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emorialist, Remus Rădina
este autorul unei lucrări
importante ce dezvăluie
lupta de rezistență împotriva sistemului comunist din România
‒ Testamentul din morgă ‒ considerată de Eugen Ionescu „o mare
mărturie, încă una, vibrantă și
adevărată”, a unuia dintre „eroii
sau sfinții epocii noastre”. Alături de cele trei volume ale lui Ion
Ioanid, Închisoarea noastră cea de
toate zilele, și de Fenomenul Pitești
a lui Virgil Ierunca, Testamentul
din morgă este încă o mărturie
zguduitoare a atrocităților din
penitenciarele comuniste, a terorii psihologice la care erau supuși
dizidenții și opozanții sistemului
politic dictatorial.
Remus Rădina s-a născut la 9
aprilie 1924 în Segarcea, județul
Dolj, localitatea de origine și a prozatorului Vintilă Horia. Este fiul lui
Iorgu Rădina, fost primar al orașului, și al Eufrosinei, primul dintre
cei trei copii: Florica, profesoară
de limba franceză la Liceul „Elena

Dodo NIȚĂ

Cioran:
„Nu se poate trăi decât
la Paris...!”
p. 24
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Ioan Aurel Mureșan – Ultransilvania

Cuza” din Craiova, și Mircea, scriitor, autor de romane și volume
de proză scurtă, al cărui nume îl
poartă Biblioteca din Segarcea.
După ce absolvă școala primară
în localitatea natală, Remus devine
elev al Liceului Național „Carol I”
din Craiova, unde are coleg pe
Cicerone Ionițoiu, cu care leagă
o strânsă prietenie împărtășind
aceleași idealuri de luptă pentru
libertate. Continuă studiile la
Liceul militar „D. A. Sturdza” din
Craiova (1943), apoi la Școala
de ofițeri activi de cavalerie din
Târgoviște (1945), trimis pentru
o specializare în Germania unde
protestează împotriva practicării
rasismului tot mai evident în ideologia germană și refuză să mai
continue studiile. Revine în țară,
este trimis ca ofițer la Garnizoana
din Câmpulung Moldovenesc, dar
în 1946 își dă demisia din armată
motivând că „a jurat credință
poporului și nu partidului căruia
era obligat să-i declare credință”.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Remus Rădina

A

cuză Guvernul Petru
Groza de oprimarea libertăților, motiv pentru care în
1946 este judecat de Consiliul
Superior al Oștirii și trecut în
rezervă prin Înalt Decret Regal
din 17 aprilie 1947. Se înscrie
la Facultatea de Drept a Universității din București pe care
o întrerupe după trei ani, fiind
arestat și condamnat la 5 ani de
închisoare.
În noiembrie 1948 trece
frontiera în Iugoslavia cu speranța că va găsi sprijin în lupta
împotriva comunismului, dar țara pe care o credea mai liberă
decât România îl închide într-un lagăr de muncă forțată și-l
extrădează în august 1949; este condamnat de autoritățile române
la 5 ani de închisoare prin muncă silnică la Canalul Dunăre-Marea Neagră, lagărul de la Poarta Albă. Continuă protestele și după
Revoluția din Ungaria din 1956 este din nou întemnițat 4 ani.
Șomer lungi perioade, este obligat să presteze munci brutale, de
zidar sau tinichigiu, pentru a-și asigura existența și a continua
studiile. Nu încetează să protesteze, face în repetate rânduri greva
foamei și în cele din urmă reușește să obțină aprobarea pentru o
călătorie în 1977 la Paris, ca să-și trateze bolile contractate în anii
de anchetă, bătăi, lagăre și închisori. Este favorizat de președintele
Franței, Valéry Giscard d’Estaing, cu ocazia unei vizite de stat
făcută în România, și în baza acordurilor de la Helsinki din 1975,
Ceaușescu face un gest vrând să arate că respectă „drepturile
omului”. În această perioadă Remus Rădina scrie Testamentul
din morgă, „o mărturie despre închisorile comuniste prin care
am trecut sub dictaturile tiranilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și
Nicolae Ceaușescu”.
La Paris a trăit în condiții grele, dar a găsit sprijin la scriitorii
români aflați în exil. Impresionat de curajul și consecvența protestelor sale anticomuniste, Mircea Eliade îi trimite de la Chicago
1000 de franci care i-au fost de folos pentru prelungirea șederii în
vederea tratamentului medical. Eugen Ionescu se oferă să-i prefațeze manuscrisul, pe care-l găsește deosebit de interesant. Autorul
a înmânat câte un exemplar din manuscrisul Testamentului din
morgă lui Noël Bernard, Virgil Ierunca, Sergiu Grossu, Eugen
Ionescu ș.a. Textul a fost citit la postul de radio Europa Liberă și
a fost publicat în revista „Cuvântul românesc” din Canada începând cu numărul din februarie 1979. Doi ani mai târziu apare
în volum la editura „Ion Dumitru” din München, cu Prefața lui
Eugen Ionescu. Ca urmare, autorul a fost arestat și condamnat
la 16 luni de închisoare pe baza Legii presei, nr. 3 din 1974 prin
care se pedepsea cu închisoare „orice tentativă de tipărire folosită ca mijloc de informare publică”. După recurs și intervenția
prietenului său Cicerone Ionițoiu, aflat la Paris, trimite scrisori
la șefi de state, la UNESCO și un memoriu lui Papa, cere sprijinul Asociației Amnesty International și anii de închisoare sunt
transformați în amendă, eliberându-i-se un pașaport pentru a
merge în Franța. Pentru stabilirea la Paris a primit și sprijin din
partea Regelui Mihai I.
Remus Rădina a conceput patru scrisori prin care atenționa Occidentul de tragedia prin care trecea poporul român:
una era adresată președintelui Eisenhower care începea cu
un motto: „America este ultima bună speranță a pământului”
(Abraham Lincoln); alta către Papa, cu motto: „Căutați adevărul și adevărul vă va face liber” (Apostolul Ioan); a treia →
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→ către ONU: „Dreptatea e mai prețioasă decât este o carte mare pe care puriștii o vor găsi
pacea” (Wilson); iar a patra către Lumea liberă:
„Libertatea este singurul țel spre care tind conștient sau nu, toate luptele, trudele și suferințele
omului pe pământ” (Thomas Carlyle). Scrisorile le-a înmânat tânărului Virgil Vintilescu,
din Vâlcea, să le memoreze și să le transmită
destinatarilor, după ce acesta va reuși să treacă
granița. Au fost traduse în franceză, germană,
engleză și italiană, câte un exemplar a fost
trimis lui Papa și Regelui Mihai I.
La Paris ține legătura cu exilații români,
întemeiază în 1987 Asociația Deținuților
Politici Anticomuniști Români (ADAR), sprijină ridicarea în Cimitirul Montmartre a unui
monument în memoria victimelor din România și inițiază întâlnirea anuală a românilor
din exil, de Ziua Eroilor, la Cimitirul Eroilor
români de la Soulzmatt (Alsacia), unde sunt
îngropați 687 de soldați români căzuți în
Primul Război Mondial, cimitir inaugurat de
Regele Ferdinand și Regina Maria, pe 9 aprilie
1924, zi care coincide cu data de naștere a lui
Remus Rădina.
Testamentul din morgă, carte-document
a brutalității sistemului comunist și a opresiunilor din România, începe cu perioada
alegerilor din noiembrie
1946 și descrie infernul din
închisorile Jilava, Gherla,
Canalul Dunăre-Marea
Neagră, unde autorul a
fost deținut lungi perioade,
propriile chinuri la care a
fost supus, ținut în lanțuri
și bătut cu sălbăticie chiar și
când era grav bolnav. Odată
a fost închis în morga penitenciarului, de unde și titlul
cărții sale memorialistice.
Volumul este structurat
în 12 capitole, corespunzătoare lunilor anului, a
Apostolilor Mântuitorului
sau scaunelor din jurul
Mesei tăcerii lui Brâncuși, cum menționează
Ovidiu Vuia într-o lucrare a sa.
Reținut în aprecieri și acordarea de prefețe
unor lucrări de autori neconsacrați, Eugen
Ionescu, impresionant puternic de sacrificiul
lui Remus Rădina și de tenacitatea luptei sale
împotriva comunismului, semnează o succintă
dar consistentă prefață la volumul acestuia,
Testamentul din morgă:
„Arestările politice, detențiile, temnițele,
tortura, masacrele, represiunea, denunțările,
tentativele de evadare (dar unde, în această
lume odioasă?) au devenit monedă curentă.
În fața amenințării se răspunde prin lașitate,
acceptare, dar de asemenea uneori prin curaj,
eroism, sacrificiu.
Este ceea ce face Remus Rădina, unul dintre
eroii sau sfinții epocii noastre. Un martir
voluntar, care nu renunță nici la credința sa,
nici la ceea ce îi dictează conștiința.
Testamentul din morgă nu este o carte literară. Literatura și stilul frumos sunt pentru
timpurile fericite. Cartea lui Remus Radina

simplă, uneori, dar care este o mare mărturie,
încă una, vibrantă, simplă pe bună dreptate și
din fericire, adevărată, înalt și brav omenească,
care răscumpără josniciile noastre, slăbiciunile noastre: cine își pierde viața, o va câștiga;
cine crede că o câștigă, o va pierde. Remus a
câștigat-o.
De fiecare dată când mă găsesc în fața unui
astfel de document, mă întreb cu îndoială și
îngrijorare: eu însumi, într-o situație asemănătoare, aș rezista?
Mă înclin înaintea curajului lui Remus
Rădina și-l invidiez de a fi îndrăznit totul.”
Pentru a ilustra dramatismul scrierii, iată
un fragment din capitolul I ce are ca motto
„O singură clipă hotărăște viața omului...”
(Goethe).
„Suntem în anul 1946. România geme sub
ocupația trupelor sovietice, iar un guvern impus
de «pumnul în masă» al lui Vișinski lucrează cu
febrilitate pentru consolidarea dictaturii.
De ochii aliaților, rușii admit alegeri cu mai
multe partide politice, care vor avea loc la 19
noiembrie.
Am 22 de ani și sunt sublocotenent activ
de cavalerie, la Cercul teritorial Câmpulung Bucovina.
Armata, până acum «marea
mută», va lua parte la campania electorală.
La mijlocul lunii octombrie, sunt chemat de secretarul
Partidului Comunist din jud.
Câmpulung Bucovina, Sidorovici, care-mi vorbește rar și
categoric:
— Te-am chemat din
partea tovarășului Emil Bodnăraș, candidatul nostru în
județul Câmpulung. Știm ce
fel de ofițer ești. Mai știm că
în anul 1943, fiind trimis la
școala de ofițeri în Germania,
ai refuzat să mai continui școala acolo și te-ai
înapoiat în țară. Intră în Partidul Comunist și
vei ajunge general!
Propunerea lui Sidorovici m-a uluit. I-am
replicat:
— Bine, dar armata aparține neamului
românesc și nu unui partid. Uitați că eu am
depus un jurământ?
— Nu e nimic, intri în mod conspirativ!
Căutând să-mi păstrez sângele rece și să
câștig timp, l-am întrebat:
— Dar cum puteți primi în Partidul Comunist oameni care nici nu vă cunosc doctrina? Vor
fi aceștia devotați?
— Este cam adevărat, îmi răspunde Sidorovici. Iată o importantă carte de doctrină
comunistă, citește-o cât mai repede și vino la
mine!
Apoi mi-a înmânat Anti-Duhring, de Friedrich Engels.”
Scrisă într-un ritm alert și într-un limbaj
frust, cu aforisme din „folclorul închisorilor”,
dar și cu citate din gânditorii lumii, cartea

este mărturia unui opozant neobosit și supraviețuitor al terorii comuniste. Despre viața
chinuită, sub semnul sacrificului, a lui Remus
Rădina, dau informații prețioase Nicolae Stoenescu-Stănișoară, Ilie Mihalcea, Ovidiu Vuia,
Nicolae Florescu și în special Cicerone Ionițoiu,
istoric și memorialist, născut în același an cu
autorul, originar din Craiova și el condamnat
la ani grei de închisoare și participant activ la o
serie de proteste anticomuniste. El este autorul
unor însemnate cărți despre închisorile politice și lagărele de muncă din România, între
care seria de 3 volume intitulate Morminte fără
cruce (1982-1985), o adevărată „enciclopedie a
gulagului românesc”.
După 1989 Remus Rădina revine în țară,
se întâlnește cu scriitori, dă interviuri, editura
Tinerama îi publică în 1991 o nouă ediție din
Testamentul din morgă, la fel și alte edituri.
În 2001, președintele României, Ion Iliescu,
i-a conferit Ordinul Național pentru Merit în
grad de ofițer, distincție pe care Remus Rădina
a refuzat-o cu demnitate. În 10 martie 2006,
alături de personalități din țară și din străinătate semnează un Apel pentru condamnarea
comunismului, adresat președintelui României, Traian Băsescu.
Remus Rădina încetează din viață la 7 mai
2012, la Paris, este înmormântat în Cimitirul
Montmartre. Pe placa sa funerară stă scris
simplu: „Remus Rădina, Român”. ■

Nr. 5 (213) ♦ mai 2021
Comentarii
eminesciene

4

N

Constantin
CUBLEȘAN

u încape îndoială, Nicolae Georgescu s-a
impus în studiul operei și vieții lui Mihai
Eminescu, de-a lungul ultimelor decenii,
ca unul dintre cei mai redutabili eminescologi –
„eminescologia, știința care, odată constituită, are
statutul marilor științe ale spiritului uman” – iar
precizarea că „eminescologia, ca știință, se naște
din refuzul ediției princeps”, trimite, în subtext,
la însuși programul de lucru al cercetătorului,
în rând cu alții care s-au pronunțat de-a lungul
timpului: „toți editorii, după Maiorescu, vor un
alt Eminescu decât cel al ediției Maiorescu, ediție
care se bazează, ca orice lucru menit să dureze,
pe o greșeală, pe o pierdere/furt, pe o neatenție:
ceva ce ține de pierderea Paradisului pe care toți
vor, vrem să-l găsim”. Or, pentru a putea găsi,
sau măcar a te apropia de găsirea acestui Paradis, se impune a porni tocmai de la cercetarea în
amănunt a ediției Maiorescu, a ediției princeps a
poeziilor lui Eminescu, căutând a dezlega modul
(iată nodul gordian!) în care a fost alcătuită, cum
și mai ales de către cine, pentru ca mai apoi să te
dedici unei munci temerare de comparare a tuturor edițiilor (a celor mai semnificative, se-nțelege),
ce au urmat, pentru a le putea releva identitatea în
raport cu cea dintâi. Căci, neavând încă o ediție
critică reprezentativă, se constată că „dintre toți
editorii lui Eminescu nu putem găsi cel puțin
doi care să semene între ei; că asta nu înseamnă
boicot sau conspirație împotriva operei lui Eminescu, ci exprimă, mai degrabă, tendința continuă
de schimbare a «genomului românesc», așa cum
continua noastră unitate culturală exprimă aceeași tendință, dar de data aceasta extrinsecă; apoi
că (…) schimbându-ne limba (scrierea) de atâtea
ori, de tot atâtea ori l-am schimbat pe Eminescu
și întreaga literatură română clasică”.
Întreprinderea la care s-a angajat N. Georgescu
este una „sisifică, ce constă în colaționări nesfârșite” realizând, în final, o carte „crescută într-un
timp îndelung, de circa 15 ani, din observații
mărunte consemnate la început ca simple curiozități, iar apoi ca sistem”, rezultând acum „o carte
nu de citit, ci de consultat!”; cartea intitulată, astfel,
Nodul gordian, vol. I-II (Ed. Junimea, Iași, 2020,
Colecția Eminesciana, nr. 99) fiind alcătuită din
„Studii și articole despre ediția princeps Eminescu”.
Cercetând punctuația poeziilor din volumul
Maiorescu, în colaționare cu punctuația celor
(cele mai multe) publicate în revista „Convorbiri literare” („diferențele dintre revistă și recent
apăruta ediției princeps /decembrie 1883/
sunt extrem de numeroase, dacă ținem cont
și de punctuație”), cercetătorul constată diferențe semnificative, de pe urma cărora deduce
câteva… concluzii esențiale – „mai cade un mit”,
zice domnia sa, „acela că prin volumul de poezii
Titu Maiorescu a voit și a reușit să salveze și să
impună lumii poetul după prăbușirea ziaristului
Eminescu. Nicidecum: lucrurile au o evoluție
naturală, firească, «ziaristul» Eminescu, el însuși,
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Cronică
literară

Eminescu – ediția princeps
Nodul gordian
muncește intens la definitivarea volumului său de
versuri, la construirea lui ‒ dar iată că nu are timp
să pună ultimele tușe, ca să zicem așa, adică să-și
facă singur corectura: evenimentele din 28 iunie
vin brusc cu avalanșa lor. N-are timp nici măcar
să transmită cuiva sensul construcției, scenariul
cărții. Nici măcar Ioan Slavici, la care ședea în
gazdă și care-i vedea frământările, nu înțelege că
el scrie încontinuu și răsscrie, bate tactul, recită
noaptea, reia recitirea etc. –
pentru că-și studiază poezia”.
Acribia cu care N. Georgescu urmărește comparativ
punctuația – apostroful, virgulele, ortografia în general
– îl conduce la evidențierea
unor veritabile surprize:
„Aceste confruntări ‒ zice
domnia sa, după publicarea
nenumăratelor exemplificări
comentate – dovedesc fără
putință de tăgadă că Eminescu a dat un manuscris
revistei „Convorbiri literare” și alt manuscris pentru
ediția sa de poezii. (…) Câștigul cert al acestor confruntări este acela că se
demonstrează că revista n-a publicat poeziile
eminesciene după ediția princeps, așa cum se
credea îndeobște. (…) Nimic nu ne împiedică
să presupunem că poetul și-a pregătit ineditele
în două tranșe paralele: un pachet pentru presă
– celălalt, de intercalat în volumul său. De ce nu
publică «Convorbirile literare» aceste grupaje
de poezii eminesciene înainte de ianuarie 1883,
înainte de ediția princeps? Sunt lucruri care țin,
probabil, de construirea (de către junimiști) a
imaginii poetului. (…) Oricum ar fi, însă, editorii lui Eminescu trebuie să țină cont de formele
din revistă; exprimă în cel mai înalt grad voința
eminesciană”.
Mergând mai departe cu confruntarea textelor eminesciene în edițiile ce au urmat, și
care sunt de obicei corectate de editori, Nicolae Georgescu face o altă demonstrație nu doar
pertinentă ci chiar științifică, asupra imixtiunii
acestora în textele și în ordinea textelor pe care
și le-a dorit poetul, prezentând, de fapt, variante,
ce exprimă acomodarea scrierii la momentele
editărilor respective („au avut în vedere normele
scrierii în conformitate cu evoluția și tendințele
limbii literare, fiecare adaptându-se la regulile
din timpul ei /…/ Punctuația a rămas într-o
măsură destul de mare, apanajul fiecărui editor
în parte”). Cea mai gravă abatere de la respectarea textului original, scris de Eminescu, se
produce în 1953 când în noua ortografie oficializată, dispare apostroful, înlocuit cu cratima,
fapt ce produce grave devieri de la înțelesul
original al exprimării dorite de poet. Se exemplifică din belșug cu aceste devieri de la forma

dorită de poet, în veritabile analize filologice („O
formă tipărită în timpul vieții active a autorului
– punctează exegetul ‒ este o formă dorită ferm,
public, de către autor”), și în acest sens se face
demonstrația cu „grafeme niciodată discutate
până acum”.
Cercetarea filologică a lui Nicolae Georgescu
dă seama despre modul în care a fost concepută
ediția princeps de către Titu Maiorescu, de fapt
acesta nefiind altul decât executorul volumului pe care și-l
pregătea poetul însuși. Argumentele aduse în acest sens nu
sunt nici puține nici de neluat
în seamă, mai ales că intenția,
strădania exegetului este aceea
a unei pledoarii pentru respectarea, în toate edițiile de până
la noi (cea datorată lui Perpessicius nu face nici ea excepție)
a voinței lui Eminescu în a-și
edita opera, poeziile, așa cum
le-a scris el. O probă în acest
sens este cercetarea utilizării apostrofului, care dă sens
(muzical) rostirii poeziei. „Sunt
credem – menționează ca într-un soi de concluzie N. Georgescu – suficiente exemple ca
să înțelegem că apostroful nu este pus la fel de
editorii lui Eminescu, nici cei contemporani cu
poetul, nici cei de după el. (…) Fiecare editor al
lui Eminescu apostrofează strict cum înțelege
(ori cum vrea să înțeleagă) textul, cum vrea să
apropie cuvintele, cum construiește vecinătățile ritmice. Practic, poezia lui Eminescu trebuie
recitată, trebuie considerată în oralitatea ei – iar
accentele dinamice ale versurilor sunt, în acest
caz, dirijate de scriitura sa. Acest sistem de notații parascripturale, ca să le zicem așa, este părăsit
cu totul – și, desigur, nu vom discuta aici cauzele.
Tot ce dorim noi este ca poezia să-și recâștige
dreptul de a fi scrisă cum vrea autorul ei”.
Și apoi, o altă pledoarie semnificativă este
aceea pe care o face, cu argumente temeinice, în
favoarea înțelegerii rostului așezării în volum
a poeziilor după voința lui Eminescu. „Studiind cu atenție dispunerea poeziilor în ediția
princeps – constată N. Georgescu – găsim o
intenționalitate auctorială, o curgere a ideii
dintr-un poem într-altul, un fir roșu conducător, care așa – și numai așa – se poate desfășura.
Poeziile lui Eminescu spun ceva luate în sine,
citite separat – și câștigă semnificații în plus
citite în înlănțuirea din ediția princeps”.
Toată demonstrația lui Nicolae Georgescu
în studiile sale nu este altceva decât o pledoarie,
susținută pe argumente aparent de detaliu dar
esențiale în fond, pentru păstrarea și prezentarea poeziei lui Mihai Eminescu așa cum și-a
dorit-o însuși. ■
(Continuare în numărul viitor)
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sosit un email din India. „Am o poezie”,
zice, „ești tu cel care a scris-o? Dacă da, ți-o
trimit. Este semnată André Codresco, 1967.”

