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Henri Matisse – Bluză verde românească

I
În relația dintre Theodor Pallady și Henri Matisse, celebrul
pictor francez a cunoascut frumuseţea portului românesc care
l-a inspirat în multe dintre lucrările sale.
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Ioan Petru Culianu

storic al religiilor, prozator și
eseist erudit, cu o activitate științifică prodigioasă, Ioan Petru
Culianu reprezintă una dintre
cele mai importante personalități
ale culturii și literaturii noastre
contemporane. Critica literară îl
situează alături de spirite enciclopedice românești cu deschidere
universală. S-a născut la 5 ianuarie 1950 în Iași și a încetat din
viață la 21 mai 1991, în SUA, la
Chicago. Provine dintr-o familie
de intelectuali cu importante contribuții în învățământul universitar
românesc. Este al doilea copil al lui
Sergiu-Andrei Culianu, licențiat în
drept și fizico-matematică la Paris,
practicând avocatura până în 1948,
pe care o abandonează din motive
politice, după care intră în învățământul preuniversitar ca profesor
la un liceu din Bârlad. Mama sa,
Elena (născută Bogdan), a fost
conferențiar de chimie anorganică
la Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iași, iar bunicul pe linie paternă,
Petru Bogdan (1873-1944), profesor de chimie și fizică, prorector
și rector al Universității din Iași
(1926-1940), director al Fundațiilor Regale „Ferdinand I”, membru
Emilian Ștefârță

Privilegiul
libertăii depline
p. 24
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Theodor Pallady,
Casă din Oltenia (detaliu)

al Academiei Române. Străbunicul, junimistul Neculai („Papa”)
Culianu (1832-1915), prieten
apropiat al lui Titu Maiorescu, a
funcționat aproape două decenii
ca profesor universitar de geodezie și astronomie, dar și rector al
Universității din Iași (1880-1898),
o perioadă și vicepreședinte al
Senatului României.
I. P. Culianu urmează studiile
primare, gimnaziale și secundare în
cadrul Liceului „V. Alecsandri” din
Iași, după care se înscrie la Facultatea de Litere a Universității din
București, de unde din anul al doilea
este transferat la secția de italiană,
susținând o lucrare despre Marsilio
Ficino și problemele platonismului în Renaștere având profesor
îndrumător pe Nina Façon. A fost
coleg cu Silviu Angelescu, Victor
Ivanovici și Dumitru Radu Popa.
Studiază limba latină cu Cicerone
Poghirc, un adevărat mentor al
său, sanscrita cu Sergiu Al-George
și P. D. Vidyasagar, profesor-docent la Universitatea din București.
În această perioadă colaborează la
elaborarea unui dicționar hindi-român sub conducerea profesorului
Continuare în p. 3
Vidyasagar.
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Evenimente
culturale

Dublă lansare de carte

S

ub acest generic au continuat întâlnirile Scrisului Românesc cu
cititorii (10 mai a.c., la Biblioteca Judeţeană „Aman“) pentru
prezentarea a două cărți importante: Scrisul Românesc, 90 de ani
de la întemeiere, de Florea Firan, și Jocurile Thaliei. Ipostaze ale Revistă de cultură
actului teatral, de Mihai Ene.
Evenimentul a avut ca invitați, alături de autori, pe Mihai Fondată la Craiova, în 1927,
Duțescu, Andreea Ghiță, Cătălin Ghiță, Ioan Lascu, Petrișor Mili- de către criticul D. Tomescu.
Serie nouă, din 2003,
taru, Haricleea Nicolau și George Popescu.
întemeiată de Florea Firan
Despre Scrisul Românesc, 90 de ani de la întemeiere, lucrare de
mari dimensiuni ce cuprinde un Studiu monografic, Bibliografia Editată de: Fundația – Revista
Scrisul Românesc
adnotată cu indici de autori și de reviste, Viața publicației și o
bogată Iconografie a principalelor manifestări științifice, în special
ISSN 1583-9125
Colocviile Scrisul Românesc, s-au pronunțat invitații, care sunt de
Revista este înregistrată la OSIM
fapt colaboratorii de bază. Ioan Lascu s-a referit la începuturile
cu nr. 86155 din 11.04.2007
seriei noi și la activitatea laborioasă de cercetător științific a lui
Membră A.R.I.E.L.
Florea Firan: „Această monografie stă mărturie a importanței, a
forței, a strălucirii acestei reviste pentru că este o publicație cum
Redacția
puține sunt în România... Este o bibliografie completă și nu numai
meritorie, este admirabilă din punctul de vedere al realizării cât Director:
și al utilității și este aproape unică...”
FLOREA FIRAN
Secretar general de redacție:
GABRIEL COȘOVEANU
Colegiul redacțional:
ADRIAN CIOROIANU
ANDREI CODRESCU
EUGEN NEGRICI
GHEORGHE PĂUN
NICOLAE PANEA
DUMITRU RADU POPA
DUMITRU RADU POPESCU
„Acest tip de cercetare este miraculos în spațiul nostru. O MONICA SPIRIDON
EMILIAN ȘTEFÂRȚĂ
revistă precum Scrisul Românesc care să beneficieze de o bibliografie exhaustivă, care să aibă un index, care să fie «cross Redactori:
referenced» și adus la zi, să mai aibă și un studiu etapizat privind MIHAI ENE
DAN IONESCU
metamorfozele pe care le comportă revista de-a lungul timpului
ALEXANDRU OPRESCU
nu poate fi explicat decât ca un miracol cultural. E nevoie de o ION PARHON
inițiativă a unui spiritus rector, în cazul nostru domnul profesor LUCIAN-FLORIN ROGNEANU
Florea Firan…”, sublinia Cătălin Ghiță.
Redactori asociați:
Mihai Duțescu aprecia că: „Revista Scrisul Românesc, căreia FLORENTINA ANGHEL
Florea Firan îi dedică monografia, se înscrie între cele mai bune OANA BĂLUICĂ
reviste românești... În primul rând este o tribună democratică a MIHAI DUȚESCU
culturii românești și nu numai. Are loc oricine care știe să scrie...” RĂZVAN HOTĂRANU
Jocurile Thaliei. Ipostaze ale actului teatral este rezultatul unei GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN
activități constante de cronicar de teatru, mai ales de cărți de Corectură:
CLAUDIA MILOICOVICI
dramaturgie și de teatrologie, dar și de spectacole.
„Cartea de față consacrată teatrului în marile sale ipostaze Tehnoredactare computerizată:
sosește la timp întru redeschiderea autorului față de atâtea argu- GEORGIANA OPRESCU
mente pentru care are toate atuurile unor prețioase contribuții”,
Redacția și Administrația: Craiova,
a precizat George Popescu.
Str. Constantin Brâncuși nr. 24
Andreea Ghiță: „Jocurile Thaliei este o carte foarte frumoasă…
Mi-a plăcut modul în care autorul reușește să îmbine analizele Tel./Fax: 0722753922; 0251/413.763
care țin de teatrologie cu părerile personale și cu un stil absolut E-mail: scrisulromanesc@yahoo.com
Web: www.revistascrisulromanesc.ro
personal de a se exprima.”
Cont: RO03BRDE170SV21564261700
Hariclea Nicolau: „Consider acest volum foarte valoros pentru BRDE Agenția Mihai Viteazul, Craiova
că într-un fel am fost martoră la toate aceste spectacole despre
Abonamentele se pot face la sediul
care M. Ene scrie…, un demers necesar în spațiul cultural...”
redacției,
adresa: Constantin Brâncuși,
„Mi se pare foarte important că aceste două ipostaze ale lui M.
nr. 24, Craiova, județul Dolj
Ene, rafinamentul de poet și luciditatea critică îl ajută să pătrundă
sau scrisulromanesc@yahoo.com.
în ceea ce înseamnă fenomen teatral în general... Îl descoperim
pe autor ca analist al fenomenului teatral și mă bucur că el a con- Responsabilitatea opiniilor exprimate
aparține integral autorilor.
tinuat și a făcut-o cu succes”, a afirmat Petrișor Militaru.
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.
Evenimentul a fost încheiat cu mărturisirile celor doi autori
Tiparul: Tipografia PRINTEX Craiova,
privind realizarea, apariția și valoarea volumelor lansate. ■
str. Electroputere, nr. 21, tel. 0251 580431
Cl. MILOICOVICI
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Ioan Petru Culianu

efuzând să colaboreze cu Securitatea, orice
tentativă de a publica în presa culturală
românească i-a fost blocată, deși avea un volum
de proză pregătit pentru tipar.
În 1970, pentru a evita recrutarea în armată,
acceptă să devină membru al PCR, dar Securitatea
nu a reușit să-l racoleze ca informator. La absolvirea facultății lucrează o perioadă ca bibliotecar
al Asociației de Studii Orientale a Universității
din București și susține o serie de conferințe în
Italia – la Roma, Assisi, Siena-Arezzo.
În 4 aprilie 1972 reușește să plece la cursurile
de vară de la Universitatea din Perugia, când se
hotărăște să rămână definitiv și obține azil politic
în Italia. Imediat i se intentează un proces politic
și este condamnat, în contumacie, la 7 ani de
închisoare „pentru denigrarea statului român”.
Internat în lagărele de refugiați din Trieste și
Latina, nu departe de Roma, trăiește momente
dramatice, suferă o depresie severă și are chiar
o tentativă de sinucidere. În decembrie 1972
primește statutul oficial de refugiat politic, iar
în toamna anului următor obține, prin concurs,
un post de asistent la Università Cattolica del
Sacro Cuore din Milano unde își consolidează
studiile filologice, filosofice și urmează studii
teologice; ia cursuri de greacă și de ebraică,
susține examene de teologie dogmatică și
biblică lucrând, în același timp, sub conducerea profesorului Ugo Bianchi, la istoria
religiilor, în special istoria creștinismului,
cum menționează Tereza Culianu-Petrescu. În 1975 obține doctoratul în Litere
și în Istoria religiilor cu teza Gnosticismo e
pensiero contemporaneo: Hans Jonas având
profesor îndrumător pe Ugo Bianchi. I. P.
Culianu se bucură de aprecierile și sprijinul lui Mircea Eliade, este invitat de
acesta cu o bursă la Divinity School din
Chicago (1975-’76) și-l cooptează în realizarea
unor importante lucrări. Într-o scrisoare (Chicago, 3 mai 1977), maestrul îi mărturisea: „Mă
bucur mult că stăpânești deja toate instrumentele care-ți vor permite să «aperi și să ilustrezi»
nefericita noastră disciplină”. Mircea Eliade îl
prețuia pe I. P. Culianu deja ca pe un discipol,
iar acesta nota mai târziu în jurnalul său (4 oct.
’74) prima întâlnire cu Eliade la Paris: „Pentru
a doua oară în viață – greutatea strivitoare a
solitudinii și responsabilității. Pentru... Eliade,
care mi-a scris pe Traité: «Omagiu seniorului,
fericit că nu va rămâne singur»”. Din noiembrie 1976 se stabilește în Olanda unde va sta
12 ani și va avea o activitate prolifică; devine
asistent universitar, iar după zece ani profesor
asociat la secția de studii române a Universității
din Groningen, unde predă cursuri de romanistică și de istorie a religiilor, între studenții
care frecventează cursurile sale despre magia
Renașterii numărându-se și Umberto Eco. În
1980 obține și cetățenia olandeză. Continuă să
studieze și obține doctoratul în știința religiilor la Departamentul de Istorie și Filosofie al
Universității Sorbona din Paris cu o teză despre

