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George Banu

De veghe, de Iulian Segărceanu

Î
Fascinat de mirajul culorilor, Iulian Segărceanu a descoperit
frumuseţea construcţiilor non-figurative executate în tonurile luminoase ale culorilor acrilice.
Florin Rogneanu
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Fascinația teatrului

ntâlnirile cu George Banu la
Craiova, București sau Sibiu,
unde este invitat frecvent la festivaluri de teatru, la susținerea unor
cursuri universitare sau prelegeri în
mediul academic, sau pur și simplu
la spectacole de teatru unde își consumă cu plăcere și pasiune cel mai
mult timp din viața sa, reprezintă
principalul impuls în încercarea de
a-i face un portret de creator.
George Banu este fascinat de
paradoxurile existenței și ale teatrului, orice dialog cu el nu poate
evita lumea teatrului. Într-un interviu luat cu câțiva ani în urmă de
Monica Andronescu, mărturisea:
„Îmi place teatrul și pentru socialitatea pe care o implică…; a merge
la teatru și aici, și în Occident e o
formă de rezistență”.
Critic dramatic și eseist cu o
cultură temeinică, profesor universitar la București și la Sorbona,
comentator al marilor creații teatrale contemporane și regizori (Peter
Brook, Robert Wilson, Jerzy Grotowski, Peter Stein, Tadeusz Kantor,
Patrice Chéreau ș.a.), George Banu
este autorul unor importante studii
Adrian Sângeorzan

Fiesta Poeziei–

Festivalul
Internaional de Poezie

Granada-Nicaragua
p. 14

Privire peste sat, de Iulian Segărceanu

despre arta teatrului publicate în
România și Franța, în edituri de
mare prestigiu precum Flammarion,
Gallimard sau Actes Sud.
Născut la 22 iunie 1943 în Buzău,
George Banu provine dintr-o familie „burgheză”. Tatăl său era medic,
pasionat violonist și colecționar de
artă, iar mama sa era considerată
fostă „moșieriță”. În 1949 li s-a confiscat totul, „ca-n Livada de vișini”,
fiind forțați a trăi cu valiza sub pat,
cuprinși de spaimă. A avut o copilărie
liberă, dar sub presiunea sancțiunilor
familiale, o educație strictă, din teama
că nu va reuși pentru că era „fiu de
burghez”, cum adesea mărturisește.
O relație specială a avut-o cu unii
profesori cum este cel de limba rusă
care l-a învățat să nu confunde limba
pe care o vorbesc soldații ruși în garnizoană cu limba scriitorilor ruși,
trezindu-i pasiunea pentru Pușkin
sau Gogol pe care i-a citit de la 13 ani.
Și-a descoperit pasiunea pentru
teatru în adolescență, în perioada
liceală, ca membru al unei echipe de
teatru de amatori când a jucat rolul
unui colonel trădător din piesa Ecaterina Teodoroiu. Continuare în p. 2
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George Banu – Fascinația teatrului

A

tunci i-a venit ideea de a deveni actor, dar în cele din urmă
„a deviat spre critică și scris”. După absolvirea Liceului „B.
P. Hasdeu” din Buzău s-a înscris la Institutul de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, Secția actorie
(împreună cu Andrei Șerban), de unde, după trei ani, la îndemnul
regizorului Radu Penciulescu, George Banu s-a transferat la Secția
de teatrologie, iar Andrei Șerban la cea de regie, secții pe care profesorul le-a intuit ca cele mai potrivite pentru ei. Andrei Șerban își
amintește cum „proaspătul buzoian ne-a cucerit cu verva sa plină
de originalitate: un amestec
de umor provincial și sănătos
și o sofisticare erudită care ne
depășea, provocându-ne admirația”. În timpul studenției i s-a
acordat o bursă la Veneția, dar
când s-a dus să-și ia pașaportul i s-a spus: „Bă, tu n-o să
ieși niciodată…”. Din această
perioadă începe să colaboreze
cu articole de critică teatrală la
„Contemporanul”, „Secolul 20”,
„Teatrul”, „România literară”.
În 1968 este încadrat asistent universitar, la IATC „I.
L. Caragiale” din București,
unde funcționează până în
1973 când pleacă din țară. Cu câteva luni înainte își susținuse
doctoratul în Estetică la Universitatea din București, cu teza
Modurile comunicării teatrale în sec. XX, sub îndrumarea profesorului Ion Toboșaru. Împreună cu Mihaela Tonitza-Iordache a
editat amplul volum antologic Arta teatrului (Ed. Enciclopedică
Română, 1975), prima încercare la noi de cuprindere sistematică
a evoluției gândirii estetice despre teatru și care include texte teoretice datorate unor critici, dramaturgi, regizori, actori, muzicieni,
coregrafi care au înregistrat, prin scrierile lor, diferite etape și
transformări în dialectica procesului teatral.
Cu multă sinceritate, George Banu își evocă drumul anevoios
către creația originală. În De ce nu am devenit scriitor vorbește
despre încercările sale entuziaste din tinerețe, prima dedicată Iuliei
Hasdeu, care ar fi fost debutul său ca dramaturg, la care însă a
renunțat, alta, neizbutită, o „improvizație scenică” despre Brâncuși
scrisă sub fascinația marelui artist pentru un exercițiu de atelier al
lui Andrei Șerban, sau montajul intitulat Celălalt Cioran, inspirat
de Caietele lui Cioran. În schimb, Uitarea, montaj subiectiv de confesiuni, aforisme, cugetări…a fost pus în scenă de Mihai Mănuțiu
care l-a invitat pe autor să-și joace textul, actor-cititor, spectacol
care a avut doar câteva reprezentații. În cele din urmă George
Banu mărturisește că dacă literatura „îi scapă printre degete”, iar
scena „îl respinge”, nu-i mai rămâne decât „să unească aceste două
iubiri inaccesibile lui”, adoptând „relația dublă a iubirii/neiubirii de
teatru” și scrie o carte cu acest generic publicată în 2015 la Polirom,
tradusă de Ileana Littera. A pornit de la două conferințe – De ce
mergem la teatru? și De ce nu mergem la teatru?, ținute la Teatrul
Național din Craiova în 30 octombrie 2011 și 28 aprilie 2012,
care reprezintă o profesiune de credință teatrală ce o va îmbrățișa
toată viața. Volumul se încheie cu o Mică antologie a neiubirii de
teatru, care pornește de la originile antice analizând teatrul cu un
„exercițiu al iluziilor pernicioase…” începând cu Platon și încheind cu Brook. George Banu nu a devenit dramaturg și nici actor,
dar este recunoscut ca eseist, teatrolog și critic dramatic de primă
mărime, cu o activitate bogată și valoroasă în plan internațional.
Pe 31 decembrie 1973 a plecat la Paris doar cu 20 de dolari în
buzunar și o valiză de piele, „ca în Cehov”, plină cu conserve și →

Scrisul Românesc
Revistă de cultură
Fondată la Craiova, în 1927,
de către criticul D. Tomescu.
Serie nouă, din 2003,
întemeiată de Florea Firan
Editată de: Fundația – Revista
Scrisul Românesc
ISSN 1583-9125
Revista este înregistrată la OSIM
cu nr. 86155 din 11.04.2007

Membră A.R.I.E.L.

Redacția
Director:

FLOREA FIRAN

Secretar general de redacție:
GABRIEL COȘOVEANU

Colegiul redacțional:

ADRIAN CIOROIANU
ANDREI CODRESCU
EUGEN NEGRICI
NICOLAE PANEA
DUMITRU RADU POPA
DUMITRU RADU POPESCU
MONICA SPIRIDON
EMILIAN ȘTEFÂRȚĂ

Redactori:

MIHAI ENE
DAN IONESCU
ALEXANDRU OPRESCU
ION PARHON
LUCIAN-FLORIN ROGNEANU

Redactori asociați:

FLORENTINA ANGHEL
OANA BĂLUICĂ
MIHAI DUȚESCU
RĂZVAN HOTĂRANU
GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN

Corectură:

CLAUDIA MILOICOVICI

Tehnoredactare computerizată:
GEORGIANA OPRESCU
Redacția și Administrația: Craiova,
Str. Constantin Brâncuși nr. 24
Tel./Fax: 0722753922; 0251/413.763
E-mail: scrisulromanesc@yahoo.com
Web: www.revistascrisulromanesc.ro
Cont: RO03BRDE170SV21564261700
BRDE Agenția Mihai Viteazul, Craiova
Abonamentele se pot face la sediul
redacției, adresa: Constantin Brâncuși,
nr. 24, Craiova, județul Dolj
sau scrisulromanesc@yahoo.com.
Responsabilitatea opiniilor exprimate
aparține integral autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.
Tiparul: Tipografia PRINTEX Craiova,
str. Electroputere, nr. 21, tel. 0251 580431

Eseu

Scrisul Românesc

→ câteva linguri de lemn pentru cadouri. A urmat Doctor Honoris Causa la
o perioadă grea, dar Monique Borie, profesoară
la Sorbona, devenită soția sa, i-a fost de mare
ajutor în învățarea limbii franceze și adaptare
în lumea pariziană. La început și-a câștigat
existența făcând anchete în metroul din Paris.
Precaritatea materială și incertitudinile spirituale l-au determinat în cele din urmă să ia decizia
de a rămâne definitiv, fără remușcări. A fost un
„sindrom general” pentru că atunci au rămas și
Andrei Șerban, Iulian Negulescu, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Radu Boruzescu ș.a. Era
perioada de după „Tezele din iulie” care a spulberat toate speranțele intelectualității române. În
Franța a trebuit tot timpul să se lupte „pentru a
afirma ceva”, în țară ar fi trebuit să lupte „pentru
a apăra ceva”, mărturisea mai târziu.
Exilul a reprezentat pentru George Banu „o
experiență dublă, o șansă și o sfâșiere mereu”. La
numai câteva luni de la stabilirea la Paris, plecarea
unei colege în America i-a dat șansa ocupării postului acesteia la Sorbonne Nouvelle-Paris unde a
predat 30 de ani ajungând până la profesor titular.
În același timp susține fără întrerupere cursuri
și la Universitatea Louvain la Neuve (Belgia). A
început să colaboreze cu articole la celebra revistă
„Travail Théâtral”, ulterior fiind inclus în colectivul de conducere al acesteia, la revista „Arta
teatrului” (1981-1988), editată de Théâtre National Chaillot, devenind redactor-șef. Colaborează
cu articole despre teatru la revistele „Les Nouvelles Littéraires”, „Cahiers de l’Est”, „Art Press” ș.a.
În 1978 devine doctor al Universității Sorbone Nouvelle, Paris III, cu teza L’Orient et le
nouveau utopique (Brecht, Meyerhold, Eisenstein)
și docteur d’Estat – Paris, cu teza Practiques de
la mémoire dans l’art de la mise en scéne au XXe
siècle, ambele doctorate fiind susținute cu profesorul Bernard Dort, cu mențiunea foarte bine.
Redacteză, împreună cu Constantin Tacu, un
volum dedicat lui Mircea Eliade publicat de Editura de l’Herne din Paris. A coordonat și editat
volume și caiete de teatru în limba franceză
consacrate unor importanți artiști și regizori ai
secolului XX. În 1981 publică un eseu despre
Brecht și un fragment dintr-un eseu despre teatrul est-european în revista Comediei Franceze
care au fost difuzate și de postul de Radio Europa
Liberă al cărui colaborator a fost o perioadă, dar
nu ca „angajat politic”. Cum mărturisește, rezistența sa a fost una culturală, oferind informații
din lumea teatrului, mai ales pentru colegii de
acasă de care se simte solidar prin trecut și limbă.
La Paris a cunoscut o serie de scriitori, între
care Emil Cioran, „un Cioran altfel decât mi-l
închipuiam, un Cioran foarte deschis”, cu care
a devenit prieten apropiat. Vorbind de limba
maternă Cioran i-a spus: „Fiți atent, limba
maternă crește și revine ca iarba rea”. Cu Eugen
Ionescu nu a avut relații pentru că dramaturgul
îl asocia, pe nedrept, cu grupul de anti-ionescieni de la Sorbona. Și-a regăsit alți prieteni care
l-au ajutat să treacă peste greutăți inerente și
să intre în atmosfera culturală și universitară
pariziană, a întâlnit și a colaborat cu importanți
oameni de teatru ai lumii printre care Peter
Brook, Antoine Vitez, Giorgio Strehler, Jerzy
Grotowski. Când Peter Brook a primit titlul de

Sorbona, George Banu a
fost solicitat și a susținut
discursul de recepție.
Devine o prezență
activă în viața universitară și culturală, este ales
președinte al Asociației
Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT),
în trei mandate succesive, apoi președinte de
onoare pe viață al AICT;
fondator și director artistic al Academiei Experimentale a Teatrelor din Paris (1991-2000);
Premiul UNESCO pentru documentarele teatrale Cehov sau martorul imparțial și Shakespeare
sau regi în furtună, susținute de canalul ARTE
(în colaborare cu regizorii Jaques Renard și
Claude Mourieras); Premiul UNITER; membru
în jurii internaționale, inițiator și moderator de
colocvii, seminarii, ateliere de creație la cele mai
importante festivaluri și manifestări teatrale din
lume. De asemenea realizează producții TV cu
Memoria teatrului și Nemuritoarele personaje ale
teatrului, seriale TVR în colaborare cu regizorul
Dominic Dembinski.

George Banu și Peter Brook

Activitatea prodigioasă de eseist și critic
teatral a lui George Banu este imposibil de relevat într-un articol cu asemenea spațiu, de aceea
vom menționa și vom face considerații asupra
unor studii și exegeze care ni se par deosebite
în ansamblul creației sale.
Opera lui George Banu se bucură de aprecierea unor personalități de primă mărime:
Jerzy Grotowski consideră că „Opera lui
George Banu s-a impus ca una dintre cele mai
puternice pe planul cercetării teatrale. Cărțile,
eseurile, intervențiile lui sunt apreciate deopotrivă de lumea universitară, ca și de cea a
teatrului. Originalitatea sa provine tocmai din
această dublă recunoaștere care îi conferă un
loc de prim ordin în teatrul de azi. El realizează dialogul viu între cercetarea științifică și
practica teatrală.”; Peter Brook: „Consider că
George Banu e unul dintre teoreticienii cei mai
fini și atenți la realitatea fenomenului teatral
în adevărul său concret și viu…, cărțile sale
au o utilitate reală pentru activitatea teatrală
contemporană.”; Guy Scarpetta: „Dincolo
de eleganța scriiturii, găsim la George Banu
această calitate atât de rară în discursul critic de
azi: inteligența senzației. (Art Press)”; Antoine
Vitez: „În tot ce scrie despre teatru, George
Banu este atent la maniera în care lucrurile sunt
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făcute… El degustă teatrul cu senzualitate, cu plăcere. (Le Monde)”
În țară a revenit o singură dată
înainte de ’89, apoi cu permanență
invitat la Festivalul Internațional de
Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova
sau „Interferențe” de la Cluj-Napoca.
La Craiova a făcut o vizită specială, însoțit de directorul Teatrului
„Odeon” din Paris, și a vizionat spectacolul Piticul în grădina de vară, de
Dumitru Radu Popescu, în regia lui
Silviu Purcărete. Este publicat cu consecvență
în presa de specialitate, 25 dintre câteva zeci de
volume ale sale apărute în franceză au fost traduse și editate în România, cele mai multe la
Nemira, Polirom și Fundația Culturală Română:
Roșu și aur: teatrul spectatorului (1993), Actorul
pe calea fără de urmă: zile de teatru în Japonia
(1995), Peter Brook. Spre teatrul formelor simple
(2005), Scena supravegheată. De la Shakespeare la Genet (2007), Spatele omului: pictură
și teatru (2008), Yannis Kokkos, scenograful și
cocostârcul (2009), Repetițiile și teatrul reînnoit – Secolul regiei (2009; 2016), Shakespeare.
Lumea-i un teatru (2010), Teatrul de artă, o
tradiție modernă (2010; 2013), Trilogia îndepărtării: Odihna, Noaptea, Uitarea (2010), Livada de
vișini, teatrul nostru. Jurnal de spectator (2011),
Reformele teatrului în secolul reînnoirii (2011),
Cortina sau fisura lumii (2012), Parisul personal.
Autobiografie urbană (2013), Nocturne (2013),
Iubire și neiubire de teatru (2013), Monologurile
neîmplinirii (2014), Scena modernă. Mitologii
și miniaturi (2014), Japonia, Imperiul teatrului
(2015), Parisul personal. Casa cu daruri (2015),
Parisul personal – Autobiografie urbană (2016),
Parisul personal. Familia din Rivoli 18 (2016),
Convorbiri teatrale (2016), Teatrul și frica (2016),
Ușa, o geografie intimă (2017), Cehov, aproapele
nostru (2017), Scena lumii. Anii Dilemei (2017).
Recunoscut deopotrivă în spațiul cultural și
universitar francez și românesc, pentru activitatea sa laborioasă, George Banu a fost distins de
mai multe ori cu Premiul pentru cea mai bună
carte de teatru în Franța, Premiul Academiei
Franceze pentru promovarea culturii franceze în
lume, în 2014. Din 2005 devine Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor din Franța, iar în România
membru de onoare al Academiei Române (2016)
și Doctor Honoris Causa al Universităților din
București, Iași, Craiova și Târgu-Mureș.
Intelectual rafinat, autor prolific, modest și
generos în comunicare, George Banu este deopotrivă sofisticat în gândire și onest în expresie,
cu o personalitate jovială, entuziast și sincer în
pasiunea sa pentru teatru pe care și-o urmărește cu prospețime și curiozitate.
Relația sa cu țara natală este sub același
semn al seninătății și devotamentului pentru
valoare, deschis aventurilor culturale care transcend incoerențe politice ori lupte de orgolii.
George Banu este primit cu căldură în România, pentru că el însuși aduce toleranță și un
teren de dialog asanat de subiecte mărunte.
Rândurile de față reprezintă un omagiu
adus lui George Banu la 75 de ani de la naștere. ■
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Gabriel
COȘOVEANU

A

sistăm, astăzi, în social, în politic,
în economic, în domeniile liberale,
precum literatura, la confruntări teribile din unghi terminologic, în sensul că un
om aparținător la ceea ce se numește middle
class, spre pildă, categorie respectabilă (bine
ar fi să fie și masă critică în România), aproape
nu mai găsește repere pentru a comenta la
obiect aspecte civice. Conceperea artisticităţii/
literaturii a cunoscut și extremele, mai ales în
secolul al XX-lea. Este adevărat că acel câmp
de semnificaţii derivat, de pildă, din înţelegerea literaturii pour, opuse unei literaturi pure,
apare analizat la destui teoreticieni, de la René
Wellek la Adrian Marino. Principala problemă
derivă din asumarea alegaţiei că lectura nu e
exclusiv literară. Deși subiectivitatea ocupă
un confortabil loc instituţionalizat, predându-se, sistematizat, la facultăţi specializate, ea
poate genera, socialmente vorbind, fenomene
cvasipatologice, de genul solipsismului, actului narcisiac, sau al unui autism moral pur și
simplu. Bănuiala mea este că „bolile” actanţilor din zona artistică consistă în miopia
vis-à-vis de geneza socială și economică a
produsului lor.
Voi grupa câteva gânduri, într-un format
oarecum psihologist, pe tema definiţiei „înalte”
a artei, vizând, tot timpul, contaminarea discutanţilor ei cu virusul unei iluzorii autonomii ce
ar ţine loc de moralitate. Exasperarea cutărui
filosof al culturii, exprimabilă într-o simplă
și frisonantă întrebare (Cum poate cineva să
fie sublim în operă și abject în viaţă?) vine din
sesizarea unui funciar egoism artistic. Absolut
justificabil, din unghiul esteticii, „egoismul”
(sau amoralitatea) nu-mi apare, însă, motivat
existenţial, el nu comunică, adică, în niciun fel,
cu niște categorii, totuși, supraestetice, precum
onoarea, loialitatea sau solidaritatea de tip intelectual (rezistentă la manipulări ideologice).
Supraestimarea creatorului de către chiar exegeţii săi, prin disocierea pernicioasă om-operă,
constituie o consecinţă a retragerii din praxisul
social, la rigoare o formă de lașitate. Nu prea
văd cum un artist „genial”, dar fără familie,
de pildă, ar putea vorbi plauzibil despre copii,
să zicem. Ori despre „banale”, „vulgare” răspunderi, cronofage și sincopante, faţă de o
comunitate instituţională. Să știe el câte ceva
pentru că „aude voci”? Tot ce e posibil. Însă
competenţa sa umană, câtă vreme nu valorizează termenul de „respect” pentru câmpul
moralităţii, îmi pare, efectiv, de ordinul derizoriului. Lipsită, cu alte cuvinte, de self respect.
Cu toate că utilizez argumente din sfera
esteticii, întrevăd transcenderea dimensiunii
estetice. Cum asta? În modul cel mai simplu
cu putinţă: mă gândesc la doza de adevăr din
spatele manifestării artistice. „Experienţa tradiţiei istorice – notează Hans-Georg Gadamer
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Asupra accepțiunii
termenului bizarerie
(Adevăr și metodă) – se întinde dincolo de acea
parte a ei ce poate fi investigată. Ea nu este adevărată sau neadevărată doar în sensul asupra
căruia hotărăște critica istorică – ea mijlocește
permanent un adevăr ce pretinde o participare”. Am impresia că stăm bine la asimilarea
metodelor și la reprezentarea în arena orgoliilor, dar nu s-ar putea spune același lucru despre
participare. Nu economia este exterioară artei,
după cum nu este nicio formă a socialului, în
genere, ci absenţa participării, participarea
fiind, în sine, mod al filosofării.
Fenomenul artistic de astăzi se instaurează
ca răspuns la provocarea unei noi realităţi care
se creează sub ochii noștri, drept care pierd tot
mai mult din prestigiu protocoalele esteticii
intenţionale. În schimb, cu aportul masiv al
filosofiei analitice, prin transparentul slogan
Meaning is use, câștigă nestingherit teren figurile esteticii atenţionale. Cum Wittgenstein a
susţinut că problemele filosofiei apar când
„limbajul a plecat de acasă”, o analogie rezonabilă poate prezenta și problematica literaturii
ca „plecare” dintr-un „acasă” preraţional, situabil oricum, în acea perioadă când Cuvântul
nu cedase prerogativele cuvântului. Din atare
unghi, arta ar avea ca gen proxim nostalgia
(nostos – întoarcere, algos – durere). Acel use
devine acţiunea textuală, ca intersectare a faptelor discursive cu cele artistice, iar meaning
primește aureola nostalgiei. Atunci constatăm
că rezistă paradoxul conform căreia arta are un
scop practic, reprezintă un vehicul cu destinaţie precisă, și în niciun caz nu este o entitate
volatilă, evanescentă, ori plutitoare (rătăcitoare
printre urgenţe). Chiar și tentativele de definire venite din zona trăirilor „totale” pentru
artă incumbă o teleologie, presupun un praxis
algoritmizat, cu destinaţie epifania. Iată, pentru
„avangarda” câmpului literar – am numit
poezia – o asemenea mostră de circumscriere
gen High Romanticism, din partea unui împătimit de lirică precum Pan Izverna: „Poezia,
limbă a zeilor, nu poate fi și limbajul uzual al
oamenilor. Ar suna ca o profanare sau ca o
parodie. Ea trebuie să «zacă» în stranietatea ei
magică și mitică. Îi stă în putere să învie și să
se audă atunci când este invocată. Cel care o
ascultă este dator să se reculeagă și să aștepte
fiorul (dacă există) al unei atari epifanii” (Epifaniile poetului și ale poeziei).
În general, câmpul semantic permeabil
epifaniei propune des termeni-ideologem ca:
fragilitate, bizarerie, umilinţă, durere, dăruire,
miracol, cutremurare. Pe versantul celălalt, al
atitudinii publicului, sesizăm că ideologemele
au o prestanţă ce tinde vertiginos spre zero.
Astfel, esteticieni elitiști, precum Croce, au
numit, la rece, fenomenul interesului mimat
pentru poezie drept o mișcare înrudită mai
degrabă cu genericul pâine și circ, unde accentul

