliver, Așteptându-l pe Godot,
Alexandru Finți, Hagi Tudose, în regia lui Ion Povestea prințesei deocheate, la Teatrul Național
Cojar, Ghetou, în regia lui Victor Ioan Frunză, din Sibiu, Decameron 645, la Teatrul „Anton
Barrymore și Regina mamă, semnate de regi- Pann” din Rm. Vâlcea, Piațeta, la Teatrul Tinezorul Gelu Colceag, Don Quijote, conceput de retului din Piatra Neamț, Tragedia omului, la
Dan Puric, la Hamlet în regia lui Dinu Cer- Teatrul Maghiar din Timișoara, Moliendo
nescu, Scaunele, montat de George Rafael, café, savuroasa comedie montată cu actorii
Karamazovii, semnat de de la Teatrul German și de la Teatrul Maghiar
Dan Micu și Lecția lui din Timișoara…
Horațiu Mălăele, la TeaSunt multe, multe alte spectacole valotrul „Nottara”, Cântăreața roase de pe scenele noastre, pe care spațiul
cheală și Jacques sau supu- nu ne permite a le adăuga, în zona amintinerea, realizate de Tompa rilor de neuitat ale subsemnatului iubitor de
Gabor la Teatrul Maghiar teatru. Ordinea evocării lor aici este aleatorie,
din Cluj-Napoca, …au potrivit memoriei involuntare, în timp ce propus cătușe florilor și La babilitatea revederii lor online, ca în vremea
Țigănci, la Teatrul „Odeon” pandemiei, este de cele mai multe ori zădărniși Teibele și demonul ei, la cită. Asta, pentru că unele s-au născut înaintea
Naționalul ieșean, toate televiziunii noastre, iar altele, nu puține, au
trei realizate de Alex Haus- fost „sacrificate” în concurența nefastă cu raivater, O scrisoare pierdută, tingul unor „surprize, surprize” generatoare
la Naționalul craiovean, de divertisment. Să nădăjduim într-un viitor
mai multe versiuni cu mai bun pentru ele și pentru așteptările celor
Scenă din „Phaedra” cu Leni Pinţea-Homeag
această piesă semnate de îndrăgostiți de fascinanta lume a scenei. ■

deseori memoria noastră afectivă este
cercetată cu privire la spectacolele
care, de-a lungul vieții, ne-au marcat
intelectual și emoțional, înscriindu-se totodată
în chip semnificativ și în evoluția acestei arte.
Întrebări de genul „care au fost cele mai…” sau
„cei mai…”, prezente în cadrul unor sondaje ori
anchete de opinie ne-au îndemnat, așadar, să
ne apropiem și noi cu gândul de câteva dintre
spectacolele de teatru din spațiul românesc, pe
care ne-ar fi drag și astăzi să le revedem, fie
și pe DVD-uri, chiar dacă, din păcate, multe
dintre ele nu mai populează decât ecranul
delicat și vulnerabil al memoriei… Altfel, sunt
convins că sub imboldul unor asemenea „exerciții de admirație” poate lua naștere cândva și
vreo preocupare fructuoasă de configurare a
istoriei capodoperelor de pe scenele noastre de
după război, cu valoare nu numai documentară, ci și capabilă de a redeștepta sentimentele
de prețuire și încredere în viitorul acestei arte.
Dintre „sute de catarge” care au onorat
prestigiul „navei amiral” a creației artistice românești în decursul ultimelor
șase-șapte decenii ne vom referi aici
doar la câteva titluri reprezentative spre
a ilustra o bună parte din „zestrea” de
valori autohtone ce au încântat privirile
și au încălzit sufletul iubitorilor teatrului
nostru. Mă gândesc la Bunburry, Tragedia
optimistă, Slugă la doi stăpâni, de la Naționalul craiovean, și Hamlet, la Naționalul
din Cluj-Napoca, sau Livada de vișini, la
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca,
semnate de Vlad Mugur, Năpasta, de la
Teatrul Giulești, în viziunea regizorului Alexa
Visarion, Elisabeta a II-a, Furtuna, O scrisoare
pierdută, Visul unei nopți de vară și Leonce și
Lena, regizate de Liviu Ciulei pe scena de la
„Bulandra”, și Revizorul, incendiara premieră
de la același teatru datorată lui Lucian Pintilie, Maestrul și Margareta, Să îmbrăcăm pe cei
goi, montate de Cătălina Buzoianu la Teatrul
Mic, sau, realizate tot aici, Prețul, După cădere,
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Viața, moartea și Sorescu,
într-un spectacol de Norbert Boda

căutare existențială, vâslind printre versuri soresciene. Ar putea fi o definiție a
spectacolului pus în scenă de Norbert
Boda la Teatrul Național „Marin Sorescu”, Unde
mi-e sufletul?, care a avut premiera online în
această stagiune și s-a jucat prima dată în sală,
cu spectatori, în luna ianuarie a noului an.
Norbert Boda montează pentru prima dată
la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova,
proiectul acestuia câștigând cea de-a X-a ediție
a Concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români organizat de Teatrul
Național „Marin Sorescu” în anul 2019.

