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egizor de film, actor, scenarist, dramaturg, prozator,
Mircea Daneliuc este un
creator complex care surprinde prin
activitate prodigioasă, trecând cu
nonșalanță de la a șaptea artă, unde
excelează, la proză, unde se impune
prin originalitate și stil. Ca cineast,
Mircea Daneliuc aparține generației
’70, un „nou val” al cinematografiei
românești, sincronizat într-o măsură
cu „noile valuri europene”. Venind
în literatură din alt domeniu de creație, critica literară, cum a făcut-o și
cu alți autori – medici, actori, juriști
sau de alte profesii – l-a primit cu
oarecare rezervă sau, cum scria un
confrate de breaslă, mai mult „protocolar”, recunoscându-i însă talentul.
După o viață tumultuoasă și o activitate amplă și valoroasă cu peste
20 de scenarii de film și tot atâtea
filme regizate, cu peste zece romane,
numeroase volume de proză scurtă,
piese de teatru și eseistică, Mircea
Daneliuc nu figurează încă în principalele dicționare, istorii literare
sau exegeze. Bibliografia sa critică
nu este pe măsura dimensiunii și
valorii operei; cu timpul probabil va
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fi evaluat și așezat în locul pe care
îl merită.
S-a născut la 7 aprilie 1943, la
Hotin (azi în Ucraina), într-o familie
de intelectuali; tatăl, Zaharia Daneliuc, creștin ortodox, mama, Adelina
(născută Malinovschi), catolică, îi sunt
mereu alături în momente dificile. Își
urmează părinții când se refugiază la
Câmpulung-Moldovenesc unde-și
face și studiile gimnaziale; pe cele
secundare le începe în cadrul Liceului Național și le termină la Liceul
„C. Negruzzi” din aceeași localitate.
Rudele rămase în ținutul cedat rușilor sunt deportate și exterminate în
lagărele din Siberia. Perioada aceasta
dramatică va fi evocată în romanul
Strigoi fără țară (2001), pe care îl
și dedică celor dispăruți și în care
descrie „dezrădăcinarea forțată” a
românilor basarabeano-bucovineni.
În tinerețe manifestă pasiune
pentru muzică, abandonează însă
studiul viorii când simte că nu poate
face performanță, în favoarea anatomiei, cu intenția de a urma medicina,
dar spre surpriza părinților se orientează către teatru și se pregătește
pentru actorie.

Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Mircea Daneliuc

regizor și prozator de excepție

E

ste însă respins la primul
examen și se înscrie la
Filologie, Secția limba franceză
a Universității din Iași, unde
este admis. În anul III întrerupe și mai încearcă încă o dată
la Teatru, fără izbândă, și în cele
din urmă termină, după cinci
ani, Filologia. Pasiunea pentru
teatru nu-l părăsește și în 1965
reușește la Institutul de Artă
Teatrală și Cinematografică
„I. L. Caragiale”, Secția Regie
Film, pe care îl absolvă în 1969.
Licența o obține cu proiectul Dus-întors, un film metaforic despre
îndrăzneală, în genul Cuțitului în apă, regizat de Roman Polanski, de
care în acea perioadă era marcat până la obsesie. Mai târziu devine
un nostalgic al filmelor lui Bergman, Fellini, Antonioni, al cinematografiei „mari”. Urmează alți cinci ani de studii, când se întreține „cum
poate”, din meditații și articole, joacă în piese de amatori, citește mult.
Debutează în cinematografie cu un scenariu impus, Cursa, în
1975, nu cu ce și-ar fi dorit, un film în maniera celor americane
din epocă pe o temă de actualitate, cum vor fi toate filmele sale
de mai târziu și proza pe care o va scrie. Cu acest film de debut
câștigă Premiul Asociației Cineaștilor din România și participă
la festivalurile de la Belgrad, Cairo, New Delhi, Moscova, Barcelona. Începând cu al doilea scenariu, Ediție specială (1977) și
continuând cu Proba de microfon (1980) intră în distribuție ca
actor pentru a putea urmări mai bine mersul filmului; va juca
în 11 din filmele sale, dar și în altele regizate de Timotei Ursu,
Alexandru Tatos, Ion Popescu-Gopo. La toate scenariile și filmele
regizate, Mircea Daneliuc a trebuit să lupte cu cenzura și tot felul
de politruci care îi impuneau să renunțe la o serie de secvențe
ce nu erau în concordanță cu politica oficială, fiind obligat să se
exprime parabolic și metaforic; nu avea libertate în distribuirea
rolurilor și nu i se permitea participarea la festivalurile unde i se
prezentau filmele. În Glissando a reușit totuși să-l distribuie în
rolul principal pe Ștefan Iordache cu care a legat o lungă prietenie, (autorul mărturisește că a scris scenariul special pentru el,
după cum scenariul filmului Croaziera l-a scris pentru George
Constantin); a colaborat cu actori de primă mărime: Mircea
Albulescu, Gina Patrichi. Gheorghe Dinică, Olga Tudorache,
Tora Vasilescu, Dorel Vișan, Valeria Seciu, Cecilia Bârbora.
Cineast declarat anti-sistem, atât în timpul comunismului, cât
și după ’89, Mircea Daneliuc a reușit să releve în filmele sale discrepanța dintre aparență și realitate, dintre imaginea fabricată și
natura umană reală. Personajele sale sunt vii, credibile, multe poartă
numele adevărat și reprezintă categoriile sociale ușor de recunoscut. Lupta riscantă cu cenzura, de care a fost hărțuit tot timpul, s-a
dovedit puternică și în cazul filmelor Vânătoarea de lupi (1980),
Croaziera (1981), Iacob (1988), când a trebuit să recurgă la tot felul
de situații, precum disidența fățișă sau ruperea carnetului de partid.
Când Glissando a fost interzis, regizorul a fost dat afară și pentru
supraviețuire obligat să tricoteze pulovere pentru Fondul Plastic, să
facă fotografii sau filme la nunți pe casete pe care i le aducea clandestin din Franța Lucian Pintilie; de multe ori este îndepărtat din
platouri, perioade mari șomează și trăiește o stare de nesiguranță.
Cu toate acestea, următoarele sale filme − A 11-a Poruncă
(1991), Tusea și junghiul (1992), Patul conjugal (1993), Această
lehamite (1994), Senatorul melcilor (1995), Ambasadori, căutăm
Patrie (2003), Sistemul nervos (2005), Legiunea Străină (2008),
Marilena (2009), Cele ce plutesc (2009) − îl situează între cei →
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→ mai buni regizori de film din România. Filmul

Senatorul melcilor, satiră politică ce ilustrează
magistral puterea absolută, cu Dorel Vișan
în rolul principal, a fost selectat în Secțiunea
oficială a Festivalului de Film de la Cannes
(1995); Iacob, un film-manifest al neputinței
inspirat din nuvela lui Geo Bogza, Moartea
lui Iacob Onisia, în care iarăși Dorel Vișan a
fost excepțional, a obținut Premiul european
„Felix” pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai
bun actor”; Glissando, o parabolă despre totalitarism, ultimul film al lui Mircea Daneliuc
realizat înainte de ’89 și primul după șase ani
de șomaj impus de regimul comunist, a participat la Festivalul Filmului de la Veneția (1985),
când președintele juriului era Eugen Ionescu.
Trei filme importante care s-au bucurat de
mare succes prin tematica abordată curajos,
iar Mircea Daneliuc a fost distins ca regizor de
zece ori cu premiile UCIN și ACIN.
După ’89 realizează un mare număr de
scenarii de film pe care le și regizează, multe
rămân însă uitate prin arhive, sunt puțin rulate
pe ecrane și puțin cunoscute de cinefili și melomani. Noua generație de cineaști îl recunoaște
prea puțin, șomează mai mult ca înainte, opt
ani este scos din activitate, se află într-o stare
psihică fragilă și din disperare începe să scrie
proză, dedicându-se în totalitate literaturii.
*
În literatură Mircea Daneliuc se impune la
valoarea pe care a dovedit-o ca regizor. Dan
C. Mihăilescu aprecia că: „E teribil ce jubilație
narativă, ce sete de-a (se) povesti are Mircea
Daneliuc! Dacă n-ar fi marea frustrare de a fi
pierdut un cineast de calibru greu, ar trebui să
ne bucurăm de câștigarea unui prozator înzestrat cu tot ce trebuie pentru succes.”
Nonconformist, refuzând obediența și compromisul, uneori poate și incomod, Mircea
Daneliuc nu vrea „să facă politica niciunui
grup”, se simte mai bine atras de lectură și scris,
de care se lasă acaparat. În literatură debutează
cu romanul Pisica ruptă, publicat în 1997 la
Editura Univers, prin care se impune ca o voce
originală și puternică. Construit din amintirile
dramatice în lupta cu cenzura, cu vizionări
interminabile și comisii ideologice, cartea se
referă la falsa libertate. „A venit ceasul să rup
pisica”, exclamă când i se cenzurează filmul
Croaziera, „Marele Timp al ruperii Marii Pisici”,
declară când i se dă voie să participe cu filmele
sale peste hotare. Romanul a fost bine primit
de critica literară, iar ASPRO i-a acordat premiul pentru cea mai bună carte a anului. Cornel
Ungureanu scria: „Cu farmec, umor, cu un har
al replicii pe care îl au puțini, Daneliuc descrie
spectacolele desfășurate în spatele ușilor închise.
Pisica ruptă, carte a excepționalelor portrete,
poate fi considerată o substanțială contribuție
la istoria politică a deceniilor al VIII-lea și al
IX-lea”. La apariția uneia dintre cărțile sale,
Nicolae Manolescu consemna: „Romanele lui
Mircea Daneliuc, bine-cunoscutul regizor de
film, sunt adevărate surprize. Originale, puternice, îndrăznețe stilistic și atent construite, ele
trebuie considerate printre marile revelații ale
prozei noastre postdecembriste”.
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Cu pasiune și talent, cu experiența din scrierea scenariilor de film, dar mai ales cu tenacitate
și un program riguros de zece ore pe zi în fața calculatorului, Mircea Daneliuc reușește să scrie și
să publice aproape anual câte o carte: Pisica ruptă,
roman (1997), Marilene, roman (1999), Șchiopul
binemirositor, piesa de teatru (1999), Doi pinguri,
piesă de teatru (2000), Apa din cizme, roman
(2000), Strigoi fără țară, roman (2001), Carlo
Carlini, iluzionism, volum de teatru. (2003), Petru
și Pavel, roman (2003), Femei în ghips, volum de
teatru (2005), Ora lanti, roman (2007), Cele ce
plutesc, roman (2009), Două spălări pe cap, proză
scurtă (2010), Băiatul fără sprâncene, nuvele
(2012), Ca un grătar de mici, roman (2013),
Dulci meleaguri, proză scurtă (2016), Andreas,
Andrada, roman (2016), Teatru, volum (2017),
Cele mai tâmpite momente, proză scurtă (2018),
Spărgătorul de greață, monologuri (2018).
Unele din romanele sale pornesc de la textele din scenariile de film, o proză de observație
caracterologică ce surprinde o tipologie umană
cu elemente de satiră socială și politică. De
fapt, Daneliuc mărturisea cândva că cel mai
plăcut lucru când faci un film este momentul
scrierii scenariului, iar orientarea spre proză
va deveni o pasiune și o refulare.

Romanul Marilena și câteva voluptăți analizează universul feminin, temă care l-a fascinat
și pe care o abordează și în alte scrieri; Marilena se înscrie în galeria personajelor feminine
din romanul românesc. Marin Mincu aprecia
că prin acest al doilea roman Mircea Daneliuc aspiră la un „salt calitativ, ca un adevărat
romancier profesionist, atingând cota maximă
a autenticității românești, impunându-se ca un
romancier redutabil”. Din tematica romanului
au rezultat și scenarii pentru filmele Sistemul
nervos, Marilena, Tanți (regizat de Șerban
Marinescu). În romanul Apa din cizme (2000)
autorul relevă că realitatea intră în viața noastră
precum apa din cizme: intempestiv, neplăcut,
nedorit. „Știi cum e să te afli în două cizme cu
apă rece? Rece?... Pun pariu că nici nu ți-a trecut
prin cap. Să le simți înghețate și grele, să vrei să
le miști și nici să nu se gândească [...] Cum intră
apa? Se simte apa cum intră de sus și se ridică de
jos...” În Apa din cizme rațiunea pierde controlul, iubirea ajunge ură, prietenia se transformă
în dușmănie, revoluția în contra-revoluție...,
remarca într-o recenzie Ștefan Vlăduțescu.
Petru și Pavel este unul dintre cele mai
bune romane ale sale, o cronică complexă a
societății românești din ultimii ani de dictatură
ceaușistă și din perioada de după ’89. Romanul
Ca un grătar de mici, cu un subiect politic, e
plasat în actualitate românească de azi, despre
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Mircea Daneliuc în filmul „Probă de microfon”

puterea corupătoare, despre „România ca un
grătar de mici” unde personajul principal
este prim-ministrul care vrea să înființeze un
institut sud-est european de „raptologie/fraudologie” ca să dea o adevărată folosință Casei
Poporului. Romanului Andreas, Andrada este
dedicat adolescenței din zilele noastre, cinică
și total lipsită de idealism (Octavian Soviany).
În ultima perioadă Mircea Daneliuc este atras
mai mult de genul scurt, cum este volumul Dulci
meleaguri în care include douăsprezece povestiri
și nuvele pe teme variate din viața cotidiană în
care surprinde caractere distincte în care umorul,
satira și parabola îl apropie de atmosfera prozei
caragialiene (Tort de fructe, Răcoarea subțire a
libertății, Autodenunț de onoare...). Cea mai
recentă carte a sa de „proză mai mult sau mai
puțin scurtă”, cum este subintitulată Cele mai
tâmpite momente, cuprinde povestirile despre
realitatea pe care o trăim cu bune și rele, cu adevăruri pe care nu întotdeauna le acceptăm.
În 2003 este distins cu Premiul ALIA al
Revistei „Adevărul literar și artistic”, premiu
atribuit anterior unor personalități precum
Henry Wald, Ileana Mălăncioiu, Dorin Tudoran. În multe din interviurile sale M. Daneliuc se
arată sceptic în acordarea premiilor literare, care
„pot face opera mai notorie, dar nu și mai bună”.
Volumul Convorbiri cu Mircea Daneliuc
de Alexandru Petria cuprinde patru interviuri
dintre cei doi pe perioada aprilie-septembrie
2013, important pentru cunoașterea unor aspecte
din viața și activitatea sa de regizor și scriitor.
Ca dramaturg debutează cu piesa Șchiopul
binemirositor, jucată pe scena teatrului din Satu
Mare, după care scrie alte 18 piese, un teatru
mai particular și greu de montat, cum însuși
mărturisește. Piesa Doi pinguri (2006), jucată
pe scena Naționalului craiovean este publicată
în volumul Carlo Carlini, iluzionism.
Dotat cu un acut simț de observație, analist
profund și neiertător al mentalităților, comportamentului și limbii, al transformărilor sociale și
al vieții de fiecare zi, Daneliuc surprinde realitatea românească în mișcare, fiind poate cel mai
important cronicar contemporan al ei. Operele
sale cinematografice sau literare sunt dincolo
de satiră, mai mult priviri și confruntări într-o
în oglindă care pe unii îi deranjează, pe alții îi
ultragiază, și în care mulți refuză să se privească.
Spirit alert și neliniștit, atent la detalii și cunoscător al profunzimilor, Mircea Daneliuc continuă
să surprindă la cei peste 75 de ani împliniți prin
forță și originalitate, fiind unul dintre cei mai
importanți creatori români care lasă o amprentă
puternică asupra culturii noastre. ■
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Gabriel
COȘOVEANU

B

un, l-am citat pe Umberto Eco până la
sațietate, căci justificat, cu diatriba sa,
intenționat șarjată, rostită la Torino, în
legătură cu pericolul real ce paște comunicarea:
„Televiziunea a promovat idiotul satului faţă
de care spectatorul se simţea superior. Drama
internetului este că l-a promovat pe idiotul
satului ca purtător de adevăr”. Avertismentul,
așa abraziv cum e, deschide cea mai fertilă și
mai delicată, îmi pare, temă a zilelor noastre,
anume discernământul, care, din dimensiune
individuală, prin vot, capătă vector colectiv.
Prin urmare, votul cenzitar nemaiexistând,
apărând, pe de altă parte, discriminarea
pozitivă și alte „bunătăți” derivate din political correctness și neomarxism, în general,
întrebarea din aer s-ar putea rezuma la cum
cunoaștem în așa fel încât să acționăm corect în
Cetate. Lucrurile se complică suplimentar când
se ia în vizor condiţionarea socio-culturală a
activităţilor cognitive, teren pe care se poate
trișa mult și, în plus, rafinat. Și nu ne referim
doar la zona politicului. Credem ce asertăm?
(se) întreabă, la un moment dat, Paul Cornea,
pasionat, o viață-ntregă de legătura dintre ideație și discurs. Să recunoaștem că s-a atins una
dintre zonele nevralgice. „Legătura dintre ceea
ce credem și ceea ce spunem (ca să ne limităm
la domeniul limbajului) e adesea intranzitivă.
Asertarea nu este o condiţie necesară a credinţei (pot crede fără să mă exprim), nici una
suficientă (pot aserta fără să cred). Actul de
vorbire poate fi disociat de actul mental”.
Foarte grav sunetul alarmei trase de teoreticianului nostru: se poate, deci, simula, aproape
orice, iar simulacrele pot să organizeze vieţi
întregi. Și atunci? Deși spectrul minciunii și
prefăcătoriei e ameninţător (Jean-François
Revel își începe abrupt Cunoașterea inutilă:
„Cea dintâi dintre forţele care conduc lumea
este minciuna”), speranţe există. Ca întotdeauna. „Între asertare, asentiment și credinţă
– susţine, iarăși, P. Cornea – funcţionează
totuși o relaţie de adecvare. Ea formează contextul normalităţii și se definește prin însușirea
pe care o numim «bună-credinţă»”.
Foarte aproape – în același sens, de foarte
bine apropriat – îi este teoreticianului român
Paul Ricoeur, în care află acele calităţi (tact,
dispoziţia nuanţării) absolut necesare unei
interpretări care să n-o ia razna, trădând textul,
dând bătaie de cap cititorului, în general, și
școlii, în special. Experienţa catedratică este
utilă, chiar indispensabilă aici, cum a demonstrat și George Steiner în tulburătorul Maeștri
și discipoli. Compuneri, eseuri și analize pot
fi evaluate de un profesor cu nota maximă,
iar de un altul cu insuficient. Care grilă nu
e bună? S-a muncit, uneori cu obstinaţie, la
confecţionarea unor bareme care să limiteze
abuzurile interpretării; la altă scară, s-au scris
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Care grilă (nu) e bună?
estetici normative, pe scurt, s-au tot căutat
seturi de reguli apte să scoată domeniul dintr-o
neplăcută ambianţă de indeterminare, cal de
bătaie în polemicile cu savanţii dinspre partea
„exactă”, cu deosebire matematicieni.
„Zorii” problemei cu lectura adecvată – a
cărților, oamenilor, situațiilor etc. – îmi par
a adăsta – într-o lume în relaxare, nu-i așa?,
detensionată, cu granițe spiritualizate deja și
cu toleranță cât cuprinde, chit că, deseori, unilaterală – în concesiile făcute relativismului.
Logic, ar fi, pasă-mi-te, acceptabil să agreezi,
conform postmoderniștilor, că generalizările
făcute de filosofia mai veche, o filosofie-ca-propunere, cu apogeu, probabil, în restricţiile

Grup sculptural în Grădina Botanică din Craiova

kantiene standard (în vreme ce ei cred în filosofia-ca-descoperire) sunt capabile să facă rău,
drept care suntem dispuși să lucrăm cu versiuni ale lumi. Spun că ar fi logic, după cum este
rezonabilă concepţia după care nu există boli,
ci bolnavi. Așadar, relativizarea acelor restricţii
din gândirea ontoteologică pare justificată, căci
ea corespunde mecanismelor vieţii „naturale” ca
atare. De ce n-ar corespunde, atunci, vieţii spiritului? Iarăși, e dificil să-l combaţi, pe acest teren,
pe un Richard Rorty, care susţine că o conștiinţă
de sine articulată cultural e „contingentă”, adică
depinde mereu de contexte (fiecare om are de
spus „povestea sa personală” etc.). Până aici,
excluderea asumpţiilor teleologice pare o procedură întemeiată, și anume, grosso modo, pe
analogia cu natura însăși. Că e vorba, într-adevăr, de un răsfăţ actual al verbului, asta mi se
pare incontestabil, și ţine de slăbiciunea unora
care ar trebui să se solidarizeze ca defensori ai
unui Establishment estetic, zis și canon. Această
slăbiciune aș descrie-o în termeni de oboseală,
indolenţă, dispoziţie spre a face pași înapoi în
fața consumismului. Toate astea vin, primordial,
dintr-o dorinţă, ușor psihanalizabilă, de revanșă
în faţa Tradiţiei, de afirmare și de glorie, practic,

în condiţiile în care Marile Nume ale Trecutului (vezi și paradigma DWEM), prin prestigiul
acumulat prin secole, te dezvăluie în postura de
epigon. Iar unii vor să fie vedete. Nu ești vedetă
dacă nu știi să te răsfeţi.
Normal ar fi ca orice activitate contestatară/relativizantă să presupună oarecare efort
imaginativ. Un creator de forţă poate face exerciţii de felul acesta, chestiune solicitantă, care
te proiectează în altă retorică, și, în general,
în alt tip de expresivitate. Eugen Ionescu, prin
al său Nu, din 1934, e un fel de precursor al
acelor demolition men din curtea canonului.
Pe de altă parte, a deconstrui în permanenţă,
că doar ai ce, este, neîndoios, un element al
crizei, ca semn chiar de impas metodologic din
partea practicantului. Vreau să spun că „impudicitatea” demantelării unor socluri venerabile
ar trebui să fie o boală trecătoare, ca un pojar
la copii. De altfel, criticii serioși, chiar prizând
deconstrucţionismul, nu amalgamează lucrurile, adică evită confuzia, și afirmă răspicat,
cum procedează un Jonathan Culler (în On
Deconstruction), că este nevoie de a păstra
distincţia dintre filosofie și literatură. Pentru că
cele două, cu sugestii multiple din Heidegger,
ajunseseră să întreţină relaţii „nepotrivite”, în
sensul precis că avântul poematic al filosofului
putea trece drept contribuţie epistemologică.
Ce am dori să evidențiem rezidă în dificultatea precizării a ceva (transmisibil pedagogic, să
zicem, adică esențial) în relaţia contemporană
dintre produsul cultural și evaluarea lui, care,
după Feyerabend, pare deschisă la infinit. Ar
trebui, probabil, în condiţii noi, refăcut gestul
lui Maiorescu, acela de a propune o hygiène des
lettres, dar în domeniul exegezelor, în care să fie
cernute cum trebuie abordările alergice la teorii,
și mă gândesc, în fugă, la cele mai influente,
precum mere reading a lui Paul de Man sau
la discursul ultra-metaforizant al lui Derrida.
Un risc, unul veritabil, există, în zona
aproximării Sensului (grilei potrivite de interpretare): acela al creării unei confuzii generale,
cum se întâmplă întotdeauna cu reactivii, care
încep „simpatic”, „proaspăt”, pentru a continua
intolerant. Formula din întrebare îmi cheamă
în minte o deviză din turbulentul mai 1968:
este interzis să interzici. În afara pericolului
instaurării unei atitudini inchizitoriale faţă de
„tradiţionaliștii” cu educaţie platoniciană sau
kantiană, ar fi de semnalat și aspectul să-i zicem
știinţific: ofensiva la adresa cunoștinţelor și
abordărilor „canonice”, numite și educație tradițională, deschide larg calea către superficialitate,
gesticulaţie flamboaiantă (semn al narcisismului) și impostură. Afacerea Sokal e îndeajuns de
grăitoare în acest sens. Așadar, aș cuteza să spun
că nu „merge”, epistemologic vorbind, panoul
acesta lozincard: fiecare cu grila lui. E profund
nepedagogic, așadar, dăunător. ■

