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Dumitru Țepeneag

P
„Au luat-o razna vremurile,/ Cine, spre a le îndrepta,
m-a hărăzit pe mine?” (Shakespeare, Hamlet)
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rozator prolific și polemist
tenace, Dumitru Țepeneag
este o personalitate accentuată a exilului românesc, autor al
unor romane scrise în română sau
franceză, volume de publicistică și
memorialistică, la care se adaugă
o activitate intensă de traducător.
La un moment dat se aventurează și în viața politică în lupta
împotriva sistemului comunist,
ca adept al libertății de expresie.
Emigrant în Franța, va fi însă
suspectat de „stângism” și privit
controversat de anumiți exilați
români. Critici literari, între care
Ion Simuț, apreciază că Dumitru
Țepeneag „nu este asimilat în
mod firesc, iar opera lui nu este
interpretată pe deplin în literatura
română contemporană”. Rămas
în Franța după ’89, continuă să
scrie și revine frecvent în România, dă interviuri, ține conferințe,
își republică unele cărți. Pentru
volumele Zadarnică e arta fugii
(1991) și Un român la Paris (1997)
primește Premiul Uniunii Scriitorilor, iar pentru romanul Nunțile
necesare (1992) este distins cu
Anda Simion
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Internațional
Shakespeare
Ediția online
p. 21

Premiul Academiei Române; în
2019 devine membru de onoare
al prestigioasei instituții.
S-a născut la 14 februarie 1937,
în București, fiul lui Dumitru
Țepeneag, bănățean din Mehadia,
de profesie contabil, condamnat
și deținut în anii ’50 la Canal, și
al Niculinei (născută Bădicioiu),
licențiată în litere. Clasele primare
le urmează la Școala „Iancului” din
București, studiile secundare le
începe în cadrul Liceului „Mihai
Viteazul” și le continuă la Liceul
„Matei Basarab”, unde îl are coleg
pe Sorin Alexandrescu. În 1955 dă
examen la Facultatea de Medicină,
dar nu reușește, și devine student
la Facultatea de Drept pe care o
abandonează după trei ani. În
acest timp participă la manifestațiile studențești și evită o arestare.
Își reia studiile în cadrul Institutului Pedagogic din București,
Secția româno-franceză, pe care îl
absolvă în 1962, după care un an
este profesor în satul Radovan, de
lângă Oltenița, iar din 1963 devine
corector la Editura Meridiane.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Dumitru Țepeneag

n perioada 1957-1963 scrie
dar nu publică și împreună
cu Leonid Dimov conturează într-o primă formă teoria
onirismului. Încă din liceu are
pasiune pentru șah, participă la
concursuri și ajunge la performanțe, într-un an câștigă chiar
concursul de șah al Parisului.
Debutează în „Gazeta literară” (nr. 44, 29 oct. 1964) cu
schița Aripi și roți, cu sprijinul lui S. Damian pe care îl
cunoaște la un club de șah. Un an mai târziu, cu recomandarea
lui Fănuș Neagu, devine membru al Uniunii Scriitorilor.
Debutează editorial cu volumul de proze scurte Exerciții
(1966), urmat de Frig (1967). În 1966 fondează, împreună cu
Leonid Dimov, „grupul oniric”; li se alătură Virgil Mazilescu,
Daniel Turcea, Vintilă Ivănceanu, Florin Gabrea, Iulian Neacșu
(ulterior exclus), Sorin Mărculescu, Emil Brumaru, Sorin Titel,
Virgil Tănase. Grupul oniric are o activitate intensă până în 1971,
când se destramă. Sunt sprijiniți de Miron Radu Paraschivescu,
prin „Povestea vorbii”, suplimentul literar de versuri și proză al
revistei „Ramuri”, începând cu nr. 4/1966. „Noua școală”, numită
ulterior de Leonid Dimov „onirismul estetic”, este definită teoretic în articolul Autorul și personajele sale publicat în „Viața
Românească” din 1967, și în patru articole din „Luceafărul”,
seria Ștefan Bănulescu. Eugen Simion precizează că în căutarea
unei definiții, în interviurile și în dezbaterile din presa culturală
„școala onirică are, cu adevărat, o gândire estetică nouă și propune o tehnică literară (o poetică) comparabilă, în unele privințe,
cu aceea recomandată de grupul Tel Quel”. Principalele texte ale
grupării au fost reeditate de Corin Braga în volumul Momentul
oniric (1997). Țepeneag va revendica întâietatea nașterii literaturii
textualiste din România, ca având la bază schița sa Înscenare,
publicată într-un număr al „Gazetei literare” din 1967.
În 1968 face o călătorie la Paris și se întoarce după trei luni
în atmosfera „Primăverii de la Praga”, când în atitudinea sa
se observă o schimbare. Continuă să publice articole despre
onirism, după care mișcarea este interzisă de cenzură. Începând
cu 1969, pentru o perioadă scurtă este redactor la „România
literară”, aflată sub conducerea lui Geo Dumitrescu, apoi la Editura Cartea Românească, sub direcția lui Marin Preda, încercând
să-l sprijine pe Paul Goma în publicarea romanului Ostinato,
dar nu reușește.
Cu recomandarea filosofului Gabriel Marcel beneficiază de
o bursă și în toamna lui 1970 ajunge la Paris. Se înscrie la École
Practique des Hautes Études, ca student stagiar, cu intenția susținerii doctoratului sub conducerea profesorului Roland Barthes.
Revista „Les Lettres Nouvelles”, condusă de Maurice Nudeau, îi
publică schița En bas. Încearcă publicarea la Editura Galimard a
volumului său de schițe Așteptare (1971), tradus de Alain Paruit
cu titlul Exercices d’attente, dar este refuzat.
În Franța nu cere azil politic, trăiește mulți ani ca apatrid, cu
un pașaport special Nansen, cetățenia franceză acordându-i-se
abia în 1985. Este invitat și vorbește la Europa Liberă, unde Noël
Bernard îi propune un post de redactor. Publică în „New York
Times” (6 dec. 1971) un articol intitulat Imposibila întoarcere, în
care prezintă situația din România și literatura lui Paul Goma, articol ce stârnește polemici în rândul scriitorilor români din exil. În
1972 îi apare în România volumul Așteptare, dar după câteva zile
este retras din librării. În același timp romanul este publicat la Edi→
tura Flammarion din Paris, în traducerea lui Alain Paruit.
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Eseu
→ Ca urmare, autorului i se retrage dreptul de a
mai publica. Atunci se hotărăște să plece din
nou la Paris. Un an mai târziu candidează cu
romanul Arpièges, alături de alți scriitori, la
Premiul Médicis, pe care îl obține Milan Kundera. Revine pentru o lună în România, după
care se întoarce la Paris ca rezident expus unor
„suspiciuni și procese de intenție” și comentat ca atare în presa emigrației. „În orice caz,
o anumită protipendadă literară emigrată
și migratoare, să nu ne vândă castraveți de
export RSR sub ambalaj parizian, fiind că nu
ne pot (sic) păcăli. Și nici să pozeze în refugiați
politici, pentru că le vom contesta acest drept”;
„Legăturile lui [D. Țepeneag] la Paris, cercurile
în care s-a învârtit și în care s-a făcut ascultat,
sunt capetele de pod ale stângii...”, comentau
unii scriitori din diaspora.
În 1975, când a fost exclus din Uniunea Scriitorilor, Comitetul de onoare al revistei „Cahiers
de l’Est”, pe care o coordona, format din personalități importante franceze, între care și Eugen
Ionescu, protestează într-un apel semnat de un
mare număr de scriitori. De ridicarea cetățeniei române află de la Ambasada României din
Paris. „Eu am fost constrâns la exil prin decret
prezidențial în anul 1975. Eram unul dintre
animatorii opoziției scriitoricești încă înainte
de 1968. Există o instituție în
România care știa mai bine
decât oricine toate câte le-am
făcut. Aceasta e Securitatea.”
În 1977 susține acțiunea de
disidență inițiată în România
de Paul Goma, când dezvoltă
o teorie a „pedagogiei curajului”: „Pentru a deveni curajos,
scriitorului român ar trebui
să i se promită celebritatea în
Occident”. În acest an trimite
un „dosar Goma” la Casa Albă.
Este cofondator al Ligii pentru
apărarea dreptului omului în
România, cu sediul la Paris.
În 1978 D. Țepeneag face
demersuri pentru a fi naturalizat în Franța,
dar este refuzat. Are certitudinea că nu a fost
susținut de exilul românesc și rupe legăturile
cu grupul Paul Goma, Virgil Ierunca, Monica
Lovinescu, Virgil Tănase și pleacă cu o bursă
de un an și pașaport de apatrid la Berlin, în
RFG. Întors în Franța își întrerupe activitatea
literară, se îndepărtează de emigrația română
considerându-se un „exilat în exil”, publică
volumul pe teme de șah La Défense Alekhine
(1983), traduce din limba rusă două cărți pe
această temă și susține o cronică de specialitate
în gazeta „Libération” (1975-1980) , trecând
mai ușor peste condiția morală și materială. În
1985 primește cetățenia franceză și reîncepe să
publice literatură în limba franceză precum Le
mot sablier, traducere de A. Paruit și Roman
de gare, scris direct în franceză cu o versiune
în română a autorului sub titlul Roman de citit
în tren (1993). Ion Vartic, la apariția volumului
Pigeon vole (1988), publicat sub pseudonimul-anagramă Ed Pastenague, susține că „D.
Țepeneag reprezintă o conștiință artistică
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accentuat scindată, o «conștiință nefericită»,
întrucât e extrem de pretențioasă și severă cu
sine, maniacal aplecată asupra procesului creației.” În 1989 împreună cu Nicolae Breban, Bujor
Nedelcovici și Sorin Alexandrescu încearcă să
înființeze o „Societate a Scriitorilor Români”
dar nu sunt sprijiniți de reprezentanții exilului
literar românesc din Franța și RF Germania.
Pe 30 decembrie 1989, D. Țepeneag sosește
în România ca însoțitor al unui camion cu
medicamente. Publică în reviste românești, dă
interviuri, îi apar cărți interzise în anii anteriori
și se implică în polemici publice cu scriitorii
din exil, precum Paul Goma, Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu.
În interviuri, conferințe și articole susține ideea superiorității literaturii din țară în
raport cu literatura exilului, pe care le reia în
Reîntoarcerea fiului la sânul mamei rătăcite
(1993): „Literatura română, așa cum e și firesc,
s-a făcut și se face acolo unde se vorbește în
mod curent limba română, adică în România.
Cu rare excepții, majoritatea scriitorilor din
diaspora, interesează mai degrabă istoria propriu-zisă decât istoria literaturii. Aportul lor e
în primul rând tematic, politic.” Referindu-se
la condiția exilatului consideră că decizia de a
se stabili în străinătate a fost o eroare: „Stând
să mă gândesc mai pe îndelete,
acum după câțiva ani de exil,
am ajuns la concluzia că am
acționat greșit [...] Aș fi fost
mai util (și literar și politic)
în țară, decât în exil.”
În 1996 redobândește
cetățenia română și se angajează
într-o activitate literară intensă.
Noile sale romane apar atât
în Franța, în limba franceză,
cât și în România în limba
română. Volumul Arpièges,
scris și publicat în franceză în
1973, apare în română cu titlul
Zadarnică e arta fugii (1991).
Hotel Europa este romanul
care explică cel mai bine manifestul grupului
de scriitori aflați în jurul revistei „Poésie”, din
care face parte și el. O versiune franceză în traducerea lui A. Paruit apare la Édition P.O.L.,
apoi și în germană, maghiară, slovenă, cehă.
Romanele Hotel Europa (1996), Pont des Arts
(1998) și Au pays du Maramureș (2001) alcătuiesc un ciclu cu referințe românești. Cele 1300
de pagini constituie, cum mărturisește autorul,
visul personajului feminin pe care încearcă să-l
povestească identificându-se cu principalul
personaj masculin. Eugen Simion apreciază că
„Trilogia Hotel Europa a marcat întoarcerea lui
D. Țepeneag la limba română și, totodată, reîntoarcerea lui la structurile narațiunii realiste”, în
timp ce Ion Simuț o găsește ca „tur de forță al
unui romancier ce știe să profite de toate experiențele sale: de scriitor, de călător, de cetățean,
de apatrid, de jurnalist, de critic al realităților
sociale și al textului literar”.
În 1992 publică volumul de schițe Înscenare
și alte texte, scrise între anii 1959-1966. Un an
mai târziu îi apare volumul Reîntoarcerea fiului
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la sânul mamei rătăcite care cuprinde interviuri
și articole publicate după 1989, dar și referiri la
exilul românesc din Franța, apoi Un român la
Paris (1993), în fapt un jurnal al perioadei cât
a fost bursier în Franța, volum care a cunoscut
mai multe ediții și de fiecare dată completat
cu perioade importante din perioada sa, cum
ar fi capitolul inedit cu însemnări din 1968,
confiscate de Securitate, și care prezintă un
deceniu agitat al societății românești. La belle
Roumaine (2004) cuprinde istoria unei femei
tinere și frumoase, Ana, spioană româncă
trimisă în Occident înainte de căderea comunismului, și uitată, cu o ediție în franceză,
portugheză, bulgară și turcă. Ultimul roman,
Camionul bulgar, apare în 2010, cu o ediție în
franceză în anul următor. Păstrând același ritm
scrie și publică mult, traduce, face gazetărie și
se implică în viața culturală. Editează antologia Ouinze Poètes romains, publicată la Paris în
1990, în care sunt incluși un mare număr de
scriitori contemporani între care Gellu Naum,
Șt. Aug. Doinaș, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu,
Ana Blandiana, Virgil Mazilescu, Mircea Cărtărescu, Mircea Dinescu ș.a.
Îi apar un număr însemnat de volume de
publicistică: Reîntoarcerea fiului mamei la sânul
mamei rătăcite (1993), Călătorie neizbutită
(1999), Războiul literaturii nu s-a încheiat (2000),
Destin cu popești (2001), Clepsidra răsturnată.
Dialog cu Ion Simuț (2003), Capitalism cu cumetrie (2007) și Frapes chirurgicales (Paris, 2009).
Capitalism și cumetrie reunește articole publicate
în „Cotidianul” din perioada 2001-2003 și se
referă, pe lângă foiletoanele pe temele sociale și
politice, și la o serie de scriitori români precum
Leonid Dimov, Marin Preda, Sorin Titel, Paul
Goma, Eugen Simion, Nicolae Breban. Din 2003
este redactor-șef al revistei „Seine et Danube”
din Paris, al cărei prim număr este dedicat lui
Emil Cioran, iar următoarele scriitorilor avangardiști români între care Gherasim Luca, Gellu
Naum, B. Fundoianu ș.a.
Traduce o serie de scriitori francezi dar și
din alte literaturi, între care André Marlaux,
Alain Robbe-Grillet, Albert Béguin, Alexandre
Kojève, Michel Deguy, Claude Simon ș.a.
Ion Negoițescu consideră că Dumitru Țepeneag „a învățat mult atât de la suprarealiști, pe
care s-a străduit să-i depășească, asimilându-i,
cât și de la noul roman francez, cu care s-a
confruntat”, realizând o operă cu o amprentă
personală. ■
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A

Constantin
CUBLEȘAN

mplul capitol consacrat lui Mihai
Eminescu în Istoria critică a literaturii
române (acum ediția a doua, „revăzută
și revizuită” – Grupul editorial ART, 2019), este
întru totul ilustrativ pentru modul de abordare,
în general, a scriitorilor și a operelor acestora,
dintr-o perspectivă declarat subiectivă; un
subiectivism ce are la bază însă criteriul estetic
de apreciere și evaluare, fundamental pentru
demersul oricărui comentator (critic și istoric
literar) actual, ca și dintotdeauna, chiar dacă
principiul nu a fost sau nu este anunțat programatic. Amplul text elaborat pentru demersul său
de sinteză se dovedește a fi, în totul, un excelent
excurs polemic privind, mai ales, receptarea critică, în timp, a scriitorului nostru exponențial.
Din capul locului, Nicolae Manolescu
reclamă inexistența azi a unui examen critic
propriu-zis, analitic, de anvergură (excepția
făcând-o, după părerea domniei sale, angajamentul lui Alex. Ștefănescu, prin Eminescu, poem
cu poem, și acesta adresat însă „cu precădere
profesorilor de literatură și elevilor”), ci numai
strădania de revelare a „mitului eminescian (referențial în acest sens numind studiul Ioanei Bot,
Eminescu – poet național român), având la bază
„concepția unui Eminescu paradigmatic și anistoric, neschimbător și pururi exemplar pentru
toată suflarea românească”. Numai că, el atrage
atenția: „orice formă de cult este mortificantă”.
Așa se face că „uitat într-o slavă stătătoare, el
(Eminescu, n.n., Ct. C.) riscă și puternice reacții
de contestare”. Este scuza (?!) pentru aprecierile
nefavorabile din „faimosul număr” al revistei
„Dilema” în care „tinerii colaboratori ai revistei
i-au negat lui Eminescu orice interes actual (…)
au simțit nevoia unei contestații de care Eminescu n-a mai avut parte de pe vremea «Revistei
contimporane» a lui Petru Grădișteanu”. Faptul
s-ar datora și „zecilor de mii de pagini” consacrate în secolul XX”, strădaniei cercetătorilor
de „a completa corpusul” de texte eminesciene
rămase prin manuscrise și mai puțin a interesului
pentru comentariul critic al operei eminesciene
(„În molozul șantierului părăsit stau totuși în
picioare câteva construcții fără egal în tot restul
poeziei eminesciene”). Așa încât adevăratele examinări „se pot număra pe degetele de la o mână”.
Și, exprimându-se categoric: „în sens strict, nu
există în toată istoria decât trei lecturi critice ale
lui Eminescu deschizătoare de drumuri: a lui
Maiorescu, a lui Călinescu și a lui Negoițescu”
(Oare?!), la care ar mai fi de adăugat studiul lui
Mihai Zamfir (Un Eminescu între două secole)
și al lui Nicolae Georgescu (Eminescu și editorii
săi), ambele, de fapt, tot segmentare și polemice
(mai ales ultimul).
Așa stând lucrurile, din punctul de vedre al
lui N. Manolescu, urmează discutarea celor trei
(patru, chiar ceva mai multe) cercetări, într-o
veritabilă critică a criticii. Pe parcurs intră în
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Eminescu în Istoria critică
a literaturii române
vederi și contribuțiile unor Edgar Papu, Monica
Spiridon („crede că Eminescu ar trebui citit astăzi
cu ochii celor care i-au citit între timp pe Arghezi,
pe Blaga și pe ceilalți interbelici, pe Nichita Stănescu și pe Cărtărescu, după război”), Caius
Dobrescu și Tudor Vianu. Cât privește Mihai
Eminescu, poetul însuși, constată că el „continuă să ne placă într-o bună parte a operei sale,
să ne displacă în alta și să ne lase indiferenți în
destul de multe cazuri”. Tot ce urmează se deduce
din aceste trei… atitudini. De reținut paragraful
sintezei acesteia: „Să spunem deocamdată că nu
există un singur Eminescu.
Lectura noastră nu mizează
doar pe diferență, ci pe pluralism. Opera lui Eminescu
este un potpuriu de viziuni,
de motive, de stiluri, din care
putem alege, în funcție de
sensibilitatea noastră, unul
sau mai multe. Nimic nu
ne obligă a le considera pe
toate la fel de originale sau de
valoroase. Dar nimic nu ne
îngăduie să ne facem că nu
le vedem. Avantajul acestei
critici caleidoscopice este că
alimentează la nesfârșit, chiar
dacă à tour de rôle, multiple nevoi, gusturi, înclinații sau capricii de lectură. Ne putem plictisi de
un singur Eminescu. Deja acela plutonic ni se
pare excesiv, cum i s-a părut lui Negoițescu acela
neptunic. Dar nu ne putem plictisi de toți Eminescu. Unul sau altul ne va surprinde mereu”.
Poeziile perioadei începuturilor sunt trecute
cu vederea. Nici Maiorescu nu reținuse dintre
ele vreuna pentru ediția sa. Doar lui D. Vatamaniuc (conștiinciosul editor) poezia Ce-ți doresc
eu ție, dulce Românie i se pare a fi „oda cea mai
frumoasă închinată de Eminescu patriei”. Nici
Venere și Madona nu i se pare lui N. Manolescu
decât o „compunere confuză, vorba lui Maiorescu”. Epigonii în schimb „anunță marile viziuni
poetice din Memento mori, dar și din Scrisori,
Egipetul nefiind decât „o prelucrare după Nilfahrt al germanului Theodor Altwasser, relatare
versificată a unei călătorii pe Nil”. În Singurătate
presimte „recluziunea bacoviană”, iar în Cugetările sărmanului Dionis identifică „stilul voit
frivol”; Înger și demon este „rău scrisă”, după părerea lui Perpessicius, în vreme ce Floare albastră
este „cea dintâi idilă tipic eminesciană”. Împărat
și proletar („probabil cea mai manipulată ideologic”) este analizată după Al. Dobrescu („lunga și
greoaia poem fără merite literare remarcabile”).
Strigoii, după părerea lui Alex. Ștefănescu este „o
legendă bürgeriană plină deja de clișeele romantice din toată poezia de acest tip”.
Pentru a concluziona, referitor la poeziile
din perioada începuturilor: „Niciuna din aceste
poezii nu e o capodoperă”. Urmează însă un