Dar Unde mi-e sufletul? nu este primul
său spectacol jucat la Craiova, căci de numele
tânărului regizor se leagă și O viață normală,
una dintre selecțiile de la Theater Networking
Talents, ediția 2019, musicalul hip-hop care a
câștigat simpatia sălii prin originalitatea sa și
umorul efervescent.
Recentul spectacol montat de Norbert Boda
la Naționalul craiovean, plecând de la texte de
Marin Sorescu, mi-a trezit și alte amintiri legate
de aceeași ediție a Festivalului Tinerilor Regizori, căci tema abordată în Unde mi-e sufletul?
este relația dintre om și moarte și acceptarea

keanos

Revista Dilema Veche (Nr. 877/ 2021) ne propune o anchetă culturală despre Dubla măsură.
Astfel, Andrei Pleșu semnează un editorial despre
Piet Mondrian, pictorul olandez care, alături de alți
artiști, a stat la temelia artei abstracte. Alexandru
Ofrim abordează una dintre cele mai importante
teme în ce privește dubla măsură, și anume, dublul
standard al moralei sexuale, apelând la istorie
culturală și ilustrând discrepanțele de acest gen
existente în societatea victoriană, unde atât discursul social, cât și discursul public, cel domestic
sau cel sanitar operau o clară delimitare între
normele de comportament acceptabile conform
unei viziuni tranșante asupra sexelor. În articolul
intitulat O analiză psihologică succintă a fenomenului de dublu standard, Daniel David exemplifică
mecanismele culturale și psihologice care augmentează – în cadrul relațiilor sociale și interpersonale
dublul standard –; printre acestea, cele mai importante sunt „concentrarea puterii sociale”, „evitarea

trecerii pe care am văzut-o în 2019 și prin ochii
polonezei Natasza Soltanowicz, în Weirdos.
După O viață normală, alegerea textelor pentru Unde mi-e sufletul? mi s-a părut
surprinzătoare. Norbert Boda trece la un alt
registru și, pe lângă complexitatea temei, cu
implicațiile sale filosofice și provocările impuse
de transpunerea metafizicului în palpabil, alege
să contopească texte soresciene într-o poveste
căreia reușește să îi dea sens și puls.
Poeme de sine stătătoare se leagă într-o
narațiune insolită despre o femeie (Alina
Mangra) care pretinde, în fața unui anchetator (Angel Rababoc), că și-a pierdut sufletul
și îi confruntă pe cinci suspecți în încercarea
de a și-l recupera. Aceștia, în cele din urmă, se
dovedesc că ajută doar la confruntarea ei înșiși
cu propriul sine și cu propria soartă.
Originalitatea debordantă a lui Norbert
Boda, deja „trădată” de O viață normală, se transpune aici într-o îmbrățișare creativă de poeme
care reușesc să dialogheze între ele și să creeze
locuri pentru personajele din versuri răzlețe
într-o poveste în care nimic nu este întâmplător.
În debutul piesei, fiecărui suspect îi este
solicitat să citească un text desprins din poezia
Grup. El era ea și ea era el, spun pe rând suspecții, fiecare în propria gamă, în timp ce femeia
care își caută sufletul încearcă să distingă ceva
cunoscut, frânturi din propriul suflet în vocile
ascultate. Apoi, pe rând, reflectorul cade pe cei
cinci, care încep să își clarifice propria relație
cu femeia fără suflet.
Marian Politic este Don Juan, acel Don Juan
imaginat de Sorescu, pe care femeile s-au răzbunat acoperindu-și nurii cu șoricioacă. Ștefan
Cepoi este cel care cară nămol cu o căldare
incertitudinii”, „orientarea pe termen lung”, „distorsiunea realității”. Ioana Avădani analizează, pe
de altă parte, implicațiile pe care un anumit gen
de dublă măsură le comportă în spațiul virtual,
exemplificând cu recenta suspendare a conturilor
de social media ale fostului președinte american
Donald Trump. Andrei Cornea publică articolul
Democrația este pentru oameni, constituit într-un

