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Dorin Tudoran

oet, eseist, gazetar cu o activitate îndelungată și valoroasă,
Dorin Tudoran susține timp
de peste trei decenii valorile românești din exil și din țară care se opun
sistemului comunist. Scrisă în limba
română, parte din opera sa este tradusă în engleză de scriitori români
aflați în emigrație și cunoaște o evoluție în funcție de ideologia și viața
socială din epoca pe care o traversează. Disident recunoscut, Dorin
Tudoran este al doilea scriitor, după
Paul Goma, care intră în opoziție
deschisă cu dictatura. În multe dintre
cărțile sale vorbește de anormalitatea
din România și vine cu aspecte curajoase susținând că „lipsa normalității
«împinge» la extremism”, dezvoltând
polemici aprinse.
Dorin Tudoran s-a născut la data
de 30 iunie 1945, la Timișoara. Are
o copilărie traumatizată de despărțirea părinților când avea doar 7 ani;
o perioadă locuiește cu bunicii din
partea mamei, la Ștefănești-Argeș,
„un sat foarte frumos desprins parcă
din Moromeții, dar aflat în Muscel”.
Atunci a fost martor unui eveniment
care l-a marcat profund, când unul
dintre frații mamei sale, tocmai eliberat de la Canal, a fost arestat brutal
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Constantin Brâncuși –
Tête du premier pas

din nou. Mama sa reușește să se mute
la București, dar nu are locuință, așa
că, de foarte tânăr, a trebuit să stea
la internatul Liceului „Mihai Viteazul”, cu dispensă de vârstă, alt episod
trist despre care Dorin Tudor va
mărturisi mai târziu că este unul din
motivele deselor sale reacții violente
la nedreptate și injustiție. Urmează
Liceul „Mihai Viteazul” din București obținând bacalaureatul în 1963,
apoi Facultatea de Limba și Literatura
Română a Universității din București,
cu licența în 1968. Tatăl său scria
poezii, în 1938 a publicat vol. Rod
peste mâine pentru care G. Călinescu
l-a citat în Istoria Literaturii Române
la secțiunea „Noua generație”, iar
George Togan l-a introdus în antologia Ne cheamă Ardealul ‒ Cântece
pătimirii din urmă (1944).
Își începe activitatea literară ca
redactor la publicațiile românești
pentru străinătate (oct. 1971 – mart.
1973), apoi, în aceeași calitate, la revistele „Flacăra” (mart. 1973 – iul. 1974)
și „Luceafărul” (iul. 1974 – oct. 1980).
Beneficiază de trei burse în Franța și
RF Germania (1979-1981). În Germania, i se propune să lucreze la postul de
radio Europa Liberă, dar refuză.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Dorin Tudoran

n perioada 1977-1981 face
parte din Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor
din RSR, de unde în 1981 demisionează, la fel și din PCR, al
cărui membru devenise, după
care vor urma șicanări și persecuții împotriva sa. În 1982
adresează o scrisoare deschisă
lui Constantin Noica pe teme
de rezistența prin cultură („Să
rămânem tineri și înțelepți”),
publicată în revista „Steaua” (nr.
2, febr. 1982). În acest an este
ales membru asociat al Secției
franceze a PEN-Clubului Internațional. Amplul eseu, în XI părți,
intitulat Frig sau frică? Sau despre condiția intelectualului român
de azi, scris în limba română și publicat în revista „Ethos” (nr. 5,
1984), apoi în limba franceză în revista „L’Alternative” (nr. 29-30,
1984), tradus de Marie-France Ionesco, și în limba engleză, într-o
broșură, tradus de Vladimir Tismăneanu, a fost apreciat pentru
curajul autorului și considerat textul „cel mai îndrăzneț pe care
l-a trimis peste hotare un scriitor român de la Paul Goma încoace”.
În aprilie 1984 Dorin Tudoran adresează autorităților române
o scrisoare prin care solicită emigrarea împreună cu familia, dar
nu primește niciun răspuns și atunci se hotărăște să-i adreseze lui
Nicolae Ceaușescu un memoriu amplu (1 aug. 1984) prin care motivează dorința sa de a părăsi țara: „Excelență […] Ca scriitor, cetățean
și părinte m-am convins definitiv că între credințele mele cele mai
profunde despre Om și Drepturile sale inalienabile, Libertate și
Democrație, Dialog și Opinie, Cinste și Echitate, Cultură și Educație,
Patriotism și Sacrificiu etc. și realitățile românești de azi există o prăpastie de netrecut...” Nu primește răspuns și reia scrisoarea, adăugând
un Post-scriptum (17 sept. 1984), iar prin intermediul lui Mihai Botez
textul este trimis în străinătate și difuzat la postul de radio Europa
Liberă, reprodus apoi în revista „Limite” (nr. 46-47, mai 1985). Ca
urmare, este amenințat de Procuratura Municipiului București cu
un proces penal și este anchetat timp de 12 ore, alături de fiica sa de
9 ani. Devine astfel un scriitor interzis, cărțile sale sunt retrase din
librării și orice prezentare a lor suspendată. Rămâne fără serviciu și
declară greva foamei pentru aproape două luni, se îmbolnăvește grav
și încearcă să obțină o audiență la Consulatul SUA din București. În
cele din urmă, la 24 iulie 1985, i se permite să plece din țară, ca expatriat, împreună cu soția și fiica, cu condiția să nu facă nicio declarație
politică, obținând azil politic în SUA. „Am plecat fiindcă mi se urâse
cu binele [...] Am plecat și pentru că am auzit teribila frază: «Nu te
omorâm, noi te reabilităm».” Într-un interviu mărturisea că „toată
viața s-a simțit român”, plecarea din țară l-a ajutat să înțeleagă „cum
merge lumea, cum ar putea să meargă mai bine o țară, care sunt
diferențele dintre o societate stabilă, mai aproape de normalitate, și
una în care încă se zbate să-și croiască o identitate”. Perioada aceasta
este descrisă în volumul De bună voie, autobiografia mea.
În America este tratat ca refugiat politic persecutat și invitat la
diverse emisiuni. Adaptarea nu a fost ușoară, pentru că, în cuvintele
lui, nu s-a „considerat niciodată un produs de export foarte bun”.
Lucrează primii doi ani la radio Vocea Americii, după care scoate
două dintre cele mai bune publicații ale exilului românesc: „Agora”
(1987-1992) și „Meridian” (1990-1991) în care publică articole critice
despre situația din România. Din 1993 până în 2000 este director de
programe pentru România și Republica Moldova în cadrul Fundației World Learning pentru sisteme electorale din Washington D.C.
Dorin Tudoran începe să lucreze din 1987 ca cercetător
asociat la Foreign Policy Reaserch Institute din Philadelphia,
apoi redactor la Departamentul românesc al postului →
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de radio Vocea Americii (febr. 1988 - nov.
1990) și membru în Comitetul Executiv al
PEN-Clubului american, Secția scriitori în exil
(1988-1992). Este visiting professor la Departamentul de Științe Politice al Universității din
Connecticut (1986) și consultant la Departamentul de literatură comparată în cadrul The
Catholic University of America (1987).
Se alătură și se implică într-o serie de
colective redacționale la reviste culturale, ține
numeroase conferințe ca invitat la peste 20 de
universități nord-americane și vest-europene, la
posturi importante de televiziune din New York
și Paris. Colaborează cu versuri la reviste românești din exil precum „Limite”, „Contrapunct”,
„Cuvântul românesc”, „Micro-Magazin” din New
York, editează împreună cu Ion Caraion revista
internațională de poezie „Don Quichotte”.
Textele protestelor sale din perioada de
disidență și articolele publicate în SUA, în
revistele „Agora” și „Meridian”, precum și cele
din „România literară”, „Vatra”, „Cotidianul” și
„Adevărul” le adună în volumul Kakistocrația
(1998), prefațat de N. Manolescu și cu o postfață a autorului. Portretul pe care i-l face criticul
e de reținut: „Dorin Tudoran e un sentimental,
fidel prin atașament profund, nu prin interes.
Agresivitatea lui (căci e un polemist înnăscut)
stă pe această cutie emoțională de rezonanță. Se
implică în tot ce se petrece cu el și cu alții. E
sarcastic, dar nu ironic: nu ia distanțe, participă;
nu se bucură când i se împlinesc pesimistele previziuni, suferă; nu-și urăște adversarii (deși îi face
praf câteodată), se urăște pe sine când își vede
confirmate aprehensiunile.” În prima parte a
volumului sugerează motivele pentru care autorului i s-a impus interdicția și cum a fost împins
spre soluția emigrării, iar într-un capitol intitulat
O carte albă cu multe găuri negre sunt strânse 20
de comentarii la Cartea albă a Securității ‒ Istoriile literare și artistice 1969-1989. Volumul are un
caracter documentar puternic și clarifică aspecte
din viața și activitatea autorului.
Debutează publicistic în revista „Amfiteatru” (1968), iar editorial cu volumul Mic tratat
de glorie (1973), pentru care obține Premiul
Uniunii Scriitorilor. Critica literară îl consideră
pe deplin format la data debutului, când împlinise 28 de ani. Pentru Laurențiu Ulici este un
„neoromantic, iubitor de clar-obscur”, iar pentru
Nicolae Manolescu apare ca un „fantast și critic,
plin de prospețimea senzațiilor și totodată capabil de rafinament”, I. Negoițescu consideră că D.
Tudoran „excelează în estetica inconfortabilului,
mai cu seamă sub forma agresiunii”. Prima parte
a volumului, omonimă cu titlul, se deschide cu
poezia Martor pe care autorul o reia și în alte
volume: în noaptea aceea începuse copilăria/
despre care nu voiam a povesti niciodată/ vocea
groasă a fluviului dărâmase poduri/ mirosind
a bătrânețe și oameni/ lucrurile mă priveau cu
blândețe/ o eram singura dovadă a existenței
mele/ singura pe care nu o puteam înlătura/ și în
vremea aceasta lângă mine/ crescuse multă multă
nostalgie. În partea a doua, intitulată Cerere de
grațiere, autorul are o poezie preferată: dacă
unul dintre voi/ s-a visat astă-noapte centaur/
îl aștept lângă mine/ vom sta frunte pe frunte/

căutând unul în ochii celuilalt/ locul unde să poposim/
și cel ce va orbi/ va fi întâiul
dintre noi/ iar trupul său ne
va îndestula o vreme. (Astănoapte centaur)
În volumul Semne particulare (1979) autorul schimbă
maniera, sentimentul însingurării devenind pregnant.
Chiar aerul a putrezit între
noi,/ nu te mai văd, nu te mai
aud și mi se pare/ golul acesta
o nouă planetă/ fără copaci, fără zăpezi și fără
mare.// Dacă m-arăt eu sunt sortit pieirii,/ frunte
dormind la gura unei carabine ‒/ n-am să-mi
acopăr fața voi privi/ pedeapsa transparentă lipindu-se de mine. (Pedeapsa transparentă)
Activitatea literară din România a lui Dorin
Tudoran, până la expatriere, este una productivă.
De la debutul cu volumul de versuri Mic tratat
de glorie (1973), publică numeroase cărți de
poezie (Cântec de trecut Akheronul, 1975; O zi
în natură,1977, Premiul pentru Poezie al USR;
Uneori, plutirea, 1977, Premiul pentru Poezie al
USR; Respirație artificială, și Pasaj de pietoni,1978;
Semne particulare. Antologie, 1979), eseistică,
publicistică și interviuri (Martori oculari. Reportaje, în colaborare cu Eugen Seceleanu, 1976;
Biografia debuturilor, interviuri, 1978; Nostalgii
intacte, interviuri, 1982; Adaptarea la realitate,
1982),continuând în același ritm și după 1989.
După plecarea din țară îi apar volumele de
versuri: De bună voie, autobiografia mea (1986),
volum de poeme pe care reușește să-l trimită în
străinătate, fiind comentat de Virgil Ierunca și
Alain Paruit într-o serie de emisiuni la Europa
liberă, publicat apoi de Ion Caraion și Victor
Frunză în Germania. O nouă ediție apare în țară,
în 1990, dedicată celor doi scriitori emigranți.
Optional Future. Poems (traducere în limba
engleză de Marcel Corniș-Pop, Alabama, 1988);
Frost or Fear? On the Condition of the Romanian Intellectual (traducere în limba engleză de
Vladimir Tismăneanu, Alabama, 1988); Ultimul
turnir (antologie întocmită de Mircea Mihăieș,
1992); Viitorul facultativ. Poezii alese/Optional Future, ediție bilingvă, traducere în limba
engleză de Marcel Corniș-Pop, cu o prefață de
Ion Bogdan Lefter (Fundația Culturală Română,
1999), Tânărul Ulise. Antologie (prefață de
Mircea Mihăieș, 2000); Pisicuț (Somnografii), antologie, cu un titlu ironic, și postfață de
Mircea Martin, 2011; Poeme din Ithaca, o miniantologie trilingvă (română, latină și maghiară,
Budapesta, 2016). Dorin Tudoran este autorul a
numeroase volume de interviuri: Onoarea de a
înțelege. Interviuri (1998); Eu, fiul lor. Dosar de
securitate (2010) este de fapt dosarul de urmărire
a autorului și cuprinde o selecție de documente
informative din perioada 1976-1986, din cele
18 volume, cu un text al lui D. Tudoran în care
explică cum trebuie citite documentele. În „Adevărul” preciza că a publicat volumul provocat de
Ion Cristoiu, care scria în „Jurnalul literar” că „ar
fi avut legături cu Securitatea”.
Dorin Tudoran desfășoară o întinsă activitate
publicistică, în revista „Luceafărul” susține, în
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perioada 1974-1978, rubrica
„Biografia debutanților”, textele publicându-le în volumul
cu titlul omonim (1978) și
Nostalgii intacte (1982), reeditate ulterior în vol. Onoarea
de a înțelege (1998). O mare
parte din publicistica sa are
o vizibilă tentă polemică. În
Argument la volumul Nostalgii
intacte mărturisea că intenționa să realizeze o istorie a
literaturii române contemporane în 100 de interviuri, urmărind procesul
formativ ‒ spiritual, profesional ‒ al autorilor,
debutul lor în presă și cel editorial, dar timpul nu
i-a permis să realizeze acest proiect decât parțial
(42 de interviuri în volumele menționate).
După 25 de ani de disidență în America,
Dorin Tudoran revine de mai multe ori în țară
continuându-și activitatea literară și prezența în
viața publică. Își reia colaborările în presa culturală din România și devine titular de rubrici la
„România literară”, „Vatra”, „Jurnalul național”,
„Ziua” și realizează numeroase interviuri, ține
conferințe cum este cea de la Ateneul Român, o
dezbatere în dialog cu Nicolae Manolescu, Un
ideal pierdut: normalitatea (30 mai 2011). Articolele polemice și comentariile politice scrise în
perioada 2002-2005 în „Adevărul”, „Adevărul
literar și artistic”, „Cotidianul”, „Cuvântul libertății”, „Evenimentul zilei” și „Jurnalul național”
le strânge în volumul Absurdistan. O tragedie cu ieșire la mare (2006). Comentând acest
volum, Mircea Mihăeș aprecia că „Publicistica
din Absurdistan este aceea a unui autor care
privilegiază excesul, dar nu batjocorește logica.
Imensele nedreptăți, acuzațiile enorme, retorica
perfect manevrată a ironiei mușcătoare sunt subsumate întotdeauna unei idei de bun-simț.”
O perioadă Dorin Tudoran intră în politică
și acceptă postul de consilier de campanie electorală a Partidului Umanist Român ce avea ca
președinte pe Dan Voiculescu (care îi propune lui
D. Tudoran să candideze la președinția României,
în 2004, dar scriitorul refuză). În momentul când
PUR s-a aliat cu PSD pentru a candida împreună
la alegerile din noiembrie 2004, iar Dan Voiculescu s-a dovedit că a avut strânse legături cu
Securitatea, Dorin Tudoran reziliază contractul
de consiliere electorală. Din noiembrie 2004 este
redactor al publicației „Democracy at large” din
Washington, revistă consacrată teoriei și practicii
edificării societăților democratice.
Pentru activitatea sa literară este distins cu
Premiul special al Uniunii Scriitorilor (1992),
Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”
‒ Opera Omnia (2009) și Ordinul Național
„Steaua României” cu grad de Cavaler (2020).
Poet original și conștiință civică a timpului său, Dorin Tudoran rămâne un nume de
referință în istoria literară și un militant nonconformist în mișcările politice și sociale, o
voce autentică, un intelectual neliniștit care
dorește să lase o urmă nu doar în poezie, ci și
în istorie, urmărindu-și idealul literar și civic
în emigrație, și alăturându-se celor care au
protestat din interiorul sistemului comunist. ■
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Constantin
CUBLEȘAN

na dintre conștiințele critice actuale,
cele mai iscoditoare, tentată de investigații analitice, speculative nu mai
puțin, nu doar în literatură ci în fenomenul
cultural/filosofic în general, Irina Petraș face
o ingenioasă și, în felul ei, o șocantă sinteză
ideatică a tuturor (a celor mai multe) volume
de eseuri ale sale, precedente (Un veac de
nemurire, 2004; Știința morții, 1995, 2001;
Limba stăpâna noastră, 1999; Despre locuri și
locuire, 2005; Despre feminitate, moarte și alte
eternități, 2006; Locuirea cu stil, 2010; Ochii
minții, 2010 ș.a.), reținând ideile care convergeau sau care vizau direct creația eminesciană:
Eminescu – începutul continuu (Ed. Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021).
Cele 12 eseuri ale volumului reiterează
ideea că fiecare generație de cititori, de-a
lungul timpului, s-a aplecat cu aplomb asupra
operei lui Eminescu, lucru de altfel obligatoriu pentru evoluția gândirii noastre critice, fără
însă a se fi spus vreodată ultimul cuvânt asupra
ei și, cu siguranță, nici în viitor nu se va putea
spune totul în această cauză întrucât fiecare
cititor, fiecare generație de cititori și-a revendicat opera Eminescului dintr-o perspectivă
nouă, judecând-o din nou și din nou, având
la-ndemână bagajul uriaș de studii care s-au
scris despre această operă, dar mereu existând
posibilitatea de a descoperi ceva nou în ea, de
a o interpreta într-un orizont îmbogățit de
cunoștințe, conform sensibilități specifice timpului, de fiecare dată. Este ceea ce face și Irina
Petraș, reluând câteva motive, câteva idei pe
care acum le dezvoltă și le nuanțează din perspectiva celor trei decenii, zice domnia sa, de
la prima carte dedicată analizei eminesciene.
Coordonata cea mai pregnantă a discursului domniei sale se dovedește a fi cea care îl
situează pe Eminescu în cadrul romantismului și a romantității (formulare ce-i aparține)
găsind și demonstrând în cuprinsul acestei
opere prezența unui veritabil clasicism dar și
deschiderea reală spre modern/modernitate.
„Etichetat pripit ca «romantic târziu»” – ține
să puncteze cu pătrunzător vizionarism –
Eminescu a apărut în literatura română exact
atunci când aceasta avea cea mai mare nevoie
de spiritul său, când era pregătită să-l primească. Poetul marca o cotitură uriașă, dar și
o continuitate, consolidând ceea ce Dacia literară și pașoptiștii presimțiseră câteva decenii
înainte. Cortegiul romantic de care se însoțește – amărăciune, gust de cenușă, întunecare,
melancolie, durere cosmică, în enumerarea lui
Hugo Friedrich – naște cele mai desăvârșite
armonii conținând deja disonanțele epocii
imediat următoare. Rădăcinile adânci ale
scrisului său, mergând până la poezia populară, ca și viabilitatea limbii sale poetice până
astăzi sunt argumente ale romantității sale, ale
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Eminescu – recitirea azi
noutății de esență, ale neliniștii și spiritului
său insurecțional. Celebrul «eu rămân ce-am
fost/ Romantic» poate fi receptat ca o dovadă a
netei conștiințe de sine. «Am fost» și «rămân»
sugerează atemporalitatea sau eternitatea unei
condiții indiferente la scheme exterioare. Titu
Maiorescu a prezis exact: «literatura poetică
română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbii naționale, care
și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare
pentru toată dezvoltarea viitoare a veșmântului
cugetării românești»”.