cade pe ultimul termen: „Dacă observăm mulţimea care aleargă sau este pusă să alerge către
operele poeziei, constatăm că, pentru a o reţine
pe aceste meleaguri, trebuie ca această mulţime
să fie hrănită ori cu anecdote despre opere sau
despre autorii lor, ori cu stabilirea unor legături
năstrușnice între ele și pasiunile ori interesele
zilei” (Poezia. Introducere în critica și istoria
poeziei și literaturii).
Nu este însă obligatoriu ca unicizarea
modalităţii lirice să se configureze pe terenul poeţilor. Astfel, Musil notează ultimativ
că poetul e „omul cel mai conștient de singurătatea fără scăpare a eului în lume și printre
oameni”, pentru a adăuga, tot în cheie High
Romanticism (el, care reprezintă stilul lis al
diagnosticianului de infranuanţă ironică):
„Până și în prietenie și în dragoste, poetul
simte suflul de antipatie care ţine fiecare fiinţă
departe de celelalte”. Opiniile emise converg în
zona suprematistă a logicii verticalei, a comunicării poet-cer printr-un tunel enigmatic,
înrudit, dacă ţinem anume la o aproximare,
cu ceea ce astronomii numesc worm hole. De
aici, suspiciunea în faţa relaţiilor orizontalizate,
interumane, sau nemediate de un factor celest.
Cu toate reacţiile demistificatoare vehemente,
ca autocontestări, de la avangardă până la
poezia cotidianului, definirea idealizantă persistă, sfidând mecanismele descrise de Thomas
Kuhn în Structura revoluţiilor știinţifice. Pe
lângă „scandalurile” Beat Poetry sau The
Movement, din spaţiile american și, respectiv,
englez, să amintim numai importanta demantelare executată de francezi, în câteva opuri ce
au concurat cu succes la acţiunea de desacralizare, atât de caracteristică celei de-a doua
jumătăţi a secolului trecut: Bataille, cu Haine
de la poésie, Caillois, cu Les impostures de la
poésie, Sartre, cu Qu´est-ce que la littérature?
ori Michel Leiris cu L´Âge d´homme. Desigur că vectorul principal al punerii în criză
l-a constituit impuritatea poeziei, resimţită ca
dependenţă de biologic, de impulsurile subliminale, în fine de bizarerie.
Mi-e teamă că „bizareria” artistică, formă
boemă a omenescului, prizabilă de către cine
dorește o abatere de la rutină, începe să fie concurată de o bizarerie care nu are vreun fond
artistic, fiindcă derivă din comportamente
străine de vreo emoție, de vreun sacrificiu întru
idee (să zic, în treacăt, de vieți curmate precoce,
de la personajul Werther la destui suprarealiști)
– haideți să luăm lucrurile în direcție simbolică, desigur. Dar ce se dovedește bizar azi,
pare-mi-se, are bogate relații cu ilegalitatea per
se, are relații „logice” cu incultura (școlaritate
incompletă, adăugită, la maturitate târzioară,
cu diplome insondabile administrativ), și, ca
atare, există riscul să fie confundați termenii
creativitate și autism. ■
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O lecție de recitire

D

acă m-ar lua cineva prin surprindere întrebându-mă cum este cel
mai recent volum al lui Gelu Ionescu
(Cartea lui Prospero. Eseuri despre douăsprezece piese de William Shakespeare, Humanitas,
2017) cel mai succint și pertinent răspuns ar
fi că, înainte de orice, el este o Lecție. Pentru
un cititor subtil, aș adăuga că avem de a face
cu o veritabilă Critică a rațiunii de lectură și a
lecturilor practice.
Autorul decolează de la un scriitor de
calibru greu din Anglia elisabethană și se
înalță către orizonturi sensibil mai ample,
tratând despre cum se citește și cum se înțelege textul literar, de-a lungul epocilor, și
este în mod evident produsul unui mixaj de
decupaje de lectură (un fel de regie de lumini
de scenă).
Ceva mai precis, în carte se află la lucru o
lectură pe care în sensul cel mai cuprinzător al
termenului aș numi-o de tip „filologic”; alta de
tip „genetic” și în fine o alta „regizorală”.
Toate trei trădează vocații distincte ale
autorului cărții (unele parțial sau total reprimate în decursul carierei sale).
Interpretul care citește cu ochi de „filolog” se interesează constant de registrele
discursului (cel grav, poetic, al lumilor regale,
față de cel trivial al deriziunii și zeflemelii;
cel în versuri față de cel în proză) și se pronunță, de la caz la caz, asupra fuziunii sau
discordanței lor. Mai sunt trecute în revistă și
opțiuni stilistice disjuncte (stilul eroic față de
cel umil, să zicem). Același autor evaluează
expert elocvența personajelor (de pildă cea
amoroasă dar și aceea a diatribei și a blestemului, patetică sau doar șoptită, sarcastică
și crudă, ostășească sau regală) dezvăluindu-ne strategiile retorice ale dramaturgului
din spatele lor.
Astfel de subțirimi filologice nu sunt
niciodată prizate în sine. Lor li se rezervă
un rol revelator în înțelegerea textelor. Întrunul dintre eseurile cele mai strălucitoare
din volum (dedicat lui Henri IV), distanța
tensionată, întreținută în lumea shakespeariană între sfera aulică a regalității și cea
joasă, trivială, este măsurată cu instrumente
stilistice. Ea se face simțită în mod preponderent în crevasa care separă elocința
versificată a elitei elisabethane de aceea în
proză, a gloatei.
Aceluiași frison „filologic” al lui Gelu
Ionescu îi datorăm și frecvente excursuri
etimologice, captivante note de subsol
istorice sau comentarii ale unor versiuni
paralele de traducere în română a textelor. E
cazul să vedem în asta o replică elegantă dată
mizeriei citatelor la a doua sau la a nu știu
câta mână, și mai ales sportului autohton

al datului cu presupusul, într-o vreme în
care în cultură s-au înstăpânit improvizația
și lautarismul. Depistăm aici și ecouri ale
acribiei cu care Gelu Ionescu a îngrijit ediția
de opere a lui Tudor Vianu sau a editat și
a corectat cu aplicație benedictină, număr
de număr, Caietele critice seria I, deși era…
redactor-șef al publicației.
Cel care interpretează „genetic” citește
perspectivat, în zarea duratelor scurte,
medii sau lungi (după istoricii de la Anna-

les) ale literaturii. Acest tip sui generis de
genetica formală ne atrage atenția asupra
modului în care textele shakespeariene se
înrădăcinează constant în alte texte, le ia
drept model sau chiar le copiază, iar autorul
lor face slalom după reguli proprii printre
canoanele de gen.
Gelu Ionescu dinamitează aici una dintre
iluziile persistente ale insului comun privind modul în care se produce literatura. E
vorba de așa-zisa inspirație din nimic – care
a alimentat pe de o parte bogata mitologie
a Muzelor, iar pe de alta cultul originalității
absolute, fetișizat de romantici, tehnicizat
de moderni.
Ne plasăm într-un orizont unde Shakespeare îl anunță deja pe Ionesco, iar Troilus
și Cresida e citit în zarea lui Giraudoux sau a
lui Claudel. Tot pe acest palier, Falstaﬀ e văzut
prin vizorul dandismului, al sadismului sau al
cinismului modern, iar Seneca îl citește și îl
rescrie pe Eschil, pentru a fi la rândul său recitit
și rescris de scriitorimea elisabethană.
Lecturile lui Gelu Ionescu ne proiectează
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astfel într-o anacronie de tip particular care
îi face inoperanți pe înainte și pe după în literatură. În proza sa Pierre Menard autor al lui
Quijote, Borges a semnalat – mi se pare – cel
mai expresiv acest tip de sinonimie rodnică
între Început și Sfârșit în creație.
În sfârșit, lectura de tip „regizoral” raportează textul shakespearian la normele de
reprezentare teatrală ale vremii și la publicul epocii.
Și în acest caz lecturile autorului nostru au
o indubitabilă fibră polemică. Ele reprezintă
o replică la actualizările regizorale forțate, cu
program. În comentariul său la Coriolan, Gelu
Ionescu menționează „jalnicul clișeu contemporanul nostru”. Astfel de actualizări operează
mai ales în planul civilizației materiale și al
cotidianului – arhitectură, vestimentație, tehnologie, sau și mai grav, în plan ideologic (în
vremea noastră, în direcții numite pretențios
political corectness, postcolonialism, mondialism, feminism, printre altele).
Gelu Ionescu-regizorul știe că verosimilul nu este un calc al realității ci reprezintă,
de fapt, capacitatea unui discurs oarecare de
a se face acceptat de către cineva (în speță
un public), în funcție de anumite repere și
într-un context particular. Și că acesta este
un statut care se câștigă și se pierde, de la
o epocă la alta. Prin urmare, în Cartea lui
Prospero textele shakespeariene sunt raportate la o vreme în care publicul are un simț
ascuțit al convenției. El este pregătit să
accepte o scenă aproape goală cu prelungiri către sală, numeroși actori în travesti,
bufoni care deslușesc pe îndelete sensurile
ceva mai încâlcite pe înțelesul celor din sală,
un personaj care declară că trebuie să fie luat
de public drept un zid sau un altul care ne
anunță că „suntem în pădurea din Ardeni”,
suplinind astfel lipsa decorurilor…
Tot criticul-regizor ne atrage atenția că
spectacolul lui Shakespeare se recomandă
adeseori pe sine drept show sau că Hamlet,
Falstaﬀ și prințul Hall se dau conștient în
spectacol, confundând intenționat viața cu
scena. Tot în acest plan, textul literar este
raportat de Gelu Ionescu la succesele și la
eșecurile punerii în scenă ale pieselor, la ecranizări diverse și de câteva ori chiar la regia de
operă. În asemenea cazuri, autorul cărții vede
textul comentat mai curând decât îl citește.
Nu pot să închei aceste rânduri sumare
fără să mă refer la experiența unică pe care
am străbătut-o citind Cartea lui Prospero. Am
retrăit, într-un regim aproape suprarealist,
lecțiile de literatură comparată pe care le-am
primit, cu decenii în urmă, de la Profesorul
Gelu Ionescu, exact cu pornire de la textele
comentate subtil în volum. ■
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Imn Frumuseţii,

Lui Ion Creangă

I

van Turbincă a fost înrolat în armată pentru ce? Pentru a-și apăra ţara? Și nevoile și
neamul, evident!... Unii spun că Ivan era cam rus! Eroare! În afară de câteva cuvinte
pe care le rostea despre moarte, Ivan este un român, care iubește ce trebuie iubit! Unii
cercetători din Basarabia susţin că rușii angajau și soldaţi din diverse ţări vecine... S-ar
putea, deci, ca Ivan să fie un ostaș provenit de prin spaţiile românești! Dar acest lucru nu
este prea esenţial – naţionalitatea! – atunci când vine vorba despre armată și despre moarte.
Armatele se află de mii de ani în slujba morţii! Dacă nu cumva moartea se află în slujba
armatei! Evident, Ivan Turbincă nu putea să nu cunoască aceste două feţe ale morţii! Cu
moartea poţi obţine orice victorie, dar și ea te poate îngropa, oricând, în pământ! Venind
din străfundurile istoriei, moartea a rămas mereu aceeași, pe câtă vreme istoriile s-au
spulberat în vânt! Aflat, hamletian, între a ucide și a fi ucis, între a fi și a nu fi, Ivan Turbincă știe că moartea, cu diversele ei măști criminale, poate să facă să cadă din balamale
orice Danemarcă! Și orice om! Așa că, pensionat din armată, sau dat afară din armată, el
nu se alege – devenind liber! – decât cu libertatea de a nu ucide, și cu două carboave! O,
ce avere, două carboave, după ce aproape o viaţă întreagă se aflase în subordinea armatei
și a morţii, cele două seminţe neroditoare de viaţă.
Caracterul impur al Morţii, monoton, demonic, de monstru cu faţă umană, de babă,
este pus faţă în faţă, de către Ion Creangă, cu vigoarea explozivă, luminoasă, generoasă,
cheflie, a vieţii oșteanului Ivan Turbincă! Și astfel eternitatea morţii se află pusă în situaţia
unui final nebănuit, carceral, ce poate duce la îmbătrânirea, sau chiar la scoaterea ei din uz!
Este importantă în această ecuaţie biografia mitică a morţii, incoloră, imprevizibilă și inodoră, precum și realitatea trecătoare a istoriei, multicoloră, dar logică. În vâjâitul ei chefliu.
Ivan Turbincă e stăpân pe faptele sale, e logic în tot ce întreprinde, e logic și atunci
când unui bătrân cerșetor, ce stă cu mâna întinsă lângă un pod, îi dăruiește o carboavă, din
cele două pe care le avea... Și e logic și atunci când, primind o putere cumva divină, de la
bătrânelul cerșetor, care era, de fapt, Divinul Tată, închide în turbinca sa nespectaculoasă
tot ce i se pare, în cale, pe cărare, că reprezintă ceva ce nu trebuie să existe!...
Realistul Ivan, când dă nas în nas cu mitica Moarte, evident, o consideră bună de a sta
la răcoare... Ca astfel împuternicirea dată de Tătânele Ceresc să fie împlinită! Dacă Moartea
pare o somnambulă, parcă inconștientă de ce face tot ce face, ucigând pe oricine, oricând,
pentru orice faptă, și pentru orice gând, sau ne gând, Ivan Turbincă judecă totul militărește,
omenește, alegând, logic, să nu fie de partea morţii, ale cărei dezastre posibile, absurde,
neomenești, avusese prilejul să le vadă, ori să le deducă, în timpul stagiului său militar... Și
iată cum un posibil angajat în armata morţii militare devine dușmanul de moarte al morţii!
Caracterul impur al morţii, cumva subconștient, dacă nu cumva chiar inconștient, nu
provenea, firește, dintr-o cauză, dintr-o dorinţă, dintr-o iubire sau dintr-o ură! Acest caracter trebuia închis în turbincă, pe veci! Asta-i dicta lui Ivan Turbincă raţiunea, conștiinţa
sa cheflie, dar niciodată capabilă să nu dăruiască și ultima sa carboavă unui năpăstuit de
soartă... Că, mai târziu, cei doi năpăstuiţi se arată a fi chiar Dumnezeu și Sfântul Petre, nu
este o altă poveste, ci o altă mâncare de pește... Geniul lui Creangă aici își arată splendoarea,
în coabitarea firească a mitului și a realităţii...
Aici se vede energia frumuseţii scrisului său! Și fiindcă veni vorba despre frumuseţe,
am să citez o strofă din poezia Imn Frumuseţii, semnată de domnul Baudelaire...
„Vii din supreme ceruri, din tainice abise,
O, Frumuseţe! ochiul divin și infernal,
Îmbelșugat revarsă și crime dar și vise,
Puterea ta ca vinu-i: în toate triumfal.”
Așa cum susţin iubitorii lui Baudelaire, genialul franţuz a fost o fire aventuroasă, provocatoare, care a gustat încă de fraged din puterea alcoolului! Așa că e normal să spună
că puterea Frumuseţii e ca vinul, în toate triumfal!...
Genialul Ivan Turbincă, chefliul, a fost și el o fire provocatoare, care a rămas de la tinereţe până la maturitate, și chiar dincolo de ea, convins că puterea Frumuseţii este precum
vodca, mereu triumfătoare! Dar niciodată criminală... Și când Ivan bagă în turbincă moartea, el nu vrea s-o ucidă, ci s-o îndepărteze, pe veci, de viaţă – dând-o pe Apa Sâmbetei!
Dacă Ion Creangă ar fi sudamerican, sau abonatul unei confrerii publicitare, comerciale,
azi ar fi toate librăriile pline cu numele său! Ei, dar este foarte bine că Ion Creangă rămâne
neclintit în timp, ca un mit, ca o realitate a culturii noastre...
Ion Creangă este un clasic modern, triumfal, etern! Să ne bucurăm că Ivan Turbincă
trăiește și azi! Dar să ne întrebăm... Cine i-a furat turbinca și ce face azi cu ea?! ■
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Poeme
Piscina
Apa moale un ecran domesticit își proiectează
cerculețele infinite
Netezită și pacificată se hrănește din fărâmele
lumii televizate
Știm numai că acest viitor nu ne aparține
Dar păianjenul care ne țese plasa de calm nu-i
nici uman nici duios
Legile fizicii trec dintr-un fir mătăsos în altul
Degeaba ne explică matematica eleganța
O recunoaștem dar ne scapă și scopul și
momentul
Rămâne apetitul pentru ceva misterios
Rămâne sentimentul nedovedit și de prisos.

Cărți
Din cărți am făcut cărămizi
am ridicat turnuri din ele și case
un călător poate citi titlurile pe spinare
cu binoclul de la mari distanțe.
Care din ele sunt cele pe care le-am scris?
Încuiate pe veci într-o căsuță la marginea lumii
În ea trăiesc copiii imaginilor.
Odată îi cunoșteam. Se trăgeau din cerneala
cu care le creasem viitorul
unde locuiesc fără neliniște.
Alfabetul îi visează. În vise literele-i recunosc. ■
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Cea mai neștiută Regină
a României

n ultimele luni am pregătit pentru tipar,
alături de colegul meu istoric mai tânăr Alexandru Groza (plecat acum cu o bursă de
studii în S.U.A.), un volum despre (cred) cea
mai puțin cunoscută dintre reginele României:
Regina-mamă Elena, soția vreme de ani puțini a
Regelui Carol al II-lea și mama, pentru toată viața,
a recent dispărutului dintre noi Rege Mihai I...
Regina Elena, grecoaică prin naștere și
devenită apoi româncă prin propriile eforturi,
este cel mai incomod subiect pe care un autor
de carte istorică și-l poate dori. Sursele despre
ea sunt relativ puține, n-a lăsat memorii scrise
‒ totul pe măsura imensei discreții de care
această femeie a dat dovadă în viața sa privată,
dar și pe măsura suferinței umane pe care a
avut-o de îndurat. Da, Regina-mamă Elena este
exemplul lămuritor al maximei pe care o mai
auzim din loc în loc, anume că și capetele încoronate suferă. Regina Elena a suferit, probabil,
cât alte regine ale României la un loc.
Am pregătit acest volum, alături de colegul
Groza, ca un modest gest de reparație față de
această femeie-personaj regal care a ajuns să
iubească România și chiar să se identifice cu
ea în unele dintre cele mai dramatice momente
ale istoriei noastre. Din acest motiv credem că
ea trebuie mai bine cunoscută, mai bine mai
târziu decât niciodată, de cât mai mulți români.
Volumul va apărea în acest an*.

