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Grigore Arbore

pirit polivalent, reflexiv și
discret, Grigore Arbore se
afirmă în literatură, în istoria și teoria artelor plastice ca un
autor atras de sincretismul acestor
domenii umaniste pe care le practică intens. Poet, eseist și critic de
artă, cu o cultură temeinică, Grigore
Arbore publică volume de versuri
(reunite în două ample antologii) și
numeroase studii și exegeze ce țin
de istoria și teoria artelor plastice,
numele său devine un reper, deopotrivă în România și în Italia unde
emigrează și se stabilește din 1987.
În paralel practică jurnalismul și
studiul istoriei culturii, artei și civilizației europene.
Născut la 11 iunie 1943, în
comuna Pietroșița-Dâmbovița,
Grigore Arbore (pseudonimul lui
Grigore Popescu) este fiul lui Grigore
Popescu și al Mariei (N. Cârstoiu).
Școala primară o urmează în localitatea natală, apoi Liceul „N. Bălcescu”
din Târgoviște. Studiile superioare le
începe la Cluj în cadrul Facultății
de Istorie și Filosofie a Universității
„Babeș-Bolyai” (1960-1962), după
care se transferă la Facultatea de
Istorie a Universității din București
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Ioan Aurel Mureșan –
miraculoasa întoarcere
la pictură
p. 24
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și obține licența în Istoria Antică
și Arheologie (1965), avându-l ca
îndrumător pe Dionisie Pippidi.
Continuă studiile la Institutul de
Arte Plastice „N. Grigorescu”, Secția
istoria și teoria artei (1967-1970),
apoi cursuri de specializare în Istoria criticii de artă la Scuola Normale
Superiore din Pisa (1973-1975), unde
obține doctoratul în Storia della Critica susținând o teză despre Cetatea
ideală în Renaștere, cu mențiunea
Magna cum laude. O versiune a
lucrării apare în limba română în
1978. La Scuola Normale Superiore
lucrează sub îndrumarea profesoarei
Paola Barochi și cu Eugenio Garin,
important istoric italian al filosofiei
Renașterii, autorul cărții de referință
Umanismul italian, tradusă de Grigore Arbore în română (1977). La
Pisa și Florența cunoaște personalități din mediul academic și se bucură
de aprecierea acestora, precum Silvio
Guarnieri, directorul Institutului
Italian al Universității din Pisa, sau
Antonio Tabucchi, scriitor de succes,
căruia îi traduce în română volumul
Piazza d’Italia (Feltrinelli, Milano,
1972, Premiul L’inedito; Univers,
București, 1981).
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Grigore Arbore

a întoarcerea în țară susține doctoratul în Filologie la Universitatea din București (1980) unde îl are îndrumător științific
pe Al. Piru.
Primele încercări literare i-au fost publicate în ziarul „Făclia” din
Cluj, când redacția i-a atribuit pseudonimul de Grigore Arbore. Debutul său literar efectiv a avut loc cu un grupaj de versuri în „Luceafărul”
(1963), prezentat de Mihu Dragomir. În 1966 revista îi acordă Premiul
I pentru Poezie. Lucrează ca redactor la Secția de literatură și artă a
ziarului „Scânteia” (1965-1966) de unde este îndepărtat pentru „originea nesănătoasă” și pentru că a promovat cronici favorabile la filmul
Reconstituirea regizat de Lucian Pintilie. Din 15 ianuarie 1967 este
angajat ca redactor la revista „Luceafărul” și devine membru al Fondului literar al Uniunii Scriitorilor, ulterior al US. O perioadă lucrează
la Televiziunea Română (1968), apoi șef al Secției culturale a „Scânteii
tineretului” (1969-1970), redactor la „Luceafărul” (1970-1971), șef de
secție la revista „Amfiteatru” și „Viața studențească” (1971-1973) și în
paralel predă cursuri, ca profesor asociat, la Institutul de Arte Plastice
„N. Grigorescu”, Catedra de Istorie a Civilizației Europene, condusă de
profesorul Dinu C. Giurescu. În această perioadă începe colaborarea
cu Editura Meridiane (director Dan Grigorescu) unde publică o serie
de monografii și volume de istoria artei.
Debutează editorial în 1967, la îndemnul lui Ion Bănuță (director
la EPL), cu volumul de versuri Exodul, bine primit de critica literară.
Recenzii favorabile i-au apărut în revistele „Familia” (I. Negoițescu),
„Amfiteatru” (Aurel Martin), „Luceafărul” (Marin Mincu și Valeriu
Cristea), „Cronica” (Laurențiu Ciobanu). În „Viața românească”, Florin
Mugur considera cartea „echilibrată și împlinită a unei stări poetice:
o stare de neliniște, de cântare a păcii și seninătății. Totul «plutește»,
«licăre», «se dizolvă»; autorul pleacă în «vagi călătorii», «veșnic pierdut
sub vâsla vântului», în timp ce prin văzduh «se nălucesc lungi fâlfâiri
de aur» și răsună «un plâns în arbori, o șoaptă dezlânată».”
„Dacă este adevărat că trăiesc pentru că sper/ pentru ce m-aș
teme de lumină –/ sau cumva și ea e o patimă refuzată/ a acestui trup?// Dacă este adevărat că pot muri/ pentru ce mai zidesc
întâmplări –/ sau cumva acesta este refuzul vieții/ lângă stagnanta
moarte?// Timp simplu, dimensiune transfigurată:/ închis între aceste
axe sunt firul/ care a străbătut azi-noapte pământul/ și s-a înălțat
în azur/ de partea cealaltă.” (Axe).
Critica literară îi plasează debutul „cu mult deasupra celor
obișnuite”, poezia sa impresionând prin armonie și sugestie. „Bat
clopotele a primejdie din patru orizonturi,/ Convoaie vin și pleacă
și nimeni nu deschide./ Sub ziduri focuri pașnice și turme se rotesc/
Și cresc livezi în juru-mi cu ramurile vide.// Vegheam șovăitori și
copleșiți arar,/ Din când în când uităm zăvoarele netrase:/ Invazii,
rătăciri, femei și alte amintiri/ Focuri ne-aprind sub căpriorii de la
casă.” (Asediata cetate)
Au urmat, succesiv, volumele de poezie Cenușa (1969), Auguralia
(1972), Poeme (1974), Averse (1976), Stolul de argint (1979), Retrageri
(1979, antologie, cu bibliografie critică), Din toate părțile (1984). Din
1984 până în 2011 preocuparea sa pentru istoria artei și culturii ia
locul poeziei, o sugerează și genericul volumului Retrageri. Se reîntoarce la poezie prin volumul Comentariul unui vis (2011), urmat de
Senza gloria!/Fără glorie! (Veneția, 2017), culegere de poeme gândită și
scrisă în italiană și retradusă de autor în română. În același an îi apare
o amplă antologie intitulată Apa de zăpadă, în care poezia Lettera dal
Paradiso concentrează substanța viziunii sale poetice pe care o reia
obsesiv, cum remarcă și Ion Pop: „Viața aici/ se desfășoară normal,/
nimic nu se pierde, totul/ se transformă în vis, la comanda/ duhului
nevăzut ce privește uimit/ spectacolul lumii”. Absența sa îndelungată
din poezie de peste două decenii și jumătate este explicată astfel: „Viața
în acel interval mi s-a părut a fi mult mai puternică decât literatura”.
Tema predilectă în volumul Cenușa este trecerea timpului cu
trăiri profunde de nostalgie și introspecție: „Te bucură, se macină
greoi/ Timpul aici. Pe pietre descompuse/ ploi se retrag flămânde
înapoi/ redevorând ținuturi presupuse.// Te bucură – e prea târziu, respiră/ întunecata umbră din grohotiș de prund./ Se strânge-n ea cenușa
→
pe care o prefiră/ nostalgică o boare din străfund.” (Cenușa)
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Mircea Iorgulescu consideră că „Adevărata
măsură a poeziei lui Grigore Arbore o dă capacitatea de invenție a «personajelor» care pun în
valoare a sa «blândă nostalgie»”. Comentând
volumul Stoluri de argint, în „România literară”
(nr. 20, 1979), același critic remarca „tonul
ceremonios, expresia potolită și aseptică, purificată de violențe coloristice sau de mișcări prea
abrupte, un vitalism ritualizat, fără asperități,
valorificat mai mult ca simbol decât în reprezentări concrete, a căror «barbarie» ar sfida probabil
seninătatea ușor abstractă a poetului”, care este
un „clasicizant melancolic, amator și creator de
priveliști capabile să producă emoția arheologică
a năruirii somptuoase”.
În cronica la volumul Auguralia („Contemporanul”, 16 febr, 1973), Laurențiu Ulici afirmă
că dincolo de aspectul programatic, „poezia
impresionează prin fantezia reprezentărilor
lirice și, poate mai mult, prin aerul crepuscular,
între noapte și zi, de o câtă, ca să zic așa, transparența viziunilor”.
Antologia Apa de zăpadă, publicată în 2017,
reunește poemele din toate volumele, cu o Prefață
de Ion Pop, un Portret critic al autorului semnat
de Mircea Popa, o Postfață de Răzvan Voncu și o
serie de referințe critice și inițiative cultural-științifice realizate de autor de-a lungul vremii.
Pe copertă este reprodus un fragment inclus de
Eugen Barbu în lucrarea sa O istorie polemică și
antologică a literaturii române de la origini până
în prezent (1975): „O melancolie curată domnește
în această poezie. Cu ce pot să compar lirica lui
Arbore după lectura celor mai reușite poeme ale
sale? Poate cu aerul localității Assisi, cu muzica
lui Gluck din Orfeu și Euridice, acel Largo din
Concertul pentru flaut al lui Vivaldi, toate evocând o pace astrală, o binecuvântată liniște
interioară, o melancolie peste care nu a trecut
încă vălul cel negru al disperării...” În finalul
volumului Răzvan Voncu apreciază că „Grigore
Arbore este un mare poet al bucuriei simple a
contemplației creației. A aurorei, dar și a crepusculului acesteia. A lumii, creația Divinității,
a artei, a creației omului, și a tuturor impulsurilor
care leagă cele două planuri. Un sens al plenitudinii animă această poezie austeră, un fior al
jubilației îi tulbură suprafețele armonioase.”
Prin studiile și exegezele sale consistente,
Grigore Arbore este considerat unul dintre cei
mai reputați istorici ai artelor din România care
trăiesc astăzi în mediul de cultură occidental.
Este autorul a numeroase volume de istoria și
teoria artei: Chagall (1971), Michelangelo (1974),
Piero della Francesca (1975), Il futurismo (1975),
Giovanni Bellini (1979), Cetatea ideală a Renașterii. Studii privitoare la morfologia formelor
urbane (1979), Forma ca viziune. Bernini și stilistica barocului (1984), Paul Vasilescu. Monografie
(1987), L’arte nell’età delle monarchie assolute
(Torino, 1977), Isus între tâlhari. Scrieri de istoria artei și culturii (2012). Acestora li se adaugă
volume de eseistică social-politică, culturală și
artistică: Libertatea fără democrație și „glonțul
de aur” (2005), Destrămări multicolore (2007)
și masivul volum Periculoasele derive. Eseuri
despre un prezent fără viitor (2018), prefațat pe
prof. Vasile Pușcaș care subliniază că „din textele incluse în acest volum transpare îngrijorarea
autorului față de modul cum în diferite zone ale
globului, inclusiv în cea europeană, sunt gestionate problemele prezentului și viitorului”.

În 1975, Grigore Arbore se
întoarce din Italia și constată cu
surpriză că postul de redactor de
la revista „Amfiteatru” și cel de
profesor asociat de la Institutul
de Arte Plastice „N. Grigorescu”
au fost eliminate. Rămâne fără
serviciu, pe motivul că „are rude
în străinătate”, dar după un timp
este reangajat în vechia poziție de
șef al secției culturale la revistele
„Viața studențească” și „Amfiteatrul” care se unificaseră (oct.
1975). Continuă să scrie poezie
și se dedică publicisticii și criticii
de artă. Se alătură unui grup de
cercetare din cadrul Centrului de Studii coordonat de Solomon Marcus, studiind modalitățile
de utilizare a metodologiilor în clasificarea
tipologiilor iconografice și prelucrarea datelor
în cadrul lecturii semiotice a operelor de artă.
Împreună cu soția sa, Smaranda Popescu,
redactor la Editura Științifică și Enciclopedică,
în 19 mai 1979 este anchetat de Securitate pentru
scrierea și răspândirea de manifeste ale Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii. În decembrie
1984, în calitatea de șef al Secției de cultură la
revista „Amfiteatru”, avizează publicarea unui
ciclu de poezii semnate de Ana Blandiana care
au fost reproduse și de presa străină pentru care a
fost sancționat iar conducerea revistei destituită.
Urmărit și tracasat, în octombrie 1987, când susținea un curs de istoria artei la Universitatea din
Pisa, cere azil politic în Italia pe care îl primește
în regim de urgență cu sprijinul unor personalități științifice și politice, apoi i se acordă și
cetățenia italiană. În țară este demis din Uniunea
Scriitorilor, din PCR, al cărui membru devenise
în atmosfera plină de speranțe din 1968, cărțile
îi sunt retrase din librării, monografia dedicată
sculptorului Paul Vasilescu topită, locuința trecută abuziv în posesia statului.
Încă de la începutul stabilirii în Italia desfășoară activități didactice și de cercetare
științifică, predă, ca profesor asociat, Istoria artei
la Universitatea din Pisa (1987-1989), ulterior la
Institutul Universitar de Arhitectură din Veneția – IUAV (1990-1994) și la Universitatea din
Ferrara (2000-2001). Colaborează la început,
pe bază de contract de programe (1988), cu
Comitetul Național pentru Literatură și Artă al
Consiliului Național al Cercetării. Ulterior, este
integrat în calitate de super-expert cu mandat de
5 ani în Consiliul Național al Cercetării (19911995), contribuind la realizarea unor programe
internaționale de cercetare între care și salvarea
și conservarea monumentelor de artă venețiene.
Este fondator și președinte al Centrului de
Studii pentru Latinitatea Orientală (1988-1995),
membru al Comitetului Științific al Institutului
„Marco Polo” (1996) și al Asociației „Europa
Koiné” (din 1989), membru în comitetele științifice ale „Inițiativei Meditarane” și a diferitelor
reviste geopolitice „Acqua e Terre” și „Marco Polo”.
Continuă activitatea publicistică în presa
italiană, unde îl cunoaște și leagă prietenie cu
Gregor von Rezzori, scriitor de limbă germană,
născut în Bucovina, care i-a deschis accesul la
cotidianul „Il Giornale”, condus de Indro Montanelli, „I’Unità”, „La Discussione”, organ teoretic al
Democrației Creștine, la acesta din urmă având
o rubrică săptămânală în care prezintă România
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în evoluția de configurare
după evenimentele din ’89.
Devine membru în Comitetul Științific al Editurii Electa
din Milano, importantă producătoare de carte de artă
și arhitectură în plan european, precum și al Grupului
Editorial Elemond („Electa”,
„Einaudi”, „Mondadori”) din
Milano-Torino. Ca director
de colecție în cadrul Electa
din care îngrijește primele
10 tomuri din monumentala
colecție Pittura in Europa.
Din decembrie 2018
este director al Institutului Cultural Român din
Veneția unde organizează evenimente științifice
și artistice cu participarea unor personalități marcante din cultura italiană și română.
Coordonează și îngrijește alte numeroase
lucrări de artă, între care Storia dell’arte italiana (5 volume, 1991-1995), La Pittura in Europa
(1995), La Pittura Spagnola (2 volume, 1995), La
Pittura tedesca (2 volume, 1996), La Pittura nei
Paesi Bassi (3 volume, 1997), La Pittura inglese
(1998), colecția Saggi „Electa” (1988-1992); este
coordonator științific și coautor de monografii
și cataloage dedicate unor artiști plastici italieni
între care și Mihu Vulcănescu (1986). În paralel
îngrijește și prefațează cărți de artă și publică
în presa italiană numeroase articole pe teme de
artă și cultură.
Grigore Arbore este remarcat pentru studiile sale despre istoria artei de către profesorul
Giulio Carlo Argan, de la Universitatea „La
Sapienza” din Roma, președinte al Asociației
Internaționale a Criticilor de Artă (1963-1966)
și o perioadă primar al Romei, care îl invită, în
1980, pentru 6 luni să lucreze împreună la Accademia Nazionale dei Lincei din Roma, într-un
program comun de cercetare, rezultatele publicându-le în final sub egida Accademia Nazionale
dei Lincei. Este solicitat periodic și ține cursuri
și seminare la Scuola Normale Superiore din
Pisa, la Universitățile din Roma, Urbino, Pisa
etc. păstrând strânse legături cu mediile universitare și științifice.
După 1989 revine în țară în mai multe rânduri. Din mai 1990 devine consilier extern al
Președintelui României (consilier personal
prezidențial, 1990-1992; consilier personal,
1992-1996; 2000-2004). Între 2003-2006 colaborează la cotidianul „Cronica română”, la care
o perioadă este și co-director, și la Editura RAO
unde publică două dintre cărțile sale de eseistică
social-politică.
Pentru activitatea sa literară și științifică
Italia îi acordă titlul de Cavaler al Ordinului de
Merit al Republicii Italia (1982), iar România
distincția „Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios” (2003), titlul de Doctor Honoris Causa
al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
(2014), și în același an Premiul „George Oprescu”
al Academiei Române pentru volumul Isus între
tâlhari. Scrieri de Istoria artei și culturii.
Personalitate de noblețe intelectuală, Grigore
Arbore este un desăvârșit cercetător al istoriei
artei, împletind pasiunea pentru cultura universală cu disciplină și o temeinică operă, studiile
sale riguroase având formație de literatură și
structură clasică, subtilitate și profunzime. ■
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Honoré de Balzac –
realism și fantastic

onoré de Balzac este așezat la răspântia
unde se întâlnesc mai multe direcții
din literatura europeană: romantic
interesat de nocturn și de străfundurile
existențiale precum și piatră unghiulară a
realismului. Opera lui majoră începe în jurul
anului 1830. Atunci Balzac avea 31 de ani. Etapa
dintre 1830 și 1836 are ca dominantă direcțiile
romantică și fantastică ce se intersectează
câteodată cu realismul. S-a afirmat că fantasticul
balzacian este unul posibil tocmai grație tehnicii
realiste în curs de perfecționare și concordanței
cu perspectiva realistă.
Balzac și-a expus crezul literar în prefața din
1842, referindu-se la o zoologie umană, opera
literară fiind un sistem asemănător cu știința
bazată pe cercetările întreprinse de naturaliști.
Ideea originală a unei „comedii umane” văzută
ca replică la dantesca „comedie divină” s-a conturat din 1835, anul de când se poate anticipa
acel catalog al „comediei umane” definitivat pe
parcursul unui deceniu, până în 1845. Scriitorul
a împărțit Comedia umană în trei cicluri cuprinzătoare: Studii de moravuri, Studii filosofice și
Studii analitice. În această triadă au fost incluse
toate operele încheiate sau rămase în proiect.
Studiile de moravuri sunt împărțite în Scene din
viața privată cuprinzând Studiu de femeie, Gobseck, Colonelul Chabert și Moș Goriot. Urmează
Scene din viața de provincie cu Le Lys dans la
Vallée, Ursule Mirouet, Iluzii pierdute, Eugénie
Grandet. Vine apoi rândul seriei Scene din viața
pariziană ce înmănunchează César Birotteau și
Splendoarea și mizeria curtezanelor. Scene din
viața politică cumulează Un episod sub teroare
și O afacere tenebroasă, iar Scene din viața militară – O pasiune în deșert și Șuanii. În sfârșit,
Scene din viața la țară se compune din Țăranii,
Un medic de țară și Preotul satului. La rândul
lor, Studiile filosofice includ Pielea de sagrin,
Iisus Cristos în Flandra, Melmoth reconciliat, În
căutarea absolutului, Louis Lambert și Séraphita,
Pielea de sagrin și Melmoth reconciliat fiind
clasificate în literatura fantastică. Studiile analitice doar cu Fiziologia căsătoriei este cea mai
săracă din cele trei secțiuni ale Comediei umane,
rămasă în cea mai mare parte în proiect. Balzac
s-a stins din viață în 1850, la numai 51 de ani.
O readucere în discuție a realismului balzacian trebuie să releve sursele principale ale
acestuia, în număr de două. Prima privește către
ipotezele inspirate de științele naturii vizând
raporturile individ-mediu, evoluția și adaptabilitatea speciilor – pe această cale a venit ulterior
naturalismul. A doua sursă principală privește
descoperirea istoricității și a istoriei inducând
ecouri profunde în literatură: apariția, în perioada romantică, a romanului istoric (Walter
Scott), a dramei istorice (Schiller, Goethe
în preromantism), a marilor poeme istorice