ciclu al romanțelor din care evidențiază Atât de
fragedă: „Sunt poezii ale iubirii pierdute, femeia
e, în general, absentă fizic, nostalgic evocată.
Divinizată și regretată. Tonul este al sincerității
neprefăcute, sentimentalismul ia locul hedonismului. O notă de dulcegărie nu lipsește. Oricâtă
«urzeală intelectuală», cum zice G. Călinescu, ar
exista. Lucru ciudat la el, pentru naivul cititor de
poezie care era Ibrăileanu, ar exista în Pe lângă
plopii fără soț, poezia nu se mai poate citi astăzi
fără oarecare jenă”. Există însă și capodopera
(„indubitabil”): Sonet („Când însuși glasul gândurilor tace,/ Mă-ngână cântul
unei dulci evlavii –/ Atunci
te chem; chemarea-mi-asculta-vei?/ Din neguri reci plutind
te vei desface?” etc.).
Epoca poeziilor bucureștene
este marcată de „iubirea misogină”, unde „femeia nu mai e nici
sălbăticiunea din idile, nici ființa
de care se leagă chinuitoare
nostalgii, din romanțe, nici mincinoasa, fățarnica, netrebnica
Dalila”. Se ajunge astfel la satirele
„morale și filosofice”, Scrisoarea
I, după părerea lui G. Călinescu
procură „doar o plăcere acustică”, N. Manolescu adăugând: „combustia lirică
e redusă” dar, în scrisori, poetul „dovedește tot
mai mult vocația satirică”, pentru ca în Scrisoare
III, să intre „în turația poetică maximă a pamfletului”, politic, evident, în care „își dă măsura
geniului”. Cu Scrisoarea IV, se întoarce „la mitologia romantică” dar „finalul este extraordinar,
în aceeași linie modernă, orală, biografică și
onestă”. În concluzia comentariilor la poeziile
avute în vedere până aici, N. Manolescu spune,
cu bună dreptate: „Eminescu trebuie socotit
un postromantic, în măsura în care se desparte
de coerența structurală a romantismului, fie în
lirică, fie în epică, spre a vesti dislocările sufletești ale modernilor, când muzicalitatea lasă loc
zgomotelor, armonia stridențelor și nimic nu se
mai poate exprima limpede, deoarece coardele
instrumentului poetic s-au rupt. (…) Avem un
motiv în plus de a nu-i reproșa lui Eminescu
abandonarea în manuscrise a marilor sale tentative de poem romantic (…) el a simțit la un
moment dat caducitatea formulei și a renunțat
să-și ducă la capăt încercările”.
În fine, Luceafărului i s-a dat „de obicei
mai multă importanță decât merita”, dar este
„unul din textele cel mai bine lucrate artistic.
El este o sinteză a vocilor lirice eminesciene,
atât de diverse și de diferite”. Apoi, în Glossa,
„filosofia schopenhaueriană se liricizează și
sentințele devin memorabile” iar Oda (în metru
antic), socotită emblematică pentru Eminescu
e „poezia de concepte goale, în felul sonetelor michelangeolești, în care autenticitatea →
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Unde a ajuns Lenin
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În 1929 Walter Benjamin în Moscova a văzut o hartă înrămată a
Europei cu becuri aprinse pe unde trecuse Lenin: Kazan, Petersburg,
Geneva. Paris, Cracovia, Zurich, Moscova, și unde a murit, în Gorki. La
mormântul lui în fața Kremlinului Lenin zace împăiat cu ziare. Ca să
fie la curent i s-a adăugat wi-fi. Dacă știi parola poți să-l chemi că are
Google, Facetime, Zoom și uTube. Dacă-l chemi pe video i se animă
capul și îți arată scene din viața lui, meticulos reprodusă de maeștrii
realismului socialist. După ce Uniunea Sovietică s-a dizolvat Lenin a
rămas acolo, dar statuile lui au fost smulse din soclu și vândute unor
colecționari, în majoritate germani, care l-au pus în grădina sau la capătul piscinei de unde veghează înotătorii. Așa s-a întâmplat și cu statuile
lui Lenin din țările comuniste. Un enorm Lenin din România poate fi
văzut într-un film documentar de Theo Angelopolus, plutind pe Dunăre
în drum către Germania. Pe maluri vezi țărani care se-nchină și-și fac
cruce. Trece un zeu mort. Până la urmă nimeni nu știe unde a ajuns
Lenin. Dacă o să am timp, după ciumă, o să călătoresc să văd unde sunt
statuile lui Lenin. Am să fac o hartă cu becuri care punctează aceste
locuri. De ce acest gen de turism? Pentru că, la muzeul Bruckenthal,
când eram adolescent, m-am ascuns după un imens bronz al lui Lenin
cu gagica mea Aurelia și am avut prima experiență sexuală. În timp ce
aveam acel sens extraordinar de vitalitate edenică, am văzut cum cutele
din gâtul lui Lenin s-au contractat. El a fost martorul dragostei noastre.
Planul meu este să-l găsesc și să fac o hartă a locurilor unde au ajuns
statuile, cu beculețe care celebrează bucuria primului meu orgasm. Acest
plan e fără rost pentru dumneavoastră. Vi-l descriu numai în caz că un
interpret marxist ar face ceva din asta. Nu-i cazul.
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contează ce lucrurile sunt nu ce reprezintă
un votant idiot de exemplu este un consumator de droguri
leneș care trăiește pe contul statului într-o colibă.
viața lui socială se-nvârtește într-un grup de idioți
care exact ca el consumă și moare subit
sau doarme unde cade după o noapte albă care l-a slăbit 10 kg
sau îngrășat 10 din alcool și ființe fripte-n foc
pe care le-a cumpărat pe cartele deși are arme de foc.
ideilor lui dacă le are sunt strict despre achiziții
de droguri și de arme pentru că-i adict și ostil celor
care apar la televiziune în haine și mașini la care visează
ca un câine după un ciolan ideal la care-i zice religie.
se duce la biserică și i-ar plăcea să tragă cu automatul
ca alții ca el care au devenit faimoși și rânjesc pe tv.
Are și mici înțepături de conștiință și-și amintește mama
care l-a bătut zdravăn când nu se spăla pe mâini și față.
Este motivul pentru care nici el acum și nici amicii lui nu se spală.
Datorează taxe de ani de zile și-mprumută de la părinți.
Din alcool și amfetamină a rămas fără dinți.
Ăsta e votantul Trump el nu reprezintă nimic altceva.

→ lirismului poate fi pusă la îndoială”. În schimb, lui Macedonski nimeni nu mai abordase atât vadimist de după 1989”. Astfel că „în loc să fie
„o capodoperă” este Mai am un singur dor, în
care „împăcarea cu ideea morții, nepăsarea
ataractică nu mai par, ca în Odă, impersonale”.
Cel din urmă poem, din marile proiecte, este
Mureșanu, a cărui valoare dramatică se dovedește „nulă”. Din epoca berlineză reține „cea
mai interesantă artă poetică”, din Cum negustorii din Constantinopol, alături de Criticilor mei,
scrisă într-o „manieră inventiv-ironică”. Tot o
artă poetică este și Cărțile. Apoi reține câteva
„poeme ludic-echivoce” (Din Berlin la Potsdam,
Umbra lui Istrate Dabija-Vodă) din care, au avut
„de învățat” Șerban Foarță sau Emil Brumaru.
Discutarea acestui tip de texte, arată, zice N.
Manolescu, „o anumită pudoare a criticilor și
editorilor”, astfel încât „Eminescu a fost multă
vreme apărat de el însuși”; G. Călinescu a fost
„întâiul care a vorbit de un Eminescu echivoc,
obscen sau nerușinat”.
Proza lui Eminescu este considerată a fi
„supra-apreciată” („prozele au intrat în malaxorul unei exegeze pe cât de erudite, pe atât
de lipsite de spirit critic”), așa încât: „Toată
proza romantică e poematică, melodramatică,
sentimentală ori senzațională, fără psihologie
ori sociologie plauzibilă. Eminescu urmează
întocmai modelul lui Sue, Dumas-fiul și, în
general, pe al romanului popular, așa-zis de
mistere din prima parte a secolului al XIX-lea”.
Excepție ar face întrucâtva Sărmanul Dionis în
care este abordată „tema foarte veche, a vieții
ca vis și a visului ca viață (care e și la Borges)”
și care „lămurește cam totul cu privire la filosofia eminesciană (...) ceea ce nouă ne place i-a
nemulțumit pe junimiști”. În Cezara, „Înaintea

de liber sexualitatea”, iar în Geniul pustiu „Eminescu îl interpretează pe Schopenhauer ca pe
Kant (…) în manieră proprie”.
Teatrul se rezumă la numeroase proiecte,
nici unul finalizat: „Comediile sunt fără interes și oarecum vulgare. Tragediile istorice lasă
urme în poezie și, în general, piesele sunt „inferioare celor ale lui Bolintineanu și chiar Asachi”.
Mult mai multă atenție i se acordă publicisticii politice, făcând o punte, în ordine tematică, de
la primul articol, Echilibrul, din „Federațiunea”
de la Pesta, până la ultimele articole din „Timpul”
bucureștean, din ultimele zile de dinaintea
îmbolnăvirii. „O relectură atentă – zice N. Manolescu – și fără prejudecăți (inclusiv ale epocii
noastre) devine obligatorie dacă dorim să ne
facem o idee limpede despre publicistica politică
eminesciană (publicistica pe alte teme a poetului
e meritorie, dar neglijabilă)”. Fără îndoială că o
asemenea lectură este nu numai potrivită dar
chiar necesară. Ceea ce și face autorul Istoriei…,
numai că dacă lipsește partipriul nu lipsește prejudecata încetățenită, nu de azi de ieri, privitoare
la xenofobia, la șovinismul, la antisemitismul
gazetarului și mai ales a naționalismului său.
În acest sens e preluată ideea exprimată de Z.
Ornea în „Dilema”: „Toate curentele noastre de
idei romantic-agrariene (sămănătorismul, gândirismul, neoionescianismul, legionarismul),
care au condamnat procesul ivirii României
moderne, de la 1848 încoace, socotind că ea trebuie să rămână ca în vechime, autohtonistă și
tradiționalistă, s-au folosit de gazetăria lui Eminescu ca de un stindard de mare preț”. Acestor
curente, N. Manolescu le adaogă și „șovinismul

așezate în contextul epocii, articolele politice
ale lui Eminescu au fost utilizate propagandistic, adică actualizare stupidă”. Comentariul se
așază pe această coordonată de interpretare cu
argumente de rigoare luând în sprijin opinii ale
unor G. Călinescu („va fi de părere că interpretarea dată tezei păturii superpuse ca xenofobă”
este totuși o „exagerare”), N. Iorga („l-ar fi scos
pe gazetar din literatură ca să-l așeze, până azi,
în ideologie”) etc. Dar, N. Manolescu e obiectiv
și lucid în concluzia demersului de apreciere a
interpretărilor critice de-a lungul vremii, susținând tranșant: „Problema care se pune astăzi nu
e de a-l absolvi pe gazetarul politic de erorile sale
de gândire, nici, cu atât mai puțin, de a le privi
prin prisma înțelegerii actuale a lucrurilor. Un
Eminescu exprimat politically correct ar fi ultima
măciucă la carul cu oale. Problema este de a-i
raporta ideile la acelea ale epocii sale și de a le
judeca cu onestitate intelectuală”.
Capitolul consacrat lui Mihai Eminescu
în Istoria… sa, este o excelentă incursiune în
interpretările critice ale scriitorului, cele mai
importante, firește, privit astfel într-un soi
de oglindă exegetică, cu un spirit polemic de
rafinament și subtilitate, numai că o astfel de
tratare e cât se poate de incitantă și bine-venită,
dar numai după ce ai aflat cine este Eminescu,
dintr-o altă istorie, propriu-zis analitică (a lui
Alex. Ștefănescu, dacă pe aceasta o apreciază
anume), și abia mai apoi să-l citești pe Nicolae
Manolescu, pentru a te edifica asupra modului în
care critica (cititorul) de azi trebuie să se raporteze la scriitorul care, după expresia lui C. Noica,
este „omul deplin al culturii românești”. ■
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devărul este că, ne place sau nu, crizele – personale sau colective –, pe
lângă dramatismul lor, pe lângă multiplele inconveniente pe care le aduc, au și un
rol adiacent: ele funcționează și ca o hârtie de
turnesol. Crizele, de fapt, ne fac să apărem așa
cum suntem. Bunicii noștri aveau o vorbă:
pe om nu-l cunoști la nuntă sau la petreceri,
ci la treabă. Acest lucru e valabil pentru noi
toți, de la bugetari la oameni de afaceri și de
la savanți la politicieni – apropo de aceștia
din urmă, există nenumărate dovezi în Istoria
lumii că un ales sau un lider își arată cel mai
bine calitățile/defectele atunci când e pus în
fața unei probleme reale: în vremuri de pace și
prosperitate, toții conducătorii par buni; dar în
vremuri de crize sau conflicte, sita mai cerne...

Paștele și bucătarii
În acest an, m-am numărat și eu printre acei
români care n-au mai ajuns acasă, în România,
de Paștele ortodox. Drept care a trebuit să mă
descurc singur (restul familiei fiind fie la București, fie la Craiova). Am descoperit cu uimire cât
de mulți prieteni de facebook pricepuți la bucătărie
aveam – mai mulți decât bănuiau ei înșiși! Am
privit cu invidie fotografiile cu cozonaci, salate de
boeuf, fripturi epopeice, torturi, prăjituri etc. N-am
intrat în competiție cu ei, drept care n-am pregătit
o masă propriu-zisă de Paște, din două motive: i)
pentru că nu am priceperea necesară; ii) pentru că
am vrut ca acest Paște în condiții bizare chiar să nu
aibă nimic normal în el, astfel încât să mi-l amintesc așa cum a fost, ca o anomalie (asta, în speranța
că nu va trebui să ne obișnuim cu anormalitatea!).
Totuși, cu cât se apropia Duminica Învierii, cu atât păstram un regret: nu m-am gândit
niciodată să cumpăr vopsea de ouă, așa că nu
puteam să fac și eu niște ouă roșii, măcar așa,
de simbol. Până chiar în dimineața Paștelui,
când, ce să vezi, mi-am adus aminte că am prin
frigider o pungă cu sfeclă roșie, deja coaptă, în
vid! De aici bănuiți urmarea: zeama de-acolo,
plus câteva foi de ceapă uscată, au fost suficiente pentru a roși câteva ouă.
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Ce-am putea învăța
din această criză?
Ce vreau să spun: una dintre lecțiile pe care
această criză ni le poate da este una de umilință.
Nu în fața cuiva anume, nici neapărat în sens
religios – ci în fața propriei noastre condiții
umane în raport cu restul lumii vii. Ajunsesem
să avem mai mult decât aveam nevoie, să cumpărăm lucruri pentru a le arunca mai apoi, să
vrem mai mult decât putem consuma.
Cu alte cuvinte, ajunsesem să extindem
umanul în dauna naturii.

Dacă liliecii ar putea vorbi?

Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XXXIV)

Mă refer, așadar, la umilința necesară
omului pentru a înțelege că, pentru a trăi, trebuie să-i lași și pe alții să trăiască.
O umilință cu atât mai necesară cu cât,
vedem bine acum, omul nu este infailibil.
Cunoașterea noastră, știința, medicina ș.cl. au
limitele lor; unii savanți spun una, alți savanți
spun opusul. Asta îi debusolează pe unii oameni
și îi face să nu mai aibă încredere în știință, ci în
bla bla-ul unor șmecheri – dar așa a fost mereu
în perioade tulburi. Cunoașterea umană s-a dezvoltat mereu prin dispute, nu prin unanimități.

Citeam recent ce spune un biolog francez:
95% din toată biomasa prezentă pe scoarța Diplomația în vreme de coronavirus
Pământului (deci fără ape, mări, oceane) este
În fine, câteva reflecții despre ce mai
reprezentată de om și de animalele, păsările înseamnă interacțiune în zilele noastre: în
etc. pe care omul le crește pentru consumul opinia mea, există unele domenii de activitate
publică în care contactul direct, față în față,
între persoane este aproape obligatoriu. Ele
sunt multe, dar amintesc aici doar trei:
i) unul este învățământul; desigur că, în condiții de criză, învățământul virtual e mai bun
decât nimic, dar, în rest, paradigma educației
este una fixată de milenii – relația directă dintre
maestru și discipoli, care face ca învățământul
să fie nu numai despre cunoaștere, ci și despre
modele; în plus, maestrul și discipolii se influențează reciproc: un profesor este ajutat el însuși
dacă are elevi buni, după cum un elev înflorește
dacă are profesori buni. În lume, în ultimele decenii, s-au încercat tot soiul de variante: cursuri prin
corespondență, cursuri prin Radio, Tele-școală,
cursuri prin video-casete sau prin internet etc. –
dar, finalmente, toți profesioniștii domeniului știu
lui. Restul creaturilor, de la șoareci la elefanți că cea mai bună școală se face când profesorul/
etc. ocupă restul de 5% din masa materiei vii! învățătorul și elevii sunt față în față.
Și cu toate astea, noi vrem să lichidăm și mai
În opinia mea, niciodată școala virtuală nu
mult din acel 5%, împingând natura într-un o să poată înlocui școala clasică.
colț din ce în ce mai îngust. Așadar, să nu ne
ii) Un alt domeniu este cel artistic, de la
mire dacă, într-o zi, natura asta ne va sări drept teatru la muzică clasică sau rock ș.a.; eu sunt
în față, oferindu-ne cine știe ce surprize.
un mare consumator de teatru radiofonic, îmi
Apropo de liliecii despre care acum se vor- place teatrul Tv, ascult posturi de radio precum
bește atât de mult: ca unul care a copilărit în România Cultural, România Muzical, Rock FM
parte și prin satul Negoi (Dolj), mi-aduc aminte etc. – dar, cu toate acestea, nimic nu egalează
că acolo, seara, când vreun liliac brăzda aerul, plăcerea de a vedea ca atare o piesă de teatru
toată lumea îi privea cu oroare, temerea fiind din sală, cu actorii în fața ta, sau de a asculta pe
aceea că se agață în părul oamenilor (deși nimeni viu un spectacol de operă, folk-pop-rock etc. E
n-a văzut vreun liliac agățat prin părul vreunui o altă emoție, e o altă trăire, o altă experiență.
om). Numai că, dacă liliecii din lume (inclusiv
În opinia mea, niciodată spectacolele virdin China) ar putea vorbi, ar avea și ei propria tuale nu o să poată înlocui spectacolul clasic
lor variantă de poveste: deforestările masive, – dovadă, cinematograful, oricât de performant,
invadarea peșterilor prin industria turistică sau nu a îndepărtat oamenii de teatre, ci dimpotrivă.
sportivă, distrugerea habitatelor naturale în care
iii) Și, în fine, un alt domeniu al interacțiunii
aceste creaturi viețuiau etc. i-au făcut pe acești directe între oameni este diplomația. Desigur,
lilieci să pară a se apropia de oameni – ceea ce de mii de ani se face diplomație prin depeșe,
e fals: nu ei au venit spre oameni, ci omul s-a rapoarte etc. – dar, la baza acestora, mereu au
dus peste ei! Sau apropo de urșii care, iarnă de fost soli, trimiși, consuli sau ambasadori. Aceștia,
iarnă, coboară prin unele dintre orașele noastre la rându-le, trebuie să vorbească între ei direct,
din Carpați: la scara naturii, nu urșii vin peste pentru că atunci, mai ales, vorbesc la subiect.
oameni, ci oamenii s-au dus peste urși, invadân- Prin anii ’60, între Moscova și Washington a
apărut primul „telefon roșu”, la care cei doi →
du-le terenurile, tăindu-le pădurile ș.a.m.d.
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Ernesto Cardenal – poezie
și revoluție

e 1 martie a încetat din viață una dintre
figurile emblematice ale Americii
Latine, implicat profund atât în transformările culturale, cât și în cele politice ale
unui spațiu convulsiv, mai ales în cea de-a doua
jumătate a secolului XX: Ernesto Cardenal.
Puțin cunoscut în literatura română, el a fost
extrem de bine receptat nu doar în spațiul latino-american, ci și în Statele Unite ale Americii
și în Europa, venind în continuarea aspirațiilor
de schimbare politică și socială a anilor ’60-’70.