Copilăria Elenei ‒ zisă Sitta
Elena, cea care avea să fie cea de-a treia
Regină a României, s-a născut în ziua de 2 mai
1896, într-un oraș ale cărui străzi erau pline de
măslini și de portocali sălbatici ‒ Atena, capitala
Greciei. Tatăl micuței era Prințul moștenitor
Constantin I, viitor Rege al Greciei (între 19131917 și 1920-1922) și descendent a două case
regale ‒ din Danemarca și Rusia ‒, iar mama
sa, Prințesa Sofia, era nepoată a Reginei Victoria a Imperiului Britanic și soră a Împăratului
german Wilhelm al II-lea. Sofia era o femeie de
o mare finețe și, în același timp, de o puternică
voinţă ‒ chiar ea îi va insufla micuței prințese
spiritul de corectitudine, bunătate și respect faţă
de familie. Constantin, cu experienţa sa militară
care îl făcea riguros și meticulos, avea totodată o
privire sinceră și o vorbă caldă la adresa tuturor.
Imediat, micuței nou-născute i s-a spus Sitta
‒ așa cum fratele ei Alexandru, în vârstă de 3
ani atunci, pronunța cuvântul sister (adică soră,
în limba engleză). Acest Sitta a devenit porecla
de alint care a urmărit-o pe Elena de-a lungul
întregii vieți. Constantin I și Sofia, ca părinți, au
fost mai curând severi în privinţa educaţiei și
nu își răsfăţau copiii mai mult decât trebuie. În
primii ani de viață, Sitta/Elena a stat nedespărțită de o păpușă simpatică, botezată Mingo cel
Negru. Pe când Sitta avea 5 ani, iată că în viața
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Din copilăria de acasă, ea va lăsa amintirile
familiei a mai apărut un frățior ‒ Paul, iar grija
față de el a devenit preocuparea zilnică a eroinei de neșters ale serilor petrecute în familie pe
noastre. Când părinții și bona îi permiteau, Sitta pajiștea Palatului de vară de la Tatoi (la Nord
îl plimba în cărucior pe Paul, vorbindu-i ca unui de orașul Atena) ‒ un loc în care confortul oraom mare ‒ spre amuzamentul tuturor.
șului era înlocuit cu un stil de viață simplu;
Sitta a avut, deci, cinci frați ‒ doi frați mai de exemplu, imaginați-vă că o bună parte din
mari (George și Alexandru), un frățior mai mic structura palatului era construită din bârne
(Paul) și alte două surioare (Irina și Caterina); mari de lemn! În anii aceia, Grecia nu era o țară
după regulile casei, fiecare
bogată – iar părinții Elenei
dintre copii avea prograau vrut ca toți copiii lor să
mul său. De exemplu, Sitta
vadă cum trăiesc nu numai
începea cu strictețe zilele de
rudele regale, ci și grecii de
studiu la ora 7 dimineaţa,
rând. Vacanțele de vară de
cu profesori care îi predau
la Tatoi erau lecții pe viu;
în cazul Elenei, amintirea
limbi străine, cultură genelămpilor cu petrol (cu care
rală, gramatică, muzică și
istorie. Aceasta a fost rutina
se luminau seara camerele)
zilnică până pe la vârsta de
sau a butoaielor de lemn în
opt ani, când Sitta a fost tricare erau îmbăiați cei mici va
misă la cursurile de vară ale
da un parfum aparte acelor
unor școli britanice, în oraexperiențe estivale. La fel,
Elena nu va uita niciodată
șele Seaford și Eastbourne.
diminețile în care stăteau,
În cele șapte veri petrecute
părinți și copii, pe nisipul
acolo a purtat o uniformă
ce i-a rămas întipărită în
întinsului litoral grecesc.
memorie: fusta albastră,
O altă reședință preferată
bluza albă și cravată verde.
a Elenei și ale fraților săi era
Regina-mamă Elena
Educaţia primită acolo a comașa-numitul palat vechi din
pletat spiritul viu al prințesei, născând în ea Atena, unde locuiau bunicii paterni, Regele și
ceva ce o va urmări mereu: un atașament faţă Regina Greciei George I și Olga Constantinova
de comportamentul moral și respectul față de ‒ sau apapa și amama, cum le spuneau copiii
valorile culturii.
(adică un fel de tataie și mamaie). Apapa se
Elena i-a semănat la înfățișare și ținută juca cu nepoții de fiecare dată când avea timp
mamei sale ‒ astfel încât la adolescenţă avea liber, stârnindu-le entuziasmul, iar Elena era
deja demnitatea unei domnițe și făcea o impre- preferata amamei Olga. Peste ani, cum vom
sie bună în orice împrejurare. O influenţă vedea, Elena se va bucura mult când va fi
benefică avusese, în acei ani, și Prinţesa Vic- numită, la rându-i, amama.
toria, bunica maternă (căreia i se mai spunea și
O relaţie specială a existat între Elena și fraţii
bunica Frederik pentru că fusese soția Împăra- ei George (cu șase ani mai mare) și Alexandru
tului Frederik al III-lea al Prusiei); de la bunica (cu trei ani mai mare). În palatul familiei, latura
sa, a cărei amintire a urmărit-o toată viața, pe care o ocupau copiii și părinții avea acoElena a învățat că un om demn poate pierde perișul aproape plat, iar ultimul nivel oferea o
orice, dar nu trebuie niciodată să renunțe la șansă incredibilă: era un fel de teren de joacă
reperele propriilor valori.
suspendat! Cei trei copii profitau de momentele
în care guvernantele nu îi supravegheau și își
O familie ca o Europă în miniatură creau o lume a lor, unde imitau comportamente
Ramurile familiei tinerei Sitta/Elena se întâl- observate în înalta societate sau își imaginau
neau anual, pentru a reîmprospăta legăturile roluri pentru când vor fi mari. Uneori, spre disde rudenie ‒ astfel că prinţesa intra în contact perarea celor aflați jos, în grădină, ei se dădeau,
cu numeroșii săi veri și verișoare. Reuniunile pe acel acoperiș, cu patinele cu rotile! Dar, de
aduceau la un loc eticheta inconfundabilă a departe, cea mai mare distracție pentru ei era
casei regale britanice, rigoarea spiritului impe- întrecerea pe care o organizau în grădina de la
rial german, simplitatea pragmatică a coroanei Tatoi, cu niște cărucioare trase de catâri! Acolo,
daneze sau sensibilitatea erudită a familiei țaru- coborau în viteză pantele grădinii, iar micile
lui rus. În plus, Constantin I și Sofia mergeau „trăsuri” sfârșeau adesea prin a-i arunca pe cei
deseori în Anglia, la invitaţia cuplului regal de trei în iarba parfumată a verii! ■
acolo, Edward și Alexandra. Nu e de mirare deci
* Adrian Cioroianu & Alexandru Groza, Elena.
că Sitta și-a format un spirit deschis ‒ pentru că Regina-mamă,
regina suferinței și a speranței, Curtea
viața i-a adus în cale, de la o vârstă fragedă, o Veche Publishing, București, (în curs de apariție, 2018)
bună parte din diversitatea lumii.
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upă faima de care se bucură, păstrând
proporțiile, premiul Goncourt poate fi
socotit a fi Nobel-ul francez, ba chiar
al lumii francofone. Decernat an de an la începutul lunii noiembrie, în același loc din Paris,
ca și premiul Renaudot, premiul Goncourt pornește de la o selecție inițială de mai multe cărți
– romane în primul rând – expuse la saloanele
autumnale ale cărții din august-septembrie – la
rentrée littéraire, ce ar putea fi supranumită și
la tournée des livres. Denumirea este inclusiv
o referință înspre la rentrée des écoles (scolaire) cu care are loc cam în același timp. Din
septembrie până în noiembrie rămâne destulă
vreme pentru jurizare care se face prin cel puțin
două tururi de scrutin. Printre cărțile pe care
presa – primul receptor alături de cititori – le-a
putut remarca, în 2017, din mulțimea inițială
se pot menționa: Léonor de Récondo – Point
cardinal, Gilles Marchand – Un funambule sur
le sable, Kamel Daoud – Zabor ou Les psaumes,
Colson Whitehead – Underground Railroad,
Alice Zeniter – L’art de perdre, Joy Sorman –
Sciences de la vie, Lola Lafont – Mercy, Mary,
Patty, Camille Laurens – La petite danseuse de
quatorze ans, Elena Ferrante – L’ami prodigieueuse, Véronique Olmi – Bakhita și Olivier
Guez – La disparition de Josef Mengele (premiul
Renaudot 2017, așa cum am scris deja). Dintre
editurile unde acestea au apărut se disting
„Albin Michel”, „Actes Sud”, „Flammarion”,
„Gallimard – Folio”, „Grasset”.
Juriul premiului Goncourt 2017, alcătuit
din nouă membri și un președinte, a inclus,
printre alții, pe Pierre Assouline, Tahar Ben
Jelloun, Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe Claudel, Bernard Pivot (președinte). Primele două
selecții au avut loc la 11 și 30 octombrie. Din
prima listă de 15 se remarcau romane precum
Nos richesses de Kaouther Adimi, Un certain M.
Piekielny de François-Henri Désérable, romanul lui Oliviez Guez deja amintit, La serpe de
Philippe Jaenada, Nos vies de Marie-Hélène
Lafon, Bakhita de Véronique Olmi, L’ordre du
jour de Éric Vuillard și L’art de perdre de Alice
Zeniter. Dintre cărțile citate cele semnate de
Olivier Guez, Véronique Olmi și Alice Zeniter se regăsesc printre evidențierile presei, iar
romanele scrise de Kaouther Adimi, FrançoisHenri Désérable, Philippe Jaenada și iarăși
Olivier Guez au figurat și pe lista stabilită de
juriul Renaudot. Se observă că există destule
sufragii comune Presă-Renaudot-Goncourt,
ceea ce înseamnă că o carte bună exală un
„miros” ce nu înșală.
Trebuie să menționăm că în afară de marele
premiu Goncourt, în afară de Goncourt des
lycéens, de Goncourt pentru roman de debut,
nuvelă, poezie și biografie, există, de câțiva ani,
și un premiu Goncourt – alegerea României,
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PREMIUL GONCOURT – 2017
care, în 2017, s-a îndreptat spre Un certain M.
Piekielny de François-Henri Désérable. Este al
V-lea premiu Goncourt decis de studenții de la
șapte universități românești, între care și Universitatea din Craiova. Celelalte universități
sunt din Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași,
Sibiu și Timișoara. Câștigătorul a fost anunțat în 26 octombrie 2017, la Institutul Francez
din București, în prezența doamnelor Michèle
Ramis, ambasadoarea Franței în România, și
Leila Slimani, laureata premiului Goncourt
2016. Caracterizat drept „un roman la limita
ficțiunii”, Un oarecare domn Piekielny „prezintă publicului una dintre
fețele necunoscute ale marelui scriitor Romain Gary”. Ca o
remarcă picantă reținem faptul
că Romain Gary este acel scriitor care, în mod nepermis, a
câștigat de două ori premiul
Goncourt sub două nume
diferite: Romain Gary (1956,
pentru Les racines du ciel) și
Émile Ajar (1975, pentru La
vie devant soi). Numele lui real
a fost Roman Leibovici Kacev,
născut în 1914 la Vilnius, Lituania, care făcea parte atunci
din Imperiul rus. Cât despre
François-Henri Désérable, el
este un tânăr autor, născut în
1987 și debutat în 2012, cu
volumul de povestiri Tu montreras ma tête au peuple (Vei arăta capul meu
poporului), inspirat din Revoluția franceză! Ca
un detaliu interesant, consemnăm și numele
scriitoarei Alice Zeniter, beneficiara premiului
Goncourt – alegerea Belgiei, pentru romanul
L’art de perdre. În Belgia Goncourt-ul decernat
în urma votului studenților a ajuns de-abia la
ediția a II-a.
Premiul Goncourt 2017 a fost conferit lui
Éric Vuillard (49 de ani) pentru L’ordre du jour
(Ordinea de zi), apărut în primăvara lui 2017,
spre deosebire de celelalte romane, tipărite,
mai toate, către toamnă, în pragul deschiderii
salonului. Ca de obicei, romanul lui Vuillard
a ieșit câștigător după confruntări acerbe, în
urma unui al treilea tur de scrutin, obținând
șase voturi față de patru care au mers către
Véronique Olmi cu Bakhita. Celelalte două
cărți admise în faza finală au fost Alice Zeniter (L’art de perdre) și Yannick Haenel (Tiens
ta couronne).
Romanul lui Vuillard tratează un subiect
foarte sensibil încă pentru memoria europeană
și nu numai: venirea la putere și ascensiunea
lui Adolf Hitler, anexarea Austriei (Anschluss)
în 1936, suportul substanțial acordat acestuia
de mari industriași germani între care familia

Krupp din Essen etc. Éric Vuillard a arătat o
veritabilă pasiune pentru revizitarea istoriei
căci L’ordre du jour vine după alte cărți cu tematică istorică unde scriitorul tratează despre
căderea imperiului incas (Conquistadores,
2009) sau despre (eternul subiect!) Revoluția
franceză. Laureatul a afirmat că adevărul, în
viziunea sa, se ascunde în „orice fel de praf ”,
cu alte cuvinte în faptul istoric de însemnătate
mare sau mică, și este mai puțin camuflat în
ficțiune. Romanul său este dens, concentrat,
cuprinde doar 160 de pagini, iar acțiunea este
redată într-un „stil scrupulos”, conform criticii
literare franceze.
Hernri Barbusse (1916),
Georges Duhamel (1918),
Marcel Proust (1919), Marcel
Arland (1929), André Malraux
(1933), Henri Troyat (1938),
Elsa Triolet (1944), Maurice
Druon (1948), Julien Gracq
(1951), Simone de Beauvoir
(1954), Romain Gary (1956),
Vintilă Horia (1960), André
Pieyre de Mandiargues (1967),
Michel Tournier (1970), Patrick
Modiano (1978), Marguerite
Duras (1984), Yann Queﬀélec
(1985), Tahar Ben Jelloun
(1987), Jean Rouaud (1990),
André Makine (1995), Paule
Constant (1998), Jacques-Pierre
Amette (2003), Michel Houellebecq (2010), Pierre Lemaître (2013), Leila
Slimani (2016) sunt scriitorii francezi laureați
ai premiului Goncourt vizibili și astăzi. Din
1903 (primul an al decernării) și până în 2017
premiul Goncourt a fost acordat de 119 ori.
Nici chiar cele două războaie mondiale nu au
întrerupt activitatea juriilor Goncourt! Dintre
romanele binecunoscute ce au fost încununate
cu laurii premiului reamintim: Focul, La umbra
fetelor în floare, Condiția umană, Țărmul Sirtelor, Mandarinii, Rădăcinile cerului, Dumnezeu
s-a născut în exil, Regele arinilor, Amantul,
Nunțile barbare, Noaptea sacră, Câmpurile de
onoare, Testamentul francez, Harta și teritoriul,
Cântec lin.
În Franța, pe lângă Goncourt și Renaudot,
alte premii literare importante sunt Grand
Prix du roman de l’Académie Française, Prix
Femina, Prix Médicis și Prix Interallié. Să dăm,
totuși, Cezarului ce-i al Cezarului: dacă premiile Goncourt răsplătesc unele dintre cele mai
bune romane ale anului respectiv în Franța,
putând lansa sau consacra un scriitor, chiar
foarte tânăr, premiile Nobel încununează operele unor scriitori pe deplin consacrați, mari
personalități ale literaturilor din care provin. E
o diferență de anvergură și de notorietate… ■

Cronică
literară
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Arc poetic transatlantic:
Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe

a numeroasele studii de comparatism
privind opera lui Mihai Eminescu,
de-a lungul anilor, Ioan Iacob adaugă
una dintre cele mai interesante și substanțiale
întreprinderi de acest fel, punându-i într-un
discurs paralel, analitic profund, pe doi dintre
cei mai importanți reprezentanți ai romantismului – european pe de-o parte, american
pe de alta – Mihai Eminescu și Edgar Allan
Poe („Poe aparține romantismului american,
iar Eminescu este considerat «ultimul mare
romantic al Europei întregi»”): Arc poetic
transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan
Poe (Ed. Junimea, 2017, Colecția Eminesciana,
nr. 91). Discuția este pe cât de
incitantă prin… insolitul apropierii dintre cei doi poeți, pe
atât de pasionantă prin rigoarea
cu care se caută apropierile mai
mult decât deosebirile, cum ar
putea fi mai la-ndemâna oricui
(„Desigur că ar fi infinit mai
ușor să relevăm disocierile dintre
cele două extremități ale arcului
poetic Eminescu–Poe decât să
decelăm similitudinile și congruența unui demers poetic major,
indiferent de care parte a Atlanticului s-ar afla”).
Ideea unei asemenea descinderi comparatiste o avea mai demult, din anii studenției
bucureștene când a audiat cursul lui George
Munteanu, cel care vorbea de o anume triadă
precursoare Poe-Baudelaire-Eminescu, ca de
una fundamentală în definirea coordonatelor
ideatice pe care s-a dezvoltat curentul, migrând
prin Poe în lumea nouă de peste ocean. Ioan
Iacob e conștient de dificultatea unei atari
demonstrații, dar abordarea metodică, riguroasă, a tuturor elementelor de viață și de
creație literară ale celor doi poeți, dă consistența de excepție unui studiu laborios.
Din capul locului, celor doi li se stabilesc
„rădăcinile europene” ale devenirii, pornindu-se tocmai de la dimensiunea biografismului
acestora, de la momentul formării lor intelectuale: „educația (primară la Poe, universitară
la Eminescu), filosofia germană, mitologia
nordică”. Sunt, iată, ferestre deschise tentant
pentru a pătrunde în universul gândirii acestora. Într-o asemenea perspectivă se și denunță
programul abordării comparatiste: „Dacă ar fi
să sintetizăm aspirațiile literare ale lui Poe și
Eminescu – spune Ioan Iacob – ar trebui să
concedem că un arc poetic peste Ocean, chiar
între două culturi și literaturi diferite, nu putea
fi instituit fără «un numitor comun» între cele
două mari personalități literare pe care le-am
considerat – de o parte și de alta a Atlanticului – drept exponenți ai celor două tipuri
de literaturi (conform conceptelor la silva și