Da, da. În 1966 emigrasem în Detroit, nu
vorbeam engleză. Mă așezam pe o banchetă
în restaurantul căminului studențesc la Wayne
State University și mă uitam la fete. Scriam
din când în când în jurnal, încruntat și serios.
Dacă o fată se uita la mine, îmi lăsam ochii
jos în carnet și-mi luam o față de concentrație
supraumană. Față de poet. Era clar că cineva
extraordinar o să mă vadă și o să-și zică, „Ăsta
e poet”. Urma o fantezie complexă, o poveste
de dragoste nemaipomenită, ceva romantic și
imposibil ca o toamnă în Veneția. Aveam și
cărți cu mine într-o sacoșă neagră, Carl Jung,
Baudelaire, Rimbaud, Mircea Eliade. Când nu
scriam, citeam. Atent, ca să se vadă inteligența
sclipitoare a băiatului de 20 de ani, venit peste
ocean ca să-și întâlnească perechea sufletească.
Un băiat care trăise (se vedea pe frunte între
sprâncene) aventuri misterioase și periculoase
în părți ale lumii încă nedescrise pe hartă.
Se pare că s-a întâmplat.
Se pare că am uitat.
Mesajele următoare au venit (în engleză).
Sunt traduse în întregime, cu excepția poeziei.
Poezia o dăruiesc cititorului.
9 aprilie 2021 11:02 am

Nume: Sharon Lowen
Subiect: Am găsit o poezie scrisă pentru
mine în februarie 1967. Dacă tu ai scris-o, pot
să scanez o copie și s-o trimit pentru arhiva ta.
Dacă așa e, te rog să-mi trimiți o adresă.
Mesaj: CoVid mi-a oferit șansa să stau
acasă și să cercetez prin arhive. Am găsit o
poezie care se cheamă: For Sharon ‒ I am a
body made out of strings (Pt. Sharon ‒ Sunt
un trup țesut din fire). Este semnată „André
Codresco”, poate că nu a fost scrisă de tine.
Dacă din întâmplare îți aparține, mi-ar plăcea
să trimit acest „dolce memento” din tinerețe.
E posibil să ne fi întâlnit în Detroit sau Ann
Arbor în 1967. Am terminat facultatea la Cass
Tech. Acum trăiesc în India, am ajuns aici cu
o bursă Fullbright în ’71. Am avut o carieră
lungă și frumoasă în dansul clasic indian, am
contribuit la progresul artei vreme de 47 de ani.
Toate bune,
Sharon Lowen

învăț engleză în 1967. Recent (2018) am scris o
poezie numită Detroit, oraș de fire. Aceste „fire”
de lumină le-am văzut pe LSD în fața Muzeului
de Artă din Detroit. Probabil eu pluteam pe
cele fire când te-am văzut, și vezi că ele au stat
decenii cu mine. Felicitări pentru o viață în
dans. Un dar minunat.
Ar fi grozav să-mi trimiți un scan sau o
fotografie, Arhiva mea este la Biblioteca Hill
Memorial la Louisiana State Unibersity (LSU)
în Baton Rouge.
Toate bune,
Andrei
Brooklyn, New York

10 aprilie 2021, 3:11 am

Dragă Andrei,
Mă bucur că am păstrat acest tandru și
efemer balon al întâlnirii când ni s-au intersectat viețile. Am împărțit of intimitate
neconsumată pentru că în 1967 eram încă „o
floare al cărui parfum n-a fost încă sesizat”,
cum zice poezia hindusă Shakuntala.
Cu afecțiune,
Sharon
10 aprilie 2021 8:36 pm

Dragă Sharon, extraordinar! Ai avut o viață
spectaculoasă și atât de reușită în artele astea
miraculoase. Biografia ta se citește ca un vis ‒
numele practicilor și ale maeștrilor tăi zumzăie
hipnotic. Ești tulburător de frumoasă în poezia
din tinerețe, dar timpul n-a avut un efect
chiar atât de tragic. Ai citit Maitreyi (1933),
un roman de Mircea Eliade despre prima sa
iubire din India? Maitreyi a scris acum câțiva
ani o carte despre romanța lor din tinerețe.
Ceva despre India ‒ și dans.
Poezia pe care ți-am scris-o a fost poate
prima mea poezie în engleză. Cred că eram
„poet francez” pe vremea aia, așa am fost
numit pe unul din afișele psihedelice și iligibile de Gary Grimshaw, „Andre Codrescu,
poet francez”, cu litere mici – afișul era reclamă
pentru banda rock MC-5. Este chiar cu adevărat extraordinar că ai această poezie, e o poezie
adevărată de dragoste care nu poate fi scrisă
la altă vârstă. (20 de ani). Ce instinct infailibil
aveam pentru muza de neatins!
Mulțumesc pentru dar ‒ dacă ai o adresă
terestră îți trimit cartea mea recentă de poezie
să vezi ce a făcut timpul acolo. Mai sunt și
niște poezii de dragoste în ea, dar au o voce
lumească temperată în whiskey...
Mă uit pe uTube să te văd dansând.
Andrei
11 aprilie 11:21 am

Dragă Andrei,
Da, am citit Maytreyi, ambele versiuni,
Dragă Sharon, ce chestie! Eu încercam să tranziția ta de la franceză în română m-a făcut
10 aprilie, 2021 8:46 am
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să mă-ndoiesc de rezultatele de pe Google, dar
situl tău m-a convins că nu era o coincidență.
Chestia cu „vocea lumească temperată de whiskey” m-a amuzat pe drept.
În viața mea, am ales să servesc de muză
până când am înțeles zădărnicia intrinsecă.
Remarcabil că asta a fost prima ta poezie în
engleză, un moment crucial în cariera ta extraordinară de poet; dar mai remarcabil este că
într-adevăr captează dulceața unei iubiri pure
la vârsta respectivă. Cred că eu am continuat
prea multă vreme să am încredere în acest gen
de dragoste... în cele din urmă am înțeles că nu
mă pot baza pe judecata mea și că e mai bine să
mă bucur de libertatea necomplicată a solitudinii într-o societate tradițională ca cea indiană.
Mulțumesc că mi-ai adus aminte de Gary
Grimshaw și MC-5, apexul unei ere magice în
Detroit, un preambul la răzmerița violentă care
a urmat. Eu locuiam deja în Londra, lucram cu
Living Theatre la Roundhouse după ultimul
meu an la Universitatea din Michigan, unde am
absolvit cu o teză în Fine Arts & Humanities. Mă
bucur grozav de trecerea noastră, unul pe lângă
altul ca navele noaptea și că au fost păstrate în
această unică fiolă inimile noastre din 1967.
Da, fără pandemie, aș fi rămas singură cu
un morman de hârtii prăfuite. Din fericire am
găsit această poezie.
Sharon
New Delhi, India ■
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Un centenar fără celebrare:

Partidul Comunist Român, 1921-2021
Au fost mai mulți decât o mie...
– sau despre datoria de a privi și cealaltă parte a baricadei

mplinirea, în 2021, a 100 de ani de la
apariția Partidului Comunist din România (ulterior numit Partidul Muncitoresc
Român, între februarie 1948 și iulie 1965 și în
cele din urmă revenit la numele definitiv de
Partidul Comunist Român, din iulie 1965 până
în decembrie 1989) nu invită la o celebrare –
pentru că, în istoria ultimului secol, influența
acestui partid asupra societății românești a fost
mai cu seamă nefastă.
Desigur, regimul comunist mai pare a avea
unii nostalgici, cel puțin la nivel declarativ. Dar,
în opinia noastră, această nostalgie trimite, în
principal, la perioada de tinerețe a celor care
rememorează acea perioadă și, eventual, la
unele figuri ale conducerii de atunci (precum
Nicolae Ceaușescu, să zicem) și mai puțin la
Partid ca atare, care practic s-a autodesființat
imediat după executarea fostului Conducător și nu a mai avut, de atunci, nicio notabilă
reîncarnare în peisajul politic al României contemporane. (...)
Dacă împlinirea unui secol, 1921-2021,
nu invită la o celebrare, în schimb profesioniștii Istoriei cred că inclusiv un astfel de
centenar poate invita la o analiză din ce în
ce mai dezinhibată a acelui partid numit
PCdR – PRM – PCR, a oamenilor, programelor și decadele sale. În această analiză, patima
și adjectivele trebuie să fie pe loc terțiar (cel
mult). Ceea ce ne interesează sunt doar întrebările de bază, dintotdeauna, ale Istoriei: când,
cine, cum, cât și de ce.
După 1990, a vorbi despre comunism în
general sau despre comunismul românesc în
particular a devenit de mai multe ori provocator, pentru istoricii din orice generație. Iată
din ce motive:
În primul rând, pentru că trecutul relativ recent al regimurilor comuniste este un
capitol foarte comercial al disciplinei numită
Istorie – și folosesc aici termenul comercial
în sensul lui cât se poate de pozitiv: adică,
istoria comunismului atrage, naște curiozităţi, naște și polemici, cărţile despre istoria
comunismului se caută și se citesc (și uneori
se și cumpără!) peste media cărţilor de istorie
etc. Aceasta este o realitate. Cât timp va mai
dura ea? Nimeni nu știe – dar, pe de altă parte,
noi, ca istorici, știm foarte bine că nimic nu
durează o veșnicie. Probabil că, la orizontul
vreunei generaţii viitoare, interesul pentru
istoria comunismului se va mai domoli și
el – și alte subiecte îi vor lua locul. Dar, deocamdată, repet, istoria comunismului atrage
într-un mod semnificativ – spre bucuria și
spre stimularea celor care studiază acest capitol al trecutului comun.

A doua provocare pleacă din oceanul de
clișee care inundă discursul public pe această
temă. În fond, istoricul este și el cetăţean al
timpului său – drept care nu poate face abstracţie nici de nostalgia ineptă a unora (adepţi ai
ideii că în timpul lui Ceaușescu mergeam cu
toţii la Marea Neagră și nu murea nimeni de
foame etc.), nici de încrâncenarea dispreţuitoare (și la fel de ineptă) a altora (convinși
că Nicolae Ceaușescu a fost arestat în tinereţe
pentru că fura geamantane din gări, că Elena
Ceaușescu era la 20 de ani o biată prostituată cu
nas ascuţit sau că susţinătorii comunismului din
România – cu toţii niște șobolani roșii, desigur –
erau de ordinul câtorva sute în anul 1944 etc.).
Dacă-și respectă profesia, istoricul nu poate
pactiza cu nici una dintre aceste extreme; le
poate înţelege, desigur, dar nu are voie să le
copieze și nici să le alimenteze. Dimpotrivă,
istoricul este dator să restabilească echilibrul
între aceste clișee diferite în formă și total
similare în fond, pe cât posibil favorizând realitatea în locul clișeizării: istoricul trebuie să
aibă puterea de a spune că în anii lui Ceaușescu
nu toţi românii ajungeau la Marea Neagră (și
că azi se pot identifica nișe profesionale sau
generaționale, din acest punct de vedere), iar
criza alimentară a fost, de pe altă parte, pe cât
de umilitoare pe atât de nerecunoscută oficial vreodată. La fel, este nevoie de curajul de
a spune că junele Ceaușescu Nicolae chiar a
crezut, pesemne sincer, în utopia comunistă,
și chiar a militat de tânăr pentru ea. Sau că
viaţa intimă a Elenei Petrescu, devenită Ceaușescu, a fost – foarte probabil – cu mult mai
plictisitoare decât o presupun bârfele. Sau că
numărul comuniștilor, simpatizanţilor și susţinătorilor lor materiali și morali din România
anului 1944 era sesizabil mai mare decât s-ar
putea presupune într-o analiză grăbită, la nivelul discursului public.
Într-un peisaj atât de plin de clișee, datoria
istoricului este să lupte împotriva acestora, cu
riscurile de rigoare. Sine ira et studio trebuie
să rămână, indiferent de subiectul cercetării,
deviza noastră de onoare. Datoria unui istoric
este de a nu uita nici cealaltă parte a baricadei – cea pe care în anii ’30 sau ’40 luptau o
minoritate de oameni ce credeau în comunism
și într-o lume altfel, adică mai bună, creată
după legile lui.
Nu în ultimul rând, o altă provocare pleacă
din imprecizia termenilor. Deseori, auzim
vorbindu-se în jurul nostru – în medii intelectuale – despre România comunistă de până
în 1989. În realitate, istoricii știu foarte bine că
această Românie nu a existat niciodată! Comunismul era ţelul spre care societatea mergea,

mânată din spate de partidul comunist. Regimul din România era comunist, desigur;
partidul unic era și el comunist; dar statul
numit România nu a fost niciodată comunist, pentru că acesta era doar miza supremă,
scopul înalt, zarea luminoasă – care, din fericire, nu au fost atinse. De fapt, a vorbi despre
România comunistă din timpul anilor 19471989 înseamnă, indirect, a face un compliment
lui Gh. Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu și
tuturor tovarășilor lor. Nici măcar Coreea de
Nord a zilelor noastre nu are pretenţia de a
fi ajuns la comunism – cu atât mai puţin ar
putea pretinde liderii regimului comunist din
România, indiferent de epoca lor.

O întrebare, ca o obsesie
(legitimă): câţi au fost?
În fine, probabil că principala provocare
pentru istoricul rememorator este una de
natură... cantitativă. În timpul multor prezentări ale proiectului nostru, de-a lungul anilor
din urmă, am constatat că una dintre așteptările ferme ale auditoriului era ca cercetarea
realizată de noi să răspundă la o întrebare
asupra căreia s-au oprit frecvent, după 1989,
nu numai istoriografia românească și istoricii
din țară, ci și mulți dintre cei implicați în discursul public de natură istorică: anume, câți
membri a avut Partidul Comunist Român în
perioada interbelică?
În fapt, proiectul nostru chiar oferă un
răspuns la această întrebare. Însă răspunsul
reflectă doar numărul acelor comuniști care
au rămas după 23 august 1944 în România și
care au completat fișa de recensământ (cerută
de partidul ajuns la putere) între anii 19511952. Mai mult de atât: baza de date realizată
permite celor interesați de subiect să afle nu
doar numărul comuniștilor, ci și pe cel al simpatizanților și membrilor UTC din intervalul
de timp mai sus menționat. O altă posibilitate
oferită de proiect este analiza principalelor
caracteristici ale acestora: originea etnică,
relația cu partidul, acțiunile din ilegalitate,
principalele evenimente represive, parcursul
biografic între 23 august 1944 și 1951-1952
etc. Astfel, putem constata în ce măsură rolul
și comportamentele din perioada ilegalității
au reprezentat un factor determinant pentru
evoluția postbelică a acestora.
De reținut că nu sunt cuprinși în recensământul intern al Partidului Muncitoresc
Român dintre anii 1951-1952 acei comuniști
care aveau funcții de conducere în Secretariatul și Biroul Politic al CC al PMR, comuniștii
care s-au stabilit după 23 august 1944 în alte →
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Poeme
s-o scarpin ipocrit între coarne
să-i pun în cârcă valiza goală de lemn
cu care bunicul a plecat la război
M-am strecurat și eu ca atâția alții
câteva luni înainte de nașterea mamei
printre ochiurile unei putrede țesături
prin gaura dintre veacuri în miros de sarmale și pe care un străin oarecare
i-a adus-o bunicii la poartă
și am alunecat din scenariu
abia doi ani mai târziu
și m-am înălțat la viața de-a doua
după parastas într-o sfântă zi de duminică
nu mi-a pus nimeni insignă pe aripi
pentru că nici n-am dorit-o
O altă istorie
nu mi-am atârnat de gât casă și masă
de la uniuni primărie partide
Un lacăt legat cu lanțul în mijlocul străzii
cu pași nemăsurați trece duminica pe lângă el
așa că pot crede ce cred pot fâlfâi cârjele
luna plină se repede pe sens unic mugind
fără s-ascult de sufleurii celebri
scapără pătimaș ochiurile unui pulovăr
uitat de nu se știe când pe gardul de-alături
am dreptul să-mi dau duhul seară de seară
cu ochii la păianjenii de pe steag
(o să răsară din hău și cenușă o altă istorie
cu mațele întoarse pe dos
o să-nvățăm cu mintea departe de corp
de lumina trufașă a unei noi revoluții
ce înseamnă să pleci la război și să te-ntorci
mai însemnat ca ciumații mai suspect
Sfinte, judecătorul acesta nu m-a văzut niciodată decât o ciupercă lăbărțată nerușinat pe altar
dar mă condamnă să cred c-o pot lua de la capăt să-și arate părțile putrede tremurând de emoție
că-i vine rândul să fie părtașă la taina cea mare)

Despre viaţa a doua

După dovezi

O epocă nouă cotrobăie
prin dulapuri și prin sertare
umblă după dovezi aruncă
în mijlocul casei vrafuri de rochii
bluze sacouri etc. întoarce pe dos
fețe de pernă șosete și buzunare
răstoarnă cutiile doldora pe nimicuri
sfâșie pungile cu lavandă
de la mine din sat
i s-au tocit ghearele i s-au strepezit colții
îi tremură coada de ciudă
că nu găsește ce caută
și că mie îmi vine să-i râd în nas
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muștele trebăluiesc
printre farfurii aromate
pe terase de lux
și evită strategic latrina
tot felul de lighioane alese
preferă vacanțele lungi
după modelul mai marilor zilei
care moțăie cu centura fixată
pe-o cărare celestă absurd de îngustă
(orbitoare când nu e întunecată de tot)
spre malul de putregai spre ținutul parodic
unde și-a exilat Duhul Sfânt bătrânețile

Pe cărbunii încinși
M-am trezit dând din coate smucindu-mă
să scap din locul acela mereu însorit și-nverzit
în care mă înconjuraseră
părinții și frații hotărâți să mă țină acolo
să-mi scoată literatura din cap
să fac și eu parte din viața lor de apoi

ca și în copilărie simțeam că am dreptul să fug
nu-mi doream decât să scap din înghesuială
se-aude foșnet de zburătoare se cutremură strada să las în urmă brațele lor prinse în horă ochii lor
lanțul se ridică-n văzduh cu lacăt cu tot
legați de spaima că mă vor pierde
curge printre zale lumina din înfierbântatul
uger al lunii alesesem încă o dată
cade greu peste bulgării care îmi strivesc
să orbecăi bizară prin ceață prin locuri greșite
cumva fericiți tălpile mele aveau nevoie să simtă cărbunii încinși
omoplații și fagurii de miere din stern
pe caldarâmul șerpuitor al singurătății
atât cât au fost fără să le pese că el putea să se termine brusc
undeva printre semne străine lângă ocean
și că ai mei n-aveau cum mă salva
Pe cărarea celestă
de căderea în gol
chiar dacă ar fi vrut și chiar dacă
Râmele se privesc în oglindă
erau împreună cu toții
ca și oamenii
acolo în zona lor de confort fără întristare
reptilele se duc la biserică
și fără suspin
la Paști și Crăciun

→ state (Bulgaria, Ungaria, Uniunea Sovietică propuse mai multe variante numerice privind comuniste: sunt reținuți numai cei care evenetc.), cei care au murit înainte de data recensământului ‒ din varii motive (fie în timpul
executării pedepselor privative de libertate, fie
ca urmare a deportării, fie din cauze naturale
etc.). De asemenea, printre cei recenzați, nu
se regăsesc acei foști comuniști care se aflau
în penitenciare după instaurarea regimului PCdR/PRM. Cazul cel mai elocvent este
cel al primului secretar general al Partidului
Comunist din România, Gheorghe Cristescu-Plăpumaru: poate să pară bizar, dar el,
în acei ani, nu era luat în calcul, atunci când se
inventaria selecta castă a ilegaliștilor! Ceea ce,
pentru istoricii de azi, este uluitor – chiar dacă
înțelegem, desigur, că partidul avea propria sa
grilă de interpretare a realității!
În total, în literatura de specialitate au fost

numărul comuniștilor înainte de 23 august
1944: cifrele vehiculate s-au oprit, de cele mai
multe ori, la numărul de 1 000 de persoane.
Estimarea își are originea într-o apreciere a
Anei Pauker din timpul audierii ei pe linie
de partid. Aprecierea este preluată și în una
dintre cele mai recente cărți care se oprește
asupra acestui aspect din istoria interbelică a
partidului. Istoricul Lucian Boia exemplifica,
în recentul său volum Strania istorie a comunismului românesc, că „țara cu cei mai puțini
comuniști a devenit țara cu partidul comunist
cel mai numeros”. Sugestiv, capitolul respectiv
se numește „Ţara cu o mie de comuniști”.
Totuși, pe ce se bazează această persistentă
legendă a celor o mie? Pe simpla segmentare
a celor care s-au pus atunci în slujba ideii

tual trecuseră pragul înscrierii în partid,
dar sunt trecuți cu vederea cei care, fără a fi
membri, serveau totuși partidul ca susținători,
simpatizanți implicați etc.
Pentru a nu cădea, fără scăpare, în capcana
cifrelor și a controverselor pe care acestea le
pot stârni, noi am considerat mereu că este
necesară, încă de la începutul oricărei discuții
pe această temă, o anume precizare: să nu uităm
că, în perioada interbelică, partidele comuniste
nu au fost organizații politice clasice. Odată
intrate în ilegalitate, ele au încetat să acționeze
la vedere, iar sediile lor nu erau cunoscute
neinițiaților sau celor neinteresați. Singurii
care cunoșteau sediul unei celule comuniste
erau membrii ei, respectiv angajații Siguranței
care îi urmăreau. ■
(Va urma)