(Victor Hugo – Legenda secolelor). Balzac însuși
a fost un mare admirator al lui Walter Scott:
și-a propus explicit să realizeze pentru prezent
ceea ce romancierul scoțian reușise pentru
trecut (Ivanhoe, Quentin Durward, Rob Roy).
Se pune în mișcare, în cazul lui Balzac, un sentiment istoric raportat la prezent, ceea ce are ca
rezultat conceperea prezentului ca istorie vie, în
desfășurare, în opoziție cu tendința din trecutul
istoriei literare, când s-a urmărit descoperirea
în prezent a unor elemente imuabile.
Walter Scott a debutat ca romancier în 1814.
Cel dintâi roman al său este Waverly ce îl are
ca protagonist principal pe Edward Waverly.
Acțiunea romanescă este plasată în Scoția,
ulterior anului 1660 și aduce în prim plan rebeliunea iacobită. Romanele din prima perioadă
de creație sunt inspirate din istoria scoțiană a
secolului precedent activității scriitorului. Rob
Roy tratează revolta iacobită de la 1715. Iacobiții urmăreau reinstaurarea regalității dinastiei
Stuart pe tronurile Scoției și Angliei. Mișcarea
politică numită iacobitism a apărut către sfârșitul secolului al XVII-lea. Mai târziu cadrul
narativ al romanelor lui W. Scott se lărgește, ele
fiind focalizate pe trecutul îndepărtat. Ivanhoe
se situează către sfârșitul secolului al XII-lea, în
vremea domniei lui Richard Inimă de Leu, și se
ocupă de conflictul dintre saxoni și normanzi.
Quentin Durward este localizat extrainsular,
romanul fiind o fabulație desfășurată în Franța
Regelui Ludovic al XI-lea. Este demnă de reținut
viziunea lui W. Scott asupra istoriei, de factură
romantică: autorul trebuie să reconstituie cadrul
istoric ajutându-se de varii surse: folclor, documente istorice, tradiție literară ș.a. În tablourile
istorice zugrăvite astfel este cuprinsă, pe cât
posibil, întreaga diversitate socială. În cazul
lui Walter Scott, spunea profesorul Matei Călinescu, imaginile istorice suportă o saturație de
concret: descriere amănunțită a vestimentației
și a artei culinare, a arhitecturii, a cutumelor
și practicilor cavalerești. Când ignoră sau nu
are la dispoziție documente, el inventează istoria, dar într-un mod penibil, opina tot Matei
Călinescu. Pentru aceasta, romancierul face uz
de o tehnică a senzaționalului și romanțiosului,
ceea ce a făcut din el un agent de popularizare
a romanului. Nu e totuși surprinzător că în fața
unor asemenea situații autorul are sentimentul
veridicității. La fel, el a influențat istoriografia
științifică, dar și literatura de evocare istorică
și propriu-zis realistă. S-a constatat că de aici
provine minuția descriptivă a lui Honoré de
Balzac, scriitorul posedat de ambiția de a nu-i
scăpa nimic astfel încât Comedia umană să fie
realmente un univers complet încheiat. Aceasta
se traduce prin exigența saturației de concret.
Descrierea balzaciană decurge cam în acest
mod: este zugrăvit un oraș, apoi o stradă cu

Honoré de Balzac

casele ce o delimitează, se oprește asupra unei
case, o înfățișează cu de-a amănuntul în exterior
și interior, descrie mobilierul, vesela etc. pentru
a ajunge în sfârșit la personaj.
Despre istorismul promovat de romantici și despre reflectarea lui în operele literare
putem spune că este una din trăsăturile definitorii ale curentului. În perioada clasicismului
prin episcopul și faimosul predicator Bossuet
se instaurase în gândire providențialismul care
accepta o cauzalitate transistorică și o viziune
transcendentalistă asupra istoriei. Mai târziu,
aceste concepte vor intra în conflict cu gândirea secolului al XVIII-lea enciclopedist. În
Spiritul legilor Montesquieu consideră cauzalitatea drept imanentă, ca fiind intrinsecă ordinii
sociale. Jules Michelet, de asemenea romantic,
concepea istoria ca pe o „resurecție a vieții integrale a trecutului”, dar și ca pe o artă sub forma
poeziei ce pune la contribuție intuiția, pentru că
scriitorul nu trebuie să întocmească o cronică
a trecutului ci să-l facă să reînvie, să obțină o
reprezentare integrală a acestuia. Semnificativă
mai este la J. Michelet ideea de națiune, văzută
ca o ființă vie care se (re)creează mereu pe
sine. Cu toate acestea ideile respective nu sunt
exclusiv creații ale istoricului francez care doar
le-a sintetizat și le-a valorificat în opere istorice
monumentale. Pot fi identificate aici asemănări
cu metoda și grandiosul tipic balzaciene. Balzac
nu pune accent prea tare pe dimensiunea temporală: evocările lui nu merg în trecut decât cel
mult până la revoluția din 1789. El favorizează
dimensiunea spațială. Metoda aplicată de istoricul romantic la trecut se repercutează în opera
lui Balzac la prezent.
Clișeul istorico-critic ce a devenit o marcă
distinctivă pentru Balzac este acela de mare
scriitor eminamente realist. Ori la o examinare atentă a operei sale reiese limpede că,
deși realismului îi revine partea leului, în ea
sunt introvertite idei și elemente romantice,
dar include și un număr mai mic de romane
fantastice. Ele sunt anexate în ciclul Studiilor
filosofice și ne gândim la Pielea de sagrin, Melmoth reconciliat, Louis Lambert sau Séraphita.
În aceste scrieri fuzionează elemente romantice
cu elemente de realism psihologic și social. Se
verifică încă o dată adevărul că gândirea unui
scriitor, chiar dacă genial, este un produs al
contextului istoric și social, al spiritului vremii
(Zeitgeist), ca și al climatului intelectual și
artistic al epocii în care a trăit și a creat. Nici
titanicul Honoré de Balzac nu face excepție. ■
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Eminescu
într-o versiune italiană

C

hestiunea dificultății traducerii poeziei lui Eminescu într-o limbă străină
s-a ivit încă din timpul vieții sale când
au existat câteva încercări (unele mai reușite
altele mai puțin reușite), toate ambiționând,
pe bună dreptate, și apoi de-a lungul anilor
până la noi, prezentarea în lumea largă a
unui mare poet ce s-a exprimat într-o limbă
de circulație restrânsă, fapt care a diminuat
receptarea lui la adevăratele cote ale expresivității sale ideatice. Între cei care, în ultima
vreme, s-au dedicat acestui dificil proces de
redare, de recreare a poeziei eminesciene
într-o limbă cu acces la universalitate, în speță
cea italiană, este și Geo Vasile.
„În cazul lui Eminescu – spune domnia sa
în Însemnări de traducător, aflate în chip de
prefață la volumul bilingv Răsai asupra mea/
Spunta sopra di me, versiune italiană, antologie critică, prefață și postfață de Geo Vasile
(Ed. Junimea, Iași, 2016, Colecția Eminesciana Bibliofil) – ignorându-i procedeele tipice,
muzicala alchimie aptă să sensibilizeze suflete
și minți, riscăm anularea în fond a conștiinței
artistice a poetului”. Și, mai departe: „Inițiativa noastră nu se dorește a fi una de divulgare
în scopul și sensul de a răspândi, înfățișa, face
public codul unei opere în dauna nivelului
artistic. (…) Excludem motivația unei versiuni italiene a poetului nostru într-un limbaj
«corect și curent», supergramatical și abstract.
(…) Așadar, inevitabila și aspra cale de mijloc,
traducătorul va trebui să intervină doar
motivând eventualele înlocuiri de cuvinte,
adăugiri sau omisiuni de adjective, conjuncții sau benigne locuțiuni, având mereu grijă
de a nu modifica semnificațiile, metaforele și
profundele rațiuni artistice ale originalului”.
E încercarea elevată pe care traducătorul o
oferă în această restrânsă selecție antologică,
atingând o performanță remarcabilă în totul.
Spre exemplificare vom cita în întregime
sonetul Răsai asupra mea…, cel care și dă
genericul volumului: „Răsai asupra mea,
lumină lină,/ Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;/ O, maică sfântă, pururi fecioară,/
În noaptea gândurilor mele vină.// Speranța
mea tu n-o lăsa să moară/ Deși al meu e un
noian de vină;/ Privirea ta de milă caldă,
plină,/ Îndurătoare-asupra mea coboară.//
Străin de toți, pierdut în suferința/ Adâncă
a nimicniciei mele,/ Eu nu mai cred nimic și
n-am tărie// Dă-mi tinerețea mea, redă-mi
credința/ Și reapari din cerul tău de stele:/ Ca
să te-ador de-acum pe veci, Marie”. Cu echivalența în limba italiană: „Spunta sopra di me
qual mite luce,/ Celeste sog no mio di allora!/
O, santa madre, vergine eterna,/ Nel buio del
pensiero mio aﬃora.// E salva dalla morte
la speranza/ Del mio cuor abisso è di colpe;/

Il tuto compassionevol guardo/ Sopra di me
inclini pietosa.// Estraneo a tutti, col tormento/
Profundo della mia vanità,/ Si sciolse in me la
forza e la fiducia.// Dammi la giovenitú, la fede
d’anni prìa,/ Risorgi dal tuo ciel di stelle,/ Per
sempre ormai ioadori te, Maria”.
Geo Vasile e însuși un remarcabil poet
român și, deopotrivă, un critic sensibil de
poezie, ceea ce îi asigură posibilitatea rafinării versurilor eminesciene în limba italiană.
Eseul – Decolare onirică. Magie cosmică, vârsta
de aur – adăugat în chip de postfață la acest
volum antologic eminescian (text tradus, de
asemenea, pentru cititorul italian), arată și disponibilitatea exegetică a domniei sale, asupra
creației lirice eminesciene.
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budiste și kantiene care legitimau suveranitatea ierarhiilor și a elitelor, a caracterelor
puternice menite să-și stăpânească instinctele, pasiunile și răzvrătirile adesea iraționale
și violente, Mihai Eminescu se face simțit nu
numai în întoarcerea lui Hyperion la esența
sa autentică de gândire ce se gândește pe sine,
concept heideggerian ce focalizează opera a
doi gânditori – poeți, Nietzsche și Hölderlin, ci și înțelepciunea Cezarului, unul din
protagoniștii poemului «Împărat și proletar»:
pentru acesta nu există decât legea morală
lăuntrică ce exclude rebeliunea răzbunătoare
și egalitaristă, pragmatismul și cotingența
tip Jean-Paul Marat”. E aici și o introducere, astfel, în ideatica operei eminesciene,
necesară lectorului străin.
Travaliul efectuat de Geo Vasile e unul de
condiție majoră.

*

Discutând poemul Luceafărul ca pe „o
sinteză a creației eminesciene”, discursul e
de o frumoasă interpretare metaforică/poetică, nu lipsită de personalitate, dacă nu chiar
de originalitate: „Aici poetul-albatros își
desface aripile în toată magnifica lor amplitudine. Metafora revelatorie a capodoperei
este tocmai decolarea – desprinderea mântuitoare a geniului (în cazul nostru astrul
ce veghează castelul fetei de împărat) de
labila cotingență întrupată de pământeana
Cătălina. Dubla valență angelo-demonică,
ființa nemuritoare dar îndrăgostită a Luceafărului blând o determină pe frumoasa fată
visătoare de aștri să renunțe în cele din
urmă la acea relație imposibilă. Resemnată,
își recunoaște propria fatalitate biologică
de muritoare și acceptă avansurile pe care
i se face aproapele ei muritor, nu altul decât
Cătălin, viclean copil de casă. (…) Conservator prin vocație, dar și datorită lecturilor

În aceeași colecție a Editurii Junimea, figurează și volumul bilingv, român-francez, în
traducerea, de asemenea, inspirată, semnată
de Emanoil Marcu: Elegii și Sonete/Elégies et
Sonnetes, fără niciun fel de text critic însoțitor.
Spre exemplificare cităm sonetul Veneția: „S-a
stins viața falnicie Veneții,/ N’auzi cântări, nu
vezi lumini de baluri;/ Pe scări de marmură,
prin vechi portaluri,/ Pătrunde luna, înălbind
pereții// Okeanos se plânge pe canaluri…/
El numa’n veci e’n floarea tinereții,/ Miresei
dulci i-ar da suflarea vieții,/ Izbește-n ziduri
vechi, sunând din valuri// Ca’n țintirim e
în cetate./ Preot rămas din a vechimei zile,/
San’Marc sinistru miezul nopții bate.// Cu
glas adânc, cu graiul de Sibile,/ Rostește lin în
clipe cadențate:/ «Nu’nvie morții – e’n zadar,
copile” – „La grande vie a déserté Venise,/ Plus
de lumières de bal, plus de musiques;/ La lune
teint, par les portalis antiques,/ Les escaliers de
marbres, les murailles grises.// Okéanos, que
les canaux étriquent,/ Se plaint, mais vieillir,
il temporise,/ Lui seul ranimerait la mariée
exquise,/ Il frappe, en clapotant, contre les
murs de briques.// Dans la cité, funèbre, règne
le silance./ Sonne minuit Saint Marc, le cénobite/ D’un âge révolu, sinistre survivance.// Et
sibyllin, d’un ton profond, récite/ Tout doux ces
mots qui tombent en cadence:/ «Jamais, mon
fils, – les morts ne ressuscitent!”.

*

Acestora li se adaugă, în aceeași serie de
ediții bilingve, și volumele Poezii/Poezije, traducere în limba poloneză de Nicolae Mareș și
Poezii/Gedichte în traducerea germană a poetului Christian W. Schenk, cărora, de asemenea,
li s-ar cuveni (o s-o facem altădată) comentarii
mai ample. ■
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i bine, absolut paradoxal, după vreo doi
ani în care n-o mai văzusem pe Alicia,
s-a întâmplat să ne întâlnim absolut pe
neașteptate. Revederea ei are legătură cu acea
pictură care mă obseda de ani buni, am mai
spus-o aici: așa-numita Grădina deliciilor, a lui
Bosch, un triptic de vopseluri în ulei pe lemn,
numele e el însuși o poveste, n-a fost ales de
artist (pictura e datată în jur de anul 1500), ci e
cu mult mai recent; nimeni nu știe ce nume a dat
Bosch acelui triptic și nici dacă i-a dat vreunul.
Eram, în acea toamnă, la Madrid, împreună
cu o frumusețe malteză de vreo 25 de ani, pe care
o chema Martixa; eram acolo, pentru că Grădina
deliciilor acolo se află, la Muzeul Prado. Stăteam
cu orele în fața picturii, făcând mii de poze cu
un mini-scaner, toate detaliile, toate panourile,
de sus până jos – o futilitate perfectă, pentru
că oricum mai aveam sute de reproduceri, la
cele mai bune rezoluții. În acele fragmente de
zi, în care eu studiam țăcănelile lui Bosch, Martixa colinda prin oraș, distrându-se în felul ei și
așteptând telefoanele mele. De câteva ori chiar a
mers cu mine la Prado, în acea toamnă, pentru
că era o fată extrem de cultă, de fină și de sexy.
Cred că, în acei ani, am intrat în acel muzeu
de zeci de ori – citeam tot felul de texte despre
mesajele presupuse ale tripticului, ba chiar îmi
propusesem să scriu și propria mea interpretare, mă jucam cu acest gând ori de câte ori
vedeam pictura sau mă gândeam la ea (o știam
pe dinafară, o mai visam uneori ș.a.m.d.).
De regulă, oamenii își amintesc fața deschisă
a tripticului; dar, cu cele două extremități/batante
închise, pictura e la fel de interesantă: unii spun
că ar fi Ziua a 3-a a Creației, când pământul a
fost despărțit de ape și când a fost creat Paradisul; doar că acolo, în chiar acel desen, e încastrat
un mesaj: cele două batante și globul pământesc
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Reîntâlnirea
cu Alicia
formează litera grecească Φ (fi), care e cea de-a
21-a literă a alfabetului grecesc – și, în universul
Tarotului, ce-a de-a 21-a carte este Lumea, reprezentată printr-o fecioară prinsă într-o cunună de
lauri (adică tot în forma literei fi).
Pe batanta din stânga scrie, sus: Ipse dixit et
facta sunt; iar pe batanta din dreapta: Ipse mandavit et creata sunt – adică ceva gen Așa spuse și
așa se îndepliniră, respectiv Așa porunci el și așa
fură create. Interesante idei, apar în Psalmi 32:9
sigur trimit la actul Creație, prima trimite la un
Dumnezeu care face o lume la al cărei început e
cuvântul (prima etapă a Creației), iar a doua la
un Dumnezeu mai implicat, care cu mâna lui face
bărbatul și femeia (cea de-a doua etapă a Creație).
Cuvintele de dragoste devin cărămizi și
arcade ale lumii noastre, sau noi în orice caz
așa credem – doar că, în pictura lui Bosch, crearea femeii Eva și maniera în care Dumnezeu
i-o prezintă lui Adam este uluitor de modernă
și dezbărată de orice lirism, de parcă ar fi un
manifest de la un protest al mișcării #MeToo.
După ce ai trecut de acea a 3-a zi a Creației
de pe batantele exterioare, odată deschis tripticul
în splendoarea lui enigmatică apare, pe partea
stângă, miracolul Paradisului. Panoul prim, după
logica mea, se citește de sus în jos: sus sunt niște
munți maiestuoși (se vede chiar și ceea ce pare a
fi o erupție vulcanică, pe centrul imaginii, sus, de
la dreapta spre stânga) și totodată un miraculos
vuiet de păsări – multe, foarte multe păsări sunt
în acea parte superioară. Apoi apar animale sălbatice recognoscibile pentru orice trăitor al anului
1500 (cerbi, căprioare, un aparent leu omorând o
cervidă, arici, mistreț) iar mai apoi, spre mijlocul
imaginii, apar exotismele: un inorog alb și frumos
se adapă în stânga extremă, alături de câteva căprioare; doar că mi se părea, atunci, că un ciudat mesaj
se ascunde în ondulata coadă a inorogului. (... )

Grădina deliciilor, Hieronymus Bosch (realizată între 1490-1510)

Proză
În mijlocul panoului, iată magnifica Fântână
a Raiului, o structură falică și elegantă, din care
jeturi de apă formează lacul paradisiac – unde,
am văzut, tot felul de lighioane se adapă. La
stânga e iazul inorogului, dar mai surprinzător
e ce se întrevede la dreapta: din apă ies spre
mal, de la stânga spre dreapta, câteva reptile mai
mari sau mai mici, una cu trei capete (probabil viitor balaur, pe scara evoluției lui Bosch),
batracieni care vor cuceri uscatul, ba chiar și
niște lobiți cu tentacule în loc de membre etc.
Dar pe ce oare e așezată fântâna? Interesant:
pe un amestec de pământ sau cărbune/carbon
și crustacee, care iese ca o mică insulă în mijlocul apei, pământ pe care se văd aruncate la
nimereală patru (dacă nu șase!) eprubete de
sticlă, translucide (!). Ele par a fi acolo de multă
vreme – sunt integrate în peisaj, pe o treime
îngropate și, pe două dintre eprubete, în stânga și
dreapta, aterizează niște păsări, fără nicio teamă.
Puțin mai jos, chiar sub mormanul de pământ
sau cărbune/carbon, crustacee și eprubete, iată-l
pe Dumnezeu; el e singurul care se uită spre
noi, cu o privire calmă, binecuvântându-ne cu
mâna dreaptă. Cu mâna stângă, el ține dreapta
femeii și o conduce pe Eva în fața lui Adam.
Eva e o fecioară, desigur nudă, pântecul i-e mai
larg decât sânii, femeia n-are păr pubian (nici
Adam n-are), dar are păr capilar lung și blond
(ca o olandeză idealizată de secol XVI), pare a fi
îngenunchiată în fața lui Dumnezeu, privirea ei
e timidă, plecată. Curios detaliu: în spatele Evei,
(cel puțin) trei ființe îi întorc spatele: doi iepuri și
o pasăre se uită în alte părți, deși ar fi avut toate
motivele să se uite la (pentru ei, se presupune)
noua creatură, ultima apărută pe lume, femeia.
În paranteză fie spus, desigur, se știe de către
cei interesați că există multe teorii în legătură
cu maniera în care Bosch a reprezentat acea
primă pereche a lumii umane. Unii chiar spun
că Bosch era un evoluționist, cu mult înainte
de Darwin: mesajul fiind acela că Eva lui, ca
și Adam, au burice pe pântece – ceea ce ar fi
semn al banalei nașteri. Dacă ar fi fost rodul
Creației, de ce ar fi avut Adam și Eva ombilic?!
Și, în dreapta lui Dumnezeu, iată bărbatul din
grădina Paradisului! Mai rar ați
văzut un prostuț atât de veridic.
Gol, epilat și neajutorat, se uită
și el spre Dumnezeu, poate că o
zărește și pe Eva (ar fi în bătaia
privirilor lui), dar nu pare a
înțelege mare lucru – ceea ce,
după Biblie, pare a fi logic, pentru
că tocmai ce Adam s-a trezit
din somnul în timpul căruia
Dumnezeu i-a scos o coastă și a
făcut din ea o nouă creatură! (...)
Dar, în fine, marea mea
enigmă din acei ani, pe când tot
reveneam prin Muzeul Prado,
cum spuneam, se află undeva
în dreapta-jos a imaginii Paradisului: la poalele poienii în care
Dumnezeu o arată pe nubila Eva
aburitului Adam, iată un alt iaz
apărut din pământ, la capătul
de jos al imaginii, fără aparentă →
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→ legătură cu fântâna paradisului. În jurul acestui iaz