Poet, preot și revoluționar, Ernesto Cardenal a reprezentat una dintre conștiințele civice
și politice cele mai pregnante din Nicaragua de
după Al Doilea Război Mondial. Născut într-o
familie înstărită din Granada (Nicaragua), Cardenal a studiat mai întâi literatura la Managua,
apoi în Mexic și, după război, în New York,
călătorind ulterior în Europa, în Italia, Spania
și Elveția. Întors în Nicaragua, va lua parte în
1954 la revoluția împotriva regimului condus
de Anastasio Somosa Garcia, dar care va eșua
într-o baie de sânge. Cardenal va pleca în SUA
și se va alătura bisericii trapiste din Kentucky,

→ președinți puteau vorbi în timp real, pentru a

preveni crizele. A funcționat, dar, pentru pași
înainte, ei tot au trebuit să se întâlnească, să discute direct, face to face (vezi Reagan-Gorbaciov
etc.). Azi toți președinții lumii pot, teoretic, vorbi
între ei, dar vedem cu toții că diverse formate
de întâlniri, bilaterale sau multilaterale (G7, G8,
G20 etc.), au tot apărut, pentru că simplul contact direct, față în față, nu poate fi înlocuit.
În luna aprilie a.c., numărul ședințelor
virtuale/prin net, la UNESCO – Paris, a fost
în creștere, după cum puteți bănui. Pentru că
multe proiecte sunt în derulare, pentru că o
consultare e necesară, acest gen de ședințe prin
internet e oricum mai bun decât lipsa oricărui contact. Dar, în același timp, cu toții resimt
nevoia contactului nemijlocit, al discuțiilor
punctuale și discrete, pe câte vreun culoar de
recepție, înaintea unei ședințe sau după alta,
la un prânz sau la o cafea etc. Ceea ce trăim
reprezintă o probă, așadar, și pentru activitatea
diplomatică și, în opinia mea, lecția va fi că niciodată diplomația „virtuală” nu va putea înlocui
diplomația clasică. ■
(va urma)

pe care o va părăsi în 1959 ca să studieze teologia în Mexic și abia în 1965 va reveni în
Nicaragua, unde va înființa o comunitate creștină și artistică în insulele Solentiname.
Figură paradoxală, care îmbină creștinismul primar cu marxismul revoluționar, în buna
tradiție deja a „teologiei eliberării”, mișcare
contestată de Vatican, Cardenal s-a alăturat mișcării sandiniste de eliberare națională
(FSLN), luptând împotriva dictaturii militare a
lui Anastasio Somosa Debayle (răsturnat de la
putere în 1979, printr-o revoluție care va pune
capăt unui regim dictatorial al familiei Somosa
care a durat patru decenii). Deja un poet tradus
și recunoscut pe mai multe continente, cu o
receptare deosebite tocmai în Statele Unite
ale Americii, pe care o criticase asiduu în textele sale, Cardenal va accepta
postul de Ministru al Culturii,
ceea ce va duce la suspendarea
sa de către Vatican (abia anul
trecut, Papa Francisc a anulat,
mai degrabă simbolic, această
măsură, după 40 de ani). Spirit
justițiar și rebel, Cardenal va
ajunge să critice, mai ales în
anii ’90, inclusiv guvernarea
sandinistă a lui Daniel Ortega
pentru anumite abuzuri
comise și stilul autoritar, devenind incomod și părăsind, în
semn de protest, FSLN.
Anul trecut a apărut, de
altfel, și prima antologie din poezia lui Cardenal, tradus în limba română de tânăra
poetă Anastasia Gavrilovici: Noua ecologie și
alte poeme militante, cu o prefață de Claudiu
Komartin (Ed. „Paralela 45”). Aceasta reunește câteva dintre poemele importante ale
scriitorului din Nicaragua, atât tematic, cât și
estetic: „Epigrame”, „Rugăciune pentru Marilyn Monroe”, „Cele mai accesibile paradisuri
din Caraibe”, „Noua ecologie”, „Călătorie la
New York”, câțiva „psalmi” etc.
Parcursul literar al lui Ernesto Cardenal, pe
care antologia de față îl punctează foarte bine,
a fost unul fulminant, după întoarcerea în țara
natală. Încă din anii ’60, Cardenal a publicat
câteva cărți de poezie care-i vor aduce, în deceniul următor, notorietate și apreciere pe ambele
continente americane: Gethsemani Ky (1960),
Epigrame (1961), Psalmi (1964), Rugăciune
pentru Marilyn Monroe și alte poeme (1965),
Omagiu amerindienilor (1969) ș.a. Ora zero
(1980) va aduna în paginile sale poemele de
protest scrise în ultimii ani ai dictaturii care
îi desființase, în 1977, comunitatea din Solentiname (o comunitate artistică organizată pe
principii socialiste, considerată de unii drept
„o utopie în construcție” și care probabil ar
fi continuat fără probleme, dacă n-ar fi fost
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percepută de regimul dictatorial drept una
subversivă, care îi amenința autoritatea).
Ca și în acțiunea sa cotidiană, și în poezia
lui Ernesto Cardenal putem observa melanjul
de scriitură profetică, în descendența psalmilor biblici, de trăire poetică autentică, sub
influența unor poeți antici, precum Catullus
(biografismul), Iuvenal (sarcasmul) sau Martial
(lirismul erotic uneori acid din epigrame), și de
retorică marxistă revoluționară. Opera sa poetică va deveni una extrem de prolifică, până în
anii ’90 adăugându-se numeroase volume, atât
originale, cât și în traducere engleză, antologii, dar și volume de memorii și interviuri care
întregesc profilul unuia dintre cei mai emblematici poeți ai Americii Latine din secolul XX,
alături de Pablo Neruda sau César Vallejo.
Poezia lui Ernesto Cardenal este una cu multiple
influențe estetice, de la poeți
latini precum Catullus sau
Martial, până la Walt Whitman, Ezra Pound și poetica
generației Beat. Poeme de
dragoste care amestecă o
iubire ideală cu una carnală,
în care sunt prezente permanent amănunte biografice și
referințe concrete la regimul
dictatorial, poeme aluvionare,
în care este criticată societatea
de consum, cu toate corporațiile, produsele și reclamele ei
făcute să confiște privirea și să anuleze reflecția,
psalmi în care invocația vizionară a misticului
este contrapunctată de angajamentul social și
revoluționar, poeme autoreferențiale care ar
fi putut fi contrasemnate de un postmodern
american evocând însă o biografie aparte, specifică unui militant latino-american (chiar și
sau mai ales atunci când poemul se numește
Călătorie la New York). Referințele științifice,
ideologice și militante (inclusiv ecologiste)
invadează inclusiv discursul psalmic și rugăciunea care, deși este îndreptată către un
Dumnezeu Atotputernic în care poetul crede
cu tărie, are mereu motivații profund umane,
conturând un discurs care nu rămâne doar
umanist, ci cosmic, privind natura și realitatea
ca un întreg armonios și care trebuie permanent apărat de intruziuni brutale, de violență
și accese dictatoriale.
Idealist, justițiar, empatic și vertical, Ernesto Cardenal rămâne un reper esențial nu
doar în istoria Americii Latine în general și
a Nicaraguei în special, ci chiar a modului în
care scriitorii sunt chemați să participe la viața
Cetății, să lupte pentru apărarea drepturilor
oamenilor, să se manifeste împotriva exceselor
oricărei Puteri și să contribuie la construirea
unei societăți mai drepte și mai armonioase. ■
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Calvarul unei
mari personalități

na din personalitățile de mare valoare
care au fost strivite de buldozerul prigoanei comuniste a fost Mircea Vulcănescu.
Dispariția sa este cu atât mai dureroasă cu cât
s-a petrecut când filosoful, sociologul și economistul era în plină maturitate, la 48 de ani, în
1952. Dispariția sa este cu atât mai tristă și mai
revoltătoare cu cât ea a fost odios de nedreaptă.
Mircea Vulcănescu a fost acuzat de legionari că
ar fi fost comunist, iar de comuniști că ar fi fost
legionar. El nu a fost nici una, nici alta, dat fiind
că a luat fățiș atitudine atât împotriva extremei
drepte politice cât și împotriva extremei stângi. A
fost cel mai echilibrat om de cultură al perioadei,
a fost un astru de primă mărime pe firmamentul
„tinerei generații” dintre cele două războaie mondiale, stând alături de M. Eliade, C. Noica, Em.
Cioran, P. Țuțea, P. Comarnescu, D. Botta, P. Sterian. Marele sociolog și profesor Dimitrie Gusti
a afirmat că M. Vulcănescu a fost unul din cei
mai străluciți studenți pe care i-a avut vreodată.
Constantin Noica se declara uimit de faptul că,
după atâtea ore de muncă epuizantă la Ministerul
de Finanțe, M.Vulcănescu venea la „Dalles”, unde,
plin de strălucire, susținea conferințe despre
dimensiunea românească a existenței.
În timpul procesului, înscenat ca multe altele,
chiar acuzatorul public Ion Pora a găsit în activitatea inculpatului atâtea elemente pozitive încât
aproape că nu mai era loc pentru niciun cap de
acuzare, chiar abordând dosarul prin prisma
legilor și decretelor emanate din tenebrele dictaturii comuniste. Ion Pora a arătat, printre altele,
că în guvernul Ion Antonescu, unde lucrase ca
subsecretar de stat la Finanțe, M. Vulcănescu
s-a opus cu vehemență preluării unor întreprinderi românești de către germani. În același sens,
acordul dintre Societatea germană „Göring” și
Șantierele Navale Galați, defavorabil pentru
România, nu a fost ratificat niciodată tot datorită opoziției lui M. Vulcănescu.
Din analiza dosarului M. Vulcănescu, în privința convențiilor încheiate cu Germania rezulta
că, între anii 1940-1944, acestea s-au derulat în
favoarea României, realizându-se un excedent
al balanței comerciale de partea noastră. De
asemenea, după arestare, Mircea Vulcănescu a
fost cooptat în comisia de pregătire a Conferinței
de Pace de la Paris din 1946-1947. Este sigur
că amendamentele privind domeniul economic
propuse de el au constituit un important factor
în finalizarea documentelor cu care România
s-a prezentat la Conferința de Pace. Această
practică, lipsită de scrupule, de a se folosi de
capacitatea unor oameni care au fost apoi debarcați, înlăturați și chiar lichidați era caracteristică
pentru politica „organelor” comuniste. Încă din
1945 Em. Cioran, aflat deja în Franța, l-a rugat
insistent pe M. Vulcănescu să părăsească România, anticipând teroarea care urma. Însă acesta a
rămas în țară știindu-se nevinovat.

Prin urmare, cu toate meritele și cu toată
capacitatea sa, cu toată nevinovăția sa, Mircea
Vulcănescu a fost arestat, aruncat în închisoare,
anchetat, judecat și condamnat. Cum au fost cu
putință toate acestea? Nici mai mult, nici mai
puțin decât cu avizul Consiliului de Miniștri
prezidat de Petru Groza, care, la 24 septembrie
1946, a dispus inculparea unui nou lot de personalități, 18 la număr, printr-un proces verbal
de funestă notorietate:
„Consiliul de Miniștri în ședința sa
din 24 septembrie 1946,
Luând în deliberare actul de acuzare Nr.
(numărul lipsește!)/ 946 al Parchetului General
al Curții de Apel București împotriva acuzaților:
1) Mircea Cancicov, 2) Grigore Georgescu, 3)
Ion N. Fințescu, 4) Sichitiu Ion, 5) Marian Ioan,
6) Mircea Vulcănescu, 7) Alexandru Marcu, 8)
Gheorghe Jienescu, 9) Stavri Giolu, 10) Ovid
Vlădescu, 11) Constantin St. Constantin, 12)
Ion C. Petrescu, 13) Victor Iliescu, 14) Nicolae
Șova, 15) Ion D. Enescu, 16) Petre Strihan, 17)
Ion Arbore, 18) Gheron Netta, învinuiți pentru
crime de război prevăzute la art. 1 și 2 ale legii
nr. 312/ 45, având în vedere dispozițiunile art.
3 din legea nr. 455 din 22 iunie 1946.
Decide:
Aprobă actul de acuzare Nr. (numărul actului, așa cum am văzut, lipsește) al Parchetului
General al Curții de Apel București, Secția
Criminală, cu judecarea acuzaților...”. Urmează
aceleași nume ca mai înainte, în aceeași ordine.
Semnează: Petru Groza, Lucrețiu Pătrășcanu,
Tudor Ionescu, general Corneliu Rășcanu, Petre
Constantinescu-Iași, Vasile Luca, un anume
Nicolau și alții, ale căror nume sunt indescifrabile. De remarcat că numele semnatarilor nu
sunt scrise în clar. Documentul a fost în întregime dactilografiat iar semnăturile sunt depuse
personal și nu prin specimen. Este ușor de constatat cum Consiliul de Miniștri, organ al puterii
executive, se amesteca flagrant în treburile puterii judecătorești, fiindcă dispunea ca procurorul
Curții de Apel să sesizeze Curtea cu judecarea
acuzaților. Dovadă că respectiva Curte nu fusese
sesizată de vreun organ al puterii judecătorești
stă faptul că din procesul verbal al guvernului
procomunist, numărul actului de acuzare care
lipsește trebuia adăugat ulterior. Deci oricât de
abil ar fi fost în înscenări, guvernul Petru Groza
a săvârșit abuzuri cu documente. Cât privește
Legea nr. 312/ 1945, ea avea ca obiect „urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul
țării și de crime de război”, iar Legea nr. 455/
22 iunie 1946 era dată în aplicarea primei legi.
În dosarul nr. 39 187, vol. I, aflat cândva
în arhiva operativă a Ministerului Afacerilor
Interne, a fost inserată majoritatea pieselor privitoare la procesul lui M. Vulcănescu. La începutul
dosarului se putea consulta un „Tabel de arestații
(sic!) din dosarul de anchetă nr. 39 187, vol. I-XX”.

Acolo Vulcănescu Mircea era trecut la poziția 17,
numele său fiind urmat de anul arestării: 1946.
Primul interogatoriu luat inculpatului fusese
consemnat cu data de 11 decembrie 1947. Din
acesta se putea afla vârsta de atunci a acuzatului
– 43 de ani, locul nașterii – București, domiciliul
– Buc., str. Popa Soare, nr. 16, ocupația – funcționar, restul conținutului fiind nesemnificativ. La
fila 90 a dosarului se afla alt interogatoriu la care
a fost supus acuzatul în ședința publică din 17
decembrie 1947. În încheierea celor declarate
M. Vulcănescu a afirmat: „În timpul cât am fost
subsecretar de stat nu am luat parte la consiliile
de miniștri privind ordinea publică.”
Ce am constatat că era stupefiant în dosarul
lui M. Vulcănescu și, așa cum s-a putut vedea,
nu numai în al lui? Toate depozițiile martorilor
au fost în favoarea inculpatului! Printre martori
putea fi identificat Șerban Cioculescu, la acea
dată în vârstă de 45 de ani, de profesiune anticar,
care, în ședința publică din 18 decembrie 1947, a
depus mărturie în favoarea acuzatului Petre Strihan și, la un moment dat, a declarat: „Acuzatul
Strihan ca și acuzatul Vulcănescu au intervenit
pentru fratele meu, Radu Cioculescu, care era
internat în lagărul din Tg.-Jiu, cu toate că când
(sic!) m-am dus la acuzatul Strihan...” etc.
În favoarea acuzatului a depus mărturie
profesorul Dimitrie Gusti. Din cele afirmate de
el, dar și de ceilalți martori, se poate contura
o imagine impresionantă a lui M. Vulcănescu
între anii 1933-1945. Iată integral declarația, așa
cum a fost ea consemnată de grefier: „Vulcănescu a fost asistentul meu și a fost unul din cei
mai distinși elevi ai mei. Știu că în 1933 s-a ținut
la institutul social român, secția economică, o
serie de conferințe privind sistemele economice
în cadrul cărora Mircea Vulcănescu a vorbit
despre sistemul economic al Rusiei Sovietice.
Aceste conferințe au fost dezvoltate în mod
obiectiv și în spirit științific față de public. O
altă conferință [a fost] despre cooperația în
Rusia Sovietică... În timpul cât M. Vulcănescu
era subsecretar de stat ținea seminarul de etică
cabtiană (sic!, trebuia scris „de etică kantiană”)
la Facultatea de Litere din București. Și în acest
timp lucrările acestui seminar privitor la această
materie au fost suspendate de către autorități ca
fiind contrarie spiritului hitlerian. (Dezacord
provenit din transcrierea grefierului, n.m., I.L.).
Știu că, cu ocazia votării constituției sub Carol
al II-lea în anul 1938, M. Vulcănescu care era
director la M. de Finanțe a criticat această constituție ca antidemocratică și a votat contra ei.” ■
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C. Rădulescu-Motru: etnicul
românesc și ideea europeană

xistă un spațiu cultural românesc? Fără
îndoială. Ce înseamnă însă aici „românesc”? Sintagma „cultură românească”
este legată la origine de ideea de națiune. Națiune politică sau culturală? În genere, reproșurile
care se aduc definirii națiunii în spațiul românesc sunt legate de conceptul de etno-națiune.
Unii autori merg până într-acolo încât îl consideră anacronic, deoarece menține accepțiunea
romantică a Volkgeist-ului, eludând-o pe cea iluminist franceză, mai modernă, cu determinanta
sa politică și civică.1 De unde și distincția dintre
naționalismul civic (occidental) și naționalismul etnic (central și est-european). Poate că
această dihotomie dintre cultural și politic are
nevoie de un terț inclus sau cel puțin de o reconciliere. Nicio națiune nu este construită exclusiv
pe criterii politice sau pe criterii etnice, deși
accentul poate cădea pe un termen sau altul.
Dacă națiunea este o „comunitate imaginată”,
după cunoscuta expresie a lui Benedict Anderson, cultura națională nu ar fi decât cultura unei
comunități imaginate care și-a construit de-a
lungul istoriei un spațiu simbolic care-i conferă
o anumită identitate. Este această comunitate
mai puțin reală? Dincolo de elementele comune
care ar defini o națiune pe criterii etnice, potrivit
exigențelor secolului XIX (limbă, origine etnică,
teritoriu comun, conștiință istorică etc.), există
comunități care deși locuiesc pe același teritoriu
au origini etnice diferite și vorbesc limbi diferite,
cum este cazul cantoanelor elvețiene. Termenul
de națiune trebuie să aibă, de aceea, o fluiditate
mai mare, și cu el și cel de cultură națională.
Cei doi sunt legați direct, într-adevăr, de ideea
de modernitate. Nu se poate vorbi de cultură
franceză înainte de secolul al XIII-lea, când nu
existau nici măcar premisele unei limbi unitare.
Cultura, în sensul modern al termenului, este
legată de o limbă literară iradiată de centrele
urbane și de elita care a modelat-o. Se poate
vorbi, însă, și de o forma mentis conservată în
tradiție, în anumite arhetipuri sau rădăcini ale
limbii și culturii moderne franceze, germane,
românești etc. La toate acestea se adaugă, fără
îndoială, valorile civice ale modernității, care
nu trebuie să vină neapărat în contradicție cu
ideea de etnic.
Postmodernitatea (dacă nu cumva este și
ea altă creație a imaginarului!) suspendă, prin
globalizare, într-o epocă intens secularizată,
miturile fondatoare, amintirile istorice, ideea
de teritoriu comun, de etnicitate, de limbă națională etc. Sub impresia dispariției centrului,
însă, și a afirmării pe scena istoriei a tuturor
comunităților, presupune totuși, sub autoritatea economicului, politicului, juridicului și a
unei limbi engleze departe de exigențele simbolice ale culturilor naționale, o uniformizare
sui generis. În același timp, spațiul european,
căutându-și identitatea în raport cu alte spații,

dorește să-și redescoperă vechile rădăcini
culturale. Din acest punct de vedere, cu toate
diferențierile istorice ale națiunilor, Europa se
consideră unitară prin moștenirea comună greco-latină și creștină etc. Cu alte cuvinte, există,
din perspectiva originilor, un spațiu imaginar
arhetipal european și un sincretism al diverselor
curente culturale ca: Renașterea, Reforma, Iluminismul etc. Există, de asemenea, o identitate
proprie fiecărui spațiu cultural (vest-european,
central-europen, sud-est european) ca și al fiecărei națiuni a Europei, cum există un proiect
politic comun. Este o rațiune suficientă pentru
soliditatea și solidaritatea europenilor acest proiect politic și normativist? Nu trebuie el dublat
de unul simbolic? Cum se poate forja proiectul
simbolic al Europei de mâine? Face parte efectivă spațiul românesc din acest proiect?