Cronică literară

D

Scrisul Românesc

Obsedanta chestiune
a morții lui Eminescu

e vreo două decenii și mai bine,
de după liberalizarea cuvântului în
1989, chestiunea morții lui Mihai
Eminescu se pare că îi preocupă pe mulți
prețuitori ai acestuia, mai mult decât opera
în sine. Se publică articole și eseuri prin tot
felul de gazete din țară (cu siguranță și din
străinătate) semnate și nesemnate, care înfierează asasinatul produs asupra gazetarului,
socotit a fi fost total incomod în epocă, atât
de incomod încât el trebuia nu doar eliminat
din presă (cuvintele lui P. P. Carp, trimise de
la Viena „francmasonului Titu Maiorescu”:
„Mai potoliți-l pe Eminescu!”, constituind,
pentru polemiștii de azi, tocmai semnalul
declanșării atacului deschis împotriva incoruptibilului Eminescu) ci și… exterminat.
Toate aceste demersuri fiind făcute azi în
ideea stabilirii adevărului politic și istoric,
ascuns atâta vreme de oculta… vânzătorilor de țară. Fără îndoială, cumva ar trebui
încheiate aceste… discuții, dar cine poate
da o sentință definitivă?! Academia Română
a organizat un simpozion cu iluștri medici,
autorități incontestabile în diverse specialități,
în care s-a dezbătut problema bolii poetului.
Concluzia că nu a suferit de sifilis, nu face
decât să lase deschise portițe pentru alte și
alte speculații, mai mult sau mai puțin probate
științific. De pildă că sfârșitul i se trage de la
piatra pe care nebunul de Petrache Poenaru
i-a aruncat-o în cap, în curtea stabilimentului de boli mintale, în care Eminescu a fost
internat… cu forța, în ciuda faptului că nu era
nebun. Dar și tratamentul excesiv cu mercur
constituie un subiect inflamant etc., etc.
O bună inițiativă, de a aduna într-un volum
cu caracter antologic numeroase asemenea
articole (evident, doar o parte din totalul
mult prea bogat), i se datorează lui Laurian
Stănchescu: Mihai Eminescu – un Dumnezeu
rănit. Concepție și ediție îngrijită de Laurian
Stănchescu. Ediția a II-a, revizuită și adăugită
(Ed. Scrisoarea a treia, București, 2018), care
și el își strunește verbul exaltat pe temeiul divinizării poetului: „Opera poetului român este
Abecedarul, Biblia și nodul gordian despletit al
originii cosmosului. Mihai Eminescu transcrie
în opera sa imaginea mișcătoare a Genezei din
care vine și în care se întorc mersul și rânduiala lucrurilor. Călăuză metafizică a pustiului
stelar, Mihai Eminescu a trăit cea mai deșartă
viață pământeană. A fost biograful neantului din afara Creației și din afara marginilor
Universului infinit, opera sa fiind păstrată în
toate chiliile veșniciei prin care trece Dumnezeu. Iar certificatul de deces al lui Mihai
Eminescu este cea mai dezolantă imagine a
vastului univers stelar, reflectată pe pământ.
Deșertăciunea nu este pământeană, este stelară. Patimile lui Mihai Eminescu pentru

glorificarea românismului sunt inimaginabile,
întrec în suferință orice crucificare oricât ar fi
ea de crudă. (…) Poetul a dat românismului o
dimensiune absolută, a inventat pentru națiunea sa de dor sacralitatea de neam. A rebotezat
neamul său în cristelnița lui Dumnezeu și a
scris pentru el Evanghelia Universului. Mihai
Eminescu s-a zidit arzând de viu în sufletul
neamului românesc, renăscând sentimentul
național în toată plenitudinea și armonia sa.
Ca un Miel al lui Dumnezeu și-a dat sângele

pentru noi, sânge nobil de dac nemuritor, iar
ca un spirit venit din spiritul Universului ne-a
pus pe frunte profeții biblice. Ne-a pus în duh
spiritul deplin al românismului, dar frunțile și
duhurile noastre nu sunt în stare să fie catapeteasma solară eminesciană!” (Postfață. Mihai
Eminescu, biograful deșertăciunii stelare!). Greu
de crezut că va putea cineva să întreacă în exaltare encomiastică această desăvârșită ditirambă
verbală cu care se încheie volumul, destul de
compozit, al documentarului său.
O primă parte este alcătuită din reeditarea
corespondenței Harietei Eminovici, sora poetului, către Cornelia Emilian și fiica acesteia,
din volumul tipărit la Librăria Frații Șaraga,
Iași, 1893 (Henriette și Mihail Eminescu. Scrisori către Cornelia Emilian și fiica sa Cornelia.
Colecțiunea Șaraga, Iași). Cele LXXVI de epistole datează din perioada 3/15 mai 1887 până
la 31 martie 1889, expediate din Botoșani,
unde poetul a stat în îngrijirea surorii sale,
Harieta, nici ea însă în deplinătatea puterilor fizice („Ieu sunt paralizată de amândouă
picioarele de la etatea de 5 ani și pot merge
destul de rău numai prin ajutorul unor mașini
cari sunt în greutate de 5 oca de fier” – 19/31
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Mai, 1887), după eliberarea din ospiciul de la
Mănăstirea Neamț. Scrisorile au o valoarea
documentară incontestabilă și au fost utilizate
din plin de către biografii poetului, dar aducerea lor acum în circulația publică este cât se
poate de utilă tocmai pentru a pune în cunoștință de cauză pe aceia care sunt interesați de
condițiile în care a trăit Mihai Eminescu într-o
perioadă de cumpănă a vieții sale. Câteva
teme revin cu insistență de-a lungul întregii
perioade. Una este aceea a sănătății lui Mihai
Eminescu, despre care ține s-o informeze în
toate momentele pe Cornelia Emilian1 („Bietul
Mihai a ajuns în starea cea mai teribilă care
poate să fie – îi scria, la 27 mai/8 iunie, fiicei
acesteia – Numai pe mine mă cunoaște. Ieri au
avut o furie îngrozitoare /…/ Azi i-au injectat morfină prin răni și s-a liniștit cu totul”;
„Bătrânul doctor Isac o esecutat singur el opt
fricțiuni și l-a scăpat pot zice în toată puterea
cuvântului chiar de la moarte” – către aceeași,
la 20 iunie; la 20 octombrie, Corneliei Emilian, mama: „Mihai este foarte bine, are chiar
permisiunea de a se primbla pe trotuar; se înțelege de la sine numai când e timp frumos”; „În
timpul de față – 20 ianuarie 1888, către aceeași
– este îmbrăcat curat, căutat ca un prinț, fără
a-i lipsi o iotă din tot ce ordonează doctorul
și totdeauna are în buzunar două-zeci franci,
fără ca să se intereseze de cel mai mic lucru a-l
cumpăra”; „Doctorul zice totdeauna că mare
nenorocire este pentru el pesimismul – către
aceeași, la 15 februarie 1888 – chiar și în boala
lui, necrezând în efectul medicamentelor, progresul în bine merge cu mult mai încet”; „după
ordonanța medicului, nu-l las să facă nemic,
căci și crierul îi este bolnav – 27 noiembrie
1888 – numai cu trei grame de mercur pot
să-i fac fricțiuni și se simte ceva mai bine. Dar
este bietul foarte descurajat”. Etc., etc.) apoi,
ca un laitmotiv chestiunea banilor care, din
diversele colecte, nu ajung la timp sau care, pur
și simplu, nu sunt îndestulători; ca și pensia
ce se lasă așteptată („Despre chestia cu pensia
încă nu am știri positive” – 8 octombrie 1887;
„afară de banii trimiși prin D-voastră și prin
D-șoara Weitzseker, n-am primit nimic din
nicio parte” – 10 decembrie 1887; „azi a sosit
lui Mihai patru sute de franci de la concertul
din Iași” – 16 ianuarie 1888. Ș.a.m.d.). O speranță de confort mai bun licărește pentru cei
doi – mutarea într-o casă mai salubră ce ar
urma să fie cumpărată, tot așa din bani primiți
de la terțe persoane („Casa este foarte bună,
strada retrasă și aerul curat. Casa a fost a unei
cucoane care, rămânând văduvă, s-a călugărit la monastirea Agafton” – 17 ianuarie 1888;
„De nu se va putea cumpăra casa asta, apoi
tot la Iași îmi va fi sfârșitul, afară dacă nu mă
voiu mi putea scula din pat” – 17 martie 1888.
Etc., etc.).
Continuare în p. 7
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Ce spune
Notre Dame de Paris despre români

I

ncendierea catedralei Notre Dame de Paris
s-a petrecut – hélas! – chiar în după-amiaza
în care comunitatea culturalo-diplomatică
a României din Paris se deplasase spre Reims
și participa, la Palais de Tau (palat aflat chiar
lângă marea Catedrală Notre Dame din oraș,
bombardată în anii Primului Război Mondial),
la vernisajul unei expoziții impresionante despre Regina Maria a
României (care, ea însăși, vizitase
în anul 1919 acest palat). La un
moment dat (după ora 19, spre
înserare), în prezența binevenită
a MS Margareta și a ASR Prințul
Radu, în timp ce noi ne bucuram
de maniera în care arăta expoziția – ce cuprinde, printre multe
altele, coroana Reginei Maria și
hlamida pe care ea a purtat-o în
ziua încoronării din octombrie
1922 etc. –, în timp ce felicitam pe
toți cei implicați (Muzeul de Istorie din București, Muzeul de Artă
din București, Muzeul Castelului
Peleș de la Sinaia, Armata Română
– care a dat un avion pentru transportul direct,
la Paris, a pieselor ce urmau să fie expuse în
cadrul sezonului cultural România-Franța
–, Patriarhia română, mai multe biserici din
România, experți sau oficiali din ministerele
României), numai ce vedem cum oficialii francezi prezenți alături de noi capătă consternare
pe fețe și încep să șușotească, cu un fel de disperare în priviri (de notat că, pe lângă politicieni,
erau printre ei mulți oameni de cultură, artă,
muzeistică sau patrimoniu). În fața privirilor
noastre interogative, cineva dintre gazde i-a
întins MS Margareta un telefon mobil, pe care
se vedea imaginea unui uriaș nor de fum ce
ieșea dintr-o clădire. Eram aproape, am văzut
imaginea, dar inițial am crezut-o parte din incidentele mai mult sau mai puțin minore ce se
petrec frecvent în Franța (de la pene de metrou
până la diverse isprăvi ale vestelor galbene).
Numai că, de această dată, era ceva mai
mult. Imediat, respectivul domn a șoptit: „Arde
Notre Dame de Paris!”.
De aici încolo știți continuarea, pentru că ați
văzut-o la TV, în România – și în toată lumea.

E. Lovinescu ș.a., nu mă îndoiam de ea. Acum
doi ani, la noi, povestea cumpărării de către
stat a unei lucrări de tinerețe a lui Brâncuși
s-a soldat cu un mare eșec. Indiferent de cine
ar fi fost la guvernare, vă spun de pe-acum că
rezultatul ar fi fost la fel – de ce?, pur și simplu
pentru că românii, din ce în ce mai mult, nu au

încredere în stat și nici în instituțiile statului,
inclusiv partidele politice sau... spitalele (vezi
scăderea donării de organe – de ce să-și donezi
organele, dacă știi că le poate obține un pilos,
peste rând?). În acest timp, repet, românce/
români din cele mai diferite categorii sociale
m-au întrebat unde/cum pot ajuta refacerea
celebrei catedrale pariziene.
De ce, de unde această empatie?
Pentru că Notre Dame de Paris, în ochii
românilor cât de cât educați, are în spate o
poveste reală – care e valabilă de la oamenii cei
mai modești până la academicieni. Are o legendă
pozitivă. O legendă frumoasă, romantică,
neconflictuală, neguvernamentală, apolitică,
europeană, occidentală și creștină, care trimite la
plăcerile simple, profunde și esențiale ale vieții.

Intrarea la Notre Dame de Paris era fără
bani, pentru oricine; o puteai fotografia din
toate unghiurile și nimeni nu te bătea pe
umăr (singura obligație, în interior, era să-ți
dai jos șapca sau pălăria de pe cap – am văzut
puștani cu cozorocul întors pe cap, hiperactivi
și gălăgioși în piața din fața catedralei, care
apoi deveneau mielușei imediat
ce intrau în acel spațiu de liniște
și pace...); puteai lua și aprinde
lumânări în orice capelă laterală
și nimeni nu-ți cerea bani pentru
ele (dar toți românii pe care i-am
văzut băgau în fanta cutiei unu
sau doi euro, pentru că într-un
astfel de loc nu prea vii cu trucuri
ieftine); o dată pe lună și zilnic în
Săptămâna Mare era scoasă pentru
public Coroana de spini a lui Isus
Christos, îmbrăcată în aur – iarăși,
fără nici un ban (sau cent) pentru
participanți (și erau sute/mii în fiecare zi, poate zeci de mii înaintea
Paștelui). Am fost cu familia mea,
am văzut sau am însoțit acolo mai
multe familii de români și nimeni (de la amici
cu mult sub 1000 de euro salariu lunar până
la oameni de afaceri milionari) nu a cutezat să
aprindă vreo lumânare fără să-și lase infima
contribuție, deși nu sunt camere de luat vederi.
Am văzut, acolo, femei cu capetele în basma și
soții lor, din familii de ruși, ucraineni, greci,
bulgari sau ce-or mai fi fost ei (bag de seamă,
ortodocși), care sărutau Coroana christică și
plecau mai departe, parcă mai ușurați.
De ce, acest lucru? Pentru că, de la mijlocul secolului XIX spre noi, îndeosebi, legenda
catedralei Notre Dame de Paris a crescut și a tot
crescut (cu câteva decenii înainte, erau opinii să
fie dărâmată!), până a ajuns la ce este azi. Adică,
o clădire a catolicismului francez ce poate atrage
devoțiune și bani din toată lumea creștină. →

Ideea e că din drame se poate învăța
În următoarea zi, pe adresele mele personale, ca persoană cât de cât publică, am primit
mesaje, de la cetățeni români, care mă întrebau
pe un ton politicos dacă le-aș putea indica fundații sau conturi spre/în care să poată depune
bani, pentru refacerea Catedralei Notre Dame de
Paris. Sincer, am rămas (iarăși) uimit de empatia
românilor – deși, ca cititor cu creionul în mână
ai unor C. Rădulescu-Motru, D. Drăghicescu,

Oficialități româno-franceze prezente la Expoziția despre Regina Maria a României de la Palais de Tau din Paris
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bunicilor, plus oalele de tuci și tot restul.
Ce rezultă de aici?
Catastrofa de la Notre Dame de Paris (la
ora la care scriu, pare a fi fost accidentală)
Din neștiință sau snobism,
poate să ne facă – de ce nu? – mai atenți la
românii
fug de lucrurile vechi
propriul nostru patrimoniu.
România se află într-o situație paradoxală:
Sociologii cu care am discutat în ultimii ani
țara noastră are un patrimoniu cert și valo- – și, prieteni fiindu-mi, iar discuțiile informale,
ros, potențial de oferit întregii lumi, numai sper că au fost sinceri – cad de acord asupra
că românii, în majoritate, nu au cultura faptului că românii transmit surprinzător de
patrimoniului.
puțin de la o generație la alta!
Și aici, ca să nu fie discuții și să pară că
Românii nu agreează lucrurile învechite,
acuz pe cineva, mă includ în primul rând pe considerând, de regulă, că ceea ce este mai
mine: familia mea, eu și ai mei, dintr-un sat nou e mai valoros decât vechiturile (ceea ce
din lunca Dunării și din Sudul Doljului, prima e adevărat – dar până la un punct). Desigur,
dată a vândut casa părinților/bunicilor și abia există o explicație pentru acest comportament
apoi ne-am pus problema dacă nu cumva am social; sau, mai bine zis, există cel puțin două
lăsat acolo lucruri care, totuși, țineau de fami- explicații pe care eu le văd, rămâne în sarcina
lia noastră; să ne înțelegem: patrimoniu vine experților să identifice restul:
de la pater = tată, în limba latină; adică, pe
i) explicația istorică este că noi am fost, mai
scurt, patrimoniu e cea ce moștenim de la tații ales în Est-Sud (adică Moldova-Țara Româși bunicii noștri.
nească medievale și premoderne) deseori
Aici avem o problemă. Veți fi surprinși să într-un provizorat geopolitic, în care aliatul
aflați că, dacă ați vândut vreodată vreo casă de azi putea deveni inamicul de mâine sau
în România, se prea poate să fi lăsat în urmă invers (vezi relația noastră cu Polonia medilucruri care erau, în egală măsură, familiale evală sau cu Rusia după începutul secolului al
și patrimoniale! Și, fără să vreau să jignesc pe XVIII-lea). La drept vorbind, situația de provicineva, voi spune că e nevoie de ceva educa- zorat s-a prelungit până la mijlocul secolului al
ție pentru a înțelege acest lucru (eu însumi nu XX-lea: multe conace ale familiilor românești
l-am știut, o bună bucată de vreme).
avute (ceea ce în franceză s-ar chema chatelet)
În noiembrie 2018, o distinsă femei de afa- au fost confiscate de stat după 1948, iar resticeri din Bucureşti mi-a spus, cu regret, cum tuirea, după ’90, a fost un calvar de care poate
și-a vândut, nonșalantă, anterior, proprietatea mă voi ocupa altă dată.
ii) explicația antropologică este, potențial,
bunicilor ei din jud. Argeș, fără să fie atentă
la ceea ce era prin camere și prin hambare. chiar mai profundă. Noi, românii, suntem
A găsit pe acolo fiare de călcat, dintr-acelea majoritar un neam de țărani agricultori și/
vechi, din fier, care se încălzeau cu cărbuni sau de ciobani dedicați transhumanței. Ceea
din vatră. A găsit oale și tigăi de tuci (de ce e foarte nobil. Aceste trăsături, chiar
fontă), care i s-au părut enorm de grele, drept dacă nu ne dăm azi seama, ne-au asigurat
care le-a părăsit fără regrete. A găsit poze cu demografia cu plus, rezistența la tot felul de
membri ai familiei de care habar nu avea – le-a ingerințe pasagere și, mai ales, continuitatea
scanat cu privirea și apoi le-a aruncat la gunoi, identitară și lingvistică, într-o zonă fluidă
pentru că nu vedea acolo, citez, „pe niciunul în raport cu centrele de putere. În viziunea
dintre părinți”.
mea, de profesionist mereu curios al Istoriei,
Câțiva ani mai apoi, respectiva doamnă fiecare conducător român, de la domnii mediși-a deschis o cafenea-restaurant (ceva evali care au luptat împotriva turcilor până
decent, nimic extravagant) și, evident, și-a la domnii fanarioți numiți de turci înșiși,
dat seama că unele piese vechi i-ar fi fost de la regele ultra-democrat Carol I, care se
benefice pentru decor. A plătit pe tot felul de temea de ruși, și până la dictatorul comunist
artefacte – pe internet, din România sau țări N. Ceaușescu, care se temea de „sovietici”, cu
învecinate – o sumă notabilă. Și a continuat toții au trebuit să navigheze, metaforic vorsă regrete fiarele de călcat lăsate în locuința bind, în jurul acestei uriașe și încă neînțelese
Continuare din p. 5

Harieta se amăgește cu gândul că poetul
va rămâne la ea, în Botoșani, multă vreme,
poate pentru totdeauna, ea îngrijindu-l cu
devoțiune.
Tocmai de aceea, când Veronica Micle vine
și îl duce la București, Harieta face o adevărată
criză, declanșând asupra acesteia o întreagă
avalanșă de învinuiri: „Cu adâncă durere vă
înștiințez că Mihai a plecat la București (…)
adevărata causă este că Doamna M… care a
venit și, până n-a pus mâna pe el, nu s-a lăsat.
Toată ziua nu-l părăsea și cine știe ce planuri
și-a mai făcut D-nei” – 15/27 aprilie 1888; „vă
mirați cum crede Mihai pe Doamna M… Nu

vă mirați. Acest om iubește pe femeia asta că
numai moartea ar putea să-l desfacă, iar în
viață nimeni nu-i în stare să-l facă s-o urască”
– 20 aprilie 1888; „Ce rău a făcut ea de l-a luat
pe Mihai de lângă mine. Mi s-a spus că este
iarăși plin de bube. De ce m-am temut, n-a
scăpat, pentru că n-a mântuit cura și mizerabila boală s-a ivit cu putere de i-a luat iarăși
mintea” – 7/ 19 martie 1889. Ș.a.).
Scrisorile Harietei Eminovici (Eminescu)
fac din plin dovada suferinței poetului și
insistența doctorului Izsac în tratamentul cu
mercur. E o perioadă dificilă în viața acestuia,
un intermezzo dramatic pe care îl va depăși
cu greu, oricum însă va purta până la sfârșitul vieții calvarul unei maladii prost tratate,

pe deplin teme a transhumanței românești.
Inclusiv această transhumanță (din
Nordul Vâlcei sau Sibiu până spre litoralul de
azi al Dobrogei, cu mult înainte de A. I. Cuza
sau Carol I – pentru că apa sărată a Mării
Negre atrăgea mereu pe țărm, spre iarba „mai
dulce” pentru ovine) a creat o bună parte din
identitatea românească pre-modernă, cea
de la Est și Sud de Carpați. Intr-un astfel de
peisaj social, evident că agricultorii/ciobanii
păstrează cu ei doar ceea ce resimt a fi necesități concrete și zilnice. Ideea patrimoniului,
în astfel de situații, se reduce la loturile de
pământ sau la turma de oi moștenită din
familie, la haine/încălțăminte, la organizarea gospodăriei sau stânei etc., plus anexele
culturale potențial spectaculoase, precum
covoarele, fluierele și tot instrumentarul
necesar poveștii, pe care noi, azi, îl cunoaștem
doar aproximativ. ■
1