inferior, mișună – ce interesant – viața și moartea:
o pisică tocmai a înhățat un șoarece (și iese prin
stânga), niște păsări grațioase își împart o broască
prinsă, o altă pasăre cu trei capete se vede clar sub
picioarele lui Dumnezeu, un pește cu două aripi
pare a vrea să decoleze din ape, un soi de cintezoi
pe două picioare înghite pe nemestecate o broască
din care nu se mai văd decât picioarele etc. Parcă
ar fi, toate, creații de laborator, modificate genetic!
Iar eroul meu preferat din această baltă
secundară a Paradisului lui Bosch este o creatură din dreapta-jos, care pare a pluti nonșalant
în apă, spre marginea panoului de lemn.
E ceea ce eu cred a fi atemporala figură a
cărturarului: pe jumătatea inferioară are corp
de pește, pe torsul lui poartă haină de călugăr,
din capul lui nu se vede chipul, ci doar profilul
unui cioc de rață și, în plus, se mai văd clar două
mâini care țin o carte din care creatura citește!
Adunați la un loc tot ce știți despre istoria
intelectualității mondiale și veți înțelege de ce
Bosch a fost un vizionar.
Cine știe, poate că eu și Alicia trecusem
de multe ori unul pe lângă altul sau unul prin
apropierea celuilalt – prin București, prin vreun
aeroport, pe oriunde. Până la urmă, într-un fel
sau altul, lumea oricum se dovedește mică.
Și așa se face că, la doi ani după seara în care
mi-a dat papucii, m-am reîntâlnit cu Alicia la
Madrid. Grație Grădinii deliciilor a lui Bosch.
Tocmai ieșeam din Prado, în mod normal ar
fi urmat s-o sun pe Martixa, s-o întreb pe unde
e și s-o invit să mâncăm ceva, doar că, în acea
frumoasă amiază de toamnă, am trecut pe lângă
cafeteria de lângă standul de suveniruri al muzeului și, deodată, un tip se înfige lângă umărul
meu și începe să-și strige surpriza, pe românește:
 Ce chestie! Nu se poate! Tu ești!
Mă uitam la el, l-aș fi luat de undeva, dar
nu știam de unde. Deodată – iată-mă luminat
și uimit: era un coleg de firmă al Aliciei, publicitar și el. Edi și nu mai știu cum.
Surpriza a fost reală; ne-am bătut umerii,
am glumit pe seama faptului că, precum toți
românii veritabili, ne întâlneam prin muzee;
ne-am întrebat ce mai e nou.
Eu i-am spus că sunt prin Spania cu ceva afaceri.
Iar Edi mi-a zis că e venit la o reuniune a
publicitarilor europeni, împreună cu Alicia și
încă un coleg. Avuseseră o ședință de dimineață, luaseră masa de prânz iar acum o luaseră
fiecare în altă parte.
 Noi așa suntem, în publicitate. Călătoriile sunt sursă de inspirație. Celălalt coleg
s-a dus într-un târg de vechituri... pe Alicia
am lăsat-o acum 10 minute în Muzeul Bornemisza... fiecare își caută idei pe unde poate...
Simțeam cum mă învăluie un soi de vertij.
Plus bătăile inimii până în gât.
 Și, cum, numai voi trei ați venit?, am
întrebat eu.
 Da, noi trei; am venit acu’ vreo două zile
și plecăm poimâine.
Aveam planul deja făcut. Ne-am urat toate
cele bune, ne-am promis să bem un vin la București, ne-am bătut iar umerii. Deja eram cu mintea
în altă parte. El a intrat la Prado, eu am ieșit.
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Știam foarte bine unde era Muzeul ThyssenBordemisza, fusesem acolo de câteva ori. De la
Prado, pe jos, cu pasul meu mare, nu făceam
mai mult de cinci minute, fără grabă.
Capul mi-era aprins de o amețeală fierbinte.
Aveam emoții. Nu știu cum am ajuns la Bordemisza. Am luat bilet, o sticlă mică de apă plată
(aveam gura uscată, de parcă se scursese toată
seva din mine) și am intrat.
Muzeul, privat, e splendid – dar nu e unul
foarte mare. În cea de-a treia sală de după
intrare am văzut-o, de la distanță, pe Alicia.
Ce sentiment ciudat aveam, atunci, acolo,
privind-o fără ca ea să știe, eu într-o sală, ea în
cea următoare, ca un rezumat spațial al lumilor noastre diferite. Senzația de familiaritate pe
care mișcările ei mi-au dat-o m-au mai calmat:
îi priveam mersul, era același; îi vedeam mișcarea mâinilor, mi-era cunoscută. Știam jocul
ei de pe un picior pe altul, știam felul în care își
lăsa capul pe spate când privea ceva cu atenție.
Purta pantofi comozi, fără toc, o fustă până-n
genunchi și o cămașă de mătase. Mă uitam la
ea, îi ghiceam corpul pe sub haine și mă minunam de imperfecta ei frumusețe, de acea alură
și de acea gingășie care acum mi se păreau cu
atât mai fermecătoare cu cât purtătoarea nu mai
voise să aibă de-a face cu mine.
Am făcut inventarul tuturor felurilor în
care, acolo, aș fi putut-o aborda.
Dacă ne-am fi despărțit în alte condiții,
dacă n-aș mai fi iubit-o și am fi rămas prieteni,
m-aș fi dus pe la spatele ei și i-aș fi pus mâna la
ochi, cum fac prietenii între ei.
Dacă am fi fost încă iubiți, rătăciți unul de
altul din cine știe ce motiv și aș fi revăzut-o
acolo, ca în filme, aș fi rugat un gardian să o
invite spre cel mai frumos colț al muzeului,
acolo ea s-ar fi aruncat în brațele mele, ne-am
fi sărutat, happy end.
Dacă aș fi fost sigur că n-o sperii, m-aș fi dus
tiptil prin spatele ei și, de la un metru în lateral,
i-aș fi spus: Bau!, în speranța că va zâmbi. Dar,
atunci, știam că nu puteam paria pe acel zâmbet.
Dacă aș fi vrut să o dau definitiv în bară, aș
fi sunat-o pe telefon – numai pentru a vedea cu
ochii mei cum îmi vede numărul pe ecran, cum
nu-mi răspunde, eventual și grimasa ei de-o clipă.
Și am stat o vreme la ceva metri în urma
ei, printre noi treceau oameni, urmam voltele
ei de la un perete la altul, nici nu mă feream
de ea, nici nu mă grăbeam să-i atrag privirea.
Cum spuneam, toată acea urmărire a ființei
ei cu ochii și gândurile mele a reușit, în bună
parte, să mă mai calmeze; să fi trecut mai bine
de un sfert de oră de când o tot priveam – deși,
în mintea mea, timpul convențional dispăruse;
privind-o, emoția nu era neapărat dulce, dar
măcar nu mai era dureroasă.
Și, iat-o că, la un moment dat, m-a zărit. Pot
și acum să revăd în minte (și am făcut-o, între
timp, de mii de ori) tresărirea feței ei, surpriza
din ochi. Zâmbetul, în cele din urmă. Azi aș fi
tentat să cred că nu-mi zâmbea mie – ci sieși.
Uite, am tot fugit de tine, dar până la urmă tot
n-am scăpat! – părea ea a zice, dar nu către mine.
Am zâmbit și m-am apropiat de ea. (...) ■
(fragment de roman)
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Andrei
CODRESCU

Înmormântarea
lui Tzara
„Language is a virus from outer space.”
William Burroughs

B

alanța între obrăznicie și politețe
depinde de gustul obiectului: reprezentantul unei arte care a înșfăcat
puterea are un gust prost de veveriță prăjită și cartof mucegăit. Acest reprezentativ
trebuie înjurat. Dar când un firav bătrân se
ridică din scaunul cu rotile să dea locul unei
doamne covârșită de pungi consumeriste, se
transmite un aer trandafiriu de hipnoză și
de gardenii înflorite. Tzara a apărat justiția,
tandrețea și mila după (sau în timp) ce a
nimicit obraznic autoritatea falsă a artei la
putere. Etnicii, cum îi ziceau coloniștii grași,
sunt primitivi. Tzara le-a dat coloniștilor
în cap cu păpuși căptușite cu cuie. Tzara a
fost iubit de o grozăvie de tineri din tinerețe
până la înmormântare în costum de ziare
cu cravată de carne (limba). Toți oamenii
sunt dotați la naștere cu 40 000 de cuvinte
(numite de hinduși „suflări”) Unii le folosesc pe toate în primii zece ani ai vieții, alții
și le distribuie zgârcit pân’ la 100 de ani. Îmi
este egal dacă unii muțesc la zece sau la o
sută, a zis Tzara, dar oricum mi-ar plăcea
să le fac limba cravată când mor. Așa a fost
și așa s-a făcut.

Portretul lui Tristan Tzara de Robert Delaunay, 1923
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Dumitru Radu
POPESCU

D

estul de naiv fiind, m-aș întreba: oare
în ce arie de timp poate ajunge banul
la propria sa filosofie?!... Mai ales că
banul nu este absolut refractar la diverse contextualizări politice! Mai ales că banul, astăzi,
nu mai poate fi acuzat de naționalism. Esența
sa nu mai poate fi asimilată, până în prăsele,
cu vreun spirit național, sau cu vreo idee națională. Originea și energia sa sunt condiționate
de văluririle și învăruicirile politice!
Cartea domnului Florin Georgescu (Capitalul în România postcomunistă. Vol. I-III, Ed.
Academiei Române, 2018) mă face, uneori,
în nepriceperea mea bancară
absolută, să-mi închipui că furia
bucuriei unor oameni – ca să nu
spun chiar furia fericirii lor! –
poate foarte ușor să determine
banul să se umfle în pene! Așa
cum, de altfel, asfințitul unor politicăreli să-i cam facă pe unii actanți
economici să simtă cum luna și
soarele îi cam ocolesc!
În istorie, de obicei, glorificând
munca, morala, și închinându-se
lui Dumnezeu, chiar și Duminica,
la biserică, de cel puțin trei ori,
convinși că Tătânele Ceresc este,
bineînțeles, și în ei, dacă se află, așa
cum spun Cărțile Sfinte, și în tot ce viază, sau nu
respiră pe lume, cuceritorii țărilor și ai mărilor nu
au tânjit, ajungând la putere, după idealuri himerice, nu, ci au trecut, concret, la împlinirea unui
plan uman, umanist, instalând pe Terra, Fericirea!
Energia psihică, fiziologică, benefică, a
lumii, s-a instalat, orizontal, în bani, lire, franci,
ruble, dolari, carboave!... Da, da! Pentru o mai
eficientă despătimire a cetățenilor de vicii și
vinovății venite din trecut și aflate, în trecere,
în prezent, spre viitor!...
Și astfel, astăzi, raționalismul, consumerismul, liberalismul, egalitarismul etc. modelează cu
brio structura emoțională a oamenilor noi!... Și
astfel se explică, firește, și grija deosebită pe care
o poartă oamenii față de sănătatea Pământului!
După cum se mai știe, Ivan Turbincă, după
ce a fost eliberat din armată, a plecat în lume
bogat: avea în buzunare două carboave! Una
a dăruit-o unui cerșetor bătrân, care stătea cu
mâna întinsă, și alta a oferit-o unui alt personaj
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Banii, banii...
nesemnificativ!... El nu știa, și n-avea cum să
știe, că bătrânul cerșetor era Dumnezeu, iar
nesemnificativul era Sfântul Petre!
Primind, de la Dumnezeu, o putere sfântă,
de a băga în turbinca sa orice neghiobie de
pe pământ, chefliul Ivan a băgat în turbincă
Moartea! Astfel moartea putea fi ucisă cu o
carboavă! O naivitate de chefliu! Cum să nimicești o componentă esențială a vieții?! Moartea
aducea egalitatea între oameni, era chiar esența
democrației! Așa că Ivan Turbincă, un personaj
uluitor al lumii, alături de naivul Don Quijote,
de lașul Prinț Hamlet, mai bine consuma, pe cele
două carboave, un surplus
de vodcă, decât să încerce
să învingă absurdul morții,
care se trăgea, după cum se
știe, din păcatul mâncătorilor de mere, Adam și Eva!
Astăzi banii sunt vehiculați cu sacul, cu vaporul,
cu carul, cu avionul, de către
oamenii inteligenți, fiind
pentru ei o realitate, așa
cum pentru Ivan Turbincă
erau niște carboave, așa
cum pentru alți inși banii
au ajuns niște fantome!...
După mine, care sunt
cam total analfabet în psihologia banilor și
în energia lor adevărată, niciodată vizuală,
niciodată vizibilă, cartea domnului Florin
Georgescu mi se pare că încearcă să facă vizibil timpul vrăjit al banilor, în care ne aflăm!...
Se mai spune, pe la țară, că atunci când
banul este sfânt, te umple de iubire!... Adică
de Fericire! Așa că... înțelegând sfințenia
banilor, numărul fericiților de pe pământ va
deveni infinit!
Domnul Florin Georgescu se ocupă și de
istoria veche – și mai ales de istoria cea nouă – a
banilor danubiano-pontici! Țin să-i mulțumesc
pentru amabilitatea cu care a oferit Editurii
Academiei Române acest document despre
prezentul nostru continuu...
Nu pot să nu-l pomenesc, astăzi, aici, și
pe domnul Tudorel Postolache, cel care mi-a
vorbit pentru prima oară despre proiectul
acestei lucrări științifice!... Eu cred în profesorul Postolache și în învățăceii domniei sale,

fiindcă niciodată opera unor profesori nu
poate fi separată de personalitatea urmașilor
acestor profesori...
Răsalaltăieri, domnul Aristotel, la întrebarea „ce este fericirea”, spunea că „fericirea
este scopul suprem al omului”, „este binele
suprem”... Alaltăieri, ca să spun așa, în ziua de
1 decembrie, 1881, Eminescu scria în „Timpul”
ceva destul de interesant!... Vorbea despre o
luptă mare între cele două forme fundamentale ale capitalului – între ban, prima formă,
și moșia-țară, forma a doua... Dar... Capitalul,
supunând forma a doua!... Citez: „Supunând-o,
capitalul bănesc va dicta în stat, el va imprima
caracterul său organizării sociale, organizării
muncii, banul va deveni măsura caracterului,
a naționalității, a idealelor acestora pentru care
se cer sacrificii ce produc inegalitatea... patria
va deveni un otel și naționalitatea o marfă”.
Relația dintre moșie și parale, datorată descoperirii matematicianului Eminescu, a rămas
și astăzi irefutabilă! Filosofia banului e strâns
legată de istoria unei moșii! Dar interesele timpului prezent țin cont de realitatea actuală...
Așa că științele financiaro-economice rămân
particulare! Banii, desigur, pentru cei care îi au,
sau știu să facă rost de ei, aduc fericirea. Așa
cum și iubirea aduce, în cântece, fericirea! Dar
când relația dintre țara-stat și bani ajunge cam
strâmbă, nici măcar cultura nu mai are nimic, în
suflet și simțiri, cu prefectura. Și astfel, dragostea precoce, dorind s-o ia, firește, înaintea morții
precoce, își caută peste mări și țări fericirea precoce. Și-o găsește, sub diverse chipuri, în diverse
spații, între diverse granițe. Iată, bunăoară, după
cum am aflat de la o căpetenie din Roma, în
Italia românii se află pe locul doi, ca populație,
după italieni, iar limba română ocupă locul doi,
după limba italiană! Și în Spania stăm foarte
bine! Numai în Anglia stăm prost: ocupăm doar
locul doi, însă după polonezi, nu după englezi!
Polonezii au peste un milion de inși în Anglia,
iar România are doar peste cinci sute de mii de
bărbați și femei în Anglia!... Totuși, de ce să nu
recunoaștem că stăm bine: Țara a devenit un
otel și naționalitatea o marfă! Astăzi, aflându-ne
în ziua lansării unei cărți importante, i-aș ruga
pe domnii, Cristian Hera, Constantin Popa,
Florin Georgescu și Mugur Isărescu, distinși
profesori... să ne spună... ce iaște banul?! ■
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Identitate rasială
și etnicitate în literatura afro-americană

rofesor și cercetător dedicat, Emil Sîrbulescu și-a păstrat de-a lungul anilor
câteva arii de interes predilecte: studiile shakespeariene, studiile afro-americane
și postcolonialismul. Atât cercetările proprii,
cât și cele pe care le-a coordonat în calitate de
îndrumător s-au concentrat în aceste direcții.
O preocupare atât de constantă și de activă nu
putea să nu aibă rezultate pe măsură.
Unul dintre primele studii extinse asupra
literaturii afro-americane realizate în cultura
română este Cartea care vorbește. Introducere în
romanul afro-american, volum apărut mai întâi
în 1999 și reeditat anul trecut la Editura Universitaria. Cercetarea își dorește să realizeze o
panoramă a literaturii scrise de afro-americani,
de la primele scrieri și până la autorii din a
doua jumătate a secolului XX, precum Alice
Walker și Toni Morrison. Autorul prezintă și
dezbate, de asemenea, teme centrale în înțelegerea fenomenului literar pe care îl abordează
și din care nu poate lipsi contextul istoric,
ideatic, mentalitar și cultural care-l determină.
Astfel, discuția despre elementul rasial și cel
etnic sunt obligatorii în acest demers și introduc foarte bine sinteza de istorie literară pe
care o reușește Emil Sîrbulescu în continuare.
Dacă aceasta este o cercetare pe orizontală,
în diacronie, volumul publicat anul acesta,
Literatura americană și provocarea etnicității
reprezintă o încercare de a merge pe verticală, de a fora în adâncimile conceptelor care
definesc situația specială în care se găsește literatura afro-americană și să identifice mai bine
acest topos al etnicității la autori precum Ralph
Ellison, Alice Walker și Toni Morrison.
Mai mult decât în volumul precedent, Emil
Sîrbulescu se concentrează pe definirea, explicarea și discutarea unor concepte și realități
care țin de istoria, societatea, mentalitățile
și realitățile americane: conceptul de etnie și
peisajul etnic – multicultural – american în
evoluția sa foarte sinuoasă și interesantă, dar și
foarte dificilă tocmai pentru că mereu în schimbare; rasă, identitate rasială și rasism; istoria
protestului în comunitatea afro-americană și
rădăcinile sale, precum și diversele implicații
sociale pe care le aduce cu sine. Erudit și polifonic, demersul este unul bogat în referințe și
bine articulat, reușind să atingă toate fațetele
importante pe care le presupune o temă atât
de complexă și de dificilă. Mai ales cititorii care
nu sunt specialiști în problemele comunității
afro-americane – și puțini sunt, cu adevărat, în
România – vor avea extrem de multe de aflat
și cu siguranță vor înțelege mai bine inclusiv
anumite manifestări, dezbateri și reacții recente
venite nu doar dinspre comunitatea afro-americană, ci dinspre acea parte a societății care
cunoaște bine trecutul problematic al raporturilor etnice și rasiale din Statele Unite.

După această parte teoretică, ideologică,
analiza celor mai importante opere pentru
aprofundarea temei etnicității vine să nuanțeze
și mai mult discuția. Spre deosebire de primul
studiu, acum discursul se concentrează asupra
etapei de maturizare a literaturii afro-americane.
O temă adiacentă la fel de importantă pentru
autoarele discutate este problema „feminismului negru”, o altă fațetă a luptei pentru drepturi
sociale și civile. Aici putem vorbi despre o abordare intersecțională, pentru că persoanele de