În preocuparea mai veche pentru fundamentarea modernă a limbii literare pe care o
impune Eminescu, domnia sa se exprimă nu
numai metaforic dar și sintetizând astfel aportul fundamental pe care poetul îl aduce limbii
române, ca exprimare de esențe: „Eminescu
locuiește în limba română, ea îl conține, tot
așa cum îi conține pe toți marii scriitori ai
generațiilor succesive. Lucrurile cu adevărat
importante când e vorba de Eminescu, Blaga,
Bacovia, Arghezi, Barbu, Nichita Stănescu,
Sorescu și așa mai departe se întâmplă exclusiv
la nivelul interpretării operei. Pe ea se întemeiază statura identitară. Iar interpretarea e la fel
de importantă indiferent că e vorba de lectura
singuratecă a degustătorului de poezie/literatură ori de lectura profesionistă și împărtășită a
exegetului, autor de studii și cărți. Ele nu laudă
deșert și nu contestă nesăbuit, ci cântăresc și
asumă în durata lungă a istoriei literare”. Sub
acest imperativ este obligatorie orice nouă lectură, în necesitatea de a o racorda la un timp al
prezentului (prezentul nostru, evident). Irina

Petraș e tranșantă în această privință: „a lega
opera de timpul nostru, adică de timpul cititorului, mi se pare totuna cu a o dărui eternității.
Fiindcă Opera, cu majusculă, nu este doar a
timpului ei, ci a Timpului, acesta din urmă
posibil numai prin acțiunea conjugată a celor
care o primesc”.
Beneficiară a unei bibliografii impresionante, exegeta își confruntă re-lectura
eminesciană cu interpretările cele mai importante (teoretice și analitice) formulate în timp,
de la Maiorescu la Călinescu, de la Tudor
Vianu la Vladimir Streinul și de aici la Noica
sau Ioana Em. Petrescu etc. etc., argumentând
eseistic: „Toate fețele vieții și operei au fost
re-citite cu instrumentele zilei și cu sentimentul că sunt încă și mereu multe de spus. Cărțile
au răbdare. Când, în fine, ne vom întoarce
spre ele, nu vom putea decât să recunoaștem
că, dincolo de măruntul scandal de suprafață
stârnit periodic, pripit și, firește, interesat,
în jurul lui Eminescu (și nu doar al lui!), au
existat mereu re-cititori atenți și sobri, care au
cântărit fiecare rând din zestrea culturală cu
instrumente adecvate capabile să țină balanța
în echilibrul ei firesc”. Un asemenea cititor este
Irina Petraș.
Inedită în felul ei se poartă discuția despre
timp, timpul istoric și prezentul, apoi viitorul,
așa cum îl descopere domnia sa în opera eminesciană: „Trecutul este nu povestire a propriei
vieți, recuperare a unui timp pierdut, intim,
ci «marmură», adică re-creare a unei istorii în
coordonate sublime, contra-punctică și veștejitoare a unui prezent social, care la Eminescu
nu aparține timpului, ci unui spațiu potrivnic
eu-lui. «Zilele de aur» sunt create, nu rememorate, sunt efectul «funcției fantasmatice»,
nu pur și simplu al memoriei. E o retrodicție,
o rostire întârziată și intenționat hiperbolică a
unui timp revolut, colectiv, nu individual. Viitorul, pe de altă parte, rămâne o umbră. Visul
său nu prezice, îndeobște, îndreptări viitoare,
calitativ superioare trecutului. La acest nivel
devenirea nu aspiră decât o reactualizare a
unui trecut imaginat ca sublim fiind marmură,
adică solid, coerent, cert. Viitorul se presimte
în așteptarea foarte specifică poetului romantic. Ea ține de nesaț, de dor”.
Sub cheie romantică este recitită frecvența
naturii în poezia eminesciană, propunând
un unghi subiectiv de perspectivă asupra ei:
„Natura romantică e una intimă – respectând
stările/mișcările personajului. Contradictorie
ca și el, loc al înfruntării tuturor antinomiilor.
O mișcare excesivă încarcă decorul imobilizându-l în cele din urmă. În pictură Poussin,
Gainsborough, Constable, Turner, Caspar
David Friedrich vor realiza nu imitații ale naturii reale, ci spații izvorâte din spiritul Artistului.
Continuare în p. 7
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Bio-Poezie (VIII)
Annus Mirabilis 2006
2006! An doldora de revelații! Debutul
meu întârziat 40 de ani, Instrumentul Negru
a fost publicat la Editura Scrisul Românesc.
Acest retur memorabil a fost prima surpriză
a acestui annus mirabilis. În același an s-a
petrecut dezinvolt și coincidental o întâlnire
cu poeta clujeancă Ruxandra Cesereanu. Am
început să corespondăm, ne-am împrietenit
prin e-mail, și tot prin e-mail am scris la
două mâini un poem epic, numit de ea, Submarinul Iertat. Poemul a fost scris direct în
limba română. Fără să-mi dau bine seama,
începusem să scriu o poezie lungă și serioasă
direct pe românește, după patru decenii în
care am scris și publicat exclusiv în engleză.
Acest poem-fleuve s-a manifestat ca un fel
de ființă, cu o voință proprie. Ca într-un
basm, mi-am auzit vocea în graiul natal
răspunzând unei voci feminine în aceeași
limbă. A fost muncă grea. Un roi de scrisori
despre poezie, artă și viață a zburat între
New Orleans și Cluj. Ruxandra, pe care în
carne și oase o întâlnisem o singură dată la
o conferință literară pe litoralul Mării Negre,
mi-a făcut cadou atunci niște scoici. Eu am
crezut că-s podoabe, dar când am deschis
punga de plastic după zborul peste ocean,
m-a izbit un miros puternic de pește putrezit. Se pare că Ruxandra găsise scoicile pe
plajă și mi le dăruise spontan. Este interzis să
aduci carne, legume, semințe sau ființe acvatice peste graniță în Statele Unite. După acest
act ilegal, ritual și material, ne-am cunoscut
prin internet. Am înțeles că un mister marin
se încropise sub ocean, nedetectat de copoii
grăniceri, ceva adânc și literal. Dar nu ne
așteptam la poemul care urma să se ridice
pe spuma valurilor. Submarinul Iertat ne-a
prins febril într-o plasă vrăjită. Ruxandra a
botezat poemul cu acel nume misterios care
a fost în mare parte responsabil de creația
lui ‒ nu știam ce înseamnă acest „submarin”,
și nici de ce a fost „iertat”. Tot ce scriam eu
era sau un răspuns sau o interogare a titlului. Cât timp titlul rămânea misterios, noi
scriam. Fiecare partitură era pentru mine o
încercare de a înțelege titlul, și disatisfacție la
răspuns. Neînțelegerile noastre erau și între
bărbat și femeie, engleză și română, poezie și
filosofie, dar obiectul pe care îl construiam
era în afara persoanelor, era obiect croit din
noi, din întrebările și nepotrivirile noastre,
dar cu o existență independentă, separată.
Submarinul a fost țesut din crize, etape, diferențe de orar, insomnie, certuri și emoții.
Dacă aș fi știut ce vietate iese, nu m-aș fi
crezut capabil s-o concep. Dar așa cu totul,
cum zice Confucius, „drumul lung începe
cu pas mic”.

În 2006 a apărut prima ediție de lux a
Submarinului, cu o prefață de Mircea Cărtărescu, cu picturi de Radu Gheo, o carte
învelită într-o cutie de catifea maro. Au
urmat alte ediții. Încet, masiv și subversiv,
invizibil și spectaculos, Submarinul a ieșit
la suprafață. În 2017 la Editura Charmides a apărut o ediție aniversară cu 110 de
pagini adăugate din corespondența noastră.
Citind aceste scrisori a fost pentru mine o

Andrei Codrescu și Ruxandra Cesereanu

privire adâncă în interiorul iluminat al unui
miracol lingvistic care dezvăluie sub microscopul-electron un glob iluminat de nervi
în mișcare continuă. Am tradus Submarinul
în engleză sub titlul The Forgiven Submarine
(Black Widow Press 2009). S-a întâmplat
încă un lucru ciudat prin câmpia ciudată de
ciuperci a anului petrecut în Submarin: mi-a
fost destul de ușor să traduc secțiunile scrise
de Ruxandra, dar foarte greu să mă traduc
pe mine. Era ca și cum aveam un creier diferit în fiecare limbă, ca două felii de pâine
separate de o foaie transparentă dar impenetrabilă de oțel. Versurile mele românești
se uitau la echivalentele lor în engleză ca un
copil la adultul cu care-și schimbase corpul.
Tremurau neputincioase să înțeleagă cine
erau. Cuvinte și sintagme înțelese perfect,
identice în sens, își priveau metamorfoza
imposibil de atins. Surpriza s-a ameliorat
nițel când am descoperit (sau imaginat) un
tunel subteran între limbi, un tunel prin care
limba română curgea în limba engleză, un
tunel care e bun pentru toate limbile. Este
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posibil să treci prin toate limbile pământului
de la o limbă la alta prin acest tunel.

•

Pseudonimele merită o carte separată.
Unui psihanalist i-ar prinde bine o analiză
clasică, dar ar fi greșită. Un analist jungian ar
nimeri mai aproape, dar n-ar fi nici el corect.
Un lingvist ar fi superficial corect: Perlmutter,
numele tatălui meu, a fost unul din numele pe
care evreii au fost forțați să le adopte
în secolul 19 sub domnia Împărătesei Maria Tereza. Intenția ei a fost
să-i integreze pe evrei în societatea
imperiului austriac cu nume germane. Maria Tereza a încredințat
sarcina listei de nume distribuite
evreilor lui E.T. Hoﬀ man, scriitorul de povești fantastice bazate pe
folclor. Hoﬀ man a ales nume frumoase: Rosen (Roza), Goldberg
(Munte de Aur), Silverstein (Piatră
de Argint), Steinberg (Munte de
Piatră), Rosenstein (Piatră de cuarț),
Perlmutter (Mamă de fildeș) ș.a.m.d.
Din păcate, lista era cam restrânsă
și cam prea poetică. Evreii au fost
ușor de identificat prin numele care
le erau permise. În același timp și-au
pierdut identitatea evreiască fiindcă
și-au pierdut numele ebraice pe care
le moșteniseră de zeci de secole.
Numele lor ebraice vechi au devenit
pentru un timp nume secrete. Tradiția ebraică ține numele ebraice
la botez, dar numai pentru credincioși. În lumea modernă multe
sunt pierdute. Al meu mai există dar îl țin
secret. Primul meu pseudonim, Andrei Steiu,
a fost ales (de mine, din fericire) la o ședință
a cenaclului sibian de miercuri. Subiectul
acelei ședințe era intenția de a-mi da un nume
românesc cu care să public în presa vremii.
Era subînțeles că un nume evreiesc nu putea
să apară în tipar fiindcă evreii nu existau oficial, deci nici numele lor. Membrii au propus
multe: „Aripa”, „Logofetu”, „Sonetescu” etc.,
până am strigat eu „Steiu!”, un nume rezonant cu munții, cu piscurile, cu piatra și cu
colțurile. „Andrei Steiu” a fost aprobat prin
vot și eu am început să muncesc la slujba de
a deveni stâncos, colțuros și înalt. Această
transformare se petrecea pe vremea scrisului
de mână fiindcă puțini oameni și numai oficialii aveau mașini de scris. Caligrafiat în acest
fel, „Steiu” arăta exact ca „stein”, un nume
care însemna și el „stâncă” în limba germană,
dar suna fără îndoială... evreiesc. În orice caz,
am rămas Steiu pentru restul vieții mele de
poet în România.
Continuate în p. 7
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eperele României la UNESCO din
perioada 2015-2020 întregesc pe cea
din partea întâi a textului publicat în
numărul anterior:
▶ 2015, decembrie – Jocul fecioresc din
Transilvania a intrat în Patrimoniul imaterial
UNESCO la doar câteva luni după sosirea mea
la Paris, și este datoria mea de onoare să spun
că ambasadorul care m-a precedat, dl Nicolae
Manolescu și adjunctul său, dl Gabriel Sarafian,
susținuseră cu eficiență acest dosar.
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Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XXXIX)

România la UNESCO
Un bilanţ de ambasador (II)

anului 2017), inclusiv atunci când se părea
că șansele dosarului nostru comun erau în
scădere, am avut o admirabilă colaborare cu
mai mulți colegi europeni, în special omologul meu din Austria.
▶ 2017, decembrie – Mărțișorul și practicile
culturale asociate zilei de 1 Martie au intrat
în Patrimoniul imaterial UNESCO (dosar
depus în colaborare de patru state: România,
Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia de
Nord). Iarăși, a fost o reală bucurie să aflăm

un ambițios spectacol de muzică și dansuri
populare (mai ales dansatoarele din Republica
Moldova au cules ropote de aplauze!), în holul
cel mare al sediului central UNESCO (acolo
unde fac parade ale modei cele mai mari case
pariziene!), audiența a fost la înălțime (ne-a
onorat și conducerea la vârf a UNESCO, inclusiv directoarea generală a organizației), apoi
am început discuțiile pentru repetarea acestui eveniment și în martie 2020... dar nimeni
dintre cei prezenți acolo nu știa că peste un
an de la acest frumos eveniment din 2019
toată lumea avea să fie paralizată! Această
zi a Mărțișorului din 2019 a rămas, pentru
ultimii doi ani, unul dintre cele mai mari evenimente care au avut loc în holul principal al
clădirii UNESCO – și aceasta, din cauza unui
mic virus!
▶ 2018, februarie – am depus la Comitetul
Patrimoniului Mondial, în vederea jurizării,
dosarul Ansamblului Brâncuși de la Târgu-Jiu.
Dosarul, de această dată foarte bine făcut, s-a
dovedit a fi complet (am primit asigurări în
acest sens) și a ajuns până în faza în care (în
vara 2018) urma ca un expert (sau mai mulți)
de la CPM să vină la Târgu-Jiu pentru o verificare la fața locului; însă, fără nici o legătură
Adrian Cioroianu prezentând mesajul României în fața Conferinței Generale UNESCO, noiembrie 2019
cu Brâncuși (sau cu România), pe fondul cen▶ 2016, decembrie – meșteșugul/tradiția rezultatul – și o materializare a eforturilor tenarului care se împlinea atunci de la finalul
țeserii covoarelor de perete a intrat în Patri- noastre comune (inclusiv o frumoasă recepție Primului Război Mondial, anumite polemici
moniul imaterial UNESCO (dosar depus, de Mărțișor pe care am organizat-o în martie au apărut între unele state membre UNESCO
împreună, de România și Republica Mol- 2016, ocazie cu care am organizat un specta- și, în consecință, s-a luat decizia ca dosarele
dova). În momentul în care am primit această col de muzică veche românească (cu solistul depuse și care au legătură cu războaie să fie
frumoasă veste nu m-am putut împiedica să Ion Crețeanu) și o degustare de vinuri româ- analizate separat, caz cu caz. În aceste condirevăd, în minte, covoarele pe care bunicile mele nești dintr-o selecție de elită asigurată de un ții, evaluarea dosarului Ansamblul Brâncuși
le aveau pe pereții „camerelor bune” din casele important producător de la noi; e totodată – Târgu-Jiu s-a amânat sine die (dat fiind că
lor din sudul Olteniei.
plăcerea mea să mulțumesc Ambasadei Româ- acest ansamblu monumental este și el dedicat,
▶ 2017, ianuarie – am depus pentru eva- niei la Paris (Luca Niculescu și colegii săi) și cum se știe, soldaților români căzuți în Primul
luare, la Comitetul Patrimoniului Mondial Institutului Cultural Român la Paris (Doina Război Mondial). Repet: am mare încredere
(CPM), la solicitarea guvernului României Marian și colegii) pentru sprijinul lor. După în șansele acestui dosar și numai o anumită
(și spre bucuria mea, inclusiv ca profesor ce Mărțișorul a intrat în Patrimoniul imaterial conjunctură, independentă de el, a făcut ca
de Istorie), dosarul Minelor romane de la UNESCO, alături de omologii mei din Bulga- discutarea lui să fie amânată.
▶ 2018, iunie – înainte de reuniunea anuală
Roșia-Montană. Acesta a fost dosarul cu tra- ria, Republica Moldova și Macedonia de Nord
seul cel mai sinuos – inclusiv cu situații de-a am organizat, la începutul lui martie 2019, a Comitetului Patrimoniului Mondial, am
primit (în mod neoficial – adică
dreptul bizare, uneori, sau răsturamical, mai bine spus) frumoasa
nări spectaculoase, alteori; nu le
voi prezenta aici pe larg (o s-o fac
veste că dosarul Minelor romane de
altădată, inclusiv din perspectiva
la Roșia Montană va fi recomandat
rolului jucat de factorul politic, cu
pentru includerea pe lista Patrimofațetele sale schimbătoare), doar
niului mondial intangibil UNESCO
ofer mai jos câteva episoade din
– ba chiar va fi propus pentru secțiunea siturilor culturale în pericol!
acest complicat demers.
▶ 2017, iulie – pădurile virgine
Evident, am transmis acea veste
în țară – după care lucrurile s-au
de fag din România (și alte țări
complicat încă odată. Din partea
europene – dosar transnațional)
guvernului, la sfatul, mi s-a spus,
au intrat, ca monument natural, în Patrimoniul intangibil al
avocaților părții române din proceumanității UNESCO. Fac precisul în curs legat de exploatarea de
zarea că, în perioada de susținere
la Roșia Montană – și în urma unor
Adrian Cioroianu într-o vizită oficială în calitate de ambasador UNESCO
a acestui dosar (în prima parte a
convorbiri telefonice cu miniștrii
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Meleșcanu (Externe) și Teodorovici (Finanțe),
cărora le-am cerut un document scris – am
primit instrucțiunea de a „îngheța” dosarul
aflat în faza finală la UNESCO. Ceea ce n-a fost
ușor, pentru că această cerere a fost ceva inedit
în istoria Comitetului Patrimoniului Mondial.
Pe de altă parte, cum știam că la noi sensul
deciziilor depinde adesea de partidul/guvernul
care se află la conducere, am fost printre cei
care am cerut ca recomandarea de includere
în Patrimoniul UNESCO să rămână în vigoare
– și, în cele din urmă, CPM a decis ca acea
recomandare să fie valabilă încă trei ani, iar
dosarul să fie considerat „înghețat” în faza în
care ajunsese. Dar, cum se va vedea imediat
mai jos, povestea nu s-a oprit aici.
▶ 2019, în primăvară, am avut o altă surpriză, cu un dosar pe care l-am primit într-o
formă care mi s-a părut de la bun început problematică. Era vorba despre un dosar privind
tradiția tarafului muzical din Transilvania –
o tradiție fără îndoială meritorie, numai că
dosarul de înscriere pentru Patrimoniul imaterial UNESCO (chiar dacă purta amprenta
unui expert român pe care îl cunoșteam și îl
apreciam) fusese făcut în grabă, dovadă fiind
o serie de alegații discutabile (câteva exemple: la un moment dat, se spunea că taraful
popular îl inspirase și pe „maestrul Dumitru
Fărcaș”, numai că nu exista în dosar nici o
notă care să explice cine era Dumitru Fărcaș;
la fel, se spunea că taraful popular românesc
îl impresionase și pe artistul André Rieu –
deși nu cred că cineva avea vreo dată din care
să rezulte că acest detaliu putea fi realmente
o recomandare etc.). Imediat, am comunicat unor persoane de contact din Ministerul
Culturii rezervele delegației noastre, chiar am
Continuare din p. 4

Privindu-le astăzi tablourile, le vom
putea imagina cu ușurință locuite de
poeți romantici, de Eminescu însuși.
Elementele spaţiului la Eminescu sunt
însă nemăsurabile, infinite, venind din
chaos, închipuind, în unduiri, o lume,
însă o lume gata să recadă în chaos. De
aici o tensiune aproape insuportabilă,
dincolo de tristețea gânditoare, melancolie, vrajă, farmec”. De aici, doar un
pas pentru a-i defini personalitatea
în gândirea lui filosofică: „nu avem
de a face, în cazul lui Eminescu, cu
un filosof sistematic (chiar dacă Titu
Maiorescu îl numea «rege al cugetării»,
B. P. Hasdeu îi recunoștea meritul de
a fi «introdus în poezia românească
adevărata cugetare», Blaga decreta:
«Eminescu este cea mai înaltă întrupare a înțelegerii române», iar Mircea
Eliade vorbea despre «vocația filosofică» a lui Eminescu), ci cu un poet
bântuit de mari neliniști existențiale,
care-și poate fundamenta viziunea pe
elemente, filosofic vorbind, eclectice”.
Eseurile Irinei Petraș au farmecul
unei continue confruntări cu opinii
mai vechi cărora le adaogă sau le
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Adrian Cioroianu cu Majestatea sa Regală Margareta a României la inaugurarea
aleii Regina Maria de pe cheiul Senei, Paris, octombrie, 2019

avut o discuție directă, amicală și deschisă cu
unul dintre secretarii de stat de acolo; numai
că acesta din urmă, altfel un om deschis și
simpatic, mi-a reieșit de la bun început a
fi foarte subiectiv implicat în proiect – el
însuși fiind, de meserie, cântăreț de muzică
populară. În fine, în lunile următoare, dosarul a mai primit câteva ameliorări, experții
în Patrimoniu imaterial afiliați UNESCO au
mai cerut unele lămuriri și, în cele din urmă,
în decembrie 2020, chiar în zilele în care îmi
încheiam misiunea, am primit vestea că dosarul n-a fost respins, dar nici nu a fost admis,
deci, mai trebuie lucrat la el – adică, ceea ce
eu sugerasem încă din primăvara anului 2019.
▶ 2020, februarie – așa cum mă așteptam,
la cererea noului guvern am redepus dosarul
Minelor de la Roșia Montană (noul ministru

nuanțează, într-o nouă viziune, sensurile. Evaluarea fantasticului, bunăoară,
din proza eminesciană, primește
valențe noi, în actualitate: „Dacă fantasticul a fost înlocuit de psihanaliză,
proza eminesciană rămâne neatinsă, își
păstrează valabilitatea fiindcă nu este
fantastică. Recuzita este a fantasticului,
dar personajul încetează a fi victima
unor forțe oculte. Lui nu i se întâmplă nimic în afara voinței sale, în afara
minții sale. Dimpotrivă, pe măsură ce
înaintează aparentul scenariu fantastic, el este tot mai stăpân pe puterea
și pe limitele sale, învață să-și bănuiască adâncimea, să-și accepte eu-rile,
ca-n Luceafărul. Lectura unei asemenea proze nu poate fi decât poetică,
iar cheia ei, oferită de poetul” însuși,
precum în Sărmanul Dionis și Avatarii
faraonului Tlà.
În întregul său volum, Irina Petraș
pune în evidență superioritatea intelectuală a poetului, chemarea la judecata
actuală a acestuia, nu este altceva decât
demonstrația analitică și comparatistă,
a nesfârșitei sale actualități în universalitatea sa. ■

al Culturii, Bogdan Gheorghiu, mă anunțase
de această posibilitate încă din toamna anului
2019). Speranțele mele privind includerea
acestui sit istoric pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO erau mari, cu atât mai mult cu
cât recomandarea de înscriere, cea din anul
2018, era încă în vigoare. Dar, ca un făcut,
a apărut un nou lucru neprevăzut: epidemia
de Covid-19... Reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial, care urma să aibă loc în
iulie 2020, în orașul Fouzhou din China, a fost
anulată – din motivul evident al pandemiei.
Cu regretul că acest Covid-19 m-a privat de
o realizare la care țineam, în ultimul meu an
de mandat, sper ca acest dosar să fie inclus,
în fine, la reuniunea din acest an, 2021. Voi
considera că eforturile mele și ale colegilor
mei vor fi, în acest caz, răsplătite. ■