C. Rădulescu-Motru
și modernitatea problematică
Spațiul cultural românesc are o modelare
particulară, în ceea ce privește atât moștenirea
sud-est europeană cât și evoluția istorică a ultimelor două secole legată de modelul occidental.
Cele aproape cinci decenii de comunism și de
izolare și-au lăsat, de asemenea, amprenta asupra
societății românești. Spațiul sud-est european,
considerat instabil și înainte de război, a fost
înțeles, nu de puține ori, ca un reziduu de civilizație non-europeană. Naționalismul balcanic,
recte războaiele recente din fosta Iugoslavie au
fost puse chiar și pe seama „trecutului tribal”
îndepărtat al acestei regiuni peste care s-ar fi
sedimentat mentalități orientale, întărite, mai
cu seamă, de dominația îndelungată turcească.
Pentru cei mai mulți dintre occidentali spațiul
estic și sud-est european, spațiu de frontieră
între civilizații, este predominat de mentalitatea rurală, etnicistă și autarhică și, în acest sens,
diferită de spiritul citadin occidental.
În această ordine de idei, ne propunem
să răspundem la câteva întrebări cu privire la
„etnicismul” lui C. Rădulescu-Motru, pornind
de la un cunoscut text al lui Mircea Eliade: „În
această parte a Europei, considerată aproape
pierdută, după instalarea dominației otomane,
s-au păstrat comori de spiritualitate care au făcut
cândva parte din însuși centrul culturii europene:
căci Tracia dionosiacă și Grecia orphică, Roma
imperială și creștină, în această parte a Europei,
s-au întâlnit și au plăsmuit cele mai de seamă
valori. Nu trebuie să uităm o clipă că acolo unde
s-au întâlnit Grecia, Roma și creștinismul arhaic,
s-a conturat adevărata Europă, nu geografică, ci
Europa spirituală. Și toate valorile create înlăuntrul acestei zone privilegiate fac parte din
patrimoniul comun al culturii europene. Nu
ne putem imagina o cultură europeană redusă
numai la formele ei occidentale. Culturalicește,
ca și spiritualicește, Europa se întregește cu tot
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ce a creat și a păstrat spațiul carpato-balcanic”2.
Kantian prin formație filosofică, wundtian,
psiholog al colectivităților și conservator ca
orientare politică, C. Rădulescu-Motru este,
dincolo de toate un moralist și un pedagog.
Fidel tradiției germane în diferențierea dintre
termenii de „cultură ‒ Kultur” și „civilizație ‒
Zivilization”, Gemeinschaft și Gesellschaft, C.
Rădulescu-Motru reia mai vechea controversă
dintre tradiționaliști și moderniști, de pe poziția personalismului energetic și a psihologiei
sociale, al cărei obiectiv era să explice însușirile
sufletești ale popoarelor. În spiritul epocii, ideile
filosofului nu se deosebesc cu mult de încercările generațiilor mai vechi de la Junimea, ale
„tradiționaliștilor” de la începutul secolului XX,
prelungite până la Tânăra Generație a lui Mircea
Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu,
Emil Cioran. Originalitatea demersului său stă
poate în răspunsul la întrebarea asupra destinului culturii române pe care o întâlnim în Cultura
română și politicianismul, lucrare apărută în
1904: „Oare aceste schimbări de decor, începute
la 1848 și continuate în tot cursul jumătății a
doua a secolului trecut, pătruns-au ele în firea
poporului român, pentru a constitui cu acesta o
unitate sufletească, din care să izvorască motivele
unei activități viitoare? Asimilat-a oare poporul nostru în firea sa obiceiurile, instituțiunile,
cultura Apusului, pe care în aparență le imităm
atât de docil? Deșteptat-au formele civilizației
apusene, în mijlocul cărora noi ne învârtim, și
fondul sufletesc care le susține aiurea? Sau, sub
aceste forme de împrumut, trăiește mai departe
fondul nostru moștenit de veacuri?”3.
Nu puține sunt, după 1989, demitizările și
dezeroizările, necesare de altfel, cu privire la simbolurile românești confiscate de comunism. Cu
toate acestea, se uită prea adesea că imaginarul
nu are o situare exclusiv negativă și că lui îi datorăm producțiile simbolice ale culturii, credințele
și chiar determinantele noastre morale. Națiunea este, într-adevăr, o comunitate imaginată, dar
acest lucru nu înseamnă că este mai puțin reală.
Comunitățile umane și-au creat propriile mituri
ale întemeierii, au amintiri, obiceiuri, tradiții,
povestiri și întâmplări comune indivizilor care le
alcătuiesc. Dificultatea vine atunci când specificul
acestora intră în contradicție cu valorile civice
moderne sau este transferat unui activism politic care scoate din ecuație alteritatea (națională,
religioasă, etnică etc.) radicalizând-o, transformând-o în alterație sau când problema identității
alunecă în identitarism, cum s-a întâmplat prea
des în secolul ideologiilor totalitare. ■
1
Victor Neumann, Neam, popor sau națiune? Despre identitățile politice europene, Curtea Veche, București, 2003, pp. 59-65.
2
Mircea Eliade, „Destinul culturii românești”, în Profetism
românesc, Ed. Roza vânturilor, București, 1990, pp. 150-151.
3
Constantin Rădulescu-Motru, „Cultura română și politicianismul”, în Scrieri politice, Ed. Nemira, București, 1998, p. 121.
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eși înainte de a traversa o perioadă
de carantină care este unică în istoria
recentă ne plângeam de lipsa timpului
liber, care ne împiedica să ne urmăm hobby-urile
și ne limita drastic timpul petrecut în tihnă sau/
și cu familia și, implicit, timpul pentru lectură
sau cel alocat vizionării unor pelicule, studii
recente ale psihologilor evidențiază faptul că,
deși departe de a ne împlini aceste visuri sau a
remedia anumite carențe, perioada de carantină
are un puternic efect de anxietate asupra psihicului uman și
determină o certă lipsă de concentrare asupra unor aspecte ale
existenței de care abia așteptam
să avem timp. Lucru se poate
înțelege cu facilitate – beneficiem în mod impus, nu voluntar
de acest timp liber, și, chiar
dacă dorința de lectură sau de
relaxare există, lipsa de concentrare, îngrijorarea produsă de
repercusiunile economice sau
față de membrii familiei aflați
în străinătate, în așa-numitele
„zone roșii” sunt și ele prezente, astfel încât puțini dintre
noi au răbdarea de a lectura cărți voluminoase,
eventual clasice, de a re-lectura sau de a descoperi
narațiuni consistente, unitare sau complexe.
În acest sens, volumul semnat de Alexandru
Ofrim – Farmecul discret al patinei și alte mici
istorii culturale (București, Humanitas, 2019)
este perfect pentru o lectură de carantină, tocmai
pentru faptul că nu reprezintă o narațiune unitară, care să revendice o implicare constantă;
așa cum reiese și din titlu, este vorba de mici
istorii culturale, multe dintre ele nedepășind
3-4 pagini și care pot fi citite pe rând, în ordine,
sau separat, fără să reclame o recitire anterioară
sau o imersare cronofagă într-o narațiune plină
de răsturnări de situații. Mai mult, volumul este
efectiv un deliciu cultural, scris cu o vervă uimitoare, presărat cu descoperiri și curiozități care
vor satisface apetitul și celui mai rezervat critic
sau pe cel al unui lector pretențios. Diversitatea
acestor mici istorii, aria lor tematică, este, de asemenea, fantastică – de la metodele de depistare
a mincinoșilor în anumite societăți, la practicile
și imaginea lecturii feminine, istorii ale frumuseții și gimnasticii, priviri asupra corpului și
practicilor asociate sexualității, analize ale înjurăturilor sau incursiuni în regiunea Balcanilor
și meditații asupra plagiatului – practic, oricine
va găsi în volumul semnat de Ofrim nu doar un
prilej pentru delectare, ci și unul pentru cercetare
adiacentă: în măsura în care un anumit subiect
tematic dezvăluie o certă curiozitate sau apetență,
lectorul se va vedea confruntat cu o întreagă
dimensiune și panoplie a reiterărilor sau a istoriei acestuia, astfel încât continua descoperire și
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Farmec și dichis
cercetare sunt perfect infuzate de scriitura densă,
pe alocuri umoristică, empatică și foarte erudită
a cercetătorului. De altfel, mare parte din plăcerea lecturării unui asemenea volum este conferită
de dimensiunea stilizată (dar nu în mod forțat)
a universitarului, de forța imagistică a anumitor
descrieri, de nostalgia pe care o induc anumite
subiecte și teme (a se vedea chiar articolul ce dă
titlul volumului) și de pasiunea cu care, în mod
evident, au fost redactate textele.
Mai mult decât atât, Farmecul discret al patinei... este
un volum ce trece printr-o
multitudine de spații și practici culturale, într-o manieră
condensată, însă irezistibilă
prin frumusețea și eleganța
abordării, iar lectorii interesați
vor descoperi nu doar o oază
de liniște și contemplare, ci
și o modalitate de a observa
cum perioadele istorice au
evoluat și cum s-au adaptat
anumite mentalități la schimbările majore de perspectivă,
sau dimpotrivă; în acest sens,
îndrăznesc să reiterez ideea
conform căreia perioada de carantină ar putea
deveni mult mai ușor suportabilă, în contextul în
care aceste mici istorii își vor pune pecetea asupra
psihicului individual. Ele sunt, în esență, istoriile
noastre și demonstrează nu doar reziliența de care
dă dovadă spiritul uman, ci și incongruențele care
îl compun în mare măsură și pasiunile pe care le
suscită diversele abordări în materie de istorie a
mentalităților. Deși nu există neapărat o ordine
anume, după cum scriam anterior, volumul
este conceput în cinci părți, cu articole dedicate subiectului respectiv sau, cumva, adiacente
tematicii ce încadrează fiecare parte: Despre corp,
Ipostaze ale lecturii, Călătorii, Credințe, atitudini,
comportamente și Șantiere ale istoriei culturale.
Printre cele mai incitante și prețioase articole (din perspectivă strict personală) se numără
cele dedicate cochetăriei și frumuseții sau cel
intitulat Corp și minciună, dedicat practicilor
judiciare care se ocupau cu revelarea unor declarații false – „În China veche, ne spune autorul,
exista testul orezului: în timpul interogatoriului
trebuia ca împricinații să mestece orez uscat.
La finalul procedurii, orezul era scuipat, iar
gurile erau cercetate cu mare atenție: dacă mai
rămâneau boabe de orez însemna că persoana
este mincinoasă. Uscăciunea era interpretată
ca un semn de tulburare, de frică, mincinoșii
neputând produce destulă salivă pentru a reuși
să îndepărteze tot orezul din gură”. De un umor
inegalabil este și micul eseu dedicat popularizării vieții sexuale din România comunistă, mai
ales pentru generațiile mai tinere, care au astăzi
acces la o gamă largă de surse de informare și

care își pot etala fără teamă variile opinii sau
preocupări (deși, chiar și acum, pentru unele
categorii, sexualitatea sau, mai bine zis, vizibilitatea unor forme ale ei rămâne problematică
în contextul unor țări traversate de un puternic
filon religios sau impregnate de pudibonderie).
În concordanță cu pasiunile și apetența
personală, capitolul dedicat strategiilor și
practicilor lecturii este cel mai interesant și
rafinat, un capitol ce rezonează, practic, cu
scrierile lui Alberto Manguel sau Umberto
Eco pe marginea unor astfel de teme și care,
cel puțin în spațiul românesc, nu s-a bucurat
de foarte multă atenție din partea cercetătorilor,
deși în Occident ipostazele lecturii, ale scrisului,
strategiile cunoașterii sunt subiecte ce au
umplut, practic, rafturile bibliotecilor. Personal,
am fost extrem de bucuroasă și la lectura unui
articol intitulat Serendipitatea și progresul științific, tocmai pentru că, întâmplător, termenul de
serendipity este unul dintre preferatele mele, pe
care îl consider încărcat de o poeticitate care,
în general, îi lipsește spațiului anglo-saxon.
O istorie a termenului este oferită în cuprinsul articolului – și nu o voi revela aici tocmai
pentru a nu afecta bucuria descoperirii.
Farmecul discret al patinei și alte mici istorii
culturale este un volum care va trezi bucuria,
curiozitatea, va stârni râsul pe alocuri și meditația pe marginea unor subiecte complexe – pe
scurt, oferă o balanță perfectă între ludic și
contemplativ, ceea ce este fix lucrul sau starea
de care avem nevoie într-o perioadă ce a destabilizat social anumite categorii, a operat o
distanțare pe care nu ne-am dorit-o (dar pe care
suntem datori să o respectăm) și ne-a inculcat
diferite frici, unele dintre ele fundamentate,
altele induse prin certe manipulări. Cu toate
acestea, un volum elegant și rafinat poate restabili coordonatele unei existențe line și plăcute. ■
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STING –
serenada șantierelor navale

a indiscutabilul superstar al formației Man of the Police, Sting a
compus aproape toate piesele pentru
mult celebratele cinci albume ale grupului
între anii 1978 și 1983. În următoarele două
decade, ca un solo artist, a produs încă șapte
albume originale, 11 hit-singles și a câștigat
nu mai puțin de 11 Grammy Awards. După
care s-a oprit.
Atât de mulți ani trecuseră de la ultimele
note pe care le compusese încât Sting însuși
se gândea că probabil muza l-a părăsit de tot.
Dar mai degrabă decât să pună stiloul în sertar
și ghitara în cui, marele artist s-a gândit să se
confrunte deschis cu lumea concurenței atât
de atroce în domeniul muzical și să încerce o
nouă aventură: să creeze un muzical pentru
Broadway. „Nu am nicio intenție să-mi adaptez
compozițiile pentru Top 40 radio, ca să fiu pe
placul fetelor și băieților de 14 ani – a declarat
el revistei Time – Am 62 de ani, oare care e cel
mai bun loc în care să-mi prezint noile creații?
În niciun caz radioul!”
Show-ul pe care l-a scris, The Last Ship,
a avut premiera la Chicago’s Bank of America Theatre, în iunie 2014, pentru ca apoi, în
toamna aceluiași an, să vadă luminile rampei
pe Broadway. Sting rememorează toate
întâmplările copilăriei sale care s-a desfășurat
literalmente în umbra coloșilor navali în construcție, la capătul unei străzi acum demolate,
în Wellsend, un orășel portuar lângă Newcastle,

în partea de nord-est a Angliei. Bunicul său
fusese un constructor de nave, tot așa, mulți
din familia lui lucrau fie pe șantierul naval, fie
pe vapoare, încât, crescând printre ei, Sting
și-a închipuit la un moment dat că munca pe
șantierul naval și periplul prin lume va fi destinul lui. Asta până când, dintr-o dată, o veche
ghitară la care cântaseră mulți înaintea lui, i-a
devenit un complice în a scăpa de acea parcă
predestinată soartă...
Sting s-a reîntors la lumea copilăriei și adolescenței lui cu ochiul ascuțit al omului matur,

Dumitru Radu
POPA
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realizând foarte bine schimbările inevitabile
de timp și distanță. Nu și-a dorit nicio clipă să
romanțeze lumea șantierelor navale. Își dădea
seama că era vorba de o muncă grea, adesea
periculoasă, expusă toxicității chimicalelor
cu care se lucra. Dar dincolo de acestea, un
om putea privi o navă cu mândrie și spune că
a făcut o parte din ea. Și atunci avea un sentiment înalt de realizare dincolo de greutăți,
care astăzi s-a pierdut. În The Last Ship un om
autoexilat se reîntoarce acasă și găsește comunitatea sa, pe care o știa atât de bine, pe cale să

albumele lui Elvis Prisley și Little Tony ca și
înregistrările originale ale producțiilor cu
Oklahoma și West Side Story care i-au deschis
tânărului compozitor gustul spre muzicalurile
de pe Broadway.
Cu o legendă a rockului povestindu-și propria existență, Seller și-a dat seama că trebuia
să reunească o echipă creatoare care să poată
colabora cu Sting de la egal la egal, persoane
care să nu fie tot timpul mute de admirație ci
să-și poată exprima liber opinia, chiar atunci
când nu i-ar fi convenit lui Sting. Astfel, el

dispară. Se hotărăsc, totuși, să mai construiască
o ultimă navă pentru a arăta lumii cine sunt ei
și ce fac. Poate fi considerat un gest aproape
ridicul, dar are o măreție homerică, după cum
Sting însuși spune. Într-un fel, adaugă el, e cam
tot așa să creezi ...un muzical!
În 2009, cu acest concept în minte, Sting
s-a întâlnit cu producătorul Jeﬀrey Seller, care
câștigase câteva Tony Awards pentru show-uri
care păreau că nu o să reușească niciodată
pe Broadway și care au devenit mari succese:
Rent, Avenue Q, In the Hights. Seller a fost
imediat cucerit de ideea lui Sting, originală și
viguroasă, dar voia să fie sigur că marele pop
star, care cântase, între altele, și cu Pavarotti, știe cu precizie la ce muncă se înhamă.
Întâlnirea lor a fost deosebit de productivă,
revigorând talentul lui Sting care, în scurtă
vreme a produs 45 de cântece, ca și cum ar
fi fost aproape gata compuse în el și curgând
acum afară ca dintr-o sticlă căreia i se deschisese dopul. Piese ca The Lat Ship evocă strânsa
comunitate a șantierului naval, altele au o și
mai clară notă autobiografică. În Dead Man’s
Boots e vorba de conflictul dintre tată și fiu,
tatăl vrând să-l vadă pe Gordon (adevăratul
nume al lui Sting) încălțând vechile-i cizme și
mergând spre șantierul naval, urmând eventual o școală tehnică, cum el însuși urmase,
în vreme ce tânărul visează să studieze
latina, literatura și arta. Până la urmă câștigă
Gordon, ajutat de mama sa care a fost decisivă
și în inspirația muzicală. Păstra cu sfințenie

l-a adus pe regizorul Joe Mantello, care câștigase două Tony Awards și un Drama Desk
Award pentru Wicked și Take Me Out, pe lângă
alte memorabile succese pe Broadway. John
Logan, care câștigase un Tony pentru Red și
două nominalizări la Oscar pentru scenariile
la Gladiator și Hugo a fost angajat ca să transforme povestea lui Sting într-un scenariu de
muzical. Curios, deși se considera el însuși
un fel de dictator într-o formație – așa cum
și fusese de altfel! – Sting a acceptat cu mare
generozitate regulile lucrului în grup și spunea
apoi cu entuziasm că un muzical este cel mai
colaborativ context în care lucrase vreodată.
Îi plăcea să fie contrazis iar cei care au lucrat
cu el l-au găsit extrem de deschis la sugestii.
Mantello i-a spus o dată că fiecare rând din
muzical trebuie să-și justifice existența, ceea
ce l-a făcut pe Sting extrem de parcimonios și
sever cu povestea sa. Această muncă în team
l-a fascinat într-atâta încât Logan amintește
că Sting venea cu sfințenie și la repetițiile de
coregrafie. Iată ce înseamnă un artist complet
și atât de pasionat de serenada șantierelor
navale pe care le evocă încât, după cum el
însuși declara înaintea premierei pe Broadway,
până și în vis nu vedea decât scene și nu auzea
decât muzica din The Last Ship.
Succesul de pe Broadway a deschis apoi alte
drumuri. Muzicalul lui Sting a fost montat în
mai toate marile orașe europene. Și, ceea ce
nu este deloc de ignorat, a dat un sens nou
creativității lui. ■
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n timp am rezistat să scriu despre pandemie, saturată de propriile gânduri și
de comentariile celor pe care-i citesc
și cu care comunic, oscilând între revoltă și
nedumerire, între curaj și spaimă, umor negru
și speranță. Și textul acesta poate fi o banalitate,
depășit și inutil, variantă salutară în contextul
schimbărilor care apar peste noapte. Până unde
va merge însă schimbarea? Cu ce preț?
Virusul care ne-a stricat viața și continuă să
ucidă mii de oameni pe zi a fost la început ignorat, minimalizat sau ironizat. Afirmațiile unor
lideri politici sunt pe zi ce trece tot mai incriminatorii. De la o farsă politică a opoziției, sau
„un simplu guturai”, așa cum ne-a fost prezentat
în America, am ajuns să luptăm cu un monstru
invizibil și pervers, extrem de contagios. New
Yorkul este devastat. Cufundat în tăcere. Times
Square, odată centrul lumii prin care mișunau
zeci de mii de turiști, e acum pustiu, doar reclamele luminoase continuă să strălucească în gol
la haine pe care nu le mai cumpără nimeni,
spectacole pe care nimeni nu le poate vedea,
orașe pe care nu le poate vizita nimeni.
New Yorkul este epicentrul pandemiei. În
fiecare zi urmărim pe ecranele de televizor
numărul morților, mii, al celor infectați, sute
de mii. Cifrele se succed cu repeziciune precum
cotele la bursă. Conferințele de presă ținute de
autorități au tragicul lor. Vestea bună: în ultimele
24 de ore a crescut numărul morților și a scăzut
numărul internărilor! Înseamnă că acea curbă
diabolic magică e ținută pe loc. Stai în casă! Ieși,
numai dacă e neapărat necesar, la farmacie sau
la puținele supermaketuri rămase deschise unde
se desfășoară un spectacol suprarealist. Îți pui
mască, ochelari, mănuși, strecori în buzunar o
sticluță extrem de prețioasă, nu cu parfum!, cu
gel dezinfectant, cumpărată în vremurile bune
pe când se mai găsea. Au dispărut de mult din
magazine și din rețeaua online dezinfectantele
de orice fel și alcoolul medicinal. Suntem lăsați
doar cu apă și săpun și sfătuiți să ne confecționăm singuri măști. Eu m-am specializat, îmi ia
cam 10 minute să fac o mască.
Dacă vezi un om venind spre tine, traversezi
imediat. Pe trotuarul de vis-à-vis un bărbat cară
un sac cu orez. Norocosul! Vrei să-l întrebi unde
se dă orez, dar omul grăbește pasul și dispare
speriat pe o stradă laterală. În fața supermaketului mascații stau la coadă la 3 metri distanță
unul de altul. Coada șerpuiește după colțul clădirii. Îți ia 2-3 ore să faci cumpărături. Lapte nu
mai există, fermierii îl aruncă pe câmp pentru
că nu mai vine nimeni să-l colecteze. Dacă vrei
carne sau hârtie igienică trebuie să vii dimineața
la prima oră. Nu ai voie să cumperi mai mult de
două produse din cele de imediată necesitate.
Prețurile au fost discret ridicate peste noapte.
Lumea e tăcută și resemnată. Greu de imaginat
că asta se întâmplă în New York. Pentru noi, cei
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Unde
e viitorul?
care am trăit în comunism, este și mai tulburător. Ne revin amintiri pe care ne-am străduit să
le îngropăm, ne revin spaime pe care încercăm
să nu le recunoaștem.
Optimiștii spun că există și binefaceri ale
crizei. Nemaicirculând multe mașini și nemaizburând avioane, odată cu economia dată la
minim, aerul s-a curățat, atmosfera s-a clarificat, Los Angeles nu mai e în ceață, poți vedea
Himalaia din India, delfinii sar în canalele
din Veneția, se aud păsările cântând pe Fifth
Avenue, animalele își iau natura înapoi. Pare
că omul trece pentru prima oară pe locul doi.

Tot la binefaceri se numără scăderea mortalității în urma accidentelor de circulație,
diminuarea actelor criminale și terorisme. Idealiștii cred că din această criză sistemul medical
va fi reformat, că oamenii vor ieși mai buni și mai
puternici, vor prețui familia și relațiile de prietenie, frumusețea și normalitatea vieții, vor evolua
spiritual, și alte happy enduri pe stil american.
Tăcere despre alienarea în izolare sau creșterea
violenței domestice, despre câtă urâțenie iese din
mulți în momente de criză, cât venin se scurge pe
unele canale mediatice, cum ipocrizia, ignoranța
și ura poluează mai rău ca un complex chimic.
Cel mai tulburător lucru este cum pandemia a schimbat ideea de moarte. Moartea
individuală este un eveniment tragic și unic.
În aceste săptămâni s-a murit anonim, în singurătate, dar morții au fost numărați public,
la grămadă. Într-un fel, moartea și-a pierdut
coasa înfricoșătoare și s-a apucat de statistică.
Într-un fel, ne-a devenit apropiată, am perceput-o ca pe un sfârșit firesc al unui drum
care nu mai ducea niciunde. Moartea unora
e garanția că noi vom trăi. Am ajuns la vârf,
declară triumfător un oficial pe micul ecran,
am avut cel mai mare număr de morți în 24
de ore. Suntem pe drumul cel bun! Cinismul
omoară tragedia. Nimic nu există cu adevărat
până nu ți se întâmplă ție sau cuiva apropiat.