Î
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n proza lui Honoré de Balzac realismul,
preponderent nici vorbă, coabitează cu
romantismul dar și cu fantasticul. Sub aspect
„compozițional” nici proza lui Charles Dickens
nu diferă prea mult. În unele romane, scriitorul
englez, creditat drept cel mai important realist
din literatura insulară, s-a folosit – incidental
și indirect – de o anumită atmosferă ce poartă
gândul spre fantastic, prin prezența elementului
enigmatic, straniu, misterios. Nu se poate tăgădui
că Charles Dickens este (și) un maestru al speciei
ghost story (povestiri cu fantome). În Antologia
nuvelei fantastice alcătuită de Roger Caillois el
figurează cu Semnalizatorul. Este un loc comun
faptul că între tehnica realistă și fantastic există
„o contradicție dialectică”, după o formulă a lui
Matei Călinescu. Implicit în opera dickensiană
se produce un soi de separație între romane,
predominant realiste, și nuvelistică, unde au fost
detectate teme specifice fantasticului.
O curiozitate ignorată astăzi era modul foiletonistic în care prozatorul englez publica, livrând
episoade din romane unor reviste săptămânale
și lunare, în tranșe de câte 30-40 de pagini. De
aici o consecință nu mai puțin curioasă: destule romane capătă o structură fasciculată, iar
personajului secundar i se acordă o importanță
neverosimilă, autorul vrând să exploateze posibilitatea de a marca sub aspect caracterologic
fiecare fragment. Dincolo de caracterologie,
puternic reliefată de Balzac, Charles Dickens
s-a declarat adept al unei formule romanești
cu deschidere certă către social. Romanele lui
revin unei perioade de extincție a romantismului
englez, mai timpuriu decât cel francez. Se trecea
deja la o poezie intelectualistă cu implicații etice
și psihologice, susținută de complicate artificii
tehnice. Poeți ca Robert Browning și Tennyson
sunt reprezentanți ai unei cvasi-perfecțiuni
formale. În compensație, romanul tinde să perpetueze unele direcții ale poeticii romantice
precum socialul cu problematică nemijlocit politică, asemenea romantismului militant angajat,
precum și patosul justițiar. Drept urmare, ne
aflăm la distanță față de realismul impersonal
de sușă flaubertiană de pildă, când autorul caută
obsesiv să dispară cu desăvârșire din roman. În
literatura engleză, în tradiția lui Henry Fielding,
autorii secolului XIX, chiar și atunci când nu au
adoptat în direct o atitudine deschisă, n-au pregetat să-și exprime convingerile vizând socialul,
politicul, morala și religia.
Spre deosebire de realismul lui Balzac și
Flaubert, în Anglia romanul realist a fost sensibil
subiectivizat. Un exponent este Thomas Carlyle
adept al unei atitudini etice idealiste, de ecologie socială, contrapuse utilitarismului burghez
indiferent la urâțirea mediului uman și natural.
În opera romanescă a lui Charles Dickens se
regăsește mesianismul lui John Ruskin. În plus,
începutul secolului XIX în gândirea sociologică

Scrisul Românesc

Eseu

Realismul subiectiv englez

Ch. Dickens

engleză este bulversat de eseul mizantropic al lui
Malthus, Despre principiile populației, apărut în
1803. În gândirea sociologică malthusiană mulți
critici au sesizat triumful unei specii de cinism
utilitarist și de o atrocitate nedisimulată față de
problemele sociale. În replică, o atitudine opusă
este detectabilă în Poveste de Crăciun (Christmas Carol) a lui Dickens, cu reflexe fantastice
sensibile. Bătrânul George, avar și brutal, se
transformă într-un ins bun, receptiv și blând,
în urma unor viziuni fantastice. Scriitorul riscă
să devină moralizator și didactic, dar se salvează
prin reala vocație umană și veridic literară.
Proza dickensiană expune o mare varietate
de registre – de la umoristic cu inflexiuni picarești, la dramatic și tragic, de la narațiuni având
în centru figuri de copii (Oliver Twist, David
Copperfield, Micuța Dorit, Nicolas Nickleby) la
portretistica unor caractere consacrate (un personaj din Nicolas Nickleby are descendență în
doctorul Primrose din O. Goldsmith). Proza lui
Dickens are și caracter polemic. În Bleak House
el critică sistemul rigid de educație ca și sistemul juridic englez. Arta de prozator se vădește în
special prin abilitatea cu care el reușește să încorporeze amănuntul în narațiune. În romane își fac
apariția cupluri de personaje situate în opoziție
unul față de celălalt: cele negative se opun celor
pozitive, contrastele de alb/negru ar strecura
deficiențe în scrisul lui Ch. Dickens. E o lacună
compensată de amănuntele cu forță expresivă,
evocatoare: amănunte de limbă – stil auster/
stil nobil, stil umoristic/ stil poetic, elemente de
argou; apoi arta evocării unor atmosfere speciale, de unde un gen de impresionism original.
De o generozitate autentică, el se apropie cel mai
mult de mesianismul romantic din secolul XIX.
Varianta realismului său își are rădăcini în tradiția engleză a secolului XVIII, dar se integrează
romantismului implicit prin grija pentru detaliu
și pentru factorii de mediu exterior.
Mult mai pătrunse de spiritul romantismului confluent cu opera lui Dickens sunt surorile
Brontë, Charlotte, Emily și Ann. Charlotte
Brontë s-a bucurat de succes grație romanului
Jane Eyre (1847), care, în întregul său, dă ghes

cititorului avizat să se gândească la un romantism structural îmbibat cu elemente realiste a
căror carnalitate conferă povestirii o aparență
extravagantă. Subiectul constă în soarta ingrată
a unei orfane chinuite de o mătușă plină de cruzime. Ca să scape de persecuție, se internează
într-un orfelinat unde încearcă să învețe în condiții mizere. Ulterior devine guvernantă a unui
personaj sumbru și sardonic pe nume Rochester,
asemănător cu un demon byronian. Finalmente,
acesta ajunge infirm în urma unui accident, iar
Jane se căsătorește cu el, acordându-i asistență
cu o iubire convertită în milă.
Emily Brontë este autoarea celebrului roman
La răscruce de vânturi (Wuthering Winds, 1847),
cu puncte de plecare romantice (atmosferă
sumbră, mister, fatalitate), dar cartea se distinge
printr-o forță creativă a unei realități psihologice apăsătoare, halucinatorie, ce contaminează
și mediul ambiant. Este o poveste de dragoste
și răzbunare a insolubilei întâlniri dintre Eros
și Thanatos. Tehnica împrumută procedee din
romanul gotic, dar virtuțile rezidă în strania
poematică a psihologiei infantile. Impulsuri
distructive răvășitoare spulberă iubirea lui Heathcliﬀ și infantilitatea irațională a personajului
feminin, Catherine. Copilăria ce supraviețuiește
se răzbună parcă asupra a tot ceea ce a mutilat-o.
Mary Ann Evans a publicat sub pseudonim
masculin, George Eliot, chiar de la primul ei
roman – Adam Bede (1859). Cel mai cunoscut
rămâne însă Moara de pe Floss (1860), ce ascunde
multe referințe biografice. Se distinge prin
analiza psihologică a cuplului frate-soră, prin
interesul pentru caractere, la modă în literatura
epocii. Scriitoarea observă cum socialul își pune
amprenta asupra vieții psihice și cum, pe lângă
destule determinări firești, hazardul regizează
existența cotidiană. Silas Marner (1861) consacră
drept protagonist un țesător care duce o existență
monotonă, de o regularitate ternă dar apăsătoare.
Personajul cade în patima avariției, dar îi este
furat aurul și trece printr-o criză tragică. Revirimentul sufletesc este facilitat de un copil găsit pe
care îl va crește și-l va educa. Umanismul manifest, tradițional în literatura engleză, dobândește
în final tonalități sentimentaliste, apropiindu-l de
romanul sentimental din secolul XVIII. Înclinația
pledantă este altă tentație de care George Eliot
nu se poate dezbăra în paginile romanelor sale.
Patrimoniul literaturii feminine engleze
din epoca victoriană este întregit de Margaret
Oliphant cu The Little Pilgrim in the Seen and
Unseen (1882), o continuare a fantasticului
straniu în literatura epocii. Este adevărat că nici
scriitori asemenea lui William Wilkie Collins,
autor al unui roman cândva celebru – Femeia
în alb (1860) – sau Thomas Hardy cu Departe
de lumea dezlănțuită (1874), Primarul din Casterbridge (1886) și Tess d’Ubervilles (1891) nu
pot fi uitați. ■

Eseu
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Tânărul Maiakovski

P

oet emblematic al modernismului rus, avangardist și revoluționar, comunist încă din adolescență și spirit nonconformist
chiar și când scria ditirambi despre Stalin, Vladimir Maiakovski
este unul dintre cei mai controversați scriitori ai secolului trecut. Dar
indiferent în ce zonă a receptării sale ne-am plasa, un lucru este cert:
Maiakovski nu poate fi ignorat. Forța, talentul și implicarea sa atât
literară, cât și politică sunt (re)cunoscute atât de admiratori, cât și de
contestatari. El joacă un rol central în cadrul avangardei ruse, al impunerii și dezvoltării futurismului într-un mediu social și istoric convulsiv,
așa cum era Imperiul Țarist în primele decenii ale secolului XX, dominat de revoluții, Primul Război Mondial și războiul civil care a urmat
victoriei revoluției bolșevice din octombrie 1917.
În literatura noastră, poemele lui Maiakovski au fost traduse în
perioada comunistă, accentul căzând, desigur, pe poezia sa puternic
ideologizată din a doua parte a creației sale, și mai puțin pe începuturile
sale avangardiste, stilul liber, iconoclast, cât și viziunea sumbră asupra
realităților cele mai precare nefiind chiar pe placul culturnicilor noștri.
Astfel, e cu atât mai binevenită apariția volumului cu un titlu extrem
de sugestiv: Singur în mulțime (Ed. Tracus Arte, 2021), care cuprinde
poeme din această primă perioadă de creație a lui Maiakovski, avangardistă pre-revoluționară: 1912-1916.
Volumul conține 46 de texte, însoțite atât de o cronologie, cât și de
un foarte util și sintetic studiu introductiv, toate semnate de Camelia
Dinu, care a realizat și traducerea poemelor. De altfel, Camelia Dinu,
conferențiar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității
din București, este o specialistă recunoscută și deosebit de tenace în
studierea modernismului, dar și a postmodernismului literar rus, dintre care cu prioritate curentele
de avangardă. Dintre scrierile proprii și volumele pe
care le-a coordonat, cel mai cunoscut este amplul
studiu despre Cazul Daniil Harms. Supraviețuirea
avangardei ruse, apărut în 2019 la aceeași editură.
Selecția pe care o realizează Camelia Dinu este
una deloc întâmplătoare. Din textele alese rezultă
un anumit profil al tânărului poet Vladimir Maiakovski, destul de contrastant cu cel al poetului de
după 1920. Pe lângă aplombul nonconformist, două
sunt constantele acestei poezii, uneori camuflate
retoric, alteori exacerbate stilistic: melancolia, ivită
dintr-o anumită conștiință a solitudinii, care vine
din constatarea distanței insurmontabile dintre eu
și lume, și critica socială, care fie este implicită, prezentă în micile descrieri atât de sugestive ale unui
oraș tentacular, fie explicită, cu adresă directă și
tentă moralizatoare.
Desigur, orașul ocupă un loc central, preocuparea pentru diversele sale fațete, de la cartierele mărginașe, la prostituție
și problemele cotidiene, dar și încercarea de a-l defini, de a-i surprinde
în instantanee fulgurante profilul schimbător, cutele și ridurile, dar și
bucuria, exuberanța, vitalitatea care-l domină.
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Gesticulația e amplă și uneori histrionică, derutantă și hiperbolică,
în perfectă consonanță cu intențiile avangardiste de a răspunde spiritului vremii, de a exprima tinerețea, avântul, noul și ineditul lumii
moderne. Există mereu o ambivalență a relației poetului cu modernitatea, cu realitățile contemporane, pe care nu le exaltă necondiționat,
ci le privește cu un ochi critic.
„Planetă,
Lasă-mă să-ți acopăr capul pleșuv cu sărutări,
cu zdrențele buzelor mele pătate de străine poleieli.
Cu fumul pletelor deasupra ochilor înflăcărați,
de cositor
lasă-mă să-ți îmbrățișez sânii căzuți ai mlaștinilor.”
(De oboseală)
Sau chiar cu accente de mizantropie nedisimulată:
„Peste o oră, ieșind de aici pe-o străduță curată
se va prelinge din fiecare om grăsimea puhavă,
pe când eu v-am deschis atâtea cutiuțe de versuri,
eu, risipitor și cheltuitor al cuvintelor fără de preț.
...
Cu toții pe fluturele inimii de poet
Vă veți îngrămădi, jegoși, în galoși și fără galoși.
Gloata jiganie se va freca,
Zburlindu-și piciorușele, un păduche cu mii de capete.”
Pe de altă parte însă, după cum observăm,
există mereu un rest de melancolie pe care poetul
nu-l poate îngropa nici în gestică, nici în observație
sau critică exterioară. De aceea spuneam că titlul
volumului este foarte bine ales, acest sentiment de
singurătate și de singularitate a propriei personalități
într-o masă amorfă traversează întregul volum.

Abia citind aceste poeme de început – deși deja
format ca scriitor și devenit celebru de foarte timpuriu – începi să intuiești lupta care cu siguranță s-a
dat în interiorul acestui extraordinar scriitor, între
conștiința singularității și a unei solitudini care ține
de însăși condiția umană, și impulsul de fraternizare,
de contopire cu masele, pe care propria credință în
idealurile revoluționare și într-o societate comunistă
le cereau.
De asemenea, citind notele de subsol ale Cameliei
Dinu, menite să lămurească multe dintre referințele
din poemele lui Maiakovski, cititorul își poate da
seama și de caracterul adesea intertextual și chiar autoreferențial al acestor versuri. De multe ori, poetul face trimitere fie la anumite versuri din
texte celebre ale literaturii ruse, fie la colegii avangardiști și textele sau
biografia lor. Fără o cunoaștere adecvată a contextului, aceste referințe
ar fi de neînțeles pentru un cititor obișnuit, aparatul critic fiind mai
„Iadul nesfârșit al orașului e spart de ferestre
mult decât util. Personal, am simțit uneori chiar nevoia de a aprofunda
în minuscule iaduri, ce-nghit lumi.
anumite informații, de a căuta dincolo de versurile lui Maiakovski, spre
Diavoli roșcați, mașinile s-au cabrat,
a recompune unele contexte biografice sau literare.
direct în ureche împroșcând claxoane.
Victimă a contextului el însuși, iar apoi a prejudecăților ideologice,
...
Vladimir Maiakovski este cu siguranță un poet de redescoperit, mai
Și tot atunci, șifonând plapuma felinarelor,
ales în latura sa avangardistă. De aceea, consider că apariția volumului
noaptea se istovi de atâta iubit, nerușinată și beată,
Singur în mulțime (Poeme 1912-1916) reprezintă un eveniment editorial
și departe de aștrii străzilor, șontâcăia pe undeva
care poate relansa discuția în privința unuia dintre cei mai importanți
luna fleșcăită, de care nimeni nu mai avea nevoie.”
poeți avangardiști europeni și cu siguranță unul dintre cei mai repre(Iadul nesfârșit al orașului) zentativi scriitori ruși ai secolului XX. ■
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Homeriadada

I. În grădina palatului regal
Menelau: (apare, sprijinindu-se într-un baston
alb) Da, înainte de toate, iubirea! Poate că –
recunosc! – atracţia campaniilor militare,
farmecul seducător al tronului regal şi confuzia anotimpurilor tinereţii au făcut din
mine un monstru!
Elena: Nu-i adevărat!
Menelau: Un monstru, uneori, simpatic! Îţi
spun eu care-i adevărul, regină! Nu m-a
înnobilat niciodată credinţa în zei – oricum,
nu înaintea ipoteticelor ispitiri erotice!
Zeii s-au ofuscat şi m-au plasat în plevușca
oamenilor cu dalbe şi irefutabile coarne!
Elena: Mă jignești!
Menelau: Eu pun problema din punct de
vedere teoretic!...
Elena: Humorul tău e cam deplasat, rege!
Menelau: Ești liberă să crezi şi să faci tot ce
vrei! Dar să nu afle ceilalţi regi!
Elena: Din timiditate, cu un fel de humor deplasat – repet! – mă îndemni să fac pași greșiţi!
Menelau: Ești liberă – repet! – să faci...
Elena: Sunt liberă, pentru că ești convins de
iubirea mea...
Menelau: Indestructibilă!...
Elena: Mulţumesc! Se ştie, mărite rege, că forţa
uriașă a grecilor se bazează în primul rând
pe iubire, şi doar mai apoi pe onoare!...
Menelau: Iar curvăsăria, se ştie, le este aproape
necunoscută!...
Elena: Da, da, această formă degradantă şi
degradată a moralei, este, pentru greci – cu
excepţiile de rigoare! – aproape necunoscută! Regele meu... Menelau!...
Menelau: Ţi-a inspirat înalte sentimente, necunoscute până azi de nimeni pe pământ!...
Asta ar trebui să audă lumea întreagă! Simţi,
faţă de mine, o tandreţe aproape maternă şi
un respect de care numai zeii se pot bucura!
Elena: Ăsta e adevărul! Iubirea noastră, rege,
unică, va inspira viaţa tuturor grecilor şi va
face din neamul nostru un model al viitorului civilizat, cultivat!...
Menelau: Grecii ar putea fonda chiar o Academie a Iubirii! O, nu, cred că e prea
mult! Atâta puritate a iubirii ar putea să-i
îndemne pe unii derbedei misogini să
viseze o ţară fără femei!... Ar fi un dezastru!
Pentru că s-ar prăbuși indicele demografic!
Elena: Gata, ne așteaptă Ulise la banchetul pe
care îl dă în cinstea calului său!...
Menelau: Să nu uit! Să!...
Elena: Ce să fac, omule?
Menelau: Să deprinzi ştiinţa absolută de a trece
de la unul la altul!...
Elena: De la un rege la altul?... Ce provocare...
ironică... ieftină!
Menelau: Deloc! Nu toţi regii sunt destul de
boșorogiţi – şi nu toţi sunt amatori de ambe
sexe!... Să treci de la unul la altul fără să-l

saturi pe vreunul!... Ca să nu te simţi legată
de vreunul!...
Elena: Vorbești atât de... lejer... ca să se spună
că regii grecilor sunt niște golănei?! Limbajul!... Vrei să le compromită aura regală?!...
Viaţa lor, totuși, e plină de învăţăminte!...
Menelau: Cele mai multe învăţături pleacă de
la inșii cei mai frivoli!
Elena: Nu toţi grecii sunt frivoli!
Menelau: Vorbeam de căpeteniile lor!...
Elena: Nu toţi regii grecilor sunt frivoli!
Menelau: Ai dreptate, unii sunt foarte frivoli!
Elena: Tu nu ești!
Menelau: Din păcate!
Elena: Ești un om moral!
Menelau: Aproape normal! Aproape moral!
Din păcate! Gogoașa... Că legea morală e
în noi – nu mai ţine!
Elena: Dar ce ţine?
Menelau: (surâzând) Ceva ce nu seamănă cu
durerile pământului – politica!
Elena: Adică? Spune!...Ce înseamnă?...
Menelau: Să te uiţi în oglindă şi să vezi un
înger, nu un porc!
Elena: Bine că tu nu te amesteci în politică!
Menelau: Eu sunt şeful politicienilor! (surâzând) Porcul porcilor!
Elena: Te lauzi!
Menelau: Firește!
Elena: O, ce naivă pot fi, rege!... Totuși!... Nu
ţi-am priceput ironia... Cu trecerea de
la un rigă la altul!... Da, să stau de vorbă
cu toţi regii, democratic!... Să aflu ce idei
novatoare pot avea pentru gloria neamului
nostru! Agricultura şi pescuitul, bunăoară,
sunt surse de progres economic!...
Menelau: Şi pacea!...
Elena: Desigur, pacea, nu războiul!... Mi-ai
mai spus!
Menelau: Să ne bazăm pe adevăr, nu pe ideologii, care se perimează!... Şi te împing
spre iluzii! A, şi asta ţi-am mai spus! O,
da, repet... Pentru că iluziile te înfundă în
utopii! Care sunt de râsul curcilor! Căci nu
poţi schimba o utopie într-o... realitate...
Şi nu poţi reface istoria!... Cum nu poţi
schimba un bărbat în femeie!...
Elena: Ahile!...
Menelau: Ce-i cu el?!
Elena: El... el poate...
Menelau: Poate, poate te-nșeli!... Poate puterea
asta de a schimba un bărbat în femeie o are
Patrocle!
Elena: Atunci e posibil, rege, ca inși precum
sunt Ahile şi Patrocle... să poată schimba
istoria! Cu talentele lor!...
Menelau: (surâzând) Draga mea, iată că-ţi dau
dreptate!... O, chiar mi s-a spus că Ahile şi
Patrocle... au avut astăzi... un oaspete... Un
troian, parcă!... Să nu fie şi ăsta, cumva, un

nepriceput în ale istoriei... Sau un îndrăgostit de... enigme galante! Sigur – niște bârfe!...
Am să-l... consult pe iubitul meu frate!...
Elena: Privește-l pe Agamemnon! Se plimbă
cu mâinile la spate, prin grădină, tăcut!...
Menelau: E tăcut pentru că vorbește singur!
Elena: Se plimbă singur, nu poate vorbi cu
nimeni... de lângă noi!
Menelau: Firește! El vorbește cu prietenii şi
cunoștinţele lui din viitor!...
Elena: Omule, Agamemnon ţine gura închisă!
Menelau: Vorbește în gând!... Prin telepatie!
Elena: E zuzu?!
Menelau: Nici vorbă, el este un înţelept cetăţean
al viitorului, care vorbește cu cine vrea –
tăcând! Uite-l, şi-a scos din jeb mânzul!...
Mânzișorul! Căluţul din lemn pe care i
l-a făcut Ulise! Îl ţine în pumn, îl pune la
ureche... şi aude ce i se spune din viitor! Şi
transmite ce i se pare interesant pe la noi!...
Elena: Face de mult timp chestia asta?!...
Menelau: De când a descoperit umbra şi ecoul
gândurilor sale!
Elena: Atunci nu mă mai mir de nimic!
Menelau: Dreapta judecată a calităţilor tale o să
le lipsească acestor răsfăţaţi de instincte!...
(surâde) O să se prăbușească în haosul
luminilor stinse!
Elena: Ar fi mai bine să tac, da?
Menelau: Soţiile, fătuţele şi ibovnicele răsfăţaţilor de porniri instinctuale o să vrea să te
înlăture şi din patul meu, punând vina pe
tine, nu pe ipotetica mea impotenţă monstruoasă! O să spună că faci de rușine sfânta
noastră cetate şi nu că ele – şi ei! – au făcut
din sexualitate un cult dezgustător! (în jur,
veselie. O îmbulzeală de regi, regine, cărturari şi ostași) Deja ştiu c-o să pună în curând
la cale o farsă cosmică: atunci când o să calce
pe la noi feciorul regelui Troiei, Paris, o să
spună că zeiţele s-au strâns pe malul mării
– şi la o margine de pădure! – expunându-și
nudurile şi voind să se vadă care dintre ele
este mai belă – şi care dintre ele va fi aleasă
de virginul de la Troia! Nimeni n-o să vadă,
de fapt, nicio zeiţă! Decât în căpăţânile acestor paţachine invidioase pe frumuseţea ta o
să fie niscaiva zeităţi plăsmuite! Nu înţelegi?
Elena: Nu!
Menelau: Ele, goale, vor face pe zeiţele!... Iată-le
trecând printre umbrele copacilor din pădure
şi şoaptele valurilor mării!... Ei, cum tu nu vei
fi printre ele, vor spune că... divinele făpturi
s-au supărat atât de tare încât nici măcar una
dintre ele nu i-a căzut cu tronc virginului!...
Elena: Tot nu pricep!
Menelau: Vor spune că troianul te-a ales pe
tine! Şi astfel trupul tău superb va fi incriminat ca o eroare! Vor spune că ai sărit la
gâtul berbecuţului! Făcându-ne neamul de