Notre Dame (ad litteram Doamna Noastră) este
un nume generic, dat mai multor biserici sau catedrale de pe cuprinsul Franței – dedicate, evident, Sf.
Fecioare Maria.
(va urma)

în lipsa unui cămin care să-i asigure căldura
și liniștea sufletească. ■
Cornelia Ederlly de Medve s-a născut într-o familie nobilă din Transilvania (1840). A fost a doua soție
a arhitectului și profesorului universitar ieșean, Ștefan
Emilian. În 1867, la inițiativa ei a fost creată, la Iași, asociația „Reuniunea femeilor române”. Trei ani mai târziu,
în 1870, organizează tot la Iași prima școală profesională
de fete din România. Tot prin strădania ei a fost creată,
în 1894, Liga Femeilor, care a tipărit și publicația Buletinul Ligii Femeilor. A fost o jurnalistă activă care, în
scrierile publicate în Revista literară, Fântâna Blanduziei, Literatorul, Revista poporului, Familia etc., a militat
pentru emanciparea și pentru drepturile femeilor. A
purtat o bogată corespondență cu Harieta, sora poetului Mihai Eminescu, și a organizat subscripții pentru a
recolta o parte a sumelor necesare pentru ajutorarea lui.
1
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Despre premiul
Renaudot 2018

edi Napoli e poi muori este o locuțiune citată adesea fiind agreată, afară de
referința admirativă la metropola din
sudul Italiei, ca o sentință ultimativă dar și ca
un anecdotic joc de cuvinte. Un joc de cuvinte
obținut prin paronimie și parodiere, fiindcă
italienii mai spun în glumă: Vedi Napoli e poi
Mori. Între altele, Mori este o comună italiană
situată în apropiere de Trento, în nord-estul
Italiei, cumva în diagonală în raport cu Napoli,
la 600 km distanță în linie dreaptă! De asemenea, mai multe localuri cu specific italian din
America de Nord dar și din regiunea Napoli
au fost botezate cu numele de Mori.
Nu aș fi amintit nimic despre Napoli și Mori
dacă, recent, nu aș fi descoperit, în mensualul „Convorbiri literare” nr. 3/2019 un articol
cu titlul Să vezi Istanbulul, apoi să mori... Este
semnat de Simona Modreanu, mi-a atras atenția
tocmai datorită titlului și curios să aflu ce se mai
poate scrie pornind de la parafrazarea cunoscutului îndemn italian, am procedat la lectură.
Nu puțină mi-a fost mirarea când mi-am dat
seama, după nici zece rânduri că se ocupă de
premiul literar Renaudot pe anul 2018. Premiul
a fost acordat, după cum am consemnat și noi
în numărul precedent al revistei „Scrisul Românesc”, unei tinere scriitoare franceze, Valérie
Manteau pe numele ei. Romanul este intitulat
Le Sillon (Făgașul, a treia traducere întâlnită de
mine, după Urma și Brazda). Editura care l-a
publicat se numește „Le Tripode”, se află la Paris
și este de dată recentă, fiind activă din 2013.
Menționasem și editura, însă fără referire la
anul înființării. Titlul cărții este împrumutat de
la numele jurnalului bilingv turco-armean: agos
în ambele limbi înseamnă ceea ce în franceză
s-a tradus prin sillon iar în română prin făgaș
(varianta Simonei Modreanu), care nu spune,
totuși, nimic mai mult decât brazdă sau urmă.
Dar, mă rog, fidelitatea traducerii poate conduce spre noua versiune, adică făgaș, un cuvânt
rar utilizat și cu un sens obscurizat în limba
română de astăzi. Lectura atentă a romanului
duce, firește, la stabilirea titlului adecvat.
Despre Valérie Manteau citim că lucrează în
momentul de față la Marsilia, la Muzeul Civilizațiilor Europei și Mediteranei. Este explicabil,
într-un fel, de ce în roman autoarea se leagă și
de Marsilia, oraș din care ea extrage un personaj al cărții, un bătrân armean care l-a cunoscut
îndeaproape pe jurnalistul actant principal,
Hrant Dink, ziarist turc de origine armeană,
ucis în 2007. În fine, originea lui Hrant Dink
și alegerea titulaturii publicației (datând din
1996) sunt, prin ele însele, un apel implicit la
concilierea dintre armeni și turci, rămasă până
astăzi doar o intenție. După ce nu fusese inițial
inclus în lista scurtă de cinci, Le Sillon, roman
problematic, a revenit în atenția juriului Renaudot tocmai prin forța lui de memento: Valérie

Manteau a fost membră a redacției de la Charlie Hebdo între 2008 și 2013, iar doisprezece
ziariști ai publicației franceze au fost masacrați
într-un atac terorist de la începutul lui 2015.
Similitudinea dintre destinul nemilos al acestora și cel al ziarisului Hrant Dink, mobil mai
mult decât probabil al scrierii romanului, a avut
putere de convingere și, bineînțeles, un impact
surpriză. Pe lista scurtă se regăsea și Philippe
Lançon, preferat de juriu, dar, între timp, juriul
altui premiu, e vorba de Femina, l-a desemnat
laureat înaintea celor de la Renaudot. Philippe
Lançon se află într-o postură specială: lucrase
și el la Charlie Hebdo și, mai mult, fusese grav
rănit în timpul atacului din
7 ianuarie 2015. Avatarurile
dureroase ale vindecării și
revenirea la o fizionomie
cât de cât normală sunt prezentate în roman de către
Lançon, operă intitulată Le
Lambeau, o denumire ce
trimite la o imagine a mutilării, a desfigurării: în limba
franceză lambeau înseamnă
zdreanță, bucată sfîșiată,
smulsă, de stofă, de hârtie
sau de carne. Acestea fiind
întâmplările, Valérie Manteau a auzit la radio vestea
neașteptată a premierii.
Simona Modreanu face trimitere nu numai
la dimensiunea politică, de angajament, aș
spune, a cărții semnate de scriitoarea franceză,
ci și la un aspect delicat, acela că Le Sillon este
și un roman de dragoste. Deoarece o tânără
protagonistă merge la Istanbul, locul povestirii, să-l întâlnescă pe iubitul ei turc, romanul
capătă și o tentă romantică, augmentată și de
farmecul metropolei de pe malurile Bosforului.
„În chip evident, tânăra scriitoare, editoare și
jurnalistă”, spune Simona Modreanu, „e îndrăgostită nu doar de bărbatul care a făcut-o să
uite, măcar temporar, de rosturile ei continentale și de prietenii uciși la Charlie Hebdo, ci
și de orașul acesta cu mii de fețe, parfumuri
și taine.” Sunt tocmai argumentele ce se vor
convingătoare pentru justificarea titlului dat
articolului. Istanbul este un oraș fermecător,
romantic, chiar mai romantic decât Parisul.
Se poate ca lectura cărții să lase cititorului și
această impresie, dincolo de prejudecăți și de
pregnante diferențe. Cert este faptul că acolo, în
piața Taksim în special, au loc periodic proteste
masive, nu rareori încheiate cu violențe de o
parte și de alta – forțe de ordine și manifestanți.
Un istoric al pieței în cauză consemnează evenimentele petrecute în februarie
1969 și cunoscute sub genericul „Duminica
sângeroasă”, când s-a lăsat cu răniți în urma
ciocnirilor dintre stângiști și niște grupări de

dreapta. De Ziua Muncii, la 1 mai 1977, a fost
mult mai rău: 36 de demonstranți de stânga au
fost omorâți de oamenii înarmați ai unor forțe
de dreapta. În primăvara lui 2000, doi suporteri ai echipei engleze Leeds United au fost
înjunghiați mortal de huliganii din galeria lui
Galatasaray cu ocazia unei semifinale a Cupei
UEFA. În octombrie 2010, un atentat sinucigaș cu bombă asupra unui autobuz al poliției
a făcut cincisprezece victime din rândul ofițerilor și șaptesprezece din rândul civililor. În
mai 2013, alt protest pașnic a fost reprimat de
violențele la care s-au dedat forțele polițienești:
gaze lacrimigene, spray-uri iritante, tunuri cu
apă. De aceea, viziunile coșmarești ale protagonistei sunt
pe de-a întregul explicabile în
roman: apariții onirice de adolescenți înarmați ce împușcă
fără să aleagă, descărcându-și
armele în mulțime, balerine
mutilate, pisici aruncate din
înaltul unor clădiri, prăbușiri
iminente de pe acoperișuri.
Piața Taksim, unde au avut loc
și demonstrațiile ce au zdruncinat serios regimul premierului
Erdoğan este însă și locul unor
manifestații pașnice, grație
supravegherii permanente a
poliției din ultima vreme.
Le Sillon este și un roman de investigație
pe urma unor implicații ale violenței în viața
și moartea ziaristului Hrant Dink, perceput
atât de diferit în diverse medii turcești. Acesta
este văzut de scriitoarea franceză – și nu numai
de ea – drept o victimă a luptei pentru libertatea de expresie în contextul persecuțiilor
regimului Erdoğan asupra mass media; este,
în același timp, văzut ca un militant „visceral”
pentru reconcilierea mai mult decât necesară dintre turci și armeni, menită să stingă
aversiunile istorice, împinse la apogeu de
masacrele comise de otomani în 1915; în alte
medii Hrant Dink, luptător pentru reconciliere
și libertate de expresie, trece drept unul care
atentează la „unitatea națiunii”, grav amenințată și de dictatura lui Regep Tayyip Erdoğan.
Figură controversată, Hrant Dink este aureolat
în militant cu vederi optimizate în romanul
tinerei prozatoare Valérie Manteau. După
toate aceste implicații politice, umane și chiar
sentimentale, Le Sillon se impune prin deschidere către o problematică stringent actuală și
printr-o complexitate ce nu se află la îndemâna
oricui. De notat că romanul premiat de juriul
Renaudot în 2018 vine (doar) după Calme
et tranquille, publicat de Valérie Manteau în
2016, tot la Editura „Le Tripode” care, iată, se
face mai cunoscută tocmai prin talentul tinerei
scriitoare și jurnaliste. ■
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Mituri fundamentale
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el de-al doilea mit, Miorița, care,
după Călinescu, încifrează, involuntar-anacreontic, „existența pastorală a
poporului român” (1982: 58), anticipează fatalismul filosofic al lui Vasile Conta (1845-1882).
(Totuși, acest păcat este cel mai inofensiv din
registrul ideilor deloc gingașe ale lui Conta:
antisemitismul celui care declara nonșalant
că „dacă nu vom lupta contra elementului
jidovesc, vom pieri ca națiune” este mult mai
periculos, fapt care nu i-a scăpat vigilentului
Corneliu Zelea Codreanu.) Chiar dacă, în transcrierea talentată a lui Vasile Alecsandri, balada
Miorița nu este un text lipsit de virtuți lirice,
ideea de amor fati (fără tușe nietzscheene,
firește) funcționează nu numai ca o acceptare
tacită a amenințării unui rău extern, ci chiar
ca o încurajare a practicii non-acțiunii fără
nicio miză inteligibilă. Neexistând în mijlocul
românilor un geniu religios de talia lui Gandhi,
apt să coaguleze rezistența pasivă într-o mișcare politică, de emancipare de sub dominația
unei puteri străine, atitudinea mioritică a condamnat generații întregi de nord-dunăreni la
pasivitate și la eșec pe toate planurile conceptibile (mai puțin pe acela al inventării de scenarii
compensatorii, din snagă protocronistă).
Atitudinea de revoltă deloc urbană a rafinatului și cosmopolitului Adrian Marino
împotriva toxicității acestui mit este explicabilă. Confruntat cu iminența unui atentat la
propria viață, nutrit de invidia unor posesiuni
materiale superioare concurenței, baciul moldovean are o relație cel puțin stranie cu oaia
favorită, convertită, din unealtă erotică (precum
în scenariile preferate ale umorului incorect
politic), în instrument confesional, la limita
inefabilului, care, precum știu deja alpiniștii,
amenință structura antropică a oricărei stâni
din Carpați. Pe scurt, miorița favorită devine
legatarul testamentar al ciobanului grăbit să
se refugieze în marea trecere. Minciuna nupțială din final este o apoteoză a inutilului: o
minimă investigație (pe care, așa cum avea să
ne convingă ingenioasa Vitoria Lipan, femeia
din popor este perfect capabilă s-o mobilizeze)
i-ar fi permis mamei nirvanaticului păstor să
descopere iute adevărul. Călinescu însă nu-și
uită cadența profetică atunci când ne anunță,
peremptoriu, că tratamentul alecsandrinian al
mythos-ului l-a transformat pe acesta din urmă
într-o capodoperă.
***
Cel de-al treilea mit, Meșterul Manole, reușește să strângă sub cheagu-i ignobil nu numai
tușele ortodoxiste ale sacrificiului întru creație
(cele care vor informa orgiile autoimolatoare
ale martirilor legionari), ci și misoginismul
cel mai pur. Călinescu, binecuvântat de zei
cu ochi mai ageri decât ai noștri, deslușește în
el „condițiile creațiunii umane, încorporarea

suferinței individuale în opera de artă” (1982:
60), uitând însă să adauge că nu bietul Manole
suferă strângerea zidului de piatră, ci nevinovatul său adjuvant domestic, soția cea neștiutoare,
Ana. Popularizat de același infatigabil Alecsandri sub titlul Mânăstirea Argeșului, scenariul
mitic are în centru ctitorirea Mănăstirii Curtea
de Argeș, sub patronajul nebulosului NegruVodă (dacă imprudentul Călinescu trasează o
analogie între edificiul de la poalele Făgărașului și Notre-Dame de Paris, atunci de ce n-am
spune aici că miticul coborâtor de pe Argeș
este un Arthur nord-dunărean, minus imbroglio-ul amoros al ultimului?, poate și pentru că
o Guinevere pontică ar forța nepermis cadrele
esteticii). Pentru a se completa lucrarea, s-a
recurs la serviciile unei echipe de dezvoltatori conduse de un anume Manole (pasiunea
recurentă a românilor pentru numerologie este
decelabilă și la acest nivel: textul ne vorbește
despre nouă zidari, în frunte cu șeful de șantier,
care-i depășește net ca valoare). Confruntat cu
eșecul iminent al lucrării (fragmentul de construcție ridicat ziua se prăbușește, invariabil,
noaptea), Manole, ca un bun român ce se află,
nu urmează calea rațională a evaluării periodice – s-ar putea ca zidul să cadă pur și simplu
din erori de proiectare, din pricina materialelor deficitare ori pur și simplu din șpirikismus,
cum ar zâmbi Marius Chicoș Rostoganul –,
ci recurge la scenarii compensatorii revelate
oniric, spre desfătarea de mai târziu a unui
Eliade. Ce-i spune visul premonitoriu tartorului șantierului sacru? Răspunsul este dezarmant
de simplu: prima soție sau soră a echipajului
masonic pe care hazardul o va aduce în ziua
respectivă lângă schele trebuie închisă definitiv
și irevocabil în zidul șubred al edificiului.
Ca în filmele de suspans ieftine, zoom-ul
imaginar al camerei o surprinde chiar pe soția
lui Manole la orizont. Deși îl imploră pe Dumnezeu s-o întoarcă din drum, Preaputernicul,
fiind un personaj imaginar ca oricare altul,
nu poate face nimic pentru a o ajuta pe biata
nefericită. Astfel, Manole este constrâns să-și
zidească soția, despre care mai aflăm că era
și gravidă! Geniul oniric al lui Manole precedă, astfel, gândirea dezarticulat-idealistă a
germanului Humboldt, care susținea, în secolul al XVIII-lea, că numai bărbatul creează
cu adevărat, întrucât o face în sens spiritual,
femeia mulțumindu-se cu (pro)creația în sens
material, fiindcă redusă la biologie și deci la ritmurile simple ale naturii. Totuși, are vreun sens
uciderea oricărei ființe (fie ea și de al doilea sex,
cum ar fi spus Simone de Beauvoir) pentru a
edifica un lăcaș, mai ales unul religios? Corelativ, ce valoare morală mai are respectiva
mănăstire dacă, pentru ridicarea ei, a trebuit
să se recurgă la sacrificii umane? Etica nazistă
a mitului nici nu mai trebuie subliniată, cu atât
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Reflecții
culturale libere
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mai puțin analizată. Totuși, ce s-a întâmplat
cu echipa de constructori, după consumarea
crimei? Simplu: fiindcă voievodul a vrut să se
asigure că meșterii nu vor dezerta în folosul
concurenței, el le-a îndepărtat schelele, lăsându-i pe nefericiți să putrezească pe acoperiș.
În acest moment, ni se inserează, în acest
mit cu difuziune panbalcanică, un fragment
de mit grecesc, al lui Dedal și Icar, conform
căruia cei ingenioși inventează zborul artificial,
construindu-și aripi din lemnul șindrilei, cu
care aterizează în deplină siguranță la poalele
mănăstirii care-și dovedise caracterul letal în
fața unei gravide. Excepția de la regula unui
dénouement fericit este Manole însuși, cel care,
ni se dăduseră asigurări, îi întrece pe toți în
pricepere. De ce a trebuit să fie omorât șeful
de echipă nu ni se spune, dar o minimă lectură freudiană ar devoala o conștiință vinovată,
care nu poate capitula definitiv în fața evidenței
unui crime cu premeditare (sau cu previsare,
în cazul nostru). Finis coronat opus...
***
În fine, ultimul mit, al Sburătorului, de care
elevii de liceu își amintesc cu plictis abia disimulat din pricina versificației omonime puse în
circulație de Heliade Rădulescu și cu ceva mai
multă plăcere grație scenariului eminescian din
Călin, are în prim-plan figura iconică a unei
ființe demonice de sex masculin deosebit de atrăgătoare (un incubus, cum i-ar spune literatura
horror, sau un vampir goth, conform scenariilor
de televiziune din secolul al XXI-lea). Ce pot
comenta eu, în acest debut lamentabil de epocă
depoetizată? Ceea ce părea tensiune erotică
la limita suportabilului în secolul al XIX-lea a
rămas nișa imaginară a indivizilor neadaptați sau
cel puțin adaptați deficitar la condițiile de mediu,
ca să utilizez un jargon darwinian. La Heliade,
asaltul erotic este livrat fără multe fasoane, iar
simptomatologia Floricăi trezește astăzi doar
compasiunea adolescenților mult mai versați
în ludus amoris: „Vezi, mamă, ce mă doare! Și
pieptul mi se bate,/ Mulțimi de vinețele pe sâni
mi se ivesc;/ Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă
iau la spate,/ Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se
pălesc!”. Please... La Eminescu, aceeași obsesie a
sânilor virginali și a extremităților diminutivale
se traduce în tropi ceva mai îndrăzneți sau livrați
cu mai mult aplomb, deși nici aici dimensiunea
experienței nu o depășește pe cea a bovarismului
inocent, revolut de la Coșbuc încoace: „De a vârstii ei căldură fragii sânului se coc,/ A ei gură-i
descleștată de-a suflării sale foc,/ Ea zâmbind își
mișcă dulce a ei buze mici, subțiri;/ Iar pe patu-i
și la capu-i presurați-s trandafiri”.
Zburătorii de astăzi, regret să constat, au un
penchant către o altă dimensiune a botanicii
decât cea deschisă de bujorii olfactivi, anume
către universul etnobotanicelor.
Continuare în p. 10
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Efectul vertigo
în crisalida circumstanțialului

ntâlnirea, de Gabrielei Adameșteanu, este
una dintre scrierile care au suscitat comentarii dintre cele mai diverse referitoare la
subiectul devenit obsedant în perioada imediat
următoare anului crucial 1989, transfugii sau
exilații, și cele referitoare la tehnicile de construcție a narațiunii. Romanul are cinci ediții,
ultima, din 2013 este „definitivă”, ne asigură
scriitoarea. Întrebări îndreptățite pot fi formulate pentru a afla de ce acest lung parcurs al
rescrierii narațiunii (mai 1985, mai 2013), dar
amintindu-ne că și alte scrieri ale sale au suferit
modificări în ediții succesive, vom accepta ideea
că scriitoarea revine asupra textului în ideea de
a perfecționa stilul și a include noi perspective
ale personajelor. Este și procesul pe care l-a
consumat romanul Întâlnirea, de înțeles astfel,
pentru că înainte de 1989 nu puteau fi incluse
în scrieri pagini document: fișa de informator,
note informative, dialoguri cu și despre serviciile secrete. Adăugând aceste pagini în edițiile
de după ’89, putem deduce faptul că subiectul
încă era în atenția scriitoarei, că investigațiile
sale ar putea fi reale și că trimiterile la indicii
de identificare a acestor informații secretizate
însemnă real demers în configurarea profilului
unei epoci sub dictatura comunistă.
Întâlnirea este însă mult mai mult decât un
roman despre intelectualii care au părăsit țara
înainte de ’89 și s-au stabilit în străinătate. Este
romanul întoarcerii în țara natală pentru recuperarea unui trecut, la care personajul principal,
Traian Manu, actualmente director al Institutului de Cercetare a Mediului Mediteranean din
Napoli, Italia, nu a fost martor. Este întoarcerea
la iubirea dintâi, în speranța că o va mai găsi în
viață și confruntarea cu imaginea de acum va
atenua nostalgia unei iubiri neîmplinite. Este
întoarcerea la casa părintească în speranța că îi
va mai găsi în viață pe aceia care au contat pentru
ea. Este întoarcerea în sine, spre a se regăsi și a
accepta că plecarea și devenirea profesională pot
substitui sentimentul de apartenență la un loc
și un timp. Și, asemeni întoarcerii lui Orfeu în
Continuare din p. 9

Călinescu, mare misogin el însuși, nu ezită să
vorbească, pe un ton superior, de mansplaining
(care i-ar ridica în cap toate masterandele de la
SNSPA, plus activistele feministe din țară, câte
or fi ele) despre caracterul eminamente irațional al crizei erotice feminine, al cărei obiect
este reificat de înțelepciunea populară și livrat
prompt, ulterior, de poezia cultă autohtonă:
demonul „dă fetelor pubere turburările și tânjirile întâiei iubiri” (1982: 60). Desigur, sagacii
critici falocrați din cultura noastră au descoperit cu nedisimulată încântare de sine că doar
fetele suferă de tulburări erotice în adolescență,
nu și băieții. Cum spunea, la un moment dat,
Karl Marx despre orientali, ele nu se pot reprezenta singure, ele trebuie să fie reprezentate. Iar
aceasta cade în sarcina relativ ingrată a romanticilor autohtoni. ■

Infern pentru a-și salva iubirea, Gabriela Adameșteanu ilustrează mitul plecării în lumea
umbrelor. Și chiar astfel se termină romanul: la
întoarcerea din România, unde a găsit o lume pe
care nu a recunoscut-o și care l-a dezamăgit și
mai mult, aflând și de moartea
iubitei din tinerețe, în călătoria
spre casa care nu i-a fost casă
în accepțiunea românească de
„acasă”, va trece subit Apele
Styxului într-un firesc al plecării fără remușcări sau regrete.
Și cu atât mai dureros este
finalul, cu cât, într-o manieră
exemplară, scriitoarea demonstrează deșertăciunea vieții.
Personajele par a rămâne în
ipostaza de crisalidă, o evoluție
care încremenește înainte de
a se transforma în fluture. Iar
circumstanțialul, evenimentele istorice, care marchează
destinul personajelor, este
redat printr-o tehnică știută în cinematografie
ca efect vertigo sau transtravul. Efectul mișcării de transtrav este cel al senzației elasticității
spațiului. Traian Manu ar vrea să transfere din
spațiul propriu, al casei părintești, imaginile care
să personalizeze noua sa casă de la Napoli. Nu
va reuși și va dori să unească aceste spații. Nu va
reuși. Același sentiment îl va avea și femeia cu
care își va trăi viața, Christa, cea care a suportat ororile Germaniei naziste și nu poate uita
trecutul, încercând cu disperare să trăiască un
prezent amprentat de umbrele trecutului. Efectul vertigo generează două senzații: prin mărirea
imaginii se obține disiparea sau „spargerea”
imaginii și, a doua, se detașează imaginea personajului de fond. Autoarea încearcă o combinare
a celor două efecte și obține efectul vertigo alternând cele două modalități. Senzația că „le sujet
s’écrase sur le fond de l’image” se produce la
fiecare tentativă a lui Traian de a retrăi trecutul,
de a aduce în actualitate sentimente de altădată.
Confruntarea cu prezentul este devastatoare.
Cea de-a doua senzație, „l’impression qu’il se
détache du fond” este însă cea care dă valoare
tehnicii narative a Gabrielei Adameșteanu: este
pragul dintre lumi, dintre realitate și imaginar,
dintre viață și moarte. Și în această interpretare
pot fi conturate două direcții: real/imaginar și
telling-showing.
Narațiunea cu „distanța mică” este cea care
conduce la impresia că lectorii sunt foarte
aproape de evenimentele din povestire, în
timp ce „distanța mare” arată cum s-au derulat
evenimentele. De aici și schimbarea registrului
persoanei: când vocea interioară a lui Toma,
când a nepotului său, când a Christei, încât
uneori pierzi contactul cu planul istoric invocat. Imaginarul, Lumea fără umbră, cu care
începe romanul este o pagină remarcabilă de
fantastic. Irealitatea conduce în lumea umbrelor sau a personajelor ce au trăit războiul.