il templo utilizate de Manacorda): Eminescu
pentru literaturile sudice și Poe pentru literaturile nordice. Noi vom propune ca «numitor
comun» al aspirațiilor literare ale exponenților celor două tipuri de literaturi ceea ce am
putea denumi aspirația simptomatică pentru
o poezie pură”1.
O abordare necesară, în definirea celor
doi poeți, se dovedește a fi relația dintre
autohtonismul și universalismul acestora,
cu specificitățile proprii, particulare, stabilindu-se câteva puncte de interferență chiar
în privința modelelor urmate: „Dacă pentru
Poe, Byron va rămâne un mare model la care
se va raporta mereu (și de care nu
se va dezice niciodată), pentru
Eminescu – cel puțin în prima
parte a activității sale poetice, de
până la 1872 – va exista atracția
unui romantism de tip byronian,
care îl va influența prin temele
demonismului, damnațiunii,
căutării, prin preocuparea pentru
tipologiile titanului și geniului.
Influența lui Byron nu exclude o
influență a romantismului francez (Chatteaubriand, Musset,
Hugo, Lamartine, Gautier) și
influența lecturilor germane clasice și orientale asupra poemelor eminesciene
de tinerețe”. Influențele byroniene asupra lui
Eminescu și Poe pot fi considerate la rândul
lor, ca făcând parte din rădăcinile europene
comune celor două „extremități ale arcului
poetic transoceanic”.
Pasul următor al cercetării, îl constituie
urmărirea câtorva motive poetice comune.
Între acestea, o primă atenție i se acordă fascinației Nordului, care „acoperă propensiunea
celor doi mari poeți către structuri lirice fundamentale pe o aspirație gotică”. Privind cele
două capodopere, Luceafărul și Corbul, exegetul distinge o axă a unui gotic imaginar, ambele
capodopere aflându-și originea într-un motiv
poetic comun: noaptea. Se practică în acest
cadru o analiză imagologică, discutându-se
despre mare ca „semnificant al eternității”,
despre clopot ca „o rezonanță eutectică” („Dacă
Eminescu /în universul căruia acest motiv trimite spre universul morții/ are un îndelung
demers în timp, pentru perfecționarea și îmbogățirea viziunii sale asupra clopotului, Poe pare
că vrea să epuizeze paleta viziunilor sale asupra
aceluiași motiv poetic într-un singur poem,
poem care îl va face pe poetul american – cel
puțin sub aspectul stăpânirii prozodiei – la fel
de celebru ca și Corbul”), corbul ca motiv al
mitologiei nordice în literatura ambilor (referirile se fac aici, punctuale, la poemul Corbul,
pe de-o parte, și la Strigoii, de cealaltă parte);
poemul eminescian Diamantul Nordului e
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așezat față-n față cu The City in the Sea (Orașul
din mare); noaptea rămânând mereu a unui
ax gotic în creația celor doi (într-o relaționare metaforică, spune Ioan Iacob, „am putea
afirma că Eminescu și Poe sunt doi luceferi, de
mărime comparabilă, ce strălucesc, sub cerul
romantismului, în emisfera boreală”).
Un alt motiv romantic este luna („La Poe
nu vom întâlni un animism preponderent
selenar, ca la Eminescu, ci un animism astral
/pentru poetul american nu a existat preponderența unui semnificant selenar, fundamentat
pe o experiență a unei iubiri tragice din adolescență; tragedia timpurie a lui Poe a fost legată
de dispariția mamei sale”/, în vreme ce Eminescu deplânge iubita de la Ipotești, pe care și
marșează analitic exegetul nostru).
Nuanțată este tratarea prezenței în poezia
celor doi a elementelor/motivelor Eros și Thanatos („Nu întâmplător cei doi poeți simt la fel
necesitatea de a releva o intersectare Eros-Thanatos la marginea mării /la Eminescu putându-se
percepe o relație biunivocă între viață și Eros,
în sensul conotațiilor oferite de Freud, la Poe
disperarea pierderii ființei iubite generând o
«încrâncenare» a rămânerii în același loc, la
marginea mării, ce simbolizează intersectarea
Eros-Thanatos și care, prin includerea elementelor cosmice ce pot aminti ființa iubită dispărută
prematur /ca la Eminescu/ vor determina /ca și
în poemul eminescian/ o privire asupra acestui
peisaj marin /intersectarea Eros-Thanatos/ sub
specia aeternitas” – sunt discutate în paralel poemele Mortua est! și Annabel Lee.
O analiză amplă avem pe marginea motivului melancoliei („deosebirea fundamentală
dintre melancolia eminesciană și cea poescă
este dată de rațiunile diferite care au generat
această melancolie”).
Ioan Iacob se referă și la problema dificultăților de traducere a poeziei eminesciene
în limba engleză „fără de care receptorii
nord-americani nu pot avea acces la nestematele gândirii și simțirii românești sublimate în
lirica eminesciană”. Privilegiul de a cunoaște
direct, prin intermediul limbii engleze, poezia
lui Poe, de către Ioan Iacob, facilitează tocmai
asemenea demersuri de introducere (cu argumente analitice de profunzime) a lui Eminescu
într-un circuit ideatic universal: „Suntem convinși că, dacă Eminescu ar fi aparținut unei
culturi/literaturi ce ar fi beneficiat de o limbă
de circulație universală, el ar fi intrat mai
demult în atenția unor critici de mare prestigiu
și locul său ar fi fost recunoscut, fără îndoială,
alături de Novalis și de Poe”. ■
Guido Manacorda (1879-1965), filosof și critic literar italian, care a vorbit despre literaturile romantice
utilizând simbolurile: templul și pădurea, pentru cele
din Sud și respectiv din Nord.
1
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u revista „Ramuri” drept fanion
local, revistă patronată o perioadă de
ubicuul Nicolae Iorga, părintele poporanismului, curent tradiţionalist, naţionalist și
ruralist, Craiova a fost percepută din punct de
vedere cultural drept o provincie cu gusturi
retrograde. Deși cel mai important contestatar al statu quo-ului de la sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul secolului XX, Alexandru Macedonski, plecase din urbea olteană,
proeminenţa staturii lui Iorga avea să pună
un accent grav pe și așa firava constituţie a
târgului autohton. Moderniștii și, cu atât mai
mult scriitorii de avangardă, ridiculizează în
nenumărate rânduri atât figura „apostolului
neamului”, cât și progenitura sa revuistică.
Paradoxal sau nu, tocmai în atmosfera dominată de o Elena Farago sau încă impregnată de
destinul tragic al poetului Traian Demetrescu,
va irumpe o sursă de modernism radical,
având în centrul său două reviste: „Radical”
(1929-1931) și „Meridian” (1934-1946), prima
înfiinţată de Constantin Nisipeanu, cea de-a
doua de Tiberiu Iliescu.
Dacă, în ceea ce privește avangarda
românească, interesul tot mai sporit de după
Revoluţie a dus la numeroase „istorii” sau
studii legate de acest fenomen artistic și literar, despre mica grupare craioveană s-a scris
puţin spre deloc. În afara menţiunilor pasagere din istoriile și dicţionarele literare și a
destul de recentei micro-monografii despre
Tiberiu Iliescu semnată de Xenia Karo (Aventuri verticale, 2006), puţine sunt textele care
să se ocupe de aceste câteva figuri inedite
pentru spaţiul autohton și de revistele pe care
le-au creat și la care au contribuit numele cele
mai importante ale avangardei noastre, de la
Camil Petrescu la Geo Bogza sau la tânărul
Eugen Ionescu, debutat chiar în paginile
revistei „Radical”.
De mai mulţi ani, Petrișor Militaru, autor
al unei incitante teze de doctorat publicate
ulterior sub titlul Ştiinţa modernă, muza
neştiută a suprarealiştilor (Ed. Curtea Veche,
2012), se ocupă cu studierea și promovarea
diverselor aspecte ale avangardei românești.
El este și iniţiatorul Simpozionului de avangardă care a avut loc la Craiova câţiva ani la
rând și al unui ambiţios proiect editorial de
restituire și chiar de (re)descoperire a operei
unor scriitori avangardiști din planul secund
al acestui grup foarte energic și mult mai
numeros decât pare la o primă consultare
a istoriilor literare canonice. De altfel, una
dintre problemele esenţiale și dintre carenţele
cele mai deranjante nu doar pentru cercetători, ci și pentru o cultură care pretinde a ieși
dintr-un minorat perpetuu este lipsa textelor. Dacă, în ceea ce-i privește pe scriitorii de
avangardă din prim-planul mișcării, precum
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Umbr(ela)a avangardei
La Craiova
Ion Vinea, Gellu Naum, Geo Bogza, Ilarie
Voronca ș.a. au fost editate serii de opere
sau măcar reeditate anumite volume, avangardiștii mai puţin proeminenţi sau care au
plecat în străinătate și au publicat mai mult în
limbi străine (în special în franceză) lucrurile
sunt mult mai complicate. Fie operele acestora nu se găsesc decât parţial, în antologii,
sau la bibliotecile centrale, fie nu s-au tradus
ori au fost reproduse ediţii cu erori majore.
De aceea, prima și cea mai importantă acţiune în privinţa acestor scriitori este de a le fi
repusă în circulaţie opera, de a
strânge în volume atent editate
corpusul de texte care constituie ceea ce numim generic
„avangarda românească”.
Astfel, apariţia volumului
Constantin Nisipeanu, Opera
poetică (Ed. Aius, 2017),
îngrijit și prefaţat de Petrișor
Militaru, este un eveniment
editorial deoarece el repune
în circulaţie un poet aproape
uitat, care merită să iasă din
preocupările cercului restrâns
al cercetătorilor avangardei și
să fie citit de toţi cei pentru
care poezia mai reprezintă o
miză. În prealabil, tot anul trecut, Petrișor
Militaru editase alte două volume, de mici
dimensiuni, care strâng în paginile lor textele a doi scriitori minori ai avangardei, dar
importanţi pentru peisajul grupării și care
pot încă oferi surprize la o relectură: Moldov
(Repertoriu, care adună textele în siaj urmuzian ale autorului) și Madda Holda (Cărţi
de vizită, un volum care, pe lângă textele
urmuziene publicate în revista „unu”, scoate

la lumină și însemnări de jurnal, documente
și fotografii capabile să ofere un portret destul
de rotund acestei foarte interesante figuri a
avangardei românești).
Editate în ordine cronologică, volumele
lui Constantin Nisipeanu sunt strânse pentru
prima dată în aceeași carte, de la debutul său,
Cartea cu grimase (1933) și până la Tristeţea firului de iarbă (1999), apărut în anul
morţii autorului. De asemenea, volumul
este completat de un dosar critic destul de
bogat, cu fragmente selectate din scriitori și
critici literari precum Miron
Radu Paraschivescu, Eugen
Simion, Gh. Grigurcu, Ion
Pop, Marin Mincu, Ruxandra Cesereanu ș.a. Deși nu
ne rezervă mari surprize,
capodopera lui Constantin Nisipeanu rămânând
Femeia de aer (1943), totuși
acest volum masiv de 500 de
pagini oferă o altă statură
acestui poet. Debutând în stil
arghezian, se vede imediat o
evoluţie către imaginaţia mai
dezinvoltă a suprarealiștilor
și spre absurdul fantast al
construcţiilor lor poetice.
Inegal și fără sclipirea sau îndrăzneala unor
Bogza, Voronca sau Naum, Constantin Nisipeanu are totuși o operă vastă care nu poate fi
trecută cu vederea și ne oferă, din loc în loc,
mici desfătări poetice comparabile cu cele ale
poeţilor suprarealiști majori. În acest context,
recuperarea sa, ca și a celorlalţi autori avangardiști, este mai mult decât necesară, iar
travaliul editorial al lui Petrișor Militaru
merită salutat și apreciat ca atare. ■

Cărţi primite la redacţie
• Ruxandra Cesereanu & Andrei Codrescu,
Submarinul iertat. Prefață de Mircea Cărtărescu.
Ilustrații de Radu Chio, Ed. Charmides, Bistrița,
2017, 332 p.
• Rodica Grigore, Cărți, vise și identități în mișcare. Eseuri despre literatura contemporană, Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018, 258 p.
• Rodica Lăzărescu, Semne
de carte. Vol. 3, Ed. Corgal
Press, Bacău, 2017, 186 p.
• Murasaki Shikibu, Povestea lui Genji. Traducere din
limba japoneză, note, glosar
și legendele ilustraţiilor de
Angela Hondru, Ed. Polirom, Iași, 2017, 926 p.
• Ioan Iacob, Arc poetic
transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe, Ed.
Junimea, Iași, 2017, 208 p.

• Constantin Nisipeanu, Opera poetică, Ed.
Aius, Craiova, 2017, 514 p.
• Marta Petreu, Supa de la miezul nopții, Ed.
Polirom, Iași, 2017, 320 p.
• Alfredo Perez Alencart, Una sola carne/O
singură carne. Traducere de Carmen Bulzan, Ed.
Magic Print, Onești, 2017, 334 p.
• Mircea Doreanu, După
grădini. Minunatele aventuri ale lui Zo Magnificul,
cu mici schimbări. Prefață
de Eugen Negrici, postfață
de Virgil Borcan, Ed. KronArt, Brașov, 2017, 124 p.
• Haruki Murakami,
La capătul lumii și în ţara
aspră a minunilor. Traducere de Angela Hondru, Ed.
Polirom, Iași, 2015, 516 p.
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Raﬁnament, literatură și erotism

T

radiția literară niponă este, poate, ceva
mai lungă decât s-ar aștepta un occidental care nu a luat niciodată contact
cu literatura acestui spațiu, astfel încât primele
scrieri aparțin secolului al VIII-lea (perioadă
denumită Nara), deși, fiind scrieri de început,
se axează mai mult asupra relatărilor mitologice
sau se constituie inițial în mostre de lirism, așa
cum se întâmplă cu antologiile lirice. Desăvârșirea unei tradiții literare de o asemenea amploare
coincide cu secolul XI (perioada Heian) – una
dintre cele mai înfloritoare sub aspect artistic,
începută în 794, atunci când împăratul Kammu
a decis să mute capitala japoneză de la Nara
la Heian-kyo (Kyoto); astfel, secolul XI va fi
„depozitarul” primelor două bijuterii romanești – Povestea lui Genji, de Murasaki Shikibu
și Însemnări de căpătâi, de Sei Shonagon.
Dacă cea de-a doua a fost până acum tradusă în limba română, masivul roman semnat
de Shikibu a avut ceva mai mult de așteptat, în
condițiile în care o asemenea întreprindere de
traducere a unei capodopere ce presupune un
imens rafinament și o profundă cunoaștere a
culturii, subtilităților, jocurilor stilistice și retoricii nu este o sarcină facilă. Iată, însă că anul
ce tocmai a trecut ne-a adus și acest eveniment
editorial, de importanță primordială (câteva
părți din roman mai fuseseră traduse și înainte,
însă încercările de a traduce complet tomul de
aproape 1000 de pagini au eșuat). Povestea lui
Genji (Polirom, 2017) a fost tradus de Angela
Hondru și, urmând tradiția japoneză a culturii
ambalajului și a prevalenței esteticului, a apărut
într-o ediție de lux, fapt ce transformă volumul
într-un adevărat obiect artistic, menit a mulțumi
pe deplin sufletele bibliofile.
Cele 54 de capitole ale romanului urmăresc,
pe lângă aventurile prințului, conturarea vieții
aristocratice de la Curte, Murasaki, fiind, de altfel
una dintre doamnele aflate în serviciul împărătesei Akiko, ca tânără soție a lui Genji; este, deci,
familiarizată cu protocolul, aspectele ce țin de
tradiție și etichetă, posedă o cultură amplă și sclipitoare, ce revelează o personalitate rafinată, în
concordanță cu cerințele vremii, personalitatea
și farmecul feminin fiind judecate atât în funcție
de atractivitatea fizică dar, mai important, și în
funcție de capacitatea de a compune și a copia, cu
o caligrafie impecabilă, poeme și scrisori, astfel
încât erotismul și dorința să fie doar sugerate, în
niciun caz afișate ostentativ.
Perioada Heian a reprezentat un excepțional stimulent pentru arta Japoniei din secolele
IX–X, iar viața la Curte era impregnată de un
melanj între învățăturile șintoiste și cele budiste,
deși ea reprezintă, în același timp, și începutul
unei profunde claustrări, determinată de ruperea relațiilor oficiale cu China, recurgând, astfel
la un izolaționism care a avut ca efect direct
stimularea culturii autohtone, în special prin

intermediul literaturii, al cărei apex era, desigur,
reprezentat de poezie. Tocmai de aceea apanajul unei ființe educate era judecat în funcție de
capacitatea de a recunoaște aluzii, retorica și
stilul waka, de a improviza pe marginea acestui sistem de versificație și de a interacționa,
la nivel uman, cu diplomație utilizând poezia
– Paul Varley, o autoritate în domeniul culturii
japoneze avea, firește, dreptate atunci când scria
că „probabil nicio altă societate din istorie n-a
pus atâta preț pe versificație”.
Un roman precum Povestea lui Genji este imposibil
de înțeles în lipsa unui astfel
de context cultural, în lipsa
unei comprehensiuni asupra
modului de viață și, implicit,
asupra modului de a simți
– cele mai multe versuri din
roman se concentrează pe
efemeritatea unui anotimp, a
esteticului, pe exprimarea sensibilității cu privire la farmecul
unei zile sau unei dimineți, pe
contemplarea unui apus sau a
unui veșmânt, pe reliefarea
sentimentelor de dor și solitudine; conceptul care
exprimă cel mai bine astfel de inserții și care constituia punctul central pentru o viață rafinată este
cel de mono no aware, tradus prin „sensibilitate
față de lucruri” sau prin „capacitatea de a fi mișcat
de lucruri”. Numai în acest fel putem înțelege
trăirile febrile ale lui Genji la vederea marginii
unei mâneci din veșmântul iubitei foșnind în
apropiere sau tristețea de proporții cosmice care
îl cuprinde atunci când, privind iazul cu lotuși, își
aduce aminte de o fostă iubire sau la o altă soție.
Genji, „Cel Strălucitor” este întruchiparea
perfecțiunii în ceea ce privește modelul masculin
al vremii: era de o frumusețe uimitoare, desăvârșit poet și caligraf, muzician, dansator, stăpân
al unei adevărate ars amandi și, mai presus de
toate, posesor al unui gust impecabil, aspirația
fiecărui curtean din acea perioadă (tot Varley
menționează faptul că miyabi – „«rafinamentul
aristocratic» era una dintre cele mai dezirabile
calități la curtea împărătească”). Relațiile de
iubire ale lui Genji circumscriu și ele aceeași
traiectorie a rafinamentului, aceeași predilecție
pentru aluziv și misterios, aceeași încărcătură
poetică – într-un pasaj, de exemplu, privind o
tânără cu mișcări delicate, unduioase, senzuale,
Genji mărturisește că se teme să-i audă glasul, iar
într-un altul, Murasaki, tânăra soție, îi trimite un
răvaș menit să-i reamintească dragostea pentru
el și să-l încurajeze: „Cum deslușești mânecile
femeii care adună sarea/ de ale veșmântului de
noapte singuratic aflat departe de valuri?”.
Trimiterea de răvașe parfumate, de poezii
scrise pe evantaie sau pe bucățele speciale de
hârtie caligrafică, decorarea atentă a acestora, de
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cele mai multe ori cu crenguțe de flori de cireș sau
lotuși reprezentau ritualuri centrale în cadrul stabilirii unei relații, iar erorile cele mai mici dintr-o
compoziție, cu privire la cromatică, aranjament
sau caligrafie erau depistate imediat și tratate
cu cea mai mare seriozitate. Nu este de mirare
deci, că erotismul din Povestea lui Genji este unul
puternic ancorat în estetism, în capacitatea de a
surprinde frumosul și efemeritatea acestuia, în
acest sens sentimentele de melancolie, nostalgie
precum și contemplația fiind recurente pe parcursul narațiunii. Un
plus de senzualitate și delicatețe
este oferit și de inserțiile motivelor florale, de la garofițe, flori de
nu-mă-uita, crenguțe de cireș,
lotus, până la tachibana, acestea
din urmă fiind niște flori extrem
de parfumate dintr-un soi special
de portocal; observăm, astfel, cum
romanul face apel la toate simțurile
unui lector, de la cel tactil, la cel
olfactiv, iar trecerea de la o gamă
de senzații la alta este operată cu
aceeași subtilitate și cu aceeași grijă
pentru rafinamentul narativ.
Povestea lui Genji, deși masiv, nu este un
roman care să se poată povesti într-o manieră
tradițională – compus, așa cum spuneam, din
54 de capitole, el constă, în esență, din două
părți principale, prima referindu-se la viața,
aventurile și iubirile lui Genji, cea de-a doua,
pe generația care îi succede acestuia la Curte;
este un roman care trebuie savurat, contextualizat, lecturat cu o extremă disponibilitate față
de alteritate, față de obiceiurile, modele și stilul
acesteia. Este un roman care, pentru a fi lecturat,
pretinde o anumită stare, certe apetențe culturale dar, în cele din urmă, aduce o recompensă
uriașă, iar, odată cu lectura ultimei pagini, survine și un sentiment de tristețe, o senzație pe
care englezii ar denumi-o end of an era... ■

Revista și Editura

Scrisul Românesc
CONCURS DE DEBUT

Se adresează celor care nu au împlinit 35 de ani și
nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate cu un
motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis
atașat manuscrisului. El va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, adresa, numărul
de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise,
până la data de 1 sept. 2018, pe adresa:

Revista – Editura Scrisul Românesc,

str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari va
acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
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ecentul roman al Martei Petreu, Supa
de la miezul nopții (Ed. Polirom,
2017), este o evidentă continuare
a descrierii unui univers marcat de amintirile celui mai dorit loc al unei existențe
trecătoare, cel denumit simbolic acasă. Satul
transilvan este în accepțiunea scriitoarei locul
de început (ca în romanul Acasă, pe Câmpia
Armaghedonului, 2011) și de plecat în Marea
Călătorie, ca în acest roman. Autoarea ne-a
avertizat asupra acestui detaliu, nedezvăluit
însă în esența sa, la momentul lansării cărții
la Târgul de carte Gaudeamus București
(noiembrie 2017). De aceea am publicat, în
urmă cu două luni, o cronică la primul său
roman sub genericul Conștiința rezilienței sau
despre culoarele timpului. Reziliența, scriam
atunci, rezistența la un șoc, este caracteristica
principală a profilului psihologic al naratoarei
Tabita. Romanul de debut al Martei Petreu
are capacitatea de a te atrage într-o lume
terifiantă sub semnul celui mai puternic blestem, blestemul de mamă și de a te abandona
în aceeași atmosferă a funerarului, ca pe o
margine de lume, de unde pornește Abisul.
Și mă întrebam dacă al doilea roman al său,
Supa de la miezul nopții, ne va salva de la
acest univers cenușiu sau va adânci tenebrele
nocturne ancorând într-un fantastic realist?
Romanul se axează pe caracteristica generală
a tragicului, suferința. Urmărind firul narativ,
cel care nu are o derulare ascendentă, ci este
mai degrabă un „ghem” de fire narative prin
tehnica testimonialului, se pune întrebarea:
Marta Petreu consideră chinul tragic similar
cu suferința tragică?
Toate personajele acestui roman au o
latură tragică a destinului lor. Dar aceasta nu
conduce spre dezumanizare, pentru că lumea
lor e scindată în două universuri: cel interior, în care umanul surclasează brutalitatea,
imoralitatea, abandonul familiei, este umanul
conservat prin iubire, și cel exterior, în care
defulările se manifestă agresiv, arogant, sau
printr-o indiferență sfidătoare.
Personajul principal este greu de ales:
pare a fi bărbatul, Marcu Sâmărtin, cel care
este dependent senzorial de femeile pe care
le iubește pasional, culminând cu violarea
ultimei soții. Este brutal, dominator, de o
gelozie patologică, pe care femeile îl abandonează spre a se salva de la umilință. Todora,
ultima sa soție, apare de la a doua pagină a
romanului, ca personaj aparent episodic, dar
se dovedește a fi nucleul iradiant al tuturor
poveștilor de viață. Marcu își dorește un
copil și o va avea pe Olga cu soția care nu
și-a dorit continuarea vieții alături de el,
Pauline. Vor divorța, iar copila, în urma unui
proces cu incriminări și brutalități, va rămâne
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între dominare și disperare
tatălui. Destinul însă nu poate fi deviat de la
parcursul firesc, Olga va pleca la mama sa stabilită în Belgia, iar Marcu rămâne cu pasiunea
pentru femeia aleasă circumstanțial, Todora.
Talent nativ, Todora ar fi putut fi o pictoriță
remarcabilă, dacă nu s-ar fi opus soțul și dacă
ar fi avut măcar susținerea familiei, o familie
de țărani, pentru care meseria de pictor este
fără valoare.
Bătăile crunte pe care le-a îndurat de la
Marcu îi vor genera o tumoare la nivel cranian, care îi va anunța sfârșitul. Conștientă
de maleficul din viața sa, Todora îl va alege
pe Roman drept prieten confident și amant,

ca o răzbunare pe Marcu. Finalul este cu adevărat impresionant ca tehnică narativă și ca
atmosferă crescendo terifiantă: Todora vrea
să se răzbune pe Marcu pentru tot chinul ei
și pentru moartea iminentă datorată bătăilor
lui. Îi pregătește o supă și îl așteaptă la miezul
nopții pentru a-l otrăvi. Marcu nu va veni.
În zorii zilei va fi anunțată că Marcu a murit
într-un accident de mașină. Justiția divină a
intervenit, salvând-o pe Todora de la gestul
împovărător dincolo de viață. Familia Todorei
va veni să o ia acasă, în satul ei, pentru a-și
aștepta sfârșitul aici, în locul cel mai iubit. Iar
imaginea care este liantul, abia acum dezvăluit, este supa cu care mama sa i-a așteptat
pe tinerii ce urmau să întemeieze o familie
fericită: Marcu și Todora. Supa devine astfel
ingredientul care anunță tragismul.
Tehnica prin care se recompune tabloul
general al romanului este testimonialul. Toate
personajele devin, pe rând, vocea la persoana
I, iar derularea secvențelor amintește de tehnica știută în cinematografie de reluare a
scenei din unghiuri diferite, din perspective