Teatru
batjocură! Întărâtând monstrul de urâţenie
din mine – ca să mori!... Eu, regele Menelau, să fiu patronul unui bordel pentru cei
pripăşiţi pe la noi din toate zările?... Ca
să-mi apăr onoarea, ar trebui să te sugrum!
Întărindu-mi vanitatea şi slăbindu-mi
caracterul! Lovitura lor e dublă: e vorba atât
de umilirea frumuseţii tale, cât şi de luarea
în râs a... achiziţiei mele mentale, de monstru încornorat. Monstru – ca frumuseţe
fizică, în primul rând, vreau să spun!... Vor
să mă coboare pe mine, de fapt, făcând din
tine o ţiitoare de ocazie, ajunsă pe treapta
cea mai de... sub condiţia animală! Şi eu, ca
să dau dovadă că nu sunt un om înjumătăţit,
fără minte, doar cu un trup oropsit de boli,
va trebui să adun toţi regii grecilor în jurul
meu şi să pornim un război împotriva
Troiei, cetatea nepricopsitului nedeflorat!
Elena: Nu sunt deprinsă, din partea unor femei,
cu atâta lipsă de sens... în tot ce spun!...
Menelau: Dar totul e limpede!
Elena: Adică?!...
Menelau: Vasăzică nu nebunia iubirii unei regine
stătute şi lipsa de experienţă sexuală a unui
virgin vor declanşa un război cumplit, ci
bârfa unor soţii răsfăţate cu amanţi – geloase
pe puritatea ta şi pe mila pe care o simţi faţă
de un ins ce se sprijină în baston!... A, să nu
uit! Ulise m-a invitat să... Mi-a pregătit un
vehicol... ţuchiş, zice el! Un căluţ de soi!
Elena: Şi cum o să-l încaleci?!...
Menelau: Încălecatul, în general, e mai puţin
dificil decât descălecatul de pe o făptură
vie!... Uite-l pe Agamemnon... Vorbeşte
cu viitorul!... De fapt, deja, zilele trecute,
i s-a transmis... din secolii de mâine... de
ce şi cum o să înceapă războiul cu Troia!...
Normal, sursele m-au informat despre ce-a
aflat Agamemnon din... viitor!
Elena: O, e foarte amuzantă această stare de
demenţă în care va ajunge viitorul!...
Menelau: Pentru că... se va lua după ce găvăresc unele muieri cu anatomie obscură?!...
Ei, mai intră în joc şi complicitatea, uneori
moale, a viteazului Agamemnon, orgoliul
militar, de ambe sexe, al lui Ahile...
Elena: După ce spun... sursele din viitor, Agamemnon şi Ahile ce rost o să aibă?...
Menelau: Vor trebui să transforme Troia în scrum!
Elena: Ca să se vadă ce târfă am fost eu! Dar eu
nu mă voi apropia de acel imberb pe care
nu l-am zărit decât ieri – probabil printre
troienii rătăciţi pe la noi! – şi de care nu
sunt sigură că există!...
Menelau: Vor născoci ei un adolescent naiv, te
vor îmbarca pe o corabie cu el, cu de-a sila!...
Şi astfel marile calităţi ale trupului tău o
să-şi dea duhul... În braţele lui fragede! Asta
va fi miza războiului! Nudul – cunoşti! – a
avut în istorie şi un caracter cultural!... Toată
această bandă... feminină, care te urăşte, în
secret, vrea să facă erotismul vinovat de
distrugerea Troiei, iar pe mine să mă arate
cu deştiul – ca pe un impotent, un autodidact sexual, un onanist, adică, responsabil
de prăbuşirea sculpturii erotice!... Eu! Un
anticultural! Adică n-o să dăinuiască după
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mine nicio capodoperă – artistică! – decât
scrumul Troiei! Adică sculptura şi pictura
din foc şi fum, din scrum! Egiptenii au
făurit şi pe pereţii templelor o lume proprie:
adă-ţi aminte de Zeul Min, cel cu mădularul
sculat, în erecţie plenipotentă!... El are un
rol civilizator imens: el este, cică, taurul care
acoperă, care încalecă femeile!... Le vezi pe
aceste făpturi cât sunt de vesele!... O, câtă
ură trebuie să se strângă în ele împotriva
nevestei care-şi părăseşte soţul, în cărucior,
pentru a pleca la Troia cu un neexperimentat fiziologic!... Pentru a se deda unor excese
sexuale cu un puţanteu ageamiu?...
Elena: Şi... şi ce vrei să fac?
Menelau: Să pleci imediat la Troia – cu Paris!
Elena: Dar... ce-mi ceri... este ceva monstruos!
Şi ridicol! Poate asemănător cu tot ce aude
Agamemnon că i se transmite despre familiile din viitor ale mafioţilor de mahala!
Care este... enigma glumei tale, rege?

Cal Troian (Çanakkale, Turcia)

Menelau: Nu e o glumă!...
Elena: Atunci ce trebuie să înţeleg din
toată tărăşenia asta?... Să plec eu cu un
necunoscut – pe deasupra şi imberb?...
Menelau: Numai aşa pot eu muri mai repede,
părăsit de cei ce vor pleca la război!...
Eu, omul păcii între popoare! Duşmanul
războiului! Voi crăpa – în singurătate!... E
tot ce-ţi cer! Din iubire, scapă-mă de viaţa
asta care mă ucide ruşinos în fiecare clipă!...
Elena: Şi dacă te vor urca într-o corabie şi te
vor duce să vezi... cum arde Troia?
Menelau: Crezi că... arderea Troiei mă va
însănătoşi?
Elena: Ei probabil asta vor spera!...
Menelau: Troia, făcută scrum mă va
însănătoşi!?... Iar tu... vei veni din nou în
braţele mele revigorate, după ce troianul
dezverginat va fi ucis?
Elena: E o glumă!
Menelau: Ce este o glumă?!
Elena: Tot ce mi-ai spus! Nu voi pleca nicăieri,
voi rămâne lângă tine... lângă iubirea mea!...
Menelau: Care... Mă va însănătoşi! Basme!
Sunt putred! Sunt un rege mâncat de boli,
cum puţine neveste şi-ar putea imagina şi
spera să aibă!... Tu mă vezi zi de zi – şi eşti
convinsă că aşa trebuie să arate adevărul
iubirii, monstruos! Am ajuns un monarh al
nonsensului! Creierii îmi ies pe nas, când
tuşesc, puţind, ca nişte muci răscopţi!...
Fă-mi un bine: lasă-mă singur, să mor cât
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mai repede! Mi-ar fi greu să-mi dau ultima
suflare în prezenţa iubirii mele!...
Agamemnon: (apare, ţinând pumnul la urechea
dreaptă) Cum te simţi, rege?...
Menelau: Nu se vede?
Agamemnon: A sosit fiul regelui din Troia!
Elena: Şi?
Agamemnon: Nimic. Să i se dea onorurile
cuvenite...
Elena: Să i se pună la dispoziţie o!... O regină?!
Agamemnon: O cană cu apă... Îi e sete! Regină,
ce-ar fi să-i oferiţi chiar domnia voastră...
Elena: Ce?!
Agamemnon: Un canceu cu apă. Ar fi foarte
încântat de politeţea grecilor...
Menelau: Da, ar fi bine!... El ar fi bucuros
că scapă de sete, iar eu aş fi încântat că...
în natură, în cosmos, toate elementele se
îmbină armonic!...
Elena: N-a venit nici... picior de troian! Nu vine
spre noi nici un străin!... (lui Agamemnon)
Vrei, rege al regilor, să-i îmbunezi suferinţele
dragului nostru Menelau, născocind o realitate virtuală?!... Eu să te ajut, da, spunând că
îl văd pe troian... Şi chiar plec să-i aduc un
urcior cu apă rece!... Ei, dacă zeii i-ar fi creat
pe greci doar ca pe un joc, am mai putea
râde de propriile noastre închipuiri... false!...
Agamemnon: Totuşi, ne putem exprima nişte
gânduri despre realitate, nu?...
Elena: Mai bine exprimă-ţi câteva gânduri despre
sexualitate! Ce veşti mai ai de la măreaţa
regină Clitemnestra, mama copiilor tăi?...
Agamemnon: O, ea mereu se întreabă ce este paradoxul familiei şi ce este paradoxul patriei?...
Elena: Şi ce este?
Agamemnon: Pentru ea, un fel de disperare!...
Cred că e vorba mai degrabă de o dereglare
obsesivă!... Ţine foarte mult la mine şi ar
dori să fiu mereu acasă, lângă odrasle!...
(lui Menelau) Ce-ar fi, rege, să încerci să
adormi, să te odihneşti niţeluş?...
Menelau: E imposibil să mă odihnesc: întotdeauna când adorm visez că mor – şi mă
trezesc! Nici în vis nu se vede că nu vreau
şi nu pot să mor!
Agamemnon: N-o să mori! Eşti departe de
moarte! În fond, mult iubită şi stimată regină
– şi mult iubite şi stimate rege! – suntem
departe, în timp, de Troia, departe de corăbiile războinice ale grecilor, suntem departe de
noi înşine!... Ne aflăm pe malul mării, lângă
o pădure, în apropierea hergheliei lui Ulise,
– şi visăm că suntem noi!... (surâde) Nişte
murături caraghioase, cu minţile căzute din
ţâţâni! Eu vreau să pornesc spre Troia, în
fruntea unei armate, dar Troia nu există!...
Mă duc să beau o gură de vin! (pleacă)
Elena: S-a scrântit rău de tot, vorbind cu... viitorul!
Se vede, de fapt, aflat departe, departe de viitor!
Scăpat de noi, scăpat de el însuşi: e ţâcnit!...
Ulise: (apare) Pot să vă dau o veste bună?
Menelau: Şi două, Ulise!
Ulise: Am terminat macheta!
Elena: Ce machetă?
Ulise: Prototipul calului de lemn!
Elena: Ce cal?!...
Ulise: Calul cu care vom zdrobi Troia! ■
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upă ce în 2019 a publicat volumul
dedicat Festivalului Internațional al
cântecului popular românesc „Maria
Tănase”, manifestare de anvergură ce se perpetuează și după o jumătate de secol, pusă mereu
în referință cu Festivalul de muzică ușoară
Cerbul de aur, Florea Firan, preocupat de valorificarea folclorului, vine cu un nou volum dedicat
Mariei Tănase, ca interpret și creator de excepție, o antologie unică în felul ei, prin structură
și conținut. Titlul volumului este preluat după
unul din cântecele artistei cu o mare circulație, devenit un adevărat șlagăr. Este prima carte
în care, pe lângă prezentarea vieții și activității
Mariei Tănase, sunt strânse laolaltă cântecele pe
care artista le-a interpretat de-a lungul vremii,
parte din ele puse și pe note muzicale.
Dacă până la vârsta de 25 de ani Maria
Tănase a fost în special o intepretă a Bucureștiului, în anul 1938, la 20 februarie, s-a petrecut un
eveniment care avea să o facă rapid cunoscută și
apreciată în întreaga țară. Dintr-un documentar al Societății Române de Radiodifuziune
rezultă că la acea dată a debutat pe undele
radio, în cadrul emisiunii „Ora satului”, fiind
acompaniată de taraful condus de violonistul
Ion Matache din Argeș. Deși crainicul o anunțase cu patru cântece, ea a cerut permisiunea
să interpreteze, „pe viu”, alte câteva: „Dacă vă
place, vă rog să-mi daţi voie să cânt și eu...”.
Debutul radiofonic al Mariei Tănase a
fost deosebit de apreciat în cronicile muzicale
ale vremii. Compozitorul Theodor Rogalski,
aflându-se printre ascultători, a comentat astfel
evenimentul: „Ne aflăm în faţa unui fenomen!
N-am auzit până azi niciun cântăreţ izbutind să
interpreteze cu asemenea talent și originalitate
cântecul nostru popular, păstrând nealterată
autenticitatea versului și melodiei”. La rândul
său, revista Radio-Adevărul scria: „Tânăra cântăreaţă este una din cele mai izbutite talente
ale promoţiilor mai noi; aduce pe lângă apreciate însușiri vocale și o preocupare de noutate
întru totul lăudabilă: studiul temelor folclorice,
valorificarea melodiilor populare pe care nu
le disează ci le cântă, păstrându-le nealterată
frumuseţea originală”.
După momentul debutului a continuat
să fie programată, aproape săptămânal, în
emisiunile radioului. Așa a început să devină,
Maria Tănase, a Țării! Și a rămas, până astăzi,
a întregii țări, fiind interpreta care a evidențiat
valențe elevate ale cântecului popular, a dat
strălucire melosului tradițional, a imprimat
un inconfundabil specific anumitor melodii.
Prin aceste caracteristici cântecele au reușit
să străbată timpul, dar cunoașterea mai profundă a artistei este dată de nenumăratele cronici
muzicale și aprecieri ale unor mari oameni de
cultură în presa vremii și, după dispariția din

Cronică
literară
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Până când nu te iubeam...
viață, prin apariția unor lucrări dedicate, plus
festivalul-concurs ce-i poartă numele.
În această direcție se înscrie și recenta lucrare
a criticului și istoricului literar Florea Firan, Maria
Tănase. Până când nu te iubeam (Scrisul Românesc, 2020), care se apleacă, din nou, asupra vieții
și, mai ales, cântecelor marii interprete. Florea
Firan o prezintă pe Maria Tănase ca pe un fenomen, o uriașă personalitate artistică, apreciată în
tot timpul vieții (nu ezită să amintească perioada

din timpul războiului, când legionarii au distrus
aproape tot ceea ce reușise să înregistreze în radio
sau la Institutul de folclor, dar asta și pentru că
ascensiunea sa fusese asociată îndrumării și
aprecierii de către muzicologi evrei), dar la fel
de apreciată a rămas și după dispariția prematură
(la doar 49 de ani), din 1963.
Opinez (în cunoștință de cauză, consider,
după peste patruzeci de ani de jurnalism la
postul de radio reprezentativ al Olteniei) că,
în bună măsură, aprecierea artistei și situarea
ei în folclorul românesc se datorează în mare
măsură și profesorului Florea Firan. Am arătat,
cu altă ocazie, că el a fost omul care s-a zbătut și
a reușit să înființeze în 1969 Festivalul-concurs
de muzică populară „Maria Tănase”, când nu
trecuseră decât șase ani de la dispariția marii
artiste, iar acest festival a avut și continuă să aibă
rolul esențial în perpetuarea memoriei artistei.
Dacă unii autori au fost fascinați de viața
tumultoasă a Mariei Tănase, universitarul
Florea Firan a considerat necesar să ne ofere
o carte sobră, documentară, structurată,
cu măsură, pe câteva elemente specifice
biobibliografiilor: un studiu introductiv
sistematizat la maximum, textele cântecelor
interpretate de solistă, partiturile celor mai
cunoscute dintre acestea și un material
ilustrativ bogat datorat peliculei fotografice.

Mă gândeam, citind cartea și pregătindu-mă
pentru a scrie această cronică, la faptul că sub
genericul „portret de creator și interpret de
excepție” încă un element ar fi putut da încărcătură documentară demersului profesorului
Florea Firan și anume atașarea unui CD, care să
cuprindă unele dintre cântecele reprezentative.
Dar ar fi fost, fără îndoială, dificilă selecția și, pe
de altă parte, tehnica actuală și existența pe YouTube sau pe alte canale de arhivare a celor mai
multe dintre înregistrările tuturor interpreților
facilitează accesul la interpretarea propriu-zisă.
Iar profesorul, constatăm, rămâne adeptul ideii
că acest acces face ca nu o carte să aibă nevoie de
muzică, ci muzica să aibă nevoie de o carte, de un
demers științific pentru cunoașterea interpretului
(în speță, Maria Tănase) în toate cele ale carierei,
în toate avatarurile creației și prezenței publice în
timpul vieții și în toată receptarea de după plecarea din viață. De aceea Domnia-Sa, care de-a
lungul timpului a strâns între coperte de cărți sute
și sute de biobibliografii, face ceea ce consideră
cu adevărat necesar. Și sunt convins că timpul îi
va da dreptate. Notam într-o recentă cronică la
o altă carte a sa (Festivalul Maria Tănase, Scrisul
Românesc, 2019) că ar putea dăinui cântecele
poate chiar peste veacuri, dar fără să li se mai știe
originile și evoluțiile, pentru că se vor șterge, din
memoria colectivă, elementele „din spatele cortinei“, cum se spune, adică acelea care ar fi necesare
de știut dacă am aprecia continuitatea spirituală
și am așeza fiecare cărămidă a edificiului cultural național la locul său. Ceea ce nu prea se mai
întâmplă, iar Florea Firan ne ajută, fiind printre
puținii care mai pot face asta, să vedem locurile
unde se află punctele de sprijin ale construcției
din care facem parte sau căreia îi aparținem.
Florea Firan nu s-a lăsat sedus de niciunul
dintre momentele „picante” din viața Mariei
Tănase, a urmărit cu acribie latura profesională, demonstrând, așa cum îl știm, încă o
dată, seriozitatea și o anume linie de conduită
a cercetătorului de o viață. A urmărit lucrările
cele mai importante dedicate artistei, începând
cu monografia semnată de Clery Sachelarie și
Petre Ghiață în 1965, iar pentru notele ce însoțesc unele dintre texte sau partituri a făcut apel
la descrierile marilor cercetători Harry Brauner
și Tiberiu Alexandru.
Fotografiile pe care autorul le-a strâns în
arhiva personală l-au ajutat să aducă în atenția cititorului unele imagini inedite sau foarte
puțin cunoscute, ele însele parte dintr-o istorie
a spiritualității populare românești.
Prin această contribuție – elegantă, pertinentă, seducătoare prin sobrietate – Florea
Firan demonstrează, încă o dată, că vârsta
unui cercetător nu este un impediment, ci un
mare avantaj pentru un om care a știut și știe
să prețuiască valorile culturale. ■
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COVID-19:

Vaccinul și variantele virale

D

ouă realități diferite: una e să
testezi un vaccin într-un studiu
controlat, de laborator, cu meticulozitate și timp de reacție și schimbări,
și cu totul alta să-l vezi în acțiune în lumea
de zi cu zi, așa cum s-a întâmplat în cazul
nostru, cu precădere din pricina urgenței și
a pericolului. Fapt este că, de când primele
vaccinuri COVID-19 au fost aprobate, la
sfârșitul anului 2020, mai mult de 300 de
milioane de oameni în lume au fost vaccinați și experții în sănătate publică au acum
ocazia să vadă cum imunizarea funcționează la acest ultim și cel mai important
test: viața reală. Această informație este cu
atât mai importantă acum, când se constată
că noi, mult mai infecțioase, variante ale
lui SARS-CoV-2 au început să domine cele
mai noi cazuri în anumite țări – ca de pildă
Marea Britanie și Africa de Sud – ridicând
cu urgență problema, în publicul larg deopotrivă ca și în lumea specialiștilor, dacă
vaccinele existente vor fi eficace sau nu în
fața noilor variante virale.
Până acum, studiile arată că vaccinul
face ceea ce trebuie și se așteaptă de la el.
În două amănunțite rapoarte – unul provenind din Israel, unde majoritatea populației
a fost imunizată cu vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, și altul din Scoția, unde s-a
folosit fie varianta Pfitzer, fie aceea produsă
de AstraZeneca – experții au remarcat că
majoritatea celor vaccinați nu s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar cei puțini care s-au
îmbolnăvit totuși, au făcut forme ușoare,
fără să necesite spitalizare. Vaccinul se arată
a fi în mod special efectiv în ceea ce privește evitarea formelor foarte grave dar, în
studiul făcut în Israel, specialiștii au observat
că vaccinul, în marea majoritate a cazurilor,
protejează complet pacienții de infectarea
cu COVID-19, un factor extrem de important în procesul de restrângere și eradicare
a virusului.
Dar sunt și mai multe vești bune pe acest
subiect: nu există, cel puțin până acum, evidențe clare că noile variante virale ar fi reușit
să treacă puternica barieră pusă în față de
vaccin. Nici studiul din Israel, nici acela din
Scoția e drept că nu și-au concentrat focusul pe aceste variante virale dar, în Israel,
una dintre variante a devenit dominantă în
perioada studiului. Cu această ocazie, bazat
pe cifra scăzândă a cifrelor de spitalizare,
specialiștii și-au dat seama că vaccinul se
arată efectiv și în anumitele mutații virale.
Grupul Johnson & Johnson Janssen, care a
primit autorizație de urgență pentru vaccinul
produs de ei pe 27 februarie 2021, a lansat de
curând o serie de date foarte încurajatoare:

studiul global al companiei asupra vaccinului
lor cu o singură doză a inclus și participanți
din Africa de Sud, unde aproape toate infecțiile au putut fi trasate la una din noile variante
de virus. Ei bine, vaccinul a fost eficace în
57% din cazuri, protejând populația de forme
grave de COVID-19 în întreaga țară. (Baremul stabilit de FDA, pentru COVID-19, spre
a garanta măsuri de urgență în privința unui
vaccin, este de 50%).