Dincolo semnifică o altă Lume, dar și exilul.
Chiar descrierea personajului principal este
sinteză a acestor lumi: „o minte strălucită
într-un comportament arhaic”. În tehnica deja
descrisă, autoarea suprapune imaginea măslinilor împliniți cu ai prunilor
copilăriei. Secvențele imaginative se termină cu o cugetare,
care devine leitmotiv: „Și cine
știe dacă viața nu este de fapt
moarte și dacă ceea ce noi
numim moarte nu înseamnă
într-un fel mai adânc viață”.
Călătoria în România (înainte de 1989) este prezentată
din perspectivă multiplă, stratificată și panoramată. Sunt
vieți seriale cu efect vertigo.
Chiar și destinul lui Traian
și al femeii sale, Christa, par
vieți seriale, care se unesc prin
ceea ce înseamnă pentru el
prezentul, un trecut pierdut,
și pentru ea trecutul, un prezent nesemnificativ. „Ea nu-și va permite niciodată să se
vindece de suferințele trecutului”, suferințe
reale, viața sub bombardamentele asupra Berlinului, moartea soțului, creșterea copiilor fără
suport financiar. Traian are altă formă de suferință: distanța de casă, fiind transfug și tristețea
după întâlnirea târzie cu familia. Iubirea pentru
verișoara lui Cristian și a lui Anton, evadat de
la Aiud, pianista, va fi învăluită în mister, singura certitudine este moartea ei înainte de a
ajunge Traian în România. Întoarcerea nu va fi
și întâlnire, decât după întoarcerea în Italia și
moartea subită a lui Traian în mașină, o întâlnire în Lumea umbrelor.
Rareori, în literele noastre contemporane, a
mai fost evocată cu o atare tragic autenticitate o
astfel de „imposibilă întoarcere” (Radio Europa
Liberă, 16 martie 1990). Trimiterea subtilă la
volumul lui Marin Preda, Imposibila întoarcere,
subliniază valoarea fragmentelor de viață, alternanța povestire/note informative (reale?). Din
ediția a doua intervine în structura compozițională introducerea filelor disparate din dosarul
de securitate. Sunt amintite nume reale, Pacepa
spre exemplu. Este o întâlnire cu istoria trecută
și cea recentă, este o întâlnire cu sine, o confruntare cu vechile remușcări. Este o narațiune
polifonică în care se apelează deseori la discursul indirect liber. Este „o carte a surdinelor”,
cum a numit-o Norman Manea în Plicuri și portrete (2004), având ca supratemă ceea ce rezistă
în literatura oricărui timp: „iscodirea sufletului
omenesc, înstrăinat și exilat oriunde și oricând”.
Gabriela Adameșteanu exersează excelent
pe sentimentele noastre acea alternanță tellingshowing. Și poate cea mai frumoasă imagine
din roman este chipul mamei estompat de
umbra chiparosului, imagine simbol ce unește
cele două lumi prin sentimentul care rezistă
dincolo de uitare. ■
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Bacovia
şi intertextul eminescian

xistă, în legătură cu Bacovia, câteva
„mirări” ale criticii, câteva puncte
„misterioase” și care au dat îndelung
de gândit. Pentru prima, referitoare la discrepanţa dintre gândirea teoretică rudimentară
și realizările poetice, am oferit o soluţie prin
explicarea acelei conștiinţe in actu. A doua,
referitoare la apariţia tardivă a influenţei eminesciene, a fost enunţată foarte bine de Mihail
Petroveanu: „De mirare nu este autoritatea
atracţiei eminesciene, ci data la care se exercită,
mult după ce captivatul își conturase personalitatea, își aflase unghiul de vedere, își formase
maniera.” (George Bacovia, 1972)
Aproape toată critica vede în ultima
perioadă de creaţie a lui Bacovia „istovirea
lirismului bacovian” (Vl. Streinu). Nimeni nu
consideră ultimele două-trei volume bacoviene
drept o altă etapă. Doar M. Scarlat vorbește
despre bacovianism, pe care-l leagă de eminescianism (!), dar tocmai când ar fi trebuit să
analizeze această parte a poeziei lui Bacovia, își
încheie discursul, mulţumindu-se cu această
definiţie: bacovianismul este „una din expresiile individualizate ale neoromantismului din
prima jumătate a secolului XX, apărându-ne
drept un simbolism ruinat, ros de nostalgia
eminescianismului” (George Bacovia, 1987).
În general, Bacovia este văzut ca monocord, iar etapa amintită este considerată una
manieristă, pastișantă până la auto-pastișă.
O cauză a acestei priviri ușor deformate ar fi
faptul că ea este judecată prin prisma simbolismului incipient, a cărui realizare excepţională
rămâne volumul Plumb. Dar, dacă, așa cum
am văzut, este vorba despre o discreditare, o
caricaturizare a simbolismului (N. Manolescu),
mai putem discuta oare despre un model real?!
Și dacă nu, atunci unghiul privirii nu trebuie,
cumva, schimbat?! Și iată cum discuţia intertextului eminescian devine una de importanţă
majoră în cadrul poeziei bacoviene.
Ne surprinde că un analist fin ca Tudor
Vianu nu poate trece de simpla enunţare a
modelului eminescian. El vorbește despre
existenţa a două mari modele pentru literatura
moldovenească – Eminescu și Creangă – și îl
situează pe Bacovia, firesc, în descendenţa
primului, adăugând: „Înrâuririle eminesciene
pot fi din când în când semnalate în versurile
lui Bacovia, printre care uneori este ușor să
recunoști armonia tipic eminesciană” (G. Bacovia în ediţie definitivă, în vol. Figuri și forme
literare, București, 1946). Cu toate că avea la
dispoziţie aproape toată opera bacoviană, el
nu poate sesiza discrepanţa dintre volumele
ultime în comparaţie cu formula definită în
Plumb. Și chiar dacă o observă, aceasta este
pusă tot sub semnul devitalizării poetice.
Și I. Negoiţescu, un foarte subtil critic de
poezie, consideră, de asemenea, că „poezia

bacoviană (de la Plumb – 1916 și Scântei galbene, până la Comedii în fond – 1936) aparţine
expresiilor celor mai semnificative ale simbolismului. Cu mijloacele pe care școala simbolistă
i le-a oferit, acea sumă a sugestiilor care vin din
muzică, din culoarea irizată în jocul luminii,
din confuzia inconștientului, date ale marii
picturi impresioniste, cărora apoi temperamentul poetului le-a adăugat aura fanată a
destinului său, sarcasmul și mania decrepită,
funebrul său aer damnat” (Istoria literaturii

române (I), 1991). Și această poziţie, care situează nucleul inspiraţiei bacoviene în zona de
lumină și culoare determinată de simbolism și
impresionism, va duce la observaţiile nu lipsite
de interes asupra textelor din Comedii în fond
și la care ne vom referi mai jos.
Ajunși în acest punct, cum am mai putea
crede într-o influenţă tardivă eminesciană plasată sub aura ingenuităţii?! Relaţia cu textele
eminesciene nu este nicidecum una mimetică,
epigonică, deci inocentă. Bacovia trecuse printr-o asemenea fază la începuturile creaţiei sale.
Cum a putut critica literară să creadă că un
poet revine, după trei volume de versuri în care
se debarasase de influenţa eminesciană – deși
nu total –, ingenuu, la modelul eminescian?!
Faptul că există o atât de mare confuzie –
chiar ignoranţă, am putea spune, cu un termen
mai dur – în perspectiva chiar a unor mari critici și exegeţi ai poeziei bacoviene, considerăm
ca absolut necesară o analiză cât mai aplicată a
volumului Comedii în fond pentru a putea concluziona definitiv asupra naturii creaţiei bacoviene
din această perioadă, cu implicaţii profunde în
considerarea întregii poezii bacoviene.
Un prim indiciu al naturii poemelor din
acest volum este chiar titlul mai mult decât
sugestiv: Comedii în fond, unde este foarte clar
afirmat caracterul ironic-parodic al textelor
conţinute. Și acest element paratextual este
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foarte important, fiind singurul explicit, manifest, devoalat, singurul, de fapt, care ne asigură
într-o anumită măsură de caracterul intenţional
al acestor scrieri și care ne ferește de o eventuală lectură inocentă. Dar volumul trebuie văzut
într-o continuitate, el concretizează și dezvoltă
niște anticipări care se găsesc încă din volumul Plumb. Discreditarea simbolismului se face
prin ironie fină și prin acea distanţare despre
care vorbeam anterior, așa cum percepem
în poezia Sonet: „Ca Edgar Poe, mă reîntorc
spre casă,/ Ori ca Verlaine, topit de băutură –/
Și-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă.” și mai
ales în poemul Finis: „Departe, în cetate viaţa
tropota…/ O, simţurile-mi toate se enervau
fantastic…/ Dar, în lugubrul sălii pufneau în
râs sarcastic/ Și Poe, și Baudelaire, și Rollinat.”
Aici modelele simboliste sunt imaginate în
postúri familiare, atinse chiar de o aură ridicolă, fiind atașate unor fragmente biografice
derizorii, insignifiante, ca o banală întoarcere
acasă, dacă nu de-a dreptul scandaloase, ca
beţia lui Verlaine, ori cu accente grotesc-fantastice, precum cele din versurile „Dar, în
lugubrul sălii pufneau în râs sarcastic/ Și Poe,
și Baudelaire, și Rollinat”. Aceștia nu mai constituie „marile modele”, ci pretexte livrești,
prieteni de la care se împrumută niște ticuri
sau pe care îi vedem în ipostaze dintre cele mai
stranii (comparaţi cu Epigonii, de exemplu,
pentru a putea sesiza și mai bine diferenţa de
perspectivă asupra tradiţiei, asupra înaintașilor
de la care, totuși, se revendică poetul).
Tocmai de aceea aceste versuri ne apar ca
una dintre cele mai ciudate încercări de legitimare din toată istoria literaturii, și asta pentru
că nu avem de-a face cu o adevărată legitimare,
ci cu o ilustrare perfectă a acelui joc dublu: afinitate și discreditare, detașare în același timp.
Același mecanism funcţionează și în textele
așa-zis eminesciene. Există la Bacovia două etape
în care se realizează contactul cu poezia lui Eminescu: prima, mimetică, a doua, intertextuală.
Pentru o plasare de la început într-un orizont
favorabil, iată două exemple din poeme aparţinând celor două perioade. Primul poem este
Pastel, publicat în volumul Scântei galbene, dar
apărut mai întâi în 1904, cu titlul Adio: „Adio,
pică frunza/ Și-i galbenă ca tine, –/ Rămâi, și nu
mai plânge,/ Și uită-mă pe mine.// Și s-a pornit
iubita/ Și s-a pierdut în zare –/ Iar eu în golul
toamnei/ Chemam în aiurare…/ – Mai stai de
mă alintă/ Cu mâna ta cea mică,/ Și spune-mi
de ce-i toamnă/ Și frunza de ce pică…”
I. Negoiţescu vede în acest poem o melodramă „căreia (Bacovia, n.n., M. E.) îi dă o
demnitate de sepulcru și redempţiune” (op.
cit.). Ea ar veni din acea „muzică scoasă din
ostenitoare artificii”, despre care se vorbea mai
sus. Și, în bună măsură, criticul are dreptate.
Continuare în p. 12
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Cine este Alberto Ongaro?

asionaţii de literatură vor spune că e unul dintre cei mai îndrăgiţi
romancieri italieni ai celei de-a doua jumătăţi a secolului XX.
Fanii benzilor desenate văd în el unul dintre marii scenariști
BD din „Cizmă” și mai ales un foarte apropiat colaborator și prieten al
artistului Hugo Pratt, inventatorul romanului grafic european.
Alberto Ongaro s-a născut pe 22 august 1925 la Veneţia. A trăit
ascensiunea și instaurarea dictaturii lui Benito Mussolini în Italia și a fost
arestat pentru activitate anti-fascistă (distribuirea de manifeste). Fiind
foarte tânăr, scapă doar cu o lună de închisoare și serviciul militar forţat.
La sfârșitul războiului, inspirat de benzile desenate americane care
invadaseră peninsula odată cu trupele aliate, fondează împreună cu
vărul său Mario Faustinelli revista BD „Asso di Picche”. Entuziasmaţi
de noua apariţie, li se alătură diverși tineri colaboratori, printre care și
un oarecare Hugo Pratt, recent întors din Etiopia, unde tatăl său lucrase
ca funcţionar al statului italian.

Alberto Ongaro inventează aventurile personajului principal al revistei,
justiţiarul mascat Asul de Pică, desenat de Hugo Pratt și tras în tuș de Faustinelli. După nici doi ani, benzile desenate din revista Asso di Picche atrag
atenţia unui editor argentinian de origine italiană care propune echipei
editoriale de bază a publicaţiei să se mute la Buenos Aires, oferindu-le
condiţii financiare irezistibile. Evident, cei trei acceptă și se mută în Argentina în 1949. Aici Ongaro scrie o mulţime de scenarii, iar Hugo Pratt și
Faustinelli desenează numeroase benzi desenate pentru revistele editorului
argentinian. Astfel, continuă seria Asul de Pică dar demarează și unele noi,
precum Junglemen (1949-1951), Ted Olsen, el cacique Blanco (1951-1952),
Legion extranjera (1954), toate desenate de Pratt, după scenarii de Ongaro.
În 1957 Argentina intră într-o puternică criză economică datorată
regimului peronist. Benzile desenate sunt plătite din ce în ce mai slab,
așa încât Hugo Pratt începe să colaboreze cu alte publicaţii și chiar să
predea tehnica benzii desenate la o școală de specialitate, Mario Faustinelli se întoarce în Italia, iar Alberto Ongaro se stabilește la Londra,
în calitate de corespondent al Agenţiei Naţionale de Știri a Italiei și
Continuare din p. 11

Observăm aici toate atributele unei pastișe eminesciene (nici aceasta foarte reușită),
cum este cazul și cu Poveste, despre care,
același I. Negoiţescu afirmă în continuare: „Frumosul și rarul poem de o afectivitate cu totul
surprinzătoare, Poveste («Îţi aduci aminte ziua
când ţi-am spus că ești frumoasă»), își trage farmecul nu numai din ironie, din sarcasmul fin
ce contrazice puritatea stării lirice, filtrat deopotrivă de un senzualism amar și placid, ale cărui
reziduuri fizice fac parte din farmec” (op. cit.),
salvând oarecum acest poem într-adevăr surprinzător, care, deși alcătuit după formulă, are
virtuozităţi remarcabile și un are de sentimentalism necunoscut bacovianismului. Totuși, până și
acestui poem pe care l-am fi creditat drept unul
sincer erotic și sentimental, criticul îi sesizează
latura ironică și „sarcasmul fin” de care este
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reporter al revistei „Europeo”, în paginile căreia publică articole, cronici,
povestiri și recenzii de benzi desenate.
În 1964 Ongaro se reîntoarce în Italia, stabilindu-se la Milano, dar va
continua să călătorească în Europa, Africa și Orientul Mijlociu, în calitate
de trimis special al unora dintre marile cotidiene italiene. Revine și la
dragostea dintâi, banda desenată, și colaborează cu scenarii la cea mai
mare revistă pentru copii din Italia, „Corriere dei Piccoli”, în paginile
căreia se va regăsi cu Mario Faustinelli și Hugo Pratt. Împreună cu acesta
din urmă inventează un nou personaj, Ombra, un alt justiţiar, inspirat de
această dată de Batman. Având un talent deosebit la scris și o imaginaţie
bogată, hrănită de lecturile sale din copilărie (London, Conrad, Stevenson, Dumas, Kafka sau Cortezar) era doar o chestiune de timp până
când Ongaro să scrie primul său roman, Il complice, publicat în 1965.
A doua carte, Un romanzo di avventura (1970) îl are ca protagonist
chiar pe prietenul său Hugo Pratt, care apare aici cu numele său real.
După alte sute de scenarii de benzi desenate (multe semnate cu
pseudonime precum Alfredo Nogara), Ongaro revine împreună cu
familia la Veneţia, orașul natal, în 1979. Se consacră în principal scrierii a 16 romane de aventuri și mistere, semnând titluri celebre precum
La Taverna del Doge Loredan (1980 − considerat de unii critici „cel mai
frumos roman publicat în Italia, din 1980 încoace”), La partita (1986,
ecranizat doi ani mai târziu, cu Faye Dunaway în rolul principal), Ombra
habitata (1988, adaptat filmic în 1995, cu Michael York în rolul titular), Il
ponte della solita ora (2006), Athos (2014, cu celebrul muschetar ca protagonist) și Il respiro della laguna (2016 – ultimul său roman). Două dintre
aceste romane au fost traduse și în limba română: Umbra locuită (editura
Echinox, 1991) și Taverna dogelui Loredan (editura Corint, 2007).
În tot acest timp continuă să scrie scenarii de benzi desenate, realizează filme și desene animate și menţine colaborarea − și prietenia − cu
de-acum celebrul Hugo Pratt. Astfel, în 1978, scrie prefaţa la albumul
acestuia, Anna dela Jungla. Patru ani mai târziu, semnează scenariul la un
episod neobișnuit din seria „Corto Maltese” - La congiura del barboncino
d`oro, publicată cu ocazia celei de-a 39-a Bienale Cinematografice de la
Veneţia. În același an 1982 scrie împreună cu Pratt scenariul piesei de teatru
Corto Maltese, care se va juca de peste 140 de ori în teatrele din toată Italia.
Alberto Ongaro este de acum unul dintre marile nume ale literaturii
italiene. Este invitat în cele patru colţuri ale Europei să susţină comnferinţe, i se decernează titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii
din Sardinia, în 2014. Anul următor va primi Premiul „Emilio Salgari”
oferit celui mai bun autor de literatură de aventuri din anul respectiv.
În 2016, la vârsta de 91 de ani, Alberto Ongaro încetează din a
mai scrie, iar pe data de 23 martie 2018 și din viaţă. A lăsat moștenire,
milioanelor de cititori din lumea întreagă, un raft mare de romane și o
bibliotecă imensă de benzi desenate. ■