Continuare din p. 5

În exil, în Italia, am devenit „Codrescu” impulsiv,
dar după un timp în care l-am publicat și publicizat pe
„Codrescu”, mi-am dat seama că semăna leit cu „Codreanu”,
fondatorul Gărzii de Fier și cel mai mare antisemit român.
A fost o răscruce. Pe de o parte un psihanalist ar avea
dreptate dacă ar spune că am internalizat antisemitismul
mediului în care crescusem. Pe de altă parte am știut că
nu mai era nevoie să-mi ascund originea după emigrare.
De ce l-am reținut pe „Codrescu”? La această întrebare,
pusă de prieteni, critici literari, bârfitori mai mult sau mai
puțin răutăcioși, am răspuns diferit: câteodată războinicește: „Am vrut să devin faimos ca să fie uitat Codreanu!”,
sau poeticos: „E nume greu de pronunțat pentru americani!
Dacă vor să mă citească trebuie să-mi învețe numele!” sau
rebelios: „Cititorii americani de poezie au nevoie de mai
multe consoane.” Dar atunci ce-i cu „Maria Parfenie?”
„Maria Parfenie” a existat și ea în limba română, singurul
poet care mi-a prins mania onomastică în țara de baștină.
Un jungian ar prinde aici ceva fiindcă pe vremea Parfeniei
eu eram înamorat de arhetip. Îl citisem pe Eliade și ceva
literatură ezoterică de unde concepusem pe Adrogin ca
figură divină. Am decis că toți avem ambele sexe și că identități de genul „bărbat” sau „femeie” erau construcții sociale
care ne reprimau divinul primar. Pentru multe decenii în
America, teoria androginului s-a evaporat sub presiunea
construcției poetului care era mai degrabă masculin... ■
(Din vol. Visul Diacritic: poezii,
în curs de apariție la Editura Nemira, 2021)
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Academism,
naturalism și utopie

acă modernitatea lui Gustave Flaubert
este demonstrabilă și azi fără cine știe ce
eforturi, nu același demers va fi încununat de succes în cazul fraților Edmond și Jules de
Goncourt. Actualitatea lor nu se datorează atât
operei, cvasinecunoscută acum, cât Academiei și
mai cu seamă premiilor literare cu același nume.
Academia Goncourt este o societate literară ale
cărei baze au fost puse de Edmond de Goncourt (1822-1896), mai longeviv decât fratele
Jules (1830-1870) în onoarea și memoria căruia
a fost fondată instituția. Ea s-a dorit o replică
dată Academiei Franceze, atât în ce privește organizarea cât și premiile anuale. Se compune din
zece locuri („scaune”) între ai căror ocupanți se
regăsesc în prezent, printre alții, Eric-Emmanuel
Schmitt, Tahar Ben Jeloun,
Bernard Pivot (președinte
din 2014), Pierre Asssouline,
Paule Constant, Philippe Claudel. Cel mai vechi membru
este Didier Decoin (actualul secretar general), ales din
1995. De-a lungul vremii din
Academia Goncourt au făcut
parte personalități literare
notorii precum Léon Daudet,
Colette, Jean Giono, Joris-Karl
Huysmans, Jules Renard, Sacha
Guitry, Octave Mirabeau,
André Billy, Robert Sabatier,
Louis Aragon, Raymond Queneau, Michel Tournier, Régis Debray, Georges
Courteline, Roland Dorgelès, Emmanuel Roblès,
Francis Carco, Hervé Bazin, Jorge Semprún
(primul scriitor străin membru al Academiei),
Pierre Mac Orlan. În cele din urmă Academia
s-a înființat în 1903, după moartea lui Edmond
de Goncourt, pe baza testamentului acestuia
din 1892. Tot din anul 1903 se acordă premiile
Goncourt, cel mai râvnit fiind premiul pentru
roman, dar se conferă anual și premii Goncourt, mai puțin celebre, pentru opere aparținând
și altor genuri literare: nuvelă/ povestire, poezie
și biografie. Juriile, cu o componență variabilă,
sunt alcătuite din zece membri, tot atâția cât
cuprinde și Academia. În 2020 a fost decernat
cel de al CXVIII-lea premiu Goncourt (președintele juriului – Didier Decoin), care a revenit
lui Hervé Le Tellier pentru romanul L’Anomalie.
Spre deosebire de Academia ce le poartă
numele, literatura fraților Goncourt este mai
puțin cunoscută astăzi. Jules și Edmond au
lăsat viitorimii o operă diversă dar inegală ce
cuprinde romane, eseuri și studii despre artă,
literatură subiectivă, în primul rând un Jurnal
ce înglobează caracterizări ale unor figuri marcante ale culturii franceze dintre 1851-1896. Cei
doi frați au fost atrași de naturalism în literatură, de impresionism în pictură și de exotismul
artei din Țara Soarelui Răsare – au scris câteva

studii despre pictorii japonezi. Scrierile lor sunt
atractive prin contradicțiile cumulate, fără a se
distinge însă printr-o strălucire deosebită.
Mai cunoscut este Germinie Lacerteux, romanul publicat în 1865. Eroina cu același nume este
de condiție modestă – o servitoare însuflețită de
o iubire curată care decade treptat și ajunge să se
prostitueze. Punctul de vedere auctorial, abordarea problematicii romanești, sunt deosebit de
interesante: ele vădesc exigență față de adevăr,
rigurozitate de anchetă, scrupulozitate în studiu,
atenție față de anumite cerințe științifice și artistice. Scriitura este tributară impresionismului.
Frații Goncourt sunt autorii a șase romane,
între care Germinie Lacerteux este al patrulea
în ordinea apariției. Are o situare antiromantică,
intenția auctorială fiind accederea la o zonă clinică a dragostei,
ceea ce-l apropie de naturalism.
Germinie este o tânără umilă de
la țară sosită la Paris, care sfârșește fatal în nimfomanie, un
caz de patologie sexuală. Opera
este bazată pe observația directă
a autorilor asupra propriei fete
în casă pe nume Rose Malingre.
Edmond de Goncourt a dramatizat romanul care a fost montat
la Teatrul „Odeon” în 1889.
Germinie Lacerteux apărea
în epoca impresioniștilor (Salonul refuzaților se vernisase în
1863) și a naturalismului (prefața de la Thérèse
Raquin de Zola datează din 1867). Principalele influențe exercitate asupra lui Émile Zola
au venit dinspre Darwin (Originea speciilor),
Claude Bernard (Introduction à la médecine
expérimentale) și Hyppolite Taine (Introducere
la Istoria literaturii engleze și Filosofia artei). La
prefața romanului Thérèse Raquin se mai adaugă
Tratat asupra eredității naturale al doctorului
Prosper Lucas. De la Balzac încoace realismul
francez a arătat o vocație reală pentru descoperirile științifice. Zola a recunoscut că în Thérèse
Raquin a fost interesat de studiul temperamentelor (îndeosebi) și al caracterelor. Scopul a fost
prioritar științific, cartea devoalând propensiunea lui Zola către aspectele morbide, obsesiile
criminale – o monografie a crimei, așa cum
L’Assomoir este o monografie a beției. În Thérèse
Raquin e penetrant fiorul tragic provenind din
fatalitatea cărnii prin canale fiziologice.
În conceperea cunoscutului ciclu Les Rougon-Maquart Zola se cantonează într-un vast
teritoriu cu relief moral și psihologic. Scopul
vizează explorarea istoriei naturale și sociale a
unei familii din vremea celui de Al Doilea Imperiu (Le Second Empire). Un an i-a trebuit lui Zola
numai pentru a stabili arborele genealogic al
acelei familii duble. Ceva similar a făcut, după un
secol, Marguerite Yourcenar în Arhivele Nordului.

Eseu
Romancierul naturalist a căutat să dea o replică
Comediei umane a lui Balzac. Ciclul este valoric
inegal și debutează cu La Fortune de Rougon,
punând cititorul în fața originilor: un târgușor din
Provence. Două ramuri se întâlnesc în serial: cea
legitimă – Rougon, și cea a bastarzilor – Maquart. Cele două se urăsc din răsputeri, ajungând
la apogeu în 1848. Întemeietoarea familiei este
Adelaida, o țărancă bogată, maniacă și isterică,
măritată cu un servitor – Rougon, dar și adulterină – amantul ei era un contrabandist pe nume
Maquart. Tema incestului și a șantajului sunt
dezvoltate în al doilea roman – La Curée (1871).
Aristide Rougon se stabilește la Paris, unde, ajutat
de fratele său, Eugène, ajunge rapid un strălucit
om de afaceri. Se căsătorește din interese pecuniare cu Renée, fiica un mare bogătaș. Însă Renée
este incestuoasă, atentând la moralitatea lui
Maxim, fiul ei. Al treilea roman – Le Ventre de
Paris – gravitează în jurul Halelor pariziene (Les
Halles), un topos cu funcție de personaj central.
În 1877 apare o capodoperă zoliană – L’Assomoir
(Cârciuma) – o monografie a alcoolismului în
care soțul lui Gervaise, căzând de pe un acoperiș
se accidentează grav, se cufundă în băutură, ca
apoi Gervaise să se înglodeze și ea în alcool, se
prostituează și moare. Întâmplător sau nu, finalul
este asemănător cu cel din Germinie Lacerteux.
Germinal, cel mai cunoscut roman al lui
Zola, a primit titlul de la șaptea lună din calendarul republican (sec. XVIII) ce simbolizează
germinația. Relativ la roman germinația denotă
revolta ce va rodi din sângele minerilor. Romanul este o monografie etico-socială a minerilor
din nordul Franței care declaraseră grevă tocmai
în răstimpul corespunzător lunii germinal, 20
martie-17 aprilie. Revolta se încheie cu un eșec,
fiind înăbușită în sânge printr-o intervenție
armată. Étienne Lantier, militant socialist, îi
îndeamnă pe mineri la revoltă, fără a estima
riscurile catastrofice. Claude Lantier, fratele lui,
din L’Œuvre, pare a fi un pictor de talent obsedat
de facerea unei capodopere, ceea ce nu-i reușește și artistul se spânzură dinaintea tabloului,
considerându-se un ratat. Ca și la Balzac, personajul central este un căutător însetat de absolut,
un visător naiv. Pe lângă romane precum La
Terre, La Bête humaine, L’Argent, La Débâcle, Le
Docteur Pascal, Émile Zola a mai construit două
cicluri romanești, diferite ca problematică și stil:
Trois villes (Londres, Rome, Paris) și Quatre
Évangiles (Fécondité, Le Travail, La Vérité, La
Justice). Trei orașe ridică probleme religioase, iar
Patru Evanghelii se axează pe tematica derivelor
sociale și soluționarea lor posibilă, parcurgând
itinerarul de la naturalism la utopie.
Evoluția lui Zola marchează parcursul unui
artist cu o acută intuiție socială, dar și intuițiile
lui morale sunt surprinzător de exacte. Spiritul militant și orientarea spre socialism s-au
vădit și prin implicarea în „afacerea Dreyfus”
(1905), când a publicat răsunătorul J’accuse.
André Gide și Thomas Mann l-au considerat
pe Émile Zola drept unul din cei mari scriitori francezi, cu o operă comparabilă cu a lui
Richard Wagner, pusă în mișcare de simboluri
majore ale existenței printr-o impulsiune poetică pe cât de neașteptată pe atât de viguroasă. ■
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Despre violență și exil
în proza latino-americană postbelică

eși a avut scriitori remarcabili și în prima
jumătate a secolului XX, literatura așazis sud-americană, care depășește, de
fapt, granițele propriu-zise ale continentului, căci
aici regăsim și scriitori mexicani, din America
Centrală sau din Caraibe, majoritatea de limbă
spaniolă, dar și portugheză în Brazilia, așadar
toată această complexitate etnică și culturală așezată sub o singură umbrelă a produs un boom în
anii ’60-’80, continuând să constituie de atunci un
reper inconturnabil pe harta literară a lumii. Interesul manifestat pentru acești scriitori vine din
mai multe direcții: estetică, antropologică, socială,
politică, pentru că, pe lângă marca înregistrată
a „realismului magic”, aceștia aduceau un suflu
proaspăt la nivel narativ, fascinând prin povești
parcă dintr-o altă lume, complexă și eclectică,
arhaică și modernă, cu reguli
aparte, dominată încă de
instincte și violență. De altfel,
literatura acestei zone are
chipul istoriei sale: convulsivă,
energică, melancolică, dar și
crudă, nestatornică și conflictuală. De la Borges la Bolaño,
de la Asturias la Márquez și
de la Donoso la Llosa, ni se
deschide o largă perspectivă
nu doar asupra forței literaturii, dar și asupra complexității
istoriei unei părți a lumii marcată de un dramatism aparte.
Și în cultura română literatura sud-americană și-a
găsit nu numai cititorii împătimiți și epigonii
naturali, ci și traducători și interpreți extrem
de pasionați și competenți. Unul dintre aceștia
este cu siguranță Rodica Grigore, actualmente
conferențiar la Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu. Activitatea sa multiplă, de critic și istoric
literar, traducător și editor, s-a materializat, printre altele, și printr-un excelent volum dedicat
Realismului magic în literatura sud-americană a
secolului XX (2015) sau prin traducerea și editarea unui volum de eseuri de Octavio Paz, Copiii
mlaștinii (2017).
De aceea nu este nicio surpriză faptul că
Rodica Grigore își continuă explorările în literatura sud-americană printr-un nou volum
dens și aplicat, Tigrul și steaua. Violență și exil
în proza latino-americană a secolului XX (Ed.
Casa Cărții de Știință, 2021). Volumul selectează opere emblematice pentru tema/ temele
studiate din scriitorii Clarice Lispector, Guillermo Cabrera Infante, Roberto Bolaño, José
Donoso și Mario Vargas Llosa.
Nu este deloc întâmplătoare alăturarea
violenței și exilului, deoarece, așa cum arată
autoarea în debutul studiului său, există o interdependență între cele două fenomene, atât în
istoria, cât și în biografia unora dintre autorii

sud-americani. Violența are multiple cauze și
este un fenomen complex în această parte de
lume, din Mexic până în Brazilia, din Chile sau
Panama până în Nicaragua sau Cuba, de la cauze
sociale, sărăcie, relații de putere premoderne,
până la dictaturi atroce, injustiție și cenzură.
Violența poate lua diverse forme, de la cea brută,
fizică, până la cea simbolică, aducând, în multe
cazuri exilul impus sau voluntar, temporar sau
definitiv. Dar indiferent dacă decid să rămână și
să lupte, cu armele pe care le au la îndemână, fie
să plece și să se salveze, ei nu pot rămâne martori
indiferenți, ci sunt mereu conștiințe active, care
povestesc, reflectează și reconstruiesc realități,
experiențe, traume, fie individuale, fie colective.
Alese ca simboluri pentru cele două teme,
tigrul reprezintă efigia puterii, dar și a violenței pure, naturale, iar steaua – o
aspirație îndepărtată spre care
se îndreaptă privirea celui care
speră într-un univers mai bun,
în care să poată evada dintr-o
realitate teribilă.
Într-un capitol inițial, în
care-și fixează reperele teoretice, Rodica Grigore realizează o
panoramă a literaturii sud-americane, aflate mereu sub
amenințarea violenței și exilului. Inclusiv unii dintre autorii
pe care îi analizează au o experiență personală în acest sens, de la
complexitatea exilului din destinul lui Clarice Lispector, până la
exilul autoimpus al lui Cabrera Infante sau Bolaño.
În ceea ce o privește pe spectaculoasa scriitoare braziliană, Clarice Lispector, născută într-o
familie de evrei din Ucraina, care este forțată să
emigreze după valul de pogromuri care au loc în
timpul războiului civil din Rusia, se refugiază în
România, iar de aici pleacă în Germania, îmbarcându-se pe un vas în Hamburg cu destinația
Brazilia, stabilindu-se în Recife. Rodica Grigore
analizează primul roman al autoarei, Aproape de
inima vijelioasă a lumii (1943) cu care aceasta
s-a impus, încă de la început, ca o voce singulară în spațiul brazilian, apoi Patimile după G.H.
(1964), un roman care combină stilul confesiv cu
cel meditativ, primul roman publicat de autoare
după reîntoarcerea sa în Brazilia, după 16 ani
petrecuți în străinătate, alături de soțul său, care
era diplomat, un alt roman important al acesteia,
Apa vie (1973), și ultimul roman scris de Clarice
Lispector și publicat postum, tot de factură
autobiografică, Ora stelei (1977). Sprijinindu-și
analiza pe interpretările lui Hélène Cixous, dar și
pe ale criticilor și cercetătorilor specialiști în literatura sud-americană, Rodica Grigore reușește să
creioneze în detaliu traseul viziunii percutante a
lui Clarice Lispector și să aducă nuanțe interpretative extrem de fine la profilul operei acesteia.
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Guillermo Cabrera Infante, scriitor cubanez
care trăiește experiența exilului după ce intră
în conflict cu regimul lui Fidel Castro, după ce
fusese și un opozant al regimului dictatorului
Batista, este un experimentalist și un autor care
păstrează o nostalgie pentru Havana pre-revoluționară, o lume dispărută și pe care o reconstruiește
în scrierile sale, precum în romanul său cel mai
important, Trei tigri triști (1967). Pentru mine,
este descoperirea cea mai importantă pe care
mi-a furnizat-o cartea Rodicăi Grigore, care scrie
admirabil despre împletirea dintre exil, nostalgie,
memorie și reconstrucție din acest roman fabulos.
Chilianul José Donoso este deja un nume
clasic pentru literatura sud-americană, făcând
parte din generația care a produs boom-ul
despre care vorbeam la începutul acestui text,
chiar dacă nu s-a bucurat de celebritatea unui
Llosa sau Márquez. Romanul său esențial este
Obscena pasăre a nopții (1970), în care autorul
descrie „o lume răsturnată”, cum o numește
Rodica Grigore, în care diformitățile de tot felul
devin norma, iar nu excepția. Meditație asupra
societății chiliene, fals roman de familie și frescă
barocă, romanul lui Donoso este analizat în toate
complexitatea sa și integrat excelent atât în contextul literaturii chiliene și sud-americane, cât și
în contextul social și chiar biografic al autorului.
Roberto Bolaño este, probabil, ultima revelație majoră pe care ne-a oferit-o America Latină
(și cu siguranță nu cea din urmă), iar profilul său
a căpătat dimensiuni din ce în ce mai pronunțate
mai ales după moartea sa timpurie și dramatică.
Cu o biografie convulsivă, autorul chiliano-mexican refugiat în Spania se integrează perfect în
tema studiată, Rodica Grigore discutând atât
anumite proze scurte, precum cele din volumul
Convorbiri telefonice, cât și extraordinarele sale
romane: Detectivii sălbatici și 2666.
În fine, Mario Vargas Llosa, cel mai prestigios scriitor sud-american în viață, oferă cel
puțin o capodoperă demnă de a fi discutată în
contextul tematic al acestei cărți, iar autoarea
nu a putut ignora unul dintre cele mai tulburătoare romane ale sale: Războiul sfârșitului
lumii. Roman parabolic și totodată meditație
asupra raporturilor de putere, a conflictelor
sociale și ideologice, Războiul sfârșitului lumii
constituie totodată și un avertisment la adresa
tuturor utopiilor și fanatismelor, care ne pot
aduce oricând la limita unui tărâm apocaliptic.
Într-un demers dens și complex, cu analize
subtile și nuanțate, atent la contexte și bogat în
referințe critice, Rodica Grigore reușește să realizeze în cartea sa, Tigrul și steaua. Violență și
exil în proza latino-americană a secolului XX, o
incursiune excepțională atât în tema violenței
dublată de cea a exilului, cât și în opera unor
scriitori reprezentativi pentru spațiul sud-american și care cu siguranță va stârni interesul tuturor
cititorilor pasionați de această zonă literară. ■
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FLORESCU

ema destinului nu constituie apanajul
reflexiv al filosofilor, teologilor, literaților sau artiștilor în genere. Despre
destin, oricine poate medita și exprima o
opinie, fie ea subiectivă sau simplistă, pentru
legitimul motiv că fiecare om își trăiește propriul destin. Și fiecare îl înțelege așa cum i se
pare mai convenabil, în raport cu propriile
convingeri religioase sau concepții filosofice,
de vreme ce nimeni nu-l poate defini cu exactitate și nici nu poate intui ce anume implică
asumarea lui. Fiind de factură pur metafizică,
subiectul se pretează mai curând la speculații
și interpretări, ce nu pot fi dovedite empiric
sau argumentate rațional. Așa că, despre destin
putem aserta orice, că nu putem fi infirmați de
probe certe! El reprezintă o problemă existențială fundamentală, care, în mod antinomic,
naște temeri sau speranțe, denotă pesimism ori
optimism, sugerează absurdul vieții ori sensul
ei autentic. În mod paradoxal, el e divin și
uman, transcendent și imanent, schimbător și
ireversibil, liber și necesar. Poate fi așa cum ni-l
modelăm, fie că suntem filosofi, teologi, literați, artiști sau persoane în afara acestor sfere
culturale și competențe specifice. Ca oameni,
toți suntem simpli muritori, chiar dacă putem
fi indivizi de excepție. Posedăm un destin esențialmente comun despre care avem mai multe
întrebări decât răspunsuri!
Din postura de simpli muritori, dar și de
filosofi și scriitori consacrați, Andrei Pleșu și
Gabriel Liiceanu propun cititorilor interesați
un volum nou despre vechea temă a destinului, intitulat sugestiv Despre destin. Atât prin
prestigiul celor doi autori, cât și prin natura
subiectului abordat, volumul reprezintă o
ofertă editorială atractivă și interesantă. Redactată sub forma unui dialog epistolar între cei
doi prieteni despre cea mai dificilă temă a
muritorilor, după cum se precizează în subtitlu, cartea se distinge prin subtilitatea ideatică
și eleganța ei stilistică. Este structurată în două
părți distincte, care delimitează formal, dar nu
și ideatic, stilul epistolar al primei părți de cel
eseistic al celei de-a doua. Cele două părți contribuie în egală măsură la amprenta estetică,
etică și filosofică, pe care o imprimă cartea în
percepția cititorilor.
Prima parte conține zece scrisori adresate
unul altuia în perioada iulie-septembrie a
anului trecut, când, alături de întreaga umanitate, cei doi vechi prieteni au împărtășit
destinul comun al intempestivei pandemii,
care a afectat considerabil normalitatea vieții.
Iar dacă exigențele frustrante ale pandemiei
au pus la încercare fidelitatea relațiilor interumane diverse, în cazul lor au dus nu numai
la consolidarea unei amiciții sincere, ci chiar
la concretizarea unei colaborări publicistice