Jeﬀ Darcy, cleveland.com

Ceea ce este clar e faptul că vaccinurile
rămân deocamdată singura șansă de a stăvili
pandemia, iar în timpul acesta cei ce le-au
produs, împreună cu factori de decizie din
domeniul sănătății publice, rămân cât se
poate de vigilenți. Este drept că și celelalte
două vaccine din SUA, Pfitzer-BioNTech și
Moderna, au demonstrat suficientă protecție
împotriva variantelor, dar ambele au performat relativ mai jos în ceea ce privește una
dintre ele. SARS-CoV-2, în mod cert, este
departe de a fi o problemă rezolvată, virusul
migrând rapid și găsind mereu forme eficiente de a evita elementele de imunizare și de
a produce noi variante virale care să infecteze
„gazde” noi.
Anticipând aceste scenarii, Pfitzer și
Moderna au lansat ambele studii în care
persoane cărora li s-a administrat deja doza
completă de vaccin (două injecții) vor primi
o a treia doză. Scopul este de a constata
dacă întărind sistemul imunitar cu o injecție suplimentară se va obține un răspuns
imunologic pozitiv și împotriva posibilelor variante virale. În cazul în care nu se va
obține răspunsul dorit, cele două companii
sunt gata să iasă pe piață cu un nou vaccin
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anume pentru varianta sud africană. Pentru
a obține originalul vaccin, ambele companii
au folosit tehnologia mRNA, care presupune
injectarea materialului genetic al virusului
în pacient, unde acesta produce o proteină
vitală care informează celulele imunitare
în așa fel încât acestea să recunoască și să
atace mai târziu virusul propriu-zis. Pentru
a crea acest nou vaccin împotriva variantei
specialiștii au înlocuit codul genetic inițial
de COVID-19 cu unul care să acopere varianta, în același mod în care, în fiecare an,
vaccinul împotriva gripei este adus la zi ca să
acopere noi variații ale gripei. „Noi încercăm
întotdeauna să fim cu un pas înaintea virusului”, a spus Mikael Dolson, șeful științific
de la Pfizer. „Ne așteptăm, a continuat el,
ca nivelul anticorpilor să crească împotriva
variantelor curente, asigurând o protecție
sporită față de infecție.”
Janssen este și el printre cei care caută
să amplifice protecția adusă de vaccin. El și
colaboratorii săi se străduiesc să determine
faptul că, dacă ar mai adăuga încă o doză la
actualul regim, ar putea să genereze un răspuns imunitar mai puternic care, eventual,
ar acoperi și diversele variante. Rezultatele cercetărilor sale vor fi disponibile în
câteva luni.
Până la urmă, însă, toate aceste bune
intenții ar putea să fie nimic altceva decât tot
atâtea etape în înfrângerea noastră din lupta
cu COVID-19. Asta dacă virusul se va arăta
în continuare atât de puternic, cu posibilități
de mutații ca să scape de vaccin și de orice
alte forme de tratament. Companiile care
fac vaccinele s-ar găsi în teribila situație de a
trebui să răspundă în fiecare an, ba poate și
mai des, la diversele variații, cam ca în cazul
vaccinului pentru gripă care e ajustat de la an
la an. Însă dacă protecția creată de vaccine
reușește să creeze o barieră destul de înaltă
împotriva lui SARS-CoV-2, virusul totuși ar
mai putea găsi destul de greu persoane pe care
să le infecteze și ar pieri.
Pentru moment, vaccinarea a ușurat cel
puțin teribila presiune pe care pandemia a
pus-o pe sistemele sanitare din atâtea țări ale
lumii. Experții în domeniul sănătății publice
speră cu toții că programe rapide și complete de vaccinare vor reuși, până la urmă,
să stopeze virusul. Nu vom ști cu siguranță
lucrul acesta până ce o mai mare proporție
din populația lumii va fi vaccinată și se va
putea aprecia cum răspunde virusul la acest
zid de imunitate.
Până atunci, masca de protecție, distanțarea socială, spălatul riguros al mâinilor cu
apă și săpun și, a uitasem: vaccinarea, cât mai
multe vaccine! ■
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upă nici două ore Serghei era înapoi,
plin de entuziasm, dar și de angoase.
Când sentimentele astea se amestecă
în mintea unui om, fața lui nu arată prea bine.
Jumătate frică, jumătate entuziasm și speranță,
fața lui Serghei arăta ca o mască greacă dintr-un spectacol de nejucat.
 Băiete, îmbracă-te că plecăm imediat
în Islanda. Îți explic totul pe drum. Uite aici
ceva ce n-ai mai purtat. Îi aruncă un costum
de haine cum poartă doar bărbații importanți,
cu pantaloni la dungă, veston, cămașă albă și
cravată, pantofi lăcuiți. Bogdanov și le puse
în viteză și la sfârșit arăta ca un clovn dintr-o
comedie stupidă. Toate îi erau atât de mari că
pe Serghei îl bufni și plânsul și râsul.
 La naiba! Ce ne facem?
 Așteptați puțin, tovarășe Serghei! Cred
că ați uitat ce pot, spuse hotărât băiatul și intră
la baie. Ieși în câteva minute și tutorele lui văzu
dintr-odată un alt om. Mult mai înalt, cât un
absolvent de liceu, iar costumul venea turnat pe el,
și o tunsoare nouă de cadet american, ca în filme.
 Unde ziceai că plecăm?
 La aeroport, ne așteaptă un avion militar.
Ai mai zburat vreodată?
 Da, dar nu cu avionul. Serghei îl privi
aproape speriat. Într-un fel soarta lui era în
mâinile acestui băiat găgăuț în puterea căruia
credea și pentru care vorbise foarte sus. Toți
șefii sovietici iubeau șahul și voiau să rămână
campionii lumii la strategie. Asta de la Stalin
încoace, care fusese născut în Georgia, un loc
unde oamenii jucau table și șah și pe marginea
drumului. Serghei știa că dacă lucrurile nu ies
bine, Siberia îl mănâncă, sau chiar mai rău.
Avionul militar îi aștepta cu motoarele
pornite. Erau doar ei doi și încă patru agenți
îmbrăcați la fel, cu vestoanele descheiate cât să
li se vadă tocurile pistoalelor. După ce decolară
Serghei îi spuse băiatului:
 După ce vom ateriza am să te duc direct
în sala în care are loc meciul de șah. Ai un
scaun în spatele lui Bush la 4-5 metri de el. E
singurul scaun gol. Ce ai de gând să faci?
 Voi vedea la fața locului. Nu te teme,
Serghei!
Bogdanov se așeză pe singurul scaun gol
din sală cu câteva minute înainte de intrarea
jucătorilor. Americanul juca cu piesele albe și
părea complet rupt de tot ce se întâmpla în jurul
lui. Se așeză la masă, își trosni mâinile de parcă
ar fi fost vorba de o partidă de skandenberg.
La început mutările mergeau repede pentru că
fiecare anticipa mișcarea celuilalt, apoi jocul
deveni mai lent punctat de ceasul așezat pe
masă. Erau două camere de filmat care mergeau
continuu, aceleași care fuseseră și ziua trecută.
La un moment dat Bogdanov se concentră pe
camera din spatele lui Bush. Își încordă auzul
și la un moment dat i se păru că motorul ei
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Căzut din stele
electric scoate un foarte discret fâșâit. Apoi se
concentră intens și mută acel zgomot în capul
jucătorului american, amplificându-l treptat. Pe
la mijlocul partidei, când americanul încă mai
părea în avantaj, Bogdanov amplifică zgomotul
mașinii de filmat care începuse să facă în capul
americanului ca șenilele unul tanc stricat care
se apropie. Bush își puse ambele mâini la urechi.
Nimeni nu pricepea ce se întâmplă. Apoi făcu
o mutare greșită și în zece minute rusul îl făcu
șah mat. Americanul se ridică enervat și lovi cu
pumnul camera de filmat.

Marc Chagall – Cerul

 Dacă drăcia asta mai e aici și mâine, nu
mai joc!
Ieși furios, nu înainte de-a schimba instinctiv o privire cu Bogdanov care stătea calm cu
mâinile pe genunchi. Victoria rusului egală
scorul și ridică moralul întregii Uniuni Sovietice. Serghei și gărzile lui îl luară imediat pe
băiat și-l duseră la un hotel de trei stele unde îl
păziră cu rândul toată noaptea. A doua zi l-au
dus înapoi în aceeași sală, unde una din camerele de filmat fusese scoasă. Bogdanov fu dus la
același loc și așteptă începutul partidei. Rusul
veni primul și când americanul nu se arătă
nici când timpul de așteptare trecuse, Spaskov
făcu prima mutare și apăsă ceasul. Americanul
apăru după cinci minute și făcu imediat a doua
mutare. Clic, apăsă și el ceasul. Țăcănitul ceasului putea fi amplificat și repetat la nesfârșit în
capul americanului, care la un moment dat făcu
o mutare și ieși disperat afară din sală aproape
uitând să apese ceasul. Părea dintr-odată un om
care nu mai era stăpân pe simțurile lui. Meciul
fu întrerupt. Lucrurile se precipitară. Trei bărbați în costume negre intrară discret în sală, se
apropiară de Bogdanov și unul se aplecă peste
băiat și-i șopti la ureche în engleză:
 Ridică-te imediat și urmează-ne. Dacă
nu vii, te luăm pe sus! Băiatul se ridică relaxat
și ieși încadrat de ei, spunându-le în cea mai
curată engleză americană:

Proză
 Cred că mă confundați, dar îi urmă supus.
Ieșiră pe coridor, la capătul căruia Serghei și ai
lui așteptau cu mâinile pe pistoale. Agenții CIA
pricepură că situația poate lua o turnură tragică.
Când ajunseră în față toaletelor, Bogdanov intră
incredibil de repede la cea de femei și blocă ușa.
 Hei, guys, puțină răbdare că fac pe mine,
le strigă dinăuntru. Unul dintre agenți rupse
clanța ușii cu o lovitură puternică de picior.
Înăuntru, nimeni. Fereastra era perfect închisă
și avea și gratii pe dinafară. Veceul se umplea
cu apă, ca și cum cineva l-ar fi tras recent. Nu
pricepură nimic, ridicară din umeri așa cum
faci la circ când dispare un iepure din pălărie.
Serghei înțelese că băiatul dispăruse după
reguli doar de el știute. Ajuns la hotel i se
comunică de la Moscova că Bogdanov a reapărut brusc în camera lui de internat, care era
la mii de kilometri distanță. Bush pierdu acea
rundă de șah și ceru ca restul meciurilor să se
țină în alt loc, închis și fără spectatori. În final
deveni campion mondial.
Bogdanov demonstrase că putea fi folositor
și a fost mutat la Leningrad, unde exista un
adevărat Institut de parapsihologie legat direct
de armată, doar că era numit altfel pentru că în
partea asta a lumii cuvintele aveau o altă greutate. „Parapsihologie” suna prea mistic, prea
rupt de materie și de materialism, așa că preferau alte terminologii, precum psihotronie sau
psihotronică. Într-o noapte băiatul și Serghei se
urcară în trenul de Leningrad. Aveau o cușetă
de dormit cu două paturi și un samovar plin
cu ceai fierbinte și biscuiți. Înainte ca trenul
să plece, Serghei își aprinse o țigară, inspectă
coridorul vagonului și îi spuse într-o doară:
 Avem o noapte lungă în față, băiete! La
naiba, nu poți să ne teleportezi pe amândoi
direct la Leningrad?
 Pot doar pentru mine, Serghei. Doar în
locuri pe care le știu bine, și asta în situații de
mare urgență. N-ai observat ceva schimbat la
mine după ce-am dispărut din Islanda?
 Parcă ai îmbătrânit cu câțiva ani…
 Bravo, Serghei! Încă două-trei încercări
din astea și te ajung din urmă.
Serghei era un fost jucător de hochei,
aproape complet cărunt și cu un discret început de burtă. Era căsătorit dar nu avea copii
și într-un fel se legase de Bogdanov ca de o
rudă apropiată. Nu mai întâlnise niciodată un
băiat atât de special. Atunci, în Islanda, când
băiatul fusese pus în pericol, știuse că ar fi tras
fără milă în acei agenți americani. Înainte de-a
pleca la Leningrad îi întrebă pe „cei de sus”
dacă poate să-l ia peste noapte la el acasă să-l
prezinte soției lui. Făcuse o greșeală, pentru
că dintr-odată își afișă o slăbiciune nepermisă.
Trenul de Leningrad alerga pe șinele sovietice în noaptea albă de vară. Șine cu câțiva
centimetri mai largi de cum intrai în imensa
țară, de oriunde ai fi venit. Rușii știau că pe
calea de fier n-au cum să fie invadați pentru
că nicio locomotivă și niciun vagon străin nu
s-ar mai fi potrivit acolo. Serghei trase o gură
de vodkă dintr-o sticlă băută deja pe jumătate,
închise ușa cușetei și stinse lumina:
 Noapte bună, băiete! ■
(va urma)

Proză
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ala de sosiri a aeroportului arăta ca o piață
improvizată undeva între continente și
fusuri orare, unde toate arătările pământului și-ar fi dat întâlnire. Era și el o arătare,
bărbat alb, neras, cu început de burtă de gestionar, cum ar zice Eliza, păr puțin tras la dreapta
peste chelie, înalt însă, iar înălțimea poate amăgi
ascunzând cât de cât vârsta, tot cuvintele Elizei,
amuzante când nu aveau sarcasm.
Venise și el aici pentru o întâlnire, mai exact
pentru o discuție pe care o tot amâna de doi ani.
Cumpărase un trandafir tras în plastic, o ironie,
s-a gândit după ce l-a privit ștrangulat în învelitoarea transparentă și l-a lăsat discret deasupra
unei pubele. Să-i oferi unei femei un trandafir
și apoi să-i spui ce zace în tine. A doua palmă,
mai usturătoare. Nu avea nevoie de așa ceva.
Cursa de Frankfurt aterizase și deja primii
călători doar cu bagaj de mână începuseră să
iasă. Trase aer în piept și fugi la toaletă. Urină
îndelung uitându-se în oglindă. Emoțiile îi
provocau diureză încă din copilărie. Întârzie
studiindu-și trăsăturile de buldog. Fiecare
dintre noi seamănă cu un animal. Natura are
coerență și continuitate. Ridurile i se întețiseră,
fălcile erau puțin căzute, în gropița din barbă
îi crescuse un fir de păr gri. Dar uite că Eliza
îl plăcea așa cum era. Nu iubise niciodată pe
cineva așa cum îl iubea pe el, sau cel puțin asta
pretindea. Cuvinte cu greutate pentru orgoliul
unui bărbat trecut de vârsta a doua. Și încă unul
pe care nevasta nu mai dădeau doi bani de mult.
Ce noroc pe capul lui, o femeie ca Eliza pe care
nici nu știa dacă o merită, dacă n-o va dezamăgi
și pe ea, dacă îi va face față, dacă era chiar el cel
din oglinda din toaleta aeroportului întâmpinându-și nevasta la aeroport. De fapt ar fi vrut
mai degrabă să rămână acolo decât s-o înfrunte.
Eliza nu-i ceruse nimic, nu punea nicio presiune pe el, nu ea îl îndemnase să-i spună nevestei
lui adevărul ori să provoace o ruptură. El alesese
să se ducă la aeroport și să aibă acolo o discuție,
într-un loc aglomerat, de trecere, unde cuvintele
se pierd în forfota din jur, unde poți să strigi sau
să plângi fără să atragi atenția, fără să impresionezi pe nimeni. Nu mai suporta viața dublă,
lașitatea, în plus voia să trăiască pe față cu Eliza,
să se mute împreună, să se bucure de anii buni
care i-au mai rămas. Ema l-ar putea înțelege. Și
ierta. El i-ar lăsa casa, economiile din bancă,
sau o mare parte din ele, căsuța de vacanță de la
munte, mașina, tot, ar pleca doar cu două valize
și ar rămâne prieteni ca doi camarazi de luptă,
doi veterani care după încheierea războiului
se întorc în locurile de unde au venit și continuă să-și trimită felicitări de sărbători. Nu e și
căsătoria un fel de război? Câte lupte surde, câte
capcane, câte pacturi de pace încălcate, ce multă
cenușă după mici victorii. Când nu se mai aștepta
la nimic, când câmpul de luptă fumega liniștit,
mult după ce nevasta intrase la menopauză iar
el își contempla pensionarea ca pe ultima piatră
pe mormânt, apăruse Eliza, o femeie dezinhibată
care trăia fiecare zi ca și cum ar fi fost ultima și
care hodoronc-tronc se îndrăgostise de el. Nu
voia nimic decât să fie împreună atât cât putea
el, când putea. Oricum, soția lui să nu sufere.
Cine spune că nu există miracole trebuie să se
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Sosiri și plecări
gândească de trei ori. Chiar și așa, el se lăsase
greu. Treizeci de ani de căsătorie nu pot fi ușor
aruncați la gunoi, cât de mult balast și reziduuri
ar avea. Inerția și comoditatea dintr-o căsnicie
aplatizată oferă mai multă siguranță decât o
aventură rebelă care nu știi unde va duce la vârsta
asta. Ori la bal, ori la spital, glumea Eliza, se lipea
de pieptul lui și îi lăuda vigoarea revenită după
mulți ani în care se simțise stătut și fără rost.
Poate că Eliza apăruse de fapt la timpul
potrivit. Ema nu mai avea de mult nevoie de
el. Își vedea de cariera ei de activistă în salvarea
mediului, călătorea prin Europa și ținea discursuri pasionale pe la tot felul de conferințe în
care toți se revoltau, se lamentau, acuzau lăcomia corporațiilor, după care ieșeau la restaurant

Ultransilvania – Ioan Aurel Mureșan

să mănânce stridii pe gheață și vacă în sânge.
Ipocrizie de-o parte și de alta, în timp ce distrugerea își vedea de drum. Băiatul lor plecase
de mult de acasă, se însurase cu o fotografă
profesionistă și se mutaseră în Australia. Casa
lor era tăcută și goală ca o cutie veche muzicală
din care săriseră pe rând toate arcurile. Chiar
și o pisică ar fi murit de plictiseală. Ema fusese
marea lui dragoste din anii de studenție care pe
atunci părea să poată umple tot universul. Dar
universul cu timpul se poate strânge, se golește
de suflet și ajunge o nucă chircită de piatră pe
care nu mai poți nici măcar să o spargi. Cu toate
astea Ema nu i-a fost niciodată indiferentă. Nici
după ce a încetat s-o mai iubească, nici după
ce îl făcea să sufere cu propria ei indiferență.
L-a dominat din prima zi cu autoritatea unei
frumuseți lipsite de căldură dar plină de ambiții,
sigură pe ea și mai ales sigură pe el, definitiv
prins în lațul pe care știa să-l lase mai lung sau
mai scurt, cât să-l țină sub control lăsându-i
impresia că i-ar fi dator pentru toate câte soarta
putuse să-i ofere. Dacă Ema ar fi avut un câine,
ar fi semănat cu soțul ei supus și credincios. Și
poate că i-ar fi spus tot Maxim, de la Maximilian, așa cum îl alinta pe vremea când mai aveau
sex și zicea că-i oferea plăcere maximă.
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Carmen
FIRAN

Pe pancarta de Sosiri mai apăruseră afișate încă două curse care aterizaseră, una din
Caraibe, cealaltă din Dubai. Prin cele două porți
deschise în terminal ieșeau acum la grămadă
bărbați în pantaloni scurți și cămăși înflorate
de vară, femei acoperite de burca înconjurate
de 4-5 copii, bătrâni în cărucioare împinse de
negri angajați ai aeroportului, blonde înalte în
haine ușoare de blană, cele mai diverse arătări,
de toate culorile, cărând bagaje uriașe ori genți
de mână. Mirosurile erau pe măsură. Maximilian
scruta fiecare față, se ridica pe vârfuri, alerga din
dreapta în stânga, căutând-o pe Ema care întârzia să apară. Poate că n-ar fi trebuit să arunce
trandafirul. Ar fi fost o introducere mai ușoară.
Simți că-l ia amețeala, ar fi vrut să se ducă din
nou la toaletă dar îi era teamă că Ema va ieși
tocmai atunci și se va duce să ia un taxi cum
făcea de fiecare dată când se întorcea de la conferințe. Îi ceruse demult să n-o aștepte la aeroport,
nu avea niciun sens, nu se bucura niciunul dintre
ei de revedere. Trăiau în aceeași casă, funcționau,
făceau față aparențelor dar fiecare era singur și se
simțea cumva vinovat de propria singurătate. La
el mila ajunsese să concureze vinovăția. El o avea
pe Eliza. Dar frică tot îi era de Ema. De cum va
reacționa când îi va spune că o părăsește. Deși
de fapt o părăsise de mult în sufletul lui. Cât de
bine suporta singurătatea, Ema nu putea accepta
nicicum eșecurile. Dacă nu o să-l lase să plece? Și
ce-o să facă, se gândea Maximilian transpirând
tot mai mult în fața porților de sosire, o să mă
omoare? Va face scandal, bun, va amenința, sunt
pregătit pentru asta, dar n-are ce să-mi facă. Să
mă terfelească în fața puținilor amici pe care-i
avem, să scrie o scrisoare șefului meu descriindu-mă ca pe un monstru imoral, să-l sune pe fiul
nostru să-i spună ce i-am pregătit eu, ticălosul,
la bătrânețe... Lucrurile se vor calma, n-are ce
să facă, ne vom vedea fiecare de drumul nostru.
Știu că umilința de a o părăsi pentru altă femeie
înseamnă mult mai mult pentru ea decât orice
urmă de regret că nu mă va mai găsi dimineața
în bucătărie pregătindu-i cafeaua. Avem dormitoare separate de mult, ne mai unea doar aroma
de cafea caldă dimineața.
În fața lui s-a oprit dintr-odată Ema. Arăta
radioasă în scurta de piele strânsă pe talie cu
un cordon lat.
 Tu, aici?
 Mda, s-a bâlbâit Maxim, m-am gândit
că ar fi bine să vin. Aveam și-un trandafir, a
bâiguit și un curent electric i-a coborât pe șira
spinării. Încerca să-i evite privirea. Ema avea
ceva din prospețimea de odinioară, îl intimida cu zâmbetul ei de care aproape uitase.
Un bărbat înalt trăgând două valize samsonite
s-a oprit lângă ei.
 Poate că e bine că ai venit, i-a spus calmă
Ema. Ți-l prezint pe Franz, prietenul meu. Am
decis că ne vom muta împreună. ■
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Singurătate
O lume atârnă în lanțuri
de anxietate
Cu multe cuiburi părăsite
ce adună frunze
moarte
În ochii unei mame rătăcesc
pierdute zări
Cu gândul la copilul
ce pragul nu îl trece
Tristeți nemărginite
de nimeni înțelese
Suntem o lume în depresie
ce și-a pierdut
menirea
Cu un viitor în cețuri dese
și incertitudini
infinite
Privește timpul ce risipește
o clipă și iar
o altă clipă cu atâta
ușurință
Deșert și umbre cuprind
rând pe rând
a sufletului stare
Uitând de noi uităm
să mai iubim
uităm ce-i fericirea
Rămân în urmă
doar
amintiri și vise neîmplinite

Cum vântul bate prin mine
și prin crengi

Trăim o stare de adicție fără
scăpare
Suntem prizonierii unei lentori
ce tainic ne înconjoară
Iar la final rămâne un loc în care
trimitem sufletul
pierdut în suferință
O închisoare unde zace
un sine părăsit
Nu are gratii nici gardieni
E o cumplită stare
ce poartă un nume banal
ușor de pronunțat
Singurătate...