Eseu
Pe fondul crizei, unii șefi de state visează să
acapareze „autoritate totală”, să dizolve ambele
camere legislative, sau se pot declara „președinte de război”, pot anula alegeri democratice
și rămâne în funcție pe o perioadă nedeterminată. Între timp, statele contemplă limitarea
drepturilor și libertăților cetățenilor, crearea
unor sisteme de supraveghere sub pretextul
protecției populației. Odată cu instaurarea
stării de urgență, cu fantoma recesiei economice și căderea piețelor financiare pe care
unii le proiectează, în haosul social dominat
de frică, se pot instaura forme dictatoriale de
guvernare. Iar performanțele tehnologice le
ușurează implementarea.
Știi că nu e nici sfârșitul lumii, nici război,
dar nici nu știi ce e cu adevărat. Și dacă a
fost deschisă Cutia Pandorei, într-o piață de
animale sălbatice, sau într-un laborator, și vor
tot continua să iasă din ea monștri care ne vor
amenința toată viața? Deocamdată
există suspiciunea că va urma un al
doilea val de pandemie în noiembrie,
iar un posibil vaccin va apărea abia
peste un an...Tot felul de teorii ale
conspirațiilor fac confuzia și mai mare.
Pe fond de tragedie, când nu există
explicații clare ale autorităților, oamenii
speriați sunt ușor de manipulat. În
plus, politizarea crizei amplifică și
dezbinarea, și dezorientarea.
Bunicii și părinții noștri, când
se refereau la istoria trăită de ei,
împărțeau lumea între înainte și după
Război. Generația noastră vorbește
despre viața înainte și după căderea
comunismului. La nivel global, în
timpurile mai recente, radicalizarea
și terorismul au explodat după 11
septembrie 2001. Interesant că după ce m-am
considerat norocoasă că am prins pe parcursul
vieții mele căderea comunismului, și după ce
am trăit la New York tragedia căderii turnurilor,
am rămas cu senzația că încă ceva puternic se
va întâmpla pe parcursul vieții mele. Nu mi-a
trecut însă niciodată prin cap un astfel de scenariu. Probabil că de acum ne vom referi la
viața noastră ca înainte și după pandemie. Cum
va arăta viitorul? Ni se spune că în America
s-ar putea să păstrăm distanțarea socială până
în 2022! Suficient timp ca relațiile umane să
fie distruse, într-o lume în care oricum nu o
duceau prea bine, deja alterate de obsesia aparențelor și exacerbarea corectitudinii politice.
Restricțiile se vor relaxa, dar nimic nu va
mai fi ca înainte. Suntem avertizați să ne așteptăm la o altfel de normalitate cu care va trebui
să ne obișnuim. De exemplu, un guvernator
american a venit cu un posibil model de relaxare: curând se vor deschide restaurantele, (cele
care nu vor fi falimentat deja). Nu mai mulți de
50 de clienți odată. Chelnerii vor purta mască
și mănuși, vom fi serviți în farfurii și cu tacâmuri de unică folosință iar la intrare ni se va lua
temperatura. Ca să ne întoarcem la serviciu, să
putem călători ori să mergem în locuri publice,
vom avea nevoie, se spune, de o carte de imunitate, noul nostru buletin de sănătate care ne →

Poezie
Eseu
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Pandemie
Știam că voi mai prinde ceva mare în viața asta
Comunismul a fost doar o epidemie lungă
Cu garduri de sârmă ghimpată
De care-am scăpat în câteva zile și câțiva morți
Dispuși să iasă din carantină cu piepturile goale.
Nopțile acelea ne feream să stăm la ferestre
Gloanțele rătăcite ale patriei se izbeau cu capul
De pereții unei istorii obosite
Trezită din somn cu tancuri.
Trăgeam rafale unii într-alții
Dar eram fericiți pentru că trăgeam în vânt
Și știam că epidemia e pe sfârșite.

Poeme

Nimeni nu mai vrea să ne vadă
Oricât ne-am da cu clor și cu toate
descântecele bunicelor.
Eu scormonesc prea adânc în puroiul lumii
Tu stârnești demoni sarcastici greu de suportat
pentru îngeri mascați.
Mă întreb dacă Sorescu a avut dreptate
Acum stau închis în casă și mă uit pe fereastră Când a ales femeia, sticla cu vin și cartea
Să văd cine mai trece
În ultima lui izolare.
Dacă mai coboară avioane din cer
Cartea aș putea s-o scriu singur,
Dacă a venit îngerul cu poșta
vinul să-l fac din ce crește
Dacă în cuibul de sub streașina casei
Dar femeia din ce s-o fac?
sunt ouă roșii.
Tu n-ai ieșit din niciuna din coastele mele.
Încă o săptămână, două și voi prinde curaj
Pieptul meu e un pian dezacordat
Voi ieși în stradă gol pușcă
Care improvizează cântece de carantină.
Gata să iau în piept o gură mare de aer.

La coadă
Distanța dintre mine și cel din fața mea
E de un mort întins pe dușumea.
Șase picioare e lungimea unui bărbat încrezător
Cu cizme, armură și tot harnașamentul de cuceritor.
Șase picioare-i adâncimea unei gropi bine săpate
Pe care-o ocolim cu grijă
Toți mascații de la coada asta
Prin care trecem cuminți, oi condamnate.
Încerc să iau două sticle cu lapte
Și câteva numere câștigătoare
Dar mi se spune că pot lua doar unul
Azi e ziua cu cele impare
Iar eu nici n-ar trebui să circul duminica asta
În care laptele și lumina se dau doar imparilor
Și celor care s-au spovedit cu cuțitul la gât
Și poate groparilor.

În pas grăbit

N-am trăit primăvară mai capricioasă
Natura ba ne iubește, ba ne face o farsă
Cine-a mai văzut narcise-n februarie
Și îngeri tușind la fereastră
Sau păsări albastre
Gata să-și facă cuiburi pe pragul ușii noastre
Stelele-s lumânări pe coliva lumii
Atât de clare că-ți vine să sufli în ele
Să sară scântei din cerul plin de surcele.
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Ori că nu mă spăl pe mâini și pe picioare.
Degeaba v-aș arăta pașaportul
de cetățean loial
Dragostea mea ștampilată pe poză
Testele mele negative de amnezie
Și faptul c-am dat și eu în poezie.
Tot m-ați închide într-o carantină
Să-mi fac rost singur de lumină
Până-mi vor cădea măselele de minte
Și-mi voi aduce aminte
De bună voie
Că aș putea fi fericit și aici la nevoie.
Aici am fost mai tânăr ca oriunde
Încurcam timpurile și adjectivele
Fără frica că voi rămâne corigent.
M-aș putea întoarce oriunde
Am atâtea case și atâtea uși
Dar peste 65 nu te mai vor niciunde.

Duminică

Ce vremuri proaste pentru ipohondri.
Spitalele și-au ridicat podurile de lemn
peste șanțuri cu apă mâloasă
Și var dezinfectant.
Ultimii răniți înoată chinuiți spre ziduri
N-am văzut primăvară mai tristă, mai timpurie Iar doctorii, bolnavi și ei, își dau ochii peste cap
Poate am greșit noi cu ceva
De cum începi să le povestești
Punându-ne ie, peste cojoace
de cum te crezi tu lebădă
Și-am grăbit pasul lumii pusă să joace
Sau unul din apostolii care aduce lumina.
O horă ce nu e a ei
Nu mai ai cui te plânge
Dar se preface.
Totu-i închis pe dinăuntru
Azi e duminica de Paște
Și multe morminte sunt golite în anticipație.
Întoarcere acasă
Obosită moartea își trage și ea sufletul
Singuri
Pentru săptămâna grea ce va urma.
M-aș întoarce la voi
Sfântul Augustin ciocnește singur ouă roșii
Cei de care am fugit mâncând pământul
Uite-așa am rămas doar cu tine
Și recitește de la dreapta la stânga
Izolat pe-o insulă pustie în mijlocul oceanului Poate-aș fi din nou suspect de trădare
Cântarea Cântărilor.
De dorința de-a intra în partidul
Ferecat în spatele nostru cu apă,
adorației naționale
albatroși și cu toate creaturile.
Din vol. „Cântece de carantină”, în curs de apariție.

→ va împărți în acceptați sau nedoriți. Paradoxul continuat să minimalizeze pericolul și să susțină și ni se va implanta un cip sub piele, vom fi
este că vom găsi aceste măsuri binevenite. Așa
cum, după 11 septembrie, am primit cu bucurie
Patriot Act, prin care eram urmăriți și ascultați pentru a putea fi prevenite actele teroriste.
Securitatea vieții mai importantă decât viața
privată. Cu atât mai mult sănătatea. Vom fi fericiți să fim înregistrați și monitorizați pentru a
evita contaminarea și îmbolnăvirea.
China este arătată cu degetul pentru a fi
amânat să recunoască apariția virusului și
pentru dezinformarea care a urmat privind
numărul de morți, Organizația Mondială a
Sănătății este sancționată pentru cooperarea
cu China și faptul că a declarat pandemia cu
întârziere, Trump este acuzat că deși a închis
zborurile din China în luna februarie, a

că are situația sub control. În lumea globalizată
de azi virusurile se propagă ca știrile, nimeni
nu este iertat, iar economiile statelor sunt atât
de interconectate, încât toți sunt loviți. Se caută
un vinovat. Cine ar putea profita de criza mondială creată? Curios, Soroș a ieșit de pe tapet...
Conspiraționiștii, anarhiști sau înregimentați
politic de toate culorile, au răspunsurile lor: se
instaurează o nouă ordine mondială, guvernul
subteran mondial va secătui financiar statele,
le va dezmembra economic și va crea o putere
centrală globală care va conduce lumea. Când
lucrurile se vor mai calma, câștigătorii vor ieși
din ascunzătoare. Democrațiile vestice se vor
prăbuși. Oamenii vor primi un ajutor minim de
bază cât să supraviețuiască, vor dispărea banii

instituționalizați într-un mecanism orwelian, o
formă militarizată de control și supraveghere.
Brrr! Mai bună teoria mea, pentru că am și eu
o teorie, ca tot omul care când realitatea îl dă
peste cap, fuge în imaginație. În urmă cu 30 de
ani am făcut o călătorie în China. Sigur, o țară
mult diferită de cum e acum, dar dezvoltarea
ei halucinantă într-un timp relativ scurt nu
schimbă cu nimic impresia cu care am rămas:
ajunsesem într-un spațiu populat cu oameni de
pe o altă planetă. Continuând raționamentul, și
virusul acesta a ajuns la noi de pe altă planetă.
Ca să ne păstrăm umorul, nu mă mir că Trump
a ordonat Space Force... acolo e viitorul. Următorul mare eveniment pe care îl vom trăi poate
fi venirea extratereștrilor. ■
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u departe de agitația Manhattanului, Long Island, o insulă de 140 mile
lungime își duce existența pașnică
împrăștiată între subdiviziuni și ferme. Este
ca o extensie a orașului, un loc de unde zilnic
a mulțime de oameni comută spre metropola
de care este conectată geografic prin cartierele
Queens și Brooklyn. Țărmul de nord al insulei
a fost pentru multă vreme locul de retragere al
îmbogățiților de acum un secol când „the gilded
mansions” ocupau spații extinse pe malul golfului. Multe dintre proprietăți, construite „Gatsby
style”, au trecut în proprietatea statului înlocuite
cu altele tot la fel de luxurioase dar pe spații ceva
mai mici. Dar umbra lui Scott Fitzgerald încă
dăinuie în Great Neck, „the eastern egg” din
faimosul roman care descrie America excesului
al cărui gust încă nu a dispărut.

„Northern Boulevard” care începe chiar de
la podul de peste East River, „59th Street Bridge”,
făcut celebru de Simon și Garfunkel, se înfășoară printre comunitățile de imigranți din
Queens învelit într-un trafic continuu purtat de
vântul cald către orășelele înșirate ca o salbă spre
centrul insulei, pierzându-se molcom printre
pădurile, fermele și vinăriile capătului insulei.
Agitația micilor orășele a fost însă arestată
și ea pe neașteptate de coronavirus care a închis
magazinele și restaurantele cochete ale insulei,
golindu-i străzile și ținându-i locuitorii în case
sau dacă este cald pe terasele din spatele lor.
Primarii au obligat cafenelele și restaurantele
să-și scoată scaunele din interior ca nu cumva
să se așeze cineva și să se simtă mai bine decât
trebuie așa că nu ar mai pleca înapoi acasă.
Cinematograful din apropierea casei lui
Fitzgerald părea închis fără speranțe de a se
redeschide curând. Sălile de spectacol ca și
universitățile insulei au fost părăsite afișând la
intrare anunțuri deloc încurajatoare.
Am plecat de weekend prin orășelele insulei să le simt pulsul fără aglomerația zilnică, o
aglomerație aerată față de cea din metropola
apropiată și am ajuns la una dintre faimoasele
„gilded mansions”, o uriașă proprietate a unor
magnați de la începutul secolului trecut. Sands

Proză
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Long Island
Point este plasată pe malul golfului, o combinație de pajiști și
păduri prin care te plimbi cu
mare plăcere ieșind din când
în când în plaja întinsă pe
câteva mile. Castelul Gould
aflat la intrare, îmbrăcat în
granit și decorat în lemn de
stejar, era locul prin care trăsurile și automobilele epocii
intrau la petrecerile extravagante ale epocii nebune.
Întreaga proprietate a fost în posesia a trei
familii ‒ Sands, Vanderbilt și Cornwell care au
construit pe ea Hempstead House, una dintre
faimoasele case-castel din nordul insulei. Pe la
începutul secolului trecut, proprietatea a fost
achiziționată de cei din familia Guggenheim
și adăugită de fiul lor puțin mai
târziu prin construcția unei a
treia clădiri, „Falaise”.
Speram să mă plimb puțin
pe pajiștea întinsă sau pe aleile
umbrite păstrând „social distancing” dar am fost total surprins de
aglomerația neașteptată. Parcarea
castelului care în general nu avea
decât câteva mașini răzlețe era
plină la refuz, cu mașini parcate
și în afara ei pe iarbă unde mingile
și freesbee-urile zburau peste tot,
între căruțurile de copii și câinii
care alergau pe pajiște. Potecile
pădurii, goale în mai toate timpurile, erau aglomerate și ele la refuz de familii care mergeau în
grupuri compacte. Izolarea pe care o așteptam
și pe care o întâlnisem de fiecare dată când ajunsesem aici era un vis al unui trecut sigur în fața
unui viitor incert al vremurilor cu coronavirus,
un moment al dragostei în timpul unui alt fel
de holeră.

Am plecat mai repede de cât plănuisem să
ne refugiem „online” numai ca să ne oprim pe
drum în față la „Whole Foods”, unul din magazinele lanțului de supermarketuri cumpărate
recent de Amazon, unde coada se întindea
afară în parcarea extinsă, nu o coadă a lipsurilor ci a „social distancing-ului”. Fiecare
magazin alimentar permite numai unui număr
limitat de oameni să intre înăuntru pentru ca
să poată cumpăra în voie fără să fie în preajma
celorlalți. Atomizarea și alienarea caracteristică
societăților vestice este dusă acum la extrem de
condițiile impuse de pandemie.
În „oul de vest” al lui Fitzgerlad, Manhasset,
sălașul mult doritei Daisy, faimosul mall exclusiv ocupat de brandurile răspândite în întreaga
lume a cărui parcare este în general plină dădea
impresia unui oraș fantomă fără nici măcar o
mașină care să se vadă în zare, întregul comerț
al magazinelor mutându-se și el „online”. Pe una
din laturi, interiorul magazinului Apple, și el
mereu plin la orice oră de vizitatori, părea ca un
iPhone fără baterie, elegant, curat și minimalist dar de fapt complet inutil. Totul se mutase
„online”. Poate nici noi nu o să mai avem nevoie
de contacte directe după acest virus. Ne mutăm
și noi complet „online” și devenim parte integrantă din Internet. Ne transformăm și noi în
„millennials”, stând închiși în casă în fața unui
ecran și vorbind prin text. ■
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Perspectiva polifonică
a solitudinii

onstantin Cubleșan este scriitorul care, la
vârsta seniorială, se plasează cu detașare
în elita literară românească, surprinzând
prin fiecare nou volum de critică literară, proză
sau poezie. Este spiritul vivace, dominat de
neliniștea creatoare, care, cu un firesc al modestiei, pe care numai spiritele elevate o pot avea,
cuprinde un univers de teme, simboluri, personaje sau spații lirice, care îi conferă originalitate
prin stilul scrierii și prin gradul de receptare și
receptivitate a operei în ansamblul său.
Volumul de proză scurtă Prăbușirea îngerului (Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca,
2018) este o continuare a temelor principale
abordate timp de cinci decenii în numeroasele
sale cărți. Ca un filon pare a uni aceste scrieri
câteva repere: destinul, solitudinea, timpul. Și
o dorință: „viața și încă o zi” pentru a scăpa
de „colivie”, privind peste umăr „Ceasornicul”.
Despre căderea îngerului s-a scris, „prăbușirea îngerului” este însă o nouă deschidere spre
interpretarea dimensiunii mitice. În imaginarul
lui C. Cubleșan dominante sunt iubirea tragică
și tristețea generată de neîmplinirea iubirii. Și,
ca un fundament al construcției imaginarului,
apare ca motiv tragismul iubirii generat de perspectiva antitetică a influenței pe care o poate
avea femeia: înălțarea sau decăderea bărbatului. Naratorul prozelor este o voce masculină
(ce pare uneori a se identifica, din perspectiva
experienței profesionale, ca jurnalist sau cronicar dramatic, cu autorul), iar psihologia femeii
este proiectată în prim plan, cu toate valențele
și variabilele circumstanțiale. Iubirea eșuată,
afișată sau doar resimțită, devine subiectul
principal al prozelor scurte din acest volum.
Povestirea Portretul unei amintiri poate fi
considerată, în arhitectura sa narativă, imagine-cadru pentru toate scrierile din acest
volum. Portretistul Pardanski poate fi prototipul personajelor narațiunilor, cel care vede
cum trec ceilalți pe lângă el, nu îl mai recunosc,
iar el păstrează amintirile în mici portrete sau
crochiuri. Toate poveștile de viață din volum
par crochiuri privite de ceilalți cu detașarea
neimplicării. Nimeni nu poate interioriza
o experiență, decât dacă a trăit-o sau a trăit
ceva similar. Portretele, esența povestirii, sunt
estompate de dinamica stilului narațiunii,
lăsându-le în plan secund. Finalul este tensionat: „Totul se va sfârși catastrofal pentru tine”
– îl avertizează pe Adrian, povestitorul, Diana,
cea care nu i-a spus că fiica ei este de fapt fiica
lor, ea trăindu-și viața de familie alături de un
doctor, pentru care l-a și părăsit pe Adrian.
Această structură narativă cu final în suspance
este reperabilă în aproape toate prozele scurte
din volumul Prăbușirea îngerului.
C. Cubleșan exersează persuasiv pe claviatura sentimentală realizând în Fluturi în noapte
imagini relevante pentru scriitura sa: caducitatea