într-adevăr contaminat. Se observă încă din acest
punct al creaţiei bacoviene tendinţa de subminare a formulei, pe care încă nu o abandonează.
Un al doilea poem, ales drept contrapunct, este
tot unul cu tematică erotică, Ecou de romanţă, din,
desigur, Comedii în fond. Titlul însuși ne deschide
supapa receptării amorţite, pentru că este vorba
nu de o romanţă, deci de o scriere plasată în zona
sincerităţii sentimentale tradiţionale, ci, din nou, de
o ironie, de un sentiment jucat: „S-a dus albastrul
cer senin/ Și primăvara s-a sfârșit –/ Te-am așteptat
în lung suspin/ – Tu, n-ai venit!// Și vara, cu nopţile
ei,/ S-a dus, și câmpu-i veștejit –/ Te-am așteptat
pe lângă tei,/ – Tu, n-ai venit!// Târziu, și toamna a
plecat,/ Frunzișul tot e răvășit –/ Plângând, pe drumuri, te-am chemat,/ – Tu, n-ai venit!// Iar, mâni,
cu-al iernii trist pustiu,/ De mine-atunci, nu vei mai
ști –/ Nu mai veni, e prea târziu,/ – Nu mai veni!”.
Poemul, construit pe așteptare, pe sentimente

nobile, pe permanenţă, ar fi putut avea orice final
ca să fie creditabil, în afară de cel pe care îl alege
Bacovia. Finalul este de operă bufă, este derizoriu
și modifică întregul scenariu poetic. Iubita, așteptată îndelung și în ipostaze și stări conforme cu
anotimpul, este îndemnată la o alegere cel puţin
bizară: dacă tot s-a întâmplat să nu-i fie satisfăcută așteptarea până în prezent – la ce bun de
acum înainte?! Dezabuzarea este singurul sentiment pe care-l încearcă Bacovia în toate finalurile
sale. El vine din oboseală, din dezgust și din acea
nepăsare care, singură, rămâne autentică.
Și această constantă se răsfrânge și asupra
poeziei (inclusiv asupra celei proprii), chiar în
ultimul poem al volumului Comedii în fond, și
care oferă cheia de înţelegere a acestui volum și
a relaţiei cu textele eminesciene în special: „Dar
mereu aceleași uitări!/ Dar, tot aceeași poezie la
infinit!?” (Requiem) ■
Continuare în nr. viitor
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Catedrala Notre Dame
între trecut și viitor

u mai bine de un an în urmă, la această
rubrică (nr. 2 (174), februarie 2018),
publicam un articol intitulat Catedrala
Notre Dame în ruină?. Răspunsul a venit de
curând și este unul devastant!
Ceea ce remarcam atunci este că., în ciuda
numeroaselor proiecte și lucrări de restaurare
– Notre Dame este mai tot timpul înconjurată
de diverse schele –, procesul de ruină avansează
pe zi ce trece. Aminteam și situația acoperișului, făurit de neîntrecuții meșteri medievali din
trunchiurile a șase sute de stejari, care putea
deveni un motiv de îngrijorare. Nu am menționat atunci focul, dar incendiul din 15 aprilie
a distrus, cu flăcările lui nebune, între altele,
chiar acest faimos acoperiș. Și totuși,
nici chiar focul acesta mistuitor nu a
reușit, în ciuda marilor pierderi, să
pună la pământ una dintre cele mai
minunate construcții medievale care
mai stă încă în picioare!
Pe 16 aprilie, marți dimineața,
odată ce fumul se risipise total,
parizienii și specialiștii în prezervarea patrimoniului au putut înțelege
adevăratele dimensiuni ale dezastrului. Astfel, vestea bună este că statuile
și cele două turnuri cu clopotniță au
rămas absolut intacte. Cum intacte,
parcă nepăsătoare la puterea flăcărilor, au rămas și minunatele vitralii
ale catedralei. În schimb turla catedralei, parte integrantă din peisajul
Parisului încă de la mijlocul anilor 1800, a fost
înghițită de flăcări. Pete de cărbune și fum se
pot vedea pe mari porțiuni ale pereților, iar acoperișul, despre care am vorbit deja, cu structura
lui de lemn din Evul Mediu, a ars cum ard niște
surcele, lăsând găuri mari prin care lumina soarelui pătrunde în catedrală. Surse oficiale au
atras atenția că Notre Dame poate să mai aibă
și alte importante și periculoase vulnerabilități,
mai puțin evidente la prima vedere. Cum ar fi,
între altele, fragilitatea plafonului boltit...
Dar, destul cu trecutul!
Încă de la primele imagini ale ruinelor
din catedrala Notre Dame care au apărut pe
Internet și la Televiziune, inginerii din lumea
întreagă și specialiștii în restaurare au înțeles
imediat că, pentru a readuce vechea structură
la trecutul ei glorios, constructorii vor trebui
probabil să apeleze la tehnologia de vârf, cea
asociată îndeobște cu lumea viitorului. Chiar
înainte ca inginerii să poată avea acces la cele
mai ascunse colțuri ale catedralei ce mai ardea
încă cu foc mocnit, experții în design, prezervaționiștii și arhitecții se gândeau deja la ce
tehnologie modernă ar fi cea mai potrivită în
efortul de a restaura unul din monumentele
cele mai iconice ale Europei. Este un exercițiu
speculativ, recunosc ei, dar nu chiar atât de

departe de realitate, cu creația în viitor al unui
UNESCO World Heritage site.
Efortul de reconstrucție și reconstituire se va
baza, mai mult ca sigur, pe experiența dobândită din dezastre ca acela nuclear din Fukushima
Daiichi în Japonia și incendiul de la Muzeul
Național al Braziliei, unde roboți și instrumente
digitale au fost utilizate pentru a pătrunde în
locuri prea periculoase pentru oameni și a replica
în detaliu artefactele afectate de dezastru. În tot
timpul acestui proces de reconstrucție, consideră
experții, cei direct interesați în lucrări vor trebui
să fie în stare să răspundă unei întrebări cruciale: cum să îmbine tehnologia secolului 21, și
rezultatele ei, cu măiestria meșterilor medievali,

așa încât până la urmă catedrala să fie restaurată,
păstrându-și personalitatea de secole? Katheline
Malone-France, directoarea interim a sectorului
de prezervare din The National Trust for Historic
Preservation, o organizație non-profit și fondată
în mod privat din Washington, DC consideră că
rezultatul „va trebui să fie o perfectă intersecție
a tehnologiei cu măiestria, căci lumea întreagă
va urmări cu cea mai mare atenție cum așa ceva
poate să fie realizat”.
De altfel, tehnologie de vârf a fost folosită chiar la stingerea incendiului de la Notre
Dame. În toiul flăcărilor care distrugeau acoperișul, două dronuri comerciale manufacturate
în China și echipate cu camere HD (Mavic
și Matrice M210, făcute de DJI Technology)
zburau deasupra catedralei ajutând pompierii să-și poziționeze tulumbele în așa fel încât,
după cum s-a și întâmplat, să conțină focul și
să salveze cele două turnuri iconice care au
rămas neatinse. „E datorită acestor două dronuri, a tehnologiei absolut necesare în ziua de
astăzi, că am reușit să stopăm flăcările când
tocmai se repezeau spre cele două turnuri” a
spus Gabriel Plus, un purtător de cuvânt al
pompierilor parizieni. În vremea aceasta, la
sol, Colossus, un robot-pompier, arunca jeturi
de apă asupra navei catedralei, contribuind la
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scăderea temperaturii interioare, după cum a
raportat cotidianul „Le Parisien”.
În lunile următoare, care vor fi cruciale
pentru începerea lucrărilor, experții preconizează că va fi nevoie să se aducă mai multe
dronuri echipate cu senzori – ca, de pildă,
minuscule camere și scanere cu laser – care
vor permite inginerilor să evalueze mai bine
distrugerile incendiului și să creeze imagini
tridimensionale extrem de precise în locuri
specifice din interiorul catedralei, începând
chiar cu cele prea periculoase pentru ingineri
ca să ajungă la ele. Jerry Hajjar, un profesor de
inginerie civilă la Northwestern University din
Chicago, apreciază că alți senzori vor fi capabili
să penetreze zidurile catedralei, ca
niște raze X, și să estimeze proprietățile mineralogice și gradul de stres
al structurii. Dar tot acest sofisticat
efort de documentare s-ar putea să
fie mult mai dificil decât la prima
vedere, spune Hajjar, observând că,
cu cât trebuie să se înalțe mai sus
un dron, cu tot echipamentul atașat
de el, cu atât e mai scurtă viața bateriei și timpul cât acesta poate sta în
aer. Asta ar putea să pună probleme
într-o catedrală cu înălțimea de 226
de picioare. Roboți cățărători vor
fi utilizați pentru a testa mai bine
starea de fapt a catedralei și pentru
a inspecta și repara podurile de
oțel. Valoarea folosirii roboților,
adaugă Hajjar, s-a dovedit inestimabilă după
dezastrul de la Fukushima. Pentru că era prea
riscant să fie trimiși oameni în interior, roboții
cățărători au fost în stare să intre și să furnizeze
imagini deosebit de prețioase.
Este, de asemenea, posibil ca mare parte
din harta trdimensională a catedralei, de care
inginerii nu se pot lipsi, să existe deja! În 2015,
Andrew Tallon, un profesor associat de artă de
la Vassar College, decedat anul trecut de cancer,
a comunicat prestigiosului National Geographic
că tocmai terminase scanarea cu laser a întregii
catedrale. Experții susțin că tehnica digitală a
lui Tallon ar putea produce informații cruciale
pentru orice efort de reconstrucție. În plus, o
altă sursă de prețioase informații digitale despre
Notre Dame este... un foarte popular video
game! În 2014, într-un articol din „Vogue”,
Caroline Miousse, o plasticiană care a lucrat la
realizarea video game-ului Assassin’s Creed, a
declarat că a devotat doi ani întregi de muncă
pentru a crea un model digital, în 3-D, al catedralei, atât al exteriorului cât și al interiorului.
Sunt, așadar, destule speranțe ca noua tehnologie, un element mai degrabă al viitorului,
să contribuie la restaurarea uneia dintre cele
mai importante capodopere arhitectonice ale
trecutului! ■
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— Ce bănuiți despre avionul ăsta care a
dispărut de pe toate radarele cu peste un an
în urmă?
— Deocamdată nimic. Adunăm experți
în toate domeniile. Cineva din tot zborul ăsta
trebuie să știe ceva mai mult decât știu ceilalți.
Apoi s-a auzit vocea unui bărbat care vorbea
sigur pe el, așa cum doar un expert în timp
poate vorbi. Mi-a spus cu voce rece și precisă:
— Pentru început va trebui să ne imaginăm
împreună ceea ce nu știm. Necunoscutul trebuie imaginat înainte de-a fi înțeles.
— De ce ar trebui să înțelegem necunoscutul? La ce ne-ar ajuta?
— Aici eu pun întrebări. Mai bine spune-mi cum ai percepe timpul dacă ar fi un fel
de apă, cum l-ai simți? Hai, încearcă! Închide
ochii, relaxează-te și spune-mi ce vezi. Poate fi
important pentru cazul nostru.
M-am supus, ca la o ședință de hipnoză.
Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt
undeva în Caraibe plutind pe spate într-un
ocean liniștit și albastru. Era atât de liniștit ca
apa uitată într-un pahar lăsat pe o masă. Stelele
erau foarte strălucitoare și totul era încremenit
în nemișcare. Niciun val, nicio adiere de vânt,
nici măcar o stea căzătoare.
— Ce vezi? Mă întrebă aceeași voce.
— Nimic. Doar aud un bolborosit care vine
de peste tot.
— Încearcă să numeri, îmi ceru blând
expertul. Imaginează-ți că ești secundarul unui
ceas. Ține-o după mine, unu, doi, trei, patru…
continuă! M-am blocat dintr-odată pentru că
am realizat că nu mai știam să număr. Eram ca
o pendulă oprită, stricată, care nu mai fusese
trasă de multă multă vreme. M-am simțit ca
atunci când eram prins cu o minciună sau cu
lecția neînvățată.
— Trezește-te! Ce zi e astăzi? M-a întrebat
răstit expertul. Ce zi vine după marți, ce lună
după mai? De ce nu răspunzi? Apa în care pluteam a început să se miște foarte încet. Păream
a fi în mijlocul unui vârtej care mă trăgea ușor
în jos. Cineva m-a pălmuit și automat am deschis ochii.
— Cam de cât timp crezi că te afli aici, cu
noi, în această cameră? Dă-mi o cifră aproximativă? M-a întrebat același expert.
— N-am nici cea mai mică idee. Nu mai pot
să fac socoteli, nici să număr. Cereți-mi altceva.
Orice altceva, domnule. Am fost soldat, știu să
mă supun.
Aici s-a făcut liniște dintr-odată. Cei doi
judecători au vorbit ceva între ei, dar nu am
auzit ce spun. Apoi au proiectat pe ecran imaginea unui bărbat mai bătrân și apoi mai tânăr
și m-au întrebat:
— Recunoști acest bărbat?
— Nu l-am văzut niciodată.
— E copilotul acestui avion.
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Proză
(continuare din nr. 4)

O cută a timpului
— Se poate. Nu l-am văzut, nu vă mint.
închis ochii încercând să mă întind pe spate
— Aici nu e vorba de minciună. E vorba pe aceeași perdea de apă limpede și liniștită.
despre timp, și despre lucruri pe care încă nu
— Trebuie să ne întoarcem, mi-a spus ferm
le putem pricepe.
același bărbat. Din casa de peste drum, unde
— Spune-mi, știi unde ai fost toți anii ăștia? stătea o familie de chinezi, a ieșit o femeie
— Aș vrea să știu unde am fost, cum am încovoiată de spate care șchiopăta. Vecina?
Atât de bătrână? Nu eram sigur dacă era ea
ajuns acolo, sau aici, dar nu știu.
— Ce crezi că s-ar fi putut întâmpla cu tot sau altcineva care se mutase în casa aceea.
zborul ăsta?
De ce sunt sigur e că am văzut copacii din jur
— Ceea ce simt e că am stat multă vreme mult mai înalți și mai stufoși decât îi știam și
ascuns într-un fel de cută a timpului. Cinstit asta pe crengile unuia erau patru papagali colorați.
simt, domnule! Eu nu mai văd timpul ca o linie De unde papagali în zona asta? Unde erau cardreaptă care-o ține egal și mereu înainte. Mai dinalii, vrăbiile, graurii? Unde era familia mea,
degrabă ca pe o stofă de mătase prost derulată. casa, douăzeci de ani câștigați nemeritat, cu
Neîntinsă bine se poate cuta pe
care acum nu știam ce să fac.
ici pe colo…
Unde locuisem eu toți anii
— Crezi că noi am putea
ăștia? Pentru că nu poți locui
întinde sau destinde timpul?
doar în timp, sau în nimic. Sau
— Nu știu.
cine știe, poate chiar fusesem
— Mai bine spunem ceva
în acea cută a lui, care ar putea
ce știi. De unde ați plecat?
fi un loc dosit al cerului în care
— Am plecat din Asia, dar
nimerisem din greșeală. Altfel,
habar n-am cum am ajuns aici
mă simțeam bine. Doar că aș
cu tot avionul ăsta de nebuni.
fi vrut să fiu liber, să mă dau
Oare de ce n-am rămas acolo
peste cap, să zbor cu papagalii
unde stăteam pitit? Era atât de
aceia. Eram din nou atât de
bine, atât de bine, domnule! Nu
tânăr!
trebuia să fac absolut nimic, și
Drumul spre aeroport era
mereu reluam nimicul de unde
gol. Plin de mașini de poliție care păzeau toate ieșirile
l-am lăsat. Nimicul nu dispare
și intrările. Am trecut prin
niciodată. Cam asta e tot ce-mi
Man Ray – Obiect indestructibil
labirintul dintre terminale și
amintesc. Ce vreți de la mine?
Eu n-am nicio putere să schimb lucrurile. Dați am intrat printr-o poartă mare direct pe pista
voi timpul înapoi, dacă puteți! Eu n-am furat aeroportului. Mașina prinsese viteză și gonea
nimic și renunț fără nicio pretenție la cei două- nebunește de parcă voia să decoleze. Din față au
zeci de ani. Vreau doar să ajung acasă, să fac un apărut lumini orbitoare și când ne-am apropiat
duș și să dorm…
de capătul pistei, am văzut avionul nostru. Avea
— Chiar vrei acasă? Îți mai știi adresa?
motoarele pornite și scara de îmbarcare trasă
— Vă pot duce acolo cu ochii închiși. la intrarea din mijloc. Era un dublu decker și
Dați-mi o șansă!
m-am uitat spre cabina de pilotaj să văd capul
M-au ridicat de pe scaun și m-au escortat pilotului și al copilotului. Nu am văzut nimic.
într-o mașină neagră cu geamuri groase și mate. Două cordoane de soldați înarmați, cu măștile
M-au pus pe bancheta din spate unde eram de gaz pe față dirijau călătorii spre scara de
închis, înconjurat de gratii. Știam că stau foarte îmbarcare. Erau cu toții îmbrăcați în salopete
aproape de aeroport într-o casă cu verandă și portocalii și aveau pe față măști de spital.
grădină de unde vedeam avioanele care coborau
— Ce se întâmplă? Am întrebat cu o răceală
cu trenul de aterizare deja scos. Doar că avioa- care m-a surprins și pe mine.
nele acelea știau toate de unde vin.
— Nimic. Deschide sertarul din fața ta și
Am ajuns pe strada mea. Am recunoscut pune-ți și tu o mască de protecție.
molidul din fața casei. Toate lucrurile păreau
— Ne tratați de parcă am fi infectați cu
la locul lor, în afara casei mele care fusese un virus…
dărâmată și în locul ei era o groapă adâncă
— Poate că sunteți. Nu vrem să riscăm
în pământ, pe care un excavator continua s-o nimic. Coboară!
adâncească.
— Și dacă refuz?
— Nu mai e timp de târguială!
— Unde e familia mea? Am întrebat, știind
— Ce vreți să faceți cu noi?
că sunt ascultat.
— Soția ta a vândut casa și s-a mutat în
— Nu știm. Deocamdată vă trimitem înapoi
Europa. Copiii sunt răspândiți prin lume. în cerul din care ați coborât. Ai același loc pe
Toți știu că ai dispărut în zborul 737. Mai vrei care ai venit. Nu-ți fie teamă și încearcă să
să cobori?
reînveți să numeri și să te gândești cine ești cu
— Nu. Am privit în tăcere strada și am adevărat. De data asta vom fi cu ochii pe voi. ■
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Andrei
CODRESCU

Cocoașa

Mreaja prezentului când nu mai e prezent.
Iluziile deznodate din curent.
Electricul e ieftin zice Realistul.
Dar soarele nu trece prin acest meleag.
Poeziile-s mai simple când le trag
direct din izvorul subteran al limbii prime.
Netradus mă îngrijesc de pisicile-steag care stau
pe vârfurile stâlpilor din psihicul gulag.
Nu mă traduce dragă, eu sunt simplu.
Un oftat sincer într-o insulă sau arhipelag.
Nu e același lucru dar e plin de vise ca un burduf.
Încheagă-mă, nu-s amplu, plutesc nesaturat.

Forme
Formele așteaptă ca niște delicvenți la diriginte.
A făcut fiecare o greșeală particulară inexplicabilă.
Dirigintele s-a retras de mult la țară, ține stupuri de albine.
Delicvenții au și ei vârsta de mai bine de un secol.
Au fost chemați printr-un anunț în ziar.
N-a știut nimeni cine mai vine sau ce au delicvenții în comun.
Nici cine-a pus anunțul în ziar nu se știe.
S-a pus unul și pe Facebook un mediu încă neinventat.
Nu se simte niciunul bine dar așteaptă resemnați.
Linia-i lungă; fiecare cu gândul la forma de confesiune.
Deodată tresar toți când aud simultan alarma unui ceas
care se pare dă ordin că fiecare are numai un minut.
Atunci își inventează fiecare forma: trenodie, haiku, cvartet.

Eveniment editorial la New York

U

n volum esențial de traduceri din Lucian Blaga, In Praise of Sleep/
Laudă somnului, publică Andrei Codrescu la Black Widow Press,
probabil cea mai importantă colecție apărută vreodată într-o ediție străină, cuprinzând majoritatea poemelor lui Blaga, însoțită de o Introducere
amplă și încheiată cu o bibliografie cronologică a autorului.
Varianta originală a apărut în 1989 La Ohio University Press, într-un
timp când poezia română era, conform
spuselor lui Codrescu, o terra incognita pentru cititorii americani. „Inițial
am dedicat această traducere lui Mihai
Nadin, care pretinde că în urmă cu mulți
ani, la Brașov, i-am vândut două volume
de poezii din Blaga pe când eram licean
în România, dar i-am dat doar unul. Sper
că prin această traducere l-am recompensat. Acum adaug mai multă recunoștință
lui Blaga, care adesea a scris despre dispariția postumă, dar care trăiește în fiul
meu, care-i poartă numele.”
Volumul cuprinde majoritatea poeziilor lui Blaga scrise înainte de era
comunistă, iar unicitatea lui constă și în faptul că un poet transilvănean
aclamat pe scena literară americană traduce din opera poetului transilvănean pe care îl admiră, semnându-i cu grație și devotament pașaportul
de trecere în limba engleză pe teritoriul american.
Este un dar prețios pe care Codrescu îl face poeziei române în general.
(In Praise of Sleep/Laudă somnului de Lucian Blaga, Traduceri de
Andrei Codrescu, Black Widow Press, Boston, 2019) ■
Red.
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Carmen
FIRAN

n prima copilărie credeam că înăuntrul fiecărui om mare trăiesc
mulți oameni mici. Mi-i imaginam ca pe niște copii mai mult
sau mai puțin asemănătoare care abia așteptau să iasă afară și
să fie pe picioarele lor. Oamenii mari le puteau oferi un înveliș protector temporar, doar că aveau și ei limitele lor, iar la un moment
dat nu mai puteau să țină piept armatei de omuleți și trebuiau să-i
elibereze, eliberându-se ei înșiși. Așa îmi închipuiam că apărusem
și eu, din interiorul unui om mare, într-un moment de neatenție,
sau de saturație.
În a doua copilărie, oamenii mari erau niște entități în afara
mea pe care eram îndemnată să mă străduiesc să le imit. Nu erau
neapărat modele de urmat, dar trebuia să le adopt o mulțime de
acțiuni, mai degrabă fizice, cum ar fi să tai carnea cu cuțitul și să
o mănânc cu furculița în mâna stângă. Auzeam mereu: Când ai să
te faci mare..., după care urmau niște promisiuni care sunau mai
degrabă ca amenințări.
În școala primară îi invidiam pe oamenii mari pentru că ei
plecau la serviciu dimineața și nu trebuiau să-și facă temele când
ajungeau acasă și nici nu trăiau cu teama că a doua zi li se va da un
extemporal sau vor lua o notă mică la teză. În adolescență ajunsesem însă să antipatizez un număr destul de mare de oameni mari
care căpătaseră numele de adulți. Unii mi se păreau ridicoli, alții
plictisitori sau pisălogi, unii demodați, alții de-a dreptul enervanți.
Îmi promiteam să nu ajung vreodată ca ei. Expresia Când ai să te
faci mare... s-a transformat în întrebarea Când ai să te maturizezi?
Un alt balaur fluturat de adulți când cu superioritate, când cu îngrijorare. Deocamdată citeam Gulliver în țara piticilor și simpatizam
mulțimea celor mici uimiți de ce li se poate întâmpla într-o zi: să
le cadă un om mare în grădină și ei să nu știe cum să comunice cu
el. Așa e și cu Dumnezeu, mi-a spus bunica, e atât de mare că nu
poate fi nici văzut, nici atins.
Cărțile de istorie erau pline de eroi, martiri, sfinți, regi și conducători. Unii erau mai mari ca alții, dar ni se spunea că ai noștri erau
oricum cei mai mari, doar că nu fuseseră recunoscuți pe măsură la
vremea lor. E adevărat că mulți dintre oamenii noștri mari fuseseră
trădați de oamenii lor mici și chiar uciși mișelește. Așa se scrie
istoria, ni s-a mai spus, oamenii foarte mari nu au viață lungă. Sunt
precum stelele căzătoare, strălucesc o clipă și dispar în aceeași beznă
în care înoată toți, mari, mici și mijlocii.
Triumfalismul naționalist în care trăiam pe atunci glorifica cel
mai mare om în stat și cel mai iubit conducător. Nu-ți rămânea decât
să stai de-o parte de așa măreție pe care o disprețuiai în tăcere, fără să
înțelegi de ce adulții înghit atâtea gogoși fără să se revolte. Când am
ajuns să înțeleg, începusem procesul de maturizare care a luat ceva
timp, până când m-am trezit eu însămi măcinată de vină și neputință.
Diferențele și discrepanțele s-au estompat peste ani și imaginile s-au
voalat în mintea mea, așa cum ai trece cu mașina de la câmpie la munte
printr-o zonă de coline și dealuri iar ochiul ar începe să se obișnuiască
treptat cu colțuri, denivelări și ridicături, forme ascuțite sau magice.
Din fericire sufletul rămâne în urma trupului, la o vârstă când
se spune că te-ai simțit cel mai bine. Și tot din fericire, oameni cu
adevărat mari au existat întotdeauna, au scris, au compus, au gândit
și explorat, iar unii chiar se mișcau invizibili printre noi, învățându-ne cum să recunoaștem adevărul dintre falsuri.
Azi oameni mari sunt tot mai puțini, în schimb au apărut
extra-oameni, super -, supra- și mega-oameni din care bănuiesc că
vor ieși armate de roboți programați să cucerească ce-a mai rămas
din lumea noastră după ce mai marii lumii loviți de mania grandorii
redesenează, cu unelte vechi, hărți noi. ■
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Oana
BĂLUICĂ