Din ce în ce mai rar
Cutreier prin ramuri cu adieri
de vânturi alintate
Trecute timpuri triste cu
gândurile-mi toate
Te-am întâlnit și azi
doar o clipită
În urma ta
mi-e sufletul o simplă criptă
Ai plecat în grabă
de lângă mine
Ți-e teamă... te ascunzi
ceva este schimbat
în tine
Privește afară și poate
ai să înțelegi

Nu-ți fie rușine de iubirea noastră
Ea s-a născut la malul unei
mari sihăstrii
Este curată ca lacrima din
roua dimineții
Ce curge prin neantul
vieții
De vrei să știi atunci
am să-ți
mărturisesc
Fără să-mi pese
de crezi că încă
te iubesc
Viața pentru mine
nu poate fi un dar
Dacă te văd din ce în ce
mai rar
...din ce în ce mai rar

Recviem pentru mame

Poezie

În suflet
am să o țin pe veci
ca și pe tine în nopțile când pleci
Mama nu a murit cu adevărat
Ea a plecat în locul pe care
în sufletu-mi îl are
rezervat
Sau poate acolo unde
stau îngerii și Bunul Dumnezeu
Locul în care trăiesc
sfinții și cei pe care îi iubesc
eu
.................................
Nu fi tristă iubita mea
astăzi un înger a prins aripi
în zborul lui înspre nesfârșit
zenit
Viața este o luptă deznădejde
uneori... iubire
ce la final transcende în
Infinit

Iubitule azi a murit mama...
cea care în nopțile târzii
îmi alunga
teama

Azi a murit mama ta
ieri ... mama mea și
mâine cine mai știe spre ce
ne îndreptăm pașii

Mă ducea de mână prin parcuri
și mă sărută mereu
Cum și tu faci
În felul tău

Rămân în urmă doar iluzii și
poate uneori
urmașii

Ceva azi a murit în mine
dar gândul meu
atât de trist este cu ea
dar și cu tine

Este o tristă vale a disperării
și a plângerii
Spre care rând pe rând
Se îndreaptă
îngerii ■

Poeme
Ion
MARIA

visul nu realitatea
în vremuri tulburi visul
este mai important
și nu realitatea tristă
omul – această morișcă
de vise – macină lumi
ce vor exista în nemărginitul
infinit (doar le-a gândit cineva
și tot ce este gândit există
undeva)
visul dă tărie lumii
în care trăim
fără vise lumea ar fi
un spațiu gol
o scenă fără actori
ca o plasă de păianjen
visul leagă strâns Universul
(pe deasupra dar și pe dedesubt)
numai visul ne apropie de Dumnezeu
numai în vis suntem puri
numai în vis suntem copii

numai în vis suntem sfinți
în devenire
visul și nu realitatea
numai visul trebuie crezut
pe cuvânt
numai visul este viu
realitatea este doar un decor
în care visul să-și joace
rolul lui

câmpul de luptă
iarăși o noapte cu ziduri
care se cutremură
deși rămân la locul lor
și ele înspăimântate
de ce va veni
iarăși o noapte
cu frică viscerală
ce coboară din maimuța
care am fost cândva
afară se aud câteva mașini
întârziate în acest secol
în care nimeni nu mai știe
unde este steaua polară
vine o noapte când toate
acele cărți citite ori pe care
le vei citi nu te pot ajuta

cu nimic
nu pot să-și îndepărteze panica
ce se naște undeva în cei mai vechi
neuroni ai creierului
vine o noapte în care nici șobolanul
care a învățat să-ți intre în casă
prin instalația sanitară
(cum ar intra pe ușa unui bar
deschis non-stop) nici el nu mai vrea
să te viziteze
vine o noapte grea când trebuie să
treci puntea îngustă dintre noapte
și zi
iar tu ai uitat cum se mai poate
merge
oricât te-ar tortura cele nevăzute
tu trebuie să tai noaptea în două
să dai jumătate din noapte neantului
iar jumătatea mai rea să o păstrezi
pentru tine
cât ești om și poet
nu ai voie să părăsești
câmpul de luptă
trebuie să ții sus steagul
făcut din cuvinte
și să nu te lași înfrânt
oricâte frici
te-ar bântui ■
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Un clasic mereu în actualitate

C

ritic literar cu o activitate îndelungată și
valoroasă, Constantin Cubleșan a publicat recent un studiu literar deosebit de
important intitulat Ion Creangă, clasic al artei
naive (Ed. Princeps Multimedia, Iași, 2021). În
primul capitol al lucrării, universitarul clujean
realizează o trecere în revistă, a principalelor
opinii asupra operei marelui povestitor, de la
acelea formulate de către Iacob Negruzzi, care
atrăgea atenția că „mulți considerau pe Creangă
ca pe un scriitor de mâna a doua, spre marea
supărare a colegilor săi din Junimea”, până la
conchiderea lui Vladimir Streinu, din Istoria
literaturii române, vol. al III-lea: Ion Creangă
„a lucrat în prelungirea sensibilității primitive”,
fapt care a asigurat originalitatea epicii sale.
Tema celui de-al doilea capitol, Creangă
înainte de Creangă, i-a fost inspirată de „perspectiva analitică pe care și-o propune Mircea
Bertea în cercetarea sa”, cu denumire omonimă,
anume care sunt indicii matriciali „ai operei
acestui scriitor care, pentru mulți dintre exegeții lui, s-a relevat târziu și care, în ciuda faptului
că nu a scris prea mult, rămâne încă insuficient cunoscut” (Mircea Bertea, Creangă înainte
de Creangă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001).
Comentându-i lucrarea, Constantin Cubleșan susține aceeași idee, relativă momentului
acceptării lui Creangă drept scriitor, abia după
ce acesta a publicat, în revista „Convorbiri literare”, în 1875, povestirea Soacra cu trei nurori.
Tăvălugul de fapte din opera Amintiri din
copilărie a oferit autorului ocazia de a fi ilustrat
satul natal, din dublă perspectivă, a maturului care a devenit și a copilului care a fost. Mai
mulți scriitori au avut, desigur, o astfel de inițiativă, însă niciunul nu a fost exclusivist, în
plan lingvistic, precum Ion Creangă: „Pentru
el ‒ scrie Constantin Cubleșan, în capitolul al
treilea, Lumea înțeleasă ca amintiri ‒ pare a nici
nu exista alt limbaj decât cel pe care l-a deprins

Î

de la părinți, de la vecini, de la cei ce știu să
istorisească întâmplări vechi sau nemaivăzute
și care-l folosesc curent. Limbajul acesta este
cel folosit de oamenii din Humulești, din satul
lui Ion Creangă sau, dacă vreți, din satul lui
Nică a Petrei, eroul amintirilor”. Incursiunea
în propriul trecut deconspiră și o
trăsătură a caracterului autorului,
specifică, totodată, și oamenilor
evocați de către acesta, anume
„oroarea de singurătate”.
Deși, în general, s-a pus
accent pe talentul lui nativ,
totuși, Ion Creangă, unul dintre
cei patru mari clasici ai literaturii noastre, a avut parte și de
o pregătire deosebită, în domeniul religios, despre care aflăm
în secțiunea Proorocul Daniel și
Diaconul Creangă: „Am stăruit
asupra acestor date biografice,
pentru că ele sunt esențiale în formarea intelectuală a lui Ion Creangă, în ciuda considerării,
de către junimiști, ca fiind un om din popor,
un țăran sadea, având harul povestirii și fiind
doar în stare să-i amuze pe aceștia, cu snoavele
spuse pe ulița mare sau pe cea mică, în funcție de cum i se cerea de către plenul ședințelor
la care participa, adesea, împreună cu Mihai
Eminescu”. Filonul religios persistă în basmul
cult, Povestea lui Harap-Alb, datorită însușirii
de bildungsroman a narației. Întâmplările prin
care trece protagonistul, sprijinit, în etape, de
către tovarășii lui năzdrăvani, Setilă, Flămânzilă, Gerilă, Ochilă, Păsări-Lăți-Lungilă, pentru
a prelua crăia în mod meritat, reproduc, în plan
fantastic, încercările, pline de pericol, cărora le
face față proorocul Daniel, ambii (Harap-Alb
și proorocul) relevând trăsături similare de
caracter, precum istețimea și bunătatea.
Dumnezeu dispune și distribuie forță

D. R. Popescu
tradus în limba bulgară

n anul 2018, lui Dumitru Radu Popescu i-a apărut amplul
volum de proză și teatru intitulat Д. Р. Попеску, Цезар,
пиратската маска (D. R. Popescu, Cezar, măscăriciul piraților) în traducerea lui Ognean Stamboliev, cunoscut traducător
și critic literar, distins cu Premiul pentru traducerea operei lui
Lucian Blaga, colaborator al revistei „Vatra veche”.
Volumul are 594 pagini, a apărut la Editura Gaia-Libris, din
Sofia, și cuprinde prozele Ninge la Ierusalim, Bâlc și doctorul
pleacă la vânătoare, Gâștele sălbatice, Păpușa spânzurată, La
culesul perelor, Fata lui Dumnezeu, Cerul de zăpadă, Sicriul
de aur, Lupul din dulap, Făgăduiala și piesele de teatru Duios
Anastasia trecea, Piticul din grădina de vară, Ca frunza dudului
din rai, Lapte de pasăre, Acești îngeri triști și Cezar, măscăriciul
piraților, care dă și titlul volumului. ■
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coercitivă, în baza unor virtuți creștine, mila și
bunătatea; beneficiar va fi Ivan Turbincă (supus
unor probe, de către Dumnezeu și Sf. Petru)
care va controla moartea, o bună perioadă de
timp, precum a procedat Sisif, în mitologia
elină. În împrejurările cărora le face față, Ivan,
prototip al omului dus de val, se
conformează unui supliciu pe
care nu-l resimte ca atare, acela
de a risca să cadă în derizoriu,
tocmai pe seama criteriului
funcțional, de compensare
a faptului de a i se fi conferit
dreptul de manipulare a morții.
De aceea, mucalitul „diacon se
dovedește – susține Constantin
Cubleșan în Ivan Turbincă, un
Sisif al derizoriului – a fi, prin
destinul tragi-comic al eroului
său, Ivan Turbincă, un bun și
profund cunoscător al coordonatelor firii neamului său, trăitor în toate
epocile, din străvechime până astăzi”.
Lumea fantastică a povestirilor, care a dus
la ceea ce se poate numi Povestea ca parabolă
poetică, a influențat și genul liric. Unul dintre
poeții notabili, inspirat de basmele „marelui
humuleștean”, a fost Vasile Voiculescu, pentru
care popasurile Fetei Moșneagului devin
oportunități de vituperare a lumii moderne,
parcimonioasă în etalarea simțirii creștinești și
a smereniei: „Stă sufletul fără iubire, ca o fântână părăsită/ C-un pic de apă-n fund, sălcie,
sub năruirea de pereți” (Stă sufletul fără iubire
de Vasile Voiculescu).
Cu această monografie, care poartă un titlu
subtil, Constantin Cubleșan atestă, încă o dată,
actualitatea operei marelui clasic român, iar
stilul în care își fundamentează ideile este elaborat și, totodată, captivant. ■

Revista și Editura

Scrisul Românesc

concurs de debut

Se adresează celor care nu au împlinit 35
de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis atașat manuscrisului imprimat pe hârtie și CD-ul cu textele respective. El
va cuprinde numele și prenumele concurentului,
data de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise, până la data de 1
sept. 2021, pe adresa: Revista – Editura Scrisul
Românesc,str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
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Escatologia ﬂorilor
sau despre viață în cheie pandemică

eputatul medic Cezar Alexandru
Andrițoiu a reușit în câțiva ani să convingă iubitorii de poezie că dincolo
de platoșa aproape inexpugnabilă a doctorului
militar există un doctor al sufletului, de o sensibilitate pe care nu a lăsat-o spre evaluare în
contexte estetice până acum patru ani. Posibil
ca demersurile personale, așa cum se întâmplă
în cazul tuturor creatorilor, să fi rămas undeva
drept „exerciții de fidelitate”. A avut o deschidere spre receptare în plan critic din partea
scriitorului Jean Băileșteanu, sub a cărui privire editorială a și publicat volumele din 2017
și 2018. Iluzii, volumul său de
debut, va rămâne în continuare
borna concepției sale despre
viață și moarte, altfel zona de
tensiune maximă a doctorului
care se confruntă în fiecare zi
cu destinul oamenilor, reconfigurându-le traiectul spre
bucurie și sănătate.
Universul poetic al lui
Cezar Alexandru (numele
literar al medicului Cezar Alexandru Andrițoiu) este vădit
marcat de panseurile sale, pe
care le așază nu ca motto-uri,
ci ca postfață la poemele sale.
Recurența temei este evidentă și este formulată
într-un mod persuasiv, provocând lectorul la
autoidentificare: „De fapt, nu doar murim, ci
chiar trăim/ Lipsiți de viață dacă nu iubim”.
Iluziile sunt plasate în zona eroticului, perspectiva fiind a iubirii platonice, o proiecție a
imaginii despre femeia ideală. Escatologia pare
să fie teoria dominantă pentru poetul iluziilor
așezate un an mai târziu în mod Subtil. Viața
începe și se sfârșește cu iubirea. Hăul este iluminat de flacăra iubirii. Asupra Haosului și
asupra destructurării normalității poetul va
reflecta îndelung în perioada pandemiei și va
aduce noi argumente ale tonusul său creativ
chiar la limita dintre viață și moarte. Și totul
se conturează într-o trăire intensă a clipei
pentru a-i da nimb de nemurire. Este în esență
dilatarea timpului iubirii pentru o catalizare
a sentimentului dincolo de disperarea de a o
pierde. Și tot în acest prim volum Cezar Alexandru se dovedește a fi un fin observator al
sinesteziilor. Este evidentă trimiterea la o escatologie a florilor, care se revendică din creația
folclorică, un argument al perenității imaginii
relevante estetic.
Tema apare și în recentul volum de versuri conceput într-o perioadă marcată de
criza sănătății la nivel mondial. Pandemica
este prag între viață și moarte, iubire și uitare.
Asocierea mirosului florilor și a sentimentului iubirii într-un curcubeu de culori între

cele două Lumi produce un efect sinestezic
evident. Este o așteptare, viața fiind o așteptare, ce-și continuă drumul dincolo de știut, în
veșnicie: „Te-am așteptat să vii de-o veșnicie/
cu viaţa ta, miros de iasomie (…) Ce lungă a
fost această așteptare…/ A meritat? Eu zic că
da! Tu oare, /te-ai întrebat vreodat, măcar în
doară,/ dacă a mea, prea lungă așteptare/ a fost
o lungă așteptare sau numai/ … un parfum
de floare?” (Așteptarea mea). Iasomia este un
simbol pentru culoare, miros, prezență diafană
asociată cu așteptarea iubirii, nu a iubitei. Este
reprezentarea dragostei și simbol al iubirii
în cultura multor popoare.
În aceste căutări existențiale rămâne ca o permanență
sentimentul că omul este „privitor ca la teatru”, că destinul
este predestinat, că viața este
o clipă într-un ocean de speranțe. Cadrul de referință este
cel al antitezei, optimism și
tristețe sub genericul „amintiri
din viitor”. Totul este mister.
Este configurată astfel tema
privirii, dincolo însemnând
înlăuntru, niciodată în afară,
în contextul vieții sub imperiul
pandemiei. Cezar Alexandru
propune câte un poem pentru fiecare element
definitoriu al „pandemicii”: accesorii (masca),
sentimentul izolării, al disperării în fața bolii,
prezența medicului care speră în salvarea divină.
„Ne-am scufundat sub o perdea/ Ascunși și
rătăciți cu-o mască/ Azi triști ne spovedim
simțiri/ Sub masca rătăcitelor iubiri” (Masca ta).
Este un timp al amintirilor revitalizate de
spaima trecerii timpului sub dominația bolii.
Este granița între confesiune și spovedanie,
între a cunoaște și a recunoaște un chip, o
iubire. Este o permanentă confruntare cu sine
în fața posibilei morți. Pandemica este o invitație la a gândi ce este legat de boală în viața
noastră, este o confruntre cu noi în situație
limită. De aici temperarea tonului interogativ.
Chiar și zona socialului este doar sub spectru constatativ. Nu este nicio revoltă, nicio
răzvrătire. Este o decantare involuntară a sentimentelor, o catalizare a acelora care ar putea
infuza optimism sau speranța firavă a revitalizării unui sentiment abia înfiripat și degrabă
uitat. Iubirea în pandemie este o proiecție a
sentimentului. În aceasta rezidă noutatea de
perspectivă asupra introspecției psihologice pe
care o propune poetul Cezar Alexandru. Este
ca o terapie prin cuvântul cu valențe estetice,
este vocea doctorului, un doctor al sufletului
atât de necesar ca prezență într-un timp al
Haosului generat de pandemie. Iar orizontul
de așteptare al celui îndrăgostit de viață și de

femeia unui vis este definit cu elocvență: „Și
tot am așteptat să treacă/ Nu dragostea, ci pandemia,/ Tu ai oftat și ai ales/ Din toate cele,
nebunia .../ (...)/ E dragoste fără de leac,/ Cum
nu-i nici leac în pandemie,/ Pierduți suntem
în adormire/ Trăind a veșniciei nemurire ...”
(Dragoste în vremea pandemiei).
Pandemica este o stare, iubirea este dominarea stării, este un „acum” surclasat de
„veșnicia” iubirii. Iubirea dincolo de viață,
privirea dincolo de zare. „Hai, uită cine ești!/
Sparge oglinda!/ Privește-te în ochi,/ Trăiește
clipa!” (Uită cine ești)
Pandemia generează sentimentul de claustrare, accelerează trăirile, îmbătrânindu-te.
Procesul de îmbătrânire este datorat izolării.
Conștient de acest sentiment ce poate domina
bolnavul în pandemie sau bolnavul de iubire,
poetul sugerează privirea cu luciditate dincolo
de imaginea alterată de boală și reflectată în
oglindă. De fapt, tema privirii și, adiacent,
tema oglinzii reprezintă axul principal al
derulării acțiunilor singurătății. Iar simbolul
porții ca hotar ce delimitează Lumile este explicit definit cu trimitere la acel „joc secund”, un
al doilea palier al interpretării sensurilor: „La
Poarta stelelor căzute/ Stai Tu/ Tot așteptând
să se ridice/ O umbră și o ceață deasă/ De prin
păduri și oseminte./ Acum e vremea Porții să
deschidă/ O rază de Lumină în abis,/ Și-n raza
Lui să oglindească/ Tot Cerul și Pământul recuprins” (La Poarta ...)
Pandemica pare a încerca să readucă lumea
în starea ei inițială, precosmogonică. Universul,
și prin reducție simbolică orașul, casa, familia,
este într-un echilibru labil, oscilând între starea
de Haos și cea de Cosmos (în sensul pitagoreic de „univers ordonat”). Este o trimitere la
modelul arhaic și universal de gândire mitică.
Este un fel de practică magico-medicală, de
vindecare a trupului și a sufletului în pandemie.
Un mister, cum numește Cezar Alexandru.
Reamintirea prin comentariul nostru a
volumelor Iluzii și Subtil a avut ca intenție
argumentarea abordării din perspectivă hermeneutică a recentei apariții, Pandemica. Este
un continuu de idei, o recurență a temelor, care
astfel privite, în diacronie și în context, oferă
imaginea universului liric al poetului de-acum
Cezar Alexandru. Contextul social-istoric și
contextul receptării sub presiunea proximității afectată de pandemie jalonează cadrele de
interpretare mai aproape de intenția autorului
și de orizontul de așteptare al lectorului.
Volumul Pandemica este o glosă a unui „joc
secund” pentru o lume care își caută echilibrul și puritatea de Început. Este un univers
de emoții propus de poetul Cezar Alexandru
ca un panaceu așteptat pentru a vindeca boala
de care nimeni nu vrea să se vindece: Iubirea.■
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Józef Mackiewicz
și Masacrul de la Katyń