experiențele extatice (Recherches
sur les dualismes d’Occident.
Analyse de leurs principaux
mythes), având îndrumător pe
profesorul Michel Meslin. Șapte
ani mai târziu susține, la aceeași
universitate, doctoratul în litere
și științe umane cu o teză despre
gnosticism, specializându-se în
gnosticism, creștinism timpuriu, istoria și cultura Renașterii. Revine în America în 1986 ca
visiting professor, iar din ianuarie 1988 profesor
titular la Institutul Teologic (Divinity School)
al Universității din Chicago, ca succesor al lui
Mircea Eliade. Obține cetățenia americană și
se bucură de prețuire în lumea universitară.
În această perioadă se întâlnește la Chicago
cu Familia Regală și participă la o acțiune de
strângere de fonduri pentru sprijinirea activității Regelui Mihai I. În 1990 publică săptămânal
în revista „Lumea liberă românească” din New
York, la rubrica „Scoptophilia” („Plăcerea de a
vedea”), câteva zeci de articole în care critică
regimul de la București, articole reunite apoi
în volumul Păcatul împotriva spiritului: Scrieri politice publicat în 1999. De acum începe

Ioan Petru Culianu și Mircea Eliade

să primească scrisori prin care este amenințat
cu moartea și un an mai târziu este împușcat
mortal într-un grup sanitar al Facultății de
Teologie a Universității din Chicago, în ziua
de 21 mai 1991, de Ziua Sfinților Constantin și
Elena (onomastica mamei sale), „omor cu sensuri simbolice”, „omor cu semnificație rituală”
sau „asasinat-avertisment”, oricum un asasinat
politic rămas până astăzi neelucidat. Pe biroul
său de profesor la Divinity School, la Catedra „Mircea Eliade”, s-a găsit un exemplar de
semnal al ultimei sale cărți, Out of this World.
Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert
Einstein, publicată la Shambhala, Boston.
Curtat inițial și de securiști și de legionari, I. P. Culianu a fost de fapt urât de ambele
facțiuni. Mișcarea legionară a ironizat-o în
nuvela Jormania, drept „Garda de Lemn”. A fost
mereu preocupat să afle cât și de ce a simpatizat
Mircea Eliade cu mișcarea legionară și a realizat că „Eliade n-a fost niciodată antisemit, nici
membru al Gărzii de Fier, nici pronazist. Dar
am înțeles că, oricum, el a fost mai apropiat de
Garda de Fier decât îmi plăcea să cred”. Dorin
Tudoran considera că după asasinarea lui Iorga,
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uciderea lui Culianu reprezintă „cea mai mare crimă
împotriva culturii române”.
Matei Călinescu comenta un
interviu al lui I. P. Culianu
cu Gabriela Adameșteanu,
publicat în revista „22” (5 apr.
1991), prin care releva „poziția
politică exemplar democratică,
ostilă național-comunismului
românesc cât și recrudescențelor naționaliste fasciste,
xenofobe și antisemite din
România postceaușistă”. Referirile priveau
emisiunile lui I. P. Culianu la postul de Radio
BBC, secția română, cât și colaborarea sa constantă la reviste de emigrație precum „Limite”,
„Contrapunct”, „Agora”, „Lumea românească”,
„Meridian”, dar și la reviste culturale din țară,
între care „22”.
S-au emis tot felul de ipoteze referitoare la
moartea lui I. P. Culianu. În prefața Un altfel
de Culianu, la volumul lui Ted Anton, Eros,
magie și asasinarea profesorului Culianu (1996,
tradus în română în 2005), Andrei Oișteanu
susține că „Ted Anton acreditează ipoteza unui
asasinat politic, produs fie de membri ai mișcării (neo)legionare, fie ai serviciilor secrete
românești, fie, în fine, prin colaborarea celor
două organizații”, dar și pentru atitudinea sa
constantă împotriva mișcării pe care o numea
„sminteala legionară” sau „Ku Klux Klan ortodox”, cum și-a intitulat un articol publicat în
Meridian (vol. I, nr. 1, 1991). Se pare că dintre
toate ipotezele privitoare la asasinat plauzibilă ar fi „crimă politică”. Ted Anton scrie că
„într-un moment zbuciumat, în 1991, Culianu
era un glas care se făcea auzit în presa străină
într-un mod unic, a fost ucis pentru că a vorbit
în numele adevărului și al dreptății”. Andrei
Codrescu îl considera pe I. P. Culianu „un personaj atât de interesant încât niciun romancier
nu l-ar putea interesa”.
Moartea lui I. P. Culianu a impresionat
puternic. Umberto Eco, aflat în bune relații
cu savantul român, despre care spunea că „a
devenit un mit, sau poate un simbol politic”, a
publicat un lung comentariu intitulat Murder
in Chicago, în prestigiosul „The New York
Review of Books”, reluat apoi în volume critice
din diverse limbi, inclusiv în română.
Cu două luni înainte de a fi asasinat, I. P.
Culianu i-a trimis lui Dorin Tudoran eseul
Cultura română, însoțit de câteva rânduri:
„Imaginile de mai jos au fost scrise în 1982
și, sunând prea radical, nu au găsit până acum
niciun loc de publicare. Dacă am hotărât să
le dau publicității este pentru că mi se pare
că reflectă bilanțul cultural al unei ere nimicitoare: era-lumină a lui Ceaușescu. Cred,
într-adevăr, că distrugerea culturii române
operată de comunism a fost totală. Dar am
încredere nemărginită în potențialul creator
al generațiilor de mâine”. Eseul a fost publicat
în revista „Agora” (nr. 3, iul. 1991) și a provocat, doi ani mai târziu, o dezbatere în revista
„Vatra” din Târgu Mureș.
Continuare în p. 4
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I. P. Culianu debutează cu povestirea Și-am
râs prostește, fără voia mea în revista „Cronica”,
din 4 martie 1967, titlul reluând un vers de Geo
Dumitrescu. Patru ani mai târziu avea pregătit volumul de povestiri Arta fugii care urma
să apară la Editura Eminescu, dar a fost interzis de cenzură. A fost publicat abia în 2002 la
Polirom, cu cinci desene ale autorului și prefață de Dan C. Mihăilescu: „Rod al nopților
de insomnie metafizică prin care adolescentul
Culianu ieşea din timp şi fugea din lume...” În
exil, la redactarea operei sale științifice și literare a folosit limbile română,
italiană, franceză și engleză:
„Trebuie să hotărăști bine în
ce limbă scrii… Lucrurile nu
merg niciodată așa cum le
plănuiești”, mărturisea autorul. Colaborează intens cu
articole, studii, cronici literare și științifice la reviste din
exil precum „Limite”, „Revista
Scriitorilor Români”, „Ethos”,
„Contrapunct”, „Lupta”,
„Agora”, „Lumea liberă”,
„International Journal of
Roumanian Studies” etc.,
în care se referă la scriitorii
români Vasile Voiculescu,
Constantin Noica, Mircea
Ciobanu, Nina Façon, Dan
Laurențiu, Mihai Ursachi, Mircea Eliade, Virgil
Tănase, Monica Lovinescu, Gabriel Liiceanu etc.
La radio BBC susține emisiunea „Cărți și
autori” în care vorbește mai ales despre Emil
Cioran și Mircea Eliade. Într-un eseu intitulat
Exil, publicat în revista „Limite” (nr. 19, aug.
1975), dă o „definiție-autoportret” a exilatului: „Exilatul este cel care îndrăznește să rupă
legăturile cu matricea, se «smulge din mal»,
evadează «într-un alt tărâm» ale cărui reguli nu
le cunoaște și va trebui să le învețe și să le accepte
prin suferință. El este un erou de basme, acel
orfan care se relevă fragil dar în același timp
infinit de puternic. Este – indiferent de vârsta
fizică – adolescentul care se opune unei inițieri
virile.” De atunci I. P. Culianu începe să scrie în
limba italiană monografia Mircea Eliade pe care
a publicat-o în Colecția „Orizzonte filosofico”
(Cittadella Editrice, Assisi, 1978) tradusă de
Florin Chirițescu și Dan Petrescu și publicată
în 1995 la Editura Nemira cu o scrisoare a lui
Mircea Eliade. Între 1982-’83 scrie în limba
franceză volumul Mircea Eliade necunoscutul,
în care scriitorul este considerat
„mare mistagog” (provocator și
creator de mistere și mituri), tradus
și publicat postum și în română de
Dan Petrescu (1995). În aprilie
1986, la dispariția lui Mircea Eliade,
Culianu scrie în limba română eseul
Mahâparinirvâna și îl publică în
revista „Limite” din Paris, reluat în
mai multe rânduri în versiune franceză și engleză. Iată un fragment:
„Christinel mă ia deoparte și îmi
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povestește că luni, în jurul orei 6, Mircea Eliade
i-a cerut cartea lui Emil Cioran Exercices d’admiration și s-a așezat în fotoliul său preferat de
catifea verzuie ca să citească. Zece minute mai
târziu, stătea în fotoliu zâmbind nemișcat, cu
cartea deschisă în brațe. Crezând că e vorba de
o glumă, Christinel l-a strigat o dată, de două
ori, fără răspuns. A alarmat imediat niște buni
prieteni, pe profesorul Lacoque și soția sa, iar
salvarea l-a transportat la spital în nu mai mult
de 20 de minute...”
Preocuparea pentru publicarea unor
studii de „metaanaliză”, pornind de la scriitori români,
devine constantă, lui Eminescu dedicându-i cele mai
multe studii, apoi lui V. Voiculescu, I. Slavici (nuvela
Moara cu noroc) etc. La
începutul anilor ’80 definitivează versiunea românească
a romanului SF Hesperus, cu
o prefață a lui Mircea Eliade,
publicat la Editura Univers
în 1992. În colaborare cu
Hillary Suzanne Wiesner
scrie în limba engleză romanul Jocul de smarald, cu
versiune românească în 2005,
un roman istorico-detectivist
bazat pe crime constituite
într-o secvență astrologică, legate de celebrul
tablou Primăvara al lui Botticelli, lucrarea
fiind imaginată ca o enigmă cu cheia astrologică, despre care s-au emis diverse ipoteze.
Împreună cu Cicerone Poghirc scrie o serie
de articole pentru enciclopedii și dicționare, din
domeniul studiilor religioase, despre religia traco-dacilor pentru The Encyclopedia of Religion
editată de Mircea Eliade, care, împreună cu
altele, au fost incluse în vol. Cult, magie, erezii
(Polirom, 2003) și care relevă dorința lui Eliade
de „a integra tradițiile religioase din sud-estul
Balcanilor într-un circuit academic internațional”. În 1989 îi apare volumul de povestiri La
collezione di smeraldi în care lasă să se înțeleagă
prăbușirea iminentă a sistemului comunist
din România. Versiunea românească a acestei
ficțiuni politice (Jormania liberă, publicată în
revista „Agora”, nr. 2/1990) a fost reprodusă în
„Viața Românească” (nr. 6-7/1992). În 1990 îi
apare Les Gnoses dualistes d’Occident: Histoire
et mythes, tradusă și în română de Tereza Culianu-Petrescu la Editura Polirom în 2002, cu un
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Cuvânt înainte al autorului care precizează că
și-a propus să studieze miturile vehiculate de
un grup de curente religioase pe care le numește
„dualisme ale Occidentului” pentru că timp de
peste un mileniu au fost ținta unei preocupări
constante din partea bisericilor creștine. Tot
în 1990 apare volumul Mircea Eliade, Ioan P.
Culiano, Dictionnaire des religions, cu colaborarea lui H. S. Wiesner, conceput încă înainte
de dispariția lui Eliade, dar publicat postum în
Editura Plon. Fără a se folosi de numeroasele
dicționare ale religiilor, Eliade și Culianu au
redactat lucrarea lor pornind de la izvoarele și
bibliografia critică a 33 de religii sau grupuri de
religii adoptând în general punctul de vedere
din cele trei volume din Histoire des croyances et
des idées religieuses și consultând cele 16 volume
The Encyclopedia of Religion. Volumul Călătorii în lumea de dincolo îi apare în același timp,
în 1991, în engleză la Boston și Londra și în
italiană la Milano, iar în română abia în 2002
tradus de Gabriela și Andrei Oișteanu cu un
Cuvânt înainte de Lawrence E. Sullivan, director al Centrului pentru studiul religiilor lumii
de la Universitatea Harvard din Boston. Acesta
sublinia că I. P. Culianu „asociază intenționat
știința și literatura, etnografia și filozofia, istoria
și sistemul examinând simultan genurile în mod
normal separate ale ficțiunii și științei factuale”.
I. P. Culianu consacră literaturii și culturii române în general o serie de studii, eseuri
și articole grupate în două volume realizate
și prefațate de Tereza Culianu-Petrescu, sora
autorului. Primul, Studii românești I. Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade
(2006), grupează 6 eseuri despre Eminescu și
unul despre M. Eliade, în special despre creația literară eliadiană. O parte dintre texte au
fost scrise în românește și publicate în revistele românești din exil ori în volumele tematice
colective, cum ar fi Cahiers de l’Herne, nr.
33/1978 sau Die Mitte der Welt/1984. Volumul
Studii românești II. Soarele și Luna. Otrăvurile admirației (2009) cuprinde texte dedicate
unor „reconstituiri în domeniul mitologiei
românești” pe care I. P. Culianu o consideră
un adevărat „puzzle cu piese disparate”, deschis
cercetătorilor. În prima parte balada Soarele și
Luna și alte eseuri, în partea a II-a Otrăvurile
admirației, articole care se referă la „dualismul
popular sud-european”, altele la mari figuri ale
exilului românesc (M. Eliade, E. M. Cioran, M.
Lovinescu) sau ale culturii române din țară (C.
Noica, A. Marino, N. Façon, M. Ursachi).
La numai 41 de ani, aflat în
plină forță creatoare, I. P. Culianu
este înfrânt de forțe obscure, dar
lasă posterității peste 15 volume
de studii și exegeze, de lucrări de
literatură și câteva sute de studii
de specialitate publicate în edituri prestigioase, cu traduceri în
engleză, franceză, italiană, germană, greacă și primite cu interes în
rândul specialiștilor, iar bibliografia
critică este pe măsura operei sale. ■
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Elogiu memoriei
afective