sex feminin din comunitatea afro-americană
nu se confruntă, de-a lungul vremii, doar cu
problemele ce derivă dintr-o mentalitate rasistă,
ci și cu reminiscențele societății patriarhale și
sexiste, cu atitudinile misogine care le afectează
și mai mult condiția individuală.
„Moștenirea culturală a sudului”, titlul unui
capitol al cărții, este una extrem de încărcată,
mai ales din cauza sclavagismului întreținut,
de facto, până mult după abolirea sclaviei. De
la celebrul sociolog W.E.B Du Bois, cu studii
la Harvard și Berlin, activist pentru drepturile negrilor, dar și unul dintre autorii care
au încercat să definească identitatea rasială a
grupului din care făcea parte, până la Homi
Bhabha sau alți teoreticieni de azi, dezbaterea
privind identitatea etnică și rasială este una
în continuă transformare și care stârnește
aproape automat controverse chiar în sânul
specialiștilor ce provin din interiorul comunității afro-americane.
Capitolul dedicat lui Ralph Ellison pleacă
de la capodopera sa, Omul invizibil (1952), și
este un eseu despre „invizibilitate”, înțeleasă
ca realitate socială, dar și ontologică. Aici
autorul se oprește asupra problemei (auto)
reprezentării și a modului în care invizibilul
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poate deveni vizibil, a corporalității, inclusiv
cea a „corpului suferind”.
Capitolul ce deschide tematica „feminismului negru” abordează teoretic toate
problemele ideologice și sociale care derivă
din condiția de dublă discriminare, rasială
și de gen. Titlul capitolului dedicat operei lui
Alice Walker sintetizează foarte bine etapele
acestei opere: „Rezistență, devenire, sublimare”. Lupta pentru drepturi civile, rezistența
la „ordinea patriarhală”, „rezistența prin
umor”, dar și ilustrarea și analiza realităților
brutale ale represiunii economice care au
dublat mereu excluderea, nedreptățile și abuzurile corelate cu preconcepțiile rasiale sunt
tot atâtea aspecte ale unei opere complexe, care
contribuie din plin la construcția unui feminism afro-american, dar și a redimensionării
identității afro-americane în sine.
A treia parte o are ca „studiu de caz” pe
Toni Morrison, a cărei operă diversă a reușit
să doboare multe bariere, până la câștigarea
Premiului Nobel pentru Literatură. Autorul
analizează diferite aspecte ale scrierilor lui
Toni Morrison, din perspectiva narativității.
Strategiile narative, modul de articulare al discursului, timpul și spațiul narativ sunt cele care
construiesc și exprimă toate tensiunile istorice,
activează memoria și reușesc să figureze
realități atroce, precum cele legate de sclavie.
Fiecare dintre romanele importante ale lui Toni
Morrison sunt analizate de Emil Sîrbulescu din
această perspectivă dublă, interdependentă,
cea narativă și cea identitară.
În fine, într-un epilog concluziv binevenit
și cu un titlu paradoxal: „Mai există o literatură
afro-americană?”, autorul reia discuția – la fel
de dificilă și controversată – despre multiculturalism și limitele (eșecurile?) sale, avansând
ideea unei literaturi post-multiculturale, dar
observând și existența deja a unei „noi literaturi afro-americane”, în care discrepanța dintre
realitate și structurile de putere naște o nouă
literatură a revoltei, sincronă cu revoltele sociale de dată recentă.
Alături de Cartea care vorbește. Introducere
în romanul afro-american, Emil Sîrbulescu
realizează prin volumul Literatura americană și provocarea etnicității una dintre cele
mai comprehensive, echilibrate și complexe
sinteze ale problematicii literaturii afro-americane, mai ales în dezvoltarea sa istorică de
după Al Doilea Război Mondial. Atât cititorii
interesați de literatura afro-americană, novici
sau specialiști, cât și cei care vor să înțeleagă
mai bine anumite realități ale societății și dezbaterilor contemporane vor putea beneficia de
erudiția și puterea de sinteză a profesorului
Emil Sîrbulescu, cât și de spiritul analitic pus
în slujba unor opere de referință ale literaturii
afro-americane postbelice. ■
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omparativ cu media europeană, piața
de carte din România se regăsește într-o
situație de-a dreptul tragică – am depășit
de foarte mult timp eufemismul „nefavorabil/ă”.
Conform unei statistici Eurostat, mai puțin de
1,3 milioane de români cumpără o carte în fiecare an; avem, ca atare, cea mai mică piață de
carte din UE. Motivele, sunt, evident, multiple –
un grad scăzut de alfabetizare în unele medii și
segmente, o situație economică deplorabilă, un
interes scăzut față de orice produs cultural în
general, un trend mentalitar ce nu prioritizează
cultura – tocmai pentru că este un sector în care
bonusurile pecuniare sunt de o valoare extrem
de scăzută –, o preponderență față de cultura
masificată, de tip vizual, nicidecum axată pe
curiozitate sau cultură etc.
Având în vedere toate aceste vicisitudini
care amenință piața de carte, este realmente
bizar faptul că cel puțin unele volume care s-au
bucurat de popularitate în cadrul unor segmente ale populației (chiar și nișate, precum
mediul academic) sunt de negăsit în librării
și pe site-urile dedicate, unde tronează de ani
buni cu un singur status, menit să inducă frustrarea, în cazul în care lectorul se regăsește în
ipostaza de a avea teribilă nevoie de astfel de
cărți sau tristețea cu privire la indisponibilitatea editurilor de a reveni asupra unor ediții
deja publicate: „stoc epuizat” (în treacăt fie
spus, coșmarul oricărui cititor).
Din moment ce produsele respective au
devenit indisponibile, este de la sine înțeles că
cererea pentru anumite titluri a fost una de o
oarecare anvergură, astfel încât continua indisponibilitate a stocurilor nu face altceva decât
să alimenteze aceste carențe ale pieței de carte,
care și-ar putea bucura o parte din segmentul
lectorilor prin niște simple reeditări ale unor
titluri care s-au bucurat de un real succes. Îmi
propun, astfel, să ofer câteva titluri ale unor
volume indisponibile momentan, în speranța
că, poate curând, se vor bucura de o binemeritată reeditare, revigorând puțin peisajul
deprimant al pieței de carte.
Sefarad, de Antonio Muñoz Molina (Ed.
Curtea Veche, 2008) este cu adevărat o bijuterie literară. Compus din 17 povestiri, fiecare cu
o tematică proprie, dar care se îmbină, la nivel
stilistic și conceptual cu diferitele teme abordate în cuprinsul
volumului, Sefarad este, în
opinia personală, cea mai bună
carte a scriitorului spaniol,
pentru care Molina a primit și
importante distincții literare.
Romancierul și-a construit
acest volum de povestiri ca
un roman al romanelor, în așa
manieră încât, practic fiecare
povestire din cadrul acestei
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Reeditări necesare
minunate colecții poate fi citită ca un roman în
sine. Este un proiect extrem de ambițios pe plan
conceptual și care nu dezamăgește deloc în plan
stilistic; pornind de la semnificația termenului
„sefarad” (în ebraică, aceasta înseamnă „Spania”),
romancierul prezintă situația diasporei sefarazilor,
obligați să părăsească Spania în 1492 pentru a reitera, mai apoi, ororile celui de-Al Doilea Război
Mondial într-o proză stilizată, emoționantă,
surprinzătoare și incitantă. Printre personajele
povestirilor îi vom regăsi pe Franz Kafka, Evghenia Ginsburg, Grete Buber-Neumann, Primo
Levi. Sefarad este un volum ce condensează,
între paginile de o poeticitate și o melancolie
năucitoare, empatia, nostalgia, cruzimea, exilul,
traumele și micile bucurii ale vieții – este, eminamente, unul dintre cele mai percutante volume pe
care am avut ocazia de a le citi.
Memoria vegetală și alte scrieri de bibliofilie, de Umberto Eco (Ed. RAO, 2008) este
un volum de eseuri dedicat celor pasionați de
lectură, în stilul superbelor eseuri și volume
semnate de Alberto Manguel cu privire la istoria lecturii, a bibliotecilor, a cărților. Este un
volum extrem de refinat, elegant, ludic și amuzant, în care piesa de rezistență este, evident,
eseul ce dă și titlul cărții: Memoria vegetală – în
esență, un discurs transpus în volum, după ce
a fost rostit de Eco cu ocazia inaugurării noii
biblioteci din Alexandria, în anul 2003; ca o
ironie (Eco este, totuși, un autor care a prețuit
ironia ca nimeni altul), în acest moment, singurul loc de unde poate fi comandat volumul
(fiind epuizat de peste tot) este site-ul librăriilor Alexandria. Memoria vegetală rămâne unul
dintre cele mai percutante și incitante volume
despre plăcerea estetică, despre eleganța ideilor,
despre serendipity și bucurie autentică.
Trilogia S.U.A., de John Dos Passos (Ed.
Nemira, 2011) este, în acest moment, aproape
imposibil de găsit, chiar și în anticariate sau
pe site-urile unor diverși utilizatori, care oferă
spre vânzare diferite produse. Jean Paul-Sartre
și William Faulkner, printre alții, s-au declarat
foarte entuziasmați de volum, la apariția lui – și
pe bună dreptate: Ceea ce reușește Dos Passos
este un portret unic al unei epoci americane
dominate de precaritate economică, cinism, idealism, ambiție, depresie, într-un monumental

tur de forță narativ și stilistic; este, de altfel, și
unul dintre romanele care și-a găsit lectorii și în
afara unui public nișat, de cititori avant la lettre.
Memoriile postume ale lui Brás Cubas, de
Joaquim Machado de Assis (Ed. Leda, 2005)
este o altă bijuterie literară ce a rămas în mințile
bibliofililor de pretutindeni – pe rafturile bibliotecilor, mai puțin, fiind de negăsit; cu toate
acestea, cei mai curajoși dintre noi își pot încerca
norocul cu câteva anticariate ce au spre vânzare o
ediție veche, din anii ’80, a cărei calitate nu poate
fi garantată, în mod evident; din ediția achiziționată de mine, spre exemplu, lipseau nenumărate
pagini, rupte, probabil, de cititorii dezamăgiți că
volumul începe cu moartea personajului principal. O copie fidelă a lui Oblomov, un fainéant
ce dispune de toată bulimia enciclopedică a lui
Bouvard și Péchuchet, naratorul acestui roman
va induce valuri de reflecții și hohote de râs oricărui lector care dispune de o doză confortabilă
de ironie, mizantropie și timiditate. Practic, îi
este dedicat oricărui antisocial care se respectă.
Hawksmoor, de Peter Ackroyd (Ed. Leda,
2010) este unul dintre cele mai rafinate romane
detectivistice, semnat de un scriitor care nu
face rabat de la intertextualități, rafinamente și
erudiție. Ackroyd a publicat, până acum, o multitudine de biografii și volume de non-ficțiune și,
cel puțin pentru mine, este unul dintre acei autori
de neprețuit... Dacă Ultimul testament al lui Oscar
Wilde sau volumele dedicate Londrei, Tamisei și
Veneției nu sunt recomandabile oricui, în sensul
că aceste volume în mod special nu par a trezi
interesul unor lectori obișnuiți, Hawksmoor
transcende granițele dintre neofiți și aficionados
și trezește pasiunea lecturii de la primele pagini,
atât prin intermediul tramei narative – povestea
arhitectului Nicholas Dyer, pe de-o parte, care
construiește șapte biserici în secolul al XVIII-lea
apelând și la sacrificii umane și, pe de altă parte,
povestea lui Nicholas Hawksmoor, un detectiv
din anii ’80 care investighează niște crime comise
în aceleași biserici –, cât și prin stilul narativ
inconfundabil, construit pe bazele unor influențe
istorice și filosofice care augmentează plăcerea
oricărui lector ce se trezește, într-o dimineață,
cu o nebănuită poftă de a sta, pur și simplu în
pat, citind – pentru astfel de maladii și dispoziții,
Ackroyd este mereu cel mai bun antidot. ■
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rtele plastice, atât de lovite de pandemie, ca toate celelalte arte, își revin
oarecum, desigur cu păstrarea regulilor de siguranță (purtarea măștilor, distanțarea
fizică) dar era imposibil ca ele să nu reflecte
oarecum acest teribil eveniment.
Grief and Grievance (Jale și Plângere) se
intitulează în mod sugestiv showul de la New
Museum, care trebuia de fapt să se deschidă la
sfârșit de octombrie, cu numai câteva zile înaintea agitatelor alegeri prezidențiale americane.
Subtitlul lui este Art and Mourning in America
(Artă și Doliu în America) iar expoziția reunește
foarte multe nume mari, de la Kerry James Marshall și Glenn Ligon la Lorna Simpson, Carrie
Mae Weems etc. Grief and Grievance este de fapt
inspiratul rezultat al gândirii creatoare a regretatului curator nigerian Okwui Enwrezor și are un
mesaj care nu e circumscris unui timp anume,
pentru că celebrează tocmai calitatea de căpetenie a artiștilor: aceea de a comunica un adevăr

scorțosul pictor abstract germano-american și
terorist al culorilor, Josef Albers, mort în 1976,
la 88 de ani, și Giorgio Morandi, seraficul pictor
italian de încântătoare naturi moarte, dispărut
în 1984, la 73 de ani. Albers, ce se dedicase unui
format de trei sau patru colțuri, forme geometrice, este evident academic în spirit: ușor de
admirat, dar greu să-ți placă. Prin contrast,
Morandi. Obsedat de sticlele și vazele sale din
studio, timp de 50 de ani. El este profund poetic.
Și totuși, văzând toate acestea împreună, avem
un fericit sentiment de complementaritate, ca
și cum lucrările acestea, aparent extreme, se
cheamă și răspund una celeilalte. E marele merit
al acestei expoziții concepute atât de bine! E ca
și cum s-ar dansa un pas de deux între un artist
sever, geometric (Albers), și unul încântător, plin
de șarm și dezbărat de geometrie (Morandi)...
Cele mai multe piese din expoziție (câte 23
pentru fiecare pictor) sunt mici. Aceasta era
scala obișnuită a lui Morandi, dar și formatul cel

albastru, un craniu de culoarea neonului roz se
odihnește pe curba unei planete verzi, în vreme ce
o lună ca lămâia luminează dintr-un colț.
Pe jos, Kolsrud a instalat un contrapunct
sculptural la pânzele ei, expansiunea unui
picior de manechin din plastic transparent, ca
pentru a sugera, este de părere Johanna Fateman „că fiecare utopic Eden sau Lesbos are o
dystopie, pândind de dedesubt”.

Imagine din expoziția Grief and Grievance, New Museum

Becky Kolsrud, Galeria „JTT”, New York

Jean Dubuffet, Muzeul „American Folk Art”

personal printr-o formă estetică. Cei 37 de artiști
prezenți în expoziție pun accentul pe interioritatea și modurile de exprimare ale simțămintelor
celor care trăiesc experiența de a fi negri în America, în trecut, dar mai cu seamă în prezent, cu o
privire spre viitorul rasial al acestei țări.
Proiectat într-o cameră aproape obscură,
chiar la începutul showului, este filmul, de fapt
o capodoperă de video-montaj, al lui Arthur
Jafa intitulat Love is the Message, the Message is
Death (Iubirea e mesajul, mesajul este Moartea).
Marea cantitate de clipuri rapide, de la scene
uneori violente de confruntare rasială la copii
nevinovați care dansează, saturează puterea de
comprehensiune a privitorului, care e imposibil
să nu facă tot felul de conecții. Experiența are
ceva din sondarea psihanalitică a subconștientului național în ceea ce privește realitatea rasială.
Este un exercițiu irezistibil care însoțește apoi
privitorul pe toată perioada vizionării expoziției.

mai de succes al lui Albers. Cosmosul serafic al
lui Morandi este deopotrivă reliefat și împrospătat de arhitectonica lui Albers, și viceversa.
Niciunul dintre acești doi artiști nu se
uita peste umăr, să vadă ceea ce cere moda
momentului, și eventual să simtă dorința de
a se conforma. Diferiți cum erau, rămân însă
frați întru originalitate și perseverență.

remarcabilele ei opere rămâneau încă nevăzute
și admirate. Ei bine, nu mai e așa!
Photo: Brush Collection Bruno Decharme
& Compagnie este o copleșitoare, tulburătoare,
inspirată și provocatoare de inspirație expoziție,
deschisă la American Folk Art Museum, care
corectează nedreptele omisiuni, cu peste patru
sute de piese, opera a mai bine de patru zeci de
artiști, însumând fotografii făcute între secolul
al nouăsprezecelea și până în ultimii ani ai veacului nostru. Unele nume sunt mai cunoscute
și chiar vestite, ca de pildă americanul Mark
Hogancamp, care prezintă curajoase dar și
delicate portrete de război cu păpuși, ceea ce a
inspirat în 2018 un film realizat la Hollywood.
(De altfel, păpuși, sex și alter ego sunt printre
cele mai recurente teme ale expoziției). Să nu
uităm însă pe legendara Lee Godie, din Illinois,
care s-a autoproclamat French Impressionist și
a avut o expoziție care a durat 30 de ani la Art
Institute of Chicago, pe treptele muzeului unde,
începând din anii ’60, prezenta autoportrete
făcute într-o cabină fotografică dintr-un depozit de autobuze, pe lângă picturile ei originale.
Cam asta am văzut eu, bătând galerii și
muzee în New York, cu toate măsurile de
rigoare cerute de vremea pandemiei! ■

Albers și Morandi
În această expoziție sugestiv intitulată
Never Finished, galeria Zwirner pune împreună
doi mari artiști ce pot părea împerecheați mai
degrabă în mod bizar, sau din pură întâmplare:

Becky Kolsrud
E interesant cazul pictoriței din Los Angeles,
Becky Kolsrud care, cu o paletă coloristică limitată și un strict, sever lexicon de imagini, aduce pe
pânză și, în consecință, la existență un mitic, metafizic tărâm de inspirație O’Keeﬃană: nori de o
consistență și culoare specifică, tocuri înalte, femei
de culoarea somonului... Piesa centrală a expoziției
ei, intitulată Elegies, la galeria JTT în New York,
este o panoramă lungă de cincisprezece picioare
terminată în 2021. Cu titlul The Chorus, ea poate
fi citită și înțeleasă ca o alegorie a ultimului an de
izolare și doliu. Mai este și o suprafață acvatică
punctată de mici insule populate de chiparoși ale
căror trunchiuri au picioare omenești; mai este și
un sicriu deschis, care plutește în centrul compoziției. Într-un alt peisaj, mai mic, mărginit de cerul

Foto și nu numai
Imediat după cel de-Al Doilea Război
Mondial, pictorul francez Jean Dubuﬀet și-a
început campania de promovare a așa-zișilor
genii necunoscute, făcând artă pe stradă și în
instituții psihiatrice, etichetând această genuină, de nestăvilit pasiune drept art brut. Printre
acestea, bineînțeles și fotografia care, oricât
de mult evoluase era totuși încă considerată
inferioară de către high culture și multe dintre
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n curte se lăsă liniște. Până și câinele ciobănesc
se opri din lătrat. Apoi băiatul îi întrebă:
 De ce ați venit aici tocmai din Tiraspol?
 Am venit din Moscova. Și nu avem timp
de pierdut, băiete! Am auzit de isprăvile tale și
vrem să te luăm cu noi la o Școală specială din
Moscova unde pregătim tineri cu abilități ieșite
din comun, spuse ofițerul, care între timp se descheie la haina de piele pentru a i se vedea tocul
armei în care zăcea un pistol german Luger, captură de război. Stătea cu picioarele desfăcute și
mâinile în șold, dar nici nu observă că pistolul
ajunsese brusc în mâinile băiatului care-i scoase
încărcătorul și vărsă pe jos toate cartușele.
 Pot să fac lucruri și mai complicate. Dar
trebuie să ajungem la o înțelegere.
 Ce fel de înțelegere?
 Veniți mâine cu unul mai mare ca voi,
un general, să zicem.
Băiatul îi înapoie ofițerului pistolul Luger
dându-i de înțeles că întâlnirea a luat sfârșit.
A doua zi un avion bimotor ateriză pe pajiștea dintre Binder și Parcani oprindu-se la doi
metri de Dniester, râul care despărțise mii de
ani Moldova de restul Transnistriei, Ucrainei și
a stepelor care puteau duce departe spre Siberia, în munții Urali sau în iadul Estului din
care veniseră călare toți invadatorii asiatici. În
ziua aceea generalul Popov avusese noroc să
nu sfârșească înecat în Dniester cu avionul lui.
Băiatul îl aștepta în curte cu toată familia
alături. Pricepuseră cu toții că fie un mare
noroc, fie o mare nenorocire se abătuse asupra
lor. Eliberaseră și câinele de pe lanț care stătea
ca o gardă de pază la picioarele băiatului. Când
apăru generalul, cu o întreagă gardă de corp,
familia Ciobanu era aliniată ca la paradă.
 Sunt generalul Popov de la Moscova. Ce
altceva poți face pentru patrie și partid, în afară
de ce am auzit până acum?
 Pot face multe lucruri pentru care voi vă
chinuiți de atâția ani. Dar am și eu o dorință.
 Spune!
 Vreau să faceți o Republică Sovietică
Găgăuză, una mică, și tatăl meu Vasile Ciobanu
aici de față, să fie președintele republicii. Altfel
nu mișc un deget…
Atunci băiatul începu să-și miște degetul
rotindu-l spre unul din brazii care creștea în
fundul curții aproape de privată. Bradul începu
să se clatine îndoindu-se în toate părțile până
se rupse ca un băț retezat, și căzu cu o bufnitură teribilă la picioarele lor.
Generalul se trase îngrozit și-i spuse:
Ușurel, băiete. Lasă-mă să vorbesc cu cei de
sus… Te caut în câteva zile.
 Să le mai spui tovarășilor că nu vreau să
distrug nimic și pe nimeni. Vreau să fac doar
lucruri bune pentru patrie și partid.
Timp de o săptămână nu i-a căutat nimeni.
Sătenii le ocoleau casa trecând pe cealaltă parte
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Căzut din stele
a drumului. Într-o zi când duceau la cimitir o
bătrână, părintele și tot alaiul funerar a trecut
aproape în fugă prin fața casei lor. Popa și-a
făcut o cruce mare uitându-se în altă parte.
Trecerea unui mort prin sat se făcea cu mare
tărăgănare cu 15-20 de opriri în care se rugau și
mai puneau câteva ruble sub crucea părintelui.
Bogdan îi privea din fundul grădinii ridicându-se ușor pe vârfuri și se întrebă de unde atâta
grabă să ducă un biet mort la groapă. Când
ajunseseră în cimitir își aduseră aminte că uitaseră să bată cuiele capacului. Erau cam beți cu
toții de câtă vodcă băuseră ciocnind în memoria
femeii peste sicriu, așa cum se face prin aceste
locuri. Când gropari au potrivit capacul, văzură
îngroziți că moarta zăcea întoarsă cu fața în jos.
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Ziua următoare s-au trezit pe ulița satului
cu o Pobedă neagră și un jeep militar cu patru
soldați înarmați cu Kalasnikoave noi-nouțe.
Opriră în fața casei lui Vasile Ciobanu și generalul coborî urmat de cei patru soldați care se
mișcau ca niște roboți la un exercițiu militar
ratat. Câinele ciobănesc înlemni blocat pe lanț.
Toată familia era aliniată în curte. Se îmbrăcaseră frumos ca și cum s-ar fi dus la pozarul din
Tiraspol. Băiatul stătea în fața lor cu o valiză
mică de lemn gata făcută. Purta vestonul unui
frate mai mare care atârna pe el ca un steag de
capitulare. Generalul îi trecu în revistă de parcă
ar fi fost o gardă de onorare și le spuse:
 Am venit să vă anunț că Republica Găgăuză există, iar de mâine tovarășul Ciobanu
poate fi noul ei președinte. Toți își puseră mâna
la gură de parcă li s-ar fi spus dintr-odată că
Pământul există, e rotund și doar ei nu și-au dat
seama de asta. Apoi generalul adăugă:
 Tu, băiete, vii cu noi să arăți ce poți face
pentru marele nostru popor. Vei avea multe
de învățat! Ăsta e un loc prea mic pentru tine.
Cel mai important lucru pe care l-a învățat
la Moscova a fost disciplina. Fusese pus într-o
școală specială cu copii supradotați, toți mai
mari ca el. Exercițiile de telepatie pe care le
făceau separat și împreună îl făcură să înțeleagă că așa cum el citea gândurile altora, și
alții puteau să i le ghicească pe ale lui. Când
exersau, se jucau cu imagini care aveau deja

Proză
înțelesuri pe care le învățaseră pe de rost.
Altfel niciunul nu avea să ajungă campion la
matematică sau fizică, pentru că ce făceau ei
n-avea legătură cu inteligența. Păreau un cor
de minți ieșite din comun aduse din tot imperiul sovietic. Aproape niciunul nu știa exact
de unde vine, dar asta nu mai conta. Se aflau
într-o colonie de excepție pentru care geografia
sau timpul nu erau relevante.
De la bun început i s-a spus că numele lui
nu mai e Bogdan, ci Bogdanov Vasilievici și
că poate fi schimbat după cum va fi nevoie.
Mentorul lui direct era Serghei, un bărbat
bine trecut de 40 de ani care trebuia să facă un
raport săptămânal legat de comportamentul
și potențialul parapsihologic a lui Bogdanov.
 Trebuie să te dezinhibi și să-ți dai
drumul, îi spuse într-o zi Serghei, ții în tine
prea multă energie pe care ți-e frică s-o folosești. De câte ori treci pe lângă psihotronul
din hol aproape că intră în vibrație. N-am mai
văzut așa ceva. Spune-mi, de ce ți-e frică?
 Mi-e frică că voi fi răpit.
 De către cine?
 Nu știu exact, dar simt că aveți mulți dușmani.
 Se spune, AVEM, pentru că ăștia sunt și
dușmanii tăi. Toți ne sunt dușmani: americanii,
europenii, japonezii, până și chinezii. Dacă nu
am avea o țară atât de mare, ne-ar fi mâncat de
mult cu lingura.
 De ce crezi că ne urăsc atât de mult?,
întrebă timid băiatul.
 Pentru că suntem puternici. Pentru ei e
vorba doar de forța banului, pe când la noi e
vorba de credință și încredere.
 Credință în Dumnezeu?
 Ferească sfinții, e vorba de Partid și conducătorii lui. Trebuie să fim foarte vigilenți, și să
nu avem nicio slăbiciune pentru nimic, băiete.
Ultima frază Serghei o spuse tare, chiar
declamatory, pentru că știa că pe lângă rapoartele
lui scrise mai sunt și ascultați prin microfoane
implantate peste tot. Se lăsă o tăcere pe care
băiatul o sparse exact cu ce se aștepta Serghei.
Era clar că băiatul putea să-i citească gândurile,
îl prinsese de câteva ori rostind exact cuvintele
care-i defilau prin minte. Detaliu pe care nu-l
menționă niciodată în rapoartele lui, pentru că
și Serghei avea gânduri de care îi era frică.
 Ieri am văzut la televizor meciul de șah
dintre Spartkov și Bush, i-a spus băiatul. Americanul e foarte bun, dar al nostru, care e la
fel de bun, s-a cam pierdut cu firea. Du-mă la
meciul următor și aranjează să stau la 4-5 metri
de ei și al nostru va câștiga.
Pe vremea aceea computerul încă nu
devenise mai deștept ca omul, iar șahul era interesant fiind încă un joc strict al minții umane.
Sovieticii deveniseră campionii incontestabili
ai lumii și mesajul era clar: la strategie nimeni
nu-i poate bate, pentru că totul depinde de strategie. Dar iată că apare acest american, un băiat
ciudat din Brooklyn, un posac taciturn care
avea mari probleme emoționale cu mama sa,
face șah mat campionul sovietic, chiar în finala
mondială. Toată lumea o urmărea la televizor.
 Hm, nu m-am gândit la asta, spuse Serghei, voi vorbi cu cei de sus. ■
(va urma)
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Singurătatea ca un șarpe