diferite: pe rând personajele devin principale
și secundare, își dau rolul într-o succesiune,
care preia parte din declarații și lectorul are
imaginea relatării identice, dar cu motivație
cu sens schimbat. Este un traveling cu lumini
și umbre.
Todora coboară în galeriile memoriei, în
subteranele inconștientului, demers ilustrat
prin tabloul explicit intitulat „Coborârea”.
Dar tabloul care anunță sfârșitul este cel al
etapelor vieții, cei trei îngeri care declanșează
procesul reamintirii. Amintirile sunt „fulger”
și „durere”. Totul este într-un vertij Menière,
toate poveștile de viață apar în prim-plan și
se retrag în avalanșa de emoții. Marc (cum
îl numește Todora) este motorul vârtejului vieților din jurul său: gelos pe Pauline,
manipulator pragmatic cu Maria, posesiv
patologic cu Todora. Femeile din viața lui
sunt doar niște păpuși, cărora le rupe, la propriu, mâna, piciorul sau le zdrobește capul
(în cazul Todorei).
Marta Petreu face o adevărată pledoarie
pentru amintiri. Toate amintirile dor, sunt
mai greu de suportat decât brutalitățile, sunt
cele ce pavează drumul spre infernul subconștientului unde se depozitează toate efectele
negative ale unei vieți trăite sub opresiune.
„Amintirea este o urgență de gradul întâi, ca
o temperatură înaltă, ca o durere îngrozitoare
în piept, ca un vertij cu spasme violente și
vărsături”. Todora este însă resemnată: „Eu
mi-am făcut din moarte un refugiu”, iar
drumul spre acest refugiu trece prin satul
natal, acolo unde natura este edenică, amintirile sunt salvate de la durere prin candoarea
atmosferei patriarhale. Când apar amintirile?
Când vârsta este cea a senectuții sau când perspectiva asupra vieții este răsturnată: boală,
decepție, singurătate.
Romanul este, după definirea formulată
chiar de protagonistă, un tablou cu personaje
și măști. Este un roman complex, cu alternarea vocilor, „protagonisme”, mărturisiri sub
acțiune sau epistole, așa cum e epistola lui
Roman, prieten și amant circumstanțial: „Îți
intensific disperarea, ți-am transformat urâtul
cotidian în criză acută, ți-am scos la suprafață
o suferință ascunsă”. „Mila e un sentiment
tragic. Mila și frica… Tragedia este o imitație, cu oameni în acțiune, care stârnește mila
și frica.” Aceasta este convingerea Todorei,
cea care configurează o adevărată psihosferă, metamorfozată în tablouri cu teme
incitante despre „coborâre” sau „Înălțare”
prin suferință. De aceea satul patriarhal este
văzut ca un spațiu al epifaniei, un liant între
cele două romane ale Martei Petreu, un crescendo valoric evident, care generează noi
așteptări. ■
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orectitudinea politică, atât de răspândită – și slăvită, uneori! – când ajunge
la exagerări poate produce exact efecte
contrare, adică... prejudicii!
Cu zeci de ani înainte de celebrele cazuri
Anita Hill, Gretchen Carlson sau #Me Too,
companiile americane visau la un program
de diversity training, sesiuni care durau de
la o jumătate de oră la câteva zile, cu scopul
de a elimina prejudecățile la adresa femeilor
sau alte grupuri de populație nedreptățite
ori neîndeajuns reprezentate în societate.
Pentru o bună parte din istoria sa, diversity training a fost
o mișcare de arătare cu degetul
a bărbaților albi și de monitorizare a sentimentului lor
de vinovăție. Cele dintâi programe de acest fel au apărut
în anii cincizeci, când bărbații
întorși de la războiul mondial
observau cu perplexitate mulțimea de femei din birourile
lor. După promulgarea Actului Drepturilor Civile, în 1964,
programele au mai cunoscut o
stare de urgență, mai cu seamă
după câteva acțiuni legale faimoase legate de discriminarea
sexuală, cum a fost, de pildă, aceea a femeilor
de la cunoscutul „Newsweek”. „Femeile nu
scriu în «Newsweek». Dacă vrei să fii o scriitoare, du-te în altă parte!” le-ar fi răspuns
conducerea revistei, după cum declară Lynn
Povich, una dintre cele 46 de femei care au
dat în judecată magazinul.
Dar lucrurile s-au schimbat în timp. În anii
optzeci, cazul Newsweek – ca și altele similare
cum au fost cele cu femeile de la „Time”, de la
Associated Press și de la „New York Times”
erau demult uitate. Diversity training era acum
mai mult o formalitate birocratică. Formula
aproape dispăruse până în anii nouăzeci.
Atunci ea a fost reciclată în sensul că poate
deveni un excelent mijloc de conștientizare.
Bărbaților albi li se spune că este bine să
includă femeile și minoritățile deoarece... ăsta
e lucrul ce trebuie făcut. Totul se învârte acum
în jurul conceptului de includere.
Dar iată câteva lucruri clare care fac ca
programe precum diversity training să nu fie
eficiente.
Profesorul de psihologie organizațională
de la Harvard University, Frank Dobbin, și
colaboratorii săi au analizat în profunzime
de ce acest gen de programe nu reușesc, ba
dimpotrivă, încercând să elimine prejudecăți,
sfârșesc prin a crea prejudicii. El a cercetat
mii de date oferite de ele și a ajuns la concluzia că, pentru femeile albe și bărbații negri

aflați în poziții manageriale, programele au
făcut mai mult rău decât bine. Și iată pe ce se
bazează. Companiile care au introdus diversity training ar fi angajat, de fapt, mai multe
femei și bărbați negri până astăzi dacă nu
ar fi avut diversity training. El distinge trei
situații specifice în care programul e condamnat să nu reușească și să nu-și atingă scopul:
când e obligatoriu; când ajunge până acolo
încât să menționeze legea; și când e specific
deschis doar pozițiilor manageriale, în loc
să fie deschis tuturor angajaților. Din păcate,

constată profesorul de la Harvard, mai bine
de 75% din companiile și firmele care oferă
diversity training intră în una dintre aceste
trei categorii.
Dar poate și mai relevant, din acest punct
de vedere, este să constatăm nemulțumirea
celor pentru care programele acestea ar
trebui să îndeplinească un rol educativ. Iată,
de pildă, bărbații albi: cei mai mulți interpretează că lucrul cel mai important ce se învață
din aceste programe este că, atunci când
vine vorba de femei și minorități la locul de
muncă, trebuie să fii atent ca și cum ai avea
de călcat pe coji de ouă, alegând cuvintele cu
mare grijă în așa fel încât să nu se simtă ofensate sau ofensați.
Alții consideră, pe lângă aceasta, că scopul
programului este de a arăta că bărbații albi sunt
oameni răi și își vor pierde slujbele în folosul
femeilor și al minorităților, în sfârșit mulți sunt
de părere că femeile și minoritățile sunt mult
prea sensibilizate de acest diversity training...
Oare acesta a fost scopul inițial al programului? Desigur nu! Dar, ne spun doi experți
executivi, Richard Ansand și Mary-Frances Winters, într-un articol din Academy of
Management Learning & Education, rezultatele nu sunt mai bune nici de partea femeilor
și a minorităților. Programe concepute prost,
doar cu acel concept de corectitudine politică în minte, pot prejudicia serios relații de
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muncă altfel cordiale. Adesea, femei și minorități părăsesc ofensațe sesiunile de training
închipuindu-și că colegii lor de lucru albi au
chiar mai multe prejudecăți în privința lor
decât și-ar fi imaginat înainte de a fi început
programul. Mai mult decât atât, tot predicându-le oamenilor despre prejudecățile altora,
se creează, prin recul, o creștere a propriilor
lor prejudecăți. Cercetătorii au constatat că
atunci când oamenii devin convinși că toată
lumea are prejudecăți se simt mai îndemnați
ei înșiși să-și cultive prejudecățile. Într-un
studiu, unui grup de manageri
i s-a spus că stereotipurile sunt
rare, câtă vreme unui alt grup i
s-a spus că stereotipurile sunt
comune. Apoi amândouă grupurile au fost puse să evalueze
bărbați și femei pentru angajare.
Managerii cărora li s-a spus că
stereotipurile sunt comune au
avut mult mai multe preconcepții relative la femei, pur și
simplu nevrând să le angajeze
și aproape nesocotindu-le...
Și totuși mii de companii
continuă să cheltuiască sume
foarte mari în diversity training,
sume ce ajung la 8 miliarde pe
an! Toate acestea au dus la ceea ce „The Economist” foarte bine numește drept diversity
fatigue. Aceeași reputabilă publicație
constată că, între cele mai detestate fraze în
limba engleză, se numără aceasta: I am from
human resources, and I am here to organize
a diversity workshop...
Să fim serioși: drumul spre iad dar și spre
niciunde este pavat cu bune intenții. Diversitatea, mai ales în Statele Unite, e o realitate de
zi cu zi, și nu de azi-de ieri. Suntem un melting
pot și tocmai în asta constă unicitatea acestei
țări care de sute de ani funcționează, și am
spune încă destul de bine! – fără seminarii de
diversity training. Desigur, nu a fost ușor, avem
o întreagă istorie de discriminare rasială și de
luptă a femeilor pentru drepturi egale cu bărbații. Iar drumul e încă lung până la realizarea
unei societăți cu totul echitabile.
Într-unul din discursurile ei electorale,
candidata Hillary Clinton exclama cu fervoare: Let us celebrate our diversity! Mi se pare
puțin exagerat. Nu cred că este nimic de celebrat în privința diversității noastre. Cred că
diversitatea e o realitate care trebuie constatată și respectată ca atare. E, până la urmă, o
problemă de respect personal și de bun simț.
Iar când bunul simț e ultragiat, atunci, da, să
intervină legea, dar nu birocratice și inutile
diversity trainings, de fapt desconsiderate de
mai toată lumea. ■
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ână nu de mult Lacul Cocibolca nu
mai avea urme de viață în el. Poluarea
distrusese totul în apă, iar pe pământ
oamenii devastaseră tot ce se putea. Războaie,
sărăcie, ideologie de import prost mestecată
într-o climă tropicală care poate fermenta la
grămadă orice. Ceea ce rămăsese de la spanioli fusese pus la pământ în câteva minute de
un cutremur îngrozitor care, în 1972, în plin
război civil, a dărâmat Managua colonială,
ucigând peste zece mii de oameni și lăsând
fără adăpost jumătate de milion care neavând
încotro, au luat-o spre jungla tropicală din est
unde au găsit adăpost sub cocotieri. Cubanezii
lui Castro și rușii, care schimbaseră vodca cu
romul de Havana, le-au oferit iluzia comunismului nemuritor, dospit mai bine la tropice.
Americanii controlaseră zona zeci de ani și nu
fuseseră cu nimic mai buni. Nicaragua ajunsese
în anii ’80 un teritoriu complet devastat.
Habar n-am avut că voi participa la unul
dintre cele mai mari festivaluri internaționale de
poezie, într-o țară care a renăscut și a învățat mult
din propria istorie. O țară cu o istorie cruntă,
complet izolată de restul lumii, făcută sandvici
între Pacific și Caraibe, Mexic și America de
Sud. Pentru nicaraguani literatura înseamnă și
o formă de promovare a țării lor în care turismul
devine principala sursă de venit național.
„Poetas del mundo”, așa ni s-a spus timp de
o săptămână și am fost tratați ca niște „prinți”
rătăcitori care, întorși în patriile noastre, vom
spune o poveste frumoasă despre o oază caraibiană unde viața a făcut o stânga-împrejur ce
pare a fi bună și corectă.
Granada e un oraș liniștit, cu hoteluri bune,
renovate, cu case aparent mici, fără ferestre, cu
ușa din față deschisă toată ziua, prin care poți
vedea curțile interioare, grădinile luxuriante
și acareturile stăpânilor și servitorilor care se

leagănă în balansoare la stradă, să vadă cine
mai trece. Dacă îi rogi să arunci o privire în
interiorul grădinii lor, te poftesc cu plăcere înăuntru. Noaptea totul e însă bine ferecat.
În fiecare seară în Plaza de la Independencia

Eseu
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FIESTA POEZIEI –

Festivalul Internațional de Poezie
Granada-Nicaragua
se adunau cam două mii de oameni să asculte
poezie și apoi muzică. Standuri de cărți, expoziții
de pictură și ceramică, concerte până noaptea
târziu în piețe, în fața unor catedrale și biserici vechi de sute de ani
cu sfinți mici de statură și madone
de culoarea indienilor care încă mai
trăiesc în sălbăticie în pădurile tropicale dinspre Honduras. Peste 130
de poeți din 57 de țări vin aici de paisprezece ani ca la un fel de „Mecca a
poeziei”, cum a spus pompos unul
din ei. După două-trei zile am
început să înțelegem ce se întâmplă acolo și am reușit să ne reglăm
simțurile și prezența cu pulsul locului care e clar altul decât în alte părți ale lumii.
Am reprezentat România, pentru că așa
mi-am dorit și am citit în engleză și română,
limbi din care audiența prindea cuvintele latine

care zburau cu păsările din piață. Am citit cu
poeți din India, Malaiezia, Israel, Germania,
Taiwan, Finlanda, Danemarca, Suedia etc. din
a căror intonație nu știai dacă e vorba despre
iubire, vânt sau ceva revoluționar. Erau acolo
mulți funcționari culturali internaționali, președinți de festivaluri,
editori de reviste, ambasadori care
veniseră să-și susțină reprezentanții. Mulți fuseseră prin România și
erau oarecum la curent cu literatura contemporană română. Mi
s-au pus întrebări foarte directe și
la obiect. N-am văzut niciun român
pe-acolo și m-am uitat degeaba în
grupul ambasadorilor care aveau
locuri de protocol. Fiecare zi
de poezie se încheia cu o petrecere mare în care apăreau și cei
din înalta societate a Nicaraguei,
oameni bogați care contribuiseră
financiar la această mare fiestă a poeziei.
Festivalul e susținut direct de Președintele și
Guvernul țării care când vine vorba de cultură,
n-au niciun dezacord. Sunt mari sponsorizări
din partea industriei locale (bere bună și rom),

a Comunității Europene, SUA, Elveția, Suedia și
Taiwan. Totul e făcut „a la grande”, cu o finanțare confortabilă, aflată se pare pe mâini bune.

Președintele festivalului, Francisco de Asís
Fernández, un poet autentic, faimos în lumea
hispanică, patronează totul dintr-un scaun cu
rotile. Paralizat pe partea dreaptă, ține cu mâna
stângă o țigară de foi veșnic aprinsă.
Vorbește sprințar și afabil cu toți
participanții în patru-cinci limbi și
continuă să scrie poezie foarte bună.
Este secondat în organizarea festivalului de soția sa Gloria Gabuardi și
de poetul Nicasio Urbina, vice-președintele Festivalului.
Un șofer de taxi ne-a recitat în
drum spre Managua niște poezii pe
care le știa pe de rost, după care ne-a
spus că-i pare totuși rău de noi, poeții,
pentru că trebuie mai întâi să murim
pentru a deveni faimoși. Festivalul din
2018 a fost dedicat lui Roberto Sosa,
mort nu de mult și lui Fernando Silva, foarte
vârstnic care își așteaptă rândul la nemurire.
Grupul de traducători și interpreți-actori
nicaraguani au fost la mare înălțime. Timp de
șapte zile un oraș întreg a funcționat entuziast,
cuminte și curios pe bază de poezie. Dimineața
în piață se instala așa-zisul „microfon liber”
unde poeții locali neinvitați puteau citi democratic după pofta inimii. Festivalul a culminat cu
un carnaval incredibil început în fața Catedralei San Francisco și terminat pe malul Lacului
Cocibolca. Toți invitații marșau în spatele unui
podium mobil și la fiecare colț de stradă câte un
poet străin recita în limba lui. Muzica și comentariile erau date la maximum, poeții lumii dansau
salsa, se împărțea bere rece Tona, Viva la Poesia,
Viva todos poetas del mundo, Viva Nicaragua!
În spatele nostru zeci de formații de dansatori
locali, fanfare, indieni mascați din jungla din jur,
toți binecuvântați de cardinal, pentru că era ziua
cenușii, mare sărbătoare la catolici. Ceea ce nu
pricepeam era de ce în fața procesiunii era un dric
mortuar negru, cu un sicriu și doi cai mascați, ca
în copilăria mea din Ardeal. Pe el scria „bustamante” și la întoarcere niciunul din hispanicii cu
care lucrez n-a putut să-mi spună ce înseamnă. →
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Sertare închise
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recuseră aproape două luni de la moartea lui Fred și în afară de faptul că îi
aruncase fotoliul, Mimi nu atinsese
nimic în camera lui. Așa cum și mama lui îi
păstrase intactă camera în apartamentul din
Cotroceni de unde emigrase întâi la Paris, apoi
la New York. Nu pentru că l-ar fi așteptat să se
întoarcă, mai mult din frica de a răscoli amintiri,
de a retrăi clipe de bucurie sau tristeți închise
în cărțile din bibliotecă, în scrumiere și discuri,
învăluite în cuvertura cu maci, în fotografiile
mici înrămate strâmb de când era elev, apoi
student la litere, în expediție cu colegii de clasă
în Bucegi. Se așezaseră straturi de praf peste
primul lui roman publicat pe hârtie deja îngălbenită de timp. Lângă el, ceașca ciobită de cafea,
ochelarii de soare, chei, Stepa tătarilor, fularul
tatălui său ucis în războiul civil din Spania, pe
vremea lui Franco. Idealismul și comunismul
erau pe atunci la egalitate, până când utopiile
au măturat scena lăsând în urmă victime inutile.
În duminica înainte de Thanksgiving, Mimi
și-a luat inima-n dinți. A intrat în cameră, a
ridicat storurile și a deschis larg fereastra. Aceeași fereastră pe care Fred se aruncase în gol
cu forța nebunului. Un porumbel s-a așezat
pe pervaz, dar când a văzut fața speriată a lui
Mimi a zburat imediat cu aripile întinse la
maxim. Capitolul ăsta trebuia închis. Mimi a
adus câteva cutii de carton, a deschis ușa dulapului și s-a tras înapoi. Dinăuntru venea miros
de Fred. Arome cu tutun de pipă, Hermes,
cremă de ghete, naftalină, medicamente.
Lua cu grijă fiecare obiect și îl așeza ușor
în câte o cutie. Ca și cum ar fi avut viață în
ele, sau puncte sensibile care odată atinse ar fi
devenit dureroase. Pantaloni și pulovere, pantofi
aproape noi, sacouri și fulare, o singură cravată
purtată doar o dată, când și luase cetățenia
americană. Deși atunci a fost singurul, din sala
uriașă de emigranți, la costum și cravată.
Când a ajuns la cămașa albastră în dungi,
preferata ei, pe care i-o luase de ziua lui de la

Bloomy, o lacrimă sau două au luat-o în jos spre
bărbie. Și-a lipit cămașa de piept și a stat așa un
timp strivindu-și sânii cu umbra lui Fred ascunsă
atât de bine în țesătura de bumbac, încât nimic
din el nu rămăsese pe dinafară. Al ei cu totul,
până la moarte, așa cum îi promisese la Paris
în capela nupțială în urmă cu douăzeci de ani.
Totul a încăput în cele patru cutii de carton.
Pe un umeraș învelit într-un sac de plastic
atârna fracul purtat și el tot o singură dată, la
petrecerea de Crăciun când Mimi aniversase
cinci ani de la deschiderea Clinicii ei de fru-

Unii ziceau că Bustamante e un nume, dar
o româncă mai isteață pe Google a spus că
înseamnă „stafie”. În fața lacului ne aștepta o
tribună în care am fost poftiți în bătăi de tobe
și muzică dată la maxim. Timp de două ore
am asistat la defilarea acestui carnaval, ceva
între Rio în miniatură și Mardi Gras din New
Orleans. Fernando de Asís „el hefe” a fost urcat
pe tribună și în final a apărut carul mortuar
înconjurat de zeci de măști care ridiculizau
moartea în bătaia tobelor. Aflăm că în fiecare
an aici se înmormântează ceva malefic! Anul
acesta a fost îngropată „discriminacion-ul”, al
cărei sicriu a trecut peste sute și mii de mâini și
apoi a fost aruncat în Lacul Cocibolca cu mare
tam-tam, cum se aruncă stafiile. Ne intrasem
în ritmul străzii, recitam poezii de cum ni se

punea un microfon în mână, dansam pe ritmuri sud americane și în final am decis cu
toții că participasem la un eveniment cultural
excepțional, ieșit din comun.