ntr-un iunie se năștea un om providențial pentru cel care simte, acum, nevoia
să re-mărturisească lucruri care par să
fie, cumva, uitate în comportamentul public
de azi. Impulsul personal are niște rădăcini
de ordin pedagogic, adică esențiale. Și atunci
trag, previzibil, spuza pe turta meseriei mele.
Nici nu mai știi cum să le spui, neologisme,
sau, poate mai degrabă, arhaisme, căci termenii-calități la care mă refer, ai zice, deși
referentul e istoria recentă, par desprinși
din legende sapiențiale: onoare, responsabilitate, respect, obiectivare. Semnez, așadar,
un elogiu, gândindu-mă, pe lângă ceea ce
cred că merită să spun, la acele secvențe de
pe net care mizează, puternic antifrastic, pe
non-distribuirea/ non-împărtășirea unor
mesaje sau imagini. Și, iarăși, scriu asta
pentru că prea s-au îndesit, pare-mi-se, cei
care se cred itemi de generații spontanee,
convinși că s-au format prin forțe proprii și
că nu datorează nimic, nimănui. Aduc, prin
urmare, în atenția lor și a celor de bună-credință un portret, gândit ca o specie în sine,
cu regulile sale estetice, printre atâtea alte
posibilități creatoare. Aici, e evident, și sensul
reactiv al textului: cunosc destui scientiști stimabili, dar foarte puțini capabili să conceapă
o laudă la altă adresă în afară de aceea a propriilor lor statui.
Printre cei care mi-au orânduit viaţa profesională – imposibilă fiind, cred, disocierea
acesteia de viaţa privată, ca atare – se află
profesorul Marin Beșteliu, un om căruia nu-i
găsesc asemănare semnificativă cu nici un alt
personaj care a activat la filologia craioveană,
deși, cumva, toţi oltenii, indiferent de slujbă,
dispun de o suită comportamentală și lingvistică ce le conferă un aer cumva omogen. Dar,
la răstimpuri, gestul lui se transforma subit, ca
și mesajul oral, din fluturarea mâinii pe vorba
oblică în semnal în faţa căruia, vrând-nevrând, tresăreai. Realizai atunci, cum mi s-a
întâmplat mie, ca student din tulburii ani
’80, când generaţiei noastre îi părea hărăzită
trista veșnicie a cenușiului comunist, că între
lumea în dungă, despletită și bună pentru o
amărăciune de gură-cască, vorba lui Cioran,
și aceea a urmărilor pe termen lung se cască
o prăpastie. Mă îndoiesc de vreo exagerare a
percepţiei mele în direcţia aceasta, mai ales
că, între timp, ea se putea recalibra, într-un
comod interval destinat, teoretic, reevaluărilor, de peste trei decenii. Așadar, pentru mine
a rămas ca acela care, primul, mi-a creat o
îngrijorare bruscă asupra răspunderii imediate
cu bătaie lungă.
Că acum observ vectorul fertil al acelei
îngrijorări, e altă poveste, a unui alt receptor,
însă senzaţia se dovedește extrem de vie, căci,
așa cum crunt-suav explică Ion Pillat, „trupul

tău te uită, dar tu nu-l poţi uita...” (Aci sosi pe
vremuri). Deci așa sosi pe vremuri în viaţa
unui tânăr care sărea garduri și îl idealiza pe
Nietzsche un veritabil raisonneur, de la care
am priceput, fără să agreez în mod deosebit
acest lucru, care mi se părea bruiant pentru
vârsta mea bună la toate și la nimic, că poţi să
comiţi și prostioare, ca și imersiuni în vreun
„absolut” intelectualicesc, dar că nici una, nici
alta nu te vor defini. Calea spre care mi s-a
întredeschis ușa de către profesor a fost, după
cum mă îngrijorasem, aceea dificilă, dar adevărată, dacă suntem dispuși să numim adevăr