P

alm Beach nu semăna deloc cu Mangalia. Din fericire, dar și din nefericire.
Case uriașe, vegetație luxuriantă, grădini manicurate, terenuri de golf, curățenie,
eleganță, dar pustietate. Nu vedeai oameni.
Fiecare trăia în conacul lui și ieșea în mașini
de lux cu destinații precise, de obicei la restaurante. Nu existau trotuare pentru că nimeni
nu mergea pe jos. Turiștii sau sezonierii erau și
ei invizibili, stăteau în hoteluri, ieșeau pe plaja
din față și la localurile din West Palm Beach,
orășelul ceva mai animat, mai ales serile.
Lumea nu se ocupa acolo cu nimic, singura
dilemă era în ce local să mănânce mâine. Copii
nu vedeai. Tinerii se duceau în sud, la Miami,
unde viața de noapte pulsa. Existau și aici niveluri sociale, dar erau bine separate geografic.
Faleza aparținea elitelor, și cu cât mergeai mai
interior, standardul de viață cobora. Mimi era
puțin interesată în structurile astea, dar era clar
că avea nevoie de ajutoare pentru întreținerea apartamentului și un șofer să-i conducă
mașina. Supermarketurile și magazinele mici
cu delicatese erau la kilometri distanță. Nu era
New Yorkul unde ieșeai în stradă și lumea ți se
așeza la picioare.
Apartamentul era deocamdată aproape
gol. Transportul mobilei din New York avea
să ajungă peste două săptămâni. Pașii lui Mimi
sunau desfundat pe dalele de marmoră. Dacă
ofta, ecoul se lovea de pereți. Dar liniștea din
jur o neliniștea cel mai mult. Ea fusese femeie
de asfalt și acțiune, și se trezise într-o oază
perfectă și stearpă. A pus mâna pe telefon cu
gândul să-și ia bilet pe primul zbor înapoi la
New York. Robotul telefonic i-a răspuns cu
voce mieroasă de stewardesă obosită să aștepte,
apelul ei e important, cineva o va servi în
curând, după care a urmat o muzică leșinată,
și mesajul s-a repetat de câteva ori, minute în
șir, până ce Mimi a aruncat telefonul scoțând
un țipet de animal rănit, a băut două pahare de
scotch și a adormit în hamac pe terasă.
Fusese în Florida de câteva ori pe când
îi trăiau părinții, de fiecare dată doar pentru
două-trei zile. Nu era atentă la nimic, privea
fără să vadă, pentru ea nu exista decât New
Yorkul, nu i-ar fi trecut vreodată prin cap că
într-o bună zi se va trezi acolo.
„Veniți din New York? Cine poate trăi în
iadul ăla? Aici e paradis”, îi spuse șoferul de
taxi care o adusese de la aeroport. Doar că ea
era făcută pentru iadul ăla, cu tot clocotul lui.
În paradis, Mimi se simțea o emigrantă
la pătrat, încerca să se adapteze la dolcele far
niente dar detesta și laptele și mierea, și iarba
veșnic verde. Urma să se reinventeze aici, să
înceapă, încă o dată, de la zero, într-un loc străin
și plictisitor. Mare tragere de inimă nu avea și
nici vreo curiozitate care să-i dea puțină energie, dar în zilele următoare a început să studieze

lumea în care aterizase. Cei mai importanți sunt
portarii și valeții. Le dai un bacșiș bun și afli tot.
Diego era un bărbat tânăr și frumos, cu uniformă impecabilă, mereu cu zâmbetul pe buze,
chiar când nu-i venea să zâmbească. Mimi l-a
atacat direct cu 100 de dolari care au făcut să-i
strălucească ochii. O femeie la curățenie? Sigur
că știa, Maria, discretă și de încredere, făcea curat
la câteva apartamente de lux din clădire. Era și
foarte pricepută bucătăreasă. Șofer? Cel mai bun,
Carlos, întâmplător soțul Mariei, ce nimereală,
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mare noroc, chiar murise de curând milionarul
care-l angajase șofer și bodyguard acum câțiva
ani, îți poți pune liniștit viața în mâinile lui. Avea
să-i întâlnească pe amândoi chiar a doua zi.
În seara aceea Mimi a ieșit pe faleză. Oceanul
era în flux și valurile se izbeau cu furie de mal.
Stătea nemișcată și privea până departe unde apa
se unea cu cerul, făcând ca totul să pară apă, sau
totul cer. Serile la Mangalia erau magice. Faleza
plină de oameni care se plimbau încet, copiii
alergau pe biciclete, pe plajă grupuri vesele de
tineri, cupluri de îndrăgostiți înlănțuiți, muzica
de la discotecile din apropiere se amesteca în
voci, pași, respirații. O lume care trăia din
puțin dar intens, o lume prăfuită pentru care
orizontul era doar o linie ce despărțea cerul de
ocean, timpul era doar un aliat, nu se grăbeau
niciunde pentru că nu aveau unde să ajungă.
Mimi privea plaja goală, se auzea doar vântul
răscolind frunzele arbuștilor care despărțeau
faleza de plajă, întunericul avea însă strălucirea
lui, una de gheață. S-a întors în apartament, a
aprins toate luminile și se plimba din cameră-n
cameră încercând să-și imagineze cum vor arăta
zilele și nopțile ei aici, de unde să înceapă.
Maria avea ochi mari negri și luminoși care
păreau mereu uimiți, o față mică măslinie și
corp subțire dar musculos.
— Ai făcut balet? A întrebat-o Mimi de
cum a văzut-o.
— Niciodată. Dar îmi place să dansez, i-a
răspuns aproape rușinată.
Maria făcea curățenie de parcă s-ar fi aflat
într-o sală de gimnastică. Se urca pe scaune să
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spele geamurile înalte, se strecura în spatele
comodelor și se ghemuia sub pat să șteargă
dalele de marmoră, energică și flexibilă, cu
mișcări sigure și grațioase. Își punea în căști
muzică, și când era singură lăsa muzica să se
audă în apartament, muncea și dansa în ritm
de salsa. Lui Mimi îi făcea plăcere s-o vadă
prin casă, o umbră zglobie care se străduia să
nu-i stea în cale. Îi plăcea și felul cum își purta
tinerețea, și cum vorbea, cu accentul ei spaniol,
lungind vocalele ca și cum ar fi rostit de fiecare
dată un descântec sau ar fi împărtășit un secret.
În anumite seri când termina curățenia,
Mimi o chema să stea cu ea pe terasă. Lumina
de miere a asfințitului se vărsa peste copacii de
mangrove cu rădăcini contorsionate și cerul se
înroșea treptat până ajungea un ocean de jar.
Maria pregătea sucuri din fructe tropicale, le
turna peste cuburi de gheață și adăuga zeamă
de lămâie, felii subțiri de portocală și frunze
de mentă. Priveau amândouă oceanul sorbind
din pahare înalte băutura răcoroasă ca briza
care le flutura părul. Mimi își lăsa șezlongul
pe spate să-și întindă picioarele iar Maria o
întreba: Vreți un masaj?
Mimi dădea din cap, se relaxa și închidea
ochii. Maria se așeza pe jos și îi masa tălpile
cu ulei din nuci de cocos, apoi pulpele până la
genunchi și la urmă îi făcea un masaj la gât și
umeri. Pe Mimi o arunca în timp, pe vremea
când era ea însăși tânără și lucra într-un salon
din Soho masând picioarele femeilor în vârstă
și cu bani. Inima i se desfăcea în bucăți, prin
câte valuri trecuse, cât de adâncă era marea,
ce nesfârșit cerul, i se desfășura timpul în felii,
gustase din toate, dulci sau amare, ani de căutări și încrâncenare, ani savuroși, ani goi, și ea
acum pe terasă undeva în Florida, nici tânără
nici destul de bătrână pentru un ultim refugiu,
nici suficient de tânără să mai înceapă ceva,
nici îndeajuns de bătrână să renunțe, privind
cum se întuneca oceanul în timp ce Maria,
caldă și blândă, îi masa spatele. Singurătatea
e un șarpe pervers care ți se strecoară în cana
cu lapte, care așteaptă răbdător sub pat până
când îți vei pierde gustul și mirosul, vei asurzi
de atâta liniște.
Zilele erau mai lungi în Florida dar timpul
mai scurt. Poate timpul e doar energie percepută subiectiv. Nimic din ritmul alert și
disperat al New Yorkului cu care trebuia să
ții pasul, orele intense pe care le petrecea la
business, întâlniri de afaceri, prânzuri luate în
grabă, cine târzii după spectacole, sentimentul
de vină că nu ai făcut îndeajuns, că nu poți fi
în mai multe locuri deodată, că ai ratat una sau
alta, că fără tine lumea încremenește.
În Palm Beach nu simțea nevoia nici să ardă
intens, nici să se risipească, ori să facă mai mult
decât făcea. Timpul nu mai era stăpân, ea îl stăpânea. Lăsându-l în voie. ■ (fragment de roman)
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Bacoviană
Șiroaie de ploaie se scurg
pe străzi
Lacrimi din cer pe geam poți
să vezi
O seară de toamnă în negru pictat
Felinarul din stradă e galben voalat
Umbre de oameni ce par a
mai fi
Iubito eu încă aștept să
îmi vii
Am hainele ude și ploaia
nu trece
Ce melancolie e trist
mi-e sufletul rece
Mă uit disperat la vântul
ce bate
Copacii își plâng frunzele moarte
Un câine în zdrențe latră
a pustiu
Unde mă aflu ce fac chiar
nu știu

Poezie

Scrisul Românesc
Se aud sirene... e o
ambulanță
Drumuri pierdute fără
speranță
Un suflet ce trece prin
viață
O seară tristă cu ploaie
și ceață
Departe se aud voci care
strigă
Doi cheflii beau dintr-o
sticlă
În urmă rămâne doar fum
de țigară
Sunt uzi până la piele ce
frig e afară
În noapte păsări plutesc
într-un zbor
Sunt singur e frig și mi-e dor
De-aș putea la tine s-ajung
ca gândul
Prieten mi-aș face chiar
vântul

Magazinul iubirii
Azi m-am plimb prin oraș
cu sufletul meu
S-a întâmpla ceva ciudat
Am văzut oameni dezbrăcați

în plină iarnă
Purtau haine scumpe și totuși erau goi...
Niciun zâmbet nicio urmă
de bucurie sau de iubire
Am văzut un dezmăț al goliciunii
Toți priveau în jos la cenușiul asfaltului
O mare de oameni cu gândurile pierdute
Oameni și umbrele lor umbre de oameni
Nu li se mai vedea fața de atâta
tristețe și deznădejde
Uitaseră de iubire uitaseră să mai trăiască
Sufletul nu poartă haine scumpe
Nu se îmbracă de la magazinul de haine
Sufletul nu îngheață pentru că afară e frig
Poate să înghețe în plină vară
O mare de suflete părăsite
ca o mamă ce moare
cu gândul la copilul
ce nu-i mai calcă pragul
Un ocean de singurătate pierdut
în adâncuri
Nimeni nu mai privea spre
înaltul cerului
Am uitat să iubim cu adevărat
într-o lume mercantilă
Ne disprețuim și ne urâm unii
pe alții
Am uitat să mai întindem o mână
celor în suferință
Nu mai dați banii pe haine scumpe
Îmbrăcați-vă sufletul de la
magazinul Iubirii... ■

Poeme
Edward
FOSTER

Adevăr simplu
Fără atingere, și în curând
Fără dorința de a atinge.
De prea mult vânt
Căldura poate crește încălzind mâinile.
Apoi, dorința este de ajuns
Un gest simplu ținând aerul în palme
Din disperare?
Nu, greșești dacă spui asta.
Apoi, ziua mohorâtă de iarnă
Te convinge că tăcerea
E mesajul simplu
Ce nu poate fi învățat.

Osemintele mamei mele
Pentru Laura

Trecutul este locul nostru preferat de
vizitat,
Încântător cu siguranță, dar ireal.
Ce am făcut.

Ce nu poți vedea
Se va schimba.
Nu renunța la sfârșit.

Cât ar mai fi
de întrebat
pe cine?

Cruță cuvintele.
Nu spune nicicând
Numai ce ți se spune
Să spui.
Rostește nerostitul.

De la fereastra mea
Numai reflexii
Se pot vedea.

Unde sunt osemintele
mamei mele?
„Sunt în pământ, Ed.
Sunt în pământ.”

Chiar și așa
Ce se așteaptă de la tine
Asta o să faci.

Hermes
In memoria lui Craig

Atât de mult și doar atât
Ți-ai putea dori
Tristă înțelepciune
Când săruți.
Oh, mi-aș dori
Să nu am timp de cuvinte.
Frunze de arțar
Și ceruri întunecate
Cu abundența lor
Necruțătoare.

Descoperind Moartea

Alegi-ți hainele
Nerăbdător,
Fii mai stilat.
Stilat?
De când?
Ai văzut
Ieri
Cum eram îmbrăcat?
Nu contează.
Am auzit
Ce vei fi vrut să spui? ■

Traduceri de Alexandra CARIDES
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Abisul din interior

n octombrie 1914, la puțină vreme după
izbucnirea Primului Război Mondial, Suedia
este încă un stat neutru. Cu toate acestea,
pentru a fi gata să contracareze, la nevoie, acțiunile Rusiei și Germaniei care se înfruntă în
regiunea baltică, autoritățile decid să înceapă o
serie de pregătiri, pentru început la nivel strict
tehnic. Astfel încât, Lars Tobiasson-Svartman,
ofițer în Marina Suedeză, primește o misiune
secretă, care constă în măsurarea adâncimii
unor căi maritime din Arhipelagul Östgötland,
pentru a ști dacă, la nevoie, marile nave militare
s-ar putea deplasa pe acolo. Numai că bărbatul
va descoperi, pe lângă adâncimile impresionante
ale mării, și abisul întunecat din propriul suflet.
Acestea sunt câteva dintre elementele esențiale ale romanului Abis (Djup), al scriitorului
suedez Henning Mankell. Apărut în anul 2004
și considerat una dintre cele mai importante
creații ale sale, textul acesta, profund meditativ, adesea sumbru și deloc lipsit de accentele
unui pesimism specific scandinav în ceea ce privește condiția umană, aduce în fața cititorului
o narațiune de atmosferă, care a fost pusă în
legătură de numeroși exegeți cu marile poeme
epice ale Nordului și cu viziunea aparte a acestui
spațiu cultural. Născut în 1948 și afirmându-se
în lumea teatrului la începutul anilor ’70, iar
ulterior ca autor de scrieri pentru copii și eseuri,
Mankell publică primul său roman în 1973, dar
devine cu adevărat celebru (în Europa și chiar
peste Ocean!) odată cu apariția așa numitei
„Serii Wallander”, un ciclu de romane polițiste
centrate pe figura lui Kurt Wallander, detectivul
eficient și capabil să dezlege întotdeauna cele
mai complicate cazuri și să clarifice orice mister.
Iar dacă Wallander vrea (și reușește) să clarifice misterele, protagonistul din Abis încearcă să
creeze noi și noi mistere, învăluindu-și propria
existență în vălul minciunilor și al unui permanent conflict între aparență și esență, între
ceea ce se petrece cu adevărat și ceea ce doar el
susține că s-ar fi petrecut, confimând aserțiunea autorului, conform căreia „romanul acesta
e situat pe acel teritoriu încă neexplorat suficient
în literatura contemporană, al graniței subțiri ce
desparte realitatea de imaginație.”
Căci, abia ajuns în arhipelag, personajul pare
a se integra, încetul cu încetul, într-un soi de
univers în destrămare, în care au loc doar întâmplări sumbre: în mare e găsit trupul unui soldat
german, unul dintre ofițerii de pe vasul Svea,
locotenentul Jakobsson, moare din cauze neclare,
un alt membru al echipajului se îmbolnăvește, iar
sublocotenentul Welander, căzut în patima beției,
e îndepărtat de pe navă. Dar, în mijlocul tuturor
acestor întâmplări, Lars Tobiasson o întâlnește,
pe una din insulele din zonă, stâncoasa și aparent pustia Halsskär, pe Sara Fredrika, o femeie
care trăiește singură și care, în ciuda a ceea ce
era de așteptat, îl atrage în mod inexplicabil pe

ofițer. Deși căsătorit cu Kristina, însă simțindu-se tot mai îndepărtat de ea și de mariajul lor
din Stockholm, Lars se implică într-o relație cu
Sara, numai că, incapabil să clarifice situația din
ce în ce mai complicată în care se află, el începe
să țeasă un adevărat văl al înșelăciunii în care
își ascunde viața, pregătindu-și, inițial nici el
nu știe cum, viitorul. În scurt timp, existența sa
devine un veritabil tărâm al dublelor sau multiplelor intenții, în care cele mai simple gesturi
pot ascunde cheia pentru tragicele fapte care
vor urma. Susține în fața soției că
misiunile sale secrete vor continua, deși e concediat din Marină
și acuzat de spionaj, iar pe de altă
parte, versiunea pe care i-o prezintă Sarei e că soția și fiica lui au
murit. Numai că evenimentele se
precipită, iar protagonistul nu-și
mai poate controla nici nervii, și
nici violența – care se dezlănțuie
pe neașteptate, în momentul când
o suspectează pe Sara că l-ar înșela
cu un tânăr dezertor german și
îl ucide pe acesta, pretextând,
pentru a-i justifica absența în fața
femeii, că bărbatul s-ar fi sinucis.
Iar după această crimă pe care până și el
realizează că a comis-o cu sânge rece, Lars
Tobiasson-Svartman simte cum totul începe să
se prăbușească în jurul lui, iar propria existență îi
scapă de sub control. Pe nesimțite, el coboară în
propriul abis interior, cu atât mai mult cu cât atât
Kristina, cât și Sara, îi mărturisesc că așteaptă un
copil. Cât timp va fi fostul ofițer în stare să evite
căderea în acest abis fără fund? Pe care dintre
cele două o va alege? Și, deloc în ultimul rând,
care este prețul ce va trebui plătit, într-un fel
sau altul, pentru toate aceste minciuni, jumătăți de adevăruri, distorsionări ale realității și
înșelăciuni? Unde va duce această nebunie și
violența ce nu mai poate fi stăpânită? În egală
măsură, cumva în paralel cu evoluția subiectului propriu-zis, autorul descrie universul marin
unde se petrec toate, o lume aparte, izolată în
propria ei singurătate și înconjurată de propria
sa tăcere, iar toate acestea transformă romanul
într-o veritabilă creație de atmosferă, în care, în
mod simbolic, violența din prezent a protagonistului e, fie și parțial, determinată de atitudinea
societății față de el, lipsit de afecțiunea în anii
copilăriei și mereu victimă a abuzurilor, neavând
o ascendență nobiliară și nici suficiente conexiuni utile în lumea aristocrației în care vrea să
pătrundă prin căsătorie. Neștiind să stabilească
relații amicale cu cei din jurul său și fără abilități
de comunicare, Lars pare de la bun început sortit
eșecului și izolării, unica sa pasiune (și potențială salvare, pe care, însă, o va rata) rămânând
refugiul în măsurătorile marine de mare adâncime, domeniu în care se specializează.
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Peisajele nordice întunecate, ploile nesfârșite sau zăpezile grele, noaptea îndelungată și
disperarea pe care ea pare a o arunca asupra
ființei umane sunt de o pregnanță rară în acest
roman, o carte sumbră chiar și în conformitate
cu modelele literaturii nordice, dar atât de convingătoare și de impresionantă în intensitatea
sa tragică. O carte abordând cu luciditate probleme acute ale epocii moderne, de la relația
dintre adevăr și minciună la cea dintre eșec
și tentația (ce se va dovedi imposibilă) a salvării spirituale, dar având și
marele curaj de a evalua consecințele asupra unei naturi
umane instabile a unei prea
îndelungate contemplări a
adâncurilor fizico-geografice. Căci natura solitară a
lui Tobiasson-Svartman era,
după cum este el însuși convins, un soi de abis în care
se temea că într-o bună zi ar
putea să cadă...
Henning Mankell știe
perfect cum să construiască o
narațiune coerentă și plină de
tensiune, să mențină suspansul și să includă în text o serie de neașteptate
răsturnări de situație (apariția tatălui Kristinei
pe insula îndepărtată din arhipelag, iar ulterior
chiar a ei, a soției protagonistului), toate acestea ținând realmente cititorul cu sufletul la gură
pe parcursul lecturii. La nivelul construcției nu
trebuie uitată nici structurarea duală a textului,
ținând seama de cele două planuri temporale
trecut – prezent, căci Abis începe cu un fragment
plasat în anul 1937, într-un sanatoriu de boli
mintale, unde e internată, de douăzeci și doi de
ani, Kristina, femeia „în continuare inaccesibilă
afectiv”, după cum afirmă rapoartele medicale,
și care nu a rostit nici un cuvânt de doisprezece
ani încoace, cu toate că e conștientă că a avut,
cu ani în urmă, un soț. În egală măsură, scriitorul suedez plasează totul pe fondul complicat
și tumultuos al evenimentelor istorice care au
marcat perioada respectivă și surprinde foarte
exact epoca, discutând chiar despre eșecul final
al celebrului Plan Schlieﬀen (proiectul Germaniei de a cuceri Franța și, ulterior, întreaga
Europă), pentru a demonstra că, adesea, nici
în planul istoriei, și cu atât mai puțin al istoriei
personale a fiecărui individ, nu există posibilitatea de a planifica infailibil totul. Așa cum ideile
naziste se vor nărui, în cele din urmă, și existența
lui Lars Tobiasson-Svartman devine un haos
imposibil de controlat, acesta sfârșind în singurătate, în arhipelagul care, ascunzând abisuri
încă necartografiate, i-a dezvăluit toate abisurile,
încă și mai profunde, ale propriei conștiințe. ■
Henning Mankell, Abis, Trad. și note de Daniela
Ionescu, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020
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Marin Sorescu la Stonehenge

N

umeroasele călătorii pe care Marin
Sorescu le-a făcut în lumea întreagă
stau mărturie a unei dorințe nestăvilite de cunoaștere, dar și a aceleia de a se vorbi
despre disponibilitățile creatoare ale neamului
românesc. Bogatul fond documentar constituit
din scrisori și jurnale păstrat în arhiva lui Marin
Sorescu consemnează aceste experiențe care i-au
permis, așa cum își dorea, să afle „cum zboară
poezia, cu ce fel de aripi, pe care meridian
înnodat la un capăt”1, experiențe care devin,
de numeroase ori, fermentul unor manifestări
lirice spontane. Călătorul Marin Sorescu simte
nevoia să pună în vers impresii și emoții de
moment, prelucrări ale realității în plan ficțional,

Stonehenge (inedit)

o sondare continuă a rezervorului imaginației.
Setea de a călători se suprapune chemării
creatoare, căci poetul se lasă mereu îndemnat
de ,,cățelul pământului”, despre care mărturisea: „Cățelul care mă scoate pe mine la
plimbare în lume este poezia.”2
Între cele peste 100 de călătorii consemnate
în documente, anul 1988 marchează unele de
mare însemnătate. La Roma, Marin Sorescu
participă la Colocviul Internațional de Poezie
Ajunge la Viena și la Salzburg, citește versuri
la Universitatea din Heidelberg, are întâlniri
cu personalități ale vieții literare la Stockholm,
Londra, Newcastle, Edinburgh și Dublin. Ajuns
în Anglia, nu pierde ocazia de a vizita cel mai

Druizii le-au găsit așa
le-au privit fără să le înțeleagă.
Când au venit romanii n-au
putut afla nimic de la druizi.