vieții fluturilor, noaptea – ca moment al trăirilor acutizate, adulterul care va fi motivul morții
soțului protagonistei, drumul în noapte pentru a
scăpa de claustrarea la cabană, unde își trăia viața
izolată de lume. Este un „zbor anonim”, dureros
și fără perspectivă, asemeni fluturilor în noapte.
„Viață efemeră de curaj gratuit, de risc prostesc,
fără șansă. Între aceștia zburau cei puțini care
stabileau echilibrul util între întunericul amorf și
lumina mistuitoare, între curajul absurd și lașitatea meschină, fără a-i putea urmări anume,
fără a-i putea deosebi, într-atât de mult semănau
cu toți ceilalți, atât de mult se
regăseau trăsăturile unora
în alții, încât își punea întrebarea dacă nu cumva zborul
celorlalți îl negau pe al acestora, echilibrați și stabili de o
noapte, în fond de o viață...”.
Georgiana trăia în două lumi,
captivă în frumusețea naturii
care o domina, și nostalgia
orașului. Finalul o surprinde
plecând în noapte spre necunoscut. Este, în esență, tentația
nedeclarată a vieții de a fi trăită
dincolo de singurătatea captivantă a naturii luxuriante și a
unei iubiri deloc pasionale.
O viață de „gradul doi” pare să trăiască și
Zorina, protagonista povestirii cu acest generic.
Relațiile par a fi doar iubiri pasionale, întrerupte
de realitate, oricum nu o relație oficială, asemenea unei vieți de „gradul doi”. Domnișoara
Lia află că amantul este căsătorit, Zorina, după
relația pasională, se întoarce la soțul ei, Georgiana își înșală soțul cu Mareș, care dorește să o
elibereze din viața de claustrare. O viață dublă
are și protagonistul povestirii Fata de lângă
pod, hazardul determinându-l să aibă o relație
circumstanțială cu o prostituată, pentru care
se va despărți de familie, sperând în echilibrul
pe care aparent i-l conferea noua relație,
alimentându-i vanitatea masculină; în fapt,
prostituata revenise la vechea ei profesie ziua
și seara îl aștepta acasă, docilă, asemenea unei
iubite credincioase. Pentru o viață asemănătoare, de plăceri la tinerețe și aparent împlinită
prin căsătoria cu un invalid, va plăti preț greu
și eroina scrierii Dactilografa. La aflarea trăirii
celor două vieți la antipod ca moralitate, chiar
dacă în acest caz, în succesiunea cronologică a
vieții, fiica ei se va distanța de ea și astfel solitudinea îi va guverna senectutea. Prozatorul o va
numi simplu, dactilografa, va derula narațiunea
impersonal când îi povestește viața, iar finalul
se circumscrie acelei stări dominante de solitudine și tentația retrospectivei unei vieți trăite
sub auspiciile duplicității: „Mi se părea atât de
tristă și absurdă viața ei de-acum, încât n-am
avut curajul să încerc măcar să o îmbărbătez.
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Nevoia confesiunii alături de monologul
interior, vocea conștiinței, reprezintă cele două
supape de defulare și refulare ale unei conștiințe tensionate.
C. Cubleșan surprinde astfel dimensiunea
tragică a erosului, iubirea neîmplinită sau chiar
eșuată. Conștiința masculină este configurată de
„căderea” prin femeie. Explicitarea este impresionant descrisă prin povestea Laurei, o tânără
frumoasă și pasională, care se căsătorește cu un
bărbat cu handicap, dar nu handicapul fizic este
frustrant, ci acela comportamental, supunând-o
la a avea partide erotice chiar
sub privirile sale. Discrepanța
frapantă între imaginea Laurei, a
tinerei frumoase, plină de viață,
și imaginea Laurei peste decenii,
care se complace într-o căsătorie sub semnul promiscuității,
susține perspectiva antitetică a
influenței pe care o poate exercita femeia asupra conștiinței
masculine. Este receptarea acestei discrepanțe, în egală măsură
diferența între dorința împlinirii
prin iubire și eșuarea iubirii. Este
acel „zbor anonim” al fluturilor
în noapte, imposibilitatea de
a deosebi pe cei care stabilesc
echilibrul și pe cei ce sunt ”atrași aiurea de miracolul acelei lumini fascinante, de căldura acelei
flăcări înșelătoare, necruțătoare”.
Perspectiva polifonică a solitudinii este
deschisă de refugiul într-o lume, în care se
prefigurează posibilitatea împlinirii ca destin
trăit prin refulare sau sporadice defulări prin
confesiuni. Posibilitatea textului ca teatru și
pe cea a teatrului ca text, cum susținea Philippe Sollers în Literatură și totalitate (1980)
este grila prin care putem lectura acest volum.
„Citind, putem să ne reprezentăm orice piesă
„înăuntru”. Dar dacă vrem să luăm cunoștință
de scriitura care este această lectură, trebuie să
trecem prin scenă (prin viață). aici este punctul
în care, latentă, drama se manifestă printr-o
sfâșiere, afirmând ”ireductibilitatea instinctelor
noastre”. Este, în esență, o ficțiune fundamentală, care antrenează o orchestrație a miturilor,
dizolvându-le și, prin procesul de creație,
refăcându-le. Astfel mitul prăbușirii îngerului este o acțiune care conduce la „înflorirea
simbolurilor”. În arhitectura ideatică și scenică
a teatrului se reașază aceste construcții mentale
mitice, deopotrivă ale autorului prin scriitură,
și ale cititorului prin receptarea operei.
Este, la final, efectul plăcerii lecturii care
conferă perenitatea operei. Constantin Cubleșan a atins acest final al receptării scrierilor sale
publicate de-a lungul unei jumătăți de veac,
asigurându-și astfel un binemeritat loc onorant
în istoria literaturii române. ■
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ucian Blaga s-a consacrat atât ca literat
polivalent, cât și ca filosof cu o viziune
originală. Eseul de față îi este dedicat
exclusiv filosofului Blaga și vizează cu predilecție sfera epistemologică a metafizicii sale
sistematice. Sistemul său filosofic se bazează
pe un subtil scenariu cosmologic și revendică
o inedită metafizică a istoriei, iar concepția
sa epistemologică este circumscrisă viziunii
antropologice pe care a dezvoltat-o ca parte
integrantă a complexului său sistem filosofic.
În consecință, posibilitatea și dimensiunea
cunoașterii umane sunt condiționate în mod
implicit de statutul ontologic uman.
Referințele epistemologice sunt consemnate cu precădere în Trilogia cunoașterii,
prima din cele patru trilogii care constituie
fundamentul viziunii sale metafizice. Concluzia filosofului literat este una ce poate
fi acuzată de pesimism: deși omului îi este
accesibilă cunoașterea în principiu, totuși o
cunoaștere adecvată sau exhaustivă îi este
practic interzisă în legătură cu aspectele
esențiale ale realității. În pofida înzestrărilor sale cognitive, omul nu poate ajunge la
o cunoaștere absolută și nu va depăși stadiul
unei cunoașteri relative, parțiale ori insignifiante. Cauza se află în însăși actul creației, care
a generat o natură umană supusă fatalmente
unei cenzuri ineluctabile de către Marele
Anonim de sorginte divino-demonică. Cenzura impusă ab initio de enigmaticul demiurg
este numită transcendentă și îi limitează
orizontul epistemologic al omului, refuzându-i orice cunoaștere realmente adecvată
referitoare la propria persoană, lumea înconjurătoare ori ființa creatoare.
Cu toate acestea, în virtutea statutului său
ontologic, omul tinde către misterul universal
aprioric, pe care îl intuiește dincolo de orizontul individual empiric, astfel încât sensul
existenței sale îl constituie revelarea acestuia
printr-o cunoaștere de tipul celei paradisiace
anterioare căderii în păcat. Însă, după căderea în păcat, omului îi este disponibilă numai
cunoașterea luciferică, care nu pătrunde misterul vizat și care produce neliniște interioară,
riscuri incomode și eșecuri epistemologice.
Existența umană se derulează întru mister
și pentru revelarea lui, dar revelarea lui este
imposibilă, de vreme ce cunoașterea autentică îi este interzisă. Istoria nu reprezintă
decât modul de a fi al omului luciferic, care
se manifestă printr-o permanentă zbatere de
a ajunge la o cunoaștere adecvată a lucrurilor.
Neputând renunța la scopul cunoașterii absolute, omul devine și rămâne prizonierul unui
ideal utopic. Din această perspectivă, istoria
este un eșec, căci nimic din bagajul cognitiv
uman nu exprimă corect realitatea ca atare, dar
este totodată și singura condiție a dăinuirii sale,
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Epistemologia blagiană
între pesimism și realism
deoarece îi oferă un scop pentru a trăi. Viața sa
este astfel o dramă existențială cu accente tragice, cu valențe paradoxale și conotații fataliste,
de vreme ce omul pare predestinat în mod inexorabil să se lupte necontenit pentru un ideal
tentant dar imposibil de atins.
În aceiași parametrii filosofici pesimiști se
înscrie și teza lui Blaga despre progresul istoric
din metafizică, artă, cultură sau știință. Potrivit
filosofului din Lancrăm, progresul istoric nu

este posibil în realitate, și-n consecință, toate
formele prin care omul încearcă să descopere
misterul existenței sunt la fel de ineficace.
Operele culturale sunt simple creații ale spiritului uman. Există o evoluție în succesiunea
acestora de la un stil cultural la altul, dar nu
poate fi stabilită o ierarhie valorică între ele,
care să sugereze vreun progres real în domeniu.
Singurul progres pe care îl admite în artă ar fi
cel de ordin tehnic petrecut în interiorul unui
stil artistic, dar contestă prezumtiva creștere
valorică de la un stil la altul pe considerentul că nici măcar capodoperele fiecărui stil nu
se pretează la o ierarhizare între ele. Nici în
cazul metafizicii nu se poate vorbi de un progres decât, cel mult, în punerea și abordarea
problemelor referitoare la misterul existențial,
dar nicidecum și în rezolvarea lor. Și nici evoluția indubitabilă din sfera științei și tehnicii
nu reprezintă progresul invocat, pentru că
acumularea empirică de cunoștințe, inovația
tehnologică sau teoriile științifice nu contribuie la dezvăluirea misterului metafizic ori la
exprimarea lui adecvată.
Blaga își consolidează teza despre inexistența unui progres uman veritabil în cadrul
istoriei prin elaborarea unei viziuni inedite

asupra permanenței preistoriei. De obicei,
preistoria este percepută ca o stare incipientă
și ca o fază pregătitoare a istoriei formale,
iar asta ar denota implicit un progres istoric real. Dar filosoful se delimitează de acest
punct de vedere și avansează ideea că preistoria este parte integrantă a istoriei și nu o
etapă separată din evoluția omului. Calificat
gratuit drept preistoric, doar pe criteriul că
nu a lăsat mărturii scrise, omul acelei epoci
a trăit în fond în același orizont al misterului
și pentru revelarea lui, ca și omul considerat
istoric. Prin urmare, preistoria este o structură permanentă și indestructibilă a istoriei în
ansamblul ei, fapt care infirmă ipoteza unui
progres istoric real.
Conform lui Blaga, omul nu este capabil de
un veritabil progres istoric, metafizic sau cultural, întrucât nu poate progresa din punct de
vedere ontologic, nu-și poate ameliora natura
supusă fatidic unei cenzuri transcendente. Or,
adevăratul progres nu ar putea surveni decât
prin depășirea propriei condiții umane, care
ar rezida în eludarea acestei cenzuri și accederea la o natură identică cu cea a Marelui
Anonim. Acest deziderat virtual se dovedește
practic imposibil, așa încât omul rămâne tributar esenței sale imperfecte, care îl limitează
nu doar ontologic, ci și epistemologic. Este
o concluzie care îl plasează pe Blaga pe aceeași lungime de undă metafizică cu iluștrii săi
predecesori Platon (pentru care omul nu are
acces la Ideile pure) și Kant (în viziunea căruia
omul nu poate cunoaște lucrul în sine). Din
acest punct de vedere, epistemologia blagiană
este similară platonismului antic și kantianismului modern.
Acestea fiind datele problemei, este
oare justificată acuzația de pesimism adusă
epistemologiei blagiene? Întrucât aceasta
semnalează limitele ontologice și gnoseologice
ale omului și insistă pe imposibilitatea unei
cunoașteri adecvate ori integrale, s-ar părea
că întrebarea este una retorică, iar răspunsul
ei subînțeles este unul afirmativ. Dar dacă
viziunea blagiană subiectivă corespunde cu
realitatea obiectivă, nu s-ar putea conchide că
aceasta este mai degrabă una realistă? În fond,
experiența comună ne-a arătat că nu putem
ajunge la o cunoaștere absolută sau infailibilă și
că, într-adevăr, orizontul nostru epistemologic
este unul limitat, relativ sau chiar confuz. În
această privință, Blaga avea dreptate! Nu putem
ști dacă avea dreptate și-n privința scenariului
cosmologic cu repercusiuni antropologice, pe
care l-a pus la baza metafizicii sale. Pare însă că
concluziile scenariului său sunt realiste în mod
empiric, pe cât este metafizica sa de pesimistă
în mod aprioric! Rezultă că epistemologia blagiană se situează la fel de relativ între pesimism
și realism. ■

P

entru Hans Christian Andersen, fără
colaborarea căruia această carte n-ar
fi fost niciodată scrisă. Și în amintirea
fiicei mele, pentru entuziasmul cu care încuraja această colaborare. Sunt cuvintele pe care
scriitoarea spaniolă Carmen Martín Gaite le
plasează, în chip de dedicație, la începutul
romanului său Regina-Zăpezilor. În acest fel,
cititorului îi este oferită o cheie de lectură,
autoarea sugerând că textul trebuie raportat la celebrul basm al lui Andersen, Crăiasa
Zăpezilor. Pe de altă parte, Gaite are în vedere
nivelul propriei existențe, mai precis tragica
experiență a pierderii fiicei sale. Urmarea în
plan literar a acestui fapt este că, deși cucerită încă din 1975 de proiectul de a scrie un
roman înrudit din punct de vedere tematic și
simbolic cu universul poveștilor scriitorului
danez, Carmen Martín Gaite nu s-a grăbit să-l
definitiveze, amânându-l până în 1984, când,
aflându-se la Chicago pentru un ciclu de conferințe, l-a reluat, pentru a-l abandona în iarna
anului 1985, după moartea fiicei sale. Abia în
1992, după succesul de care s-a bucurat atât la
critica literară, cât și la publicul cititor romanul
Nubosidad variable, autoarea găsește puterea
de a reveni asupra proiectului vechi, deja, de
aproape două decenii – și de a-l desăvârși, La
Reina de las Nieves apărând în 1994, însă având
acțiunea plasată la sfârșitul anilor ‘70.
În afara sugestiilor din dedicație, romanul de față mai cuprinde cel puțin una, la fel
de importantă pentru descifrarea sensurilor
textului. Și anume, în epigraf: „Smulge-te
din infern și în cădere te vei opri pe acoperișul cerului.” Preluate din romanul Pădurea
din noapte, scris de Djuna Barnes, cuvintele
acestea nu reprezintă încercarea scriitoarei
spaniole de a configura un soi de geometrie a
simbolurilor, ci, după propria sa mărturisire,
semnul că, în cazul lui Leonardo, protagonistul din Regina-Zăpezilor, avem de-a face cu
o adevărată eliberare din infern, cu descoperirea curajului de a se smulge din tenebrele
propriului trecut și de a-și întrevedea, iar apoi
de a-și construi viitorul. În consecință, temele
pe care le urmărește Carmen Martín Gaite în
cartea aceasta sunt copilăria și nevoia vitală a
omului de a nu se înstrăina de amintirea celor
mai frumoși și senini ani ai vieții, precum și
necesitatea imperioasă a ființei umane de a se
integra și de a-și găsi locul în lumea exterioară. De aici vine, desigur, relativizarea graniței
dintre realitate și ficțiune. Acceptarea universului real, adesea extrem de dur, înseamnă
inițierea la care omul ajunge la capătul unei
căutări înfrigurate a reperelor adevărate, dar
și a adevărului profund al trecutului personal. Așa cum se întâmplă și în cazul creațiilor
altor scriitori spanioli contemporani, de la Ana
María Matute sau Rafael Chirbes la Almudena
Grandes, romanul lui Carmen Martín Gaite
aduce în prim plan dificultatea/incapacitatea comunicării chiar și (mai ales) în familie,
singurătatea și căutarea identității. Totul este
expus prin intermediul complicatei povești a
vieții personajelor centrale, Leonardo Villalba
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A fost odată...
și Casilda Iriarte și în cadrul reprezentat de
lumea citadină madrilenă mereu extrem de
agitată sau dimpotrivă, de calmul univers galician, spații ce devin, pentru Regina-Zăpezilor,
adevărate „peisaje sufletești”, ca să repetăm
sintagma lui Miguel de Unamuno.
Eliberat din închisoare, unde ispășise o condamnare pentru trafic de droguri, Leonardo află
că ambii părinți i-au pierit într-un accident și,
după o perioadă de derută,
decide să pornească singur
în căutarea propriului trecut
și să clarifice pe cont propriu numeroasele enigme pe
care le dorea dezlegate încă
din copilărie. Drumul din
Madridul care, după perioada de carceră, i se pare nu
doar o lume a tentațiilor ce
amenință să-l tragă din nou
în infernul viciului, ci și un
univers artificial și în care, de
atâta gălăgie riscă să nu-și mai
poată urmări gândurile, spre
Galicia, la reședința de la Vila
Albă, locul unde-și petrecuse
cei mai frumoși ani ai copilăriei, reprezintă, fără îndoială,
începutul inițierii sale – dificile și dureroase – dar pe care, ca probă supremă
a maturizării, Leo nu o va abandona. Abia la
final, chiar în ultimele pagini ale cărții se dezleagă toate misterele (căci Casilda e însăși mama
lui Leo) și se luminează, retrospectiv, multe din
întâmplările relatate de personaje. Regina-Zăpezilor rivalizează cu deplin succes din acest
punct de vedere cu un excelent roman de suspans, în care orice scăpare din vedere a oricărui
amănunt, fie el și aparent lipsit de importanță,
duce la confuzie. Tânărul Villalba își recuperează, finalmente, trecutul și-și redobândește
identitatea pe care o credea pierdută pentru
totdeauna, regăsind, deopotrivă, capacitatea de
a se emoționa, de a se bucura sau de a suferi,
pe care, de asemenea, se temea că nu le mai are
de la moartea bunicii sale, Doña Inés Guitián.
Reconstruirea istoriei personale a lui Leonardo este în permanență comparată sau, dacă
nu, pusă subtextual în legătură, cu soarta lui
Kay, protagonistul basmului lui Andersen, cel
răpit de neîndurătoarea Crăiasă a Zăpezilor
și dus în împărăția ei, unde, pentru că îmbrățișarea rece a acesteia îi transformase inima
într-un sloi de gheață, băiatul nu-și amintește
nimic din trecut până în momentul în care
devotata și curajoasa Gerda, prietena sa, îi
redeșteaptă, prin căldura afecțiunii sale, sentimentele uitate și-l ajută să redevină uman. În
felul acesta, schema basmului se transformă
în structură esențială a romanului lui Martín
Gaite, pe baza căreia protagoniștii își vor țese

Rodica
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propriile destine și-și vor depăna propriile
istorisiri. De altfel, tendința aceasta nu e nouă
în scrisul autoarei, câtă vreme Scufița Roșie în
Manhattan, povestirea publicată de aceasta în
1990, avea, în mare, același sens.
Basmele celebre prezente în subtextul creației lui Carmen Martín Gaite structurează, la
nivel simbolic, un nou univers, subversiv prin
excelență, prin intermediul căruia protagoniștii
încearcă să-și transforme în
realitate dorințele arzătoare și
să rezolve spinoasa problemă
a incapacității comunicării
reale. Dar, dacă basmele se
caracterizează prin indeterminarea spațio-temporală,
plasând totul pe tărâmul
fabulos al lui „a fost odată”,
Regina-Zăpezilor este un
roman extrem de precis în
ceea ce privește localizarea
și descrierea spațiilor unde
se desfășoară acțiunile în
care sunt implicate personajele. Permanenta legătură,
nelipsită, însă, de puncte de
tensiune, între schema basmului și sensul profund al
literaturii, ca și aceea dintre
literatură și existență dau operei lui Carmen
Martín Gaite un aer inconfundabil, iar faptul
acesta e cu atât mai important în Regina-Zăpezilor, câtă vreme personajele se transformă,
treptat, în „autori” ai istorisirii și, implicit,
în voci narative privilegiate ale textului. Mai
mult decât atât, aluziile livrești sunt numeroase
în acest roman, dacă e să amintim aici doar
câteva exemple: Străinul lui Albert Camus,
Femeia mării, de Henrik Ibsen, Visul unei nopți
de vară, de Shakespeare, Poetica spațiului, de
Gaston Bachelard sau Sacrul și Profanul, de
Mircea Eliade.
Personajele vor fi situate și perfect caracterizate, așadar, nu doar din punct de vedere
spațio-temporal, ci mai cu seamă cultural. În
plus, autoarea jonglează perfect cu efectul de
surpriză pe care îl au asupra cititorului acele
figuri secundare pe care ea însăși le numește
„personaje-accesorii” (cum e, de exemplu,
Rosa Figueroa), dar care au darul de a stabili
modalitatea sau gradul de raportare al protagoniștilor la anumite locuri sau epoci. În acest
context, casa din Galicia, reședința de la Vila
Albă devine veritabil corespondent al imaginii
materne și semnul definitoriu al sentimentului
de apartenență pe care Leonardo va ajunge să-l
aibă în final, când discuția cu Casilda, mama
sa pierdută și acum regăsită determină topirea
gheții din ochii și din inima sa.
Carmen Martín Gaite, Regina-Zăpezilor. Traducere
de Mona Țepeneag, București, Editura Art, 2016
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Tinerețe cu împrumut...
Lasă-mi un fir din păru-ți
arămiu
O respirație nimic mai
mult
Dă-mi iubirea ta cu
împrumut
Sau poate crezi că e
târziu
E seară ai plecat
intempestiv
Ai luat cu o excepție la
întâmplare
Lucruri ce pentru mine
n-au valoare
Fără să fi avut
motiv
Poți să iei tot ce îți
dorești
Înapoiază-mi un singur
bun
Pozele ce stau uitate-n
album
Simt că nu mă mai
iubești
Știu că timpul trece
greu
Uitările și amintirile
din ele
Pot alina clipele
grele
De tine îmi este dor
mereu
În nopțile cu lună
plină
Când iubirea ta îmi
va lipsi
Și inima tristă-mi
va fi
Vei crede că eu sunt
de vină
Albumul pe care l-am
reprimit
E locul în care am oprit
timpul
Doar acolo pot să-ți mai văd
chipul
Îmi amintește cât te-am
iubit
Mi-e sufletul pustiu și
mut
Te-am iubit ca și acum
enorm
Trecut-au nopți fără să
dorm
Dă-mi tinerețea ta cu
împrumut ■

Poezie

Scrisul Românesc

Poeme
Pășește prin ploaie
Nori albi spre gri ascund în grabă
cerul
Misterul
întunericului se apropie tainic din
depărtări
Păsări
negre țipă plutind într-un funestru
cor
Covor
de ape cuprind tot pământu vine
ceața
Viața
în toamna târzie e depresivă
tristă
Pesimistă
îmi e speranța la clipa
revederii
Serii
îi las ploapele-mi căzute
grele de nopțile
pierdute
Șoapte
se aud înfundat undeva
departe
Noapte
în noiembrie curg ape din ceruri
șiroaie
Ploaie
nebună ce cade în furtună
la-ntâmplare
Oare
ști că-mi doresc atât de mult
s-o întâlnesc
Cerșesc
privind spre cer o rază nesperată
de soare
Apare
deodat’ o siluetă morgană în ceața
de afară
Iară
privesc în van cu ochii deschiși larg
pe geam
Visam
la chipul tău ce-mi doarme
în gând
Iubind
mi-aduc aminte de ochii-ți senini
cu zâmbetul
suav
Bolnav
sunt de dragostea ta ce mult îmi
lipsește
Pășește
iubito în noapte prin ploaie cu mine
Pășește

PAUL CELAN
(1920-1970)

Poeme
Nisipul din urne
De un verde mucegăit este casa uitării
În fața fiecărei porți flutură steagul
decapitatului tău toboșar.
El bate tobele din mușchi și din
Amarul păr al rușinii.
Cu falange pline de puroi, pe nisip,
Îți pictează sprânceana.
Mai lungă, ca și cum ar fi ea
și roșul buzelor tale.
Tu umpli aici urnele
devorându-ți propria inimă.