o înlănţuire de fapte pe care nu le mai vezi
succedabile în chip diferit. Așa se face, între
altele, că examenul dat la disciplina pe care a
predat-o l-am asociat cu o ordalie, iar asupra
unor colegi, noi-vechi, am avut impresia că
avea și un ușor efect traumatizant. Nu era, în
fond, decât exigenţa scoasă de la un fel de naftalină istorică, aceea a vechii școli românești,
aspect care nu corespundea „comandamentelor”, mai ales implicite, ale epocii, guvernate,
toate, de un lasă-mă să te las descurajant, dar
și înveselitor, pentru că te determina să gândești constant că „merge și așa”. Ei bine, la
profesorul Beșteliu nu mergea oricum, și ideea
de implicare majoră a unui dascăl în raportul
predare-evaluare, ce oferi-ce feed-back ai, în
fine în relaţia ce întemeiază, practic, civilitatea, a rămas intactă până astăzi.
Dacă mi s-ar solicita ceva sintetic, ceva din
categoria qualités maîtresses, atunci aș rosti
moromeţianism, spirit liberal (care crede în
concurenţă) și puritanism. Să justific sensurile incumbate aici. Prima calitate se leagă, de
fapt, pentru mine, desigur, în mod dramatic
de ultima. Cu o ironie salubră, dar, ajustabilă până la stadiul de casantă, iar, la o adică,
autoironic până la a-i veni interlocutorului
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să-l contrazică, omul nu glumea cu orice,
chiar dacă efectul preconizat sau reputaţia de
causeur i-ar fi cerut-o. Când lucrurile deveneau grave, când perspectiva nu mai permitea
trucuri și detururi „îmblânzitoare” pentru
realitate, atunci Marin Beșteliu își dezvăluia
latura puritană, în sensul în care-l disting pe
Moromete cel încruntat de cel din poiana lui
Iocan. Doar anumite chestiuni se fac, în asta
constă chintesenţa moralei, și djinul hâtru
ce-l locuia își pierde amabilitatea și toleranţa
în raport cu manifestări ce contravin unui
atemporal bun-simţ de coloratură rurală. Cum
spuneam, un Moromete care nu e în apele lui
devine derutant și nemilos în verdicte. Asta
depinde de stimuli, însă, și în faţa celor mai
negre asumpţii, când intervin în scenă inși
funești, simţul dreptăţii cutumiare răzbate,
asprimea replicii necedând niciodată teren
arbitrariului atitudinal. Cât privește simţul
concurenţei, mereu a stimulat lupta loială, a
întreţinut energiile benigne, deși puterea i-ar
fi permis să-și forjeze propriul adevăr.
Ulterior, profesorul ne-a arătat în ce fel
a utilizat fibra de moralist și de evaluator de
oameni, cum i s-a întâmplat să fie o bună parte
a vieţii, datorită (sau din cauza?) multelor
posturi de decident. A publicat, spre surprinderea unora, un roman, Copilul partidului,
unde regăsim, cred, vibraţia aceea comportamentistă din cel dintâi Preda, cu atât mai
percutantă cu cât bunul cunoscător de imagini și de tehnici sofisticate arhitecturale nu
uzează de arsenalul său. Avem un roman pe
tema avatarurilor a două verbe ce au făcut
masiv istorie recentă într-o parte a Europei, a
supraveghea și a pedepsi. Cum înainte de toate
a existat a observa, înţelegem de ce Marin Beșteliu era pregătit ca grefier sine ira et studio,
din unghiul celui ce și-a exorcizat problemele
trecutului și scrutează, amar-amuzat, cum
măștile se schimbă, fără ca asta să afecteze
actorii de ieri și de azi.
Ar fi multe și instructive de povestit în
legătură cu Marin Beșteliu, de la molièrești
scene în care un păcălitor (patologic) ajungea el păcălit de profesor, la momente în care
vorba hotărâtă și lapidară a rezolvat conflicte
ce păreau fără capăt. Încheiem discutând de un
om, de un tip de om, care ne-ar poate prinde
oricând, ca într-un insectar, poate într-un
roman deja scris de el, acolo, sus, dar oricum
care ne constrânge să constatăm că fibra sa
moromeţianistă și relativizantă, în sensul bun,
nu obosește, nu concepe să îmbătrânească. Și
se află în continuare printre noi, printre cei
care cred că, fără memoria afectivă, memoria de rit științific nu te recomandă decât ca
robot. Or, roboți, unii de o hărnicie ce sfidează
aspecte stahanoviste, sunt mulți și multiplicabili. Cei capabili de recunoștință, nu. ■
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n vremile din alte vremuri, moartea
era atât de orgolioasă încât voia să ţină
neapărat să-și înscrie rodul muncii sale
pe niscaiva cruci, sau monumente, semnându-și, astfel, efortul intelectual chiar cu
numele celui băgat sub pământ! Și nici nu
era nevoie de cimitire dacă puteai să arunci
în mare, despărţite de trupuri, capetele chiar
ale unor prunci de domnitori! Lasă că munca
ei modestă, profesionistă, dar eficientă, era
democratică și nu prea ţinea cont de numitele
azi clase sociale și politice! Dar cu cât istoria
s-a desacralizat mai mult, prin depărtarea
poporenilor de zei și de Dumnezeu, iar cultura a devenit din ce în ce mai deșartă, ca și
religia, moartea și-a îndeplinit visul turistic
de a se plimba din secol în secol, din omenire
în omenire, obţinând succese și prestigii din
ce în ce mai eclatante în legea progresului
inaugurată de Cain, primul născut al paradisiacilor aruncaţi peste pârleazul raiului, Cain,
fiul legitim al celor de mai sus nenumiţi, Eva
și Adam, nesăbuiţii halitori de mere interzise!
Bine, bine, primul biped creat de Dumnezeu
pe pământ, Adam, dacă rămânea singur în
paradis nu s-ar fi lăcomit să mănânce un măr,
copt sau necopt, altoit, sau pădureţ, când
problema alimentară a tuturor paradisiacilor era un fleac! Dumnezeu, care le știa pe
toate cele văzute, nu putea să nu știe că din
coasta primului om, dacă meșterea o făptură
cu alt sex, sexul ar fi putut face legea înfăptuirii unui alt raion pentru oameni, la răsărit
de Eden! Oricât și-ar fi băgat diavolul coada,
dacă nu exista noua creaţie divină bipolară –
sexul Evei și, firește, sexul adamic! – istoria
omenirii n-ar fi putut să-și ia startul! Dracul
gol, poate distrându-se, poate ca să-i facă sâcsâc Divinului Tată, a născocit un romantism
macabru, negru, întrupat într-un măr! Fără
Eva, Adam n-ar fi putut să bolunzească în
singurătatea sa și să-l pocnească foamea de
a înfuleca un măr! Ca să nu mai spunem că
Adam, văzând-o pe Eva, a încetat să mai fie
atât de cumplit de sărac cu duhul, sărăcie oferită cu mare largheţe de o perfidă singurătate
psihică!... Așa că Adam și Eva, într-o clipă
neașteptată, când își mestecau mămăliga, ca
să-și astâmpere foamea, au dat cu ochii de
splendoarea unui măr literalmente copt, și,
încurajaţi de coada afurisitului diavol, au lăsat
mămăliga să se răcească și s-au bucurat de
dulceaţa integrală a dulcelui măr fericit!
Peste ani, ca să nu spunem milenii, un ins,
dintre Prut și Nistru, angajat în armia rusă,
cum mai era cutuma pe atunci, știind chiar nu
prea multe verbe și substantive în limba viitorilor Gogol și Tolstoi – unul, dintre cei doi, se
pare, luându-și un subiect din spaţiul aflat între
Nistru și Prut, iar altul, contactând, la București, în timpul marelui război cu turconeţii, o
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Unde se aﬂă turbinca
lui Ivan Turbincă?
boală nobilă! – insul acesta, deci, lăsat la vatră
din armia numită mai sus, neinteresat să-și
găsească o Evă stabilă, simte cum își împlinește visul, din tinereţe, de a fi independent
de orice lege militară, sau casnică, dispus din
toate celulele sale să întreprindă, vodcalizând,
oricând, orice îi dorește inima!...
Văzând, într-o zi, lângă un pod, doi bătrâni
cerșind cu mâinile întinse spre trecători, trece
peste obișnuita imposibilitate a comunicării
interumane, între maturi și bătrâni, și între
bogaţi și săraci, și le oferă celor doi aduși de
ursită într-o stare jalnică, de proaspeţi sau
viitori milogi cu părul alb, întreaga sa avere:
două carboave!
De aici începe a doua viaţă a lui Ivan Turbincă, sau, altfel spus, adevărata viaţă a lui Ivan
Turbincă, legată de puterea pe care i-o acordă
unul dintre boșorogi – care era însuși Dumnezeu, într-o scenă de teatru! – de a putea închide
în turbinca sa tot ce i se părea lui Ivan, firește!
– nedemn de a mai trăi în libertate!

Dacă dracii i se par lui Ivan niște derbedei
simpatici, cheflii, moartea i se pare o capră
râioasă, hapsână, ce nu mai merita să stea pe
pământ, ci trebuia închisă în turbincă și dată
pe Apa Sâmbetei!
Ei, dacă Dumnezeu a creat teatrul, interpretând și regizând Divinitatea Sa un rol, de
cerșetor bătrân, Ivan Turbincă nu putea, în
clipa când afurisita moarte l-a condamnat
să intre într-un copârșeu, ca să-l înfunde în
pământ, mort – nu putea, zic, să nu interpreteze magistral rolul unui prost care nu știe
nici să moară – așezat într-un sicriu! Și, după
cum se știe, moartea, ca să-i demonstreze
lui Ioan cât este de strălucitoare în rolul ce
trebuia să-l interpreteze, ea, într-un sicriu,
s-a așezat în tronul veșniciei de sub pământ,

învăluită în magia teatrală a morţii!... Drept
pentru care, Ivan!... zdranc! a pus capacul
copârșeului peste dânsa, a bătut în cuie capacul copârșeului – firește! – ca să nu intre apa în
substantivul din lemn și să putrezească artista
cu pricina – și a aruncat-o pe Apa Sâmbetei!...
Scoţând-o, pe veci, din uz! Oferindu-i magica
libertate de a juca până în ziua când și ea trebuia să se prezinte la Judecata de Apoi, rolul
morţii moarte!...
Dar Dumnezeu, milos, a eliberat moartea
din moarte! Azi, moartea trăiește bine-mersi,
dar nu mai are curajul să se atingă de Ivan Turbincă! Iar Ivan, blagoslovit de Dumnezeu, să
vieţuiască absolut câţi ani va dori el pe terra,
trăiește ducând o viaţă neschimbată, dialogând,
filosofând și cu femeile care nu urăsc vodca!...
Sigur că, îmbunătăţirea funcţionării creierelor umane, cu ajutorul vodcalizării știinţifice,
va alunga depresiile și tendinţele suicidale ale
oamenilor, îmbogăţindu-le viaţa cu multă fericire, alături de Tătânele Ceresc, Divinul, care
le patronează istoria! O singură problemă mai
rămâne sub semnul întrebării: unde se află turbinca?! A șterpelit-o cineva pentru energiile ei
divine? Cine? Să fi căzut în paradisul poliţailor
întristaţi de purificarea barbară a conștiinţelor
lor?! Ca să nu mai vorbim despre atacurile de
inimă și de perturbaţiile dorsale suferite de
politicienii și de procurorii din a căror biserică
Dumnezeu este absent! Să fi intrat turbinca în
patrimoniul telectualilor ce fac negoţ cu sfinţi?!
Doar n-o fi fost transportată turbinca în Costa
Rica sau în Tenerife, ca să fie lăsată la soare, să
plesnească, și să nu mai apară în burta ei pruncii părăsiţi în burţile mămicilor lor religioase
– și astfel să asistăm la distrugerea erosului
european?!...
Cum justiţia danubiano-pontică a împupit, a înflorit și s-a maturizat în pași cadenţaţi,
e cazul să scăpăm până în cuget și simţiri de
pericolul posibilelor corciri penibile din viscerele aceste turbinci!... Turbincă pe care, dacă
Turbincă Ivan o găsește cine știe pe unde,
Dumnezeu, care a murit, nu-l mai poate opri
să-și facă de cap – obligând justiţia noastră
înţeleaptă și suverană să fie cocoţată în poziţia
de a nu-și va mai putea să-și facă treaba!...
Dar justiţia își face bine treaba! Mai ales
prin unul dintre înhăţătorii turbincii!... Acesta
muncește de se rupe!... Păstrându-și anonimatul, prin împărţirea muncii sale cu alţi camarazi
de luptă!... Este eficient și când stă pe scaunul-tron!... Iar seara, în timpul telejurnalului
cu bombe, întins în propriul pat, multilateral
funcţional, prin argumente concrete, doldora
de idei sonore, descărcându-se de efervescenţa
spirituală de peste zi, își exprimă, eficient, prin
substantivul terminal, dragostea pentru un
viitor digestiv și mai plenipotent în eficienţa
treburilor mari și mici!... ■
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Acum 100 de ani,
Bucureștiul era încă sub ocupație