Cronică
literară
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Un duet ﬁlosoﬁc
despre un destin comun
propuse în forma dialogului epistolar de către
domnul Liiceanu și acceptată ca atare de confratele Pleșu. Cele zece scrisori sunt elaborate
într-un mod colocvial și într-un stil familiar, care, în pofida temei filosofice incitante,
nu derapează către filosofie sistematică sau
eseuri dogmatice. Desigur, se distinge carac-

terul erudit al lucrării și perspectiva filosofică
a abordării, dar pe un fond argotic și confesiv
presărat cu glume fine și provocări intelectuale
amicale. Autorii se provoacă reciproc asupra
unui subiect important și controversat, dar
îi provoacă împreună și pe cititorii la fel de
preocupați de semnificația propriului destin.
Partea a doua, numită Restituiri, cuprinde paisprezece articole semnate de Andrei Pleșu în
revista Dilema veche, din perioada 2016-2018,
în care consemnează propriile reflecții asupra
vechii dileme filosofice a destinului uman. De
altfel, tema comună pe care o dezbat într-un
duet filosofic în volumul evocat a mai fost pertractată separat de cei doi scriitori în lucrări
anterioare: în Minima moralia de Andrei Pleșu
și în Despre limită de Gabriel Liiceanu.
Tratând într-un mod atât de familiar un
subiect foarte personal, autorii își surprind
cititorii prin faptul că nu încearcă să ofere
răspunsuri clare sau definiții exhaustive. Scrisorile lor reflectă ineluctabil poziția filosofică a
fiecăruia (cea transcendentă a lui Pleșu versus
cea imanentă a lui Liiceanu), fără a fi impregnate de dogmatism metafizic. Într-o manieră
literară agreabilă, ele se constituie într-un
schimb de idei complementare, care îi duc pe
cititori într-un voiaj etico-filosofic cu caracter inițiatic și perspective formative, în care
au posibilitatea să compare și să aleagă între

diferitele paradigme spirituale sau culturale
ale destinului.
Deși conține numeroase citate și referiri la
viziunile filosofico-teologice, volumul nu trasează o direcție anume, ci invită la asistarea
la un duel ideatic, sau la un turnir, așa cum
îl desemnează metaforic Gabriel Liiceanu,
care să încânte cititorii și să-i stimuleze spre
necesara introspecție euristică. Pentru a se
găsi pe sine, fiecare trebuie să se caute pe sine
în multitudinea de paradigme filosofice sub
care se prezintă destinul. Autorii doar indică
niște direcții de cercetare și unele metode
epistemologice, dar calea de urmat, scopurile
vizate, mijloacele folosite și destinația finală
reprezintă destinul fiecăruia.
Prin urmare, volumul ridică și întrebările
clasice referitoare la subiectul destinului: este
el o forță supranaturală impersonală, este un
ansamblu de legi deterministe sau un curs fatal
și ireversibil al vieții? Sau este o divinitate personală ori chiar liberul arbitru al omului? Și
care ar fi implicațiile existențiale ale fiecărei
potențiale paradigme filosofice? În ce condiții
mai are viața un sens autentic și cât de reală
mai este dezirabila libertate pe care o invocăm
mereu? Autorii sunt suficient de filosofi, încât
să ridice întrebările pertinente, dar și suficient
de literați, încât să mențină suspansul necesar
unei opere captivante. În consecință, în mod
tacit dar subtil, cititorii sunt implicați în dialogul lor epistolar prin care asistă cu interes la
ineditul turnir cu conotații metafizice din care
ambii ies învingători. Și, odată cu ei, ies câștigați și cititorii, care se îmbogățesc spiritual cu
noi viziuni, cu vechi paradigme, cu interpretări
inedite, cu perspective stimulative ori abordări
inteligente. Rolul unui volum etico-filosofic
este în ultimă instanță să prezinte problemele
în speță, să genereze întrebările relevante, să
provoace la introspecție și dialog, să formeze
atitudinile corespunzătoare și mai ales să se
ferească de răspunsuri certe.
Se poate concluziona că prin formația lor
filosofică, prin interesele profesionale și erudiția
autentică sau prin implicarea civică și succesul
literar, autorii au în comun un destin excepțional. Pesemne același destin i-a unit într-o
prietenie sinceră bazată pe un respect reciproc,
care le-a facilitat o colaborare durabilă, complexă și reușită. Destinul lor individual rămâne
însă o chestiune intimă cu nuanțe distinctive,
pe care au binevoit să le expună literar într-un
duet filosofic de valoare și efect. Poate că mai
are multe necunoscute pentru fiecare dintre
ei. Singura certitudine este că e unul comun,
dar deloc banal. Pe care și-l asumă benevol
și îl creează liber, pentru a completa cândva
considerațiile filosofice despre el. Într-un turnir
literar și filosofic la fel de provocator! ■
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Problemele climatului
în 2021

2

020 a fost un an cu manifestări climatice extreme. Condiții de călduri mari și
secetă au produs focuri sălbatice, ieșite
de sub orice control, pe vaste arii din Australia, Brazilia, California și Siberia. Un număr
record de puternice uragane atlantice au lovit
câteodată și de două ori regiuni deja distruse
din America Centrală și nu numai, aducând cu
ele vânturi extraordinar de puternice, devastatoare. Seceta a lovit milioane de oameni,
supunându-i la foamete în țări ca Zimbabwe și
Madagascar. Un mega-ciclon s-a abătut asupra
Indiei, provocând colosale inundații.

Toate acestea ne îndreptățesc să spunem că
anul trecut a fost cel mai fierbinte an, cel puțin
de când se țin astfel de statistici – în ciuda faptului că, în 2020, am avut avantajul impactului
La Nina, un fenomen oceano-atmosferic care
tinde să aibă un efect de răcire a atmosferei cu
caracter global.
Dacă cu ani în urmă era dificil de afirmat
că particulare evenimente meteorologice au
fost direct cauzate de schimbările climatului,
oamenii de știință, specialiștii au adus probe
irefutabile că cele mai multe anomalii meteorologice ale anului 2020 ar fi fost mult atenuate
sau chiar imposibile fără factorul de încălzire
continuă a planetei. Și pentru că anul trecut au
fost emanate mai mult ca oricând acele greenhouse gases care absorb căldura, media globală
a temperaturii s-a ridicat, destabilizând climatul cu care eram obișnuiți și a făcut posibilă
apariția unor fenomene meteorologice extreme.
Cum planeta noastră continuă să se încălzească, oamenii de știință prevăd că perioadele
de căldură extremă vor fi tot mai numeroase
și vor dura tot mai mult. Incendii imense,
potențate de căldura ridicată și uscăciune, vor
deveni un lucru aproape obișnuit. Uraganele
vor fi tot mai destructive, aducând vânturi tot
mai puternice și adevărate diluvii de ploaie.
Este încă imposibil să spunem dacă 2021
va bate recordul de căldură al anului trecut,
consideră Daniel Swain, un savant în știința
climatului la prestigioasa UCLA. „De la un an

la celălalt sunt și atâtea variații întâmplătoare ce
se suprapun peste caracteristicile de schimbare
de lungă durată. Dar e foarte probabil ca și anul
acesta să prezinte multe excese. Dacă 2020 a fost
într-adevăr un an extrem în comparație cu alți
ani din trecut, uitându-ne la viitor trebuie să
admitem că el nu a fost nicidecum o aberație.”
Și sunt o serie întreagă de predicții, mai vechi
sau mai noi, ce se cer luate în considerație. De
pildă, în considerarea specifică a acestei ierni,
the National Oceanic and Atmospheric Administration preconizează că precipitațiile vor fi sub
nivelul mediu, iar periculoase condiții de secetă
în multe din statele din Sudul
SUA ar putea să aibă repercusiuni grave. Meteorologii de la
Colorado State University anticipează că sunt 6 din 10 șanse
ca viitorul sezon de uragane
în Atlantic să fie foarte sever,
oricum peste ceea ce se consideră puterea și frecvența medie.
Dacă este să vorbim despre
emisiile de gaze, atât de
importante în schimbarea și
deprecierea climatului nostru,
anul 2020 a fost atipic, aproape
o anomalie. Emisia de bioxid
de carbon a atins recordul mondial în 2019, dar
a scăzut cu 7% în 2020, ca rezultat al încetinirii activității industriale datorată problemelor
legate de COVID-19 și a lockdown-ului ce a
început în martie 2020. Date mai recente arată
însă că cifrele cresc la loc, după calculele lui

Glen Peters de la Center for International Climate Research. El se așteaptă ca emisiile în 2021
să fie probabil la nivelul celor di anul 2019.
Ce e greu de înțeles și atârnă în balanța nesiguranței, este care va fi destinul acestor emisii
pe un termen mai lung. Dacă guvernele vor
veni cu măsuri de reabilitare economică după
pandemie, continuă Peters, care să conțină
încurajarea grijii pentru mediul înconjurător
și promovarea energiilor renovabile, cât mai
puțin dăunătoare, beneficiile se vor vedea chiar
într-un viitor nu prea îndepărtat. Chestiunea
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este dacă o asemenea tendință va pune cât mai
repede în mișcare o benefică reducere a emisiilor de gaze.

Pierre Cardin –
avangardistul și inovatorul
Pentru marele Pierre Cardin, dispărut
dintre noi pe 29 decembrie trecut, la 98 de
ani, moda a fost felul preferat de a anticipa viitorul. Probabil cel mai cunoscut pentru felul
sculptural de a-și îmbrăca modelele, care a fost
determinant în definirea stilului anilor ’60 și
’70, designerul lasă în urma lui o bogată moștenire de inovație și singularitate în concepție.
Născut în Italia, dar venit de tânăr la Paris,
după ce a lucrat o vreme pentru Christian Dior
și Elsa Schiaparelli, Cardin își deschide propria casă de modă în Orașul Lumină, în 1950,
dovedindu-se încă de la început în avangarda
modei, cu o personalitate bine definită. În
decadele următoare originalitatea sa devine tot
mai pregnantă. E de ajuns numai să menționăm
felul în care a revoluționat moda bărbătească
(de la faimoasele și atât de popularele jachete
Nehru, până la costumele concepute în anii ’60
pentru formația The Beatles și chiar la costumele imaginate pentru cosmonauții NASA).
Nimeni ca el nu a citit mai bine spiritul cultural al timpului (Zeitgeist), ba uneori l-a chiar
anticipat și modelat. Să nu uităm, apoi, acele
futuristic-spațiale bubble-dresses care au invadat cu succes piața!
Încă și mai revoluționară era viziunea lui
asupra diversificării numelor brandurilor: Cardin a
licențiat propriul său nume
pentru aproape orice, de la
parfumuri și cosmetice până
la mobilă, borcane de murături și decorație interioară a
automobilelor...
Asta l-a ajutat pe Pierre
Cardin să-și construiască
un vast imperiu caracterizat
prin nesfârșită, fără de limite
creativitate și prea puțină
importanță pentru convenții. Cardin a îmbrățișat, de pildă, ideea nouă
a designului pentru mase, finalizată în acele
gata-de-purtat produse (ready-to-wear sau
mass-market îmbrăcăminte). A fost un pionier pe această linie, cu mult înaintea altora
din contemporanii săi. Cum, tot așa, a fost
unul dintre primii designeri francezi care să
se fixeze pe, neexploatatele până atunci, piețe
de desfacere în Asia și Rusia, unde a avut un
imens succes și mare popularitate.
Eu fac design pentru mâine, spunea el odată.
Nu merg niciodată înapoi! ■
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imțise de mic ce e bine și ce e rău, deși
nu reușise să afle niciodată dacă există
undeva vreo graniță clară între una și
alta. Ideea că răul poate fi jilțul pe care stă binele
o auzise mult mai târziu și nu-l mirase deloc.
Îl chema Bogdan dar toți îl strigau „băiete”, nu
pentru că nu fusese botezat, ci pentru că era
mai ușor așa. Dacă el sau ai lui ar fi plecat dintr-odată undeva departe, n-ar fi știut să spună
exact de unde vin. Nici măcar care e limba lor
maternă, pentru că vorbeau amestecat vreo trei
limbi și câteva dialecte pe cale de dispariție. Pe
vremea aceea granițele erau încă trasate de râuri
care despărțeau oameni, rase, religii și obiceiuri
după cum apucau ele să curgă, după cât de largi
erau să fie trecute fără să te îneci în ele.
Când avea vreo doi-trei ani, băiatul se juca
din pătuțul lui cu obiectele din casă pe care le
putea mișca ușor privindu-le cu ochii lui negri
pătrunzători. Nu-l învățase nimeni nimic, nu
vorbea să poată să ceară, dar observa atent totul
iar dacă își dorea ceva foarte mult se putea trezi
în mâini cu păpușa cu care se jucaseră pe rând
cei șase frați și surori mai mari. I se părea normal
să facă asta și nimeni nu observase nimic ciudat
până în ziua în care trase cu privirea de pe masă
o ceașcă plină cu ceai fierbinte care se vărsă peste
sora lui, Viorica, care trebui pansată pentru o
arsură pe umăr. Băiatul începu să plângă pentru
că înțelesese că făcuse ceva rău. În noaptea aceea
toți ai casei se culcaseră ca de obicei, odată cu
găinile, pufăiau ca un cuib de albine amețite,
când dintr-o dată, Vasile, capul familiei, se ridică
în capul oaselor. Parcă un înger sau un demon
îl bătuse pe umăr. O trezi pe nevastă-sa, Stela.
 Auzi, tu n-ai băgat de seamă că ceva nu
e în regulă cu băiatul ăsta nou? Stela a ridicat
din umeri somnoroasă.
 Chestia cu cana... cum a ajuns cana aia
să se verse pe umărul Vioricăi când nimeni
nu era la masă? Și cum ajung obiectele alea în
pătuțul lui că nu i le dă nimeni? Ori cineva se
joacă cu nervii mei în casa asta?
Vasile era un om iute la mânie, dar știa și
el ce e bine și ce e rău. Cel puțin când nu era
băut sau scos din minți de una din vitele care
nu voiau să tragă la căruță sau de vreun copil
căpos care nu-l asculta. Atunci înjura mai rău
ca birjarii de la oraș.
 Stai cu ochii pe el și vezi ce face. Oricum,
ăsta e ultimul copil, Steluțo...
 Urma scapă turma, Vasile!, spuse Stela,
o femeie cu trăsături atât de amestecate încât
nimeni n-ar fi putut spune din ce neam se trage.
Nici măcar de unde îi venea numele de Stela,
sau Steluța, cum o striga tot satul. Nume nemaiauzit prin părțile acelea. Vorba cu „urma scapă
turma” s-ar fi putut potrivi foarte bine în clanul
lui Vasile Ciobanu, doar că ei trăiau în Transnistria, un loc din care nicio turmă nu scăpa
nevătămată, unde toți erau împotriva tuturor.

Proză
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Căzut din stele
Se culcară la loc și adormiră buștean. Soba
Godin de pe vremea primului război, care
mergea cu rumeguș, cu lemne, cu cărbuni și
chiar cu coceni de porumb, era roșie ca focul și
în casă era o căldură înăbușitoare. Uneori uitau
să pună ceva în ea, dar ea ardea oricum iarna
ca și cum ar fi fost plină, de când se născuse
Bogdan. Niciunul nu observă că păturica cu care
băiatul era acoperit stătea ridicată în aer, levitând
la un picior de corpul lui chircit în pătuț.
 Gata mamă, ajunge! Îi spuse copilul
într-o seară, scoțându-și sfârcul sânului din
gură. Astea au fost primele cuvinte pe care
băiatul le rosti și nimeni nu băgă de seamă că
dintr-o dată începuse să vorbească.
Într-o dimineață de primăvară, se cățără
brusc și agil peste grilajul pătuțului, se dădu
jos și începu să meargă încet dar sigur spre ușă.
Simți că dincolo de ușa aceea masivă de lemn,
care scârțâia îngrozitor, trebuie să fie o altă
lume ce merita explorată. Ieși în curte absolut
nebăgat în seamă. Toți erau în grădina din spate
unde săpau de zor rândurile pentru cartofi și
porumb. Tatăl Vasile tăia atent vița de vie, cum
făcuseră generații întregi de bețivi, după observații care durau de mii de ani, pentru a fi siguri
ca via va crește la loc frumos, plină de ciorchini
și vor avea destul vin anul acela. Văzându-l pe
băiat pentru prima dată, câinele scânci uimit
fără să latre. Simțise că în casa aceea cu chirpici
mai era o ființă pe care încă n-o văzuse, dar îi
simțise mirosul prin ușa veșnic întredeschisă.
Băiatul se duse drept la el și fără să facă nimic
cu mâinile, îi dădu drumul de pe lanț. Câinele
începu să-l lingă pe față și se învârti în jurul lui
dând din coadă. Era un dulău ciobănesc adus
de prin munții Carpați unde strămoșii lui păziseră oile, câini voinici și răi care puteau doborî
lupi și urși. Tot satul știa de frica câinelui, dar
el se așeză cuminte în fața copilului care se
urcă pe el ca pe un cal. Apărură în grădina din
spate ca un cuplu bizar care voia să cucerească
o lume de mult cucerită de nepăsare, prostie
și muncă zadarnică. Toți ai familiei Ciobanu
scoteau aplecați cartofii din pământ.
 Ia uitați-vă cine vine, strigă Vasile.
 Ajunge!, spuse băiatul, se dădu jos de
pe câine și privi câmpul de unde cartofii ieșiră
singuri din pământ și se adunară cuminți în
sacii lăsați la marginea rândurilor, ca o armată
ascunsă sub pământ care se regrupează în tabere.
Au rămas cu toții înmărmuriți. Tatăl Vasile
s-a frecat la ochi și a fugit în casă. Trebuia să
ceară ajutor cuiva. Nu era sigur dacă preotului,
doctorului sau milițianului, dar cineva trebuia
să-l lămurească ce e cu băiatul ăsta.
Învățătorul și-a pus pălăria pe cap și a ieșit
tiptil după ce băiatul i-a spus o poezie lungă de
Pușkin de la cap la coadă și una din confesiunile
lui Ivan Karamazov. Milițianul, un om gras cu
față congestionată, și-a dat chipiul pe ceafă

după ce-a ascultat perplex tabla înmulțirii pe
care băiatul i-a recitat-o cu ochii închiși, acest
miracol pe care el nu-l știuse niciodată.
 Ai grijă că dacă o ții tot într-o băutură în
trei zile vei muri de apoplexie. Ți se va sparge
o țeavă de sânge pe partea dreaptă a creierului,
i-a spus băiatul.
Milițianul a plecat ofensat. A doua zi începuse să facă un proces verbal pentru raion
denunțând obrăznicia băiatului, dar n-a apucat
să-l termine pentru că exact în trei zile i se
sparse țeava din cap și muri cu creionul chimic
în mână. Preotul nu mai îndrăzni să vină la
familia Ciobanu, Dumnezeu nemaifiind o autoritate în zonă.
Bogdan creștea aproape văzând cu ochii și
toți cei care treceau pe uliță se opreau și priveau în curtea familiei Ciobanu să vadă băiatul
minune care putea să facă să-ți zboare pălăria
din cap, sau să-ți desfacă cureaua de la pantaloni cu privirea. Prin august, când se copseseră
merii de vară, băiatul adună într-o clipită toate
merele în saci mari de cânepă. Când se trezi
clanul Ciobanu dimineața, toată livada din
spate era culeasă și iarba cosită. Unul din frați
îl întrebă odată:
 Nu ne înveți și pe noi să facem ce faci tu?
 N-am cum. Astea nu vin de la mama
sau de la tata. Nu se învață și nu se moștenesc.
 Dar de unde vin?
Băiatul arătă cu mâna sus spre cer: Din stele!
Peste o lună se treziră în fața casei cu o
Volgă neagră cu număr mic din care coborâră doi bărbați îmbrăcați în haine de piele.
Șoferul se dădu jos și scoase de sub roată două
gâște care agonizau și le aruncă în portbagaj.
În curând jumătate din satul Purcani privea
mașina neagră venită din Tiraspol, capitala
Transnistriei. Cei doi oficiali, atât de oficiali că ți se făcea părul măciucă, împinseseră
poarta casei cu piciorul. O poartă care nu
mai fusese închisă cum trebuie de zeci de ani,
de pe vremea când bolșevicii și menșevicii o
rupeau săptămânal după cum se mișca frontul Revoluției care ajunsese și în Transnistria.
Această zonă a nimănui, care avea mai apoi să
fie recunoscută ca stat doar de alte trei state pe
care pe care nu le recunoștea nimeni, Ossetia
de Sus, Artsakh și Abkhazia. Cei doi oficiali
din Tiraspol erau ruși, așa că vorbiră rusește
cu Vasile, capul familiei:
 Vrem să vedem copilul minune!
 Ne iertați, dar băiatul vorbește doar
moldovenește.
 De ce să ne ierte, tată? Vorbesc rusă la
fel de bine, dar n-ai băgat tu de seamă, rosti
băiatul spre uimirea celorlalți. Apoi adugă consternându-i pe toți: Plus că noi suntem mai
mult găgăuți. Eu biologic mă trag direct din
străbunicul meu, un găgăuț care a fost mare
luptător în timpul Revoluției. ■
(va urma)