Numai păsările
și oile
Le știu secretul
Și norii aceștia
care continuă
să mai sacrifice câte o picătură
În fiecare ceas pe piatra
din centru.

Vântoasă țară, pietrele fac horă
la Stonehenge doar ca să țină minte
În dans pe loc
(indescifrabil)

Locul a fost ales special pentru că acolo
bate vântul continuu,
e centrul unui vârtej, care zburlea lâna oilor,
părul picților care sacrificau și făceau
să se rotească de uimire ochii sacrificatului.
Bărbați? Fecioare?

Păduri, păduri, luminișuri
Păduri și oi –
(indescifrabil)

Marin Sorescu, grafică de Viorel Mărgineanu

Amza Pellea – 90

P

1
Marin Sorescu, Tratat de inspirație, Craiova, Ed.
Scrisul Românesc, 1985, p. 156
2
G. Sorescu, Cuvânt introductiv la Marin Sorescu,
Romanul călătoriilor. Jurnal inedit III, Craiova, Ed.
Scrisul Românesc, 2008, p. 5.

Rulmenții și calea navigabilăpreistorică.

Wiltshire, 1 mai 1988

Pietrele rulau pe butuci –

cunoscut monument neolitic din comitatul
Wiltshire, ansamblu construit cu 3000 de ani Î.H.
În arhiva poetului se regăsește o vedere
datată de Marin Sorescu – „1 mai 1988, Stonehenge, Wiltshire” –, manuscris care cuprinde,
în forma unor versuri libere, meditații lirice și
o originală perspectivă asupra celebrului edificiu
megalitic. Se pare că ceea ce l-a interesat mai
mult pe poet a fost ecoul puternicelor impresii
pe care le-a trăit în fața misterioasei construcții. ■

e 7 aprilie anul acesta Amza Pellea ar fi împlinit 90
de ani. Trecerea sa în eternitate, la numai 52 de ani
(12 dec. 1983), a însemnat o pierdere uriașă în lumea
teatrului și a culturii naționale.
Actor de teatru și film, cu multiple disponibilități de
interpretare, a dat aură scenei teatrale românești, creând
tipuri de personaje memorabile, rămânând o legendă, un mit în conștiința
publicului. Disponibilitățile sale pentru comedie le-a relevat prin crearea și
interpretarea personajului Nea Mărin. Radu Beligan îl considera „o comoară
națională”. Întruchipează cu desăvârșire dragostea de viață, vigoarea, energia,
umorul, ironia, spiritul „șugubăț” pe care le-a transmis și studenților săi ca profesor de actorie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.
Născut la 7 aprilie 1931, în Băilești, Dolj, a debutat în 1956 pe scena Teatrului Național din Craiova (director în perioada1973-1974) alături de „Generația
de aur” de actori însoțiți de regizorul Vlad Mugur. În doar câteva stagiuni a
fost distribuit în 14 roluri, între care Horatio din Hamlet. În cinematografie
debutează în 1961, în filmul Setea, și joacă în 20 de filme. Actor la Teatrul
de Comedie și Teatrul Național din București interpretează roluri principale
precum și în filme ca Mihai Viteazul, Dacii, Puterea și Adevărul, Nemuritorii,
Nea Mărin Miliardar, Atunci i-am condamnat pe toți la moarte etc. ■

A mai fost odată aici,
dar zice că pietrele
nu s-au mișcat din loc
de atunci – liniște! ■

Valeriu Anania –100

N

ăscut la 18 martie 1921, în comuna Glăvile-Piteșteana, județul Vâlcea, Valeriu
Anania se afirmă ca poet, prozator, dramaturg și eseist, cu o cultură umanistă întinsă,
personalitate remarcabilă a literaturii noastre contemporane. Discipol al lui Arghezi,
sub auspiciile căruia debutează editorial cu poemul dramatic
Miorița, Valeriu Anania este autor a numeroase volume precum
Meșterul Manole, Greul pământului, Du-te vreme, vino vreme!,
Geneze, Istorii agrippine, Rotonda plopilor aprinși, Memorii etc.
În 2001, eruditul cărturar publică, sub numele de teolog și
scriitor, Biblia sau Sfânta Scriptură, ediție jubiliară a Sfântului
Sinod, prefațată de Părintele Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea perioadă.
Reproducem un fragment din Psalmul 136. Al lui David: La
râurile Babilonului,/ acolo am șezut și am plâns/ când ne-am adus
aminte de Sion./ În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat noi harpele
noastre.// Ca, acolo, cei ce ne robiseră ne-au cerut cuvinte de cântare,/ iar cei ce ne târâseră ne-au cerut un cânt:/ „Cântați-ne una
Fl. Florescu
din cântările Sionului!”. ■ 
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Simbolismul psihologic
în reprezentarea experienței vieții

ntr-un timp al trăirii la limita experienței de recluziune în fața cotidianului,
tendința de investigare a universului
interior cu diverse tehnici revelatoare pentru
comportamentul supraevaluat și conștientizat acutizat, literatura se îndreaptă spre teme
suprarealiste, de evadare în psihologic cu analiză psihanalitică. Implicarea diferitelor stări
ale conștienței, simbolismul psihologic, motivațiile inconștiente, tolerarea absurdităților
devin teme de referință.
Romanul Tatianei Țîbuleac, Vara în care
mama a avut ochii verzi (publicat în opt
ediții la Editura Cartier, 2017-2020), a primit
Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova (2017), Premiile Observator cultural și Observator Lyceum (2018). Conotațiile
emoțional-afective în reprezentarea experienței vieții sunt axa principală a narațiunii, care
se derulează într-un ritm alert, cu secvențe care
șochează prin brutalitatea expresiei, prin ura
manifestată de copil împotriva propriei mame.
Singura optică pe care ți-o sugerează ab initio
romanul este optica psihologizării cu influența
psihanalizei. K. Friedemann și I. Edel au scris
despre dimensiunile relevante ale psihologizării ca subiectivizare a romanului. În romanul
psihologic experiența spirituală, trăirea protagonistului, este reprezentată în mod direct.
Este ceea ce Norbert Groeben definește drept
este o atitudine narativă de subiectivizare (Psihologia literaturii, Ed. Univers, 1978).
Tema romanului Tatianei Țîbuleac
determină cititorul să apeleze la motivații psihologice, personajul principal evoluând de la
stări de negare și respingere impulsivă la sentimente de regret, că nu și-a prețuit mama.
Istoria vieții adolescentului Aleksy este
marcată de moartea surorii sale Mika,
moment de la care se produce o schimbare
totală de atitudine a mamei: va suferi enorm
pentru pierderea copilei, va trăi cu amintirea acesteia într-o lume a imaginarului și se
va distanța afectiv în mod vizibil de fiul său.
Această atitudine va genera ura băiatului atât
pentru sora decedată, cât și pentru mama sa.
Din acest punct al istoriei personale începe
narațiunea și este șocant limbajul virulent la
adresa mamei. Ceea ce se întâmplă este la granița dintre normal și anormal, nefirescul fiind
dus spre inexplicabil și de neacceptat. Mama
împlinește 39 de ani, află că are cancer în fază
terminală, doar două luni de trăit, și hotărăște
să petreacă acest timp, care este cât vacanța
de vară a copilului său, împreună cu acesta.
Tatiana Țîbuleac creează o permanentă balansare între normal și inacceptabil. Fiul nu vrea
acest timp oferit de mama sa, dar nu află decât
foarte târziu că este timpul final al existenței ei.
Vârsta devine prag între știut și neștiut, viață și

moarte, ură și iubire. Fizionomia mamei este
o expresie a acestei zone de interferență între
frumos și grotesc: la vârsta de 39 de ani, mama
avea chipul unei bătrâne decrepite, detașându-se evident numai ochii: „ochii mamei erau
o greșeală”. Iar hidoșenia chipului celei care ar
fi trebuit să emane emoție maternă sau compasiune pentru starea ei de singurătate și boală
incurabilă, este descrisă în tușe groase: „Dinții
ei mărunți și albi se mutaseră din gură pe gușa
gelatinoasă. Ochii ei frumoși dispăruseră în
pliurile feței grase, care se amestecă repede
ca piesele unui puzzle. În
acele clipe mama arăta ca
un monstru fericit, iar eu
așteptam ca din gură să îi
cadă o ureche, iar din nas
să înceapă a-i curge limba.
Mă rugam ca ziua aceea să
se termine mai repede. Ca
pământul să se surpe și ca
mama să dispară undeva
în adâncuri. Sau eu. Sau cel
puțin să pășesc în ea, să mă
nasc înapoi, iar când nu voi
mai fi fost – să fug cât mă
țineau picioarele”.
Fragmentul amintește
de piesa Iona a lui Marin
Sorescu, dar cu un discurs
la antipod: „Mamă, mai
naște-mă o dată! Viața
asta nu prea mi-a ieșit”. Dragostei și recunoștinței filiale în cazul Ionei i se contrapune,
într-o comparație ușor forțată, ura viscerală
a copilului ce se simte abandonat de mamă.
Impactul emoțional creat de textul Tatianei
Țîbuleac are forța persuasivă necesară pentru
a cataliza continuarea poveștii în acest registru. Cât timp în narațiune apare de câteva ori
ideea prezenței în viața copilului a psihologului, a psihiatrului, a artei fantastice greu
de înțeles fără trimitere la anormalitatea
transpusă în cadrele picturalului, nimic nu
este de neexplicat. Poate afirmația prietenei
lui Alekey: „I-am spus că acest tablou se va
vinde, se va vinde neapărat, și chiar cu mulți
bani – pentru că oamenii sunt stricați și caută
stricăciuni. Pentru că oamenii sunt bolnavi și
putrezi, și știu asta, dar se prefac sănătoși și
buni, de frică. Și pentru că așa este e mai ușor.
Dar nu toți se pot ascunde mereu. Și uneori
toată răutatea și boala și stricăciunea lor
erupe și ei se simt bine și fericiți, chiar dacă
toți din jur îi condamnă și le plâng de milă”.
Este chiar atitudinea mamei, care mimează
fericirea la ultima sa aniversare, încearcă să
ignore finalul anunțat, trăind la limita suferinței, umilința degradării fizice, în prezența
unui copil care o urăște.
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Romanul de debut al Tatianei Țîbuleac este
unul vizual generat de limbajul marcat de visceralități, este virulent, de aici decurgând și alte
două atribute ale scriiturii: vivace și profund
vibrant emoțional. De la ură la iubire, Aleksey
parcurge un drum existențial comprimat la
limita suportabilului, o călătorie spre neuitarea
de sine și neuitarea chipului mamei redus la
frumusețea ochilor ei verzi. Vara în care mama
avea ochii verzi e, de fapt, vara în care copilul descoperă frumusețea interioară a mamei
exteriorizată numai prin privirea încadrată
de verdele speranței. Tema
călătoriei nu este de a găsi,
de a descoperi ceva, ci de a
infirma universul de trăiri
negative resimțite până în
acea vară de copilul care
se simte nu numai refuzat,
ci abandonat cu ostentație. Este tema călătoriei
interioare spre a descoperi
contrariul a ceea ce simți
azi, să te redescoperi un
altul, să vezi dincolo de
imediat, să uiți trecutul și
să proiectezi un viitor prin
„ochii verzi” ai mamei.
Limbajul dur este folosit ca
o terapie la indicația psihiatrului, astfel își motivează
atitudinea față de mama sa,
când află adevărul despre ultima sa vară. Este
defularea pentru regăsirea de sine și de aici
derivă perspectiva psihologică a interpretării
narațiunii și a personajelor. Textul lirico ‒ epic
susținut de agresivitatea exprimării conduce,
paradoxal, nu la o tensionare a discursului, ci
la o liniște vindecătoare de ură. Este atributul esențial al scriiturii Tatianei Țîbuleac, este
cheia succesului fulminant al acestui roman de
debut (publicat în opt ediții), este recomandarea în subsidiar de a o descoperi pe scriitoare
în viitoarele sale creații narative. „Ochii mamei
erau lanuri de tulpini frânte”. „Când m-am
întors mama se legăna în hamac ca o crisalidă
cu început de fluture” – acestea sunt imaginile
plastice menite a da contur unei povești despre
cum trăiește o mamă despărțirea de copii prin
moarte violentă sau prin propria sa moarte.
Scriitoare româncă, originară de la Chișinău, care trăiește la Paris, Tatiana Țîbuleac este
o apariție surprinzătoare prin forța scriiturii
sale, prin experiența de viață în spații culturale
diferite și este un fin observator al vieții dincolo
de lentilele unei priviri circumstanțiale, experiența de reporter la ProTv Chișinău ajutând-o
în alegerea celei mai vandabile modalități de
mediatizare a proximității și a „privirii” dincolo de evident. ■
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R

odica Pospai Păvălan este o cercetătoare harnică, cu un doctorat
prestigios în evoluția mijloacelor de
comunicație în epoca modernă. Axată pe criteriul geografic, pare să fi mizat ca și Cornel
Ungureanu pe o istorie alternativă a literaturii,
spațială și globală, între globalizare și regionalizare. Desenarea hotarelor este totuși specifică
unei teritorializări… deteritorializate judicios
„cu cărțile pe masă” (M. Zaciu). Critica literară
nu poate trăi numai în contemplarea principiilor sau esențelor pure, ci recurge pragmatică la
istoria literară, trăiește din aplicații și din ele își
trage vitalitatea. De altfel Gabriel Coșoveanu
în prefață sesizează axa operațională a „cercetării științifice pentru/ prin memoria afectivă”.
Evadată dintr-un Bibliopolis al deconstructivismului, care-și făcuse datoria de înnoire a
teoriei literare și a metapoeticii ca triadă poieinică (tehnosfera, noosfera, poesfera), autoarea
tomului Oameni și cărți din Sudul Doljului
repozitivează, constructiv, coagularea unui
relief simbolic, apt a susține vârfurile axiologice pe o bază democratică, exoterică, rurală,
doljeană etc.
Ce-i drept, munca la un dicționar e trudnică, autoresponsabilă, paideică. (R)apelând
la specificitatea zonală, autoarea prestează
cu migală de autentică cercetătoare, un efort
considerabil, individualizat, în spiritul unei
călătorii ca descoperire de sine, nepolemizând cu nimeni dar reliefând cu o admirabilă
fermitudine și eleganță calitatea modelelor
urmate cu o acribie transscriptică (termenul
e al lui Octavian Paler din Caminante), ca și
cum și-ar aminti o poveste din viitor (ori din
trecutul Futurama al lui Norman Bel Geddes,
New York, 1939), în care contactul imediat
cu opera este reconotat hermeneutic și procesul la nivelul secund, aparținător meditației
de după călătorie, contemplare și inevitabila
denunțare a unor personalități de excepție ale
culturii române actuale în frunte cu Patrel Berceanu, George Breazul, Gabriel Chifu, Doina
Drăguț, Marius Ghica, Ovidiu Ghidirmic, Vintilă Horia, Adrian Păunescu, George Popescu,
Constantin Preda, Petre Vancea, Stan Velea,
Ileana Vulpescu ș.a.
Cu o arhitectură suficient de unitară,
întreprinderea Rodicăi Pospai Păvălan își reîntemeiază metadiscursul pe o solidă tradiție,
luminată din câteva unghiuri incontestabile:
un succint curriculum vitae, premii și distincții, lucrări publicate, referințe în volume
și periodice, interviuri și prezentări (cele din
urmă și online), alte repere profesionale ori
experimentale, recontextualizări selective,
prezențe în antologii în țară sau străinătate
ș.a.m.d.
Confruntarea materialelor culese pe parcursul unor determinări patriotice (tradiție,
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O carte
cu scriitori din Sudul Doljului
moștenire, puritate, cultul eroilor), unor identificări ale unor oameni de artă, știință, literatură
semnificativi în eon, relevanți în epocă, probează anduranță și capacitate de demonstrație
a ambițiilor sobre, decente și adânc cumpănite,
sustenabile topologic și topofilic.
Pentru fiecare nume care-și sfințește
locul – remarcă Gabriel Coșoveanu în prefață – cititorul negrăbit, cu patima lecturii „de
gradul doi” și în numele „mitului modern al

transparenței și al recuperării (G. Călinescu),
găsește o fișă bibliografică adusă la zi, excerpte
din operă, ecouri ale receptării acesteia. Așa se
explică navigarea ușoară și folositoare printre
atâtea date, care ar fi trebuit căutate, de către
un profan, în diverse publicații din arhive sau
cu metoda apelării la urmași ori posesori de
documente revelatoare.
Având un excelent cult al bibliotecii,
autoarea voiește a-și conserva legătura cu
hinterlandul, țintind de ipso et de facto, transmiterea centrului de iradiere spirituală în…
Sudul Doljului, o regiune de a cărei concomitență cu Orașul ne putem și noi bucura, ca
de efectuarea unui schimb de transculturalitate și transumanism între privilegii autarhice
civilizatorii însă nu ocultate ci deschise ca la
Eco. Lucrarea despre Oameni și cărți din Sudul
Doljului mă trimite, ca tranvaluare vianescă,
la o metodologie riguroasă, menită să concentreze întreaga atenție asupra obiectului ca
atare și, prin aceasta, asupra unor „opere re/
deschise” care re/intră sub proiectorul cercetării. Osârdia eroică a autoarei nu-i doar
o amplă trecere în revistă a unor biografii,
deseori strălucite (Ștefan Berceanu, Mihail
Celarianu, Sina Dănciulescu-Leonte, Ion
Dianu, Horia Dulvac, Ion P. Filipescu, Toma
Grigorie, Vintilă Horia, Duiliu Marcu, Janet