C

Adrian
CIOROIANU

(la fel și Craiova sau Constanța)

chiar ei doreau și înlocuirea Regelui României,
după un plan al mareșalului von Mackensen,
comandantul trupelor germane în România.
Von Mackensen a ocupat imediat vila Maitani,
atunci pe strada Valter Mărăcineanu, iar subordonatul său, generalul german Tscheppe und
Weidenbach, s-a instalat la Palatul Șuțu.
Greutatea primelor luni de ocupație a fost
sporită de greutățile inerente ale iernii. Orașul
era cufundat în întuneric. După ocupația germană, cel mai popular om politic rămas în
București părea a fi Alexandru Marghiloman,
care militase pentru alianța cu Germania. Prin
casa lui Marghiloman de pe strada Mercur
trecea acum un adevărat pelerinaj – spune
Bacalbașa –, de oameni care îi
cereau protecție. Imediat ce au
intrat în oraș, germanii armatei
von Mackensen au înlocuit prefectul poliției, iar ulterior aveau să
schimbe mai mulți primari, folosindu-se de filogermanii din oraș.
Primul loc în care a mers von
Mackensen după ce a intrat în
București a fost la Palatul Regal
– unde îl aștepta istoricul de artă
Alexandru Tzigara Samurcaș,
cel despre care Mackensen avea
București, Calea Victoriei – 7 decembrie 1916
informația că ar fi copilul din flori
a fost fixat la Hotelul Athenée Palace. În chiar al Regelui Carol I al României. În paranteză
ziua ocupării Bucureștiului, von Mackensen fie spus, această paternitate nu a fost confirîmplinea 67 de ani – iar căderea Capitalei mată vreodată – dar nici infirmată, astfel încât
României era cadoul pentru aniversarea sa. De misterul tatălui lui Tzigara Samurcaș durează
menționat că alte orașe românești de la Sud-Est până azi.
de Carpați, precum Craiova sau Constanța ș.a.,
Este interesant că apoi von Mackensen a
fuseseră invadate încă mai devreme; pentru rechiziționat hoteluri și clădiri mari pentru
populația lor, proba ocupației deja începuse. încartiruirea armatei sale din București. El s-a
Scriitorul Constantin Bacalbașa, martor al ferit să-și pună soldații în cazărmile românești,
evenimentelor, descria astfel starea de spirit a temându-se că poate românii le
locuitorilor Capitalei: „Populația bucureșteană minaseră cu explozive. Pentru a
avea un suflet de timp de pace. Crescuți într-o înțelege povestea Bucureștiului
epocă de trai bun, de liniște, de prosperitate sub ocupație, trebuie să înțelegem
continuă și aproape generală, bucureștenii nu că germanii au avut puțin respect
aveau sufletul pregătit ca să îndure nici lipsurile pentru cetățenii capitalei noastre.
materiale, nici zguduirile morale”. De reflectat Ei credeau că românii, și mai ales
la aceste cuvinte, pentru că ele pot redeveni regele Ferdinand al României,
valabile și azi.
trădaseră Germania. În realitate,
Așadar, trupele germane intrau în București regele Ferdinand, deși german,
pe 6 decembrie 1916, desigur spre bucuria sărbă- s-a dovedit a fi mai patriot decât
toritului zilei, mareșalul August von Mackensen. mulți români.
Unii români curioși, resemnați, au ieșit să vadă
La fel, este interesant că în
parada trupelor de ocupație (desfășurată în armata lui Mackensen (fiind una
zilele următoare), dar cei mai mulți bucureșteni compozită, din germani, autro-maghiari, bulpriveau din spatele perdelelor. Nimic surprin- gari și turci) fiecare dintre aceștia aveau ambiții
zător că armata Puterilor Centrale a defilat diferite. Prima grijă a germanilor, de exemplu,
triumfătoare pe Calea Victoriei și pe Bulevar- a fost să administreze alimentele și să impună
dul Elisabeta de astăzi. Imaginile foto germane sistemul de cartele pentru pâine, carne, comne arată zile mohorâte, ca majoritatea zilelor de bustibil. Cei mai dornici de răzbunare par a fi
decembrie la noi. Imediat după ocupație, ger- fost bulgarii, care nu-i iertau pe români pentru
manii și camarazii lor au trecut la înlocuirea ocuparea Cadrilaterului, în anul 1913. Pe scurt,
denumirilor restaurantelor sau hotelurilor ‒ ba ocupația inamică din Primul Război Mondial
el mai mare rău care se poate întâmpla pentru o țară aflată în război este
ca inamicii să ocupe Capitala statului
respectiv. Cum știți, noi am avut parte de o asemenea experiență, din decembrie 1916 și până
în noiembrie 1918, în Primul Război Mondial.
Vom recapitula aici, astăzi, câte ceva din ceea
ce au făcut inamicii noștri de atunci, după ce
ne-au cucerit capitala.
Bucureștiul a fost ocupat în ziua de 6
decembrie 1916 (pe stil nou), de o armată
germano-austro-maghiaro-turco-bulgară,
condusă de celebrul mareșal german August
von Mackensen, supranumit și „spărgătorul de
fronturi”. Cartierul general al armatei germane
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a fost un amestec compozit de impunere și de
restricții. La Casa Armatei de astăzi s-a înființat
repede un centru de detenție, pentru ofițerii
români. Peste drum, la Casa Capșa, bulgarii
și-au instalat centrul armatei lor de ocupație.
În restul orașului, românii încercau să trăiască
după regulile războiului.
Imediat după ocupație, toate armele, trăsurile cu cai, saltelele de pat, toate obiectele
din metale (inclusiv clopotele bisericilor) au
fost rechiziționate pentru armata adversă. În
media, singurele ziare care mai apăreau erau
cele permise de ocupant. Lemnul pentru foc
era destinat în primul rând armatei Puterilor
Centrale – iar ceea ce mai rămânea se împărțea la populație. În spiritul disciplinei germane,
alimentele au fost rechiziționate, cu prioritate
pentru asigurarea hrănirii trupei. „Intrarea germanilor în București se aseamănă cu intrarea
unei haite de lupi flămânzi” – scria martorul
direct, scriitorul Constantin Bacalbașa.
Desigur, ocuparea Bucureștiului din anii
1916-1918 a cuprins ilegalități, jafuri, violuri
ș.a.m.d. La fel s-a întâmplat în toată România
ocupată, de pe valea Jiului până în Dobrogea.
Totuși, mai trist este că ocupația germanilor,
austriecilor, maghiarilor, bulgarilor sau turcilor
din Primul Război Mondial a fost blândă față
de ceea ce avea să urmeze în 1944, în cel de-al
Doilea Război Mondial.
În România anului 1916, bulgarii au ocupat,
printre altele, și sediul Liceului Sf. Sava din
București, a cărui arhivă s-a pierdut cu acel
prilej. Așa e în război, à la guerre comme à la
guerre – s-ar putea spune. Dar o armată, în
condiții de război, trebuie să se gândească la
faptul că ulterior va urma o pace. Copiii copiilor noștri vor judeca ce facem noi azi.

Bucureștiul sub ocupație germană

Dar poate cel mai dezagreabil spectacol al
ocupației inamice din Primul Război Mondial
nu a fost oferit de armatele străine, ci de către
unii români. Constantin Bacalbașa vorbește
despre comercianți sau negustori bucureșteni
care ascundeau produsele pentru ca apoi să le
speculeze prețul. Morala poveștii noastre este
că războaiele scot la iveală ce este mai urât, în
toate popoarele. ■
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ierre de Boisdeﬀ re, cândva cel mai
avizat istoric al literaturii franceze
din anii postbelici, cunoscut îndeosebi pentru tomul O istorie vie a literaturii
franceze de azi, dar și pentru volumul de
incursiuni critice Poeții francezi de astăzi, îl
încadra pe Jacques Prévert într-un capitol
al cărui titlu contraria: Posteritatea marxismului. Totuși, respectivul capitol era inclus
într-o secțiune mai largă: partea a doua –
Poeții în căutarea unor noi limbaje (v. Les
poètes français d’aujourd’hui, 1973). Este însă
normal să ne întrebăm ce au în comun „posteritatea marxismului” și poezia lui J. Pévert.
La o survolare rapidă ar fi normal să acceptăm categorisirea doar pentru simplul fapt că
Pierre de Boisdeﬀre îl consideră pe poet „un
chansonnier al revoltei”? Oare revolta este un
atribut exclusiv al marxismului? Și, până la
urmă, este de ajuns această formulă critică
pentru a-l trimite pe Prévert în batalionul
căutătorilor de noi limbaje poetice? Mai mult,
dar și mai surprinzător, după ce (re)aduce în
discuție distincția, devenită clasică în literatura franceză a ultimului secol, dintre unul
din principiile suprarealismului – „a schimba
viața” – și altul al marxismului – „a schimba
lumea” – P. de Boisdeﬀre vine către o clarificare apelând la o tradiție poetică în curs de
consacrare în jurul anului de răscruce 1917:
„Poeții autentic revoluționari nu despart cele
două lucruri: S. Esenin, A. Blok, B. Pasternak, V. Maiakovski, toți din U.R.S.S., unde
au devenit suspecți pentru regimul stalinist,
și Jacques Prévert, Eugène Guillevic, Henri
Pichette și reprezentanții «poeziei naționale»
în Franța, câțiva dintre ultimii discipoli ai lui
Louis Aragon (Jacques Gaucheron, Pierre
Gamara, Rouben Mélik) iar apoi Jean Marcenac, Charles Dobzynski și Jean Sénac”. Însă,
concluzionând, Pierre de Boisdeﬀre remarcă:
„În Franța, doar prin implicare în mișcările
suprarealiste, marxiștii au dat tot ce-au avut
mai bun din ei: pentru ei poezia a fost o școală
a libertății.”. În fond, diferențele fundamentale
dintre suprarealism și marxism sunt de natură
ideologică și politică. Suprarealismul viza unitatea vieții în vreme ce marxismul țintea către
totalitatea lumii și un sfârșit fericit al istoriei.
Ideologia primului se aplica pe verticală și
în profunzime, pe când a celui de al doilea a
fost aplicată pe orizontală și la suprafață. În
definitiv, suprarealismul dorea unitatea spirituală a omului reconciliat cu lumea, în timp
ce marxismul visa la dominație politică și la
cucerirea întregii lumi.
În fine, relaționarea lui J. Prévert cu marxiștii ar putea fi acceptată prin intermediul
ideologiei suprarealiste și al revoltei. „Cântărețul revoltei” a fost însă o figură de plan
secund în mișcarea tutelată de André Breton.
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Tandrețe și revoltă
Nu a scris aproape nimic, excepție făcând
semnarea unui manifest antibretonian: Un
cadavre (1930), prima publicare, dar colectivă
– mai semnau Robert Desnos, Jacques Baron,
Jacques-André Boiﬀard ș.a. Trei-patru ani, din
1926 sau 1927 până în 1929 ar fi stat Prévert
sub umbrela suprarealismului. El a fost anexat
de mișcare împreună cu Marcel Duhamel și
Yves Tanguy. Toți trei se făcuseră cunoscuți
sub numele de „grupul din rue du Château”.
Evadarea din suprarealism îl
relevă pe adevăratul Jacques
Prévert care scrie texte pentru
grupul Octobre, de asemenea două scenarii de film și
are un succes fulminant cu
Paroles (1945), până astăzi
cel mai cunoscut volum de
poezii al său.
În dicționarul Les grandes figures du surréalisme
(Alain și Odette Virmaux),
din care am prelevat aceste
informații, se mai spune că,
după despărțirea de grupul
lui André Breton, „un anumit
umor suprarealist a invadat
subteranele de la Saint-Germain-des-Près.”
Spusele aparțin unui comentator al fenomenului pe nume Philippe Audoin. Cât despre
vechea bazilică de pe fastuosul Boulevard
Saint-Germain, ea se leagă de istoria suprarealismului și a lui Jacques Prévert prin faptul
că la doi pași, colț cu alt loc celebru, cafeneaua
„Les Deux Magots”, se află „Café de Flore”,
locul unde, în anii ’30, au performat grupul
Octobre și poetul cuvintelor tandre, numit și
parolier de către același Pierre de Boisdeﬀre.
Parolier pentru că, versurile sale, de o aparentă ușurință a eleganței și a flirtului, par să
fie scrise pentru librete sau pentru cântece în
general, ceea ce este perfect adevărat având
în vedere că destul de multe poeme de ale
sale au servit drept texte pentru unii cântăreți francezi. Cât despre grupul Octobre,
acesta era de fapt o echipă de teatru agitatoric ce se născuse dintr-o facțiune a teatrului
muncitoresc, la acea dată foarte apropiat de
Partidul Comunist Francez și de Confederația Sindicatelor Universitare. Ca atare, această
echipă care l-a adoptat pe Jacques Prévert, a
susținut numeroase reprezentații stradale în
timpul unor mitinguri sau, de multe ori, în
mijlocul muncitorilor greviști sau prin magazinele aflate tot în grevă. J. Prévert a început
să compună texte pentru trupă. Scria piese
scurte sau chœurs, un fel de recitative de grup,
iar rolul recunoscut era difuzarea... ideilor
marxiste în rândul poporului! În tot cazul teatrul ouvrier prevertian agit-pop opus teatrului
burghez s-a bucurat de simpatie în interbelic.