Proză
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Aici și Acolo

L

ui Mimi îi era frică de întuneric. La
fel de teamă cum îi era de o fereastră
deschisă. Nu pentru că Fred se aruncase în gol de la fereastră, prin ea i se părea că
putea oricând intra o pasăre în casă. Îi spusese
mama ei în copilărie, după moartea bunicului, că timp de 40 de zile sufletul mortului
se întoarce uneori acolo unde a trăit, de cele
mai multe ori întrupat într-o pasăre. Își ia la
revedere, înainte să se piardă în straturile superioare din eter. Există și explicații esoterice mai
elaborate despre sufletul care călătorește după
ce a ieșit din trup: Isus s-a înălțat la cer după
40 de zile de la Înviere; Sufletul ar fi esența
ființei, concentrația de informație căpătată
prin experiența pământeană care se întoarce
de unde a venit, doar că trebuie să adune și să
predea Acolo tot ce a învățat pe parcursul vieții.
Folosește cele 40 de zile să treacă prin toate
locurile unde a trăit, să adune tot ce a acumulat
în timpul lăsat să se manifeste pe pământ.
În Cartea tibetană a morților sau în cea egipteană se vorbește de 49 de zile cât îi ia sufletului
să se reîncarneze. Ceea ce, conform speculațiilor unora, ar duce la ideea că omul e trimis
Aici cu un program pe care se străduiește să-l
împlinească. Nu a reușit, mai vine o dată, și încă
o dată, până își termină treaba. Cam așa i s-a
spus lui Mimi la ședințele de spiritualitate pe
care și le-a luat după moartea lui Fred pentru a
se împăca întrucâtva, cu pierderea lui. Sau asta a
înțeles ea. Mă rog, să fie oamenii niște extra-pământeni care și-au făcut Aici un laborator prin
care adună informații și le redirecționează
Acolo? Acolo unde toate se pun la cale...
Încurcate sunt căile cerului, a conchis Mimi
și a renunțat să mai plătească orele de inițiere
în tainele universului. Ce mai tura-vura, Fred
s-a dus și înapoi tot nu se va mai întoarce, nici
după 40, nici după 49 de zile. Moartea lui era
până la urmă o realitate dureroasă de care nu
putea nimeni s-o învețe cum să scape.
„Moartea e umilitoare prin anularea ființei, e de o imaterialitate sfâșietoare”, scria Fred
cândva în tinerețe, cu mult timp înainte ca
moartea să-i dea târcoale.
Da, e umilitor, contempla Mimi, dar cel
mai umilitor e faptul că Fred și-a luat zilele
tocmai când ea era în vârful carierei, nu i-a
lăsat nici măcar bucuria să-și savureze triumful. Sinucigașii sunt egoiști, nu se gândesc la
ce lasă în urmă. Lor să le fie bine, ei să scape
de Aici, și după ei, potopul!
Jocul ăsta cu Aici și Acolo fusese preferatul
lui Fred. Aici, unde emigrase, și unde și-a căutat
locul până la sfârșit; Acolo, de unde fugise, și
unde nu și-a mai regăsit niciodată locul pierdut.
Celălalt Aici, unde oameni, animale, insecte și
păsări forfotesc să-și facă datoria, să-și încheie
cu bine contractul pentru a fi acceptați înapoi
Acolo și lăsați să se odihnească în pace.

Pentru scurt timp, jocul Aici-Acolo o
prinsese și pe Mimi în plasa lui, doar că ea se
salvase repede în materialitatea vieții.
— Lasă-mă, dragă cu prostiile astea, aici sau
acolo e tot una dacă muncești și-ți vezi de treabă.
Eu am plecat de acolo mâncând pământul și
oricât mi-ar spune unii și alții că s-au schimbat
lucrurile, că acum e bine, așa și pe dincolo, pe
mine nu mă interesează să mă întorc, nici măcar
în vizită. Nu mai am pe nimeni acolo și nici vreo
curiozitate, eu mi-am crescut aici alte rădăcini,
mult mai adânci, ca să vorbesc ca tine, și mă
simt în apele mele. Cât despre lumea cealaltă,
mă lasă rece. S-a întors vreunul să ne spună
cum e? Dacă e? N-am timp de chestii de-astea

Constantin Brâncuși – Nud (1925)

care pot suci doar mințile. Așa că să ne bucurăm acum, aici. Nu ziceai tu că nu există decât
acum? Sau grecii spuneau asta? Ei bine, știau ei
ce știau. Că dacă grecii n-au știut, atunci cine?!
Nu te puteai pune cu Mimi. Simplifica
sănătos orice șaradă, învăța repede orice joc,
presimțea cacialmaua și găsea scurtătura să
câștige din prima sau să se retragă la timp păstrând ce-a câștigat. Fred o privea resemnat,
uneori dezamăgit, dar de fiecare dată cu o bucurie ascunsă. Mimi nu se lăsa intimidată nici de
eternitate, nici de lipsa ei. Intuise impermanența
așa cum țăranii presimțeau pe vremuri venirea
ploii, dar nici impermanența nu o putea opri
din drum. Dacă s-ar fi ținut bine de fusta lui
Mimi, poate că Fred ar mai fi și acum în viață.
În primele nopți după înmormântare, Mimi
îi văzuse umbra ghemuită în fotoliul în care își
petrecuse ultimii ani, citind sau scriind la cartea
aceea blestemată. Sau fumându-și pipa privind
cărțile rânduite în rafturi de la podea până-n
tavan. După câteva zile, Mimi chemase portarul
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blocului și îi ceruse să scoată fotoliul afară. L-au
cărat trei oameni. Era mai greu decât un simplu
fotoliu părăsit. Poate că Fred se ascunsese în el.
Mimi îl arunca și pe Fred, odată cu bucata aceea
de mobilă cu pernele desfundate de stat.
Tot încerca să și-l scoată din minte, dar
umbra lui revenea încăpățânată serile, după
ce soarele se topea prin colțuri trăgându-și
ultimele pâlpâiri după el. O umbră uneori
disproporționat de mare proiectată pe zidul
din fața biroului, alteori inexplicabil de mică,
reflectată în oglinda din hol. Poate Fred murise
neîmpăcat, sau poate Mimi nu se putea împăca
să nu-l mai vadă, cu fiecare zi tot mai mic,
îngropat în fotoliul lui cu o carte pe genunchi.
„Nu doar entitățile lasă umbră, îi spusese odată Fred, ci și absența. Disparițiile au
umbrele lor, așa după cum tăcerea ascunde
sunete, iar întunericul, partea lui de lumină.”
Cine suferă mai mult, o văduvă sau o femeie
divorțată? Se întreba Mimi trecând din cameră
în cameră, verificând ca toate ferestrele să fie
bine închise și storurile lăsate. Suferința din
dragoste e una. Dar poți să suferi și din orgoliu,
și de frica singurătății, din abandon sau din trădare. Tot suferință e. Poate mai mare, știindu-ți
bărbatul cu alta, începând o viață nouă. Pe o
scară de la 1 la 10, cam unde s-ar situa durerea după moartea bărbatului, și unde după un
divorț urât sau o despărțire furtunoasă?
O pierdere e o pierdere, oricum a-i lua-o.
Mimi știa bine asta, doar trecuse și prin alte
momente dramatice, a fost un timp când i
se prăbușiseră stocurile la bursă, businessul
ei fusese investigat de garda financiară, pierduse aproape un milion pe avocați, experți
financiari și taxe, dar uite că își revenise, era
în continuare patroana unui imperiu de frumusețe pe Fifth Avenue, o clinică prosperă de
întinerire, frecventată de lumea bună și promovată în publicații de modă și stil.
Mimi își înghiți pastila de xanax ca în fiecare seară, își turnă un pahar de șampanie și
mai făcu o dată turul apartamentului spațios
cu ferestre spre Central Park West. De când
murise Fred, începuse să ia anxiolitice. În primele săptămâni pilula o liniștea. Doar că după
ce se liniștise și lucrurile intraseră oarecum în
obișnuit, pilula devenise o adicție. Nu mai putea
să adoarmă fără ea. Uneori înghițea și două,
dacă avusese vreo zi tensionată, ori dacă era
urmărită de cine știe ce griji ori remușcări. Și
trei. Nimic rău, jumate din America e pe xanax.
O adicție care până la urmă putea fi ținută sub
control. Iar Mimi ținea tot universul sub control. Toate îi ieșiseră cum și-a dorit. Doar Fred
eșuase din tiparul ei de succes. El nu-și găsise
locul în nicio schemă. Nici în patria natală, nici
în lumea nouă. Nici Aici, nici Acolo. ■
(fragment de roman)
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Poeme
decât de spaima lumii necunoscute din jur

O să învăţ să cânt la pian

îți vine să dormi
dar insomnia ronțăie tone de plastic
bucăți de metal
molozul din poartă

Mă însoțește mă știe mi-e complice demult
n-are coasă și nu mă ademenește rânjind
n-o să zgâlțâie ușa în liniștea nopții
cu față de hârcă și cu ceas de agent
nici n-o să-mi răstoarne în așternuturi
găleata sudorilor reci pustiul gâlgâitor
nu-i sclipesc în cele două orbite
premonitorii oglinzi în care mă chinui
să deslușesc printre lacrimi și vaiete
singura poză care mi-a rămas de la mama

De prin pieţele lumii

m-a antrenat pentru front pe vremi complicate
mă primește așa șchioapă și chioară cum m-am întors
înțelege și rabdă îmi duce numele pe tăvi boierești
îmi ține trena pe care a țesut-o și a întins-o
peste câteva continente limba mea ascuțită
mă va dezbrăca de fiecare pagină scrisă de fala deșartă
cum lepezi de hăinuțe un prunc somnoros
înainte de scăldătoarea de seară
o să-mi aștearnă sub tălpi o altă formă de echilibru
o să mă așeze la timp la locul meu pe scara aceea
pe treptele căreia cei cu principii și fără proptele
n-au fost nicicând renegați și proscriși luați de nebuni
cu ea o să-nvăț să cânt la pian până la răstignirea adevărată
pentru că asta mi-am dorit mereu pentru viața de-apoi

(așa beat și neadaptat la realitate cum se arăta tuturor
v. m. știa să pună la cale davincian și precis
deplasarea unui dulap vechi din sufragerie pe o terasă
de parcă și-ar fi îngropat singur la cântatul cocoșilor
coșciugul din care fugise împleticit printre blocuri
cu lespedea în spinare să vadă dacă arde lumina
la etajul șase în iatacul iubitei care nu l-a iubit
pentru că era beat și ne-adaptat la realitate )
de ce naiba n-aș recunoaște cât mi-e de frică
în mijlocul nopții în zori la amiază la asfințit
în graba plecării când mă trezesc scormonind
prin sertarele cocoșate de hârtii țesături povești
de prin piețele lumii genți inutile gheme perii agrafe
cordoane ale unor mari și nepotrivite greșeli
și nu găsesc ce caut decât cu prețul sudorii
pe pipăite dezordonat și anapoda și abia după ce
o pereche de diavoli mă mușcă de degete
își lipesc cu scotch îndemânatici bucolici
aripioarele de încheieturile mâinilor mele
ca să mă tragă în direcții opuse

În lumea necunoscută

tocmai când dulapul lunecă singur spre ceruri

Îți vine să dormi
cât e ziua de lungă
și noaptea de grea
să te saturi de somn
până-n măduva amintirilor
răsădite pe alt continent
să nu miști un deget
să te îndoape
o mână blândă
cu mari castroane de aghioase
dulci rotunde și fără de sâmburi
să le toarne apoi cu găleata
să ți le-ndese
între sinapse între viscere
sub unghie peste limba uscată
în cromozomi
până visezi că borăști
icnind ca un cal
tras haotic de hățuri
pe ulița satului
lovit de coada de bici înfășurată în sârmă
de mâna tatălui tău care de altfel
n-ar fi omorât nici o muscă
să tot icnești până dai afară
tot ce-ai trăit fără rost
hălci mari năclăite în somnul de veci
la care te-ai lăcomit peste poate
mai mult din frică de bătrânețe

În seara de Sânziene
Dintr-odată nimic n-avea să mai fie
cum fusese scris pe hârtie:
dansatoarea trebuia să aibă parte
de un debut cu ovații, dar a căzut
întâi în genunchi, apoi undeva în adâncuri,
într-o trapă de nimeni știută,
după ce o răsucise în aer, triumfător,
perechea sa, la un metru deasupra capului
pe care luceau laurii, sub care foșgăia negura
la buza scenei, într-o rochie ieftină,
îmbrobodită c-un batic de țărancă, se zbătea
mama ei să scape din strânsoarea celor din jur
melodia nu se oprise, spectatorii
încă mai puteau crede că totul
va reveni la normal în următoarea secvență

Grafică de Al. Pascu

‒ eu m-am trezit gândindu-mă că-n viața de-apoi
va trebui să învăț cum să alunec în gol
de pe umerii unui bărbat, printre mișcările
brațelor lui rătăcite pentru o clipă de ritm,
cum să mă rostogolesc frumos înspre hăuri
fără să-mi rup oasele, fără să las în urmă
prefăcătorie până la căderea cortinei,
spaimă și întuneric după aceea ■

Cronică
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Gabriela
Despre spiritul
NEDELCU-PĂSĂRIN
reﬂexiv al unei poetici interioare

olumul Dialoguri la Agapia, apărut la
Editura Timpul din Iași (2020) poartă
semnătura scriitorilor Mihai Zamfir și
Gheorghe Simon. Două nume de rezonanță în
spații culturale diferite, care se intersectează
volitiv într-un spațiu sacru, Mănăstirea Agapia.
Profesorul universitar, diplomatul, scriitorul
Mihai Zamfir este cel ce va oferi substanța ideatică a acestui volum numit generic dialoguri,
o dublă confesiune pe axa unei comunicări
culturale. Discipol al lui Tudor Vianu și cu o
teză de doctorat sub coordonarea lui Șerban
Cioculescu, Mihai Zamfir va fi istoricul literar
pasionat de stilistică, literatură comparată și un
bun traducător din limba portugheză. Profesor
invitat la Lisabona (1972-1975 și 1990-1993)
și în Brasilia (1995), s-a dovedit promotorul
culturii românești în aceste spații culturale,
experiența sa în acest domeniu fiind mai apoi
fundamentul scrierilor de istorie a literaturii române în context comparat. Ambasador
al României în Portugalia și în Brasilia va fi
vocea din forul public ce va impune valorile
culturale românești într-un sistem axiologic ce
a rezistat validării timpului. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1978, membru
al PEN- Clubului Portughez din 1980 și al
PEN-Clubului Român din 1990, Mihai Zamfir
va scrie cu aceeași fervoare romane (dintre care
reținem, nu întâmplător, în această succintă
prezentare romanele Poveste de iarnă. Acasă
și Se înnoptează. Se lasă ceața) și eseuri critice
despre poezie și proză (dintre care amintim
Formele liricii portugheze, Imaginea ascunsă.
Structura narativă a romanului proustian și
Cealaltă față a prozei). Scurtă istorie. Panorama
literaturii va fi lucrarea de referință din opera
istoricului literar Mihai Zamfir.
Alăturarea numelui său celui al lui Gheorghe Simon s-a dovedit pentru lector prima
atitudine interogativă: cine pe cine provoacă în
dialog? Gheorghe Simon este poetul care a scris
atât în timpul cenzurii comuniste, cât și după
’89 în aceeași cheie a poeziei religioase. De la
volumul Fulgere captive din 1984 la corpusul
simbolic purtând nimbul aureolat al spațiului sacru, Agapia (Ardere de tot – 2009, Amin
Agapia – 2012 și Fiul Agapiei – 2015) poemele
lui Gheorghe Simon sunt expresia elocventă a
ceea ce înseamnă trăirea estetică a sentimentului religios, reușind „să poetizeze geografia
concretă” asemeni altor locuri cu profunde
rezonanțe în eternitate, Mirceștii lui Alecsandri, Florica lui Pillat sau Humuleștii lui Creangă.
Autorul „pare a avea, asupra scrisului, viziunea
călugărului medieval ce va scrie toată viața, fără
întrerupere, până când îi va cădea pana din
mână, iar Domnul îl va trimite să se odihnească”,
cum impresionant îl definește Mihai Zamfir.
Volumul Dialoguri la Agapia este construit
într-un rotund firesc, un dialog ce respectă

principiul vaselor comunicante: o deschidere,
un eseu despre Agapia semnat de Gheorghe
Simon cu axare pe scrierile lui Bartolomeu
Anania și Ioan Alexandru despre acest spațiu
sacru, Preliminarii despre Mihai Zamfir
semnate, firesc, de interlocutorul său, în succesiune cronologică dialogurile purtate timp
de câțiva ani la Agapia și, la final, ca postfață, Fiul Agapiei despre cel ce s-a dovedit a
fi gazda acestor dialoguri. Această structură
produce ab initio un câmp de interogații:
cum se produce fluxul rememorării, care sunt
resorturile interioare ale dialogurilor, cum se
catalizează reciproc actanții comunicării, care
sunt „cuvintele-cheie” ale arhitecturii discursului confesiv?
„Cine comunică, se comunică”
scria Tudor Vianu și în acest context această frază pare a sintetiza
atmosfera actului comunicațional, autocomunicarea.
Sunt aura sacralității locului
unde se produce actul comunicării eminente culturale, dialogul
se transformă în mărturisire, ceea
ce reperăm ca explicitare într-o
deschidere de dialog: „Despre
arta mărturisirii, despre arta
confesiunii. Suntem ceea ce mărturisim. Arta, în general, e și arta
înduhovnicirii, de îmbunătățire a
spiritului, de eliberare, de golire
de prea mult sine, de ceea ce marii
teologi numesc, în chip fericit: chenoză. Există
totuși, un rest, o fărâmă, o câtime, ceva ce pare
neglijabil, dar de acest rest, depinde întreaga
noastră viață”. Este, în esență, un dialog al
fiecăruia cu Divinitatea despre Divinitate, dialogurile izvorând dintr-un fond cu acumulări
succesive culturale materializate în creații literare sau eseistice.
Și totuși, cine pe cine a provocat la dialog?
Este întrebarea care persistă, pentru că simpla
enunțare a cadrului de desfășurare a întâlnirilor, la casa lui Gheorghe Simon din apropierea
Mănăstirii Agapia, la răstimpuri, într-o atmosferă colocvială având un sumar de idei-cadru
ale dialogului preconizat, nu pare a fi de ajuns.
Precizarea că dialogurile au fost transcrise și
că au fost supuse unei duble corecturi este
necesară, oricum este ușor de sesizat că lipsește oralitatea discursului înregistrat, lipsesc
intervențiile care întrerup o pledoarie, ca și
răspunsurile succinte ca moment de repliere
a vorbitorului pentru a-și aduna gândurile și
a le reașeza într-o nouă ordine a argumentației. „Profesorul oficia, pur și simplu, ca în
fața unui amfiteatru. Vedeam și intuiam cum
se conturează gândirea și actul conștient al
reflecției. Așa vor fi fost magistrații de odinioară a căror artă Mihai Zamfir și-a însușit-o

și practicat-o cu prisosință și iscusință. În cele
60 de minute, cât dura fiecare întâlnire, se concentra și avea puterea de a nu slăbi sau atenua
ceva din intensitatea clipei. (...) Ceea ce nu
putea fi transcris era timbrul vocii, având ceva
din ritmul de bolerou al creșterii și descreșterii
unei poetici interioare”.
Întrebările sunt elaborate în limbaj adeseori
prețios, elevat, care poate fi descifrat în cheia
istoriei literaturii române de cei inițiați: „Identificarea spiritului creator” amintește de demersul
critic de excepție al Profesorului Eugen Negrici,
Figura spiritului creator. Iar „aura imprevizibilă
a surprizei”, ca formulare, atenuează intenția
de subliniere tușată a valorii unei lucrări, altfel
reper în opera lui
Mihai Zamfir, Scurtă
istorie. Panorama
alternativă a literaturii române (vol. I și
vol. II). Un „roman”
cu 39 de personaje, în
care „istoricul literar
e legat intim de toate
personajele, chiar de
cele mai puțin importante, care apar doar
o singură dată; doar
astfel creează o lume
complet nouă” (Mihai
Zamfir despre această
Scurtă istorie...).
Dialogurile pun în
prim plan, în aceeași tehnică de decupare a unei
microistorii sau unei explicitări a unei aserțiuni
filosofice, teologice sau literare, nume de referință din cultura română: Tudor Arghezi despre
pragul etic „spre care omul trebuie să tindă, deși
nu îl atinge. Pragul etic: Nu-ți voi lăsa drept
bunuri după moarte, decât un nume adunat pe-o
carte”, sau Eugen Ionescu despre departenizarea
intenționată, „ruperea conștientă de ceea ce psihanaliștii numesc super eu, de tată”.
Întregul volum este construit într-un firesc
al confesiunii, în care ambii actanți ai actului
comunicațional așteaptă o nouă provocare,
iar această așteptare induce starea de tensiune interioară a viitorului dialog. Risipite în
timp, privite în diacronie, dialogurile au totuși
unitate, par a face parte dintr-un plan elaborat pentru un parcurs dialogal, de aceea este
surprinzătoare concentrarea ideatică a fiecărui
dialog, care are statut de sine stătător, dar, în
egală măsură, este o ancoră între trecut-prezent-viitor. În aceasta, probabil, că rezidă și
plăcerea lecturii, ca și intenția lectorului de a
se lăsa provocat de acest spirit reflexiv, interogativ, dubitativ al unei poetici interioare, atre
de receptare care definește actul lecturii acestui volum de dialoguri, în fapt autodefiniri sau
mărturisiri necesare. ■
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Dan
DUȚESCU