Nică, Matei Pâslaru, Gh. D. Vasile), ci revizuiri ale orizontului critic-hermeneutic deloc
ascetice, dimpotrivă reechivalând principiul
barthesian al plăcerii textului, al metatextului etc. Cultura revine deci ca margine… sub
forma unei materialități pure: limba, lexicul;
totul e atacat, deconstruit și reasamblat: edificiu ideokratic, idiomatic, cu „armătură sacră”
a sintaxei și gramaticii imaginarului „bibliocrației necesare”, care marchează un mecanism
social implicit. Căci întreprinderea despre care
țes acest metatext este bibliocraționistă: consecință a afirmării – repet – concomitente a
subiectivității colective, sociale, ca depășire a
subiectivității individuale, precum și a obiectivității sociale, întrucât – să-l citez pe Dan
Pavel – „reprezintă o ordine socială, politică
și axiologică bine precizate, cu legi proprii și
inerție funcțională”.
În accepția singulară a lui Barthes, în
„paradisul cuvintelor”, limba se reconstruiește altundeva, și anume într-o „heterologie
prin plenitudine”, într-un soi de franciscanism,
temeinic reașezat întru desfătare intelectuală.
În fine, ca să-mi rotunjesc propriile-mi
fraze transistorice, trebuie să precizez că forma
de viață numită cercetare, ale cărei distincții
și ontologii sunt pasiunea, continuitatea preocupărilor, o anumită direcție dată atenției,
îndemânarea tehnosferică, sistematizarea referințelor, toate acestea garantând succesul, sunt
îndeobște reconsiderate ca „totalitate” autoreferențială (T. Vianu).
Fiică a tatălui ei, profesorul Mircea Pospai,
adept al realfantasticului și al imaginarului arhetipologic, Rodica Pospai Păvălan se
vădește a fi și o fiică a Cetății Băniei, flacără
vie a unei vetre legendare, densă, antropologic
și academic, drept pentru care orice gest al său
nu poate fi decât exemplar și emanator al unei
sensibilități și inteligibilități cumva transcălinesciene. ■
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storia ne-a demonstrat că răul uman nu are un
chip anume cu niște trăsături distinctive prin
care să poată fi identificat ca atare. Și cu atât
mai mult unul excepțional. Exemplele cele mai
notorii ne-au arătat diverse ipostaze și expresii ale
răului, manifestate prin unele caracteristici mai
curând comune și sub o înfățișare efectiv banală.
La propriu și la figurat! Răul nu se prezintă
neapărat prin chipul hidos al unui monstru cu
coarne și nici într-un mod ostentativ sau într-un
context special. Asasinul crud, criminalul în
serie, despotul absolut, infractorul periculos
sau pur și simplu omul malițios pot trece drept
indivizi cumsecade ori măcar normali, dacă nu
le sunt cunoscute intențiile rele și descoperite
faptele malefice. Imaginea răului cu trăsături
fizice și morale evident demonice se întâlnește
mai mult la personajele negative
din scenariile fictive. Răul din
lumea reală se manifestă cel mai
adesea sub aparența binelui și
sub înfățișarea normalului sau a
comunului. Răul are mai degrabă
un chip banal, ce se prevalează de
natura umană comună pentru a
se ascunde mai ușor în mulțimea
de oameni aparent normali.
Acest statu-quo duplicitar și derutant al răului a fost
demascat de Hannah Arendt
într-o carte controversată, care
a generat neînțelegeri asupra
unor chestiuni sensibile într-un
context internațional tensionat.
Intitulată Eichmann la Ierusalim. Raport asupra banalității răului, cartea a
fost publicată în 1963, după arestarea și executarea ofițerului nazist Adolf Eichmann de către
statul Israel pentru rolul central pe care l-a jucat
în implementarea ,,soluției finale,” ce viza exterminarea evreilor. Analizând comportamentul
și explicațiile liderului nazist din timpul procesului, autoarea germană de origine evreiască a
concluzionat că temutul acuzat nu era nicidecum un geniu malefic, un demon deghizat sau
măcar o inteligență de excepție. Era un angrenaj
important dar comun într-un mecanism social
sinistru, un executant obedient dintr-un sistem
totalitar, dar și un factor decizional, care acționa
în conformitate cu o ideologie politică asumată
de aproape întreg poporul german. Conaționala
filosoafă l-a descris ca un om lipsit de capacitatea de gândire și de empatie, un ins banal, ce
părea normal. Nimic excepțional la el, nimic din
inteligența pernicioasă a răufăcătorilor din filme
și cărți! Această descriere le-a părut unora ca o
banalizare a răului făcut de Eichmann sau ca o
minimalizare a culpei sale, fapt care i-a scandalizat pe mulți compatrioți ai scriitoarei.
Figură remarcabilă a filosofiei politice și
morale a secolului XX, Hannah Arendt nu a
sugerat însă nevinovăția acuzatului, care era
evidentă și probată, ci doar a semnalat că răul
întruchipat de acesta se înfățișa sub o formă
surprinzător de banală. Banalitatea răului nu
însemna defel o negare a naturii sale intrinsece ori
o minimalizare a efectelor sale nefaste, ci îl viza
pe individul uman ca agent al răului. Individul

Scrisul Românesc

Nr. 4 (212) ♦ aprilie 2021

Chipul banal
al răului
era comun, banal, normal, dar răul făcut de el
era unul extrem! Era o discrepanță enervantă
între banalitatea individului și amploarea răului
comis. Vina era desigur a inculpatului, dar
responsabilitatea era comună. Când cele mai
rele scenarii și cele mai odioase fapte se întâmplă totuși, unii sunt responsabili direct iar alții
sunt responsabili indirect. Acțiunea malefică a
unora se concretizează din cauza lipsei de reacție
pozitivă a altora. Răul individual se produce și se
propagă, pentru că nu este
contracarat de binele colectiv. Iar când răul devine
colectiv și pare legitim
prin numărul agenților lui,
binele individual pare ilegitim prin același considerent
statistic irelevant!
Gânditoarea evreică,
care a fost o victimă a antisemitismului nazist, face
distincție între vinovăție
și responsabilitate. Dacă
responsabilitatea este și
individuală și colectivă,
vinovăția este numai individuală și trebuie judecată
ca atare. Individul este
important în cadrul comunității în care trăiește,
iar actele sale sunt bune sau rele prin raportarea la relația cu membrii comunității. A fost
adepta unei filosofii a experienței umane, care
viza sfera practică a politicii și moralei, și care
sublinia importanța unei vieți active cu implicare publică. Umanitatea este o colectivitate
de individualități, ceea ce presupune responsabilitatea comună a membrilor societății. De
aceea, în comiterea răului social, există adesea
o complicitate tacită sau implicită a societății,
care se manifestă prin indiferență, conformism
sau superficialitate în tratarea problemei. Profitând de lipsa de reacție civică a societății, răul
se propagă rapid și cu ajutorul unei ideologii
cosmetizate, a unei birocrații sufocante și-a
noilor tehnologii performante. Acești factori
favorizanți s-au făcut remarcați nu numai în
cazul fascismului și al nazismului, dar și în cel
al comunismului. Toate cele trei regimuri politice totalitare ale secolului trecut s-au impus cu
complicitatea maselor, care le-au devenit apoi
principalele victime. Sunt aspecte incomodante
dar veridice, pe care autoarea le-a semnalat prin
sintagme ca ,,pluralitatea manifestărilor” sau
,,modalitățile de susținere.”
Răul se exprimă, într-adevăr, printr-o pluralitate de forme și beneficiază, din păcate, de
modalități de susținere mai mult sau mai puțin
involuntare. Dacă trecem din sfera socio-politică și de la anvergura publică la domeniul
individual și la dimensiunea privată, putem
înțelege mai bine justețea aserțiunilor Hannei
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Arendt cu privire la banalitatea răului. În relațiile interumane, răul are manifestări atât de
frecvente și de diverse încât a devenit o rutină
comună. Trădarea unui prieten, denunțarea
unui vecin, denigrarea unei rude ori sabotarea
unui coleg nu sunt acțiuni malefice specifice
numai interacțiunii tensionate din regimurile
totalitare, ci sunt manifestări rele ale vieții
cotidiene din orice tip al societății umane. În
spatele acestor abjecții reprobabile, izvorâte
din invidie, resentimente sau interese meschine, se află chipul banal al unui cunoscut,
chipul comun al unui vecin, chipul frumos al
unui prieten ori chipul angelic al unei rude.
În aparență, nimic monstruos la acești autori
malefici, iar, în fond, nimic excepțional la ei!
Micile invidii ale oamenilor mediocri pot
provoca mari neplăceri, dureri și chiar drame.
Desigur nu doar indivizii mediocri sunt agenți
ai răului, dar ei reprezintă procentual partea lor
majoritară. Banalitatea predominantă a răului
nu corespunde deci cu imaginea hiperbolizată
a lui. Un rău extrem poate fi comis de un om
normal, de o inteligență mediocră, de o ființă
banală, de o figură comună. Aceasta este concluzia raportului de formă literară și fond etic
redactat de o scriitoare, care a suferit răul făcut
de niște indivizi banali ce se considerau superiori și excepționali într-o epocă de tristă amintire
din istoria umanității. Iar mesajul operei ei literare este tocmai ideea că banalitatea răului nu
înseamnă nicidecum banalizarea lui. Prin natura
sa malefică și consecințele lui nefaste, răul nu
este niciodată banal. El trebuie criticat public și
contracarat eficient. Pasivitatea ne face complici
la banalizarea lui, iar prejudecățile ne împiedică
să vedem adevăratul chip al autorilor lui. Unul
,,surprinzător de banal și îngrozitor de normal”,
după descrierea sugestivă a Hannei Arendt. ■
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Un periplu cultural

ntre lectură și interpretare de Rodica Grigore
(Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
2020), o culegere de eseuri, studii și cronici,
fapt menționat și în subtitlu, este segmentată în
trei secțiuni: Lecțiile capodoperei, Sub semnul
poeziei și Repere ale prozei contemporane.
În prima dintre ele, în Lecțiile capodoperei, sunt vizați: Murasaki Shikibu, cu Povestea
lui Genji, F. M. Dostoievski, cu operele situate
„între modelul biblic și utopia estetică”, Boleslaw
Leśmian, autorul cărții de aventuri, Sindbad
Marinarul, Ernest Hemingway, din perspectiva
uneia dintre caracteristicile scrierilor lui, „inocența radicală”, Thomas Bernhard ca făuritor
de școală, Nikos Kazantzakis, adept al „călătoriei spre literatură”, Yukio Mishima, evaluator al
raportului „dintre moarte și artă” și Kazuo Ishiguro, maestru al „prozei rafinate”. Cei zece poeți,
născuți „Sub semnul poeziei”, sunt: Ezra Pound,
Fernando Pessoa, Pablo
Neruda, Vinicius de Moraes,
Ingeborg Bachmann, Hugo
Mujica, Aleš Debeljak, Aleš
Mustar, Armando Romero
și Andrei Codrescu. În
ultima secțiune, universitara
Rodica Grigore se concentrează asupra câtorva repere
ale prozei contemporane,
precum „nostalgia Africii”, „farmecul întâlnirilor
posibile” sau căutarea adevărurilor, având ca suport
operele autorilor: Camara
Laye – pentru investigarea
Africii, din perspectivă literară, Irvin D. Yalom, pentru
„subtilele pagini dedicate dialogului personajelor”, Antonio Muñoz Molina, pentru tenacitatea
de a elucida misterul din spatele reprezentărilor
materiale. Alți prozatori, care au instituit repere,
sunt: Anthony Burgess, J. M. Coetzee, Yoko
Ogawa, Kenichi Yamamoto, Mario Vargas Llosa,
Alonso Cueto, Guzel Iahina, James Wood ș.a.
Una dintre trăsăturile lucrării semnate de
Rodica Grigore este acuitatea analitică. De
exemplu, aportul cultural al profesorului Andrei
Codrescu este surprins din dublă perspectivă,
revuistică și a propriei sale lirici. Astfel, aflăm că
revista editată de acesta, „Exquisite Corpse”, este
orientată către reflectarea acelui spirit al veacului
despre care scria Eugen Lovinescu în „Sburătorul”, deși motivul nu-l constituie sincronizarea
cu literatura lumii, ci liberarea ființei umane
„de sub tutela televizorului sau a atotprezentelor reclame sau aspecte ale publicității agresive”.
Aceeași direcție, de reflectare a frământărilor
sau chiar a tarelor societății actuale, se poate
identifica și în Lecția de poezie (2010), volum în
care autorul abordează aspecte de fiecare zi ale
existenței, amuzându-se „copios sau exasperat,

după caz, pe seama lecturilor superficiale sau a
lipsei de interes a studenților de la Litere”.
Rodica Grigore se referă și la îndrăznețul
Proiect Shakespeare, proiect demarat de Editura
Hogarth (în anul 2015), a cărui miză o reprezintă
„re-scrierea și recontextualizarea marilor piese de
teatru ale Bardului din Avon”. Rezultatele nu au
încetat să apară. Scriitoarea canadiană Margaret
Atwood „a re-imaginat Furtuna shakespeariană
în romanul Pui de cotoroanță”; diferențele și asemănările dintre aceste două opere sunt ilustrate
de conferențiara clujeană în capitolul Shakespeare
Revisited. Lumea de azi sau lumea ca teatru?.
Romanul de anticipație, Istoria albinelor,
publicat, în anul 2015, de scriitoarea norvegiană Maja Lunde, se bucură de o recenzie aparte
în capitolul Despre albine și oameni. Acțiunea
romanului, plasată în districtul Sichuan, din
China anului 2098, ne relevă „talentul lui Lunde
și intuițiile sale narative și simbolice de excepție”. Unii exegeți au
afirmat „chiar că Istoria albinelor
s-ar situa periculos de aproape
de non-ficțiune, parcă prevestind
ceea ce urmează să se întâmple cu
Terra, autoarea având, după cum
aceiași critici au spus, o evidentă
vocație apocaliptică”.
Tot despre o carte de anticipație scrie Rodica Grigore în
capitolul Apocalipsa după Sansal.
Cartea vizată, 2084. Sfârșitul lumii
(2015), aparține prozatorului
Boualem Sansal și a fost „încununată cu Marele Premiu pentru
Roman al Academiei Franceze”.
Acest roman, tradus în numeroase limbi, a avut un succes fulminant, datorită
abordării unei teme actuale, totalitarismul
religios. Protagonistul Ati, după ce se însănătoșește în chip miraculos, intenționează să-și reia
pasiunile anterioare bolii, dar, fiindcă trăiește
în Abistan, țară condusă de tiranul Abi, îi sunt
interzise multe dintre lucrurile asupra cărora
meditează. Cartea lui Sansal – conchide Rodica
Grigore – ne oferă „o excelentă lecție de demnitate și o extraordinară expresie a curajului de
a spune adevărul, pentru ca nu cumva vreun
califat global, altfel mult dorit în cercurile extremist-musulmane, să ia locul statelor pe care le
cunoaștem și să transforme iremediabil lumea
în care trăim”.
În concluzie, Între lectură și interpretare are
ca temă rostul cărții, în general, care ar trebui să
fie, în mod invariabil, acela de a conferi cititorului un mesaj profund despre esența vieții: „Orice
lectură este, în mare măsură, și un joc; un joc
serios, desigur, cititorul încercând ca, odată cu
ultima pagină, să descopere nu doar sensurile
textului, ci și pe acelea ale existenței în lumea
în care trăim” (Rodica Grigore). ■

Sindbad
marinarul,
o nouă viziune

P

ovestea peripeţiilor maritime ale lui
Sindbad marinarul face parte din
ciclul celor O mie și una de nopți și a
apărut prima oară în volum în 1970 (colecția
BPT), în traducerea lui Haralambie Grămescu, tatăl scriitorului Mihail Grămescu.
Dar, cu un an înainte, realizatorul radio
TV Marin Traian a adaptat povestea sub
formă de teatru radiofonic, pentru Postul
Naţional de Radio, vocea lui Sindbad fiind
de fapt cea a lui Fory Etterle, actor la Teatrul
Bulandra.
51 de ani mai târziu, în colecţia „Radio
Prichindel” a editurii Casa Radio, a fost
publicat – pentru prima oară în istoria BD
românești – un mini-roman grafic, adaptare
a poveștii, scrisă și desenată de tânăra artistă
Cristiana Elena Călin.
Când a pornit să realizeze această lucrare,
autoarea a avut două constrângeri impuse
de editor: să respecte și să folosească toate
replicile personajelor din adaptarea radiofonică și să utilizeze un format al paginii de
16/16 cm, un pic mai mare decât cel al unui
CD. Acest din urmă fapt, pentru că mini-albumul este difuzat împreună cu un CD cu
piesa de teatru.
În ciuda constrângerilor, Cristiana Călin
s-a achitat cu brio de sarcina sa. A împărţit
planșa desenată în 4 casete (de regulă, alteori
a folosit chiar și 5-7 casete, mai mici) și a
reușit să asigure un ritm alert al naraţiunii,
cu tensiune și suspans.

→
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upă un an de pandemie care a adus,
printre altele, și un dezolant deficit de
aplauze la scenă, montarea comediei
TOC TOC la Teatrul Național „Marin Sorescu”
a venit ca o răsuflare adâncă după o prelungă
tăcere scuturată peste sălile de spectacol.
Scrisă de dramaturgul și actorul francez Laurent Baﬃe, TOC TOC este o piesă ca un desert
savurat înaintea cinei. Baﬃe pornește de la o
premisă irezistibilă. Câțiva pacienți se adună în
sala de așteptare a cabinetului doctorului Stern,
un neuropsihiatru de renume mondial în tulburarea obsesiv-compulsivă – TOC. O consultație
la renumitul dr. Stern se obține cu greu, deoarece acesta călătorește foarte mult și rareori se
întoarce în Franța. Specialistul întârzie să apară,
iar pacienții, care nu vor să rateze consultația
obținută cu greu, încep să improvizeze o terapie
de grup până la sosirea medicului.
După ce fiecare își prezintă cazul, pacienții încearcă să își confrunte problema și să o
depășească.
Viziunea regizorală pentru spectacolul craiovean le aparține Ralucăi Păun și lui Alexandru
Boureanu, sprijiniți de un decor bine valorificat,
gândit de Vanessa Beca, funcțional și de efect, în
care albul și negrul sunt flancate de culorile stridente ale scaunelor și costumelor (realizate de
Lia Dogaru), transmițând, voit sau nu, un mesaj
pe care eu l-am receptat ca subliminal. Lucrurile
nu sunt mereu doar în alb și negru. Cromatica
își face loc mereu în viață, chiar și atunci când
nu mai gândim decât în tonuri de gri.
TOC TOC are un text ofertant, care ușurează misiunea de a câștiga simpatia publicului
și scoate în lumina reflectorului alte fațete
interpretative ale tinerei și proaspetei echipe
a teatrului craiovean.
Ramona Drăgulescu, în rolul asistentei
doctorului Stern, e deja pe scenă în timp ce
spectatorii foșnesc, caută locuri și chipuri și
se pregătesc să facă pasul către ficțiune. În costumul său de un galben care îți taie respirația,
asistenta doctorului Stern se plimbă dintr-un
colț în altul al scenei, așteptând, analizând,
zâmbind cu subînțeles.

Rămâne memorabil gloriosul său moment
de interpretare a capella, de savurat ca o primă
înghițitură dintr-un vin roșu sec.
În sala de așteptare, îl vedem pe primul
pacient, interpretat de Marian Politic, victima
sindromului Tourette. Acesta găsește rapid
un camarad de conversație într-un maniac
al cifrelor (Alex Calangiu), care calculează
precum respiră.

geanta, apa, ușa, gazele. Și, ca și când nu ar fi
fost de ajuns verificarea compulsivă, Maria se
mai și închină de câte ori are ocazia.
Claudiu Mihail crește consistent doza de
haz prin personajul său cu ochelari de tocilar,
înfricoșat de linii, îmbrăcat din cap până în
picioare în verde și care pare să trăiască într-un
joc video. Acesta rezonează cu cea din urmă
pacientă, interpretată de Costinela Ungureanu,

Alex Calangiu și Marian Politic par să conducă discret scena, deși rolurile din TOC TOC
sunt, altfel, destul de echilibrate. Politic înjură
și bolborosește cu veridicitate, controlează
excelent mișcările și sunetele... incontrolabile
specifice afecțiunii, în timp ce Calangiu pare să
își asume ușor rolul de maestru de ceremonii.
În echipa de șoc TOC TOC ajunge și Blanche (Romanița Ionescu) care este afectată
de nosofobie. Mai exact, o „nevroză obsesivo-fobică, caracterizată prin teama de boală”.
Blanche nu atinge nimic cu mâinile goale, se
spală pe mâini la fiecare 3 minute și dezinfectează tot ce poate, cu ochii bulbucați de
teama microbilor. Ca o icoană a pandemiei.
Figura expresivă a Romaniței face totul să pară
o joacă, actrița TNC fiind în deplin control
al rolului.
Și Ralucăi Păun îi vine mănușă personajul Mariei, o femeie care verifică incontrolabil

adusă la cabinetul lui Stern de palilalie, o tulburare care o determină să repete orice silabă,
cuvânt sau chiar fraze întregi.
Cei șase pacienți ajung de la priviri
încruntate și reticență la deschiderea către
ceilalți tovarăși TOC și încercarea de a-și
depăși împreună problemele, în lipsa celebrului dr. Stern, întrerupți din când în când
de asistenta care îi informează despre blocajele din aeroport și timpul estimativ în care
medicul va ajunge.
Textul curge, se râde sănătos ba de un
tic, ba de un TOC, într-un spectacol de care
spiritele vlăguite de așteptare aveau nevoie.
Într-o comedie simplă, nepretențioasă ci, mai
degrabă, prietenoasă și gata să dăruiască tuturor un moment de destindere atât de necesar.
Și deși finalul devine previzibil la un
moment dat, previzibilitatea nu îl face deloc
mai puțin simpatic. ■