n noiembrie 2010, Rusia a recunoscut oficial că masacrul de la Katyń a fost comis la
ordinul direct al lui Stalin. Cu douăzeci de
ani înainte, în 1990, Mihail Gorbaciov ceruse
scuze public poporului polonez pentru inimaginabilele atrocități petrecute în primăvara
anului 1940, însă ordinul de execuție nu a fost
publicat, documentul fiind înmânat abia în
1992 președintelui Poloniei de către Boris Elțîn.
Inițial, prin Masacrul de la Katyń se înțelegea
execuția în masă a ofițerilor polonezi prizonieri
de război deținuți în lagărul de la Kozielsk din
pădurea Katyń, nu departe de orașul Smolensk, de către unități de elită ale poliției secrete
sovietice. Ulterior, tragicului eveniment i-a
fost asociată și uciderea a peste douăzeci de
mii de prizonieri polonezi, printre care numeroși civili, din lagărele Starobielskl și Ostașkov.
Miza majoră a regimului stalinist a fost anihilarea rapidă (o veritabilă epurare pe criterii
sociale) a intelectualității poloneze, fiind știut
că reglementările militare din Polonia acelor
ani cereau tuturor absolvenților de universitate
să devină ofițeri în rezervă. După ce, în 1941
armata germană ocupase regiunea respectivă,
naziștii descoperă, în anul 1943, una dintre gropile comune și fac public acest lucru, acuzând
Rusia de oribilele crime. Evident, Stalin susține
că ar fi vorba doar despre o acțiune de propagandă a nemților care ar dori să șteargă, astfel,
urmele propriilor crime, însă imensul scandal
internațional izbucnit determină ruperea relațiilor diplomatice dintre Uniunea Sovietică și
Guvernul polonez aflat în exil la Londra.
Convins, după cum el însuși a afirmat, că
un scriitor nu e responsabil doar pentru ceea
ce scrie, ci și pentru ceea ce ascunde, polonezul Józef Mackiewicz (1902-1985) a ales să nu
ascundă nimic, ci să spună mereu adevărul. Cu
orice preț. Iar prețul, în cazul său, a fost mare,
câtă vreme atitudinea lui declarat anticomunistă și implicată i-a adus ignorarea vreme de
mai bine de patru decenii de către lumea culturală din Polonia natală, plus o serie de acuzații
nefondate menite să-l discrediteze și a căror
netemeinicie a fost demonstrată abia după ani
de zile. Gata întotdeauna să rostească cu glas
tare – și să scrie! – adevărurile incomode de
care mulți dintre contemporanii săi se fereau,
Mackiewicz, care se definea, chiar din punctul
de vedere al naționalității, drept anticomunist, a fost printre primii intelectuali polonezi
ajunși la Katyń, în primăvara anului 1943.
Urmând îndemnul conaționalilor săi refugiați
în Europa, el nu numai că a luat parte la exhumările care au avut loc aproape de Smolensk,
ci a încercat să clarifice multe dintre detaliile
pe care chiar rapoartele oficiale preferau să
le ignore ori să le mușamalizeze. Rezultatul a
fost, pe lângă numeroasele sale luări de poziție

publice cu privire la odioasele crime comise de
regimul stalinist, o tulburătoare carte – prima
de acest fel! – despre tragica anihilare a unei
părți însemnate a intelectualității poloneze.
Mărturie directă, reportaj la fața locului, amară meditație cu privire la ororile mai
puțin cunoscute din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, textul acesta, intitulat Cazul
Masacrului de la Katyń (apărut de curând în
limba română, în excelenta traducere a lui
Constantin Geambașu, la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca – un demers ce merită nu
doar cunoscut, ci de-a dreptul
aplaudat!), rămâne un document emblematic atât pentru
dorința scriitorului de a afla
tot și de a clarifica amănuntele
neștiute ale acelei epoci, cât și
pentru modul rușinos în care
marile puteri și-au dat mâna,
tacit, pentru ca vinovații să nu
fie îndeajuns căutați, iar faptele
să rămână, practic, nepedepsite. Și, încă și mai grav, în
mare parte necunoscute! Căci,
în ciuda numeroaselor comisii
de anchetă care au fost înființate pe plan internațional și în
ciuda mărturiilor explicite a câtorva martori
cheie, odioasele crime au fost, cumva, ignorate,
trecute cu vederea, uitate în mod voit. De ce?
Explicația e simplă, iar Józef Mackiewicz are
și curajul de a o pune pe hârtie. Rusia era, în
momentul descoperirii masacrului de la Katyń
de către trupele naziste, aliata Angliei și Statelor Unite, iar soarta războiului, încă incertă.
Prin urmare, și atunci, și în anii care au urmat
încheierii războiului, adevărul cu privire la
această exterminare în masă a fost unul dintre
cele mai incomode nu doar pentru Europa, ci
pentru întreaga lume. Iar soluția cea mai la
îndemână a fost trecerea sub tăcere a faptelor
petrecute... Sau, după cum se exprimă autorul însuși, „cartea adună un material extrem
de bogat despre gradul și mijloacele prin care
Marile Puteri Occidentale, adică aliații Uniunii
Sovietice din război, au încercat să mușamalizeze adevărul, să nu-l scoată la lumină și să nu-i
împovăreze pe sovietici cu această crimă. S-a
ajuns la unul dintre cele mai mari paradoxuri
din istorie, când popoarele unite victorioase,
asumându-și atributul dreptății și al moralității
umane, i-au invitat la Tribunalul de la Nürnberg pe reprezentanții Uniunii Sovietice, dar
nu în calitate de acuzați, ci de acuzatori...”
Fără să accepte vreodată acest compromis, Mackiewicz s-a încăpățânat să repete,
ani la rând, povestea victimelor de la Katyń,
care nu cereau răzbunare, dar a căror memorie trebuia cinstită și a căror moarte trebuia
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rememorată tocmai pentru ca astfel de fapte
să nu se mai repete. Așadar, scriitorul polonez va vorbi foarte adesea despre experiența
sa de la locul masacrului, despre întrebările
rămase fără răspuns, despre indiferența sau
teama autorităților din diferite țări ale lumii
ori despre teama pe care diverși responsabili
oficiali au resimțit-o vreme de decenii atunci
când a fost vorba despre Katyń și despre morții
de acolo. Decizia aceasta îl va costa scump, căci
va continua nu doar să fie ignorat în Polonia
natală (scriitorul se afla în străinătate, fiind stabilit în Germania, după ani de
peregrinări prin Europa), ci și
dincolo de granițele acesteia.
Paradoxul, doar aparent, este
că în anul 1976, când revista
Scriitorilor Polonezi din Străinătate publică un număr
special dedicat operelor celor
mai relevante ale autorilor
polonezi, este omisă intenționat tocmai cartea care șocase
și emoționase opinia publică
din întreaga lume, Cazul
Masacrului de la Katyń. Mackiewicz va trimite o scrisoare
de protest acestei reviste, enumerând, pe scurt, elementele ce demonstrau
celebritatea textului său, care se bucurase de o
primire entuziastă și de numeroase cronici în
marile publicații literare de peste hotare, mai
cu seamă în Anglia. Evident, protestul autorului nu va schimba lucrurile, făcând ca Józef
Mackiewicz să nu devină niciodată un profet în
propria țară, chiar și în zilele noastre opera sa
fiind considerată în cercurile literare poloneze
dificilă, controversată, partizană sau lipsită de
capacitatea de a se adresa generațiilor tinere.
Cuprinzând în paginile sale inclusiv fotografii răscolitoare realizate în 1943, la locul
exhumărilor, dar și mărturii directe ale celor
implicați în acțiunile de atunci, cartea lui Mackiewicz nu este, desigur, o lectură de delectare.
Și cu atât mai puțin, una facilă. Căci autorul
nu ezită să numească vinovații, să disece cu
luciditate faptele, să își oblige parcă cititorul
să privească fotografiile cu obiectele personale
ale victimelor și să mediteze la marile trădări
ale istoriei și, fără îndoială, și la mai micile trădări ale oamenilor care o scriu... Toate acestea
cu unicul scop de a împiedica repetarea unor
astfel de fapte, dar și pentru a nu lăsa uitarea
să se aștearnă peste evenimente tragice, care au
marcat soarta unei întregi generații poloneze și
au configurat o Europă care nu întotdeauna reușește să-și cunoască și să-și cinstească toți eroii. ■
Józef Mackiewicz, Cazul Masacrului de la Katyn.
Această carte a fost prima. Trad. și note de Constantin
Geambașu, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020.
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ă statutul uman complex include
și aspectul moralității, este deja un
truism. Fie și din simpla înclinație
nativă, recurgem adesea la judecăți de valoare
sau aprecieri morale în raport cu multiplele
fenomene, atitudini sau acțiuni care ne modelează viața. Dar motivul pentru care desemnăm
o faptă ca fiind morală sau imorală nu este
întotdeauna suficient de bine argumentat și
constituie de regulă o pricină de dispută etică.
De altfel, moralitatea ca atare, cu toate fațetele
ei practice și paradigmele ei teoretice, reprezintă un subiect mereu controversat. De la
sursa ei ipotetic transcendentă și revelată până
la cea realmente imanentă și naturalistă sau de
la natura ei pretins absolută și obiectivă până
la cea efectiv relativă și subiectivă. Este însă
normal să se atribuie valoare etică faptelor și
acțiunilor noastre curente? Și, mai ales, poate
fi justificată corect această atribuire valorică?
Cu scepticismul care l-a consacrat, filosoful
scoțian David Hume sesizează o eroare procedurală în mecanismul formării judecăților etice
și o semnalează ca pe o problemă clasică a filosofiei morale. În Tratat asupra naturii umane,
volum publicat în 1739, Hume relatează cum
se produce efectiv respectivul proces vicios,
consemnând că, în sistemele de moralitate
întâlnite, exprimarea pur constatativă normală este substituită brusc și surprinzător cu
una strict normativă. Or, această schimbare a
formulării generează alte implicații discursive,
întrucât modul normativ de abordare a problemei în cauză reprezintă o nouă relație, ce
este dedusă din lucruri diferite celor enunțate
descriptiv. Prin urmare, trecerea subită de la
descriptiv la prescriptiv ar fi ilegitimă din punct
de vedere logic, pentru că este una arbitrară și
subiectivă. Filosoful scoțian susține că există o
adevărată prăpastie între ,,este” și ,,trebuie”, de
vreme ce formularea descriptivă pur și simplu
constată o stare de lucruri, în timp ce abordarea normativă sugerează o direcție anume
de urmat. Într-un enunț descriptiv avem de-a
face cu lumea faptelor, în care ne sunt descrise
în mod obiectiv cum sunt lucrurile în lume,
iar într-un enunț prescriptiv avem de-a face cu
lumea valorilor, în care ni se recomandă cum
ar trebui să fie lucrurile în lume. Concluzia
lui sugerează că nu este posibil să obținem
un ,,trebuie” dintr-un ,,este”, fără să încălcăm
regulile fundamentale ale logicii, pentru că cei
doi termeni aparțin unor lumi diferite și se pretează la abordări compatibile doar cu propria
lume. Această obiecție delimitativă a gânditorului britanic a fost asemănată cu o ghilotină
metaforică, care are rolul de-a separa total și
definitiv lumea faptelor de lumea valorilor.
Problema pe care o semnalat-o Hume se
bazează măcar parțial pe două convingeri
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Moralitatea
ca subiect controversat
comune ce par reciproc incompatibile. Pe de
o parte, cu toții credem că trăim într-o lume a
faptelor obiective din care este exclusă valoarea apriorică, o lume fizică ce poate fi explicată
numai prin intermediul legilor științei. Pe de
altă parte, și în mod contrar acestei percepții a
simțului comun, intuim totuși că atunci când
facem o judecată de valoare, prin care desemnăm un lucru ca moral sau imoral, asertăm
de fapt ceva adevărat despre lumea la care ne
raportăm. Paradoxul care rezultă din aceste
convingeri comune este că trăim într-o lume
a faptelor obiective, lipsite aprioric de o mora-
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litate intrinsecă, pe care le supunem arbitrar
propriilor judecăți morale! Când schimbăm
exprimarea descriptivă a faptelor într-o interpretare normativă a lor, obiectivitatea lumii
factuale devine practic subiectivitatea noastră
etică. Perfect conștient de importanța argumentului său, Hume afirma că, dacă acesta ar fi
aplicat ca atare, toate sistemele moralei comune
ar fi efectiv subminate. Sau ghilotinate, aș putea
parafraza metaforic!
Conform viziunii lui Hume, din moment
ce nu putem întemeia valorile etice pe faptele
din lumea pe care o descriem prin știință,
nu ne rămâne decât să ne bazăm pe propriile sentimente și preferințe în acest demers
normativ. Trebuie să ne explorăm adâncurile
naturii noastre, pentru a descoperi sursa trăirilor noastre morale. Datorită scepticismului său
față de aserțiunile metafizicii și religiei, dar și
din cauza aversiunii sale față de dogmatismul
aferent acestora, autorul scoțian respinge orice
tip de surse valorice transcendente sau revelate
și își fundamentează concepția etică pe natura
umană. Ca exponent de marcă al empirismului britanic, el se raportează în investigația sa

filosofică numai la experiența umană comună
și măsurabilă. Deși a trăit în secolul Iluminismului, cu accentul său specific pe rolul rațiunii
în procesul cunoașterii și pe valoarea ei morală,
Hume a contestat virulent pretențiile epistemologice și etice ale rațiunii, etichetând-o,
printr-o sintagmă devenită celebră, drept
,,sclava pasiunilor”. Negând posibilitatea moralei pornind de la faptele obiective sau de la vreo
sursă extraumană, dar admițând posibilitatea
întemeierii ei pe natura umană, el identifică
ca temei etic o calitate umană diferită de mult
invocata rațiune. Și anume, sentimentul! Etica
humeană este una bazată pe sentimentele,
preferințele și pasiunile omenești. Conform
acesteia, este moral ceea ce simțim că ne place,
ceea ce preferăm și alegem sau ceea ce ne pasionează efectiv. În aceste alegeri sentimentale
și predilecte, rațiunea nu face decât să ne confirme opțiunile și să stabilească niște criterii
etice care să ne direcționeze în selectarea lor
normativă. Cele patru criterii ale moralității
desemnate de Hume se reduc de fapt la două:
ceea ce este util și ceea ce produce o plăcere
imediată, atât nouă cât și celorlalți. Viziunea
lui precizează deci că sunt morale sentimentele,
preferințele și pasiunile care se dovedesc utile
în cazul tuturor și plăcute în optica comună. O
nuanțare care nu îl include neapărat în curentul ulterior al utilitarismului, dar îl exclude
negreșit din cel anterior al hedonismului.
Ghilotina lui Hume, care delimitează
exprimarea constatativă de interpretarea ei
normativă și care sancționează figurativ trecerea nejustificată de la un enunț descriptiv
despre fapte obiective la unul prescriptiv despre
valori subiective, a devenit un reper critic al
filosofiei morale moderne. Ca orice chestiune
filosofică veritabilă, ea mai degrabă sesizează
o problemă a tradiției filosofice decât să o
soluționeze efectiv, definitiv și incontestabil.
Obiecția eticianului din Edinburgh se expune
și ea criticii posterității, iar morala sa are și
ea limitele și carențele ei inerente. Moștenirea
filosofică a lui Hume o reprezintă abordarea sa
critică și scepticismul său moderat prin care a
căutat să contracareze dogmatismul metafizic
format în tradiția filosofică. Este adevărat că
scepticismul doar critică și pune la îndoială,
fără a infirma neapărat ceea ce contestă, dar
poate fi o metodă filosofică pertinentă în faza
incipientă a oricărei investigații metafizice,
religioase, etice sau de altă natură. În fond,
pentru a cunoaște aievea un adevăr, trebuie
mai întâi să ne îndoim de el! Apoi putem să
îi determinăm valoarea etică, fiind însă atenți
să nu trecem ilegitim de la ,,este așa” la ,,trebuie să fie așa”. Căci atunci intrăm în raza de
acțiune a ghilotinei lui Hume! Care ar putea să
ne submineze eșafodajul moralei predilecte! ■
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Scrisul Românesc

Pribegi în ţara răpită

n 1912, când Imperiul Rus sărbătorea cu
fast împlinirea unui secol de la ocuparea
Basarabiei române, scriitorul ieșean
Dumitru C. Moruzi publica volumul de versuri
Cântece basarabene și romanul „social basarabean” Pribegi în țara răpită. El însuși coborâtor
din neam de nobili ai Trapezunțului, cu origini
care se pierd în negura istoriei, cu legături de
rudenie cu marile familii care au condus destinele țărilor române aflate atunci sub suzeranitate
turcească, legat, însă, de soarta celor ce se redeșteptau întru libertate, după o activitate politică
și socială recunoscută după Independența
României (1877-1878), la venerabila vârstă
de 53 de ani, se dedică, în totalitate, scrisului.
Asta pentru că averea moștenită de la părinți
se epuizase în tumultoasa activitate pentru
consolidarea și modernizarea României (a fost
administratorul județului Constanța și mai apoi
prefectul portului Sulina) iar viața lui și studiile
strălucite în Capitala Franței îi conferiseră
această demnitate de a se adresa prin cuvântul
matern generațiilor viitoare. Scriitorul s-a
născut în 1850 în familia lui Constantin Moruzi
și a Ecaterinei Sturdza (nepoata prințului Ioniță
Sandu Sturdza) iar la vârsta de patru ani a
emigrat în Basarabia, în acea vreme gubernie
rusească, la porunca autorităților austriece din
Moldova. A învățat de mic franceza și rusa, în
timpul războiului de independență a slujit ca
interpret al Cancelariei diplomatice a autorității
superioare ruse, iar după încheierea păcii, spre
nemulțumirea tatălui său, care îl vedea ca pe
fratele vitreg diplomat al Marelui Imperiu, a
rămas în România.
Romanul Pribegi în țara răpită cuprinde
amintirile vii, nealterate, ale autorului în acele
circumstanțe istorice, cu o mare bogăție documentară asupra lumii și vieții basarabenilor
din cea de-a doua jumătate a secolului al XIXlea, cu o viziune nouă față de contemporani,
care nu mai credeau în revenirea provinciei la
patria mamă. Dar diplomatul, sociologul, omul
de acțiune și mai apoi scriitorul Dumitru C.
Moruzi era de altă părere, și numai obștescul
sfârșit care a survenit intempestiv, în 1914, l-a
împiedicat să fie martorul activ al Marii Uniri.
Scriitorul a debutat cu proza autobiografică
în 1910, cu romanul Înstrăinații și a continuat
în același registru cu Moartea lui Cain (1914).
În afară de proză și poezie a scris teatru, comedia Convertirea. 1911, opera comică în trei acte,
Pescarii din Sulina (cu premiera la două februarie 1902 la Teatrul Național din București)
precum și opera muzicală Cetatea Neamțului.
Romanul Pribegi în țara răpită se construiește pe amintirile vieții sale și a familiei sale,
surghiunită în anul 1854 de cei care nu doreau ca
principatele române să se guverneze singure, să
se unească și să devină o putere latinească demnă
de stimă în marea slavă care își visa întinderea

nesfârșită peste tot și toate. Astfel, tatăl său, care
în roman se numește Alecu Mavrocosta, la fel,
nepot și strănepot de domn, care și-a vărsat sângele pentru libertatea Moldovei, s-a văzut nevoit
să treacă Prutul pentru a se pune „sub scutul
ocrotitor al tuturor creștinilor din Răsărit”. Ajuns
în provincia înstrăinată, revoluționarul vizionar
poartă ranchiună patriei nerecunoscătoare și
„jură credință țarului pravoslavnic în mijlocul
soborului din Chișinău, pentru dânsul și urmașii lui”. Acolo și-a redobândit moșiile familiei
multă vreme înstrăinate și nu s-a mai gândit să
se reîntoarcă în Moldova „turcită” unde tinerii
boieri, școliți în apus se pregăteau să dea o nouă