Dan
IONESCU

Poeme
A mai trecut o zi
Ce este o zi în infinitul
ce omoară aștri
sau întunericul ce bântuie
prin galaxii
Ce este ziua întreabă-ți sufletul
și poate ai să știi
Vezi inima de-ți bate
a disperare sau de fericire
O zi e doar o licărire tristă
ce repede dispare
Dar poate fi o veșnicie
când ființa ce-o iubești
deodată apare
O zi nu se măsoară-n
clipe sau în ore
Când te privesc o zi
nu are început și nici sfârșit
Ziua devine o eternitate
când stăm îmbrățișați
Ea poate fi eternul deznădejdii
de nu ești lângă mine
Și-a mai trecut o zi și
iarăși încă o altă zi
Ce triste-s clipele ce trec
năvalnic în singurătate
Privirea-mi stă pierdută
cu gândurile ei
Nu s-a întâmplat nimic nici
azi în prea tăcutul
Univers
Tu nu ai mai ajuns și uite așa
cum anii trec
A mai trecut din viața mea
o zi

A avea, a fi
Există o diferență
între a avea și a fi.
A avea și a fi
sunt stări ale aceleiași existențe
Omul
Să vedem...
Un simplu exercițiu de logica
Eu am
tu ai
el nu are
Noi avem
Ei nu au
Voi nu aveți

Poezie
Cronică literară

Conjugând verbul a avea
ne gândim la
Avere
într-un cuvânt
Suntem bolnavi de
maladia secolului
Mercantilism
Suntem disperați să
acumulăm cât mai
multă avere
Pentru unii a avea este
o fericire nebănuită chiar
dacă pentru restul oamenilor
acest verb începe cu
o negație
El nu are
Ea... nu are
Ei nu au
Și ce dacă
Ei toți sunt mai fericiți
decât mine decât tine pentru că
El ea ei voi aveți fericirea
O avere de neprețuit
El ea voi și ei toți au iubirea
Voi continua cu verbul a fi
El este... voi sunteți... ei sunt.
Ei ea voi toți sunteți
Fericiți
Iubiți
Voi existați ceilalți nu
Voi sunteți cu adevărat... pentru că
nu ați uitat să iubiți
pentru că viața este dragoste
Dumnezeu a dat omului
o mare bogăție
pe acest Pământ
Iubirea
Eu nu sunt
Tu nu ești
Noi nu suntem
Pentru că am uitat să iubim
am uitat să ne bucurăm
de viață
Am rătăcit în van disperați
conjugând verbul a avea
Am uitat să fim... pentru că
am uitat... să iubim
A avea este contrariul lui a fi
A fi... înseamnă a fi iubit a iubi
A avea nu este similar cu a fi
sau cu a fi fericit
A avea nu înseamnă nimic
fără... iubire. ■

Lirică
de tip futurist

C

ea mai recentă carte semnată de George Vulturescu,
Maladiile lămpilor (Ed. Tracus Arte, București, 2019),
este structurată în trei părți: Poemul de la ora trei noaptea, Discret precum cineva chemat la morgă să identifice un
cadavru și Jurnal de provincie. Titlul este urmuzian, sugerând
un aliaj între maladie, afecțiune umană, și lămpi.
Prima parte, Maladiile lămpilor, conturează posibilul destin
al poetului contemporan, care, pentru a se evidenția, trebuie
să recurgă la un gest extravagant, anume să-și „ducă versurile
cu elefanții” în cetate (Poemul de la ora trei noaptea), gest
echivalent aceluia la care a apelat văduva boierului Stroici care
și-a aprins rogojina în cap, pentru a fi observată și primită în
audiență, de către domnitor. Odată ajuns în cetate, poetul își
croiește drum înspre instituțiile de autoritate, descoperind că,
totuși, guvernanții îi cunosc versurile, dar nu au interes să le
dea curs în legi auxiliare culturii. Cântecul din copilărie („Un
elefant se legăna pe o pânză de păianjen”) este metamorfozat, printr-o neașteptată inversare a rolurilor, ca în poezia lui
Arghezi, subiectul devenind obiect: „guvernatorii cu soldă
tremurau/ ca pânza de păianjen în vânt” (Poetul care își duce
versurile cu elefanții).
În partea a doua, cu titlul bacovian Discret precum cineva
chemat la morgă să identifice un cadavru, viziunea absurdă
asupra unor contexte se consolidează: importante în timpul
jocului, inițiat pe mize variabile, de la mic la mare, zarurile,
când nu sunt aruncate
pe tablă, se apropie „singure, lunecă / unele spre
altele ‒/ îți vine să crezi
că hazardul are o clipă
de delicatețe” (Divagații
la o partidă cu Igitur).
Dansul dragostei, în care
se angrenează aceste
obiecte, ca simboluri ale
hazardului, este la fel de
absurd ca pasiunea celor
doi protagoniști, tată și
fiu, pentru o biată pâlnie,
din romanul Pâlnia și Stamate de Urmuz. Literele
se distanțează de cuvintele pe care le compun,
par a avea propria viață în
perimetrul foii, atitudine
care augmentează ideea
că, indiferent de autor, cărțile își au destinul lor.
Partea a treia, Jurnal de provincie, se constituie din maxime,
al căror tâlc au ca obiectiv ideea centrală a cărții, de a ilustra
legătura esoterică dintre om și mediul mecanic: „Nu mă uita
la lumina lămpii, ci văd cu lumina ei”, „Lampa din satul meu,
ca și steaua de la Bethleem, este singura care-mi arată drumul
spre casă”.
Cu acest volum, George Vulturescu forțează granițele dintre
universurile material și uman, pentru a determina osmoza esențelor, posibilă numai în lirică, deocamdată; cândva, în avântul
științelor, vom asista la o realitate descinsă din poeme – este
o ipoteză. ■
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bărbatul perfect din Hamangia
de pământ îmi cumpărasem o groapă
adică un fel de gingie
cu gol mortuar
cineva trăise odată

Poeme

era liber (golul) l-am ocupat
bucuros ca omul cu casă
aveam acte în regulă
și fotografie ovală
iar la cap lumânări (mai mult stinse)

(totul era pregătit
pentru incinerare)
mama mi-a pus în palmă un boț de colivă
‒ mănâncă
dar bagă de seamă morții
sunt capricioși
îți vor lua înapoi totul

modelam și lucruri care erau
tot un fel de vietăți
fără suflete doar cutii toracice

ce stă cu mâna la falcă o veșnicie

mușchiul inutil care gândește
vine un moment când nu îți mai e foame
dar deloc
ca și cum ai fi aproape de moarte
la început ți-e bine puțin exaltat
chiar dacă unii spun „ia te uită
ce clipe cărnoase
să ne ospătăm căci în definitiv
suntem toți în digestie”

Grafică de Al. Pascu

(spune-le că ești pregătit)
am urcat pe scenă habar
n-aveam sau uitasem
mi-am zis că poate mă vor iubi
deși eu plănuisem să îi înrobesc
cu totul
să îi schimb cu omuleții cei noi
să îi mănânc bucățele și proaspeți
aș fi început cu creierul
lor mic cât să încapă în linguriță
apoi aș fi continuat cu carnea
tăiată cubulețe
de popa la liturghie
aș fi pus-o în altar
să asiste carnea lor bucăți
la cuvintele mele bucăți
care pe care

atunci e timpul să te abții
la fapte (sunt nocive) la speranțe (nici ele
nu mai au forță ascensională)
la pofte împlinite (habar n-ai ce urmări
îngrozitoare)

am urcat pe scenă am vrut
să fiu clown-ul perfect să le înmoi inimile
să le tai gâturile cu fierăstrăul
iar capetele lor să râdă cu dinți
și să spună
„ia te uită la ăsta îmi aduce aminte de mine
când eram legat de trunchi
produceam
fără rost vise și lucru mecanic”
„să îi dăm ceva poate
ne va oferi
o cană cu apă la bătrânețe”

să îi spui vocii
din creier „pleacă
lasă-mă singur”

deși eu voiam ca ei să îmi dea cuțitul
pe care urma să îl înfig
în înghețata lor inimă

atunci e timpul să te abții
de la contracția
mușchiului inutil care gândește

am urcat pe scenă îmi plăcea
să fiu mâncat de priviri
le auzeam fojgăiala

asta e avertizarea că ai intrat în
regimul economic cel cu bec roșu
să nu mai consumi
inutil energie și gesturi

Horia
DULVAC

Mama îmi sufla „acum e momentul
altminteri niciodată
care pe care”
„spune-le că ești pregătit să mori
pentru ceea ce ei cred despre tine”

se făcea un noroi din care plămădeam tot felul
de animăluțe
așa cum frământam între degete
la cantină pâinea cleioasă

încet încet se transforma într-o statuetă
lipsită de gânduri
ca bărbatul perfect din Hamangia
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te lăsau lustruit și curat
cu oase luminoase

am avut noroc de pământ gustos
îți sătura inima cea vrednicoasă
mai ales pe ploaie

apoi suflam peste ele
timp
le uscam la soare
împreună cu toate farfuriile de Oboga
așezate pe o rogojină
unde era expus și scheletul meu crud
aștepta timpul să își termine treaba
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așa am făcut
cine eram eu să îi supăr
trebuia să îmi controlez respirația
să am grijă de trupuri
le mele eventuale
așa că le-am pus (pe trupuri) la uscat
să li se zvânte carnea
pe oase
le fluierând de nerăbdare
totul era pregătit pentru incinerare
sfintele mumii lipsite de pofte
inima ca o cristelniță cu jar
ardeau (sub țeasta mea de hominid)
până la cenușă
toate versiunile nefolositoare

suflete infestate
cu trichinella spiralis
lăsați fețele astea știu că veți muri
și nu îmi pasă
ba chiar mă bucur
că gândul meu va continua
după ce veți fi radiați
eliberând regulamentar spațiul
atunci mă voi înălța precum sufletul
unei maimuțe captive
deasupra creierelor voastre
agitându-și pseudopodele
‒ puneți mâna pe el veți striga
vrea să scape
să plece din noi animalul-gazdă perfect
dar degeaba
voi ieși din guri
ca răsuflarea de crăciun a porcului
voi fi sufletul rușinos ce se înalță
din carnea infestată
de plăcerile trichinela spiralys ■
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Oana
BĂLUICĂ

D

acă Eric Hobsbawm a numit secolul al
XX-lea „epoca extremelor”, am putea,
continuând pe această notă, să spunem
că epoca victoriană a fost una a „paradoxurilor”:
o societate eminamente pudibondă și extrem
de constrângătoare, care, în același timp, eluda
restricțiile impuse sexualității inclusiv prin
materialele pornografice clandestine, așa cum
evidențiază Steven Marcus în excelentul volum
intitulat The Other Victorians; un climat în care
femeile nu aveau un tratament egalitar, însă, în
cadrul căsniciei, unii bărbați au reușit să fie extrem
de influențați sau, în anumite instanțe, dominați
de acestea; o epocă ce reitera ferm distincțiile
dintre public și privat, dar în care bârfele mondene circulau cu cea mai mare rapiditate. Phyllis
Rose, pentru prima dată tradusă în limba română,
își propune să demanteleze tocmai aceste incongruențe, specificități și idiosincrazii în volumul
Vieți paralele. Cinci căsnicii victoriene (Editura
Polirom, 2021). Aproape necunoscută publicului din România, Rose este una dintre cele mai
importante scriitoare feministe britanice – a fost
una dintre primele biografe ale Virginiei Woolf, al
cărei portret a fost schițat cu multă empatie și acribie științifică în volumul Woman of Letters (1978),
cu mult înainte de apariția monumentalului și
emblematicului volum semnat de Hermione Lee,
Virginia Woolf (1996). De altfel, biografia semnată
de Rose este cea care a avut o contribuție definitivă
la consacrarea autoarei drept una dintre cele mai
importante voci moderniste.
Vieți paralele își propune să configureze o
altă optică asupra societății victoriene, de data
aceasta, apelând la unele dintre cele mai celebre
căsătorii ale epocii, pentru a reliefa distanțele
dintre clase sau genuri, naivitățile, carențele
educaționale în ce privește sexualitatea și
viața domestică, aspirațiile, nemulțumirile și
dezamăgirile actanților, între care vom regăsi
celebri oameni ai literelor. Este un proiect ce
trebuie tratat cu maximă prudență, pentru că
o astfel de întreprindere riscă, ab initio, să cadă
în capcana anecdoticului, fără a oferi atât de
necesara panoramă contextuală, sau, mai ales,
să perpetueze un anumit gen de clișee fără autenticitatea unei analize pertinente. Este un merit
esențial al autoarei faptul că a reușit să prezinte
cele cinci căsnicii evitând în totalitate astfel de
probleme sau neajunsuri, ceea ce dovedește,
încă o dată, o extraordinară capacitate de manipulare a informației, o maturitate cognitivă și
emoțională, o empatie lipsită de melodramatic și
nesubsumată unei priviri unilaterale, după cum o
dovedește și punctul de pornire al acestei minuțioase investigații: „Scenariile pe care alegem să
le impunem vieților noastre sunt limitate și limitative. Și în niciun alt domeniu nu sunt atât de
banale și de sterile cum sunt în dragoste și în căsnicie”; cu toate acestea, unii dintre protagoniștii

Cronică
literară
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Viețile maritale
în epoca victoriană
acestui volum au reușit, într-un fel sau altul, să
evite banalitatea și sterilitatea, sfidând convențiile epocii, construindu-și propriul traseu ideatic
al vieții domestice, trăind în conformitate cu
principiile dictate de individual, și nu de colectiv. Ceea ce transpare cu mai multă pregnanță
este însă incapacitatea unor intelectuali vizionari, imaginativi, idealiști de a trata un mariaj
cu aceleași resurse de răbdare și dedicare cu care
au reușit să își trateze propriile scrieri, cum este
cazul lui Dickens, de exemplu. La fel de important este și faptul că multe dintre dezamăgirile și
disjuncțiile din viața personală și-au găsit într-o
anumită manieră locul și în
ficțiunea respectivilor autori,
demonstrând, încă o dată, că
liantul dintre viața personală
și cea publică este extrem de
firav și facil depistabil pentru
cei pregătiți să arunce o privire
comprehensivă asupra unor
vieți și a unui context; iar acest
din urmă aspect este extrem
de important pentru maniera
în care ne construim așteptările, aspirațiile, conduitele și
răspunsurile la situațiile neprevăzute, tocmai de aceea, în
momentul actual, feministele
pledează pentru construirea
unui context domestic egalitar.
Phyllis Rose a decis să își construiască
volumul de pe alte premise decât cele strict
cronologice, respectiv, urmând o cronologie a
căsniciei: debutează cu perioada în care soții Carlyle s-au cunoscut și se aflau în proces de curtare,
continuă cu începutul mariajului dintre cunoscutul critic de artă John Ruskin și Eﬃe Gray, cu o
analiză a anilor maritali din cuplul Harriet Taylor
și John Stuart Mill, Catherine Hogarth și Charles
Dickens, George Eliot și George Henry Lewes
și se încheie cu viața celor doi Carlyle, pentru a
conferi o oarecare simetrie narativă.
John Ruskin se căsătorește cu Eﬃe Gray
pe când el avea 29 de ani, iar ea 19. Va fi o
căsnicie ce va sfârși în dizolvare, rămânând
neconsumată și antrenând comentarii ironice
și meschine, uneori. Lipsa de experiență a celor
doi a constituit motivul principal, iar, în acest
punct, Rose tratează cu mare diplomație, delicatețe, umor și ironie incapacitatea lui Ruskin de
a se purta firesc în fața unei femei goale, notând
cu oarecare amuzament că, până la vârsta căsătoriei, criticul nu văzuse femei dezbrăcate decât
în ipostaza de statui sau imortalizate pe pânzele
artiștilor celebri, astfel încât nu e de mirare că
așteptările în privința corpului feminin aveau să
îi fie spulberate instant, ceea ce s-a și întâmplat:
„Neprotejat de jena postfreudiană, Ruskin a
recunoscut față de avocatul său, după mulți ani,

că nu i-a plăcut ce-a văzut după ce i-a dat jos
cămașa de noapte lui Eﬃe. Își imaginase femeile
altfel decât ceea ce i s-a arătat a fi. Credea că
este ceva greșit la corpul ei”. Autoarea nu uită să
menționeze că Eﬃe era, totuși, una dintre cele
mai frumoase și suple domnișoare ale epocii...
Harriet Taylor s-a măritat cu John Taylor, „un
prosper asociat la o firmă de vânzări” la aceeași
vârstă, și nici căsnicia celor doi nu a fost una fericită; Harriet a avut însă norocul de a-l cunoaște
pe John Stuart Mill, cu care va încheia un al
doilea mariaj și căruia îi va servi drept companion și, după cum arată documentele vremii, în
foarte multe cazuri, co-autor.
Amândoi au luat decizia de a
avea o „căsătorie între egali”,
astfel încât opera lui Mill era
citită în primă fază de Harriet,
corectată, lăudată sau criticată
tot de ea – în câteva instanțe,
ea alegea și unul din multiplele subiecte aflate pe lista de
investigație a lui Mill.
Charles Dickens a fost
inițial profund îndrăgostit de
soția sa, pe care va ajunge să
o deteste și să o disprețuiască,
reproșându-i că după nașterea celor 10 copii se îngrășase,
devenise „toantă, plicticoasă
și apatică”, era neatrăgătoare
și neînțelegătoare față de grijile financiare care
îl împovărau cu gândul la atâtea destine de care
se simțea responsabil, și acest lucru în ciuda
faptului că era cel mai bine plătit scriitor al
epocii, adulat pe ambele maluri ale Atlanticului.
Cea mai fericită și, în același timp, cea mai
frumoasă uniune din cadrul acestui volum, un
exemplu despre chimie, compatibilitate, grijă,
afecțiune și interes este cea dintre George Eliot
și George Henry Lewes, tocmai pentru că, deși
a fost o relație îndelungată, până la moartea
bărbatului, nu a fost, propriu-zis, o căsnicie,
cei doi nefiind căsătoriți. Phyllis Rose compară statutul celor doi cu cel al scriitorilor
Simone de Beauvoir și Jean-Paul Sartre, care
și-au denumit uniunea neoficializată drept
„căsătorie morganatică”. Ar trebui menționat
totuși, faptul că în relația lui Eliot nu au existat
nedreptățile și ocazionalele meschinării întâlnite în cadrul relației celor doi francezi.
The Guardian a numit volumul lui Phyllis
Rose „singura carte pe care va trebui s-o citiți
vreodată despre căsnicie”; tind să cred că este
adevărat. Este un uriaș exemplu de muncă de
cercetare la cel mai înalt nivel și, în același
timp, o analiză ce demonstrează cu diplomație,
subtilitate și empatie că „o căsnicie are o formă
ce transcende orice mariaj individual”, așa cum
specifică Sheila Heti în Prefața volumului. ■
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Noua pasăre albastră

D

acă în romanul său anterior, Patricia
(2017), Geneviève Damas spunea,
prin intermediul a trei voci narative,
povestea dureroasă a unui imigrant, a unei
familii destrămate, unei iubiri ratate și a unei
adolescente de culoare silite să se maturizeze
rapid, într-o țară străină, scriitoarea belgiană
mizând mult pe universalitatea acestor teme și
pe ecoul lor puternic în lumea zilelor noastre,
în Bluebird, cartea publicată după doi ani, ea
schimbă registrul și aduce în prim plan situația în care se găsește Juliette, o protagonistă
pe care, după lectura acestei minunate cărți,
cititorii n-o vor putea uita prea ușor.
Juliette Couturier nu e o nouă Julietă – sau
poate că, într-adevăr, este, dar fără să realizeze
acest lucru. Are șaisprezece ani și jumătate, iar
Tom, un băiat pe care l-a iubit sau pe care doar a
crezut că-l iubește și care a crezut, la rândul lui,
că e îndrăgostit de ea i-a spus Bluebird, datorită
ochilor ei albaștri și fizicului fragil. Numai că
mica pasăre albastră se află, încă din primele
pagini ale cărții lui Geneviève Damas, într-o
cumpănă a vieții, căci află pe neașteptate, după
un control medical, că e însărcinată. Derutată,
speriată, incapabilă să creadă și să accepte, în
primele zile, acest adevăr, Juliette se retrage
în tăcere, apoi se ascunde în furia pe care o
revarsă asupra celor din jur, în primul rând
asupra mamei sale, care îi reproșează comportamentul și îi amintește mereu consecințele pe
care acesta le va avea asupra întregii sale vieți.
Neștiind încotro s-o apuce și nedorind să se
mai ducă la liceu, Juliette ajunge la bunica sa
din partea tatălui, încercând să se împace cu
sine și cu lumea. Și, mai ales, să decidă ce va
face în continuare – nu numai cu viața ei, ci
și cu micuța făptura care se va naște în doar
câteva luni.
Până atunci și până să reușească să ia o
hotărâre, fata începe să scrie o lungă scrisoare
adresată fiului ei, în speranța că acesta o va citi
cândva, când va fi capabil să înțeleagă totul.
Numai că, evident, scriindu-i lui, Juliette își
scrie sieși, încercând să rememoreze totul, să-și
dea seama cum a ajuns în această situație și care
ar fi soluția cea mai bună pentru toată lumea.
Și, în egală măsură, ea le scrie, chiar fără să vrea
să admită vreodată acest lucru, mamei și bunicii sale, dorindu-și inconștient să reușească să
restabilească legătura dintre cele două, ruptă
brutal în urmă cu trei ani, după divorțul părinților lui Juliette. Romanul transmite cititorilor,
în acest fel, lucruri extrem de profunde, pe care
aparent le ascunde în spatele simplității voite a
stilului ori al adresării directe. Scris la persoana
întâi, adoptând perspectiva directă a lui Juliette
și privind lumea din punctul ei de vedere, Bluebird demonstrează cadența și ritmul necesare
pentru o lectură care, efectiv, nu poate fi abandonată, având curajul de a rosti mari adevăruri