musețe și întinerire Mimosa, pe Fifth Avenue.
Fred se lăsase greu, acceptase să-l îmbrace doar
ca să-i facă plăcere, altfel nu erau deloc genul lui
pantalonii cu vipușcă lucioasă, cămașa cu brizbizuri și papionul caraghios care pe deasupra îl
ștrangula. Mimi a chemat portarul clădirii, l-a
instruit să doneze cutiile la serviciul de caritate
al bisericii unitariene și să păstreze el fracul.
Rashid, albanez de origine, ceva mai înalt ca
Fred, dar la fel de lat în umeri, s-a bucurat peste
măsură. A dat drumul la manșetele pantalonilor care chiar și așa îi cădeau cu câteva degete
deasupra pantofilor și a făcut din frac costumul
lui de fiecare zi. Ieșea țanțoș în fața clădirii de pe
Central Park West să oprească un taxi pentru
vreun locatar și avea de-acum mai multă prestanță. „Vezi cum haina face pe om?”, comentase
Mimi privindu-l dintr-odată altfel. „Mai treci
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pe la mine, am mai găsit niște cămăși.”
În camera care fusese biroul lui Fred, Mimi
păstrase rafturile cu cărți până în tavan și pipa
pe o etajeră lângă fotografia lui dând autografe
cândva, demult, în România, unde mulți încă
își mai aduceau și acum aminte de el. Dacă
n-ar fi emigrat, poate că ar fi ajuns celebru,
spuneau unii acolo. Doar că el tocmai de asta
plecase. Nu poți să știi unde se întâmplă să te
lovească celebritatea. Te nimerești sau nu cu ea
în același loc, în același timp. Dacă mă gândesc
bine, Fred parcă s-a ferit de ea, nici gând să o
caute, și-a spus Mimi aruncând pe un fund de
sertar manuscrisul cărții lui Fred. Îi făcea rău
să-l tot vadă înțepenit pe masă, și noaptea să-l
audă foșnind. Poate că ar trebui să-l doneze la o
bibliotecă. Dacă cineva ar fi interesat în așa ceva.
Jessica, prietena ei care era și director executiv al Clinicii Mimosa, îi sugerase să facă o
fundație cu numele lui Fred, să acorde anual
poate niște burse tinerilor scriitori emigranți,
sau ceva în sensul ăsta, să-i păstreze memoria
vie, dar instinctiv Mimi simțise că lui Fred nu
i-ar fi plăcut. Scrisul fusese pentru el un act al
singurătății. Mai mult ca sigur ar fi vrut să fie
lăsat în pace, măcar după moarte.
Ar trebui să se ducă într-o zi la Jim în atelier și
să-l confrunte. Să-l tragă de limbă, să vadă ce știe.
Sau venise timpul să citească acel roman? Poate că
acolo era răspunsul. Deocamdată închise sertarul
cu o bufnitură. Fred îi spusese odată că sertarele
prăfuite sunt garanția uitării, nu păstrează nimic
viu înăuntrul lor, sufocă doar amintirile, voalează
fotografii, îngălbenesc hârtia, topesc pânza, deșiră
urzeala. De când emigrase el nu mai deschisese
niciun sertar de teamă să nu vadă degradarea
obiectelor pe care cândva pusese preț, ori din
lașitate, să nu se confrunte cu trecutul pus la
păstrare din care aveau să iasă afară monștri fără
cap. Un sertar închis e un capitol încheiat, și-a
spus Mimi, a stins lumina și pentru prima oară
de când murise Fred a avut o noapte liniștită. ■
(Fragment din romanul Mai viu după moarte)

Într-o zi ne-au luat cu minibusuri și ne-au
împrăștiat prin toată Nicaragua. Am citit în
orașe, orășele, biblioteci, universități, sate în
care oamenii se uitau la noi curioși. Când
ne-am întors la Granada am trecut
pe lângă vulcanul Masaya care scotea
fum și o lumină roșie direct din lava
care clocotește înăuntrul lui. Cei care
ne însoțeau ne-au spus că au fost
anunțați că se prevede un cutremur
mare. În mijlocul Lacului Cocibolca,
în care au reapărut peștii și chiar
rechinii intrați din ocean, există un
vulcan imens, care ar putea declanșa
un tsunami devastator. Mă rog ca așa
ceva să nu se întâmple niciodată. Ar fi
un dezastru și pentru poezie. ■
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Poet, prozator și critic literar, Nicasio Urbina
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Întrebări
Nu aștepta pe nimeni să răspundă la întrebările tale.
Doar tu poți.
Când noaptea îți cade pe umeri
când te trezești măcinat de plăcere și dorință
nu căuta fața unui prieten generos
întreabă magnitudinea oglinzilor tale.
Când pe stradă te salută Carlos Martínez Rivas
și te invită la un poem nemeritat
mulțumește-i sincer pentru gest
dar caută liniștea în inima ta.
Toate se vor sfârși: acea durere teribilă care te torturează
cancerul mâncându-ți măruntaiele
gloria de a fi iubit și plăcerea,
plăcerea de a îndura până la sfârșit.

Anca
STUPARU

Grădini
Străzi vechi, pline de azalee, de frunze
Muguri și petale zdrobite de pași
Liniștea cărărilor străpunsă de un clopot
Abia trezit la viață de mâna clopotarului
Uscat, bătrân, coborând de pe treptele
Absurdului din noi, singurătății din tine;
Merg după urma pașilor tăi
Pierduți în rază de amurg;
Intuiesc pe unde ar fi trebuit să calci
Când rătăceai prin pustiul acestor grădini.
Pășesc ca un orb ținându-mă de ramuri
Ai trecut pe aici, miroase a mâinile tale,
A tămâie, a rugă și a început
A iarbă tăiată și flori de primăvară;
Miroase așa cum miroși tu,
A copilărie, a joacă, a flori de liliac strivit
De șoaptele noastre, de strigătul tău.
Unde ai plecat? Unde te-ai dus?
Te caut cu patimă în după amiezi
Scurse molcom prin aceste grădini
Brăzdate de soare, împresurate de frunze.
Te cerți iarăși cu ceața dimineții
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Toate se vor sfârși: Nu te îngrijora.
Tăcerea care te mortifică azi
va fi ca vocea curată a unei soprane.
Adu-ți aminte de Pablo Antonio și profundele
lui meditații:
Poezia este palatul omenirii.
Întoarce-te acasă,
aruncă pistoalele la gunoi,
deschide cartea și citește liniștit câteva versuri,
închide ochii:
răspunsurile vor veni fără să întrebi nimic.
Madison, Wisconsin, January 2004

Despre abis
Sunt făcut din a fi și a sta
în acest trup plămădit din gânduri triste
și rațiuni ce-mi vorbesc,
făcut din vibrații sângerii
sparte cu răbdare,
din slogane perverse
și intenții urbane,
făcut din iluzii geometrice
care se cred aproape exacte,
din rupturi dezastruoase
complet umane.
În nopțile mele solitare
mă văd pe pagina aceasta,
scriu pe memoria
care uită imaginile,

POEME
Spui pescărușilor să nu mai strige,
Să stea fără să facă zgomot,
Fără să zboare, fără să lovească
Cu aripile lor arcuite zarea.
Ce e cu atâta zarvă?
Taci! Nu mai vorbi!
Nu mai scrie! Nu mai visa! Nu mai curge
În formele minții mele ca un metal topit
Desprinde-te de mine și ieși afară
Din Edenul acestor grădini!

Așa rămân
M-ai lăsat ca pe o dâră de fum
Desenată pe nori de coșuri fumegând,
În iarnă, în vifor, în stalactite crescute în noi
Te-ai scuturat, cum te scuturi de frunze:
Instinctiv, fără vreo părere de rău,
Fără măcar să fi realizat
Că ți s-au lipit cu disperare de tălpi
Strigându-și cu țipăt vegetal durerea.
Ai încâlcit la întâmplare, pe fugă,
Și gânduri, și durere, și plâns.
Numai tu îți alegi cuvinte ascuțite,
Voci înalte cu care străpungi adânc
Când mă chemi, când mă împingi,
Când lovești cu silabe stricate în mine,
Când mă stropești cu culori
Dintr-un impresionism reinventat de tine
Fără noimă, fără sens, fără lumină
Ca o estetică a urâtului pe care tu o placi,

și știu că atunci
când unii vor dispărea
tu te vei întoarce maiestuoasă
mai frumoasă ca apusul.
Pentru ce, îmi spun intens,
dacă ea nu se va întoarce mâine,
și va trece cu ținuta ei dreaptă,
pentru ce, îmi întreb eul întreg,
aproape acoperit în lacrimi
în noaptea trist arzătoare
a acestei primăveri frigide
De ce atâtea gânduri
despre cerul pustiu
când încă mai e atâta pământ de simțit
atâtea cuvinte care cântă.
Mai bine să mă reculeg dimineața
Chiar vreau eu să fiu drum la frontieră,
dacă ce simt e cu adevărat o proză
ruptă de ideea
că sunt făcut din carne,
crima tristă a așteptărilor,
diverse forme de sângeriu
și câteva feluri de animale.
Dacă e vreo cale de a afla
fie ca regletele mele s-o găsească,
poate atunci voi uita
că ea e doar drum.■
Traduceri de Carmen FIRAN

Cu care ți-e bine și te definește.
Așa cum ești tu, stând de veghe în
Spații mici, în umbre și penumbre
În care vrei să mă închizi,
Ca pe un alt Cocoșat
De la un Notre Dame modern,
Pe care ți-e teamă să îl scoți afară,
De care fugi și cu disperare îl strigi
La mijloc de drum, de vremi
Să vină și să îți aducă lumină.

Memento
De atâta vreme știu că exiști.
Adâncit, tăcut, în pliurile sufletului
Întotdeauna te găseam acolo,
Când rătăcită nu știam
Cum să umblu spre desăvârșire.
Băteam în ușa ta, cum bați
Drumuri anevoioase, de țară
După chilia unui pustnic,
A unui mare anahoret
De care doar ai auzit că e în stare
Să îți redefinească viața;
Stăteai in pustiul tău de nisip alb
Ca un înțelept pe care îl întrebi
Încotro să mergi,
Ca un călugăr bătrân
Care te înfășoară în căldură.
Și m-ai cuprins cu mâini de ramuri.
Cu mine ai purtat căderea,

→
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Modernitatea și Orientul

C

onsiderat unul dintre cei mai influenţi
autori japonezi ai ultimilor ani – și, cu
siguranţă, unul dintre cei mai populari
– Murakami se raportează mereu, deliberat, la
literatura occidentală, mai cu seamă la cea de
limbă engleză, fiind și traducătorul operelor lui
Scott Fitzgerald, John Irving și Truman Capote.
Activitate care își pune amprenta și asupra
prozei pe care o scrie el însuși, marcată de
temele obsedante ale Japoniei moderne, o combinaţie, poate, neașteptată, inedit soi de Jazz
Age și Lost Generation în variantă orientală.
Cel din urmă roman al său tradus în
românește, La capătul lumii și în ţara aspră a
minunilor, pare a nu se abate nici el prea mult
de la modelul impus deja de scriitor și adoptat
și de alţi autori niponi: la fel ca și în Femeia
nisipurilor de Kobo Abe, Murakami creează
aici un univers kafkian, și, la fel cum procedase Kenzaburo Oe în O experienţă personală,
alege naraţiunea la persoana întâi și redarea
unor experienţe limită din viaţa personajelor;
în majoritate tinere și marcate de un evident
sentiment al zădărniciei dar, în egală măsură,
și al răzvrătirii, exact ceea ce spune și motto-ul
romanului: „De ce mai cântă păsărelele?/ Probabil că n-au aflat/ Că lumea s-a sfârșit deja.”

→ M-ai dus către un început

Nemaitrăit, pur, abia răsărit
Din crepusculul dimineții.
Lângă tine am renăscut,
Mi s-au primenit visele, gândul,
Mi-ai arătat cum să pășesc
Să pot atinge lumina.
Istovit, te-ai așezat lângă mine
Și am tăcut, și te-ai rugat
Până când ai avut revelația că am suflet
Și cu tărie ai vrut să pătrunzi dincolo de el
Atât de adânc, atât de profund,
Să îl deșiri în două, cronologic:
înainte și după tine.
M-ai prins în palme dintr-o cădere,
Mi-ai șters rănile de sânge.
Nu m-ai văzut, nu te-ai uitat la mine,
Nu ai știut ce sunt decât
Când lacrima mi s-a prelins pe obraji.
Atunci ai realizat că exist, că plâng.
„Nu am știut că ești femeie!
Deși vii la mine de atâta timp,
Deși mă uit în sufletul tău
Ca printr-un ochi de geam prăfuit,
Deși de atâta timp mă întrebi
Pe unde să calci, să nu rănești petale
Să nu sfarmi vise, și eu îți spun.
Abia acum te văd strălucind
Între-o splendoare de culori,
De nuanțe și mă întreb:
Care din ele au fost înainte
De a crede în necrezut. ■

Mai cu seamă naratorul (naratorii) vor ajunge
să fie pe deplin conștienţi de adevărul acestor
cuvinte. Pentru că, după cum cititorul poate
bănui chiar de la titlu, cartea de faţă este structurată dual, toate capitolele putând fi grupate pe
două secţiuni, fiind chiar numite ca atare, după
cum și apar în strictă succesiune, În ţara aspră a
minunilor și La capătul lumii. Un Șotron japonez.
Vom avea în faţă, așadar, pe
de o parte, relatarea experienţelor trăite de unul dintre naratori,
Watashi, într-o altfel de „ţară a
minunilor”, iar pe de altă parte,
de celălalt, Boku, undeva „la
capătul lumii”. Că avem de-a
face cu un roman livresc este
evident, căci ce altceva sunt
subtitlurile decât trimiteri la literatura occidentală, de la Lewis
Carroll, cu Alice în Ţara Minunilor, la Celine, cu a sa Călătorie
la capătul nopţii. Dar nu numai
atât, pentru că personajele vorbesc la tot pasul despre cărţi și
despre autori – simptomatic
doar occidentali, de la Turgheniev la Proust, și de la Dostoievski la Somerset
Maugham. Singurul nume important care nu
apare niciodată în text este cel al lui Borges. Dar,
la o lectură atentă, ne dăm seama că, în fond,
acesta nici nu mai era nevoie să fie rostit, fiind
prezent, ca sugestie și simbol, de-a lungul întregii cărţi. Astfel, chiar de la început, drumul pe
care naratorul din secţiunea La capătul lumii îl
conduce – deloc întâmplător – tocmai într-o
bibliotecă… Nu orice fel de bibliotecă, ci una
în care el poate pătrunde doar la capătul unui
adevărat ritual, în urma căruia trebuie să ajungă
să sufere de un soi de orbire acceptată pentru
a deveni, astfel, nu cititor de cărţi, ci „Cititorul-de-vise”, cel care își îndeplinește misiunea
privind un craniu de unicorn, încercând să descifreze semnele care i se arată. Asemănător până
la identificare cu strategia folosită de Borges
însuși în Ruinele circulare… Nu o dată critica
literară a afirmat că secţiunea La capătul lumii
ar fi prin excelenţă kafkiană, autorul descriind
Orașul împrejmuit de Zidul de care nu se poate
trece, Biblioteca în care se citesc vise, atmosfera nocturnă. Cu nimic mai prejos, în sensul
acesta este și În ţara aspră a minunilor, unde
naratorul ajunge de la bun început într-un nou
Castel subteran – spre care, însă, călătorește cu
liftul, și unde întâlnește personaje capabile să
se „desonorizeze”.
Nu trebuie, însă, să pierdem din vedere, că
trimiterile la literatură sunt mult mai numeroase, iar strategia de ansamblu a lui Murakami
mult mai complexă. Doar cu titlu de exemplu,
putem menţiona faptul că personajele pot ajunge
la capătul lumii doar după ce, în prealabil, li se
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„decupează” umbra, fiind transformate în oameni
care și-au pierdut umbra… Semn foarte important, acesta din urmă, că autorul nu face altceva,
decât să creeze un adevărat text în oglindă, fiecare narator nefiind altceva decât o reflectare a
celuilalt, la fel și personajele feminine care îi însoţesc pe cei doi. O nouă și neașteptată abordare a
temei dublului, desigur în alt sens decât o făcea
Poe în William Wilson, dar la
fel de convingătoare. Murakami privește totul „through
the looking glass”, tocmai cu
scopul de a descoperi – sau de
a-și face personajele să descopere – ce se află dincolo de
oglindă, subtilă sugestie a căutării de sine pe care o trăiesc
atât Watashi, cât și Boku de-a
lungul călătoriei pe care o fac,
și care reprezintă și o iniţiere,
în măsura în care orice călătorie este, mai mult sau mai
puţin iniţiatică. Iar dacă lumea
descoperită de cel dintâi este
dominată de cuvinte, a celui
de-al doilea se va dovedi a fi
plină de sunete muzicale și de imagini.
Către final aflăm că personajul narator este
sortit „vieţii eterne”, nefiind vorba aici de o
moarte propriu-zisă, ci de o transpunere în altă
lume, unde va putea, finalmente, să fie el însuși,
unde va putea regăsi tot ceea ce a pierdut. O
lume dominată, după cum textul sugerează la tot
pasul, de o adevărată viziune a vidului, care nu
seamănă, totuși, absolut deloc cu golul occidental, ci e mai degrabă reversul, un spirit universal
în care orice comunică liber cu orice, depășind
graniţe, ajungând într-o lume fără limite, „unde
adevărul constă în alungarea cuvintelor”.
Astfel își caracteriza Yasunari Kawabata,
scriitorul japonez tradiţional prin excelenţă al
erei moderne propriile romane. Și, oricât ar
putea să pară de șocant, aceste cuvinte sunt perfect aplicabile viziunii artistice și semnificaţiilor
cărţii de faţă a lui Haruki Murakami, cel care
exprimă, în felul său specifica bucurie japoneză
a vidului, kyomu no arigatasa. Ajungem, astfel,
la un adevăr cel mai adesea trecut cu vederea, și
anume permanenta raportare a acestui scriitor
la ceea ce înseamnă tradiţia culturală japoneză,
identificabilă nu în detalii exterioare sau în
trimiteri explicite, ci tocmai în datele cele mai
profunde ale textului, chiar cele pe care autorul
însuși încearcă uneori să le ascundă sub desișul
aluziilor livrești la cultura și literatura occidentală, printr-un complicat joc al măștilor și
al rolurilor în care cititorul se va trezi implicat
aproape fără să-și dea seama. ■
Haruki Murakami, La capătul lumii și în ţara
aspră a minunilor. Traducere de Angela Hondru,
Iași, Editura Polirom, 2015
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Tu, Mamă, suflet întrupat
Tu, Mamă, suflet al meu
răsărit viu, lumină din lumină
Mamă a durerii, rază a înfierii
abis de iubire, cuvânt întrupat
am ajuns odată cu tine
fiu al luminii
aproape de marginea lumii
unde nu mă așteaptă nimeni.
Prea repede te ajung din urmă
și clipa cea vie în lumină se curmă
spre un asfinţit
cu raze strânse mănunchi
spre chipul dintâi al celui de nepătruns
am ajuns să nu mai fiu al meu
ci al tuturor
îndeajuns.
Privind în urmă
în punctul de fugă al oglindirii de sine
icoană vie îmi apari, tu, mamă
în care doar eu sunt absent.
Rămân copil al nimănui
fără de mine
înfiat de lumina însingurării
mai singur decât clipa de acum
în care două chipuri
coincid
dar nu se suprapun.

Poezie
Cronică literară
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Poeme
Din oarbe întocmiri
soarele soarbe o rază fierbinte
străbate un spaţiu într-o clipă
până ajunge la noi tot mai mică
încetinită prin așteptare
mai grabnică decât veacul unei istorii
în destrămare.
În casa străveche se înnoiește clipa
când fiul risipitor
e deja pe calea întoarcerii
cât părintele stăruie încă
în amintirea unei iubiri.
La întoarcere calea e pustie
spinoasă prin suspin de aduceri aminte
peste grădini suspendate în văzduh
zboară în alb un duh al tăcerii
mângâiere a luminii
a izvorârii din sine
cum moartea pre moarte face
să te întâlnești cu tine
fără de tine.

Un cuvânt
Un cuvânt se pierde în genunea rostirii
când auzim fără să știm
de unde răsar sunete ca din senin
cum clipocește izvorul
într-o pădure fără suspin.

Nimeni nu știe încotro merge omul
însetat de o căutare anume
și nici mulţimea roind dureros
De veghe în casa străveche
la ceas de mâhnire și de contemplare
la ce a mai rămas din puzderia pustie de nicăieri
Se dezleagă și se eliberează clipa ce stăruie se aud doar glasuri încâlcite
în amintire pe când omul era doar tăcere și nicio voce reper
mai clară decât o fulgerare din senin.
suspendat în așteptare
și întâia clipă răsărind când alta moare
Uităm de unde venim
început tremurând pe marginea albă
și nu ne oprim
a genunii.
fără de odihnă răsar clipe ca din nimic
să ne surprindă
Aici pare a fi restaurat chipul dintâi
și nici să ne cuprindă
cum soarele prin raze fracturate
nici un reper după care să ne orientăm
prin fulguiri de sens
după umbra rotitoare
prin căderi și scăderi
a omului împrejurul casei sale
din deșertăciune în deșertăciune
urmându-se pe sine
ascunse tăceri mocnind
nu-și mai aduce aminte
ca un munte neatins
decât copilăria prin cuvântul viu
de vreo privire vicleană
rostit de cineva
de vreun cititor imprudent
numindu-l cu numele său.
în casa inimii unde e pace
și nicio împotrivire
Ca o aură deasupra tăcerii de mormânt
nicio privire curioasă
ca o întâmplare încă în lucrare
să vadă mai întâi
cum se vede mai bine în cele din urmă
ceea ce se întrupează de la sine
în clipa când moare
mai cuminte zămislire
o altă clipă răsare în pripă
decât un nume încrustat
și cuvântul se înfiripă. ■
pe faţa inocentă a clipei.