direcție românității atunci, după „patru secole de
robie” când chiar „începuseră a se toci și inimile
și caracterele”. Alecu, însă, rechemat de cei pe
care-i părăsise și scriau deja istorie în Moldova
revoluționară, nu mai revine, se resemnează,
încearcă să se bucure de viață în țara înstrăinată
și să facă prospere moșiile redobândite prin
bunăvoința Împăratului. Intrând în aristocrația
rusă, încearcă să se facă cât mai obedient
noilor stăpâni. Acea lume românească
abandonată, înstrăinată, încet, încet alunecă
spre deznaționalizare, la început prin biserică,
mai apoi prin școală. Studenții moldoveni care se
instruiau la Moscova au început să-și zică „ruși
de obârșie moldovenească. Altfel erau tobă de
carte, fiind cu toții pravovezi adică juriști sau cel
puțin tehnologi. Ca istorie o cunoșteau bine pe
cea cazon, unde aflau între altele, că neînvinsa
armie rusească biruia lumea întreagă, chiar atuncea când mânca câte o trânteală”.
Scene memorabile de descriere a locurilor, a psihologiilor și mai ales a mentalităților
moldovenilor desțărați și supuși țâfnoșeniei și
găunoșeniei funciare cu trăsături grosolane,
de un primitivism sălbatic ale reprezentanților stăpânirii ruse constituie axa de greutate
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a romanului, atât din punct de vedere estetic,
autorul având experiența narațiunii și a analizei sufletului omenesc din marile lecturi ale
scriitorilor europeni, dar și din literatura rusă
a vremii pe care o cunoștea direct, de la sursă,
cât și din punct de vedere general uman, scriitorul fiind un bun sociolog și un mare și fin
analist al mentalităților locale. Sunt scene de
o poezie patriarhală duioasă, inconfundabilă,
cu elemente bine punctate, sugestive, de prăbușire apocaliptică a ființei neamului, supusă
unei înstrăinări continue, prin tainice insinuări propagandistice perverse, cărora le cădeau
pradă nu doar cei mai slabi la înger, ci și cei care
nădăjduiau că astfel își vor putea construi un
rol, o etichetă în acea alcătuire strâmbă a lumii
perfid alunecoase, de la margine de imperiu.
Momentul deșteptării celor ce își vedeau
valorile naționale zdrobite fundamental a survenit în anii 1869-1870 când „se puseră în practică
alte trei reforme în Basarabia: reforma judiciară, alta administrativă, adică instituționalizarea
zemstovului și scoaterea din biserică a cărților
moldovenești”. Din acel moment limba mamei
se vorbea numai în familie. Românii vânduți
nu vor mai avea de atunci încolo putere de păstrare a moștenirilor străbune, nici de adresare
directă, din inimă, în limba proprie, lui Dumnezeu și vor mai aștepta aproape o jumătate de
secol pentru a-și reîntâlni frații, după Marea
Unire din 1918. În tot acest timp oameni integri, liberi, vor trece Prutul, vor reveni în matcă,
vor abandona iluziile otrăvite ale puterii imperiale și vor scrie cu litere adânci pentru istoria
omenirii, România Mare. Unul din aceste personaje este Titi, cel de-al doilea fiu al prințului,
educat în Apus, care deși vorbea rusa perfect, ba
încă a funcționat ca interpret pe lângă marele
Împărat când România și-a cucerit independența de stat în anii 1977-1978 și făcea eforturi
să scape de „prietenii” care pe frontul eliberării
se dovediseră neputincioși și care voiau să anexeze și țara învingătoare prin jertfe nebănuite
Imperiului lor cu picioare de lut. Al doilea fiu
al prințului a renunțat la privilegiile clasei sale,
la toate drepturile familiei supuse Împăratului
și și-a consolidat în tânărul stat românesc liber
o carieră politică și scriitoricească de excepție.
Iar aventura vieții sale, aventura a familiei și mai
ales cea provinciei românești părăsite au alcătuit
substanța romanului publicat acum mai mult
de un secol, dar a cărui substanță omenească
și ideatică se dovedește a fi atât de actuală.
România, după hiatusul comunist de aproape
o jumătate de veac și după încă trei decenii de
agonie în o seamă de încercări eșuate ale regăsirii de sine, trebuie să redevină ea însăși o națiune
liberă, puternică, de sine stătătoare, să reia între
frontierele sale provincia părăsită și încă jinduită
de un Imperiu primitiv, anacronic, barbar și –
cum se vede – veșnic nesătul. ■
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Chiritza în carantină

D

eși am lucrat mai bine de zece ani
în Teatrul Național de Televiziune
(vechea denumire a departamentului respectiv din TVR), participând la
realizarea și la preluarea multor producții
greu de uitat, mărturisesc că rămân fidel
spectacolelor desfășurate „pe scândură” și,
mai ales, nu mă dau în vânt după foarte
numeroasele oferte „online”, născute astfel,
ce continuă să populeze „eroic” blestemata
noastră pandemie. Cu toate acestea, am
primit cu interes și cu nerăbdare invitația la o întâlnire de acest fel cu Chiritza în
carantină, după Matei Millo, spectacol realizat de Teatrul Național din Cluj-Napoca
în regia Adei Milea și Andreei Gavriliu, pe
scenariul creat de Ada Milea, Anca Hanu
și Cosmin Stănilă, beneficiind de partitura
muzicală compusă de Ada Milea și Anca
Hanu, coregrafia realizată de Andreea
Gavriliu, decorul Alexandrei Constantin,
adaptat de Zsofia Gabor, care a conceput și
costumele, în versiunea electronică asigurată de Radu Dogaru. Nerăbdarea mea s-a
datorat bunelor impresii lăsate de spectacolul Chiritza în concert, realizat anterior
pe aceeași scenă, cu o echipă de profesioniști în toată puterea cuvântului, aureolată,
cred eu, și prin acea empatie binecuvântată
și definitorie pentru colaborarea artistelor
Ada Milea, Anca Hanu și Andreea Gavriliu. Așteptările nu mi-au fost înșelate,
deoarece noua „Chiritza”, atât de actuală
nu numai prin…carantină, ci și prin lumea
eroilor și a relațiilor pe care piesa le identifică
cu brio printre realitățile prezentului românesc,
ajunge la noi purtată cu har și haz de o trupă de
talentați și entuziaști interpreți. Mai mult decât
atât, spectacolul acesta pregătit, după cum mi
se spune, în timp record, se înscrie edificator
în biografia sa nelipsită de dificultăți și suferință, căci unul dintre actori, Cosmin Stănilă,
s-a îmbolnăvit de „covid” în timpul repetițiilor,
fiind înlocuit, iar tânăra scenografă Alexandra
Constantin și-a pierdut viața într-un accident
de mașină, fără a putea fi martoră la aceste
repetiții și la bucuria premierei.
Calitățile actoricești, dar și muzicale sau de
mișcare scenică pe ritmuri melodice alerte și
geometrii coregrafice surprinzătoare, în care
am aflat că atât regizoarea spectacolului, cât și,
excelenta coregrafă Andreea Gavriliu s-au bizuit
cu succes pe disponibilitățile și fantezia interpreților, reușesc să pună în valoare filonul generos
de comedie inspirată de textul lui Matei Millo
și de unele personaje preluate din capodopera
lui Alecsandri, impunând însă atenției noastre
numeroase dintre adevărurile stresante și cenușii
ale vieții de astăzi, în care, așa cum spune chiar
Ada Milea într-un interviu, „Societatea e plină
de Chiritze gălăgioase și incompetente (și nu mă
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refer doar la femei). Deschidem televizorul și ne
năpădesc. Persoanele care nu au respect pentru
valoare, muncă și bun simț sunt peste tot”.
Așa se face că, în spectacolul clujenilor, dincolo de prezența neașteptată dar savuroasă a
roboților și de „cuplul” și el surprinzător alcătuit
de Chiritza (Anca Hanu) și un isteț „Programator” (Radu Dogaru), „care s-au cunoscut în
tinerețe la Debrețin, cu vreo zece pahare de vin”,
ne întâlnim cu un Gulitză ajuns om de afaceri,

cu salariu foarte bun, de „nici nu trebuie să
meargă la servici”, dar înconjurat de hoți și mafioți, în frunte cu un rus celebru. Alături de ei
apare Bârzoi (Cornel Răileanu), soțul Chiritzei,
dispus să cheltuiască oricât cu carantina consoartei sale, el alcătuind împreună cu Artistitza
(Mihnea Blidariu în travesti) și Calipsitza (Cristian Rigman în travesti), fetele Chiritzei, un vesel
trio teatral-instrumental , situat la etajul vecin
carantinei, din care la un moment dat va reuși
să evadeze Chiritza. Fie năzdrăvăniile Chiritzei,
într-o interpretare cu nerv și multă culoare, dar
fără să rămână vreodată datoare bunului gust,
oferită de aceeași actriță (Anca Hanu) care a
strălucit în versiunea-concert, fie Programatorul
(Radu Dogaru), drept abil curtezan al Chiritzei,
dar apoi bătut de aceasta atunci când a încercat
să îi fure geamantanul cu bani, fie acel „cuplu”
tânăr, întrupat cu expresivă devoțiune de LuLu
(Sânziana Tarța), cândva Lulutza în versiunea-concert, și robotul Leo/MeMe 602 (Matei
Rotaru), cândva Leonash din versiunea-concert,
interpreți cu un riguros autocontrol și în chip
manifest racordați la bucuria jocului, fie tânărul
„de bani gata” Gulitză (Miron Maxim), cel care
„s-a bătut cu poliția sau portarii”, aici înhăitat
cu mafioții și mereu supărat mama lui pentru
că „vorbește întruna, inhalează și răspândește
salivă, nu știu cât e de naivă”, dar îi suspectează
pe toți cei din jur și mai ales pe Programator că
au răpit-o pe Chiritza ca să o jefuiască, toți și
toate acestea defilează prin fața ochilor noștri
cu o înfățișare de certă prospețime și nemărturisită dorință de a depăși dificultățile inerente
„distanțării” cerute și de textul adaptat pentru
pandemie și de împlinirea acestuia online.
Nădăjduiesc că îl vom putea urmări cândva
și în sală. Asta chiar dacă promisiunile optimistului primar Emil Boc vizând viitorul
„festivalurilor” cred că privesc doar acele evenimente artistice găzduite în spații deschise,
cu participare europeană, dar mai puțin sau
deloc reuniunile teatrale desfășurate în sala
tradițională. ■
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Viva la Vulva! Viva la Poesia!

V

iața e o poezie, chiar și atunci când din
ea se preling sângele, durerea, puroiul,
înjurăturile. Iar femeia, din care începe
viața, e o poezie care dă naștere poeziei. Chiar
dacă atâtea lucruri legate de viață și nașterea ei
sunt încă tabuuri sociale.
VIVA LA VULVA!, noua producție a Teatrului Național „Marin Sorescu”, care a avut prima
întâlnire cu publicul pe 24 aprilie, este un spectacol cu pătrățel roșu, interzis publicului sub
18 ani, pe motiv de limbaj licențios. Un poem
coregrafic în care timpul curge invers și în care
versurile lui Marius Aldea își dau întâlnire cu
fizicalitatea conceptuală a Andreei Gavriliu,
într-o formulă exclusiv feminină, un manifest
al firescului descătușat de pudibonderii.
O reuniune caldă, empatică, dar incisivă și
fără menajamente, în același timp, a șase actrițe
care stăpânesc scena Naționalului mai ceva ca

keanos
Revista Scriptor (nr. 3-4, martie-aprilie
2021) se deschide cu o secțiune bogată de
poezie unde semnează George Vulturescu,
Dragoș Pătrașcu, Horia Bădescu, Simina-Grazia Dima, Andrei Zanca, iar la proză
Silvia Floarea și Florin Toma. Ca de obicei,
comentariile critice și recenziile ocupă cel mai
mult spațiu. Vasile Iancu comentează recentul
roman al lui Eugen Uricaru – Grădina Paradisului, titlu preluat după un discurs al lui
Hitler, în 1939, la invadarea Poloniei de vest,
când dictatorul nazist spunea că va face din
Europa Răsăriteană o grădină a Paradisului.
Constantin Cubleșan recenzează volumul de
versuri Pregătiri de înviere semnat de Ștefan
Mitroi, considerând poezia acestuia „gravă în
meditația sa dedusă din metaforizarea tuturor
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niște Cleopatre descălecând dintre filele istoriei
pentru a-și așterne rostul pe lume și pentru a-și
etala libertatea, forța și vraja.
Viva la Vulva! este, probabil, spectacolul de grup care atinge cel mai înalt nivel
coregrafic dintre cele montate la TNC. Cu
precizie, disciplină și pe alocuri cu momente
de sincron demn de toate laudele, distribuția
Viva la Vulva! a trecut la următorul nivel. Al
teatrului-dans.
Andrea Gavriliu, câștigătoare a premiului UNITER pentru teatru-dans, cea care
semnează conceptul, regia și coregrafia spectacolului, a reușit să închege poezia lui Marius
Aldea (care merită toată atenția) într-o experiență multidimensională, în care fiecare tablou
se așază atât de bine pe simeze încât totul curge
mai magnetic decât în narațiunile acelea năvalnice care îți taie câteodată respirația.
Ramona Drăgulescu, Romanița Ionescu,
Raluca Păun, Costinela Ungureanu, Petronela
Zurba și Irina Danciu emană siguranță, stăpânesc
textul poetic, dar și mișcarea și decorul-instalație, se completează, se disting, se armonizează.
Scenografia semnată de Andreea Săndulescu
încadrează frumos conceptul, conjugând la text
o stilizare palpabilă și foarte versatilă.
Muzica lui Mihai Dobre este un alt element
care contribuie puternic la forța spectacolului și intensifică emoția, iar cu siguranță fără
aceasta efectul general ar fi fost mult mai sărac.
Viva la Vulva! este al doilea spectacol pe
texte de Marius Aldea coordonat de Andrea
Gavriliu montat la Craiova, după Outfitul Șearpelui, la care se și conectează la un moment dat.
Poate cele două ar putea fi testate împreună
într-un spectacol coupe.
Despre Viva la Vulva!, Andrea Gavriliu
spunea: „este un spectacol cu un subiect încă

incomod pentru multă lume. Scopul meu este
de a prezenta lucrurile așa cum sunt, dar într-o
manieră plastică, expresivă, dinamică. Pariul
este să «îmbrac» franchețea menstruației, a
nașterii, a menopauzei în sclipici. Tuturor ne
place kitsch…”
Am putea admite că totul e îmbrăcat în
sclipici, pentru că spectacolul este destul de
sclipitor. Rămân în minte momente greu de
uitat, precum scena în care Romanița se joacă
de-a intertextualitatea cu Kant, apariția Ralucăi
Păun pe rap sau secvențele muzicale hipnotice stăpânite vocal de Ramona Drăgulescu,
care și-a etalat și în alte spectacole talentul pe
acest plan. Rămâne admirația pentru cele șase
actrițe care nu declamă niște poeme, ci devin
ele însele niște poeme. ■

elementelor vieții...”. Bogdan
Mihai Mandache se referă la
unul dintre cei mai mari scriitori portughezi ai sec. XX,
Ferdando Pessoa și Cartea
neliniștirii, traducere de Dinu
Flămând. Elvira Sorohan
semnează eseul Profesorul
unei generații, realizând un
portret spiritual model al lui
Nae Ionescu, profesorul și lui
Emil Cioran, iar Constantin
Coroiu scrie despre Garabet Ibrăileanu – criticul, dar
și prozatorul, autorul romanului Adela, care
„rămâne o carte de recitit”. Spațiul nu ne îngăduie, dar nu putem să nu amintim eseul lui
George Banu, Teatrul – o invenție a Europei,
care conchide că „atestă identitatea care o
definește: spiritul critic și înnoirea perpetuă a
formelor, pe fondul supraviețuirii modelului”.

Chestionarul scrisptorian, formulat
de Lucian Vasiliu, fondatorul revistei,
privește pe marele clasic cu întrebarea „Ce ne spune azi junimistul Ion
Creangă?”, la care răspunde Horia
Gârbea, unde ar fi multe de spus...
Secțiunea „Dialog” din acest
număr este substanțială și interesantă: Grigore Ilisei – Emil Brumaru,
consemnat când poetul era distins cu
Marele Premiu Național de Poezie
„Mihai Eminescu”; Anastasia Dumitru – Ștefan Hostiuc (despre Cernăuțiul
ca încă zonă defavorizată a literaturii
române); Robert Șerban – Liviu Mățăoanu, o
discuție necesară asupra prozei de azi.
E de semnalat tenacitatea redacției în prezentarea noutăților editoriale sub genericul
„Cărțile Junimii” sau „Biblioraft” care țin la
curent cititorii cu tot ce apare. ■
Red.
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Cioran:
„Nu se poate trăi decât la Paris...!”

n anul în care se aniversează 110 ani de la
nașterea lui Emil Cioran, „cel mai important stilist al limbii franceze, după Paul
Valéry” (Saint-John Perse), unul dintre puținele evenimente ale primăverii literare a fost
apariția ‒ în Franța ‒ a mini-albumului de benzi
desenate Cioran: On ne peut vivre qu`à Paris.
Anunțat pe pagina sa de facebook de către
Luca Niculescu, ambasadorul României la
Paris, pe 14 martie, evenimentul a prins rapid
proporții epice, fiind preluat de agențiile de
presă Hotnews, Mediafax și de ziarele „Adevărul”, „Libertatea” etc.
După doar două săptămâni, revista
„Observator Cultural” publică ‒ pe două
pagini! ‒ un articol semnat de eseisul Sorin
Antohi, cunoscut pentru interesul său (și)
pentru paraliteratură. Apoi Mirela Nagâț,
prezentatoarea emisiunii Cooltura de la TVR
1 dar și Vasile Damian, de la Radio France
Internationale, l-au găsit și intervievat pe
Patrice Reytier, desenatorul albumului.
Așa că am comandat și noi albumul de
benzi desenate ‒ în fapt o colecție de 80 aforisme cioraniene, majoritar inedite, ilustrate
sub formă de mici narațiuni grafice.
Patrice Reytier (64 de ani) a renunțat cu
mult timp înainte la meseria sa de profesor de
matematică, pentru a se consacra unei cariere
de ilustrator de presă, colaborând cu o serie
de reviste literare și de filosofie din diverse
țări precum Franța, Belgia, Canada, Spania.
Interesat de Cioran ‒ dar care francez (intelectual) nu este? ‒ Reytier a avut geniala idee
de a adapta aforismele sale sub formă de benzi
desenate și de a le publica în revistele literare
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cu care colabora, cu scopul de a
populariza în rândul unui public
mai larg gândirea cioraniană.
Pentru aceasta a ales formula
stripului ‒ o scurtă bandă desenată cu doar trei casete ‒ cea mai
potrivită pentru a prezenta fiecare
aforism în parte, de multe ori sub
forma unui silogism.
La început a adaptat aforisme
culese din volumele lui Cioran
publicate de editura Gallimard:
Silogismele amărăciunii și Despre
neajunsul de a te fi născut. Apoi soarta i l-a
scos în cale pe pictorul belgian Pierre Alechinsky, specializat în ilustrația de carte și, în
această calitate, colaborând cu mari scriitori (a
se vedea în acest sens expoziția Pierre Alechinsky și scriitorii prezentată în 2016 la Muzeul
Național de Artă al României, cu sprijinul
Delegației Valonia Bruxelles). Alechinsky ilustrase în 1979 volumul de aforisme Vacillations,
iar după aproape 40 de ani a oferit aforismele
respective lui Patrice Reytier. În fine, cu sprijinul Centrului Național al Cărții (din Franța),
autorul a avut acces la arhiva Cioran și a mai
găsit acolo alte aforisme inedite.
Când s-au adunat 80 de aforisme ilustrate,
Reytier s-a gândit să le strângă între copertele unui album, al cărui proiect l-a propus
editurilor specializate în BD. Acestea însă nu
s-au arătat interesate de proiect și atunci desenatorul s-a adresat editoarei Lidia Breda, pe
vremuri prietenă apropiată cu Emil Cioran,
cu scopul de a o ruga să-l ajute să găsească
o editură.
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Înțelegând potențialul proiectului editorial, Lidia Breda i-a recomandat… propria
sa editură. Așa a apărut albumul Cioran: On
ne peut vivre qu`a Paris la editura Payot, în
colecția „Bibliotheque Rivages”.
În fiecare dintre narațiunile grafice apare
Emil Cioran, plimbându-se singur printr-un
Paris aproape pustiu și scriind ‒ în gând ‒ câte
un aforism. Desenat în cel mai pur stil „linia
clară” (cel adus la perfecțiune de genialul
Hergé, autorul nemuritorului personaj Tintin)
albumul permite cititorului să recunoască cu
ușurință locurile preferate de plimbare și
meditație ale lui Cioran: Cartierul Latin, cu
strada Odéon, unde a locuit ‒ într-o mansardă
‒ filosoful, cheiurile Senei ‒ de o parte și de
alta a insulei de la Cité ‒ și podurile dintre ele,
parcurile Luxembourg și Tuileries, Place de la
Concorde sau cimitirul Père Lachaise.
Măiestria lui Reytier constă în faptul că a
știut să creeze o adevărată simbioză între desenul său și textele lui Cioran, făcându-l astfel
mai uman, mai aproape de cititor care, uneori,
are impresia că se plimbă alături de filosof, că
este interlocutorul său invizibil.
Titlul albumului BD, provocator și ironic,
a fost sugerat autorului de către editoarea sa,
Lidia Breda, căreia Cioran îi repeta adesea: „Nu
se poate trăi decât la Paris... locul ideal pentru
a-ți rata viața!” Așa încât coperta I reproduce
prima parte a aforismului, pe fundalul unei
imagini de carte poștală ‒ Cioran în fața tarabei unui buchinist de pe malul Senei, peste
drum de catedrala Notre-Dame ‒ în timp ce pe
coperta a IV-a tot Cioran dialoghează cu prietenul său, scriitorul Louis Nucéra, pe o străduță
din fața bazilicii Sacré-Coeur ‒ o altă emblemă
a Parisului ‒ „locul ideal pentru a-ți rata viața”!
E de menționat că prima oară Emil Cioran
a apărut ca personaj de benzi desenate în paginile albumului Une année sans printemps, scris
de Lionel Tran, desenat de Ambre şi publicat
de editura 6 Pieds sous Terre, în anul 2001.
Am scris despre acest album în revista „Scrisul Românesc”, în numărul din august 2019. ■
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