Era aproape de teatrul lui Erwin Piscator și
ridiculiza morga burgheză și pe marii industriași precum în La Bataille de Fontenoy sau
La Famille Tuyau de Poêle.
Născut în 1900, ca și R. Desnos, coautor
și cosemnatar al textului-pamflet Un cadavre,
îndreptat împotriva lui A. Breton însuși, se
înrudește cu suprarealiștii, tot după o remarcă a
lui P. de Boideﬀre, prin „știința [...] de a decapa
lumea de pojghița ei burgheză.” De asemenea
prin „știința […] de a face din
revoltă un cântec pe care și un
copil îl poate fredona.”
Un anumit conformism față
de gustul public de moment,
înclinarea către revoltă și simplitatea „proletară” sunt câteva
din liniile ce „hașurează”
poezia prevertiană, conferindu-i o marcă de autenticitate.
Pe această cale, „canțonierul
revoltei” nu e departe de „textierul mucalit”, fiind un apropiat
al unor șansonetiste celebre
în epocă asemenea lui Juliette
Gréco, Marianne Oswald sau
Agnès Capri.
Jacques Prévert a fost un maestru al versificației, remarcabilă dintr-o privire fiind
„facilitatea de a alinia”, adică de a versifica, de a
juxtapune sintagme și imagini, unele clișeizate
dar salvate prin umorul poetului și prin asociații neașteptate: „O șchioapă și un husar/ un
muncitor și-ai lui copii/ un procuror cu toate
moluștele lui/ un câine cu un orologiu...” sunt
versuri citabile în oricare istorie literară. Însă,
parcă în ciuda sarcasmelor, a imaginilor-surpriză și uneori a argoului, așa cum au ajuns
rapid în vogă, tot astfel s-au ofilit, precum un
buchet de flori oferit galant unei doamne atrăgătoare întâlnite ocazional pe stradă. La fel și
scenariile sale cinematografice, scrise pentru
regizorul Marcel Carné, Copiii paradisului și
Oaspeți de seară. Dezinvolt, J. Prévert jonglează cu poezia. Fără a da mare importanță
figurilor de stil, poetul preferă muzicalitatea,
concizia și forța de sugestie. Pe deasupra, el e
posesorul seducător al inspirației de a pune
alături ironia și tandrețea. Precum acestea:
„Adu-ți aminte Barbara/ Ploua neîncetat la
Brest în acea zi/ Iar tu pășeai surâzătoare/
Înfloritoare încântată șiroind/ Prin ploaie.”
Sunt versuri ce ne pot evoca pe loc ecourile
cine știe cărei șansonete.
De la „trecerea liminară prin suprarealism”,
apoi la grupul Octobre, în final ajungând la
umor și ireverență, Jacques Prévert este oricând ilustrativ pentru poetul anarhist și
copilăros, gentil și familiar, șarmant și provocator, care a sfidat cu nonșalanță dogmele și
doctrinele. ■
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Optimism
În lunea cea luminată

Stare de fapt

Se deschide o ușă
un pahar alunecă
de pe marginea mesei
în lunea cea luminată
și mușcă nisipul
ucenicul care a măturat deja
malul oceanului
de tot felul de întâmplări
întoarce roaba și iese din cadru
plecarea lui întoarce și direcția vântului
și haina multicoloră a sfintei depresii
care-l încearcă pe Barabas

Pe brațele mele o fabrică
de țesături de mătase
s-a dărâmat lăsând loc
unui depozit de hârtii de carton
s-așază neputința în epitelii
și gudronul peste linia de plutire
ca să nu se înece
privirea se zbate și se agață
când de-o brândușă de toamnă
când de scara pe care ultimul diavol
din trupa de amatori
o tot scurtează-n amiaza mare
cu ditamai fierăstrăul

De partea cealaltă
Când treci ața prin ac
doar din câteva încercări
și te bucuri
de parcă ai fi reușit
să împingi gâtul cămilei
de partea cealaltă a golului
tot mai șiret și mai mișcător
zornăie zorii bat în alămuri
se face soare în lumea
deja învățată cu negura
țopăie razele prin măduva oaselor ei
se curăță ca și cum n-ar fi fost
mucegaiul dintre coperțile
Cărții de căpătâi

U

Cădere și decădere
Cum lovește fusul orar
între sinapse între clavicule
dimineața cu un fel de sable boantă
seara cu aripa unei mașinării zgomotoase
la tine nămeții portocalii ascund pasul Satanei
la mine praful Saharei întunecă ochii Buneivestiri
se desprind cele de nedesprins
se lipesc unul de altul firele
toxice ale ultimei țesături planetare
o să bocim fiecare la el acasă
pe marginea gropii
căderea legăturilor pe WhatsApp
și decăderea fostelor mari orizonturi

Cât de lung e minutul mortului?
Secunda decedatului?
Ora despăgubirii retezatului?
Întrebări fără noimă îmbulzesc
buzele pe drum de-a fi întrebate.
O bluză albastră flutură sub geam.
O blană de vulpe atârna de cârlig.
Autobuzul nu se mai oprește aici.
Un petic de ziar zboară în vânt.
O adresă. Un mormânt de închiriat.
Nu se revede și nu se recitește nimic.
E pustiu peste și sub pământ.
Telefonul nu sună ecranu-i pe moarte.
S-a mișcat ceva în lada de gunoi.
Urmează să fluture un petic de film
și o zdreanță din cartea de puroi.

Optimism cu operație
Veselia se încrucișează cu plictiseala.
Se naște mileniul trei. Morți trecuți nu
ajung să-și dea cu părerea despre uman.
Roboții-s aliniați în vitrina viitorului
noi părțile de schimb le vizionăm cu
dorința de a le colecționa ca timbre.
Din când în când apare un șaman
să ne pună pe noi în vitrină și pe roboți
în stradă vizionându-ne marfa umană.
E vară și frig banii-s de pomană
dar comerțul cyber strălucește
în fiecare geam când ne schimbăm pe rupte
din roboți în umani și din silicon în fructe.

Philip Roth – o viață în slujba literaturii

nul dintre cei mai cunoscuți autori
americani contemporani (alături de
Norman Mailer, Thomas Pynchon și
Saul Bellow), Philip Roth, câștigător a numeroase premii literare, inclusiv Pulitzer Prize
(și aflat mereu pe lista scurtă pentru Premiul
Nobel) a decedat în 22 mai, la vârsta de 85 de
ani. În decursul vieții, a publicat numeroase
romane pentru care a fost distins cu cele mai
importante premii din lumea literară, iar lucrările sale au fost rapid traduse și s-au bucurat de
o largă apreciere, atât în cercurile specialiștilor,
cât și în rândul publicului larg. Printre acestea,
cele mai cunoscute sunt Complexul lui Portnoy
(1969), Teatrul lui Sabbath (1995), Pastorala americană (1997), Pata umană (2000),
Complotul împotriva Americii (2004), unele
dintre ele fiind recent ecranizate. Ficțiunea
sa abordează aspecte controversate, realități
complicate și probleme ale societății americane
după anii ’60, printre temele sale predilecte
numărându-se condiția evreității și corelațiile
cu masculinitatea, erosul și societatea, istoria americană, rasismul, cultura de consum,

religia și conștiința; complexitatea unor astfel
de teme, precum și maniera specifică de abordare, au determinat o receptare imensă, din
care nu au lipsit criticile (întemeiate sau nu)
sau reacțiile extatice. De altfel, primele articole scrise în cele mai importante
publicații de după moartea autorului
înregistrează tocmai astfel de reacții
ambivalente cu privire la ficțiunea lui
Roth – așa cum reiese, de exemplu,
din articolul semnat de Sam Lipsyte
în „The New York Times”: Philip
Roth’s „Toxic Masculinity” – semn că
autorul a reușit să inventarieze și să
pătrundă, prin intermediul operei
sale, cele mai riscante și complexe
aspecte ale umanului. În anul 2012,
a anunțat că nu va mai publica niciun roman,
iar la începutul anului 2018 a oferit și o explicație pentru acest fapt, afirmând că nu mai are
vitalitatea mentală și condiția fizică necesare
întreținerii unui astfel de efort, refugiindu-se
în lectură, participând la concerte și petrecând
timp cu prietenii și familia.