Femeie
a dimineții

O

scriitură robustă, plină de sensuri și de senzualitate hispanică ne oferă Alfredo Perez
Alencart în antologia Una sola carne/O
singură carne (Ed. Magic Print, 2017), o apariție
editorială care are darul de a-l prezenta cititorilor
români pe acest scriitor peruano-spaniol surprinzător. Multitudinea stilurilor abordate de Alencart
dovedesc o dorință de a străbate vaste spații literare și geografice deopotrivă, scriitorul fiind un
călător cu dragostea în suflet. Iubitorii de poezie
vor putea să deguste lirismul bilingv, în spaniolă
și română, într-o inspirată antologare și traducere
realizate de prof. univ. dr. Carmen Bulzan de la
Universitatea Ecologică din București, poetă la
rândul său. Volumul este consistent, cuprinzând
poeme publicate în
volume, în reviste
online sau chiar
inedite, cum sunt
cele din partea
finală a antologiei.
Alencart este
aidoma unui maestru al artei plastice
pe care îl aștepți să
termine lucrarea
pentru a obține din
partea privitorului
un oftat admirativ
și aplauze, mimând
când ingenuitatea,
când plăcerea carnală a bărbatului puternic dar
niciodată brutal, conștient de forța sa expresivă.
Într-o „singură carne” coabitează dragostea și
singurătatea, de unde și continua frământare
stârnită de dorința împlinirii prin împărtășirea
iubirii. Sunt poeme care traversează o perioadă
fastă a creatorului, din 1996 în 2016, marcată de
numeroase apariții editoriale, poemele lui Alencart fiind traduse în peste 25 de limbi, în volume
și numeroase antologii.
Una dintre cele mai frumoase poezii de dragoste din antologie este Femeie a dimineții, cu
versuri de o fermecătoare descriptivitate a sentimentelor și o etalare a împărtășirii senzoriale
prin risipirea somnului pentru a se lăsa prizonierul unei zile care va fi specială datorită femeii
de lângă el. Să fie oare descrisă delicata sa soție
Jacqueline sau o muză care sălășluiește în imaginația poetului? „La fel te iubesc/ când chipul
tău mă trezește la șapte și jumătate/ și încep o
nouă zi cu blândețea/ unor buze lipsite de ruj.//
Contemplându-te, refugiată printre cearceafuri,/
îmi e suficient să-mi fac drum/ care depășește
nemulțumirea și înfruntă/ ziarul acru și invidia →
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opil teribil al poeziei brașovene, promițând un parcurs al creației de cel
puțin aceeași intensitate deconstructivistă ca cea a debutului său din urmă cu 20
de ani, risipitor de sine, însă, Mircea Doreanu
este readus în prim-planul producției literare
cu lucrarea După grădini1, inclusă în amplul
proiect de reeditare „Corona artistică” al
filosofului Alexandru Surdu, realizat în parteneriat cu pictorul Gabriel Stan. Articulată pe
scheletul lucrării de debut, Minunatele aventuri ale lui Zo Magnificul¸ în nuanțe diferite
ale organizării textului – în fond, textul e viu
și produce, deopotrivă, înțelesuri îmbogățite
în contexte diferite de receptare, dar și interpretări ireconciliabile, în limitele unui prag
al coabitării cu lectorul –, cartea intitulată
După grădini urmează parcursul dublului act
al deconstrucției textuale: al textului în sine,
în interacțiunea cu lectorii săi, căutând noi
modalități de analiză contextuală, și al autorului în raport cu literatura, angajat astfel la
reinterpretare prin parodie, ironie, pastișă.
Iată-l față în față cu sine, într-unul dintre
textele târzii, adăugându-se masei textuale și
deconstruindu-se, supunându-se unei analize
în context (locativ) nou, într-un habitaclu al
viețuirii între lumi (reală, textuală), între viață
și moarte deopotrivă: „Sâmbătă 12 iulie două
mii și ceva/ mi-am văzut mormântul./ Mama
a dat o groază de bani pe el./ E în cartierul
Triaj (nume neîntâmplător)/ pe prima alee. Să
mă găsească lumea./ În zare dincolo de cruci
vezi un câmp lung. Înapoi spre oraș marea
groapă de gunoi./ Groapa de gunoi a orașului.”
(Noua mea locuință)
Ironic, acid chiar, fără a se ocoli pe sine,
Mircea Doreanu nu se ferește să deconstruiască marile mituri, spre exemplu, cel
mioritic, unul dintre pilonii structurii tetradice a creației populare românești: „Săracu’./
Cred că nu împlinise patru ani./ Viața lui
rămâne un model pentru mine./ Modelul

→ celor care scurtează/ din păcatele insistentu-

lui zbor//”. Poemul acesta ar putea fi cuprins
într-o antologie universală a poeților care au
cântat iubirea și au iubit femeia fără limite,
dincolo de orice risc.
Alfredo Perez Alencart este un nume
pe care mă aștept cu bucurie să-l întâlnesc
pe lista celor mai importanți poeți. Poetul
peruano-spaniol trăiește în Salamanca și este
deținător a unor importante distincții pentru
opera sa. Dar acesta nu este un compliment
sau un pariu, ci o speranță născută după o
lectură în care poezia sa de dragoste m-a
cucerit de-a dreptul. Alencart stăpânește o
scriitură desăvârșită și are puterea de a visa
într-o lume suferindă de singurătate, alinată
prin poezie. ■

tragediei românești a/ unui mâț. Dar ce mâț!/
Cu câtă demnitate și-a înfruntat/ mica lui
moarte!” (Orice text este teatru), formele fixe
ale poeziei, a se vedea pseudosonetul Darkness, formulele lirice clasicizate în literatura
română, exploatate intens ca pat germinativ
pentru noile creații literare: „Nu vreau să
văd, s-aud nimic, struț îți sunt/ capul mi-l
ascund în tine, nisip sfânt” (Libertango după
Piazzola). Poezia însăși, depotențată, regresată în hedonism amorf, în plăcere vulgară,
eliberată de chingile formei, ale mitului și
de ancorele din clasici, devine o formă de
juisare spontanee, pe
sine însăși pastișându-se:
„poezia/ e-un fel de labă
tristă nepereche” (Oooo,
Moldovă). Această aparentă regresie e o formă
de eliberare. O bucurie
de dinafara încorsetărilor
multiple apropie vag creația lui Mircea Doreanu de
materialitatea fictivă a lui
Emil Brumaru, de corporalitatea cioplită anecdotic
de faunul moldav: „Sunt
cherchelit. Și ce? Trăim
din rente./ Dezbracă-te
ca și cum însuși Celi-/
bidache te-ar dirija. Așa
veli-/ No, fino, nașo plino
de amprente”.
În spatele textului, o gravă și adâncă
surpare se produce în spirit. Destructurarea de sine se poate traduce prin ceea
ce înseamnă, împrumutând de la Theodor Baconschi expresia, „anatomia ratării”.
Abandonul, însingurarea, surparea sinelui,
incapacitatea experimentării sentimentelor,
muțenia, alunecarea interioară, sunt forme
în care depotențatul eu liric, încorsetat în
depotențata poezie, se exprimă în marginal.
Absurd, trist și absurd, grav și absurd, sinele
se opune obiectivării pentru a nu se pierde,
apoi, pe sine, ca formă obiectivată. Se rupe,
se distanțează, se abandonează, se lipsește de
sine: „te-am cunoscut în miezul zilei. Erai
albă/ cum negru este sângele în întuneric./
Cel ce te așteaptă e un oaspete în carnea lui”
(Altcineva) sau „Mă părăsesc./ Mă alătur
celor care m-au părăsit” (Cavis Solomonis).
Zo (Magnificul), expresie a instinctualului
și ratării deopotrivă, descinzând dintr-un
zôon dionisiac și dintr-un Zorro intangibil, din „tărâmul norilor”, rămâne incapabil
să se exprime: „Zo trist. Zo bolnav/ caută
alte forme de expresie în kitsch./ Zo impas,
așterne o hârtie de calc peste depresie, o
pliază peste fiecare unghi,/ gropiță și copiază
depresia (…)” (Minunatele aventuri ale lui
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Zo Magnificul), „ar fi avut chef teribil să fie/
trist, dar nu putea” (idem); rămâne exponentul unei generații fără rădăcini, incapabile să
penetreze memoria colectivă: „Memoria orașului este plină acum. Nimic nu mai încape
în ea;/ noile generații, fără rădăcini, nu fac
decât să o împovăreze” (Balcon).
Vădit antiliric (sugerând vag lirismul),
ironic și grav deopotrivă, nedefinit și absurd,
cum îl prezintă fostul său profesor și mentorul său, Eugen Negrici, „Mircea Doreanu nu
cultivă, ca mulți alții, luxuria imagistică, obositoarea exuberanță metaforică”. Dar tocmai
prin această poezie, proiectată pe coordonate
derrideene, autorul își
supune criticii la poziționări opuse: Virgil Borcan,
de pildă, identificând în
Zo un heteronim de tip
pessoan, o „infra-ființă”,
găsește în volumul După
grădini „nuclee metaforice dure”. Pe de altă parte,
Dumitru Crudu îl poziționează categoric în zona
concretismului (neo-antropocentrist) postmodern,
în timp ce Aurel Ion
Brumaru găsește rădăcini moderniste certe:
„Această poetică, dincolo
de modernitatea ei indiscutabilă, implică faptul înlocuirii trăirii cu
trăirea ca text”.
Probabil că, dacă i-ar fi fost cunoscută
lui Derrida, exemplul cel mai potrivit de
deconstrucție, de fi losofare nietzscheană
cu ciocanul până la neutralizarea opozițiilor, ar fi fost chiar creația poetică a lui
Mircea Doreanu. Care, în ciuda exercițiului
de continuă rupere de sine, de tradiție, de
metanarațiuni, păstrează un fond memorabil, de certă sorginte modernistă: „Mirarea
caută încă locuință/ într-un oraș cu numai
șapte mii de morți”, „Pentru că mor întruna
moartea îmi este plictisitoare”, „Morții-s
albaștri-ntâi/ apoi cum vrea pământul”, în
ciuda ironiei subtile, prezente chiar în cele
mai serioase și grave instanțe discursive:
„Va trece pe aici un tu ideal/ fără umbră./
Tare mi-e teamă că va trece/ postumitatea
mea clătinată” (Zo măsoară cu pasul diferite
culori), sau: „văd greu, mai nou, se glumește
cu mine:/ chiar acum, în bătaie de joc/ de aici
de sub hârtie mi se-arată/ fesele albastre ale
morții” (Sunt bătrân,. Sunt singur).
Un fond memorabil și grav. ■
Mircea Doreanu. După grădini. Minunatele
aventuri ale lui Zo Magnificul, cu mici schimbări.
Prefață de Eugen Negrici, postfață de Virgil Borcan.
Brașov, Kron-Art, 2017
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iața ca o... paradă – Jurnal de scriitor
sub dictatură – ediție completă în cinci
volume (Ed. Autograf MJM, Craiova,
2017), de Jean Băileșteanu, este un roman
memorialistic, elaborat de-a lungul a patru ani.
Titlul, care poate fi interpretat ca o parafrazare
a cărții lui Marin Preda, trimite la conceptul
shakespearian, preluat și de Eminescu, lumea
ca teatru, observată, dintr-un colț stând în
sine, de către scriitor. În cazul lui Marin Preda,
denumirea făcea aluzie la existența unor personaje dornice să ia viața în
piept, să se arunce asupra ei,
ca asupra unei prăzi.
Conștiința scriitoricească este fundamentală,
sinceră cu misiunea scrisului: „Până la urmă, deși nu
sunt un credincios fanatic,
viața e dată de Dumnezeu.
Sau cel puțin așa se vorbește. Și asta o spune nu un
aventurier, nu un nomad,
ci unul care n-ar putea trăi
decât în limba lui, în țara
lui și cu poporul lui, cu un
devotament bolnăvicios
față de prieteni, în special,
față de oameni, indiferent
de regim, în general. Așadar, în tot ceea ce
urmează în această carte, jur să spun adevărul
și numai adevărul... Așa să-mi ajute Dumnezeu...” (vol. I, p. 9).
Oamenii prezentați, după cum se spune,
cu subiect și predicat – în majoritate – sunt
încă vii, iar trăsăturile de caracter, desprinse
din fapte și atitudini, pot fi considerate noțiuni,
precum aceea de tartuferie. Cartea, probabil
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O paradă a moravurilor
bazată pe un jurnal de scriitor, dublat de o
memorie fabuloasă a autorului, are o acțiune
complexă, de întindere mare, de la începutul deceniului al cincilea, din secolul trecut,
până în contemporaneitate. Personajele sunt
prezentate în măsura în care au ieșit în cale
autorului, cu acele fapte și vorbe definitorii
pentru momentul interacțiunii.
Înainte de toate, Viața ca o... paradă are
un aspect de bildungsroman, fiind descrisă
devenirea spirituală, dar și în plan social, a
personajului-martor, care
nu obține nimic de la
viață, decât prin muncă.
Destinul lui este un model
pentru orice tânăr, care,
în momente de impas,
când nu se poate destăinui
celor apropiați, problema
părându-i de o intimitate
inefabilă, poate lua din
lectură avântul salvator:
indiferent de context, de
vitregia survenită, nu trebuie să renunțe la vocația
nativă. Camil Petrescu,
dedublat, de exemplu, în
Ștefan Gheorghidiu, suferă
pentru că nu reușește să
schimbe lumea în mijlocul căreia trăiește, cade
într-o depresie a geloziei, limitată de experiența feroce a războiului. Jean Băileșteanu lasă
lucrurile să se desfășoare așa cum vin, dar
când le transferă în carte, le analizează judicios, în virtutea acelei părți pozitive care și ea
ar fi fost o alternativă la cursul vieții, dar nu
s-a întâmplat din cauza eticii precare a oamenilor care le-au determinat și pe care autorul



Constantin Chiriac, George Banu, Florea Firan..., la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 2009

i-a observat și i-a descris cu o franchețe fascinantă pentru orice tip de cititor, inclusiv
din rândul celor „prinși” în pagini cu fapte
de regres moral.
În același timp, sunt investigate două
societăți, înainte și după Revoluția din ’89, cu
medii dintre cele mai diverse: școala, armata,
biblioteca, locul de muncă etc. În această capcană a istoriei, cad mai multe cunoștințe ale
autorului ca om al cetății. Un exemplu pitoresc pentru felul în care unii au încercat să-și
convertească slugărnicia în conduită demnă
– cel puțin în aparență – dar și pentru mască
era tardiv, este cazul, afirmat clar, în toate
nuanțele de către Jean Băileșteanu în roman,
al unui poet cu funcții importante, când la o
editură, când la o publicație de prestigiu: în
numărul din decembrie ’89, al revistei literare
unde lucra, proslăvea partidul și pe secretarul
general, iar în numărul din ianuarie – 1990,
se referea în mod demagogic la democrație, la sacrificiu etc. La întrebarea autorului,
care ești tu cel adevărat?, acel poet lăudăros,
deși frecvent ieșea din complicație cu vorbe
ipocrite și mieroase, de data aceasta rămâne
mut de uimire. În substratul cărții, întrebarea persistă: câți dintre aceștia, asemănători
oportunistului slugarnic, au trecut granița în
democrație, importând noii organizări, prin
mediile pe unde au hălăduit, un astfel de comportament umil.
Pentru lume în general, un premiu încununează o muncă, atribuie un merit unei
cărți deosebite. În volumul al cincilea, autorul redă un dialog purtat cu o femeie, dăruită
cu funcții importante în breaslă, care agitând
ideea că e statutar să stea la un loc cu membrii
unei comisii, desemnate să acorde premii, nu
pleacă de acolo, decât după ce, sub influență, îi
e premiată cartea și ei. Pentru ce-i va fi folosit
răsplata respectivă, când, într-un cerc, oricât
de restrâns, s-a purtat ca un parvenit perfect
și a dezamăgit, dar, poate, a considerat că toate
i se cuvin, atâta vreme cât și restul va fi fost
obținut la fel.
Toate lucrurile din acest roman de factură
memorialistică, original prin temă: punerea
față în față a două societăți și străbaterea lor
de către personaje dinamice, precum Viorel
Ceaușu, ins cu energie și umor, trebuiau
spuse exact cum apar pe hârtie. Cei care sunt
surprinși în rânduri ca într-un malaxor, în
ipostaze despre care nu ar fi crezut că vor fi
aflate peste ani de un public vast, vor conștientiza încă o dată cât de neiertătoare e forța
scrisului, mai ales când pana se află în mâna
unui scriitor ca Jean Băileșteanu, care mereu
observă și când se așează la scris, nu se ridică
decât dacă nu mai e cerneală în călimară, iar
până o umple, își continuă cartea în gând. ■
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Amintirile unui hedonist

R

omanul lui Ion Munteanu, O mie şi
una de femei. Amintirile unui hedonist (Ed. Eikon, 2017), intrigă atât
prin titlu, trimiţând la înlănţuirea fabuloasă
de basme arabe, cât şi prin recomandările
de pe coperta a patra. Pentru că iată ce spun
despre ea trei scriitori oneşti: Cornel Mihai
Ungureanu – „Un roman senzual și fermecător, o împletire de povești care se revarsă
tainic una într-alta, într-un parcurs plin
de suspans. Ion Munteanu construiește cu
minuțiozitate de arhitect un basm modern
care te prinde în vraja lui subtilă prin varietatea locurilor și a personajelor, datorită
strategiilor seducției (jocul – cu înaintări și
frâne – al dorinței), a descrierilor captivante
și a miracolului gesturilor mici, dar mai ales
prin vibrația voluptoasă a misterului și prin
savoarea acumulării unei tensiuni ce se va
risipi abia în scena finală”. Nicolae Marinescu – „O mie şi una de femei. Amintirile
unui hedonist este un roman scandalos.
Scandalos de bun. Este asemenea unei
perechi de cătuşe de care, repede, ai dori să
scapi. Şi totuşi, nu ai dori...”. Florea Miu –
„Erotism şi tragic, acestea ar fi coordonatele
dominante ale cărţii. Romanul prezintă viaţa
deloc idilică a unui muzician care a ales să
părăsească România la începutul anilor şaptezeci ai secolului trecut, reconstituită din
amintirile acestuia de către biograful său,
un alter ego al scriitorului. Relatarea, desfăşurată la interferenţa mai multor planuri
epice, surprinde scene captivante, multe de
ordin sentimental ori atinse de un erotism
pronunţat, în drumul artistului spre glorie.
Un roman modern, tulburător, de factură
existenţialistă, ce se construieşte prin închideri care sunt tot atâtea deschideri, în alte
planuri. Un roman alcătuit din mai multe
romane, în definitiv din întrepătrunderea
unor destine unice, deseori absurde. Azilul
de bătrâni din nordul Franţei, supranumit
«Pension», unde supravieţuieşte maestrul
muzician, este locul de unde pornesc şi
unde se readună poveştile acestei cărţi cu
final tragic, aşa cum pare a fi, îndeobşte,
condiţia umană.”
Cartea te atrage şi prin eleganţa copertei,
editorul alegând să o ilustreze cu o sugestivă
pictură a lui Fabio Fabbi (un excelent pictor
italian, din categoria aşa-zişilor pictori orientalişti), dar mai ales prin tipul de scriitură,
ceea ce-l captivează pe cititor încă de la prima
pagină. Autorul alternează frazele elaborate,
de expresie desfăşurată, asemenea muzicii
wagneriene, cu exprimări metaforice, dar
de o densitate tulburătoare. Poveştile, multe,

terifiante, se derulează prin faţa ochilor ca
adevărate secvenţe cinematografice. Destine
insolite, marcate de căutări şi de chemări
spre inefabil, multe încărcate de dramatism,
se întrepătrund pe un conţinut spaţio-temporal întins, atingând ţări din Europa, Asia,
Africa şi America de Nord, pe parcursul a
câtorva decenii.
Personajul principal, un dirijor cu origini
româneşti, ne plimbă prin locuri insolite,
fiind protagonistul unor întâmplări senzaţionale, multe cu încărcătură psihologică
profundă. Este interesant că, pe parcursul
cărţii, în timp ce până şi cel mai mărunt personaj poartă un nume (vezi Măriuţa, slujnica
din casa unchiului său, cu care muzicianul
în devenire are o scurtă
aventură amoroasă!),
maestrul muzician este,
cumva, anonim. Din
motive care ne scapă,
deşi ne este prezentat
întregul lui traseu existenţial, de la urcarea pe
„scena vieţii” şi până la
părăsirea ei într-un azil
de lux din nordul Franţei, deşi îl cunoaştem în
cele mai intime gânduri
şi manifestări, inclusiv din decentele şi mai
puţin decentele lui aventuri erotice, eroul cărţii
nu are nume. Nedumerirea noastră este cu atât mai mare cu cât în
roman apar sau se vorbeşte despre personaje
reale, de la Celibidache la Dinu Lipatti, de la
Carlos Kleiber la Lorin Maazel, de la Roberto
Benzi la Zubin Mehta...
Fuga din România comunistă şi esca
ladarea zidului Berlinului (în condiţii încă
neelucidate, ajutat de o misterioasă femeie
„care s-a îndrăgostit de mine”!) îl expun pe
tânărul muzician multor riscuri, eşuarea
ameninţându-l ani la rând, până reuşeşte
să obţină, cu ajutorul impresarilor internaţionali („mercenari autentici”), contracte
onorabile, apoi să se impună ca o valoare
incontestabilă. Călătoreşte în toată Europa,
dirijând marile ei orchestre, dar şi pe alte
continente, ocupă o catedră de specialitate
la un conservator renumit, îşi mută domiciliul din Germania în Franţa, apoi în Spania
şi Turcia, pentru a reveni în Franţa, nu doar
ca dirijor invitat al vreunei mari orchestre. În
acest interval, se căsătoreşte şi divorţează de
câteva ori, are numeroase aventuri cu femei
mai mult sau mai puţin potrivite („cadouri