Mini-albumul – în cea mai frumoasă
tradiţie a romanelor de călătorii ale lui Jules
Verne – se deschide cu o hartă a Oceanului
Indian, unde se presupune că se petrec peripețiile lui Sindbad. Apoi banda desenată este
populată de personaje simpatice și atrăgătoare,
care se confruntă cu tot felul de monștri,
desenaţi însă nu prea înspăimântător: peștele
insulă, armăsarul cu cap de leu, pasărea Roch,
dihania ucigașă „cu gura cât șura” etc.
Uneori Cristiana Călin desenează cu minuţiozitate decoruri din palatele celor o mie și
una de nopţi dar, de cele mai multe ori, așa
cum e firesc pentru o poveste marinărească,

acțiunea se petrece pe mare, sub mare și chiar
în aer… deci autoarea desenează numeroase
peisaje maritime, de pe plajă sau din junglă…
În concluzie, banda desenată este o lucrare
agreabilă, foarte potrivită pentru copiii cu
vârsta de la 5 ani în sus. De remarcat că ea a
fost desenată în stilul manga, propriu autorilor
japonezi. Poate că, în copilăria sa, autoarea a
privit la televizor serialul de desene animate
Shindobatto no bouken…
Mini-albumul Nemaipomenitele călătorii
pe apă ale lui Sindbad marinarul a fost tipărit
într-un tiraj de 1 000 exemplare și reprezintă
cartea de debut a artistei Cristiana Călin. Ea

s-a făcut remarcată, în mica lume a benzii
desenate, participând la concursul organizat de Festivalul de BD istorice de la Brașov
și câștigând unul dintre premii la ediția din
anul 2019, cu lucrarea 1938, 17 decembrie: Otto
Hahn, „fondatorul erei atomice”, a descoperit
fisiunea nucleară.
În același an a participat cu lucrarea
Lumini și umbre, sezonul III, la Istorii din ’89,
album colectiv de benzi desenate privind
Revoluția din 1989 și apărut sub egida Muzeului Judeţean de Istorie Brașov, una dintre
instituţiile organizatoare a Festivalului BD
din localitate. ■
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m aflat că un grup de actori bucureșteni de la Teatrul „Odeon” a hotărât să
editeze o lucrare pe care o vor dedica
sărbătoririi celor 30 de ani care au trecut de la
premiera spectacolului antologic cu ...au pus
cătușe florilor, de Fernando Arrabal, în regia lui
Alexander Hausvater, moment cu consecințe
fericite pentru această scenă, pentru realizatorii respectivi și pentru arta spectacolului.
Consimțind să particip și eu cu câteva rânduri
inspirate de această sărbătoare, gândul mi-a
fost pe dată atras ca un magnet de atâtea și
atâtea momente și evenimente semnificative
pentru virtuțile și evoluția teatrului nostru din
ultimele decenii, care au marcat destinul unor
personalități creatoare, parte integrantă din
însuși destinul vieții noastre teatrale.
Chiar la începutul acestui an, pe genericul
bolnăvicios și cinic al pandemiei ce ne chinuie
cu jocul ei malefic gen „du-te – vino”, apreciind
remarcabila inițiativă a Naționalului craiovean
de a lansa online ciclul celor o sută de spectacole-monolog izvorâte din Decameronul, cu
participarea entuziastă a interpreților craioveni, dirijați de la distanță de regizori valoroși
de pe toate continentele (un multiculturalism
aflat „la el acasă” pe scena-gazdă a Festivalului
Internațional „Shakespeare”), mi-am amintit, ca
printr-un simbolic arc peste timp, de fabulosul
spectacol inspirat de capodopera lui Boccaccio,
de acea dată cu titlul Decameron 645, conceput
de regizorul Silviu Purcărete cu inimoasa trupă
a Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea,
înnobilată pilduitor prin geniul regizorului și
talentul interpreților, într-o evoluție guvernată și încununată pe scenă de personalitatea
inconfundabilă a regretatului actor craiovean
Ilie Gheorghe. Veritabilă terapie de șoc pentru
artiști și public, demnă de rafinamentul, imaginația prodigioasă și cultura profesională care
și-au pus amprenta încă de timpuriu pe creațiile unuia dintre cei mai străluciți directori de
scenă ai teatrului contemporan de la noi și de
aiurea, reprezentația a beneficiat și de aportul
valorosului maestru de lumini Vadim Levinski
(cel care peste ani se va implica și în succesul
național și internațional al Danaidelor aceluiași
Purcărete) și a dat un binevenit certificat de
har și de ingenuitate trupei vâlcene, fapt sinonim cu vremelnica ei renaștere. Succesul din
țară și din străinătate, așa cum, de pildă, mi-a
fost dat să văd la Budapesta, dar și ecoul impresionant al spectacolului, prefațând și el într-un
fel evoluția regizorului către capodoperele
memorabile create pe marile scene de la noi
și din lume, mă îndeamnă să încredințez tiparului numele interpreților din seara premierei:
Cristian Alexandrescu, Cristian Stanca, Gabriel
Tudorin, Radu Constantin, Gabi Popescu,
Doru Zamfirescu, Doina Migleczi, Iulia Antonie, Corina Merișescu, Claudia Cacoveanu,

Teatru

Scrisul Românesc

O îndreptățită neuitare
Adelina Ribac, Amalia Văcărescu, toți aceștia
stimulați către performanță și prin tinerețea
jocului, pilduitorul autocontrol și generoasa
colegialitate dovedite de Ilie Gheorghe.
Cred că ideea de a construi noi și noi
obstacole în calea uitării, prin fapte editoriale
și nu numai editoriale, dedicate unor spectacole-eveniment, ar putea reîncălzi gândul și
sufletul iubitorilor de teatru cu privire la atâtea
și atâtea veritabile capodopere de pe scenele
noastre, așa cum au fost numeroase spectacole realizate de Silviu Purcărete la Craiova și
la Sibiu, ori șirul tulburătoarelor întrupări ale
poveștii nefericitului Hamlet, de la versiunea
craioveană cu Gheorghe Cozorici în rolul principal, din 1957, și până la aceea a Naționalului

Decameronul 645, Teatrul „Anton Pann”

Hamlet, Teatrul din Cluj

Regizorul, Teatrul Bulandra

clujean, din anul 2000, cu Sorin Leoveanu în
rolul titular, amândouă datorate regizorului
Vlad Mugur, cuprinzând în acest arc de timp
reprezentațiile antologice cu Ștefan Iordache,
la „Nottara”, Ion Caramitru, la „Bulandra” și
Adrian Pintea, la Naționalul craiovean, în fruntea distribuțiilor respective.
Nu mai puțin demne de a provoca astăzi
evenimente pe măsură, onorând în fapt însăși
valoarea teatrului nostru, au fost, de pildă,
Trilogia antică, de la Teatrul Național din București, dar și cele două versiuni excepționale cu
Unchiul Vanea, de Cehov, izbutite la Teatrul
Maghiar din Cluj de Andrei Șerban și la Teatrul „Bulandra” de Iuri Kordonski, dar și istoria
edificatoare a punerilor în scenă ale Revizorului, de Gogol, de la incendiarul și
monumentalul discurs artistic creat
de Lucian Pintilie la „Bulandra”, ce a
determinat „decapitarea” conducerii
teatrului de către cenzura comunistă,
la versiunile remarcabile găzduite
de Teatrele Naționale din Craiova și
București, până la o emoționantă montare înfăptuită de absolvenții UNATC
cu puțini ani în urmă, prezentată cu
succes și în Festivalul dedicat tinerilor
regizori desfășurat la Craiova.
S-ar mai putea adăuga la șirul
acestor incursiuni în laboratorul performanțelor și istoria montărilor cu
Rinocerii, de Eugène Ionesco, de la
spectacolul lui Lucian Giurchescu de
la Comedie, merituos deschizător de
drum și de glorie, apreciat elogios și în
țară și la Paris, până la versiunile greu
de uitat realizate de celebrul Robert
Wilson la Naționalul din Bănie sau
de valorosul regizor Tompa Gabor la
Teatrul Național din Timișoara, sau
evoluția pe drept cuvânt semnificativă
a unor puneri în scenă emblematice
ale unui text și el celebru, Woyzeck, de
Georg Büchner, prin spectacolele de la
Piatra Neamț, în regia lui Radu Penciulescu, cu Mitică Popescu și Carmen
Galin în rolurile principale, urmate în
timp de spectacolul Teatrului Maghiar
din Cluj, cu excelentul actor Bogdan
Zsolt în rolul titular, în regia lui Mihai
Măniuțiu, și de remarcabila versiune
de la „Bulandra”, semnată de Tompa
Gabor, cu Mihai Constantin și Oana
Pellea în fruntea distribuției.
Sunt toate acestea doar câteva...
„dintre sute de catarge” ce străbat
mările greu de cuprins ale memoriei,
pe care, din iubire și respect pentru
teatru și pentru cei care îl săvârșesc, le
putem salva când și când, din îmbrățișarea devastatoare a valurilor uitării. ■

Eseu

P

rofesor de vocație, dublat de cercetătorul științific și de scriitorul preocupat de
fenomenul cultural și literar românesc,
George Sorescu se afirmă ca poet, prozator,
istoric și critic literar, autor al unor importante
lucrări în aceste domenii.
Clasic și romantic totodată, stăruind în
arhive încă neexplorate, meticulos în expresie,
G. Sorescu se dovedește un bun exeget în spațiul valorilor literare. Marin Sorescu, privind
retrospectiv, îl evoca adeseori: „George, fratele
meu, profesor la Universitate, a fost într-un fel
și mentorul meu școlit, caietele lui de versuri
erau citite acasă, în familie”.
Născut la 23 septembrie 1927, în comuna
Bulzești, județul Dolj, George este fiul lui Ștefan
Sorescu și al Nicolinei (născută Ionescu), agricultori. Urmează cursurile primare în comuna
natală, pe cele liceale le începe la București, după
un an se transferă la Liceul „Frații Buzești” din
Craiova, pe care îl absolvă în 1949. Urmează
Facultatea de Filologie a Universității din
București, pe care o absolvă în 1953, când este
repartizat profesor la Liceul „Traian” din Turnu
Severin (1953-1961). În 1961 este transferat
asistent la Institutul Pedagogic din Craiova, iar
din 1964 funcționează ca lector la Facultatea de
Filologie a Universității craiovene, parcurgând
toate treptele universitare, până la cea de profesor
titular. Obține doctoratul în filologie la Universitatea din București cu teza Gh. Asachi. Viața și
opera (1970), lucrare ce reprezintă o contribuție
însemnată la întregirea imaginii scriitorului moldovean, considerată de Dumitru Micu „cea mai
solidă, mai coerentă biografie scrisă până în clipa
de față a celui care a fost unul dintre ctitorii culturii civilizației românești din veacul al XIX-lea”.
Începând cu 1992 i se încredințează condu
cerea de doctorate, sub coordonarea sa și-au
susținut doctorate profesori actuali ai Facultății
de Litere. Descoperă într-o arhivă particulară
din Drobeta-Turnu Severin manuscrisul La
Leucaide d’Alviro Corintio-Dacico al lui Gheor
ghe Asachi, pe care îl editează în 1974.
Debutează în 1957 cu versuri în stil clasic
incluse în volumul Oltenia literară, alături de
alți scriitori olteni. Publică poezii, eseuri și o
serie de articole de istorie și critică literară privind pe Al. Macedonski, I. G. Bibicescu, B. P.
Hasdeu, Dimitrie Bolintineanu etc. în reviste
de profil precum „Ramuri”, „Tribuna”, „România literară”, „Limba și literatura română”,
„Scrisul Românesc”, „Convorbiri literare” ș.a.

keanos
Revista Apostrof (nr. 3/2021) se deschide
cu un editorial semnat de Marta Petreu, în
care autoarea realizează un bilanț al anului de
pandemie, inventariind și comentând cele mai
importante evenimente și știri din cuprinsul
anului trecut, atât din sfera socială, cât și din
cea culturală. Prezentul număr cuprinde texte
de critică și literatură semnate de Ion Bogdan
Lefter, Constantin Cubleșan etc., iar la rubrica
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Debutează editorial cu volumul Gheorghe
Asachi. Viața și opera, publicat la editura Minerva
în 1970. Pasiunea pentru poezie își găsește expresia în volumele Întoarcerea Euridicei (1970),
Desen sonor (1978), Aripi în timp (1994). În ediția
a doua a acestui volum sunt incluse și poeziile din
cărțile sale anterioare la care se adaugă un nou
ciclu intitulat Cutremur în Arcadia, care conține
o serie de poezii dedicate memoriei lui Marin
Sorescu, după decesul poetului (8 dec. 1996).
Mitul lui Pan este cel mai semnificativ
pentru lirica sa, poetul declarându-se „Ultimul slujitor al/ Nemuritorului Pan”. Întoarcerea
Euridicei stă sub semnul mitului lui Orpheu
și al Euridicei. O mulțime de mituri greco-latine – mitul lui Ulise și al Penelopei, lui Dionis,
al Aphroditei și Neptun, al Păsării Phoenix și
al Sibilelor – sunt valorificate de G. Sorescu
în frumoase versuri. Din mitologia autohtonă
sunt valorificate mitul lui Zalmoxe, al Dochiei,
al lui Făt-Frumos, al Balaurului, Sfintei Vineri,
mitul jertfei creatoare etc. Poezii de factură clasică (motiv, tehnică prozodică), poezii, poeme,
sonete în cadrul cărora stăruie reflecțiile și
neliniștile unui eu creator ancorat simbolic în
tradiții și în toposurile universului rural.
Structural, G. Sorescu este un neoromantic pentru care miturile se constituie, uneori,
în puncte de reper, adecvate propriilor căutări

și aspirații. Este dotat cu o memorie fabuloasă,
poate recita ore întregi din poeți latini sau poeți
clasici români, Eminescu fiind poetul său preferat, dar și Marin Sorescu al cărui protector i-a fost
tot timpul. „Notoriu în mediile academice prin
activitatea științifică, George Sorescu nu e, probabil, mai puțin citit în lumea intelectuală, largă,
ca prozator și poet. Căci e un scriitor aproape
total. Apariția cărților sale de istorie și critică literară (...) a fost contrapunctată, în cursul anilor,
constant, de editarea unor culegeri de poezii originale...”. (D. Micu, Între Minerva și Pan).
Dacă în articolele de istorie și critică literară,
răspândite în presa românească, cu deosebire
în „Ramuri” și „Scrisul Românesc”, se bazează
deseori pe date inedite, specifice zonelor arhivistice și pe exegeză, în volumele sale – Gheorghe
Asachi, Structuri erotice în poezia română, Neodihna vămilor, Neliniștea esențelor, Colocvii în
Grădina Hesperidelor – întâlnim aceeași pasiune pentru frumos și adevăr. Scriitori români
(1830-1870), apărut la Ed. Scrisul Românesc,
reprezintă o valorificare a cursului său universitar. Neliniștea esențelor întregește profilul de
critic și istoric literar al autorului, care recurge
la metoda fenomenologică, încercând să surprindă esențele ultime ale fenomenelor. G.
Sorescu re-lecturează frecvent, dintr-o nouă
perspectivă, autori clasici și moderni de la
Hesiod și Homer, până la Asachi și Eminescu,
Goga și G. Călinescu sau până la Leonid Dimov.
G. Sorescu are meritul de a fi găsit în biblioteca personală a lui Marin Sorescu o serie de
manuscrise pe care le-a publicat postum, cele mai
multe la Scrisul Românesc: Versuri inedite (2001),
Marin Sorescu în scrisori de familie (2001), Săgeți
postume (2002), Proză scurtă (2003), Parodii.
Fabule. Epigrame (2003), Cronici literare (2004),
Cronici dramatice (2005), Sonete inedite (2006),
Jurnal inedit I-VII (2005-2015), Marin Sorescu în
documente şi scrisori inedite (2010) etc.
Membru al USR din 1980, G. Sorescu este
distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
volumele Structuri erotice în poezia română
(1982) și Neliniștea esențelor (1996); Premiul
Scrisul Românesc pe 2007 și Premiul „Marin
Sorescu”, acordat de Primăria Craiovei și
Academia Română, în 2015, ambele pentru
valorificarea operei lui Marin Sorescu.
Prin rândurile de față ne exprimăm cele
mai profunde sentimente față de personalitatea lui George Sorescu la trecerea sa în
eternitate – 2 aprilie 2021. ■

dedicată poemelor semnează Ioan Moldovan.
Dosarul din actualul număr vizează personalitatea și opera lui Mircea Eliade, în timp ce
ancheta propune o temă interesantă: Țineți
jurnal? Printre respondenți se numără Magda
Cârneci, Sanda Cordoș, Gabriel Coșoveanu,
Robert Șerban, Nicolae Coande etc. Iulian
Boldea semnează o cronică pe marginea cărții
lui Eugeniu Bucheru – Istorii nescrise, infamii
neprescrise... – pe care o consideră „exemplară
în sens recuperatoriu, documentar și moral”.
Cristian Vasile publică un articol în care este
redată și comentată perspectiva lui Oliver Jens

Schmitt – istoric austriac de origine elvețiană –
asupra României. Un articol despre Nicolae
Steinhardt într-o nouă lectură publică Ion Pop,
Alice Valeria Micu scrie despre cazul Doina
Cornea. Regăsim un amplu eseu semnat de
Moshe Idel, tradus de Ștefan Bolea și Andreea
Bolea, – Ioan P. Culianu și ars combinatoria
precum și O schimbare de suflet în exegeza celaniană, de George State. ■
Red.

George Sorescu
1927-2021
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Atelier de artist

D

Ioan Aurel Mureșan –
miraculoasa întoarcere la pictură

intr-o prețioasă mărturisire filmată
aflăm că vreme de zeci de ani Ioan
Aurel Mureșan a făcut naveta, fapt ce
ne dă nouă temeiul științific pentru a-l încadra
în subspecia navetiștilor, subspecie pe care eu o
subscriu speciei mai largi a transfugilor, a pribegilor, a emigranților, adică a celor cu rădăcinile
desprinse definitiv din pământ și ancorate iluzoriu doar într-o proprie memorie despre trecut.

Ioan Aurel Mureșan avea într-un moment
datele necesare pentru a fi declarat ființă care
nu este nicăieri acasă. Pentru cei mai mulți, a fi
acasă contează, dacă sunt conștienți sau nu de
aceasta, mai mult decât confortul, bunăstarea,
libertatea, aceste jaloane ce le regăsim statuate
cu veleitarism în toate constituțiile moderne.
Pendularea perpetuă între puncte geografic
îndepărtate devine la un moment dat o osândă,
se transformă într-o variantă orizontalizată a
mitului lui Sisif, legendarul personaj mitic condamnat să ridice către înalturi aceeași și aceeași
stâncă. Această stare de alienare prelungită pe
termen lung nu are cum să nu producă traume,
nu are cum să nu lase cicatrici de neșters.
Era nevoie de timp pentru a te apropia de
opera lui Ioan Aurel Mureșan, timp care mie
mi-a lipsit, iată de ce este necesară o rezervă
dubitativă față de aprecierile pe care le fac câtă
vreme avem de-a face cu o personalitate complexă și complicată deopotrivă.
Avem nenumărate exemple de artiști
care decid brusc să schimbe direcția să
renunțe la paradigma în care evoluau
aparent confortabil. Pentru cei care
beneficiau de ascendentul de a reprezenta deja o marcă decizia pare mai
puțin riscantă cât pentru cei nebreduiți, pentru care totul se reduce la o
chestiune de supraviețuire, și în cazul
primilor cât și ai celor din urmă este
înainte de a fi parte unui plan de strategie creațională, este o dispoziție de
voință, este o manifestare de libertate
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asumată. Cazul Mureșan nu răspunde conceptului descris, pentru că este rezultatul unei
traume psihologice având drept consecință o
gravă prăbușire în absurd și incoerent a sinelui.
Într-o mărturisire filmată, de o sinceritate
dezarmantă, Ioan Aurel Mureșan ne povestește că i-au trebuit șapte ani să se întoarcă
la vocație abandonată, la pictură. Vocația ca
intuiție, ca formă subtilă de manifestare a
eului, aflată în afara raționamentelor carteziene, în afara oricăror elemente deterministe,
această vocație când nu te mai servește, nu te
mai înnobilează, nu te mai bucură și nu te mai
reconfortează, când, din contră, te proptește
în absurd, când nu îți dă soluția ieșirii din
labirint, când te rănește în loc să te vindece,
acea vocație artistul a trebuit să o părăsească.
O pasăre nu poate zbura
cu aripa frântă, iar vindecarea dacă e să se întâmple vine
mult după recăpătarea funcțiunii. Pentru că ea, pasărea, va
trebui să reînvețe a zbura. În
cazul oamenilor, după o imobilizare de durată, ei trebuie
să reînvețe să meargă, să scrie,
uneori chiar să vorbească.
Chiar și așa nimic nu va mai fi
ca înainte, nu vor mai merge la
fel, nu vor mai scrie la fel, nu
vor mai picta la fel. Șapte ani
de anchiloză conceptuală, de
imobilitate creativă, a fost răstimpul necesar
pentru ca regăsirea sinelui creator să înceapă,
pentru ca reconstrucția interioară să prindă
sens. Au urmat alți ani buni de convalescență
creațională, când limbajul odată reînvățat
căpăta treptat sens, strălucire, savoare, viață.
Revenirea printre cei vii se întâmplă rar și se
face greu. La Ioan Aurel Mureșan se poate stabili un grafic al revenirii la viață, este un grafic
cromatic, cu cât culoarea devine mai prezentă
cu atât știm că artistul era mai aproape de
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normalitate, de echilibru, de starea de efervescență ce îl stăpânea cu ani în urmă.
Pictura lui Ioan Aurel Mureșan din ultimii
ani nu este abstractă, și aici îmi asum riscul de
a-l contrazice chiar pe artist, pictura sa este o
distilare a figurativului, este recuperarea reziduală a unor fotograme precar arhivate ce nu au
avut răgazul amprentării profunde a memoriei
creative, sunt inciziile superficiale dar repetate
pe un cortex capabil să rețină doar esențele nu și
detaliile. Imaginile luate din avion ori prin ocularul unui microscop par a fi abstracte la prima
vedere, ele fiind de fapt parcele divers cultivate,
cursuri de apă, forme de relief ori structuri
cristaline sau amorfe. Aparența de abstracțiune este contrazisă de realitate, când aceasta
este percepută altfel decât în mod curent. Suita

Ultrasilvania

de tablouri semnate de Ioan Andrei Mureșan
expusă pe simezele Muzeului de Artă Craiova,
cu titlul Ultrasilvania. Pictura ca pharmakon,
este descrierea sinoptică a parcursului către
vindecare a unui suflet hotărât să-și închidă
traumele și să-și cicatrizeze contuziile. De la
griurile neguroase și fără speranță, de la zonele
sumbre și apăsător melancolice până la erupția cromatică, a pământurilor mănoase ori a
cerului dogorind de viață întreaga expoziție se
definește drept itinerariul parcurs de artist de
la epuizare și angoasă, depresie și apatie
până optimism, exuberanță și altruism.
Parcurgerea întregii narațiuni
plastice pusă la dispoziția publicului
de Ioan Aurel Mureșan dă privitorului speranța că plumburiul care ne
domină acum viețile, parcă mai apăsător ca niciodată, va fi în cele din urmă
biruit și că cerul din sufletul nostru va
redeveni în fine senin. Opera lui Ioan
Aurel Mureșan este dovada că întoarcerea din abisul cel mai neguros la un
orizont optimist, chiar dacă poate dura
mult, este posibilă. ■
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