posibil răspuns al textului semnat de Costică Brădățan, profesor de la Texas Tech University, care
argumenta, în cadrul unui eseu, că „democrația
este pentru zei”. În contrapartidă, autorul punctează faptul că este important din ce perspectivă
înțelegem noțiunea de democrație.
Revista Transilvania (nr. 11-12/2020) dedică
acest număr unui subiect care a incitat publicul
din România: dezbaterea cu privire la predarea
studiilor de gen, care a fost pusă sub semnul
derizoriului de către anumite părți ale spectrelor politice. Astfel, articolele, eseurile și studiile
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la femeile care fac nudism și care crește calitatea nămolului înjurând cu zel în găleată.
Corina Druc, al patrulea suspect, e sinucigașa
desprinsă din Prieteni, care o întâlnește pe
femeia cu suflet pierdut în purgatoriu. Dragoș
Măceșanu, interpretându-l pe alt suspect, o
confruntă pe femeia rătăcită cu trecutul și cu
propriile-i păcate. Nicolae Vicol, completând
cercul suspecților, recită din Simetrie, căptușind parcă totul în metafora existenței ratate.

Totul în alb și negru ‒ căci culoarea nu își
mai găsește locul în spațiul de după viață – și
cu proiecții care dau dinamism unui cadru
scenic modest, unde artificiile nu au rost. Căci
moartea nu are nevoie de decoruri. Scenografia
semnată de Ana Ruxandra Manole este atât cât
trebuie. Doza necesară și suficientă.
Un singur moment rupe ritmul, cu Alina
Mangra provocată la un minut de hip-hop care
indică o simpatie a regizorului către acest fel
de „retorică”. Și care a fost primit cu simpatie
și de către public. ■

prezente în acest număr investighează cu acuratețe și onestitate intelectuală multiplele aspecte ale
studiilor de gen, precum și imperativul predării
acestora. Cunoscuta profesoară Mihaela Miroiu
publică un studiu cu privire la înființarea și dezvoltarea acestui domeniu, a cărei inițiatoare a
fost, în România, în postura de cadru didactic la
SNSPA. După cum mărturisește în studiul intitulat
Drumul către autonomie trece prin cunoaștere, este
vorba despre o istorie subiectivă, ce urmărește să
reflecte evoluția schimbărilor de paradigmă aduse
de introducerea studiilor de gen în programa academică. Maria Bucur scrie despre personalitatea
Nataliei Milița Geormăneanu, o voce activă a
României interbelice, militând pentru schimbarea legislației și politicilor între anii 1920-1930.
Printre alte nume prezente în cadrul acestui
număr special se regăsesc Oana Băluță, Ovidiu
Anemțoaicei, Roxana Dumitrache, Alina Bako,
Emilian-Cătălin Lungu etc. ■
Red.
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Hora Unirii la Craiova