D

in partea conservatorilor, cât și din
partea liberalilor, controversele în
jurul unui fenomen precum corectitudinea politică abundă: nu înseamnă, într-un
anumit aspect, cenzură? Nu e normal să o avem
pentru că ne obligă, într-un fel anume, să ne
respectăm semenii și să ne înnobilăm relațiile
inter-umane? Nu sunt jignirile ubicue, astfel
încât ar fi cazul să impunem o dimensiune mai
soft, mai non-agresivă limbajului? Nu denaturează ele limbajul și însăși mintea umană? Sunt
preocupări veritabile și explicabile în societatea
în care trăim, însă, uneori, recursul la anumite
lecturi mai aplicate ne-ar scuti de întregile
dileme și frustrări pe care le acumulăm atât
în spațiul public, cât și în cel privat. Un astfel
de exemplu este splendidul volum semnat de
Frédéric Rouvillois – Politețea. Un dicționar
nostalgic (Baroque Books & Arts, 2018).
Adevărul este că astăzi riscăm să nu ne mai
înțelegem nu doar din cauza ideilor divergente,
în esență, riscăm să nu ne înțelegem inclusiv
atunci când ideile ne apropie, însă terminologia
ne desparte, lucru cu atât mai dezolant. Volumul
lui Rouvillois, compus în manieră alfabetică,
așa cum dictează preceptele oricărui dicționar
demonstrează o idee extrem de simplă: politețea, căldura și generozitatea față de celălalt,
mai ales cea gratuită, care nu așteaptă nimic în
schimb, sunt modalitățile prin care am putea
altera o realitate ce nu mai urmează tiparele
civilității și bunei funcționări. În plus, redactat
cu o admirabilă erudiție și cu umor, volumul
despre politețe ne reiterează un peisaj complex
al manierelor care, deși se schimbă de-a lungul
secolelor, păstrează, în subsidiar, aceeași funcție: anularea agresivității, a mitocăniei, a lipsei
de sensibilitate. De pildă, analizând termenul
„negativ”, Rouvillois apelează la afirmațiile din
tratatul (cu autor anonim) intitulat La Génie,
la politesse, l’esprit et la délicatesse de la langue
française, publicat la Paris, în 1705; în cadrul
acestuia, autorul stipulează că, atunci când ne
confruntăm cu sentimente acute de respingere
a unui fapt, a unei idei sau când avem de exprimat un sentiment mai dur, este bine să apelăm
la construcții lingvistice negative, decât la unele
pozitive, dar jignitoare în semantica lor: „mai
bine ne exprimăm printr-o negație, nu îl iubește
prea mult, decât printr-o afirmație, îl urăște.
[...] Această negație e azi mult mai bine primită decât afirmația: tot în formă negativă o să
spunem, cu mai multă delicatețe, nu reușește
să-i cucerească inima, în locul unei afirmații de
genul e incapabil să-i cucerească inima”.
Îndrăznesc să spun că respectivele considerații au la fel de multă aplicabilitate astăzi, când
suntem obișnuiți să ne etalăm dezgustul sau
dezaprobarea în moduri extrem de ofensatoare,
lipsite de sensibilitate, marcate de tranșant și
imperative categorice – iar pentru a diminua
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Cronică literară

Politețe sau
corectitudine politică?
astfel de asperități și neglijențe în limbaj nu este
nevoie să reinventăm roata (dar sub forma unei
limbi de lemn), ci trebuie doar să deprindem
cultura politeții, care, mai mult decât o particularitate lingvistică, exprimă un anumit gen de
spiritualitate și calitate umană. O spune foarte
bine Rouvillois: „Politețea înseamnă, în mod
fundamental, cizelarea relațiilor, pentru a evita
rănirea celuilalt: pe scurt, înseamnă să netezești,
să elimini asperitățile care ar dăuna fluidității

raporturilor sociale”. Acest lucru nu înseamnă
neapărat să te referi la o persoană decedată cu
sintagma, corectă politic – „metabolic diferit”; înseamnă, mai presus de toate, să respecți
doliul sau perioada de acomodare a familiei, să
te oferi să ajuți, dar în mod delicat și fără a-ți
permite un prea mare grad de familiaritate, să
respecți perioada de oferire a condoleanțelor, să
nu trimiți o felicitare la scurt timp după deces
în care să urezi familiei sau partenerului celui
recent decedat „multă fericire și împlinire”, să
nu utilizezi în cadrul discursului o pleiadă de
expresii religioase dacă știi că familia în cauză
este mai mult laică și seculară. Sunt chestiuni
care par extrem de simple și, cu toate acestea,
sunt lezate sau încălcate la fiecare pas de membrii unei societăți prea puțin preocupați de
situația în care se regăsește cu adevărat celălalt.
Scriind despre China sau Japonia și ceremonialul ceaiului sau obiceiurile orientale, autorul
subliniază importanța cunoașterii obiceiurilor
specifice oricărei țări vizitate, pentru că respectarea elementelor interculturale este unul dintre
fundamentele politeții; astfel, nu te vei declara
oripilat de obiceiurile țării gazdă, nu vei refuza
categoric să îți scoți încălțămintea pe motiv că
în Occident e un obicei care s-a dus de mult, vei
respecta perioadele de tăcere, nu vei contrazice
tranșant dacă știi că anumite obiceiuri și cutume
nu îți permit. Volumul semnat de eseistul
francez degajă, în primul rând, cultură și rafinament, elemente absolut necesare în cadrul social
și în cadrul discursului social și, poate tocmai
de aceea, unora le par perimate sau desuete și
doresc înlocuirea lor rapidă cu alte maniere de
exprimare, lucru care nu este neapărat eronat.

Însă, așa cum subliniază și autorul, de fiecare
dată când dorim să schimbăm regulile, trebuie
să ne punem problema ridicolului: în condițiile
în care noile implementări lingvistice sucombă
des în fața absurdului și ridicolului, trebuie să
renunțăm la ele, pentru că ridicolul contravine
oricărei forme autentice de politețe.
Dicționarul nostalgic al lui Rouvillois abordează în aceeași măsură idei, cutume, obiecte,
construcții frazeologice, locuri și sentimente,
iar unele dintre acestea sunt inspirate din tratatele citite, din istorie mai mult sau mai puțin
recentă și din viața cotidiană. Astfel, despre
bijuterii aflăm că este de dorit să fie purtate cu
cea mai mare discreție: „în Franța, discreția este
una dintre cele mai sigure baze ale politeții și
aceasta din urmă nu suportă nimic din ceea ce
ar putea s-o asimileze unei afișări vanitoase sau
unei tentative de a te impune, zdrobindu-i pe
ceilalți cu superioritatea ta materială. Iată de ce
Clarisse Juranville a scris în cartea Savoir-faire
et savoir-vivre dans les diverses circonstances de
la vie (1879) că «o femeie preocupată de bonton
nu trebuie să poarte prea multe bijuterii din aur.
Poate să se înfrumusețeze cu un ceas, în mașină,
într-o călătorie sau la băi, dar, de îndată ce nu
mai e în toaletă de oraș, diamantele, pietrele
prețioase sau perlele sunt singurele bijuterii
cu care poate să se împodobească». [...] Teama
supremă e aceea de a nu semăna cu un recent
îmbogățit, a cărui unică grijă e afișarea, în mod
cât mai ostentativ, a dovezilor ascensiunii lui
economice”. Se înțelege, același lucru e valabil
și pentru machiaj: discreția primează, deși în
cadrul sfidării acestei reguli nu se aud comentarii despre clasa nouveau-riche, ci despre clădiri și
materiale de construcții – gletul, cel mai adesea.
De altfel, evitarea unor astfel de elemente
ostentative ale bogăției a fost și pe agenda
promotorilor corectitudinii politice, care au
remarcat, pe bună dreptate, că nu este tocmai în
regulă să te duci în satele devastate de inundații
în calitate de persoană oficială purtând pantofi
de mii de euro; dar, mai presus de corectitudine
politică, este o problemă ce ține de educație și
nu poate fi rezolvată cu inventarea unor expresii
precum „solicitat din punct de vedere economic” și „precariat financiar”. Problema în cauză
se poate rezolva, în timp, cu grijă, atenție, educație, cultură și politici adiacente care să adreseze o
mare parte din inechitățile economice. În esență,
trebuie să realizăm cu empatie și solidaritate că,
deși suntem la un moment dat într-o poziție privilegiată, concetățenii noștri sunt semenii noștri
și le datorăm respectul și grija cuvenite.
Politețea. Un dicționar nostalgic este un
volum cu care fiecare dintre noi ar trebui să
se familiarizeze; am descoperi că, respectându-i pe ceilalți și, implicit pe noi înșine, putem
crea o lume mai bună în realitate, nu doar în
nomenclatura terminologică. ■
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nut Hamsun (1859-1952) a fost și încă
este un scriitor mai degrabă exclus din
peisajul cultural contemporan, nu pentru
că textele sale și-ar fi pierdut din farmec sau actualitate, ci din cauza opiniilor politice ale autorului,
care, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
și-a exprimat sprijinul pentru nazism și pentru
guvernul marionetă pe care l-a
avut Norvegia în perioada ce a
urmat invaziei hitleriste.
Cu toate acestea, opera
literară a lui Hamsun nu încetează să uimească și să atragă,
dacă e citită făcând abstracție de orientările politice
ale scriitorului. Iar ignorarea unor romane precum
Foamea, Pan sau Victoria e
imposibilă în orice încercare
de a înțelege evoluția prozei
europene și drumul spre
modernitate pe care aceasta
l-a urmat din ultima parte a
secolului al XIX-lea.
Interesant este și că Hamsun pare a se fi afirmat matur dintr-o dată și liber de tutela vreunei
tradiții culturale, eliberat de povara influențelor
și chiar de sub aceea a afinităților, numeroase
putându-se descoperi, doar aparent paradoxal,
cu urmașii săi, iar nu cu predecesorii. Într-o
epocă în care în Norvegia se scria, în general,
în conformitate cu regulile unui realism dus
la extrem sau dimpotrivă, în funcție de gustul
unui public avid de senzațional și de facil,
Hamsun ignoră toate convențiile și modele
și aduce în prim plan accente psihologice sau
pagini al căror lirism depășea nivelul decorativ și lipsit de profunzime din proza acelor ani.
Utilizarea persoanei întâi, explorarea situațiilor
delicate, descrierea stărilor sufletești greu de
explicat în funcție de arida logică a cauzalității, prezentarea unor conflicte contradictorii,
în care granița dintre buni și răi e anulată, ca și
monologul interior ori fluxul conștiinței reprezintă noutățile pe care Hamsun le aduce dintr-o
dată în literatura norvegiană și europeană, surprinzând cititorii obișnuiți și pe criticii literari,
incapabili să găsească o formulă în care să încadreze acest nou gen de ficțiune ce nu semăna
cu nimic din ce se scrisese anterior.
Poate că nu e întâmplător, acesta fiind contextul afirmării sale ca prozator, că Hamsun a
elaborat cele mai bune texte ale sale la începutul carierei. Astfel, după romanul Foamea,
urmează Pan (1894) și Victoria (1898). Ulterior,
el a început să fie prizonierul propriilor reflexe
de creație și a avut tendința de a transforma în
manieră (uneori chiar în clișeu...) exact acele
elemente care reprezentaseră marea noutate
a creației sale. Însă Pan și Victoria (minunat
traduse în românește de Valeriu Munteanu, cu

o sensibilitate cuceritoare și cu o exactitate și
expresivitate rare!), microromanele de început,
sunt două adevărate bijuterii narative, cucerind încă din primele pagini prin atmosferă,
prin tensiunea psihologică, dar și prin intuirea
elementelor simbolice și a forței expresive a
dialogurilor succinte.
Iar dacă în Pan sunt
descrise experiențele de viață
ale locotenentului Thomas
Glahn, care părăsește orașul și
ajunge în Nordland, în căutarea liniștii, dar descoperă, pe
neașteptate, dragostea, odată
cu întâlnirea cu impetuoasa
Edvarda Mack, fiica unui
bogat proprietar din regiune, totul fiind relatat prin
intermediul rememorărilor
lui Glahn, incluse în text sub
forma unui jurnal, în Victoria,
analiza sentimentelor protagoniștilor atinge desăvârșirea.
Îndrăgostit de Victoria, fiica
unui aristocrat care, chiar confruntat cu
dificultăți financiare, încearcă să-și păstreze
rangul, tânărul Johannes, fiul unui morar, face
tot ce poate pentru a cuceri inima fetei. Având
acțiunea plasată în zona de coastă a Norvegiei,
către sfârșitul veacului al XIX-lea, textul acesta
este povestea unor îndrăgostiți cărora soarta le
stă de la bun început împotrivă. Și, dacă ar fi
doar soarta, poate că Johannes, atât de impetuos și de dârz, ar fi putut-o învinge. Dar tot
împotrivă le stau prejudecățile și oamenii din
jur, o întreagă societate ale cărei convenții nu
vor să se lase înfrânte de sentimente.
Excelentă e descrierea afecțiunii reciproce
pe care o simt cei doi încă din copilărie, pe când
Johannes e adesea chemat la castel pentru a-i
duce cu barca pe copiii stăpânului și pe invitații lor până pe insulele din jur, acolo unde
Johannes e ținut la distanță, făcut să-și înțeleagă
statutul și nu o dată umilit de cei de-o vârstă
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cu el. Doar Victoria îi arată căldură și-l ascultă,
însă, odată cu trecerea anilor, ea devine mai
degrabă indiferentă, iar apoi indiferentă complet (cel puțin în aparență). Johannes pleacă la
școală și devine, cu timpul, un scriitor admirat
și respectat în țară și în străinătate, creațiile pe
care le publică fiind inspirate, toate, de Victoria
și de pasiunea pe care o nutrește pentru ea tânărul de talent. Însă Victoria e deja logodită cu un
ofițer lipsit de calități – dar a cărui avere era de
așteptat să salveze onoarea familiei fetei și să
achite datoriile făcute de imprudentul ei tată...
Iar anii trec, odată cu ei și tinerețea celor doi,
iar ocaziile pierdute nu se mai întorc niciodată.
Johannes însuși suferă la pierderea Victoriei, dar
o pierde și pe Camilla, cea pe care o salvase de
la înec, dar care e atrasă de strălucirea iluzorie
a aristocraților. Iar Victoria se stinge în tristețe
și singurătate, înțelegând mult prea târziu că
iubirea pentru Johannes a fost singurul lucru
pentru care ar fi meritat – ar fi trebuit! – să lupte.
Intensă din punct de vedere psihologic
până aproape la limita suportabilității cititorului, perfectă din punct de vedere al stilului și al
structurii, cartea aceasta s-a impus imediat după
apariție în Norvegia, impunând, deopotrivă, și
modelul perechii de îndrăgostiți a căror poveste
sfârșește tragic, cu câteva accente shakespeariene, e drept, dar cu o artă a expresiei ce-l plasează
pe Hamsun alături de marii scriitori din literatura universală care au abordat această temă.
Pasiunea pe care o trăiesc cei doi îi consumă și,
finalmente, îi distruge, cu atât mai mult cu cât
Victoria e de multe ori ezitantă, incapabilă sau
nedoritoare să-și recunoască sentimentele și să
și le exprime până la capăt. Apropiată, din acest
punct de vedere, de Daisy Buchanan din Marele
Gatsby, tânăra își anulează singură posibilitățile
de salvare prin iubire, făcându-l pe Johannes –
implicit, pe cititor! – să se întrebe dacă îl iubește
oare cu adevărat pe fiul morarului și dacă superficialitatea ei afișată nu este oare și reală. ■
Knut Hamsun, Pan, Victoria.Traducere de Valeriu
Munteanu, București, Editura Humanitas Fiction, 2017.
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ontrar unei percepții simpliste, poezia
nu este doar o expresie a manifestării literare predilect lirice și centrate
pe dimensiunea estetică. Dincolo de asemenea caracteristici generale, poezia comportă
în mod concret un rol multiplu, care o face
pretabilă la o analiză filosofică veritabilă. În
fond, ca parte integrantă a fenomenului artistic, ea se supune implicit unei atare analize în
cadrul filosofiei culturii. De pe poziții situate
în cadrul sau măcar în spiritul romantismului,
diverși poeți și filosofi și-au exprimat viziunea
filosofică asupra poeziei. O
sinteză relevantă a interpretărilor câtorva dintre
aceștia o voi dezvolta în
acest scurt eseu.
În O apărare a poeziei,
eseul redactat în 1821 ca
replică la un articol care
susținea că poezia se găsea
în ultima ei fază de manifestare, poetul romantic
Percy Busshy Shelley a
urmărit să evidențieze rolul
revoluționar pe care-l joacă
poezia pe scena lumii, atribuindu-i diverse conotații
axiologice. De vreme ce
s-a născut odată cu omul
și fiind expresia artistică a
imaginației lui creatoare,
poezia n-ar putea dispărea
decât odată cu acesta. Ea este influența spirituală care mișcă lucrurile, care provoacă reacții
sentimentale și intelectuale, care poate stimula
în plan etic și mobiliza în plan social, politic
sau religios. Potrivit romanticului englez cu
spirit revoluționar și viziune filosofică, poezia,
ca expresie a imaginației, este atât centrul cât și
circumferința cunoașterii, desemnând-o metaforic drept rădăcina și floarea tuturor sistemelor
de gândire. Această conotație epistemologică
a poeziei nu este asertată în mod gratuit, ci se
încadrează în structura eșafodajului ideologic
al curentului romantic ce se afla la apogeul
său la începutul secolului XIX. De altfel, în
chiar centrul ideatic al romantismului se află
teza priorității imaginației asupra rațiunii cu
corolarul ei care afirmă că imaginația fixează
limitele gândirii. Această ipoteză nu denotă
doar că rațiunea nu poate depăși imaginația, ci
și că imaginația reprezintă adevăratul motor al
progresului uman pe care îl elogiază romantismul. Deificarea imaginației de către romantici
se poate observa și în afirmația lui Shelley
conform căreia imaginația este instrumentul
principal al binelui. Valența etică cu valoare utilitară a imaginației sugerează rolul revoluționar
al poeziei în plan politic și social. În viziunea
filosofică a poetului romantic englez, poeții, ca
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Valoarea ﬁlosoﬁcă a poeziei
prin prisma romantismului
exponenții principali ai imaginației benefice,
sunt legislatorii nerecunoscuți ai lumii. Prin
arta lor lirică, ei desemnează valorile, indică
idealurile și identifică binele dincolo de forma
estetică a exprimării lor clasice.
Rolul spiritual, epistemologic, etic sau
socio-politic al poeziei fusese consemnat deja
înaintea eseului lui Shelley în scrierile altui poet
romantic al epocii, germanul Friedrich von
Hardenberg, alias Novalis. Ca un autentic spirit
inovator, Novalis avea să se impună în atenția
posterității printr-o viziune filosofico-artistică
denumită idealism magic,
care îmbina idei ale idealismului transcendental
critic de factură kantiană cu
elemente artistice ale romantismului german timpuriu.
În accepțiunea lui, între
filosofie și poezie nu putea
exista incompatibilitate, căci
ele exprimau o nostalgie
comună prin mijloace sau
forme diferite. Filosoful își
exprimă gândurile într-un
mod mai abstract și rigid,
în timp ce poetul își exprimă
sentimentele și ideile într-o
manieră lirică și expresivă.
În fond, poezia este pentru
sentimente ceea ce este filosofia pentru gânduri.
În perioada postromantică, Nietzsche, un filosof cu un destin demn de
profilul unui erou romantic, a reluat dialectica
dintre poezie și filosofie. În Nașterea tragediei,
prevalându-se de rolul asumat de evaluator
al culturii, el îl consideră pe Socrate drept un
născocitor de mituri și nu ca un gânditor ce
folosește rațiunea pentru a se elibera de mituri,
iar pe presocratici ca pe niște poeți puternici.
Nietzsche îl urmează pe Shelley, când îndeamnă
să devenim poeții propriilor noastre vieți, dar
îl depășește pe acesta când asertează că lumea
în care ne trăim viețile este o creație a imaginației noastre. Și totuși, aserțiunea lui idealistă
coincide cu pretenția romantică cum că natura
însăși este un poem pe care omul îl scrie sub
inspirația imaginației sale.
Asemeni lui Nietzsche, și Heidegger, ca
reprezentant al romantismului paseist, recomandă o reîntoarcere a gândirii și a exprimării
umane către modelul lăsat de presocratici,
recte cel în care gândirea concordă cu poezia.
În filosofia contemporană a artei, Heidegger
reprezintă poziția care reiterează valoarea filosofică a poeziei ce leagă frumosul artistic cu
adevărul filosofic. Fiind o modalitate a manifestării adevărului ființei, poezia este în fond
gândire, iar în gândire caracterul poetic este
încă ascuns. De aceea, conchide fostul filosof