Colina
Alături de mine ești tu, mie asemeni:
ca o piatră
în obrazul nopții afundată.
O, această colină, iubito,
unde ne rostogolim fără încetare,
noi, pietre,
din pârâiaș în pârâiaș.
Mai rotunzi uneori.
Mai asemănători. Mai străini.
O, acest ochi vlăguit
care rătăcește aici ca și noi
Și minunându-se, uneori,
întruna ne privește.

Oaspetele
Cu mult înaintea serii
se-ntoarce la tine
cel ce
salutul cu întunericul schimbă.
Cu mult înaintea zilei
el se deșteaptă
și înainte să plece,
mai amăgește somnul,
un somn de pași frământat:
Tu-l auzi măsurând depărtările
și sufletul într-acolo-l arunci.

Depărtări
Ochi în ochi, în răceală,
să începem ceva asemănător;
împreună.
Hai să risipim vălul
ce unul de celălalt ne ascunde,
când seara se trimite
să măsoare,
cât de departe mai este
de la acea înfățișare,
pe care el o dă fiecăruia
și nouă, la amândoi,
ne-o împrumută.
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Încredere
Va mai fi încă un ochi
unul străin lângă al nostru
mut
sub pleoapa de piatră:
Veniți, săpați-vă gropile:
Va mai fi încă o geană
întoarsă înainte
în piatră,
călită de atâta neplâns,
năvădită în muguri
Desăvărșindu-și opera
în fața voastră
ca și cum am fi încă
frați!

ca într-un mecanism cu mai multe rotițe, se
întinde ca uleiul colosala dramă interioară
a celui osândit la moarte. „Conștiința datoriei” caracterizează pe fiecare combatant în
parte, însă, în condiții extreme, aceasta suferă
modificări, din cauza unor unghiuri de vedere
survenite neașteptat. Astfel,
la început, locotenentul
Apostol Bologa privește
cu dispreț și dezaprobare
pe Svoboda (ofițerul ceh,
acuzat de trădare). Șubrezirea ideii că Svoboda este
vinovat începe de la discuția purtată cu Otto Klapka.
Pe „masa” fiecărui personaj, ca într-un tribunal,
autorul lasă acele argumente menite să le justifice
atitudinea față de condamnat. Autorul face un pas în
spate, lăsând libere opiniile
asupra cazului în sine.
În secvențe diverse, abnegația protagoniștilor se moderează de la sine, în virtutea posibilei
doze justițiare, sesizate la interlocutor. Inițial,
caporalul distribuie ordine cu frecvența unuia
care se crede important în război. Când este
cazul, face estimări de tip sociologic, drept
oglindire a omului care e în mod obișnuit:
„Urâtă țară aveți, muscale! zise deodată caporalul, întorcându-se spre gropari și uitându-se
cu necaz la țăranul care se oprește să răsufle.
Auzi?... Țara... locurile... niet frumos! adăugă
apoi, arătând cu mâna ținutul și stâlcindu-și
graiul spre a se face mai înțeles”. Influențat de
replica ostașului: „Nu pricepe ăsta, don’ căprar,
limba noastră, zice atunci un soldat, îndreptându-se din șale”, deplasează vina (inexistentă în
realitate) de pe umerii țăranului, asupra unei
regiuni întregi. Schimbarea de scară într-o

Voci
Voci săpate
în oglinda verde a apei
când se scufundă
pescărușul
în tremurul secundelor
Voci în fața cărora inima ta
în inima mamei, sfios,
se retrage,
voci
dinspre copacul spânzurătorii,
unde lemnul târziu ca și
cel descojit
își lasă cercurile
să apară
necontenit.
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Pădurea spânzuraților ‒
roman psihologic

entru a scrie Pădurea spânzuraților,
care dezvoltă tema nuvelei Catastrofa, Liviu Rebreanu s-a documentat
temeinic asupra etapelor presupuse de tragedia
fratelui său, Emil, acuzat de trădare de către un
tribunal militar austro-ungar și executat prin
spânzurare, în 1917.
Contrar tehnicii moderniste
a romanului subiectiv, acțiunea este relatată la persoana a
III-a, vocea narativă substituind autorul atâtor evenimente
grave, realiste, mai degrabă
acelor vibrații subterane care
nu-i aparțin, dar pe care le-a
descoperit și le exprimă. Cu
alte cuvinte, Liviu Rebreanu
se pune în pielea personajelor, reușind să se detașeze de
acel sine marcat de suferința
pierderii unei ființe dragi; de
asemenea, în timp ce împărtășește starea acelora prinși în
chinga destinului, devine totuna cu ei.
Autorul pare a purta pe umeri o cameră
de filmat, subliniind (cu prim-planul) reacția
acelora implicați în eveniment. Universul se
constituie în seama a două repere, celest și
terestru, bolta și spânzurătoarea, dintre care,
în scurt timp, predominant devine al doilea.
Spânzurătoarea e descrisă drept mână a destinului: „spânzurătoarea nouă și sfidătoare,
înfiptă la marginea satului, întindea brațul cu
ștreangul spre câmpia neagră, înțepată ici-colo
cu arbori arămii.
O metaforă pentru viața omului în general
este câmpia marcată de „arbori arămii”. Planeta
însăși e o vietate cu tempo invariabil.
Fiecare personaj pare a avea misiunea lui,
căreia, într-un eveniment comprimat ca războiul, i se va dedica magistral. În acest fel,

→
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privință de context, o discuție de umplere a
timpului, trădează umanitatea la care ajunge
un individ cu oarece importanță în război, cum
trece el de la postura de judecător al unei nații,
la aceea de compasiune pentru omul dinaintea
lui, care ar fi trebuit, într-o primă intervenție,
să preia vina din vorbele care i-au fost adresate.
Schimbarea ideii, punctată de liniștea
reflecției, e conformă oricărui om în general,
când e impresionat de ceva. Cel căruia i se face
observația malițioasă (că e locuitorul unei țări
lipsite de farmec) e implicat, tocmai prin faptul
că nu înțelege vorbele care i se transmit, într-un
fel de dramă a incapacității de comunicare, pe
care o suportă cu stoicism prin munca ingrată
la care este supus, de a săpa groapa altuia. Acest
șir de drame fără scânteie induc lectorul în
atmosfera expandantă a tragediei propriu-zise.
Cu Pădurea spânzuraților (1922), Liviu
Rebreanu realizează, în opinia lui G. Călinescu,
„cel mai bun roman psihologic românesc”. Spre
deosebire de capodopera Ion, care este un
roman tolstoist, Pădurea spânzuraților este „un
roman dostoievskian” (Al. Piru). În schimb,
Tudor Vianu considera că „Liviu Rebreanu este
un analist al stărilor de subconștient”.
Anterior lui Camil Petrescu, Liviu Rebreanu
a fost partizanul stilului anticalofil: „Sinceritatea e calitatea de bază a scrisului adevărat.
Cred că e mult mai ușor a scrie frumos, decât
a exprima exact”.
Prin sinceritatea observației, prin adâncirea psihologică a stărilor sufletești pe care le
trăiește eroul, Pădurea spânzuraților rămâne o
capodoperă a literaturii analitice. Alte romane
remarcabile în legătură cu Primul Război Mondial au mai scris: Hortensia Papadat-Bengescu
(Balaurul, 1923), Cezar Petrescu (Întunecare,
1927) și Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, 1930). ■

*

„Există o puternică stratificare în această lirică ultramodernă, ca sub povara unei presiuni colosale. Poezie de
cristale cu fațete sclipitoare și uneori mate, obscure, îndreptățind afirmația de ermetism practicat de poet. Emblematic,
în toate sensurile cuvântului, Paul Celan vine cu o durere
ancestrală, o neliniște exacerbată de un timp tulbure și o
tristețe metafizică depășind și timpul, și spațiul. [...]
Franța nu l-a receptat. Ea l-a absorbit, prin Sena, de
pe pod. Însă memoria vine din urmă, se înalță și plutește
peste ape și, postum, în spațiul parizian, este acum un
poet glorios.
Giuvaergiu, a scos, din alcătuirea poroasă a cuvintelor, vidul, lăsând doar temeiul lor, abstract. Abstract și
nu tocmai, pentru că îți iese în cale, de pretutindeni, din
aceste poeme, viața dură, durută, tulburătoare, polenizată
de semnificații. [...]” ■
(Marin Sorescu, Celan sub povara cuvintelor,
Postfață la vol. Nisipul din urne, Ed. Scrisul Românesc, 1994)
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Andrei Codrescu
Între stațiile Polis și Poezie

proape că nu îți poți imagina o situație
poetică în care Andrei Codrescu să nu
fie viu, puternic, dar totodată auster în
discurs și de o atenție înaltă. Această impresie este reconfirmată de surprinzătorul volum
apărut la Scrisul Românesc, Metroul F. Doi ani
pe românește (având ca subtitlu Poezii publicate
în Scrisul Românesc, 2017-2019).
Lăsându-se sedus de invitația scriitoarei
Carmen Firan ajutată de soțul ei, scriitorul
Adrian Sângeorzan (care au complotat, împreună cu redacția revistei „Scrisul Românesc”,
admirabil în această poveste), Andrei
Codrescu a publicat câte două poeme în revista
de respectabilă tradiție craioveană, pentru că
îi „era sete de poezie”, avea „nostalgia muzicii
poeziei românești” și trăia un „moment istoric
de întâlnire între polis și poezie”, de „idioție care
începuse să ruineze republica”.
Așa se face că, vreme de doi ani, aceste
câte două poeme „marca Andrei Codrescu”
au apărut în Revistă unde, deși erau bine puse,
ședeau totuși diferit, ca o fereastră spre o altă
lume, pentru că Andrei Codrescu e limpede
un poet unic în poezia română contemporană.
Sonoritatea poeziei sale nu seamănă cu
nimic din ceea se scrie acum. Este de o modernitate grefată pe o curată și plastică limbă
românească. Ea se construiește pe un discurs
auster, care realizează performanțe plastice
mai degrabă prin ce lipsește decât prin ceea
ce e prezent; cuvintelor li se creează un vid în
jur, și sunt puse să vorbească originar și pur
despre adevărata lor natură; golul face gură și
vorbește. Limba este, vorba lui Blaga, privită
de-a dreptul în ochi, frumoasă, dezinhibată,
mai vie decât a multor poeți contemporani,
aflați cumva în diverse siaje generaționiste.
Volumul de versuri Metroul F. Doi ani pe
românește reafirmă capacitatea care nu încetează să uimească a poeziei lui Andrei Codrescu
de a depăși închiderile pe care le operează orice
discurs estetic, tentat să se contemple în propria sa finalitate ‒ și de la această repudierea a
oricărei anteriorități stilistice izvorăște originalitatea sa puternică și paradoxală.
O altă trăsătură a poeziei lui Andrei Codrescu
se dezvăluie în acest volum, cu obișnuita lipsă
de ostentație: originalitatea și modernitatea vin,
nu de la eforturi nesubstanțiale de experiment,
ci de la o paradoxală esențialitate.
Cel care l-a tradus pe Blaga în limba engleză
(făcându-l contemporan, partener de ceai sau
cafea cu omul prezentului ‒ un Blaga ca un
Shakespeare cu dimensiune metafizică validă
în contemporaneitate) metabolizează cotidianul și substanța alterității acestuia, producând
poezie cu un inegalabil firesc și cu abilitate.
Paradoxul originalității ‒ care pare că
la Andrei Codrescu își pierde obiectul ‒ se
manifestă prin aceea că deconstrucția și

reesențializare sunt funcțiuni naturale, ai zice
parte a metabolismului său poetic.
Așa se face deci că cele două poeme apărute
lunar, în paginile prestigioasei reviste „Scrisul
Românesc”, se camuflau cumva sub înfățișarea unei poetici a cotidianului. Acest volum
creează însă perspectiva ce le redă în sfârșit,
spațiul și golul, panorama și contextul. Ca niște
piese de artă plastică expuse într-un muzeu,
ele reclamă dialogul cu exterioritatea, pe care
o ordonează și reorganizează.

Originalul proiect poetic apare acum cu atât
mai clar conturat și surprinzător, în finalitatea
sa de corpuscul editorial. Coerența, substanța,
finalitatea plastică surprind într-un fel diferit
pe cei care au citit poemele de-a lungul timpului în „Scrisul Românesc” – sub efemeritatea
lor publicistică.
Metroul F. Doi ani pe românește este o carte
puternică în sine. Ea conține toate elementele
poetice care îți stârnesc admirația în poetica lui
Andrei Codrescu, ba chiar întărite și ranforsate.
Despre originalitate și respirația vie a limbii,
am pomenit deja. Ce însemnă însă la Andrei
Codrescu, austeritate și atenție înaltă? Ele vin
din reașezarea unui îndelungat exercițiu al creative-writing-ului (camuflat, ca la clasici), peste
articularea internă cu limba română: austeritate am putea să numim (după reîncărcarea
cuvântului cu binefăcătorul său bagaj istoric
de asceză și ritualitate) un soi de esențialitate a
esteticului, felul în care poezia vorbește uneori
mai puternic prin ceea ce lipsește, decât prin
ceea ce este prezent.
Supratextualitatea, abundența, prea-multul
baroc, supărător (un diagnostic deloc rar în
poezia română de azi) sunt patologii ale tehnicii stilistice care parcă, la acest poet, n-ar fi
existând. La Andrei Codrescu golurile vorbesc,
devin guri încărcate de plasticitate. Simplitatea
(aici în viețuire cu cotidianul), care place atât
de mult cititorului, este (marcă a marilor performanțe în poezie) productul unei laborioase

stilistici. Ea este înalta atenție de care vorbeam.
În fine, cotidianul este mediul în care se
desfășoară metabolismul acestei poezii. Un
cotidian exploziv, adus prin tensiunea emoției,
uneori până la limita suportabilului; tensiunea e însă controlată, indusă și dezvoltată cu
paradoxală trans-raționalitate a poemului. Sub
cotidian se ascund, lipsite de ostentație, performanțele: stilistica înaltă, vidarea spațiului
placentar al cuvintelor și resemnificarea; o
esențialitate neașteptată.
Ca și în cazul reconstruirii lui Blaga pe
românește, volumul de față confirmă aptitudini
tari ale poeziei adevărate: prezentul e scos din
profaneitatea sa adormită, curățat miraculos
de zgura redundanței, reașezat în spații pe care
le resemnifică și reordonează, pus să stea de
vorbă cu oamenii timpului, marea carne de tun
a prezentului.
Post scriptum: căutând un poem care să
semnifice întră-o formă cât mai elocventă
savoarea acestei confesiuni poetice, constați
egalitatea de ton și unitatea volumului ‒ oricare
poem devine eligibil; odată scos din țesătură
începe să vorbească liber, ce vrea el.
Autenticitatea relației cu cititorul, adus la
condiția sa shakespeariană de egal al istoriei, se
manifestă, lipsit de ostentație, de la cap la coadă.
Iată totuși două poeme câștigătoare la loteria
exactă a alegerii întâmplătoare: primul, pentru
savoarea dezinvoltă prin care ni se livrează un
soi de manifest programatic al „romancierului” pierdut în biografii și conspirații, cel ce își
„rescrie viața din memorie”; al doilea, pentru
atmosfera metempsihotică a prezentului amestecându-se în trecut, senzație trăită în Metroul
F, care a fost sediul conceperii celor mai multe
poeme, o relocare temporară: „Este exact
momentul când în Sibiu eu ies din pântec”.
„în loc să conspir am scris un roman/ în loc
să-l public l-am dat unui om în autobuz/ i-am
zis să aibă grijă de el până vin să-l ridic/ el l-a
luat pentru că purtam costum cu cravată/ l-am
rescris din memorie și când am fost tentat/ din
nou să conspir am scris un nou roman și l-am
dat/ unui cetățean cu gripă care tușea la colț/
i-am zis că în el erau vechi formule magice/
pentru gripă bube tot felul de boli cauzate de
frig/ ani de zile am dat romane unor anonimi/
care le țin sub paturile lor și le protejează ca pe
niște copii.” (Romancierul pierdut)
„La un moment dat se ițește un cap de
usturoi din sacoșa muncitorului adormit pe
bancheta din metrou. A lucrat zece ore la băcănie și două ore la o rudă. Vizavi un băiețel
închis în căștile I-phonului îi înregistrează
sforăiala. Uite, ce zgomot face. Pe vremuri era
erou. Lumini fugare lovesc geamuri din întunericul de seară. Este exact momentul când în
Sibiu eu ies din pântec. Prezentul se amestecă în
trecut dar nu pot să-l descântec.” (Descântec) ■
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Ediția online, o invitație la vis

n 2012, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului
Internațional Shakespeare debuta în data de
23 aprilie, cu un celebru spectacol al companiei Berliner Ensemble, Shakespeare Sonete.
În regia prestigiosului regizor Robert Wilson și
pe muzica celebrului Rufus Wainwright, montarea a primit minute în șir de aplauze și de
urale din partea publicului craiovean. La 8 ani
distanță, Sonetele lui Wilson revin la Festivalul Shakespeare. De această dată, însă, pentru
ediția online pe care a organizat-o Teatrul Național „Marin Sorescu” în perioada în care ar
fi trebuit să aibă loc evenimentul clasic, dacă
pandemia care a răvășit lumea nu ar fi compromis-o. „Home Edition”, adică „Ediția pentru
Acasă” a debutat tot pe 23 aprilie, ca acum 8
ani. Dar Sonetele companiei Berliner Ensemble
au fost alese acum pentru închiderea ediției,
pe 3 mai, lăsându-ne sub hipnoza colectivă pe
care a reușit-o Robert Wilson când a adus la
Craiova Sonetele sale.
Robert Wilson, considerat cel mai avangardist regizor american, dacă nu chiar al lumii,
și-a asumat provocarea de a urca pe scenă
tocmai acea parte a operei shakespeariene cel
mai dificil de dramatizat. Cu ajutorul muzicii
lui Wainwright, a reușit, însă, includerea sonetelor marelui dramaturg britanic în peisajul
teatral mondial.
Spectacolul se deschide cu Sonetul 43, cu un
vers menit, poate, să fie pretextul pentru întregul univers creat de Wilson: „Mai bine văd când
ochii îi închid”. Deși visul este aici o lume care se
deschide iubirii, dând astfel sens vieții, el transpare ca adevărata sursă a existenței noastre, idee
pe care a îmbrățișat-o și Silviu Purcărete în piesa
O Furtună, inclusă și ea în programul Festivalului din 2012, cât și în această ediție online.
Scenele din spectacolul prezentat de Berliner
Ensemble nu au nevoie de explicații, căci lumea
creată de Wilson este un perfect edificiu al viselor, unde explicațiile sunt în plus.
Fiecare sonet este plasat într-un tablou
suprarealist, personajele masculine sunt

interpretate de femei și viceversa, muzica lui
Wainwright are accente variate, de la cele
medievale până la rap, punk și rock, iar decorul
te face să crezi, uneori, că asiști la o expoziție
de artă contemporană. Personajele au costume
monocrome, recită și cântă apăsat, fascinate
ele însele, parcă, de versurile pe care le grăiesc,
se mișcă dezordonat într-o orânduire numai a
lor. Sunt nebuni de la curte, spiriduși, alăturați

doamnei în negru, reginei și lui Shakespeare
însuși (întruchipat de actrița de 89 de ani Inge
Keller). Orchestra îi acompaniază live, muzica
fiind, de fapt, „personajul” principal al acestei montări. Nu-i de mirare că, de fiecare dată
când se vorbește despre acest spectacol, numele
lui Robert Wilson și al lui Rufus Wainwright
sunt așezate laolaltă.
Printre selecțiile lui Wilson se află și controversatul Sonet 20, care a fost supus unor
îndelungi dezbateri din cauza versurilor sale,
acestea fiind interpretate ca o
dovadă a înclinaţiei lui Shakespeare către homosexualitate.
Spectacolul se încheie cu
reluarea sonetului 66, instaurând, de această dată definitiv,
iubirea în miezul vieții, căci ea
este cea care îi dă putere autorului să treacă peste toate lucrurile
întunecate care îl determină
să-și invoce moartea. Interesant
este că tarele judecate de Shakespeare în urmă cu peste 400
de ani par să fi rămas neschimbate de-a lungul vremii. Poate
vă sună familiar:
„Sătul de toate, moartea îmi
Scenă din spectacolul Shakespeare Sonete, regia Robert Wilson

invoc/ Văd vrednicul cerșind pentru mâncare/
Medalii pe distinsul dobitoc/ Credința răsplătită cu trădare/ Văd mantii aurite pe zălud/ Și
țol de târfă pe virtutea pură/ Perfecția o văd
proscrisă crud/ Și lașul văd puterea cum o
fură/ Talentu-l văd de cenzori sufocat/ Știința
uzurpată de prostie/ Disprețuit ce e adevărat/
Și rob la rău cel bun și de-omenie/ Sătul de
toate, toate le-aș lăsa/ De n-ar fi-n lume ea –
iubita mea.”