H

ora Unirii la Craiova de Theodor Aman este o operă de artă
a cărei imagine nu ar trebui
să lipsească din niciun manual de istorie a românilor, alături de Deșteptarea
României a lui Gheorghe Tattarescu ori
de Atacul de la Smârdan a lui Nicolae
Grigorescu, ultimele două, în paranteză fie spus, fac parte din colecția
Muzeului de Artă din Craiova.
Din perspectivă istorică mai largă,
evenimentul petrecut la Craiova, în
1857, în octombrie, se înscrie în ecartul a patru decenii decisive pentru
națiunea română în formare. Procesul începe în septembrie 1822, când
Theodor Aman – Hora Unirii la Craiova, 1857
Înalta Poartă decide să întrerupă șirul
domniilor fanariote și se încheie în 24 ianuarie clasa sau pătura socială căreia îi aparțineau, au
1862, când Parlamentul României, în formulă votat programul național. A doua zi, Craiova
unită, se întâlnește la București, care devine avea să sărbătorească votul unirii cu satisfacția
capitala statului, 40 de ani decisivi pentru for- contribuției sale notabile. A fost un eveniment
marea României mici.
ce s-a întins pe parcursul unei
zile întregi, începând încă de
Războiul Crimeii și
prevederile Tratatului
dimineață. Spre seară, la el s-au
de la Paris, încheiat în
alăturat și reprezentanții elitelor
30 martie 1856, între
locale. Descriind această atmosImperiul Rus și alianța
feră de mare sărbătoare, ziarul
„Vocea Oltului” scria: „pretufranco-engleză, la care
tindeni se vedeau în flăcările
era asociat și Imperiul Otoman, aveau să
torțelor și luminilor ardoarea cea
influențeze dezvoltarea
vie și neporuncită de a străluci
Principatelor Române,
orele acestei zile pentru totdeauna memorabile”. Peste 5-6
aflate în continuare sub
suzeranitatea marilor
mii de oameni, din toate clasele
puteri aliate. Convenția
societății, se adunaseră la flacăra
de la Paris va fi cea care
torțelor și în sunetele muzicii.
va asigura principatelor
În seara respectivă, la eveniment, a participat și pictorul
premisa unei organiTheodor Aman împreună cu
zări statale definitive.
familia sa. Atunci, în fața Școlii
Pentru Principatele
Theodor Aman – Autoportret
Române, tratatul preCentrale, el a asistat la întâlnirea
vedea înlăturarea protectoratului rusesc, publică prounionistă, la discursurile înflăcărate
menținerea suzeranității turcești, punerea care s-au ținut. La final s-a jucat o horă, urmată
principatelor sub garanția puterilor europene de retragerea cu torțe. Un cronicar al ziarului
și convocarea Adunărilor ad-hoc.
„Vocea Oltului”, descriind cu lux de amănunte
În contextul intensificării luptei pentru toate acestea, a ținut să precizeze că: „d. T. Aman,
Unire, apare, la Craiova, ziarul „Vocea Oltu- pictorul nostru craiovean, inspirat de un moment
lui”, o adevărată tribună unionistă locală și al acestui spectacol… a luat schiță și s-a pus… a
se înființează un comitet unionist, care are face din el un tablou național care va reține întotprintre membrii săi pe Gheorghe Chițu, Petra- deauna în istoria concetățenilor săi suvenirea
che Cernătescu, Nicolae Pleșoianu, Emanoil acestei seri”. A urmat o lucrare de dimensiuni
Kinezu. Între 14 și 18 septembrie 1857 au medii, în tehnica ulei pe pânză, realizată în anul
loc alegerile pentru Adunarea ad-hoc, iar în 1857, ce descrie, folosind tehnica clarobscur, un
9 octombrie 1857, Adunarea ad-hoc a Vala- eveniment într-o dublă desfășurare, dinamică și
hiei „a votat în unanimitate pentru unirea statică. Un grup de participanți, oameni obișprincipatelor”. Deputații olteni, indiferent de nuiți, înlănțuiți într-o horă, alături de personaje
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din înalta societate, printre care se
numără și câțiva membri ai familiei
Aman, inclusiv autorul, situație des
întâlnită în tablourile sale, având
caracter istoric.
În fața școlii publice, cunoscut astăzi drept Colegiu Național
„Carol I”, presupunem că s-a cântat
Hora Unirii, pe versurile lui Vasile
Alecsandri, publicate sub titlul Hora
Unirei, încă din 1856, pe muzica lui
Alexandru Flechtenmacher, care, la
acea dată, funcționa în Craiova.
Theodor Aman se născuse în
1831, la 20 martie. A învățat la Școala
Centrală din Craiova, avându-l profesor pe Constantin Lecca, iar la
Liceul Sf. Sava din București, pe Carol Wallenstein, apoi, între anii 1853-1856, a studiat la
Paris, în atelierele artiștilor Drolling și Picot.
Era perioada în care realismul european își
epuiza ultimele resurse expresive, iar mișcarea
romantică din pictură supraviețuia, îndeosebi,
prin compozițiile istorice. Întors în țară, Theodor Aman își va dedica toate resursele sale
artistice, intelectuale și chiar pe cele financiare, pentru a aduce viața cultural-artistică din
Țara Românească, iar mai apoi din Principatele
Unite, cât mai aproape de un climat european.
Strădaniile sale au început să prindă viață, pas
cu pas, în ciuda tuturor vicisitudinilor vremii.
Astfel, în 1864, Alexandru Ioan Cuza semnează
Decretul de înființare a Școlii de Belle-Arte de
la București, la propunerea lui Th. Aman, pe
care acesta o va conduce timp de 25 de ani.
Prin întreaga sa activitate, Theodor Aman
a fost un întemeietor, reușind să concentreze
în câteva decenii evoluția artei europene:
de la clasicism, pleinairism, trecând prin
romantism și realism, până în pragul impresionismului de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
fiind numit, pe bună dreptate, „monseniorul
artelor românești”. Temele pe care Theodor
Aman le-a inițiat în pictura românească
modernă și pe care le întâlnim și astăzi au fost:
pictura istorică, scena de gen, natura statică,
peisajul rustic sau peisajul citadin. Istoria
Artei, însă, i-a rezervat cu precădere statura
de creator de opere artistice cu subiect istoric,
deși el a fost cu mult mai mult decât atât. Așa
se face că hora unirii de la Craiova devine un
act de premoniție istorică, fiind un îndemn
la unitate și o expresie a voinței unui neam.
Hora Unirii la Craiova este expresia năzuinței
românilor aflați pe calea ireversibilă a constituirii unui stat național. ■
24 pag. – 5 lei
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