O figură proeminentă a literaturii secolului
XX, Roth a abordat subiectele sale predilecte cu
ironie, umor negru, seriozitate și, uneori, cu idealism, tocmai acest melanj de senzații și sentimente
fiind atât de apreciat de către lectorii pasionați. În
ultimii ani din viață, autorul
american se număra printre
favoriți în vederea decernării Premiului Nobel care, din
nefericire, nu îi mai poate fi
atribuit. Valoarea operei sale
nu rezidă însă în multitudinea de premii decernate sau
în distincțiile de care s-a
bucurat de-a lungul timpului: cariera postumă a
romanelor sale va fi conferită
de curajul și autenticitatea unei voci auctoriale
care impresionează, terifiază, extaziază și, mai
important, determină poziționări, reevaluări,
discuții complexe și necesare. Philip Roth a fost
una dintre cele mai puternice voci ale generației
sale și va rămâne unul dintre scriitorii majori ai
literaturii americane. ■
Oana BĂLUICĂ
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upă ce a analizat postura omului întors
cu spatele și tema „nocturnelor” în
teatru și artele plastice, eseistul George
Banu ne propune o incursiune fascinantă în alt
aspect al realităţii mai puţin analizat, văzut ca
secundar și chiar ignorat, deși este prezent nu
doar în arte, ci în viaţa noastră cotidiană, în
volumul Ușa, o geografie intimă (Ed. Nemira,
2017, traducere de Anca Măniuţiu, cartea
apărând iniţial în 2015 la
editura pariziană Arléa).
Ușa sau poarta, ambivalenţă pe care limba
franceză nu o marchează,
„la porte” fiind termenul
care desemnează ambele
realităţi înrudite, se dovedește a fi depozitara unui
revelator mănunchi de
semnificaţii, de relaţii pe
care le stabilește cu interiorul, exteriorul sau diversele
personaje care o străbat, de
figuri multiple și postúri
pe care le determină sau le
încadrează. Aflată într-un
raport minor cu fereastra
vedetă, modesta ușă se
impune în interpretarea
lui George Banu ca actant
principal al organizării spaţiului interior, ca
mijlocitor între interior și exterior, în diversele
contexte în care este utilizată. Avem o varietate
care ni se pare firească la lectură, dar de o bogăţie pe care nu cred că am conștientizat-o și care
ni se impune abia acum, din privirea atentă și
calmă a autorului: uși principale și secundare,
interioare, uși primitoare, care te invită să intri
și uși care îţi impun forţă și interdicţie, cum sunt
cele ale închisorilor sau băncilor, uși deschise,
închise și întredeschise, securizând un spaţiu,
invitând la evadare, dar și uși ezitante, ambigue, al căror sens este dat de personajele care
fie se strecoară în interior, fie ies tiptil, fie trag
cu ochiul. Transparenţei naturale a ferestrei i
se impune opacitatea fundamentală a ușii, care
delimitează spaţiul privat de cel public, invită la
recluziune, protejează și oferă un confort al intimităţii. De altfel, cum bine subliniază autorul,
ușa este creatoare a intimităţii.
Cartea este alcătuită din patru părţi, fiecare
circumscriind o zonă de explorare a universului
ușii: „Amprente și frontiere”, o introducere cu
puternic accent personal, care trasează principalele sensuri (inclusiv o analiză a câmpului lexical
al ușii) și direcţii de analiză ale temei și motivează alegerea ei; „În inima spaţiului intim”, în
care sunt analizate, pe rând, componentele ușii,
fiecare cu semnificaţiile și variaţiile sale formale,
materialul din care este construită, privilegiat
fiind, desigur, lemnul, pragul ușii, extrem de

Cronică
literară

Scrisul Românesc

Alte uși, alte încăperi
semnificativ, cadrul sau tocul ușii, vizeta, căreia
i se opune gaura cheii, postura specială a ușii
întredeschise, „chei, lacăte, zăvoare”; „Melancolia spaţiului intim”, în care sunt analizate diverse
reprezentări ale interiorităţii, de la cele familiale, din pictura flamandă sau nordică, până la
mediul carceral; „Dincolo de spaţiul intim”, în
care ușile devin ele însele actori principali, nu
mai sunt privite în funcţie de interioritatea pe
care o delimitează, ușile lui
Degas, Magritte, Paul Delveaux, Antoni Taulé, Félix
Labisse, Dorothea Tanning, Lucien Coutaud sau
Francis Bacon, ușile întredeschise ale lui Salvador
Dalí, Cremonini, Charles
Matton etc.
Spre deosebire de
celelalte cărţi în care se
intra deopotrivă în lumea
teatrului și a picturii, în
volumul de faţă George
Banu se concentrează mai
mult pe discursul plastic,
deși nu lipsesc niciodată
referinţele la teatru și, de
multe ori, la literatură. Dar
analiza este centrată, de
această dată, pe diversele
reprezentări plastice și mai puţin pe cele din
alte domenii artistice. De la pictura clasică flamandă, trecând prin cea franceză sau nordică și
până la avangardă, pop-art și pictură contemporană figurativă, opere diverse tematic și variate
stilistic sunt analizate sau servesc drept exemplu pentru multiplele semnificaţii și ipostaze ale
ușii/porţii. Referinţele sunt dublate de trimiteri
la literatură, de la Balzac și Stendhal, cei care
focalizează atenţia spre interiorul burghez, după
dezlănţuirea de exterioritate romantică, până
la Kafka, în al cărui roman Procesul întâlnim
un pasaj simbolic extraordinar privind deschiderea semantică și însemnătatea originară a
ușii/porţii, dar și Milan Kundera și mulţi alţii.
Referinţele teatrale, dar și cinematografice, de
această dată, abundă și ele, de la Murnau la
Bergman, de la Shakespeare și Cehov la Strindberg și Wolfgang Brochert.
De asemenea, latura speculativă este dublată
de cea biografică, personală, confesivă și asupra
acesteia aș insista, căci ea ne devoalează, implicit, și o ars poetica, profesiuni de credinţă care
se pot extinde asupra întregului demers eseistic
al autorului. Așa cum spuneam și în alte texte,
mi-a plăcut mereu această implicare biografică
a eseistului George Banu în subiectele pe care
le abordează. Astfel, un obiect neutru de studiu
devine unul intim, asumat ca parte din identitatea proprie și pe care te invită, indirect, să-l
împărtășești. Simţi cum, pe neașteptate, temele

sale devin ale tale și te obligă să ţi le asumi, să
le interiorizezi și să te raportezi la ele. În acest
caz, referindu-se la relaţia complementară dintre
fereastră și ușă, binom în care mereu fereastra
a fost cea privilegiată, George Banu ne mărturisește că „Unii dintre noi se pot simţi atrași să
îndrăgească ceea ce nu se expune, nu provoacă
entuziasm, ceea ce rămâne marginal, și nu central. E familia căreia îi aparţin. […] De ușă, în
adâncul meu, nu mă îndepărtez niciodată. Ea
mă seduce, ca un contrapunct polemic la entuziasmul de care se bucură fereastra, destinată
mereu unui rol de prim rang. De când mă știu,
am preferat rolurile secundare, deoarece exprimă
retragerea și prezenţa discretă. Ele rămân undeva
la margine, refractare la frontalitate și la expunerea afișată, te îmbie să le dibuiești, să le scoţi la
lumină din modestul lor refugiu, să le descoperi
și să le abordezi pe îndelete. Ele reclamă lentoarea privirii. Rolurile secunde evocă o dimensiune
ascunsă, nu atât inaccesibilă, cât disponibilă în
mod discret: ele nu cer efort, ci atenţie.”.
Aceasta este o mărturisire care trece pragul
cărţii, nu doar spre Spatele omului, lucrare
invocată de autor, ci spre multe dintre temele
urmărite de criticul și cercetătorul George Banu
în cărţile sale: repetiţiile, tema supravegherii,
cortina, teatrul nipon (devenit sursă de inspiraţie pentru mulţi regizori moderni europeni,
și totuși marginal sau cel puţin exterior „canonului occidental”) etc. Toate vin să confirme
preferinţa pentru secundarul semnificativ, care,