„Această mică viață
este cuprinsă într-un somn.”
Revenind la Silviu Purcărete și Furtuna sa,
tot în brațele oniricului suntem invitați, odată
cu replica: „Suntem plămădiți din aceeași
materie din care sunt făcute visele și această
mică viață este cuprinsă într-un somn“. Visul
lui Prospero, difuzat online pe 25 aprilie, ni
l-a readus în fața ochilor pe Ilie Gheorghe,
întruchipându-l drept stăpânul lumii de pe
insula din „Furtuna“. Căci puterea magiei lui
Prospero stă, în spectacolul lui Purcărete, în
simplul fapt că acesta este cel care visează,
devenind, astfel, creatorul.
În lumea de vis a lui Silviu Purcărete,
frumoasa fiică a lui Prospero, Miranda, se
suprapune monstruosului Caliban, ambele
personaje fiind interpretate de Sorin Leoveanu. Linia de demarcație dintre cele două
au fost rochiile de hârtie purtate de Miranda,
rochii rupte sălbatic de actor când devenea
Caliban, într-o metaforică lepădare a pielii.
Totuși, într-o anume scenă, Miranda se apropie de tatăl său cu un ciocan, fiind foarte
aproape de a-l ucide, într-un punct tangențial
al identității celor două personaje. Cum bine
spunea un spectator, Sorin Leoveanu amintea, pe alocuri, de schizofrenicul Gollum al
lui Tolkien.
Scenografia lui Dragoș Buhagiar, întruchipând o lume în oglindă, căci visul este, până
la urmă, chiar asta, este de neuitat. O încăpere
întoarsă cu susul în jos: candelabrul este întors
invers, la fel și dulapul din care ies personajele,
iar podeaua este, de fapt, un tavan.
Deși am reamintit cu nostalgie despre
numai două dintre spectacolele disponibile
online cu prilejul Ediției de Acasă a Festivalului
Shakespeare, trebuie spus că programul a fost
gândit cu generozitate, fiind multe spectacole
care ar merita lumina cuvintelor. Din arhiva
video Teatrul „Marin Sorescu” a ales cinci
spectacole Silviu Purcărete, dar și Hamletul
lui Vlad Mugur și cel al lui Tompa Gabor, iar
nume importante ale scenei mondiale precum,
Declan Donnellan, Cheek by Jowl, Yuri Butusov s-au alăturat inițiativei Teatrului Național
„Marin Sorescu” din Craiova de a-l celebra
pe Shakespeare chiar dacă auspiciile nu sunt
dintre cele mai fericite. ■
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n luna prielnică liliacului să înflorească, ne
pregătim cu toții să luăm distanță față de…
coșmarul acelui virus grăbit să îndolieze omenirea întreagă, lăsând în urma lui răni adânci și
greu de vindecat. În vremea autoizolării, cerută
de „starea de urgență”, între o ordonanță militară
și alta, înfruntând agresiunea știrilor rele, adevărate sau false, ne-a mai rămas timp și spre a ne
apleca spre lăuntrul vieții trăite mai bine sau mai
rău, asupra unor întrebări consonante cu adevărul și misterul condiției umane. Aceste popasuri
de gând și simțire, provocate poate de dorința de
a ști cine suntem, de eternitatea dinaintea nașterii
și de aceea promisă dincolo de hotarul morții, au
fost în bună măsură înrostuite și înnobilate providențial de Sfintele Sărbători Pascale. Pe de altă
parte, nevoia trăirilor intelectuale, generatoare de
emoție pozitivă, i-a îndemnat pe fidelii iubitori ai
artelor spectacolului să caute chiar și în acele zile de
restriște câte o geană de lumină pe aceleași ecrane
ale televizoarelor, calculatoarelor și laptopurilor, la
întâlnirea cu teatrul „fără scândură și cortină”. Așa
se face că am putut vedea sau revedea online nu
puține clipe de viață ale teatrului de bună calitate,
ca un antrenament fructuos pentru premierele din
toamnă, sau ca o consolare pentru absența marilor
festivaluri de la Craiova, Sibiu, Timișoara, Oradea,
Bacău, Târgoviște, Târgu Jiu ș.a.

Scenă din Cumnata lui Pantagruel

Teatrul în cameră
Printre numeroasele oferte de acest fel
menite să ne alunge singurătatea au fost reprezentațiile de la Teatrele Naționale din București,
Timișoara, Craiova, Iași, Cluj-Napoca, dar și de
pe alte scene, ca acelea din Sf. Gheorghe și Tg.
Jiu, mai puțin răsfățate de întâlnirea cu micul
ecran. Dintre spectacolele antologice am revăzut
cu nedisimulată bucurie Cumnata lui Pantagruel
și Pilafuri și parfum de măgar, de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, în regia lui Silviu
Purcărete, cel care chiar în 5 aprilie a împlinit
70 de ani, prilej de a-i putea spune din acest
colț de pagină „La mulți ani!” și a-i mulțumi
pentru tot ce a îndrăznit și a reușit să facă spre
mai binele și creșterea prestigiului internațional
al teatrului românesc. Sunt spectacole de care
mă leagă totodată satisfacția înregistrării lor la
Teatrul Național de Televiziune, dar și amintirea
turneului strălucit cu Pilafuri… în Germania,
la Freiburg și Ulm, sau prezența acestei creații
pe scena Festivalului național de teatru clasic la
Arad, unde eram selecționer. Am revăzut cu o
proaspătă emoție spectacolul cu Marmură, de
Iosif Brodski, în viziunea valorosului regizor
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Leac de singurătate
Yuri Kordonsky, realizat la Teatrul „Bulandra”,
cu evoluțiile memorabile ale actorilor Victor
Rebengiuc și Marian Râlea, ultimul dintre
aceștia oferindu-ne ca neîntrecut „Magician”
și o microstagiune de povești și ghicitori, sub
egida Teatrului Național din București, instituția
care ne-a anunțat că își va prelungi stagiunea pe
lunile de vară. Pe agenda deloc săracă a colegilor
de la Teatrul Național din Craiova, sub genericul „Online e fain”, pagina de facebook ne-a
îndemnat să participăm la înregistrarea unor
fragmente literare în lectura actorilor, dar și la
câteva dintre recentele succese ale instituției.
Din această bogată paletă de manifestări artistice menite să ne dăruiască bucurii
vecine cu o clipă de eternitate, nu putea lipsi
Hamlet! L-am revăzut pe unul dintre cele mai
neobișnuite spectacole ca înfățișare și mesaj
contemporan, montat la Teatrul Național din
Timișoara, de regizoarea Ada Hausvater, cu
un protagonist (MC Bean de la „Subcarpați”),
Scenă din spectacolul Hamlet, regia Vlad Mugur
foarte răsfățat de succes și în zona muzicii tinerilor. O surpriză minunată mi s-a ivit, însă, în
Premieră-eveniment la Radio
fața ochilor într-o seară de aprilie, urmărind
spectacolul cu Hamlet de la Teatrul Globe din
Nici Teatrul Național Radiofonic nu s-a lăsat
Londra, pe acea scenă foarte mică, dar binecu- copleșit de ravagiile pandemiei și ne-a dăruit
vântată de celebritate, pe care avusesem prilejul aproape zilnic prilejuri de reală satisfacție intesă o pot atinge în realitatea ei fizică și metafizică lectuală. Dintre toate, la loc de cinste aș numi
chiar în toamna trecută. Rolurile lui Hamlet, premiera cu un teatru-document de o tulburăHoratiu și Laertes erau interpretate de actrițe, toare tensiune dramatică, intitulat Sandu Tudor
iar acela al Ofeliei, de către un actor. Faptul mi-a – Floarea de foc a Rugului aprins, pe scenariul
reamintit pe dată spectacolul cu piesa Cum vă lui Ion Costin Manoliu și în regia lui Dan Puric,
place, în interpretarea celebrei trupe britanice cu o numeroasă distribuție, în rolul principal
Cheek by Jowl, sosit în turneu la Craiova și la impunându-se actorul brașovean Mihai Bica.
București, unde rolul Rosalindei era interpretat Dedicat unei înalte personalități duhovnicești,
în chip magistral de către un actor de culoare, ziarist și poet, animat de pilduitoare simțăminte
ovaționat minute în șir de
creștine și patriotice, alături de
spectatori, între care, cu ochii
eminenți intelectuali ai vremii,
în lacrimi, regretata actriță
scenariul cuprinde mărturiIrina Petrescu îmi mărturiile activității sale neobosite
sea că „așa ceva probabil că
desfășurată la București, Chise vede doar o dată în viață”.
șinău și Cernăuți, participarea
Pentru mulți dintre noi, satisfructuoasă în cadrul obștei
facția estetică a reîntâlnirii cu
călugărești și cărturărești de
la Mănăstirea Antim, sau ca
nefericitul prinț al Danemarmonah hirotonisit preot la
cei s-a produs în seara zilei
schitul Crasna din Gorj, de
de 11 aprilie, la TVR 3, prin
spectacolul antologic realizat
către înaltpreasfințitul Firmide regretatul regizor Vlad
lian, arhiepiscop al Craiovei
Mugur la Teatrul Național
și Mitropolit al Olteniei, fără
din Cluj-Napoca, avându-l Marian Râlea în spectacolul Marmură a ocoli experiența existențipe Sorin Leoveanu în rolul titular, înregistrat ală de la Muntele Athos și mai ales suferințele
chiar în Festivalul Internațional Shakespeare de îndurate la închisorile din Jilava și Aiud, unde
la Craiova în 2004 de o echipă în care redactor s-a stins din viață în anul 1962. Mărturisirile
era chiar subsemnatul. În fine, în săptămâna eroului sub forma unor monoloage de o rară
patimilor, pe pagina de Facebook a Teatrului noblețe și emoție liturgică, la care se adaugă în
Național din Iași ne-au fost oferite creații impre- partea a doua a scenariului altitudinea morală
sionante din „poezia închisorilor comuniste”, a principiilor și preocupărilor care i-au călăuzit
semnate de Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi, viața, alcătuiesc o pagină de istorie contempoRadu Gyr, Nichifor Crainic, Corneliu Coposu, rană greu de uitat, audiată de noi în seara de 7
Ion Omescu ș.a. Este o inițiativă remarcabilă, ce aprilie ca pe un tulburător și semnificativ prolog
nădăjduim să nu-și epuizeze resursele.
al Sărbătorilor Pascale. ■
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Întâmplări mărunte
cu pictori mari

U

na dintre cele mai noi cărţi publicate de
editura Curtea Veche se numește Întâmplări mărunte cu pictori mari ‒ Monet,
Van Gogh și Kandinski povestiţi copiilor, scrisă de
Monica Bătrânu și ilustrată de Roxana Iacoban.
Într-o dimineaţă, Claude Monet pleacă
pe câmp hotărât să picteze o căpiță de fân la
diferite ore ale zilei. Îl însoțește Blanche, o
fetiță curioasă și zvăpăiată, care ia cuvintele
lui Monet la propriu. Astfel, când pictorul îi
spune că vrea să prindă lumina, ea aleargă prin
grădină, încercând să captureze razele de soare
cu o plasă de fluturi. Mai târziu, când Monet
zice că ar dori ca timpul să stea pe loc, Blanche
se duce în casă și blochează limbile ceasului.
Prin această povestire, autoarele explică, pe
înţelesul copiilor, geneza unuia din cele mai
cunoscute serii de picturi ale marelui artist
impresionist: „Căpiţele”.
Epistela este o scrisoare trimisă de Vincent
Van Gogh fratelui său Theo. Autoarele narează,
în cuvinte și imagini, călătoria acesteia, de la
Arles la Paris. Călătorie plină de peripeţii, pentru
că vântul o răpește din poștalion și astfel Epistela nu va mai ajunge pe calea obișnuită la Paris.
Dar, pe drum, scrisorica lui Van Gogh întâlnește
tot felul de vieţuitoare antropomorfe, păsări,
insecte, animăluţe, care o vor ajuta să ajungă
la destinatar: șoricelul Ronț, rândunicile Cip și
Ţop, Aripessa, regina furnicilor, licuriciul Scânteiuţ, mierla Chansonette, cioara Tăciunel etc.

keanos

Revista OPT Motive (Nr. 9/ 2020), o publicație inedită și recentă în spațiul revuisticii
românești (disponibilă, deocamdată, doar
on-line) a ajuns, iată, la numărul 9. OPT Motive
(Opinii/Povești/Texte) este o apariție săptămânală, o revistă înființată la sugestia romancierei
Doina Ruști și sprijinită, încă de la început, de

nume consacrate ale criticii românești, în special, universitare. Numărul prezent al revistei
este constituit în aceeași manieră diversă și
cosmopolită, reunind recenzii de carte, texte
socio-culturale sau interviuri și beletristică.
Astfel, Cătălin Ghiță semnează textul intitulat The End?, cu referire explicită la poemul
muzical al trupei The Doors, un articol a cărui
principală miză este de a atrage atenția asupra
unei întrebări de importanță maximală în contextul perioadei de pandemie: „la ce suntem
dispuși să renunțăm pentru ca noi și copiii
noștri să avem o comunitate internațională
cu adevărat viabilă, aptă să ne apere pe toți

Călătoria este una iniţiatică, Epistela survolând diferite peisaje care l-au inspirat pe
Van Gogh.
Ţvet și Zvuk sunt două pensule jucăușe,
care trăiesc într-unul din buzunarele pictorului
Kandinski. Când nu pictează, cel mai mult le
place să asculte muzică și să danseze. De aceea,

într-o seară, când pictorul pleacă la Operă, cele
două pensule îl însoțeau. Ajunse în sală, ele sar
din buzunarul lui Kandinski direct pe scenă,
unde încep să danseze fericite. Dar țopăiala lor
a conturbat armonia instrumentelor și chiar
împotriva unui pericol nevăzut din viitor, care
nu va întârzia să apară?”. Liviu Szöke recenzează un inedit volum polițist – Camilla Grebe,
Jurnalul dispariției mele – ce se prezintă ca una
dintre cele mai incitante apariții ale literaturii
scandinave, în timp ce Mihai Ene analizează, în
articolul O lume de specialiști, pericolele pe care
le antrenează rețelele sociale – care au ajuns să
formeze o tiranie a opiniei publice în pericol
de a surclasa verdictele sau opiniile experților.
Kiefuri și taclale de Sfintele Sărbători este un text
semnat de Catrinel Popa pe marginea romanelor lui Paul Georgescu, însă autoarea enumeră
o serie întreagă de ospețe gurmande existente
în literatură, oferind, astfel, o imagistică veritabilă a importanței gastronomiei în cadrul
beletristicii. Dosarul din cadrul acestui număr,
coordonat de Cristina Bogdan, investighează
existența profesorilor în timpul pandemiei.
Revista Convorbiri literare (Nr. 4/ 2020)
se deschide cu un editorial semnat de Cassian
Maria Spiridon – Omul în era conformismului
(III), ce decriptează rolul jucat de noile tehnologii în construirea mentalităților contemporane.
Elinor Popescu și George Motroc sunt realizatorii unui excelent interviu cu istoricul
Adrian Cioroianu, axat în mare parte pe lecțiile centenarului românesc și pe noțiunile de
„bilanț”, „patriotism”, „modernizare”. Basarab
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au doborât câteva partituri de pe stativul lor.
Evident, concertul a trebuit să fie întrerupt, însă
s-a reluat foarte repede, atunci când instrumentele au aflat că, pentru a picta sunetele lor,
pensulele aveau nevoie să le asculte din nou.
La final, cititorii află că, de fapt, Ţvet și Zvuk
l-au învățat pe Vasili Kandiski să picteze... muzica.
Pictura este o artă dificilă, greu de înţeles
de mulţi oameni adulţi, fără o pregătire sufletească corespunzătoare, darămite de copii. Este
totuși scopul pe care și l-au propus cele două
tinere autoare ale acestei cărţi, Monica Bătrânu
și Roxana Iacoban.
Dovedind o cultură impresionantă în
domeniu, Monica Bătrânu a scris trei povestiri
pline de tandreţe și lumină.
În ceea ce o privește, Roxana Iacoban a ilustrat fiecare dintre cele trei povești în stilul grafic
practicat de cei trei mari pictori: impresionism
pentru Claude Monet, post-impresionism
pentru Vincent Van Gogh și expresionism
pentru Vasili Kandinski.
Textul și ilustraţia se îmbină în mod fericit
în paginile cărţii, ocupând un spaţiu aproape
egal și, ca într-o bandă desenată, se întrepătrund, neputând exista separat.
În fine, sunt convins de faptul că autoarele
fiind mămici, fiecare a câte doi copii, a contribuit decisiv la găsirea tonului ideal de a povesti
copiilor aceste inspirate povești din viaţa celor
trei mari artiști. ■
Nicolaescu semnează un articol dedicat traducerii operei findamentale a lui Edgar Morin în
limba română (Metoda), în timp ce Mircea A.
Diaconu dedică un amplu eseu personalității
criticului I. Negoițescu, pe care îl caracterizează
astfel: „Un rafinat crepuscular, deopotrivă un

întemeietor, Negoițescu trebuie recitit: prin
complexele analitice pe care le implică, nu sunt
doi ca el în critica românească, poate nici în
cultura română în general”. Despre unul dintre
reprezentanții uitați ai simbolismului românesc
scrie Antonio Patraș, în articolul D. Karnabatt
și „Bohema” de altădată, iar Ioan Lascu analizează personalitatea și deciziile unui mare
combatant cu referire la volumul semnat de
istoricul britanic Geoﬀrey Roberts – Mareșalul lui Stalin. Viața lui Gheorghi Jukov. Un eseu
important și minuțios documentat este semnat
de Livia Iacob, Hortensia Papadat-Bengescu și
Camil Petrescu: Androginia epicului, în timp
ce Marian Sorin Rădulescu scrie despre inițiativa lăudabilă de restaurarea în format 4K
și distribuirea în repertoriul câtorva săli cinematografice a celebrului film refizat de Lucian
Pintilie, Balanța. ■
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Cronicarul unui ev revolut
George Vlăescu

S

-au împlinit pe neobservate 10 ani de
când ne-a părăsit pictorul, graficianul,
artistul George Vlăescu. Muzeul de Artă
din Craiova a avut premoniția să îi acorde
gratificația supremă dorită de orice artist, să îi
găzduiască o ultimă și cuprinzătoare expoziție
retrospectivă, la vernisajul căreia maestrul cu
prețul unor mari eforturi a reușit să participe.
Nu avea să mai dureze mult și artistul trecea
la cele veșnice. Azi după zece ani împliniți
nu știu dacă posteritatea l-a așezat temeinic
pe locul care i se cuvenea, câtă vreme știm
bine că asemenea unei curtezane are necuviințele și capriciile ei. Pe unii îi aruncă în uitare
nemeritat, pe alții îi valorizează neașteptat.
Posteritatea poate fi judecată diferit la scară
universală, regională ori locală. Memoria

Craiova veche, Calea Unirii

lumii diferă de la continent la continent, de
la țară la țară și chiar de la oraș la oraș. Brâncuși era așezat pe soclu mai întâi de America
și Europa și abia mult mai târziu de țara de
baștină. Lucrul de care sunt sigur este acela
că cel puțin pentru Craiova George Vlăescu
este un artist reprezentativ al perioadei sale.
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Pentru cei care l-au cunoscut ori doar
apreciat această dispariție a echivalat cu o
amputație. Zece ani sunt prea puțini pentru
ca să lăsăm posteritatea să se pronunțe, ar
trebui să fie suficienți pentru a ne împăca
cu o despărțire. El rămâne pentru noi cronicarul epocilor apuse, care deși trăia într-un
timp marcat apăsător de o conduită urbană
bazată pe stereotipii și șablonizare și-a
îndreptat atenția doar către acele unghere
unde enclavizat supraviețuise trecutul, unde
dăinuise pitorescul. El ne descrie un univers
care deși asimilase valorizant valorile occidentului nu ieșise definitiv din cutumele
estului european balcanic. Putem afirma
că pictura sa este panegiricul unor timpuri
apuse de care, cu nostalgie și chiar cu evlavie, simțea că are funciarmente nevoie.
Mânat de presentimentul unei grabnice
disoluții în uitare a acelui trecut așezat pe
echilibre naturale și firești George Vlăescu
rezistă tentație de a-și îndrepta fie și o clipă
privirea către adevărata și alienanta actualitate, găsind acele filoane în care se eternizase
cu obstinație tradiția. Cu fiecare peisaj urban
al său face dovada că universul în care era
osândit să trăiască îi repugna cu totul și din
cioburi de istorie miraculos supraviețuinde
își remodelează un univers propriu, un univers în care ar fi dorit să trăiască.
Putem afirma că deși picta în actualitate o făcea cu inima către trecut, astfel
cetatea pe care George Vlăescu o zugrăvea era descrierea unei Atlantide definitiv
dispărute, era acel Eden din care fusesem
izgoniți de o istorie scrisă de alții în care noi
ca nație făcusem, din păcate sau poate din
fericire, doar figurație. Paleta coloristică a
lui George Vlăescu este una tonică, vivace
și deși pictează trecutul nu este niciun
moment lugubru, deși pictează mahalaua
nu este nicio clipă sordid, este evocativ fără
a fi manifest, este expresiv fără a fi apodictic.
George Vlăescu are harul de a cultiva acea
limpezime senină păstrând o expresivitate
naturală inteligibil evocatoare.
Dacă peste veacuri i-ar veni cuiva ideea
să reconstruiască o Craiovă, pornind de la
pânzele lui George Vlăescu, nu știu dacă ar
rezulta o cetate aievea realității, dar cu siguranță ar fi una guvernată de bună cuviință,
viață în tihnă și căldură sufletească, într-un
cuvânt cam tot ce ne lipsește nouă de o bună
bucată de vreme încoace. ■
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George Vlăescu, Autoportret
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