nazist, poezia este chemată să desemneze valorile (divinul, sacrul, binele, adevărul, libertatea
etc.), iar gândirea are menirea să le exprime.
Din interpretările celor patru autori, pe
care le-am redat într-o formă sintetică și unitară, rezultă că poezia are într-adevăr o valoare
filosofică revelată de rolul ei nu doar artistic,
ci și spiritual, etic, epistemologic, socio-politic
sau religios. În oricare dintre aceste domenii
ale culturii umane, poezia a avut impactul unui
semnal de trezire, unui demers mobilizator,
unui indicator valoric sau unui motor eficace.
Și prin poemele lor mitice, filosofii greci presocratici au căutat să spună povestea lumii și
a omului, și să arate cum putem ajunge din
nou în contact cu o realitate de care ne-am
înstrăinat. Prin poemele lor filosofice, poeții
romantici au încercat să înlocuiască vechea
poveste greacă cu una mai bună sau măcar
mai atractivă și poate mai utilă. Povestea nouă
introdusă de mișcarea romantică invocă lupta
pentru a ne depăși trecutul și pentru a crea
un viitor mai bun într-o lume la fel de imperfectă. Sau, ca să-l cităm tot pe Shelley, omul ar
trebui să fie profetul creativ al erei viitoare și nu
supusul rațiunii dogmatice. Ambele povești ne
sugerează că lumea este un poem creat de om
și că omul este sau trebuie să fie poetul propriei
vieți, creatorul și evaluatorul propriilor valori.
Societatea modernă pare a fi în căutarea unei
alte povești despre civilizația umană, dar atâta
timp cât omul își imaginează, gândește și se
exprimă, povestea vieții merge mai departe. Iar
tot ce contează este ca omul să nu-și uite ipostaza de creator dată de vocația de poet. Că-n
orice poet valoros se ascunde și un filosof frust,
ne-o confirmă nu numai Shelley și Novalis, ci
și Homer, Hesiod, Virgiliu, Dante, Shakespeare,
Byron, Goethe, Eminescu, Esenin și mulți alții. ■
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Voi pleca, dar va pleca
şi ploaia…

itind avertismentul de pe coperta a patra
a volumului lui Mihai Firică, Ultimele
zile și viaţa de după (Ed. Tracus Arte,
2017), am fost pus în gardă că voi întâlni un
spadasin care lovește cu sabia sa lirică în stânga
și în dreapta poncifele realităţii, luându-se la
harţă cu dilemele insondabile ale lumii. Adică
o poezie a baricadei, a protestului, a revoluţiei
fără sfârșit. Nimic din toate astea. Mihai Firică
este un reflexiv și scrie o poezie a unui suprarealism suav, cu imagini de o
mare delicateţe, în care sunt
conţinute sentimente pe care
le-aș numi „ale melancoliei”.
Înainte de a căuta poezia
din titlu, am încercat o proiecţie posibilă a imaginarului
poetic cu care s-a înarmat
autorul pentru a întâmpina
inevitabilul cu tot dramatismul
temei. Sigur, așteptându-mă la
surprizele, firești în poezie, ale
unei viziuni subiective. La fel și
în privinţa vieţii de după, având
în minte fie imaginile crude ale
bolgiilor din Infern, fie gesticulaţia serafică a Paradisului.
Mihai Firică nu simte însă
deloc presiunea prestigiului lui
Dante, ci își croiește o cale de imponderabile:
„voi pleca dar va pleca și ploaia/ dragostea și
cele o mie de petale de care se leapădă/ vântul”.
Poetul continuă cu un discurs care amintește
de Ion Mureșan, cel din tinereţe: „un păianjen
cu picioare de sticlă/ ceasul zdrobit/ frica de
atingerea ta îmi strivește pieptul/ să cazi n-ai
decât să cazi/ râzând/ pui mâna pe rană”.
Dramatismul temei morţii este ușor de
identificat însă într-un alt poem, unul din
puţinele care îmi pare „construit”. Poemul
la care mă refer se numește Ziua în care am
înţeles. În patru versuri de început este comprimată întreaga existenţă: „a ridicat un deget
mișcat în pântec/ mi-a vorbit prin zidul de
carne// moarte din palmele tale căuș oricât aș
sorbi apă/ setea mereu mă va răscoli”. Emoţiile
sunt uriașe și au o concreteţe evidentă, deși
poetul încearcă un inutil subterfugiu: „sfârtecat
de dorinţe în visul rupt ficatul splina/ o bucată
din membrul meu/ superior/ iluzie intangibilă
că versurile acestea sunt din alt poem”.
Spuneam că poemul îmi pare „construit”
tocmai pentru că peste câteva versuri se află
un splendid pasaj care poate fi considerat autonom, adică, aşa cum spunea poetul, ar fi din
alt poem. Este acea viziune a vieţii de după,
cu amprenta poetului și cu surpriza pe care
imaginaţia lui aprinsă a plăsmuit-o: „dumnezeu își vopsește îngerii din carton are/ o curte
plină cu înaripaţi care nu urcă la cer/ îmi bate
câte un piron/ în fiecare aripă în fiecare vis”.

Pe de-o parte avem imaginea unei divinităţi
desacralizate și răzbunătoare, iar pe de alta,
efigia poetului în anvergură cristică, pedepsit
pentru vina sublimă de a visa și de a zbura cu
aripile fanteziei. Căci doar fantezia face posibilă recrearea vieţii de către poetul devenit un
adevărat taumaturg.
Am observat că poetul Mihai Firică îşi
începe unele creaţii cu versuri de mare forţă
expresivă. O tăietură sigură, de bijutier. Pare
că masa poemelor poate
fi sacrificată, devenind
aproape eterică: „de azi
înainte plata se va face în
sâmburi/ argintul e doar
al săracilor” (Lacrimi
gemene), „pitit ca iisus
în icoană pe dinăuntru”
(Pe dinăuntru), „aș fi
putut tinereţea mea s-o
înalţ la cer/ ca un zmeu
care stârnește stropii de
ploaie” (După-amiaza
când s-a sfârșit), „mergeam pe strada pustie
eram copilul care/ plânge
cu lacrimi de cerneală”
(Muzica dulce-amăruie).
Cunoscându-l pe
Mihai Firică și ca om al cetăţii am fost, firește,
curios dacă și în versurile sale unda de șoc a
implicării publice lasă dâre. Din perspectiva
mitologiei biblice poetul împrumută ferm
deschiderea sufletească: „dacă ești dispus să
te risipești/ să te împarţi în firimituri gloatei/
nu ai decât să iubești” (Pâine și pește). Omulmasă, cu nevoi puţine, dar permanente, poate fi
cu ușurinţă înșelat cu promisiunile unui viitor
senin: „pâine și pește pentru o mulţime flămândă/ care se satură cu minciună și carton
colorat/ baloane de săpun și arginţi falși”.
Poetul nu va urca pe calul nărăvaș al revoluţiei,
nu va lua în mâini făclia unui ideal care trebuie
înfăptuit cu sângele martirilor. Marea sa bătălie
va fi una a meditaţiei, a claustrării, a rugăciunii:
„cu trudă am purtat și povara lor/ am zâmbit
printre gratiile ruginite”. Asta dacă nu cumva
într-o revoltă care este doar a sa, poetul nu se
va simţi o victimă a destinului, şi, din orgoliu,
va deveni imun la zbaterile zadarnice ale semenilor, care, pentru totdeauna, de la izgonirea
din paradis, sunt supuși degradării și morţii.
Citind cărţi de poezie ale diverșilor autori,
bărbaţi și femei, am căutat întotdeauna să văd
în ce măsură mai acordă atenţie talentului lor
iubirii. Mihai Firică este foarte zgârcit în a se
mărturisi sentimental. Poezia Soarele pierdut
începe minunat: „iubito pe chipul tău palid/
am citit istoria soarelui pierdut”. Ai crede că
urmează o declaraţie înflăcărată, dar lira îi
cade poetului din mâini pe lespezi și cântecul
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său trist se trezește „slăvind cenușa împrăștiată de vânt”.
Poezia lui Mihai Firică este expresia unui
suprarealism suav, versurile sale par notate
dintr-o singură străfulgerare, după cum au
apărut din neant la lumină prin dicteu automat, în care nu contează un proiect anterior,
o schiţă de lucru. Magma izvorăşte din crater,
este plasată direct în pagină și lăsată să se solidifice acolo. Imaginile și versurile se succed,
cu dicţia lor impecabilă, construind astfel
„obiectul poetic”. În felul acesta cred că s-au
„plămădit” poezii precum Omul cu foarfecă
neagră și rea, Furtuna de zăpadă sau, cel mai
elocvent exemplu, Billy.
Se cuvine să insist asupra tonului cărţii. Nu
sunt stridenţe sau violenţe de limbaj, poetul nu
urmează moda în care poetese cu școli zdravene caută să șocheze într-un fel în care s-a
întâmplat în mișcarea de avangardă din prima
parte a secolului 20. Mai degrabă în poezia
Căutătorul de copii imaginea finală ne duce
spre Baudelaire, adică la profunzimile unei
lirici perene. Plasez, spre ispitirea cititorului,
din poezia Muzica dulce-amăruie, aceste frumoase versuri care încheie și poezia: „am să tac
nu voi mai scoate o vorbă/ gura pecetluită cu
pietre/ de azi cuvintele sunt blestemate/ înmormântate în carnea altădată tânără/ împărţită
la sclav”. ■

Mihai FIRICĂ

Închinarea de seară
n-au plecat din viaţă rătăcesc
morţilor vii dumnezeu le arde și sufletul
tăciuni aprinși în negura zilei
limba le e nisipul strecurat dintr-o oră
în alta
trei biserici suprapuse pictate de orbi
mi-au modelat creierul după chipul
și asemănarea lor
imagini îngheţate și o pastă
vâscoasă dulceagă
sub limbă am ascuns medicamentul
m-au pus în genunchi roagă-l pe tatăl tău
să-mi fie mire
astupă cu trupul tău spărtura
din trupul meu
dă-i totuși o ultimă ţigară pe lumea inversă
pleacă privind înapoi
mișcă-te fă ceva mănâncă-ţi inima
șterge-ţi numele
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Constantin Cubleșan – 80

L

a venerabila vârstă de 80 de ani pe care
îi împlinește pe 16 mai 2019, personalitatea lui Constantin Cubleșan este
copleșitoare. Activitatea sa din mediul academic, unde parcurge toate treptele până la cea
de profesor universitar titular și conducător
de doctorate, este dublată în tinerețe de una
intensă în publicistică și mass-media, apoi de
scriitor – poet, prozator, dramaturg, eseist,
critic și istoric literar. O operă de dimensiuni considerabile, diversă ca genuri și specii
literare, fiecare elaborată în stiluri care îl reprezintă și-l singularizează, cu aspirații spre ceea
ce G. Călinescu numea „scriitor total”.
Ardelean domol, echilibrat, modest din
cale-afară, mereu cu bună dispoziție, bunăvoință și deschidere, Constantin Cubleșan are în
jurul său prieteni și discipoli. Cineva spunea
că prin participarea și intervențiile sale în
cadrul Asociației Scriitorilor din Cluj, al cărei
membru este din 1964, C. Cubleșan s-a dovedit
de multe ori un adevărat mediator.
Ca interlocutor are plăcerea comunicării, pe
care o face cu har și umor,
grație unei lecturi întinse și
a acumulării unei experiențe de viață, cu momente
picante pe care nu ezită să
le amintească. Desele noastre discuții sunt aproape în
exclusivitate despre lumea
și viața literară, ambii simțind nevoia și plăcerea de
a le comenta mereu, parcă
pentru a nu le uita sau să
le audă și colegii mai tineri
de breaslă sau pasionații de
literatură.
Constantin Cubleșan
este prețuit și respectat în
cetatea culturală clujeană,
i s-a încredințat conducerea unor instituții de prestigiu precum Teatrul
Național, director timp de opt stagiuni (19801988), unde a dovedit calități manageriale de
excepție; secretar general de redacție al revistei
„Tribuna”, funcție împărțită doi ani cu Augustin Buzura; redactor-șef adjunct al revistei
„Steaua”, redactor-șef al editurii „Dacia”, președinte al Filialei Cluj a USR în primii cinci ani
după ’89. Este distins cu Premiul USR pentru
volumul de proză științifico-fantastică Iarba
cerului (1974), în două rânduri cu Premiul Filialei Cluj (1980 și 1999) și decorat cu Ordinul
Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria
A − Literatură (2004).
Își aduce aminte cu recunoștință de I. D.
Sîrbu, pe care l-a avut profesor în liceu, când
acesta a fost dat afară din învățământul universitar împreună cu L. Blaga, care i-a remarcat
calitățile literare și l-a îndrumat către cenaclul condus de A. E. Baconski. De la debutul

publicistic cu poezii în presa
clujeană (1956) la debutul
editorial cu vol. de povestiri
SF Nepăsătoarele stele (1974),
C. Cubleșan publică constant
numeroase romane, volume
de povestiri și de versuri, de
critică și istorie literară.
Ceea ce uimește la Constantin Cubleșan, la vârsta
rotundă de 80 de ani, sunt
pasiunea și tenacitatea în
exercitarea meseriei de profesor universitar, în paralel
cu cea de creație și cercetare
în domeniul literaturii la care nu renunță în
niciun chip, scriind și publicând cu regularitate
aproape în fiecare an câte o carte în domeniile
în care se afirmă, dar și prezența sa în viața
culturală, păstrarea și consolidarea unor prietenii literare.
Apropierea mea de Constantin Cubleșan
cred că vine și de la hotărârea sa de a colabora − în paginile revistei
„Scrisul Românesc” și la
editura cu titlul omonim
− cu articole și cronici literare la volumele dedicate
lui Eminescu, cu judecăți
de valoare echilibrate,
încât se înscrie cu temei în
rândul eminescologilor. În
articolele și studiile critice
publicate până acum se
remarcă privirea obiectivă,
riguroasă și responsabilă,
mai ales asupra unor
autori care au încercat să
prezinte poetul și opera sa
în imagini deformate sau
tendențioase, neezitând
să-i amendeze cu obiectivitate. Parte din articolele apărute în revista
„Scrisul Românesc” au fost publicate în volumul Eminescu în reflecții critice (2017) în care
analizează și comentează critic 35 de studii
și exegeze, cu interpretări diverse ale operei
poetice și gândirii sociologice, filosofice, economice sau juridice ale lui Eminescu. La fiecare
volum Constantin Cubleșan, criticul, a venit
cu puncte de vedere prin care a relevat sau a
amendat, când a fost cazul, o serie de abordări
și interpretări ale operei eminesciene.
A doua ipostază în relațiile noastre de
amiciție pornește de la faptul că pregătirea
mea medie a avut loc în Transilvania, timp
de opt ani ca elev internist al Școlii Normale,
devenită Pedagogică, din Deva iar întâlnirea
cu Constantin Cubleșan mi-a readus amintirile din acea perioadă de educație în mediul
ardelenesc pe care mi-o asum cu plăcere și
recunoștință. Și trebuie să mărturisesc că nu

de puține ori îmi aduc aminte
și evoc cu venerație profesorii
eminenți pe care i-am avut la
Deva, foarte mulți veniți de
la Universitatea din Cluj, din
motive politice, care mi-au
fost primele modele și în spiritul cărora m-am format.
Ceea ce este de remarcat
în mod deosebit la Constantin Cubleșan, e faptul că
de aproape trei decenii și-a
dedicat activitatea în studierea operei eminesciene,
urmărind cu tenacitate și simț
critic tot ce s-a scris semnificativ în ultimii ani,
publicând volume de comentarii critice cu noi
contribuții la exegeza eminesciană între care:
Eminescu în conștiința criticii (1994), Eminescu în perspectivă critică (1997), Eminescu
în orizontul criticii (2000), Eminescu în oglinzile criticii (2001), Eminescu în universalitate
(2002), Eminescu în reprezentări critice (2003),
Eminescu în privirile criticii (2005), Eminescu în
comentarii critice (2008), Eminescu în reflecții
critice (2017). Alte volume – între care Luceafărul și alte comentarii eminesciene (1998),
Cezara (2002), Ciclul schillerian (2006) și Mihai
Eminescu. Lecturi analitice (2018) – reprezintă
cercetarea sa proprie a universului eminescian,
cu judecăți de valoare, în toate cazurile rigurozitatea și sobrietatea asigurând concluzii dintre
cele mai echilibrate.
În alternanță scrie și publică fără încetare numeroase volume de versuri, romane și
nuvele, proză fantastică, piese de teatru, jucate
pe scenele principalelor teatre din țară (Cluj,
Timișoara, Sibiu, Brașov, Arad, Botoșani etc.).
Ca eseist, istoric și critic literar, C. Cubleșan
scrie și publică o serie de studii monografice de
referință despre Eminescu, Creangă, Caragiale,
Slavici, Delavrancea, N. Filimon, Rebreanu,
Blaga, Cioran, Urmuz, M. Sebastian, Pavel
Dan, Constantin Virgil Gheorghiu, studii
care întregesc bibliografia acestor importanți
scriitori români. Articolele de critică literară
publicate în presă le adună în vol. Miniaturi
critice (1969), pe cele dedicate teatrului în vol.
Teatrul – istorie și actualitate (1978), Teatrul
între civic și etic (1983).
Sunt tentat să-i fac lui Constantin Cubleșan
un portret de creator, cum se cuvine la acest
eveniment, știind însă că cele însemnate de
mine sunt găzduite într-un volum omagial,
unde cei mai îndreptățiți în realizarea acestui
portret sunt clujenii, în mijlocul cărora trăiește
și-și desfășoară activitatea de opt decenii și ei
îl știu cel mai bine, așa că mă rezum a releva
rememorând câte ceva din imensa sa operă atât
de consistentă și diversă.
La mulți ani Constantin Cubleșan, continuă
până la senectute prodigioasa ta activitate! ■
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Casa cu suricate,
noua premieră a Naționalului craiovean

A

re you dreaming? Visezi oare? E întrebarea pe care regizorul Radu Afrim
ne-o adresează încă de la debutul
spectacolului Casa cu suricate, cea mai recentă
premieră a Teatrului Național „Marin Sorescu”,
și care revine în final ca o ciupitură în simțurile amorțite de avalanșa suprarealistă de
personaje, spații și situații care cotropește timp
de trei ore, încercând răbdarea unora dintre
spectatori, pentru a-i cufunda în neverosimilul
oniric al scriitorului ceh David Drabek.
Piesa este deschisă de personajul cel mai
volatil, Samuel(a), întruchipat de Vlad Udrescu,
care etalează nu doar talent comic, ci și o
excelentă capacitate de transfigurare.
Suntem pregătiți, prin versuri
caraghioase, să pătrundem
într-o dimensiune unde
rațiunea e desuetă. Sclipitoare, cu reverberații
hipnotizante, cu elemente vizuale bogate
și construite în detaliu,
o autentică bijuterie
scenografică creată
de Irina Moscu, casa
cu suricate ne ademenește înăuntru
și ne invită să lăsăm
pudibonderia și prejudecățile la ușă. Le-am
lăsa, însă uneori ne întrebăm pentru ce, căci adesea
simțim că o facem pentru
un trivial ieftin și forțat.
Casa-univers devine punctul de gravitație al întregii narațiuni.
Casa cu suricate (cu titlul original Casa de ciocolată) este o lume de sine stătătoare, care se
poate lipsi cu egoism și nonșalanță de oricare
coordonate spațiale și temporale. Autosuficientă și neînrobită de rigori logice sau sociale,
Casa cu suricate este lumea unde personajele
trăiesc îndrăgostite de propria captivitate,
într-o dependență patologică de stranietatea
realității subiective. Desprinderea de barierele

(auto)impuse ar conduce la un dezechilibru
existențial iremediabil. Rozica (Raluca Păun),
Valerica (Iulia Lazăr) și Elena (Ramona Drăgulescu) sunt cele trei surori care împart universul
din casa cu suricate cu fantoma mamei moarte
(Romanița Ionescu) și amintirea tatălui trecut
și el în neființă de un an (Constantin Cicort).
Enormă, Rozica se îmbuibă privind la televizor Ciocolată cu dragoste în cuibul pe care nu
îl poate părăsi. Kilogramele o imobilizează în
fața televizorului, de unde Raluca Păun livrează
cea mai reușită porție din comicului spectacolului, fapt confirmat și de aplauzele de la
final. „Atingerea divină” a lui Lentziu, interpretat de Claudiu Mihail, și el un actor cu
suficiente resurse comice, care o ajută
în această misiune cu decență. În
camera alăturată, Valerica decupează suricate obsesiv, capturată
de prezența spiritului mamei
care are grijă să îi amintească
de pericolul lumii exterioare. Valerica își petrece
timpul înconjurându-se de
suricate pe care le împăiază
și le... ascultă. Suricatele
stăpânesc în mod straniu
casa celor trei surori, construită pe pământul unui
vechi parc, într-un loc care
le-a aparținut cândva acestor
ființe curioase. Tovărășiei lor
li se alătură și cea a unui kitsch
sclipitor, o statuie Buddha adusă
la viață cu haz și farmec de mișcările unduitoare și vorbele cu ecou
ale lui Cătălin Miculeasa, care veghează
și își asumă, pe alocuri, rolul unei conștiințe
a acestui univers suprarealist aproape la fel de
bătător la ochi precum veșmintele sale. Între
pereții casei și în tunelurile ei secrete adesea
amintite de Valerica, realitatea devine moale
precum ceasurile lui Dalí, modelabilă și sonoră
precum Al Bano, câinele din plastilină dăruit
Elenei de către cel care îi va zdruncina universul, Ion (Alex Calangiu). Valerica nu a ieșit

Fotografii din arhiva Radu Afrim

niciodată din casa cu suricate și nu o poate
face, căci afară se poate întâlni cu pasărea mare,
neagră, despre care mama sa o avertizează și
după moarte. Ea rămâne, așadar, în bucătărie,

cu suricatele sale, unde universul îngrozitor
care pândește la ușă nu o poate ajunge. Dar
tatăl său îi lasă moștenire o misiune care o
invită să înfrunte lumea. Va reuși oare? Iulia
Lazăr, cu alura sa excentric-magnetică, nu ar
fi putut lipsi din această hiperbolă a bizarului. Romanița Ionescu, mama-fantomă care o
însoțește din umbră, reușește să compună și
ea o prezență nefirească și încadrată perfect în
tabloul fantezist al poveștii, ajutată îndeosebi
de amănunte posturale și privirea nevrotică.
Elena este singura care muncește și are contact
cu lumea exterioară. Ea își hrănește surorile cu
biscuiți populari pe care îi procură de la pacienții surdo-muți pe care îi îngrijește în calitate
de asistentă.
În universul comic și, deopotrivă, lugubru
al casei cu suricate, drama și hazul alternează,
se întrepătrund, capătă noi sensuri, adesea
redate în rime care contribuie la atmosfera
bizară. Vulturi cu cap de bec pândesc suricatele,
întocmai cum destinul pare să le pândească pe
surorile cufundate în propria realitate. Umorul
ieftin și spectacolul care alunecă adesea spre
circ din cauza tușelor exagerate, dar savurate
cu o (surprinzătoare) generozitate de public,
ascund, însă, o temă importantă, care poate
aluneca printre degetele celor adulmecați de
stridență și orbiți de aceasta: inadaptarea și
fuga de realitatea înspăimântătoare, covârșitoare. Radu Afrim reușește să construiască
un univers întreg cu destoinicie și cu ajutorul esențial al Irinei Moscu, însă la final poți
simți că, după trei ore de stridență tărăgănată,
ai ratat șansa de a ajunge la secretele din tunelurile casei cu suricate. ■
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hakespeare este cu noi! Spectacolul cu
Richard al III-lea, de W. Shakespeare,
anunțat de Andrei Șerban ca un omagiu
la adresa regretaților și neuitaților Lucian Pintilie și Liviu Ciulei, și-a motivat cu brio acest
gest pilduitor nu numai prin bine întemeiata
prețuire și gratitudinea regizorului față de acești
eminenți oameni de artă și cultură profesională. El ne-a dezvăluit și convingerea că a sosit
timpul ca teatrul să se implice mai semnificativ