– ale adolescenței și ale societății contemporane – care ne pun pe gânduri și care, în același
timp, evidențiază aspecte considerate adesea
tabu chiar și în țările occidentale.
Realitatea mamelor adolescente, deruta
acestora, destrămarea primelor iubiri la contactul dur cu realitatea, situația familiilor
monoparentale și fenomenul adopției devin, în
romanul lui Geneviève Damas, preocupări de
seamă ale autoarei și ale personajelor sale. Ce
ar trebui să facă Juliette? Să păstreze copilul, să
încerce să-l crească singură, eventual cu ajutorul familiei? Dar cum ar fi posibil așa ceva,
când mama ei, de origine poloneză, plecată
din Polonia natală cu ani în
urmă, dar făcând încă greșeli
de limbă și de exprimare, e și
așa singură și se străduiește
să crească trei copii, rămași
în grija ei după un divorț
dureros? Sau ar fi mai bine
să dea copilul spre adopție?
Și când să facă asta, imediat
după naștere, refuzând chiar
să-l vadă și să-l îmbrățișeze,
sau după un timp în care ar
putea încerca să se obișnuiască cu statutul de mamă?
Mamă a unui copil, însă, la
rândul ei, încă neieșită complet din copilărie, cum să
rezolve toate acestea?... Sunt
întrebările și temerile firești ale unei fete care
se confruntă cu o adevărată situație-limită, și
toate sunt expuse într-un limbaj viu și lipsit
în mod voit de podoabe complexe, într-un stil
atât de limpede, că devine de-a dreptul dureros și cu un curaj care depășește multe dintre
barierele impuse de normele aproape unanim
acceptate ale vremii noastre. Carte construită
în jurul temei alegerii și dificultății alegerilor
corecte într-o lume în care mai nimic nu e
întru totul corect, Bluebird este și un excelent
text care vorbește despre acceptare (de sine și
a greșelilor personale ori ale celorlalți), despre
relațiile umane atât de complicate, despre
întâlnirea cu celălalt. O mică bijuterie ce stârnește emoții profunde și deschide pe nesimțite
calea spre o lucidă meditație, vizând nu doar
situația în care se găsește Juliette, ci realitatea
cotidiană.
În plus, legăturile de familie, sentimentele
și resentimentele care sudează sau, dimpotrivă,
fisurează până și cele mai (aparent) fericite
familii sunt atent prezentate de autoare. Nina,
mama lui Juliette venită în Occident în căutarea unei vieți mai bune și a unei adevărate
împliniri, rămâne pe neașteptate singură, despărțirea de soț, ruptura de Françoise, mama
acestuia, și plecarea Juliettei de acasă lipsind-o
de toate punctele de reper ale existenței. Pe de
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altă parte, vestea neașteptată a sarcinii o face
pe Juliette să simtă că întregul ei univers s-a
prăbușit într-o clipă, că și-a pierdut prietenii
și viața dinainte, fiind, acum, obligată să-și
organizeze zilele nu în funcție de orarul școlar
și de temele pentru acasă, ci de consultațiile
și analizele medicale, de întâlnirile cu psihologi sau de vizitele la centrul de adopții, în
încercarea de a lua o hotărâre – și încă pe cea
corectă. Dar corectă pentru cine? Căci Juliette
înțelege că îi va fi greu, dacă nu cumva de-a
dreptul imposibil să revină la școală și să-și
continue studiile cu un copil lângă ea. Însă,
pe de altă parte, nu se poate împăca deloc cu
gândul că nu-l va cunoaște,
nu-l va îmbrățișa, nu-și va da
șansa să-l iubească pe fiul ei.
Pentru moment, înainte de
a-l aduce pe lume, ea decide
să îi scrie și să-i spună tot.
Copilului. Dar, evident, și
tuturor celorlalți din jur,
începând cu ea însăși.
Fără să idealizeze nimic,
fără să cadă în sentimentalismul lacrimogen sau în
detaliile de prisos, Geneviève
Damas spune, în acest fel, o
poveste care, în ciuda aparențelor, se dovedește a fi, la
fel ca și cea din Patricia, universală. Căci relațiile dintre
mame și fiice, dintre părinți și copiii lor (chiar
nenăscuți încă), dificultatea alegerii corecte
reprezintă marile preocupări nu doar ale adolescenților de azi, ci ale lumii în care trăim.
Iar fenomenul extrem de complex al imigrației
este o altă preocupare a scriitoarei belgiene,
câtă vreme mama lui Juliette e originară din
Polonia, iar Yvette, vecina bunicii fetei, a fugit
de lipsurile și atrocitățile din Africa, reușind,
la rândul ei, să depășească extrem de dificilul moment al nașterii unui copil la început
nedorit, dar care va deveni unicul sprijin pe
care-l va avea, după ani de zile, și care o va
ajuta să aibă curajul de a trăi din nou cu adevărat. Numai că, deși Yvette pare a fi un soi de
simbolic ghid pentru Juliette, aceasta va trebui
să ia propriile decizii, neexistând, în astfel de
probleme, soluții unice ori perfect aplicabile
în orice situație. Având pe parcurs o serie de
secvențe de-a dreptul teatralizate, dar demonstrând și o autenticitate care ne trimite imediat
cu gândul la proza autenticității legată, atât de
frecvent, de numele lui André Gide, romanul
lui Damas, deși purtând un titlu care face o
aluzie directă la celebra piesă a lui Maeterlinck, L’Oiseaux bleue, este o scriere originală
și expresivă, făcându-și cititorul să aștepte cu
sufletul la gură deznodământul.
Continuare în p. 20
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e rog, desenează-mi o oaie! Cu această
propoziție începe dialogul între micul
prinț de pe asteroidul B 612 și aviatorul
rătăcit în Sahara. Propoziție intrată în panteonul citatelor nemuritoare și orice om căruia
îi place să citească va spune că este scrisă de
Antoine de Saint-Exupéry.
Micuțul Antoine Jean-Baptiste Marie
Roger s-a născut pe 29 iunie 1900 la Lyon, în
familia unui conte. Moștenind talentul de la
mama sa, care picta în timpul liber, Antoine
mâzgălește caietele de când pleacă la școală.
De altfel, este considerat de profesorii lui ca
un elev mediocru, neatent la ore, indisciplinat și visător. Vacanțele și le petrece lângă un
aerodrom și e suficient de
persuasiv ca să-l convingă pe
un pilot să-l ia cu el în zbor.
La 12 ani Antoine primește
botezul aerului! Încă nu știe,
dar destinul îi va fi trasat în
acea zi. Până atunci schimbă
mai multe școli pentru că, în
loc să învețe, citește literatură,
scrie poezii și desenează…
ilustrații, caricaturi, portrete.
La 19 ani va compune
un volum de poezie, într-un
singur exemplar, cu autoportretul său pe pagina de gardă
și fiecare poem frumos ilustrat cu câte un desen fantastic.
În 1920, după ce nu va lua
examenele de admitere la Școala Navală, se
înscrie la Școala de Belle-Arte, dar urmează
cursurile de arhitectură, și nu pe cele de arte
plastice. Anul următor este însă luat la oaste.
Vreme de doi ani va efectua serviciul militar
ca mecanic de aviație. Pe banii săi, ia și cursuri
de pilotaj la o școală de aviație civilă. Prinzând
curaj, se înscrie și la școala de piloți militari
Continuare din p. 19

Numai că finalul rămâne deschis, atât interpretărilor, cât și meditației cu privire la unele
dintre cele mai spinoase probleme ale tinerilor
zilelor noastre – și nu doar ale lor.
În acest fel, Bluebird se transformă, pe
nesimțite, și într-un veritabil roman al unei
dureroase inițieri a unei adolescente care e
silită să accepte dintr-o dată că viața e mult mai
complicată decât își imaginase vreodată. Și că
hotărârile cele mai grele sunt cele pe care le iei
pe cont propriu. Nimeni nu te poate învăța ce
trebuie să faci și nici nu-ți poate spune care e
adevărul – acesta trebuind descoperit doar în
propriul suflet, acolo unde se poate descoperi,
de asemenea, și curajul de a merge înainte, în
ciuda tuturor dificultăților. ■
Geneviève Damas, Bluebird. Trad. și note de Rodica Baconsky
și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020.
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Desenele lui Saint-Exupéry
și, după absolvire, rămâne în Armata Aerului ca ofițer. Oricând are un moment liber,
pe colțul mesei de la cantină, sau în carlinga
avionului său, Antoine scoate un carnețel și
desenează portrete și caricaturi ale camarazilor săi, mecanici sau piloți. Folosește creioane
cu mină de carbon dar și tușuri colorate. Apoi
viața își urmează cursul obișnuit, cu suișuri și
cu coborâșuri. Un accident de avion destul de
grav era gata-gata să pună capăt carierei sale
de aviator militar. Practică diverse meserii…
terestre, înainte de a se întoarce la manșa avionului, în 1926. Acum publică într-o revistă
literară și prima sa povestire, Aviatorul.
Mai toate nuvelele și romanele sale au o
evidentă tentă auto-biografică, și chiar dacă nu sunt
scrise la persoana I, ele sunt
inspirate din experiența sa
de aviator sau de jurnalist.
Saint-Exupéry pilotează
avioane care transportă trimiteri poștale din Europa
în Africa și America de
Sud (până în Patagonia).
Publică romanele Courrier
Sud (1929) și Vol de nuit
(1931). Ulterior se angajează ca reporter la ziarul
„Paris-Soir” și călătorește în
Indochina Franceză (1934),
Rusia Sovietică (1935) sau în
Spania aflată în plin război
civil (1936). Experiența acumulată din aceste
călătorii se va reflecta în cartea sa Terre des
hommes, publicată în 1939 și premiată de Academia Franceză.
În toată această perioadă continuă să deseneze și multe din scrisorile pe care le trimite
rudelor sau prietenilor sunt ilustrate cu mici
desene sau caricaturi. Apoi începe războiul
mondial și Exupéry este numit căpitan în
Armata Aerului. O misiune din care scapă cu
greu cu viață, atât el cât și echipajul avionului său, îi aduc medalia Crucea de Război dar
și material documentar pentru romanul său
Pilote de guerre (1942).
După armistițiul încheiat de mareșalul Petain cu invadatorii germani, un
Saint-Exupéry neconsolat se refugiază la NewYork, cu gândul de a-i convinge pe americani
să intre în război de partea Aliaților. Conform unor autori, se pare că serviciile secrete
americane ar fi dorit chiar să-l propulseze pe
Saint-Exupéry în locul generalului De Gaulle,
ca reprezentat al Franței Libere.
În puținul timp liber care îi rămâne, atunci
când nu vorbește la radio, sau nu se întâlnește
cu oficialități americane sau franceze în exil
etc. Saint-Exupéry scrie. De data asta nu mai
lucrează la o carte pentru adulți, ci una pentru

copii. Plecând tot de la o experiență din viața
sa de aviator, când s-a prăbușit în deșertul
egiptean, în decembrie 1935, și a fost salvat,
miraculos, de o caravană de beduini, după trei
zile de rătăcire, fără apă și fără mâncare, SaintExupéry imaginează o povestire filosofică ce
se adresează, în egală măsură copiilor, dar și
puștiului din sufletul fiecărui adult.
Fiind o carte pentru copii, l-a antamat pe
Bernard Lamotte, cel care îi desenase coperta
la Pilote de guerre, pentru a realiza mai multe
ilustrații. Dar Saint-Exupéry nu a fost mulțumit
de desenele sale, prea realiste, și a decis să-și
ilustreze singur textul. De ani de zile desena, pe
unde apuca, silueta simpaticului puști blond,
cu o eșarfă în jurul gâtului, practic propriul său
alter-ego din copilărie. Acum trebuia doar să-i
dea o formă definitivă. Va folosi tehnica creioanelor acuarelă (solubile în apă). Va simplifica
desenul, ducându-l la trăsăturile esențiale, la
epură. Dar își va ruga un prieten să-i pozeze,
pentru a reda atitudinile umane cât mai firești,
din grija pentru verosimilitate. Gândul său nu a
fost să realizeze ilustrații la poveste, ci să facă să
dialogheze desenul cu textul, să se completeze
reciproc în crearea unui micro-univers original. Practic, se poate spune că succesul mondial
al acestei cărți este datorat (și) simbiozei dintre
textul și desenele lui Saint-Exupéry.
Micul Prinț a apărut mai întâi la o mică
editură din New York, în 1943 (în engleză și
franceză) și de-abia în 1946, în Franța, la Editura Gallimard. Până astăzi cartea a fost tipărită
în peste 200 de milioane de exemplare și tradusă în aproape 300 de limbi și dialecte, fiind
a doua carte cea mai bine vândută în lumea
întreagă, după Biblie. Dar Saint-Exupery nu
a mai apucat să se bucure de succesul cărții
sale. Imediat după publicarea sa, a cerut să fie
din nou încadrat ca pilot și să plece la război.
Americanii mai întâi s-au opus, considerându-l
prea bătrân dar, în cele din urmă, au cedat în
fața insistențelor sale și Exupéry a reînceput
să efectueze misiuni de recunoaștere aeriană,
mai întâi în Africa (Tunisia, Algeria) și apoi
deasupra Mării Mediterane. Aici, pe 31 iulie
1944, va dispărea în misiune.
Vreme de aproape 60 de ani, moartea lui
Saint-Exupéry a fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte de către opinia publică. Mai
mulți piloți germani au revendicat doborârea
avionului său. Alții au pretins că Saint-Exupéry
ar fi fost luat prizonier și ar fi murit în captivitate. Cert este însă faptul că, în 1998, niște
pescari ar fi găsit în plasa lor de pescuit o brățară de argint cu numele său gravat pe ea. Iar
în 2003 au fost scoase la suprafață resturi ale
avionului pilotat de el.
Indiferent cum a murit, Saint-Exupéry a
lăsat în urmă o moștenire literară importantă
și mai ales un personaj nemuritor: Micul Prinț. ■
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Eternul Charles de Gaulle

A

nul trecut, la Editura Ideea Europeană,
a apărut o interesantă carte a istoricului
și diplomatului George Apostoiu, dedicată cunoscutului om politic francez Charles de
Gaulle, șef al Franței libere în timpul Rezistenței, al Guvernului provizoriu format cu trei zile
înaintea debarcării aliaților în Normandia, președinte al Franței în două mandate, între 1958 și
1969, una dintre personalitățile care au marcat
cursul politic al Europei postbelice.
Cartea are un titlu care șochează prin aparenta contradicție pe care o cuprinde: Charles
de Gaulle. Monarhul celei de a V-a Republicii.
Este însă un titlu care exprimă o anume realitate, demonstrată în volum.
George Apostoiu este
unul dintre diplomații cu
îndelungată activitate, aflându-se, din 1963 până în 2008,
în diferite funcții în Ministerul Afacerilor Externe, cu
misiuni diplomatice la Bruxelles, Luxemburg, Paris (la
organizații precum UNESCO
sau Uniunea Latină), Roma,
Moscova, Havana. Este
membru al Fundației Europene Titulescu, al Asociației
ambasadorilor și diplomaților de carieră, dar, prin latura
de publicist a activității sale,
și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Încă
din anul 1971, articole și
studii ale sale, privind actualitatea culturală și
politică internațională, s-au regăsit în diverse
publicații precum Contemporanul, Cultura,
Bucureștiul literar și artistic, Luceafărul și altele.
Este autorul a șapte-opt volume, între care pot
fi citate cele despre Mihai Eminescu (traduse și
în limba franceză), Buongiorno, Italia sau volumul de cronici diplomatice Bună seara, Europa.
Autorul surprinde atmosfera intelectuală a
familiei (Charles de Gaulle are rădăcini irlandezo-scoțiene, iar părinții și toți bunicii au fost
intelectuali remarcabili, autori ai unor cărți de
știință, religie și literatură), dar, mai ales, ne
prezintă în cartea sa împrejurările și evenimentele prin care un mare militar de carieră a reușit
să înțeleagă că între forța armelor și instrumentele politice sunt de preferat ultimele,
astfel încât el însuși își adaptează concepțiile
și devine un redutabil om politic.
Istoria din care vine președintele Charles
de Gaulle este aceea a poporului francez care a
căutat mereu grandoarea, în numele căreia totul
a fost posibil: cuceririle, comerțul cu sclavi,
războaiele, revoluțiile, un permanent tumult
social și intelectual care, într-un final, a impus
ideea mereu viabilă, niciodată împlinită, a umanismului politic: Liberte, Egalite, Fraternite.

Este însă omul care, într-un context creat de
primul și mai ales de al Doilea Război Mondial,
își dă seama de nevoile pe care le are Franța
pentru a rămâne, așa cum zicea, „Lumina
lumii” sau „A treia realitate internațională”.
Fără a fi reușit nici el să pună în practică unele
dintre ideile pe care le-a avut, sunt de notat, cu
valabilitate până în zilele noastre, unele precum
„suverani nu sunt parlamentarii, suverană este
țara”, „puterea este o asceză care obligă la renunțarea oricărei plăceri” sau „supranaționalitatea
este absurdă, nimic nu este deasupra națiunilor“.
George Apostoiu subliniază faptul că, „având pe
Charles de Gaulle la Palatul Elysee, Franța își
va revitaliza ambiția de
a reveni în rândul puterilor europene pentru a
reface prestigiul aneantizat de ocupația germană”.
Constituția din 1958 a
gândit-o pentru a salva
Republica Franceză agonizantă. Este una dintre
primele lui victorii, confirmată de aprobarea, prin
referendum, a optzeci
la sută dintre francezi.
Se va angaja în scoaterea Franței din Războiul
în Algeria, deși fusese o
vreme când se integrase
în rândul apărătorilor
Imperiului colonial francez. El a reușit, să aleagă
între avantaje și povară. Profitul din administrarea coloniilor era plătit cu vârf și îndesat prin
costurile pentru întreținerea ordinii.
Pentru o vreme în care se crease primul
nucleu integraționist european, Comunitatea
cărbunelui și oțelului, Charles de Gaulle a rămas
prudent față de accelerarea procesului integraționist dincolo de capacitatea Franței de a menține
un minim control asupra evoluțiilor politice.
Charles de Gaulle a crezut în Europa Patriilor, în
Europa europenilor și, ne atrage atenția George
Apostoiu, deși crezul acesta a fost ignorat multă
vreme chiar de către succesorii lui, acum, când
Uniunea Europeană traversează cu greu crizele
structurale și funcționale, unii „se întreabă dacă
nu cumva opiniile generalului aveau nu doar un
sens pragmatic, ci și unul profetic”.
Conducerea de către Charles de Gaulle a
Franței, cu toate vârfurile și scăderile sale, este
analizată în capitole dedicate special unor evenimente, unor evoluții ale situațiilor interne și
externe din anumite perioade și menționăm
aici câteva dintre problemele abordate de
autor: locul Franței în tabăra puterilor învingătoare; decolonizarea și vremea deconturilor;
luptele pe viață și pe moarte din Algeria; evenimentele din 1968 sau marea furtună a grevelor
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studențești; reconcilierea franco-germană;
strategiile de colaborare în Europa, de la acelea
care au pus bazele Uniunii Europene de astăzi,
până la cele care ar fi prevăzut o Europă Unită,
de la Atlantic la Urali.
George Apostoiu aduce în fața cititorului,
așa cum era firesc, și unele dintre trăsăturile
de caracter sau elemente de comportament ale
marelui om de stat. El spune că, deși mulți l-au
socotit vanitos și intratabil, mereu nemulțumit, revoltat, stăpân pe soluții, el are, totuși,
momentele lui de candoare și de tristețe, de
bucurie și de mâhnire, de meditație senină și
de revoltă intempestivă. Autorul își argumentează ideile prin prezentarea unor fapte, prin
aspecte ale relațiilor în care îl puneau postura
de militar sau de om de stat și, pe de altă parte,
relațiile cu membri ai familiei sau cu prieteni.
George Apostoiu ne convinge, și de data
aceasta, că lucrările sale sunt rezultat al unei
cercetări științifice aprofundate, ceea ce se
poate observa pe parcursul aproape al fiecărei pagini citite, dar și prin lista cărților
menționate la bibliografie. Unele dintre lucrările studiate sunt chiar cele ale personajului
cărții, fie că e vorba de memorii, fie de lucrări
speciale, altele fac parte din vasta bibliografie
franceză și europeană care se referă la personalitatea lui Charles de Gaulle. De notorietate
este cea a lui Max Gallo, intitulată De Gaulle,
patru volume, apărută la Editura Robert
Laﬀont, în anul 1998, dar și lucrări ale altor
istorici precum Francois Mauriac, Pierre de
Boisdeﬀre sau Alain Peyrefitte, unele traduse
și în limba română, altele nu.
În ansamblul său, cartea lui George Apostoiu este încă un demers științific remarcabil
al autorului, dar și un prilej de lectură plăcută
și utilă pentru cititorul avizat. ■