ale muzicii”), este suspectat şi reţinut (în
Germania Federală) pentru... terorism, reuşeşte să viziteze România comunistă cu
paşaport străin, suferă un accident vascular şi ajunge într-un stabiliment medical
de lux, din nordul Franţei, repartizat unui
medic român (doctorul Cristian, „prietenul
nebunilor”).
Un personaj tragic este Irene, puştoaica
de şaptesprezece ani atrasă de muzicianul
cu faimă internaţională care revine deseori,
după 1990, în România, de data aceasta să
concerteze cu orchestre ale marilor oraşe din
întreaga ţară. După ce-şi încheie cursurile
liceale, tânăra violonistă îl însoţeşte pe dirijor în Europa occidentală, unde are o serie
de concerte, sub bagheta
maestrului, dar dispare
fără urmă. Aici romanul
capătă un filon poliţist,
fiind meritul ziaristului
(un alt personaj al cărţii,
care se angajează să-i scrie
muzicianului monografia)
de a-l face să vorbească,
târziu şi greu, scoţând la
lumină lucruri terifiante. În
căutarea gloriei, muzicianul
se dezumanizează încetul
cu încetul, ajungând să
se folosească de muzică
numai pentru atingerea
poftelor lui... hedoniste, şi
nu să slujească muzicii, cu
dăruire, aşa cum s-a angajat să facă.
La „Pension”, azilul de bătrâni unde îşi
trăieşte ultimele zile, maestrul se intersectează cu personaje dintre cele mai bizare:
foşti demnitari francezi, medici psihiatri care
ajung colegi de suferinţă cu foştii lor pacienţi,
sculptori renumiţi, bancheri şi armurieri din
Europa al căror nume încă mai dăinuieşte
pe sediile firmelor lăsate copiilor, nepoţilor
sau amantelor lor. Cu toţii atinşi de unele
infirmităţi sau doar de bătrâneţe, ei încearcă
uneori să întoarcă timpul înapoi, convinşi
de consistenţa cardurilor din portofele, şi să
aducă pe furiş femei în „Pension”, de cele mai
multe ori doar pentru a-şi bucura privirea de
frumuseţea lumii.
Cu totul remarcabil este un alt personaj
feminin, o fostă Miss Franţa, şi ea pacientă a
stabilimentului din Normandia de care până
şi medicii se îndrăgosteau. Este ultima iubire
(neîmpărtăşită) a eroului nostru aventuros,
maestrul dirijor Fără Nume, înainte de a
avea acea vizită a misteriosului personaj
adus de valurile oceanului... ■
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Dincolo de alcool
și singurătate

e scena de la „Unteatru”, o piesă cu două
personaje cu titlul Vârstele lunii, de Sam
Shepard, eminent dramaturg american,
bine cunoscut și la noi prin câteva montări de
succes cu Fool for Love și True West, dar mai ales
Copilul îngropat, la „Bulandra”, în regia Cătălinei
Buzoianu, cu Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț
în centrul unei prestigioase distribuții. Demersurile scenice în două personaje, atât de incitante
și totodată dificile pentru… „arta conversației”,
au prilejuit adeseori spectacole de mare altitudine
profesională pe scenele noastre, de la antologicul
Nepotul lui Rameau, de acum cincizeci de ani (12
mai 1965), de la „Bulandra”, în regia lui David
Esrig, cu regretații Gheorghe Dinică și Marin
Moraru într-un regal actoricesc, până mai aproape
în timp, la un text mai modest, ca Alex și Moris, la
Teatrul Mic, dar cu excepționalii Ștefan Iordache
și Mitică Popescu într-o memorabilă lecție de
teatru, sau la Măscăriciul, cu Horațiu Mălăele și
Niculae Urs într-o adaptare cehoviană jucată cu
un succes de invidiat nu numai pe aproape toate
scenele importante din țară, dar și într-un lung
turneu al Catedrei europene de teatru în India,
Singapore, Australia, Coreea de Sud și China.
La „Unteatru”, spectacolul montat de tânărul
regizor Toma Dănilă, care semnează traducerea
și adaptarea piesei împreună cu Ania Tudoran,
vede lumina rampei nu la multă vreme după
un alt succes, înregistrat de The Sunset Limited, în regia soților Andrei și Andreea Grosu,
cu Șerban Pavlu și Richard Bovnoczki în două
creații greu de uitat. De această dată, în Vârstele
Lunii protagoniștii sunt Gelu Nițu și Constantin
Cojocaru, actori cu o valoroasă carte de vizită,

care se reîntâlnesc acum pe scenă în două personaje aflate la vârsta atât de prilenică amintirilor,
dar contrazisă de o manifestă tinerețe a jocului
și pilduitoare empatie profesională, drept premise ale unei remarcabile seri de teatru.
Unul dintre cei doi prieteni „de-o viață” (Gelu
Nițu) a fost gonit de-acasă de către soție, când

aceasta a dat peste un bilețel cu numele și telefonul unei presupuse amante. La ceas de noapte,
părăsit de bucurii și speranțe, fără chef de viață,
instalat cu chirie într-o modestă locuință, unde îi
țin de urât doar câteva glastre cu flori care suportă
cu greu căldura și un ventilator ce spânzură din
tavan și merge doar când vrea el, își amintește că
se află în pragul „eclipsei de Lună” și hotărăște
să-și alunge singurătatea urmărind acest spectacol împreună cu un vechi prieten (Constantin
Cojocaru), la un pahar de Jack Daniels. Urmează
o conversație când afectuoasă, plină de căldură
și umanitate, când marcată de un spontan umor
sau neașteptat de dramatică, din care nu lipsesc
injuriile, agresiunea fizică și alungarea musafirului din casă, doar pentru puțin timp, până când
acesta din urmă, dezvăluindu-și propria singurătate datorată decesului soției, cei doi vor reuși să

Teatru
Film
se împace unul cu celălalt, dar mai ales amândoi
cu povara anilor și a sănătății nu tocmai perfecte,
cu rănile sufletești în perspectiva de neinvidiat a
unei dezarmante solitudini. Un moment tensionat este prilejuit de criza de inimă a nefericitului
musafir, bruftuluit de gelosul său prieten, atunci
când gazda află că acela a cunoscut-o pe soția
lui mai înainte de nuntă și luna de miere. Sunt
clipe în care ambianța pașnică, înviorată de evocarea plină de haz a unor peripeții ale tinereții,
stropită mereu și mereu cu pahare de scotch, se
răstoarnă într-o nebănuită violență, ce parcă le
scoate în evidență celor doi și sangvinitatea și
neputințele. Finalul îi găsește însă pe amândoi
resemnați și refugiați unul lângă altul, umăr
lângă umăr, obosiți de viață, de alcool și de singurătate, dar „agățați” pentru o clipă de această
neprețuită și reconfortantă certitudine a prieteniei netulburată de amintiri și de abisul sufletesc.
Sunt clipele în care toate gândurile cenușii par
date uitării, în fața unei așteptări miraculoase a
spectacolului oferit de „eclipsa de Lună”. Ar putea
fi o așteptare nu mai puțin pasionantă decât
aceea din teatrului lui Beckett, adică deschisă
și la unele adânci meditații asupra trecerii fiecăruia dintre noi prin „tunelul timpului”, până la
capătul tuturor încercărilor generate de aventura
existenței. Conversația este populată de o spectaculoasă complemetaritate între cei doi, ursuzul
și capriciosul, când monoton când impenetrabil
prieten „exilat” din spațiul conjugal și mucalitul
său musafir, mai apăsat de vârstă dar vrednic la
pahar, sau grăbit către o gafă capabilă să trezească
mânia incendiară a celuilalt.
Prin mimică, intonație și gesturi, prin veritabila „artă” de a-l asculta pe celălalt sau prin
grăitoarele lor tăceri, întregul dialog este demn
de talentul generos, de inteligența profesională
și de bogata carieră prin care cei doi actori onorează acest spectacol înnobilat în opinia noastră
de însuși rafinamentul simplității și, paradoxal,
de asprimea unică a locației de la „Unteatru”. ■

Premiile Oscar la a 90-a ediție

C

ea mai veche (16 mai 1929), dar și cea mai
așteptată competiție din cinematografie este
decernarea de către Academia Americană de
Film a Premiilor Oscar ajunsă, în acest an, la cea
de-a 90-a ediție (a 65-a televizată) și care s-a desfășurat în noaptea de 4-5 martie, la Teatrul Dolby
din Hollywood, Los Angeles. Gazda evenimentului din 2018 a fost Jimmy Kimmel, cunoscut mai
ales pentru talk-showul difuzat pe postul ABC.
De succesul din acest an la „cel mai bun film”,
„cel mai bun regizor”, „cea mai bună scenografie”
și „cea mai bună coloană sonoră” s-a bucurat, cu
cele mai multe trofee la această Gală, lungmetrajul The Shape of Water, în regia lui Guillermo
del Toro, avându-i în rolurile principale pe Sally
Hawkins, Octavia Spencer și Michael Shannon.
The Shape of Water (Forma apei), un film fantastic, cu acțiunea plasată în anii ’60, în timpul
Războiului rece, la o bază secretă din SUA,
unde lucrează, ca femeie de serviciu, Elisa
(Sally Hawkins), cea care ajunge să aibă o legă-

tură unică cu o creatură hominidă amfibie.
Premiul pentru „cel mai bun rol
principal feminin” l-a primit Frances
McDormand, cu rolul din drama Three
Billboards outside Ebbing, Missouri (Trei
panouri publicitare), în regia lui Martin
McDonagh, iar pentru „cel mai bun rol
principal masculin”, actorul Gary Oldman pentru
rolul Winston Churchill din filmul Darkest Hour
(Ziua decisivă), regizat de Joe Wright.
Oscar pentru „cea mai bună actriță într-un
rol secundar” a fost înmânat actriței Allison
Janney, prezentă în pelicula I, Tonya, iar pentru
„cel mai bun actor într-un rol secundar” lui
Sam Rockwell, cu rolul Dixon din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Oscarul pentru „cel mai bun cântec original” s-a decernat melodiei Remember Me din
filmul Coco, cel care a primit și Premiul Oscar
pentru „cel mai bun film de animaţie”. Acestea
au fost doar o parte dintre cele 24 de categorii

premiate cu numeroase (122) nominalizări.
Ca de fiecare dată, prima probă, mult așteptată de criticii și creatorii de modă, a fost defilarea
pe covorul roșu de la intrarea în Teatrul Dolby de
pe bulevardul Hollywood. Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie și Merryl Streep
sunt printre actriţele apreciate pentru ţinuta
aleasă, însă actriţa care a primit laude de la toți
cei prezenți, și nu numai, a fost Rita Moreno (86
de ani), care a venit în aceeași rochie pe care a
purtat-o în 1962, când a câștigat trofeul Oscar
pentru „cea mai bună actriță în rol secundar”, cu
rolul Anita din filmul West Side Story. ■
Cl. MILOICOVICI
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Dodo
NIȚĂ

onino Benacquista este un scriitor
francez bine cunoscut în România.
Primul său roman a apărut la noi în
1991, la editura Omega Press: Trei pete roșii pe
fond negru. Anul următor aceeași editură lansează un nou roman al său, Bomba
vie din vagonul de dormit. Apoi, în
1997, editura Nemira a publicat unul
dintre romanele sale cele mai premiate: Comedia Rataţilor. În 2006,
tot la Nemira, apare noul său roman,
Malavita, și reeditează Comedia
Rataţilor. În fine, în 2007 îi apare la
editura Rao romanul Alter Ego.
În Franţa, Benaquista este nu
doar un foarte îndrăgit romancier,
ci și un apreciat scenarist de filme și
de benzi desenate.
Tonino Benacquista s-a născut în 1961 la
Paris. În copilărie nu-i prea plăcea să citească,
studiile nu și le-a terminat, a practicat diverse
meserii ocazionale (steward pe vagon-lits, de
exemplu) din care însă își va trage inspiraţia
pentru viitoarele sale romane.
A debutat în 1985 cu romanul poliţist Épinglé comme une pin-up dans un placard de G.I.,
în colecţia „Serie noire” a prestigioasei edituri
Gallimard. Volumul său s-a bucurat de succes,
așa încât îi vor mai apărea și alte cărţi tot în aceeași colecţie: La Maldonne des sleepings, în 1989,
Trois carrés rouges sur fond noir, în 1990, La
Commedia des ratés, în 1991, toate trei traduse în

Așa cum se întâmplă cu scriitorii profesioniști în Franţa, și Benacquista poartă mai multe
caschete: a semnat numeroase scenarii de filme
și de teatru (unele adaptate după propriile
sale romane) încă din 1987, dar și scenarii
de benzi desenate. Astfel, în 1998 semnează,
alături de desenatorul Jacques Ferrandez, albumul L’Outremangeur. Banda desenată narează
mezaventurile unui comisar de poliţie obez și
s-a bucurat de un incredibil succes: a primit
premiul „René Goscinny” pentru cel mai bun
scenariu chiar în anul apariţiei, a fost reeditată
de două ori, în 2003 și în 2010, și a fost adaptată pentru marele ecran în anul 2003.

Vor urma La Boîte Noire, tot cu Ferrandez,
în 2000, Coeur Tam-Tam, desene de Olivier
Berlion (2003), Trois fois un, desene de Gabrielle Piquet (2007), L`Amour Cash, desene de
Philippe Bertrand (2008), La Commedia des
ratés, desene Olivier Berlion
(2011), Les Cobayes (2014), Les
Trois Femmes rouges (2015),
Le Guide Mondial des records
(2017), ultimele trei desenate
de Nicolas Barral.
Barral este desenatorul favorit al lui Benacquista: împreună
au mai publicat două albume
din seria Dieu n’a pas réponse
à tout, în 2007 și 2008, al căror
personaj principal este însuși…
Dumnezeu. Primul titlu din
serie va primi premiul „Albert Uderzo” pentru
cel mai bun album publicat în 2007.
Fan BD până la capăt, Bennacquista traduce în anul 2010 primul album al seriei
poliţiste americane Parker, scrisă de Richard
Stark și desenată de Darwyn Cooke și tot acum
semnează scenariul – alături de un alt scriitor
celebru, Daniel Pennac, la albumul 74 din seria
„Lucky Luke”: Lucky Luke contre Pinkerton.
Tonino Benacquista, fiu de imigranţi italieni
săraci stabiliţi în Hexagon, este astăzi, la nici 60
de ani, un autor complet: scriitor, scenarist BD,
cineast și actor, multipremiat și îndrăgit în egală
măsură de cititori, cinefili și bedefili. ■

Revista Scriptor (Nr. 3-4/ 2018) reunește între
paginile sale ample rubrici de poezie, proză, dar și
cronici interesante pe marginea celor mai noi apariții editoriale. Printre semnatarii rubricii
poeziei vom întâlni nume precum Ion
Pop, Gellu Dorian, Dan Bogdan Hanu,
în timp ce spațiul prozei este reprezentat
de Radu Negrescu-Suțu, Radu Părpăuță
sau Ioan Florin Stanciu. Un interviu interesant este realizat de Simona
Modreanu care înregistrează reflecțiile
scriitorului Jean Rouaud cu privire la
romanul francez. Despre complexitatea
întrebărilor existențiale în cadrul unei
discipline precum filosofia scrie Ștefan
Afloroaei – Nu răspunsurile ne lipsesc, în timp
ce Ioan Buduca analizează experimentul livresc
propus de Edgar Allan Poe (un muribund supus
hipnozei) printr-o incursiune în domenii variate,
de la neurologie, la teologie și filosofie. În articolul intitulat Două romane de Henry James, Codrin
Liviu Cuțitaru interpretează Desenul din covor și O
coardă prea întinsă în relație cu estetica promovată
de autor în eseurile sale teoretice, raportând cele
două romane și la exegezele ulterioare privind

„credibilitatea naratorului”. Ancheta revistei este
coagulată în jurul Semicentenarului Junimea 50,
formulată de Lucian Vasiliu, printre respondenții chestionarului se numără Gheorghe Drăgan,
Horia Zilieru, Ioan Holban etc. Andrei Moldovan realizează o cronică la volumul semnat
de Alexandru Zub – Mihail Kogălniceanu. Un
arhitect al României moderne,
în timp ce Constantin Cubleșan
scrie despre volumul de poeme
Oameni obosiți, semnat de Andrei
Bodiu. Stelian Țurlea realizează o
cronică la insolitul roman polițist
scris de universitarul
Caius Dobrescu (Praf
în ochi), ce reprezintă
continuarea de la deja
cunoscutul Moarte în
ținutul secuilor.
Revista Viața Românească (Nr.
1-2/ 2018) ne propune un interesant editorial semnat de Nicolae
Prelipceanu – Șocul libertății, în
timp ce personalitatea eminesciană
este omagiată în cadrul dosarului
Eminescu 168 – semnează, cu această ocazie,
autori precum Mihail Gălățanu, Gheorghe
Simon și Radu Cernătescu. George Banu scrie
despre Extremele teatrului și teatrul extremelor,

analizând, în acest sens, concepte și procedee
precum separarea, extinderea și eliminarea, în
timp ce Adrian Mureșanu publică eseul intitulat N. Steinhardt și arta îndepărtării. La rubrica
destinată poeziei vom întâlni nume precum Constantin Abăluță, Leo Butnaru, Radu Alexandru,
Roberto Kuzmanovici, iar proza este reprezentată
de Liliana Corobca, Paul Diaconescu ș.a. În articolul Dincolo de rampă, Daniel Cristea-Enache
analizează dramaturgia lui Mihail Sebastian,
centrându-se asupra piesei Jocul de-a vacanța,
în timp ce Irina Petraș semnalează apariția unei
ediții de lux Ion Agârbiceanu, iar Victor Ivanovici despre Dinu Flămând: Icoană și
privaz. Despre Nicolae Iorga și Alexandru Ciorănescu, o prietenie așa
cum a fost scrie Ștefan Ion Ghilimescu, iar Sonia Elvireanu analizează
Jurnalul nepublicat al lui Dumitru Ciurezu. Despre similitudinile
narative și ideatice dintre romanele
Horetensiei Papadat-Bengescu și
cele aparținând ciclului proustian
scrie Gheorghe Grigurcu, iar Rodica
Grigore, în articolul intitulat Stoicism
și melancolie, analizează romanul Epoca de fier,
publicat de scriitorul sud-african J. M. Coetzee
în 1990 și tradus și în limba română. ■
Red.

keanos

românește, după 1990, așa cum am menționat.
Benacquista a trecut de la „roman noir” la
romane pur și simplu: Saga, 1997, Quelqu’un
d’autre, 2001, Malavita, 2004, Malavita encore,
2008, Homo Erectus, 2011, Romanesque, 2016.
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Iulian Segărceanu –
Intermezzo de început de primăvară

mai stranie asociere a doi artiști
așezați în asemenea măsură la poli
opuși este greu de imaginat, este la
fel cum ai asocia un virtuoz pianist cu un
contorsionist, ori un poet cu un împletitor
de nuiele.
Galeria de artă Craiova a UAP a oferit
recent, în mod democratic, aleator, și nemotivat publicului pictura lui Iulian Segărceanu
și fotografia lui Mihnea Șerban Fronie.

nu este superficial, nu este cordial, este tensionat, exuberant, convulsiv, tragic în multe
momente.
Este de așteptat ca după acest popas să
urmeze altceva, dacă acel altceva va întârzia să apară înseamnă că răgazul oferit de
artist la sfârșit de februarie primăvăratecă
și început de martie hibernal a fost doar un
capriciu, o recreație, o odihnă de weekend și
nimic mai mult, asemenea unui maratonist
care simte că are nevoie de un respiro, de
un gât de apă, de o gură de aer pentru
a-și continua cursa vieții către o linie
de finish niciodată conturată, doar
bănuită a se apropia eliberator, final
răzbăvitor binemeritat de cei care dau
mai mult decât cer, de cei pentru care
generozitatea este asemenea unei tare
genetice, de cei pentru care altruismul
este o datorie statuată din facere. Luați-i
lui Iulian Segărceanu penelul și culorile
și îl veți ucide, culorile sunt vocea lui,
sunt cuvintele lui, este simfonia pe care
risipește în eterul încărcat de sublim ce
îl înconjoară și care ne copleșește, care
ne găsește întotdeauna dezarmați pentru
că la ceea ce face el nu ai cum să reziști.
Am devenit poate nepermis de pasional,
poate chiar patetic așa se întâmplă când
mă aflu în fața unui artist de asemenea
calibru, uit de măsură, uit de criterii, mă
Pentru orice instalație complexă, orice las la discreția stării de prizonier voluntar,
utilaj sofisticat, orice linie de fabricație vine complet dezarmat, abandonat celei mai sinun moment când totul trebuie resetat, recali- cere prețuiri.
brat, reprogramat, vine un moment când
producția este întreruptă și se intră în
probe, în experimente, în testări pentru
noua gamă de produse ce stă să intre în
fabricație. Iulian Segărceanu pare să-și fi
oprit instalația de produs artă figurativă
pentru un răgaz nonformal, denumit
chiar de autor drept un discurs abstract.
Paleta a rămas aceeași, tonurile sunt la
fel de tensionate, tușa identic insolentă,
Iulian Segărceanu emană tragism profund și sublim lugubru chiar și când pare
că se joacă. În spatele bonomiei aparente
a personajului găsim un artist frământat
de neliniști corozive, de spaime abisale,
de tragism îngemănat mereu cu nesupunere. Când pictează, Iulian Segărceanu
nu este personajul afabil, concesiv, chiar
frivol de zi cu zi, este cu totul și cu totul
diferit. Când pictează nu este cabotin,
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Despre Mihnea Șerban Fronie, cândva
concitadinul nostru și despre candidele sale
fotografii, scăldate de aceeași monotonă
tonalitate călduță de sorginte photoshopistă, nu pot spune decât că ar trebui să-și

cumpere de la talcioc un bătrân, vetust și
arhaic 35 mm și să învețe să fotografieze.
Manierismul afișat poate cel mult să câștige
prețuirea domnișoarelor naive ori a pensionarelor senile, pentru noi este o lecție
despre cum este să te naști bătrân. Eram
dispus să tolerez stângăciile, eram gata să
înțeleg excesele, eram pregătit să iert naivitățile, le puneam pe seama unei pubertăți
întârziate, pe nepriceperea inerentă oricărui
început, nu pot accepta însă abandonul în
fața clișeelor, a prefabricatului, a stereotipiilor. Nu vreau să fac un studiu despre cum
nu trebuie să devii artist, despre cum nu
trebuie să fii tânăr, despre cum nu trebuie
să mimezi visul, să simulezi neliniștea, să
parodiezi adevărul. Fii tu însuți, și lumea
va înțelege dacă ai ceva de dat sau nu ești
altceva decât un jalnic epigon.
Iată cum poți părăsi o galerie extaziat și
oripilat în același timp. ■
24 pag. – 5 lei
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