Scenă din spectacolul Richard al III-lea

în frământata noastră viață socială, oglindind
adevăruri pline de miez și atitudini tranșante,
așa cum s-a întâmplat adeseori pe această scenă,
dar nu numai acolo, și în perioada de grație
ori de mari performanțe ale teatrului confruntat atunci cu o cenzură politică agresivă, dar
slujit cu demnitate și inflexibil profesionalism
de artiști din stirpea celor numiți aici, iluminată și prin crezul și fapta lor. Fără a pierde din
vedere filoanele emblematice ale capodoperei
shakespeariene, legate de mecanismele și atrocitățile ce au populat încoronarea unuia dintre
cei mai întunecați și sângeroși protagoniști ai
acestei dramaturgii, odată cu înțelesuri perene
vizând în general condiția umană, spectacolul ni-l aduce pe acesta printre noi, nu numai
printr-o înfățișare tragică dar și plină de umor,
ci prin referirile semnificative și consistente
la realitatea noastră, prin îndemnul de a nu
accepta să trăim oricum, să suportăm hoția și
impostura, să ne înfruptăm din hrana otrăvită
a discursurilor mieroase și a promisiunilor
deșarte ale politicienilor.
Dincolo de unele lungimi sau de acel glissando al „contemporaneizării”, de la zona
implicită către cea explicită, uneori cu replici
și mici discursuri ce riscă a trece dincolo de
spiritul textului și de farmecul creației propriu-zise, spectacolul lui Andrei Șerban este
memorabil prin ardoarea atitudinii regizorale
și nu mai puțin prin virtuțile actoricești puse
în valoare de directorul de scenă, subordonate
acestei lecturi artistice atât de personale, datorită căreia aflăm lucruri noi despre valoarea și
actualitatea piesei, dar și despre personalitatea
excepțională a unor actori ca Marius Manole
(Richard al III-lea), Cornel Scripcaru, George
Ivașcu, Rodica Lazăr, Alexandra Fasolă, Lucian
Ifrim, Mirela Gorea, Adrian Ciobanu ș.a., unii
dintre ei împlinind chiar mai multe roluri.
Comedia în fel și chip. Pe afișul Naționalului bucureștean, după unele discursuri artistice
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Trei premiere bucureștene
de un profund dramatism și provocatoare
arhitectură scenică, așa cum a fost aceea cu
Pădurea spânzuraților, comedia își reintră în
drepturi prin două premiere cu săli pline și
aplauze entuziaste, înfățișând însă spectacole
foarte diferite ca tonalitate și desfășurare din
care nu a lipsit nici neprevăzutul mai puțin
vesel. Primul este acela cu titlul Noii infractori,
de Edna Mazya, romancieră, autoare dramatică,
scenaristă și regizoare din Israel, apreciată mai
ales pentru piesele sale, jucate pe numeroase
scene din lume, inclusiv în România, unde
Jocuri în curtea din spate a fost bine primită
de public și critici. Asistăm mai degrabă la o
comedie amară, în care îngemănarea tristeții
cu hohotele de râs conferă spectacolului vioiciune și atractivitate. Este povestea unei familii
onorabile, a cărei situație financiară se apropie
însă vertiginos de naufragiu, până când destinul
sau întâmplarea sau norocul, cum vreți s-o luați,
îi întinde o nesperată mână de ajutor. Această
mână aparține însă unei inimoase…prostituate, datorită căreia tihnita locuință devine un
clandestin și prosper bordel. Totul se încheie
cu imaginea mai puțin plăcută a stăpânei care,
aflată dincolo de gratii, înconjurată de la dis-

Scenă din spectacolul Noii infractori

tanță de recunoștința și afecțiunea celorlalți
membri ai familiei, nu ezită a ne mărturisi,
printre lacrimi, că perioada conviețuirii cu
tinerele practicante ale celei mai vechi profesii
din lume a fost și cea mai veselă din viața ei.
Cu o bună intuiție a căilor de succes și o distribuție inspirată, cu știința măsurii și a evitării
concesiilor făcute prostului gust, regizorul Ion
Caramitru reușește să omogenizeze o echipă
de actori de diferite vârste și straturi de experiență profesională, insuflând în chip manifest
bucuria jocului aproape fiecăruia dintre ei.
De aici, momentele de har pe scenă și de haz
contagios în sală, generat de evoluția complexă și excepțională a Virginiei Mirea în rolul
principal, de imaginea talentului, a instinctului comic afirmate la vârste diferite de Ileana
Olteanu, Diana Sar și Cosmina Olariu, alături
de Afrodita Androne și Teodora Mareș, sau,
ca o plăcută surpriză, de octogenara Alexandrina Halic, ori susținute de replica adeseori
antrenantă dată partenerelor de scenă de Silviu
Biriș, Andrei Finți, Alexandru Hasnaș, Mihai
Verbițchi și Daniel Badale, acesta amintindu-ne
de primele sale evoluții bucureștene pline de

neastâmpăr, de candoare și umor cuceritor.
În plus, un caiet-program bogat și elegant,
înnobilat prin crochiurile lui Horațiu Mălăele
și portretele minunat de sincere, de expresive
și de afectuoase semnate de Cristiana Gavrilă.
Cel de-al doilea spectacol, găzduit de Sala
Studio, cu Preșul, de Ion Băieșu, ne-a adus
aminte de întrupările strălucite ale textului
la numeroase teatre din țară înainte de 1989,
dar mai ales, la Teatrul Național din Craiova
și la Teatrul de Comedie, unde performanțele
regizorale și actoricești au făcut ca unele dintre
replicile de pe scenă să răsune multă vreme
în memoria publicului iubitor de comedie,
concurându-le poate pe acelea din Tanța și
Costel, producție datorată Teatrului de televiziune. Aproape de jumătatea reprezentației, am
trăit cu toții și tensiunea unei situații aflate la
polul opus celor întâlnite pe scenă. Mai precis,
unul dintre spectatori a suferit un infarct, fapt
pentru care spectacolul s-a oprit aproape o
jumătate de ceas până când, cu ajutorul echipei de la Salvare și al bunului Dumnezeu,
acesta a plecat „pe picioare” și nădăjduiesc
că va trăi frumos până la adânci bătrâneți,
cu sau fără să cunoască și cealaltă jumătate a
piesei lui Băieșu, văzută de noi până la finalul
aplaudat îndelung de spectatorii mulțumiți că
„totul e bine când se sfârșește bine”. O ușoară
„oboseală” am simțit, totuși, fie la auzul unor
replici mult mai adecvate, mai „miezoase” în
condițiile social-politice ale vremii în care a
fost scrisă piesa, fie în ce privește strădania
regizorului de a mai inova înlăuntrul succesului său de odinioară, fie chiar în evoluția
unor interpreți, poate influențată însă și ea de
incidentul nefericit petrecut în sală. Oricum,
calitățile bine cunoscute pe frontul comediei și
devotamentul profesional i-au condus la acel
liman al aplauzelor întotdeauna nădăjduite (și
întotdeauna însoțite de nebunia contagioasă
a ridicatului în picioare) pe Marius Rizea, cu
uriașa lui sangvinitate, greu de stăpânit, Emilia
Popescu (în rolul Filofteia, interpretat alterna-

Scenă din spectacolul Preșul

tiv cu Raluca Petra), Alexandru Bindea, Ovidiu
Cuncea, Tomi Cristin, Monica Davidescu, Tatiana Constantin, Eduard Adam, Erika Băieșu
ș.a. Decorul lui Puiu Antemir și costumele
Lilianei Cenean au adus și ele o picătură de
farmec în povestea de astăzi și de ieri dăruită
nouă de Băieșu. ■
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De la Ovidiu la Eminescu

S

ub acest generic, Emil Boroghină,
societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu” și întemeietor al
Festivalului Internațional Shakespeare de la
Craiova, ajuns la a XI-a ediție, susține de mai
mult timp un recital realizat după lirica din
exil, Tristia și Epistulae ex Ponto a lui Publius
Ovidius Naso și din creația eminesciană. Recitalul vine după ce a susținut unul asemănător
intitulat Lumea-ntreagă e o scenă la închiderea Anului Shakespeare ‒ 400 în sala Teatrului
„Nottara” din București unde a avut loc și acesta
în premieră. Se pare că Emil Boroghină simte
nevoia ca între edițiile Festivalului…, care se
desfășoară din doi în doi ani, să-și completeze
cariera de actor cu asemenea recitaluri pe care
le susține cu succes în țară și în străinătate.
Spectacolul face parte din proiectul Limba
latină, prima instituție a Europei, propus de Radu
Boroianu, fără a fi vorba, lingvistic, de valoarea
de difuzare globală a limbilor neolatine, ci mai
degrabă de aspectul cultural. De reținut inspirația lui Emil Boroghină în alegerea celor două
personalități: Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin,
despre care Arghezi scria că „este marele nostru
strămoș de limbă, de scriere și de sânge… poet
al nostru ca și Eminescu” și Mihai Eminescu,
pe care autorul Cuvintelor potrivite îl considera
„sfântul prea curat al ghersului românesc. Din
tumultul dramatic al vieții s-a ales un Crucificat. Fiind foarte român, Eminescu e universal…”
Desigur, cei doi mari poeți l-au fascinat și pe G.
Călinescu, criticul apreciind că, în Tristia, Ovidiu
este „întâiul mare romantic european”, „Ovidiu
este al Italiei și al României, precum este al lumii
întregi”. Vorbind de Eminescu, marele critic
releva: „Rar se întâmplă ca un poet să fie sigilat
de destin să ilustreze prin el însuși bucuriile și

keanos
Convorbiri literare, nr. 4 (280), 2019, cuprinzător ca întotdeauna materiale diverse pentru o
lectură pe toate gusturile. Se deschide cu amplul
studiu Vlahuță un îndrumător, gândit foiletonic de
Cassian Maria Spiridon, din
care reținem, între altele,
spusele autorului ce-și încredința în martie
1892 „Convorbirilor literare” poemul Unde ni
sunt visătorii?: „Poezia poate rămâne frumoasă
și fără să aducă servicii unui partid politic, și
fără să pledeze cauza unei clase sociale”. Cronologic, urmează un dialog dintre George Motroc
și Dan Grădinaru, intitulat Ne găsim în mit Ion
Creangă, în care sunt relevate aspecte din biografia fascinantă a marelui clasic. Pornind de la
versul lui Lucian Blaga, „O boală învinsă e orice
carte”, Elvira Sorohan se referă la recenta carte,
Transparența, a lui Radu Vancu, publicată la

durerile existenței, și de aceea multă vreme Mihai
Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche.” Toate aceste considerații spectatorii le-au
putut observa în programul de sală, în posesia
căruia au intrat de la începerea recitalului.
Despărțiți prin timp și modalitate poetică,
cei doi autori, deloc ușor de interpretat într-un

întâi, de pomii înfloriți și ape curgătoare, în
partea a doua, a dat o imagine exuberantă.
În lunga sa carieră din teatru, Emil Boroghină și-a dovedit calitățile de manager, mai întâi
ca director al Naționalului craiovean reușind, cu
aportul unor mari regizori, precum Silviu Purcărete, să situeze teatrul la cea mai înaltă cotă
artistică, spectacolele bucurându-se de
un mare succes în țară și peste hotare. A
fost o perioadă când spectatori, alții decât
cei din Bănie, veneau să vadă spectacolele
de la Craiova, ceea ce s-a mai întâmplat
cu câteva decenii în urmă, dacă nu mă
înșel în 1956, când Vlad Mugur, în calitate de profesor și regizor, a venit în Bănie
cu promoția de actori a Institutului de
Artă Dramatică și Cinematografică „I. L.
Caragiale” din București, între care Amza
Pellea, Gheorghe Cozorici, Silvia Popovici,
Foto de Florin Chirea
Constantin Rauțchi, Dumitru Rucăreanu,
recital ca acesta, Emil Boroghină, înzestrat cu Sanda Toma, Victor Rebengiuc... care au dat teao memorie prodigioasă, cu calm și fără teatra- trului craiovean o infuzie de tinerețe și valoare.
lizare, ne-a adus în față figurile vii ale marilor Primul spectacol a fost cu Discipolul diavolului
poeți. Scenografia semnată de Alina Hristea a în cadrul „Centenarului G. B. Shaw”, cu Sanda
ajutat spectatorii prezenți în sala „I. D. Sîrbu” Toma în rolul Essie, dar premiera cu Bumbury
a Naționalului craiovean să asculte cu răbdare (Ce înseamnă să fii onest) a fost marele succes al
spectacolul de aproape două ore, pe ecran colectivului, spectacolul fiind elogiat de T. Vianu
putând fi citite versurile în șapte limbi ‒ latină, într-un număr din „Contemporanul”.
italiană, franceză, spaniolă, portugheză, engleză
A doua inițiativă managerială a fost Festivași germană. Cu o muzică special scrisă pentru lul Internațional Shakespeare de la Craiova care,
acest spectacol de Bogdan Marinescu, imagini de la început, s-a dovedit importantă, crescând
editate de Marius Perțe și Ciprian Duică, având calitativ de la o ediție la alta, cu participarea de
sprijinul artiștilor vizuali Iulia Pană și Șerban trupe teatrale de pe toate continentele, ceea ce
Savu, recitalul lui Emil Boroghină s-a constituit a permis integrarea în Rețeaua Festivalurilor
într-un spectacol complex încheiat cu versurile Shakespeare, ca unul dintre cele mai imporlui Marin Sorescu din Trebuiau să poarte un tante festivaluri dedicate marelui Will.
nume. Figura lui Emil Boroghină proiectată pe
Recitalul lui Emil Boroghină a fost un
fundalul dominat de zbuciumul mării în parte regalo pentru spectatorii craioveni. ■

Humanitas, iar Gheorghe Grigurcu e găzduit,
ca în toată presa culturală românească, cu interminabilele extrase de lectură, ca la numai câteva
pagini să putem citi prima parte Din aforismele
Papei Francisc (Înaltul Prelat ales Membru de
Onoare al Academiei Române în 2017), care se
încheie astfel: „Adevărul este revelația minunată
a lui Dumnezeu…”. Corespondența Nicolae Labiș ‒ Doina
Sălăjan, parte I, inedită, cu o
scurtă prezentare de Mircea
Coloșenco, îmbogățește corespondența poetului
cu opt scrisori din care se desprinde puternica
afecțiune dintre cei doi. Rubrica de poezie se deschide cu poeme de Adi Cristi, ca omagiu la 65 de
ani, și mai cuprinde poeme de Ioana Diaconescu,
Nicolae Mareș, Mircea Stâncel,
Marcel Miron, iar proză semnează
Ștefan Mitroi, Nicolae Iliescu, Constantin Gherasim care merită citite.
Suplimentul de Cultură (nr. 642/ 2019) ne
propune o serie de articole și eseuri dedicate unei
game largi de teme culturale, de la literatură și

politică, până la muzică și artă, dar și un dosar
intitulat, sugestiv, Idiocrația, realizat de Radu
Cucuteanu; în cadrul acestuia, mai mulți intelectuali români sunt invitați să răspundă la o serie
de întrebări pe marginea peisajul cultural și politic românesc, precum: Cum poate fi guvernată o
țară în această formă?, Ce rămâne de făcut? etc.
Printre respondenți se numără Răzvan Chiruță,
Ion Bogdan Lefter, Bogdan Crețu, Alexandru
Călinescu. Andrei Crăciun realizează un inventar al cărților citite în 2019, volume care au
impresionat, într-un fel sau altul, lectorul, printre care menționează: O viață de om, de Robert
Seethaler, Istoria lui Mayta, de Mario Vargas
Llosa, Hemingway și cu mine, de Paula McLain
etc. Într-un text intitulat Doctrina puterii, Radu
Pavel Gheo face o incursiune în istoria politicii românești, deplângând
lipsa autentică de poziționare, ideologie, lideri și atitudini. Iulia Blaga
prezintă, în cadrul rubricii dedicate filmului,
pelicula Free Solo, care a primit Oscarul pentru
lungmetraj documentar în 2019. ■
Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

P

Refuzul programat al celebrității derizorii

ictorița Florentina Voichi vine în
fața publicului craiovean cu o suită
importantă de lucrări, cu o sumă de
picturi populate repetitiv, obsedant cu personaje care în mod manifest aparțin câtorva
fire narative distincte.
Călin Stegerean, responsabilul curatorial,
sesizează pericolul unei aglomerări de direcții
și semnificații, sesizează cumulul de sensuri și
mesaje de natură să producă poate confuzie,
să genereze neclaritate și decide un anumit
tip de secvențializare a discursului ideatic,
decide fragmentarea parcursului expozițional.
În prima etapă suntem lăsați pradă asaltului
de forme, de sensuri, de conotații când tragice
și fără speranță când calme și conciliante, și
pentru a ne putea regăsi suflul, pentru a ne
reechilibra sufletește ni se propun drept intermezzo relaxant o suită de peisaje. Peisaje cu
un soare stins, cum tremurătoare revărsări de
tenebroase brunuri aglutinate mimând monumentale forme de relief. Aceste peisaje emană
atât de multă tensiune încât nu pot funcționa
decât ca o sincopă vizuală nu și una ideatică.

Discursul principal ce s-a dorit a fi întrerupt
rămânând în continuare unul grav.
Urmează a doua etapă, suntem introduși în laborator, aflăm cum era orchestrată
întreaga alchimie, acum putem înțelege de
ce dar mai ales cum din puzderia de forme,
tonuri și sensuri rezultă poțiunea magica și ia
naștere, miraculosul filtru.
În ultima sală, deja familiarizați cu registrul plastic al artistei, suntem într-un fel
informați despre posibile direcții diverse,
cu fiecare lucrare în parte aflăm câte ceva
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legat de ambitusul cantautoarei, despre cât
de profund este limbajul, despre cât de vastă
este paleta. Este ca atunci când parcurgem un
roman în foileton și la sfârșit aflăm invariabil
un va urma. La Florentina Voichi decelăm
o abordare de tip manierist ancorată în orizontul plastic renascentist,
perioadă în care Arta a trebuit
să-și reinventeze instrumentele,
să-și reconstruiască genomul
greco-roman puternic alterat
de secole de prigoană barbară
și contrapondere fundamentalist creștină. Artista apelează la
un instrumentar de tip manierist ancorându-și rădăcinile
în patul germinativ, ofertant,
fertil dar mai ales nealterat al
Renașterii. Suntem în postura
de a identifica un tip de argumentație ce folosește metode de
reevocare, de transcendere, de
relecturare a unui bagaj plastic
de o rară bogăție pe care s-a
restructurat plastica europeană
modernă. Nu aș califica pictura
autoarei drept una categoric neo manieristă,
doar metodele utilizate și universul sondat,
ele sunt cele ce pot asigura temeiul pentru un
diagnostic afirmativ chiar dacă și acesta poate
fi unul riscat sentențios și ezitant abreviant.
Personal percep pictura Florentinei Voichi
drept o ilustrare a resemnării, la ea chiar și
licărul de speranță este de îndată estompat, nu
vine neapărat din oboseală ori din epuizarea
resursei cât mai ales din înțelegerea deplină,
superioară și profundă a legilor firii.
Resemnarea pictată de Florentina Voichi
nu este o înfrângere, nu este un abandon, este
un moment concluziv, un mod de a intra în
consonanță cu cosmosul, un mod de a-i traduce vuietul confuz și aparent distonant într-o
sublimă și armonioasă simfonie celestă.
Încă de la primul contact cu pictura Florentinei Voichi ai un straniu sentiment de
déjà-vu, modul în care îți iese în întâmpinare
se petrece pe niște coordonate monumentale
pe de o parte, dar care își păstrează în mod
paradoxal cordialitatea și franchețea pe de alta.
Personajele sale transmit sentimente încărcate de gravitate, mesajul este întotdeauna
cardinal, încărcat de sensuri profunde, reverberații substanțiale și consonanțe capitale,
ele degajă un aer solemn, sacerdotal poate în
anumite momente. Le aflăm fixate în posturi
stabile, afișând atitudini severe, degajă permanent, un soi de demnitate formală apărând la
prima vedere într-o poză invariabil inertă.
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Așa stau lucrurile doar dacă ecartul între
pânză și privitor este mare pentru că dacă
ai curiozitatea de a căuta în detaliu, într-un
plan macro, lucrurile, vei constata, suferă o
schimbare radicală. Vei descoperi o fierbere
cromatică de o diversitate greu de imaginat,
culori complementare ce
se amestecă cu cele primare într-o sarabandă
aparent haotică, dezordonată, anarhică. Este
suficient însă ca privitorul să mărească, iarăși,
distanța de percepție
pentru ca lucrurile să-și
recapete stabilitatea,
calmul, retina noastră
operând pentru noi
însumări, făcând medii,
determinând finalmente
starea de echilibru a planului ansamblu rezultat
nebănuit și paradoxal
din tumultul și agitația
la nivel de particulă, de
granulă, de frântură.
Ca să te exprimi plastic într-o asemenea
manieră într-atât de rafinată înseamnă că
posezi o cunoaștere desăvârșită a științei compunerii și descompunerii luminii, și implicit a
culorilor, și ești cu supramăsură determinat să
menții ștacheta nivelului de expresie plastică
la standardul care să te reprezinte și care iată
în cazul Florentinei Voichi este unul înalt dacă
nu chiar foarte înalt.
Este bine de știut totuși că cine are „obrăznicia” de a-și refuza până și cel mai mic gest
de frivolitate va avea de suportat rigorile percepției publice, guvernată cel mai adesea de
superficială și simplificatoare evaluare, artista
refuzându-și cu fiecare gest șansa de a deveni
vreodată un star, o vedeta, o celebritate a
zilei poate și pentru că are prea multe lucruri
esențiale de spus, și alege să o facă într-un fel
profund, încărcat de semnificații, emanând cu
încăpățânare gravitatea sentințelor adevărate.
Din această cauză Florentina Voichi, hotărât lucru, nu va avea parte de un piedestal
decât în sufletul a puțini dintre noi, întrebarea
ce decurge natural dintr-o astfel de propoziție
concluzivă este: Nu cumva, artista, chiar asta
și-a dorit?!...
Pictura Florentinei Voichi nu poate fi asimilată facil, nu poate fi înțeleasă la o primă
lectură, îți trebuie timp să o parcurgi succesiv
la ore bune distanță, dacă poți chiar zile. După
fiecare vizionare ți se vor etala noi și noi chei
de înțelegere. ■
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