Revista și Editura
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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 imprimat pe hârtie și CD-ul cu textele respective. 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. 2021, 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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erioada nefericită a pandemiei a coincis
cu o neașteptată ,,explozie” a teatrului online, care, la rândul ei, a ridicat
considerabil cota de interes și de pricepere în
folosirea Internet-ului în rândul iubitorilor
spectacolului, de la cei mai tineri, până la bunicii lor. Pe această cale, am putut urmări adeseori
reprezentații cu valoare de eveniment din țară și
din lume, așa cum au fost mai ales acelea difuzate sub auspiciile festivalurilor internaționale
de la Sibiu, Craiova, București
și Cluj-Napoca. Dincolo de
spectacolul propriu-zis, ori de
numeroasele spectacole-lectură,
această foarte ciudată și eterogenă
„stagiune” a scos la iveală și o
inițiativă singulară cu titlul HEKTOMERON, datorată Teatrului
Național „Marin Sorescu” din
Craiova, potrivit căruia, timp de
o sută de zile, au fost programate
zilnic câte una dintre poveștile
inspirate de Decameronul lui Boccaccio,
concepute „de la distanță”, de regizori din
o sută de țări și restituite în regim de live
streaming prin iscusința și talentul artiștilor din trupă. Această „redescoperire” a
capodoperei lui Boccaccio mi-a amintit
pe loc de uluitorul spectacol al lui Silviu
Purcărete cu inimoasa trupă a Teatrului
„Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, cu
titlul Decameron 645, binecuvântat și de
colaborarea cu regretatul Ilie Gheorghe în rol
principal, izbutință antologică admirată și în
cadrul Zilelor Culturii Românești la Budapesta,
dar și la Glasgow, Dublin ș.a.
Iată, însă, că înainte ca primăvara să ne
readucă și ea temeiuri de speranță în revenirea
la normalitate, s-a dat semnalul reîntoarcerii
în sălile de teatru. Așadar, cu mască, dar la
doi pași de… scenă. Iar teatrele s-au înghesuit
să spună „Sus cortina!”, oferindu-ne prilejul
retrăirii „pe viu a miracolului” nepieritor al
acestei arte. Naționalul bucureștean și-a deschis ușile în toate sălile sale, anunțându-ne și
reluarea celorlalte activități deja consacrate:
conferințe, expoziții, tururi de cunoaștere
îndeaproape a „culiselor” scenei… Teatrul
„Odeon” nu a rămas mai prejos și ne promite
nu mai puțin de opt premiere, în frunte cu
celebra piesă Cui i-e frică de Virginia Woolf,
în regia lui Alex Mâzgăreanu, cu protagoniștii Carmen Tănase și Adrian Titieni în
prim-plan. Ard de nerăbdare să-i văd, după
ce memoria involuntară îmi aduce înaintea
ochilor spectacolele cu același text înnobilat prin reprezentațiile găzduite de Teatrul
Național din Sibiu, cu Ofelia Popii și Marius
Turdeanu în rolurile seniorilor bântuiți de
o sălbatică voluptate conflictuală, dar și la
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Cu mască,
dar fără cortină!
Teatrul Național din București, cu Radu
Beligan și Marcela Russu în aceste personaje,
însoțite de tinerii, la vremea premierei, Costel
Constantin și Valeria Seciu, ori la Teatrul
Național din Craiova, spectacol excepțional,
întrupat de același regretat Radu Beligan,
Iosefina Stoia, Lamia Beligan și Constantin
Cicort. Nerăbdător la o nouă reîntâlnire cu
publicul fidel, Naționalul craiovean a găzduit
premiera cu Toc Toc, o savuroasă comedie de

Scenă din spectacolul „„Cui i-e frică de Virginia Woolf ”

Scenă din spectacolul „Hoți” de Conor Mc. Pherson

Laurent Baﬃe (premiera pariziană în 2005),
în regia lui Alex Boureanu și Raluca Păun,
decorul conceput de Vanessa Beca și costumele Liei Dogaru.
O premieră promițătoare ni se dezvăluie și
la Teatrul din Oradea, prin Moștenirea norocului, de Thanasis Papathanasiou și Mihalis
Reppas, în viziunea regizorului Radu Nichifor, director artistic al teatrului gălățean, cu o
distribuție și ea promițătoare, reunindu-i pe
Ioana Dragoș Gajdo, Mirela Niță Lupu, Adela
Lazăr, Gabriela Codrea, Sebastian Lupu și
Sorin Ionescu. La Teatrul din Piatra Neamț, cel

al cărui remarcabil efort de a păstra „tradiția”
propensiunii către nou și implicare socială cu
riscul unor conflicte cu oficialitățile locale, a
fost realizat spectacolul cu Pattern, în regia lui
Daniel Chirilă, oferind prilejul unui „recital”
actorului Daniel Beșleagă, dar și spectacolul
cu 98%. Decizia corectă, în regia Elenei Morar.
O bogată și variată paletă de invitații lansează
Teatrul Național din Tg. Mureș, Compania
„Liviu Rebreanu”, fie prin varianta online a
piesei O scrisoare pierdută (Prea
multă vorbărie), pe texte de Alina
Nelega, în regia lui Gavril Cadariu, și Steaua fără nume, în regia
lui Ervin Șimșensohn, fie prin
spectacolele pe scenă și public
„distanțat” potrivit normelor
sanitare, la spectacolul cu Hoții,
de Conor Mc. Pherson, în regia
lui Cristi Juncu, și un one man
show intitulat Toate mi se întâmplă numai mie, pe textul lui Mihai
Ignat, în interpretarea actorului Cristian
Iorga. Tot sub semnul imperativului „Sus,
cortina!” s-a înscris și Teatrul de Comedie
din București, prin spectacolele cu Don
Juan, de Molière, în regia semnată Andrei
și Andreea Grosu, și Diseară la 7, de Aurelian Bărbieru, sub semnătura regizoarei
Chris Simion-Mercurian.
O plăcută surpriză a revenirii pe scenă
din „perioada online” a constituit-o și afirmarea unor eminenți actori în calitate de...
regizor. Faptul s-a întâmplat la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu unde Ofelia Popii
semnează regia spectacolului cu O zi de vară,
de Slavomir Mrozeck, cu Ciprian Scurtea și
Adrian Matioc în distribuție, apoi la Teatrul
Național din Cluj-Napoca, unde am consemnat premiera cu piesa Cartoforii, de N. Gogol,
în regia actorului-profesor Ionuț Caras, chiar
dacă, fapt nedorit de nimeni, la mai puțin de
o săptămână, pandemia a obligat teatrul să
revină online pentru o bucată de timp. Așadar,
„Haideți degrabă la teatru !”■

Cărţi primite la redacţie
• Irina Petraș, Eminescu – începutul continuu,
Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2021, 150 p.
• Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, Despre
destin. Un dialog (teoretic si confesiv) despre cea
mai dificila tema a muritorilor, București, Ed.
Humanitas, 2020, 248 p.
• Constantin Cubleșan, O sută și una de poezii.
Prefață de Mircea Braga, București, Ed. Academiei Române, 2020, 214 p.
• Ioan Biriș, Lucian Blaga. Conceptele dogmatice,
Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2020, 298 p.
• George Vulturescu, Maladiile lămpilor, București, Ed. Tracus Arte, 2019, 70 p.

• Alexandru Surdu, Gânduri despre Lucian
Blaga, Târgu Mureș, Ed. Ardealul, 2020, 260 p.
• Corneliu Vasile, Treci pe cărări. Versuri,
Buzău, Ed. Editgraph, 2020, 118 p.
• Rodica Grigore, Tigrul și steaua. Violență și exil
în proza latino-americană a secolului XX, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2021, 378 p.
• Phyllis Rose, Vieți paralele. Cinci căsnicii victoriene. Trad. de Dan Sociu, Iași, Ed. Polirom,
2021, 352 p.
• Geneviève Damas, Bluebird. Trad. și note de
Rodica Baconsky și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Ed.
Casa Cărții de știință, 2020, 160 p.
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Un dialog imaginar
cu Fernando Pessoa
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ntre 14 aprilie și 6 august 2020, Angela Martin
s-a retras împreună cu Mircea Martin, căruia
îi dedică opera scrisă chiar acolo, la Bușteni,
unde cei doi scriitori s-au izolat de pandemia
ce continuă încă să bântuie omenirea de pretutindeni. În aceste condiții de claustrare și
teamă, autoarea și-a imaginat un dialog cu scriitorul portughez, Fernando Pessoa, care, din
modestul său birou de traducător comercial
din Lisabona, unde a lucrat o viață, a imaginat
bogate lumi în numele heteronimilor săi (să-i
numim doar pe câțiva, Alberto Caeiro, Alvaro
de Campos, Ricardo Reis și Bernardo Soares),
punând accentul pe relația scriitorului cu ei, cu
adevărul, existența lui, a lor și a lumii la care se
raportau și identitatea fiecăruia și a tuturor.
Scriitoarea are în vedere celebrul jurnal de
idei compus de Bernardo Soares, „ajutor de
contabil în Lisabona”, dar semnat de Pessoa.
Brodând în jurul acestei cărți, Angela Martin
publică volumul Lăuntrul ca scenă, Dialoguri
cu Fernando Pessoa, la Editura Tracus Arte,
București, în același an.
Acolo, în izolare, precum cele șapte tinere și
cei trei tineri de bună condiție, care s-au retras
din Florența bântuită de ciumă acum aproape
șapte secole, unde și-au petrecut zilele spunând poveștile care au generat Decameronul
lui Giovanni Boccaccio, Angela Martin a plecat
însoțită de Cartea neliniștii... a lui Beranrdo
Soares (heteronimul lui Pessoa), tradusă din
limba portugheză de Dinu Flămând.
Aici ea s-a întâlnit cu o mare operă izvorâtă
din condiția omului claustrat într-un birou auster
de contabilitate, într-o Lisabonă a mediocrității
destinelor simple, în umbra amintirilor unei istorii odinioară imensă, cuceritoare, imperială, rod
al unor voințe aventuriere și sangvinare, aprige,
nesupuse inerției contemporaneității scriitorului
(Pessoa s-a stins din viață în 1935, la vârsta de 47
de ani). Ceea ce constată autoarea româncă este

faptul că urmașul marilor edificatori de imperii
apare ca un om cu o alegere definitivă de destin:
„...între a fi om de acțiune și a fi visător tu însuți
ai mărturisit că ai ales această a doua ipostază
socotind că a visa este mai practic decât a trăi,
pentru că visarea raportează un procent mai
mare de bucurie”. Și am adăuga noi, un procent
deosebit la marea creație. Pentru că Fernado
Pessoa, în tot ce a scris, atât în limba patriei sale,
portugheza, cât și în limba în care
s-a format prin educație, engleza, a
lăsat o operă monumentală.
Acest jurnal de idei apărut
postum, chiar dacă arată zbaterile între vis și realitate a unui
contemplativ, văduvit de voința
de fier și faptele ancestrale, exterioare, obiective, de schimbare a
destinului omenirii, pune în scenă
idei și trăiri interioare, izbânzi și
eșecuri la masa de scris, când
lumea pogoară în sufletu-i veșnic
neliniștit de artist și se așază în
expresia ei cea mai pură, cea mai
pătrunzătoare. Spune autoarea
româncă: „Ai în pieptul tău o caravelă portugheză, dragă Pessoa, o inimă cu trei catarge
sădită de Vasco da Gama încă de pe vremea
marilor sale descoperiri. Și nu există furtună
care să nu-i fi pus la încercare velele latine,
umflate dramatic înlăuntrul tău”. Modestia
omului care a ales destinul contemplației și al
mărturisirii nu este cu nimic mai prejos decât
cel al marilor cuceritori. Pentru că, spune
autoarea: „arunci, pe hârtie, ca din întâmplare
uneori, câte o afirmație de nici nu mai apuc
să-mi pun problema dacă e logică, verosimilă
ori dacă sunt sau nu de acord cu conținutul ei,
atât e de năucitoare prin neasemuita-i claritate”.
Pentru Angela Martin, întâlnirea cu Pessoa,
în acele condiții extreme de amenințare și izolare,

este ca o călăuzire a spiritului din tenebrele lumii
spre lumina creației. Credința că lumea nu se sfârșește cu acest microb ucigător, rod al scăpărilor
din chingile lui din laboratoarele biologiei morții,
sau al îmbolnăvirii Planetei datorită civilizației
marilor combustii ale industriilor necontrolate
și exercițiilor și amenințărilor atomice, că mai
există spirit, că mai există speranță la viață și
la fericire. Probabil astfel a trecut prin amintirile copilăriei în orașul
din România unde Angela
Martin s-a născut și unde nu
mai erau tramvaie trase de
cai, care în vremea bunicilor
ei „erau în număr de 19”.
Adaugă la un moment
dat scriitoarea româncă:
„Dacă într-un viitor îndepărtat, în loc să moară ca
toți oamenii, statuia ta
s-ar sparge în bucăți, în
toate zările, din ea ar răsări
numai frânturi de vise, țăndări de senzații, pulberi de
litere – o mărturie pentru posibilii urmași să le
măture că, astfel decodificate, aceste rămășițe
sunt ale unui scriitor portughez care a încheiat
școala comerțului cu lumea, lăsând la plecare
pe pupitrul heteronimului său, Bernardo Soares
– ajutor de contabil în orașul Lisabona –, tocul,
călimara și Cartea neliniștirii – o capodoperă”.
Prin urmare, dialogul cu o capodoperă nu
este un fapt oarecare. Este o punte de trecere.
Dincolo de singurătate, dincolo de amenințare,
dincolo de moarte. Pentru că vorba „adunată
pe o carte” edifică, făptuiește. Iar acolo unde
se înalță ceva omul se apropie mai mult de
Dumnezeu. Capodopera poate fi acea scară ce
îndreaptă lumea spre înveșnicire, nu o supune
țâfnoșeniei deșarte, egolatre, imbecile, amăgite
de absurdul jocurilor cu moartea. ■

Revista Familia (nr. 1/ 2021) se află la debutul unei noi serii, după cum specifică și Mircea
Pricăjan, în editorialul, unde conturează și cea
mai importantă schimbare: „o deschidere mai
mare către cititori”, dorindu-și să se concretizeze în acea „verigă esențială dintre creatorii
de artă și posibilul lor public”. De altfel prezentul număr cuprinde, printre semnatari, nume
consacrate ale criticii și articole percutante.
Astfel, Marius Chivu realizează un top al celor
mai bune cărți de proză scurtă ale anului 2020,
traduse și în limba română, printre care volumul Exalare, al prozatorului Ted Chiang, care
„sfidează cu multă grație și inteligență limitele
genului SF; un alt volum propus este cel semnat

de scriitoarea Flannery O’Connor –
Greu de găsit un om bun, publicat
în 1955 și recent tradus în limba
română, ce urmărește destinele și
problemele marginalității. Celelalte
trei volume propuse sunt semnate de
Denis Johnson – Generozitatea Zânei
Mării, George Saunders – Pastoralia
și Székely János – Armata de apus.
La secțiunea dedicată prozei, sunt
publicate două texte: Muzicanții
din Bremen, de Bogdan-Alexandru Stănescu
și Ziua când a început să plouă, de Doru Pop.
Mircea Pricăjan este autorul unui interviu cu
prozatoarea Doina Ruști; în care pune o serie de
întrebări de actualitate, privind maniera în acre
scriitorii s-au adaptat noilor condiții de scris,
presa culturală, preferințele livrești și modalitățile de lectură, autorii din noua generație etc. În

acest număr percutant și compact
sunt publicate și numeroase cronici
literare. Dan-Liviu Boeriu realizează
o cronică despre romanul Cartea
Reghinei, de Ioana Nicolaie, pe care
îl consideră cea mai bună carte de
până acum a autoarei, argumentând că „face aici, mai mult chiar
decât în precedentul Pelinul negru,
o tentativă de mitizare a destinului individual, pentru a demasca
și a condamna concepțiile retrograde despre
viață și lume ale personajelor”. Noul roman al
Doinei Ruști, Paturi oculte, beneficiază de o
cronică excelentă, semnată de Ioana Cistelecan,
care afirmă că, în acest roman, „viii și morții,
cotidianul proxim și imaginarul conviețuiesc
armonios, vocalizând o poveste a tărâmurilor
cvasi-paralele”. ■
Red.
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Atelier de artist

Mitul Brâncuși

M

edia tabloidă, mă întreb ce a mai
rămas netabloidizat în România azi,
trece prin periodice accese de surescitare urmând un calendar parcă standardizat,
când găsește potrivit să reia aceleași și aceleași
subiecte ținute la dospit ani în șir însă bune
de revitalizat câteva zile pe an când fac prima
pagină înainte de a intra în uitare un an întreg.
Media, subit, parcă la comandă se oripilează, se
indignează, începe a vocifera. Dacă e decembrie prima pagină este ocupată, obligatoriu, de
însângerata Timișoara, de Bucureștiul tragic
reprimat, de pseudo procesul încheiat cu executarea sumară a soților Ceaușescu. Dacă e
martie seismologii fac predicții mai mult sau
mai puțin apocaliptice, dacă e iunie mineriada
ține preț de două-trei zile prima pagină și desigur nu ratăm ocazia să ne aducem aminte cum
altfel că Ion Iliescu mai trăiește, dacă e august
ne amintim cum gazele iritante au făcut victime colaterale și în rândul celora care nu aveau
niciun gând de a forța intrarea în clădirea
guvernului, în octombrie vine rândul unui alt
tragic eveniment care s-a soldat cu nepermis
de multe pierderi de vieți și desigur ne lamentăm fața de cât de nepregătiți suntem pentru a
preveni ca astfel de tragedii să se repete. Și uite
așa din puseu în puseu anul trece, tirajul ziarelor scade, media virtuală câștigă teren și își
extinde efemera și superficiala ei omnisciență.
19 februarie a intrat și ea în calendarul recuperărilor periodice, ce este drept cu mai puțină
vivacitate, cu mai puțin aplomb, dar este și ea
prezentă. Brâcușologi autentici, câți or mai fi,
ori simpli păreriologi se pronunță la unison pe

Poarta – colecția Louise și Walter Arensberg
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Constantin Brâncuși fotografiat de Edward Steichen

subiectul Brâncuși, este momentul să se facă
auziți, este momentul de maximă audiență, nu
îl pot rata știind că urmează un an de tăcere,
este momentul lor astral să exprime puncte
de vedere, să dea sentințe, să emită axiome.
Asemenea unei populare emisiuni TV în care
„copiii spun lucruri trăsnite”, 19 februarie este
momentul adulților să spună lucruri trăsnite.
Aflăm cum Maria Tănase a fost o mare iubire
a artistului când știm dintr-o scrisoare a artistei
că s-au văzut o singură dată, prilej pentru Maria
Tănase de a-i cânta până când artistul a adormit.
Aflăm cum artistul a ajuns la Paris mergând pe
jos și chiar desculț. 19 februarie este ziua în care
îi celebrăm personalitatea într-o casă la Hobița
în care nu a locuit niciodată. Aflăm fără temei
cum că Brâncuși ar fi dorit să doneze statului
român atelierul de la Paris și toate lucrările sale
și tot fără temei că ar fi fost refuzat în plenul
Academiei României. Aflăm că era un mare
seducător și câte altele. În general suntem puși
la curent cu tabieturile, cu fobiile, cu metehnele
lui Brâncuși pentru că la urma urmei, în ciuda
genialității sale, era și el om asemenea nouă, nu
este vorba de delatori, este doar corul bocitoarelor care mimând a-i înțelege genialitatea fac
tot ce pot să îl coboare pe Brâncuși din Olimpul
Artelor pe pământ, printre oamenii obișnuiți,
printre cei asemenea lor.
Se organizează colocvii încheiate cu
agape consistente, se inaugurează muzee fără
exponate, se fac declarații, se risipesc resurse
financiare în numele valorizării culturale a
unuia dintre puținele genii pe care România l-a dat umanității. Urmându-se poate
exemplul amplorii luate de unele locuri de
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pelerinaj, se încearcă a se face din Brâncuși un
brand și mercantilizându-l până la stadiul de
a deveni o destinație comercială.
Sunt destui care visează să producă în
serie efigii cu portretul lui Brâncuși ori brelocuri de chei cu Pasărea Măiastră. Ce nu s-a
reușit cu Mitul lui Dracula speră să reușească
cu Mitul Brâncuși.
Din păcate sunt și destui ticăloși care
încearcă să introducă în circuitul expozițional
falsuri și astfel să obțină validarea originalității prin contiguitatea cu opere autentice. Mai
bine de 150 de astfel de contrafaceri sunt propuse de ani buni colecționarilor, muzeelor ori
curatorilor interesați de opera lui Brâncuși. Tot
acestei categorii aparțin și binevoitorii dispuși
să realizeze replici cu statut de pseudo originale
după schițe ori documente inventate. Iată de ce
promovarea operei lui Brâncuși a devenit un
demers atât de sensibil și uneori chiar riscant.
Muzeul de Artă din Craiova a fost, pe data
de 19 februarie, destinatarul unei donații, un
bust de bronz intitulat Portretul lui Constantin
Brâncuși, donație ce cu puțin a ratat ocazia de a fi
acceptată drept o piesă originală Milița Pătrașcu.

Pasărea în văzduh
fotografie de C. Brâncuși, lumina nimb

Odată cu deschiderea Centrului Brâncuși mă
tem că vor apărea sumedenie de binevoitori, cu
proiecte care mai de care mai generoase ce vor
propune piese Brâncuși pentru expunere temporară validizantă. Aceste demersuri sper să fie
sortite eșecului, iar vocea specialiștilor să se facă
ascultată, spun sper pentru că au fost destule
cazurile când principiul moral a sucombat în
fața interesului mercantil. ■
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