Florea Firan și George Banu la lansarea cărții sale

printr-o mai atentă investigare, ni se relevă ca
extrem de interesant și complex, dacă nu chiar
central. Căci dialectica centru-periferie, după
cum știm, este una problematică și dependentă
de poziţionarea și maniera privirii. Depășind
această dihotomie, George Banu propune,
implicit, o structură rizomatică a universului,
în sens deleuzian, în care fiecare element este
semnificativ și poate să-și asume centralitatea.
Și cu această nouă carte, Ușa, o geografie
intimă, eseistul George Banu ne invită să intrăm
pe un teritoriu aparent familiar, dar a cărui
complexitate o descoperim/ conștientizăm abia
atunci când ne cufundăm în meditaţiile, observaţiile și referinţele atât de bogate și diverse pe
care ni le oferă cu generozitatea cu care ne-au
răsfăţat, de altfel, toate cărţile sale. ■
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emersul lui Alex. Ștefănescu (aproape
hazardat), de a se adresa cititorilor de
azi, sperând a-i face să se apropie de
poezia lui Eminescu, are un farmec aparte, pe
care îl descoperi, pe care îl guști abia când te
așezi în postura criticului ce se ambiționează
să citească poem cu poem („exclusiv poemele
antume”), tălmăcindu-le tinerilor noștri (Eminescu, Poem cu poem. La o nouă lectură. Editura
Alfa, Grupul editorial ALL. București, 2017) care,
în majoritatea lor, nu citesc niciodată, de bună
voie, vreo carte, rămânând robiți internetului,
lipsiți de orice interes pentru literatură, indiferent dacă e autohtonă sau străină,
clasică ori contemporană, dobândind astfel un orizont cultural
redus, nu numai datorită școlii
(în bună măsură întors la condiția
de pe vremea lui Creangă, după
cum știm – un minunat mijloc
de tâmpenie) ci și a cinematografiei, a televiziunii etc., care
programează zilnic, aproape în
exclusivitate, filme cu bătăi între
bandiți, cu gangsteri cinici, cu
monștrii supermani, cu agresiuni
sexuale ș.a., promovând o moralitate fără moralitate și prezentând
drept modele de viață niște brute,
în cele mai bune cazuri niște rudimentari ce par a
salva, în intenția lor benefică, după înțelegerea și
priceperea lor suspectă, universul aflat în vizorul
unor forțe malefice din cosmos sau de oriunde
altundeva unde domnește piaza răului.
În atari condiții, exegetica eminesciană din
ultimele decenii a devenit un corpus în sine,
rupt de lume, cultivată în sine și urmărită de un
public restrâns, acela al specialiștilor, al celor
interesați la propriu de operele de artă, al cercetătorilor, retrasă într-o zonă de preocupări
ce nu pare să aibă vreo legătură cu cititorii,
pe care de altfel îi ignoră cu bună știință,
socotindu-i inapți a înțelege incursiunile
subtile în temeiurile filosofice ale operelor
eminesciene și în general ale culturii adevărate. Alex. Ștefănescu îi amendează pe aceștia,
pentru elitismul lor: „S-a ajuns la aberații, la
considerații critice cu totul străine de poeziile lui Eminescu. Multe cărți de specialitate,
până și manualele școlare sunt pline de ele”,
căutând o întoarcere „la text”, în care să încerce
a descifra „ce anume emoționează și prin ce
mijloace”, generațiile noastre tinere. Misiune
dificilă dar provocatoare, ce se potrivește de
minune însă, unui spirit critic mucalit, plin
umor, de vervă și miștocar, la urma urmelor,
ca să folosesc un termen din limbajul uzual
al prezentului, cultivat de cei dispuși a stâlci
limba română prin preluarea, după ureche și
fără să cunoască spiritul gramatical al limbii
materne, cuvinte străine ori fabricate în spirit
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Eminescu –
Poem cu poem
propriu, vezi Doamne, în chip de neologisme,
necesare evoluției limbajului tehnic curent.
Alex. Ștefănescu citește, așadar, poeziile,
explicându-le cuvânt cu cuvânt, metaforă cu
metaforă, în grila capacității de receptare a tânărului (posibil) cititor de azi, intrând în pielea
acestuia și prefigurând o punte de legătură dintre
preocupările cititorului de azi cu acelea ale cititorului dintr-un secol trecut, când lumea era
alta, relațiile dintre oameni altele. Și are dreptate
să elimine din interesul curent, destule poezii, cu
oricâtă bunăvoință de a explica valoarea lor din
punct de vedere istoric, pentru că azi alcătuiesc
o formulă lirică de exprimare ce
nu se potrivește deloc sensibilității contemporanilor noștri.
Așa, bunăoară, în poezia de
debut a lui Eminescu: „De-aș
avea o floricică/ Gingașă și tinerică” – versuri puerile, depășite
cu totul din punct de vedere
emoțional. Sau din O călărire în
zori: „Roz-alb-auroră, cu bucle
de aur/ Sclipinde-n rubin,/
Revarsă din ochii-i de lacrimi
tezaur/ pe-al florilor sân”.
Probabil T. Maiorescu intuise încă de atunci vetustețea,
veștezirea în timp a unor asemenea imagini, eludând poeziile din „Familia”, ce
nu figurează în primul volum editat de el. Alex.
Ștefănescu e atent însă și atrage atenția asupra
acelor versuri, asupra acelor metafore ce merită
a fi reținute și asupra cărora insistă în mod special. Iată, în Mortua est!, după ce discreditează
„limba de lemn a retoricii romantice” în care este
concepută poezia, nu ezită să exclame: „găsim
fulgurații de poezie bună”, în „versuri de o remarcabilă forță de sugestie: «Argint e pe ape și aur în
aer»”, insistând: „tabloul nocturn are o măreție
reală, evocând inspirat arhitectura misterioasă
a norilor și solemnitatea trecerii lente a lunii
printre ei (…) fluorescența văzduhului rămâne,
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în plan poetic, exclusivitatea lui Eminescu”.
O asemenea lectură e cu totul fericită însă
numai în ideea că există cineva, un profesor,
un părinte, oricine, care să-l ia deoparte pe
It-istul împătimit (de cel rămas analfabet în
satul… tradițional, ce să mai vorbesc?!) și să-l
oblige, într-o primă fază, măcar, să asculte o
atare hermeneutică. Altfel, incursiunea lui Alex.
Ștefănescu rămâne, vorba unui unchi de-al meu
de la țară, mucalit și el: „Zadarnic de frumoasă”.
Pline de expresii, în lungul exercițiului critic,
ce au alura unor teribilisme, acestea sunt oferite
în nădejdea că pot trezi, la o adică, pe cititorul
pentru care, cum zicea unul dintre combatanții
de la „Dilema” de odinioară: „Mie Eminescu
nu-mi spune nimic”. Criticul știe să-i păcălească,
pe asemenea cititori, arogând o atitudine confraternă în limbajul exponențial, introducându-i
astfel treptat în temeinice analize literare, cu
trimiteri la istorie, la cultură, la mitologie etc.,
realizând astfel într-adevăr o lectură nouă, simplificată dar pe înțelesul nivelului celor mai de
jos cititori, fără orgoliul de a fi „cu orice preț,
original” întrucât scopul său nu este acela de a
excela între eminescologi ci de a da publicului o
carte pe-nțelesul vulgului (Vorba lui N. Manolescu: Pentru cei care citesc), pentru aceia care
în cei treizeci de ani de libertate, de manifestare
civică și politică, administrația i-a pierdut din
vedere, în privința școlarizării (a copiilor).
Merită a fi reținute discursurile explicitare
pentru poeme ca Rugăciunea unui dac, Ciclul
Scrisorilor, Oda (în metru antic), Luceafărul,
Veneția și multe altele.
În condițiile în care la finalul volumului,
într-o masivă Addenda, sunt antologate toate
poeziile comentate în corpusul analitic, putem
considera că avem de-a face cu o nouă ediție critică a antumelor lui Mihai Eminescu, demnă de
tot interesul pentru că ea ilustrează deplin nevoia
ridicării generațiilor tinere (de după Revoluție)
la conștientizarea condiției lor intelectuale, de
care cei îndreptățiți a o face azi, nu se preocupă. ■
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iindcă mi-e teamă că nu aș putea menține justa distanță critică, nu am scris
niciodată texte encomiastice despre
prietenii apropiați (și mă refer la aceia puțini,
pe care ți-i selectezi cu grija cu care îți alegi
căminul sau meseria potrivite). Încalc această
regulă astăzi, fiindcă simt și știu că acest prieten al meu nu a primit niciodată nici atenția,
nici recunoașterea pe care un
intelectual de calibrul său le-ar fi
meritat cu prisosință. Prietenul
se numește Mihai Ene.
Mihai este cald, deschis,
jovial, afabil și solar. Calitatea
sa fundamentală este însă profunda încredere în capacitatea de
transformare a semenului, adică
o specie de umanism, în înțelesul
originar al termenului. Un filosof pe care îl prețuim amândoi,
Jean-Paul Sartre, scria odată că
„existențialismul este un umanism”. Mihai ar spune că „existența
însăși este o formă de umanism”, în absența
căreia viața devine nu numai insuportabilă, ci
de-a dreptul inutilă. Această grijă fundamentală față de aproape, care pe alții, mai sensibili la
semnalele imaginare furnizate de transcendent,
i-ar îndrepta spre religie, îl îndreaptă pe Mihai
spre angajamentul politic și spre valori precum
egalitarismul, lupta pentru drepturile comunității LGBT, feminismul, combaterea rasismului,
cosmopolitismul. Simpla enumerare anterioară
sugerează că Mihai este, ca mine și ca aproape
toți intelectualii occidentali pe care-i cunosc, un

C
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Scrisoare despre un prieten
de aproape
om esențialmente de stânga. Nu vă grăbiți însă
să aplicați etichete infamante, instigați, poate, de
toxinele degajate de propaganda conservatoare
de la noi: stânga îmbrățișată de el este cea care
informează gândirea socialistă din Franța, pe cea
laburistă din Anglia sau pe cea democrată din
America. Autoproclamatele partide de stânga
din România sunt doar facțiuni naționaliste
cu iz populist, care fac concurență neloială celor ce visează la
monarhie și la vot cenzitar.
Dar, dincolo de această
schiță de portret, limitată de
spațiul pe care-l am la dispoziție, trebuie să vă mai vorbesc
despre un lucru important.
Mihai tocmai a publicat al
doilea său volum de eseuri,
intitulat Jocurile Thaliei. Ipostaze ale actului teatral (Craiova,
Scrisul Românesc Fundația-Editura, 2018). În această
carte, sunt reunite, în urma
unei selecții riguroase, articole și cronici dramatice pe teme dintre cele mai diverse, toate
însă subsumate avatarurilor acestei arte performative. Spiritus rector teatral al lui Mihai pare a
fi întrupat de profesorul George Banu, căruia îi
sunt dedicate nu numai câteva pagini dense și
inspirate, ci chiar și un interviu inedit la final.
La nivel structural, descoperim mai întâi
un Argument și o succintă Introducere cu
caracter teoretic, din care aflăm că autorul,
descriind întâlnirile memorabile cu teatrul de
pe parcursul tinereții, consideră arta dramatică

„un teritoriu al cunoașterii de sine, dar și al
cunoașterii lumii, al dialogului prin excelență, al armonizării contrariilor, al netezirii
asperităților sau al distrofiei demonstrative,
al recunoașterilor și identificărilor, dar și al
despărțirilor și replierilor” (p. 12). Apoi, cele
trei etaje ale arhitecturii volumelor sunt decupate elegant, pe trei coordonate fundamentale:
scenă, text și receptare, corespunzând, grosso
modo, dimensiunilor performativă, scriptică și
de reacție critică. Secțiunile majore ale cărții
sunt atent echilibrate, iar resursele bibliografice,
nu foarte numeroase, sunt exploatate cu deosebit talent. Ca element de mare interes în ordinea
interpretării, trebuie precizat că sunt discutate
mai multe spectacole prezentate în cadrul unor
ediții trecute ale Festivalului Internațional Shakespeare, precum câteva versiuni ale lui Hamlet,
dar și Macbeth sau Visul unei nopți de vară.
Mihai se apropie de lumea Thaliei cu aceeași empatie calină cu care își tratează prietenii.
Actorii de pe scenă îi devin personaje intime,
cu care stabilește punți de dialog la mai multe
niveluri și pe care le cheamă la rampă ori de
câte ori mesajul critic trebuie să devină transparent în ochii lectorului curios. Infatigabil
mediator între scenă și privirea spectatorului,
Mihai devine un traducător al jocului histrionic, interpretându-l și făcându-l astfel accesibil
publicului larg.
Scrise cu nerv și cu aplomb, rândurile
care compun volumul recent apărut dau justa
măsură a unui tânăr intelectual de mare talent
din cultura noastră și prefigurează, simultan,
un destin critic imposibil de ignorat. ■

185 de ani de învățământ românesc

olegiul Național „Elena Cuza” din Craiova, prima școală de grad mediu de fete
din Principatele Române, a aniversat pe
18 mai a.c. 185 de ani de existență. O sărbătoare
a învățământului românesc care a fost onorată cu
prezența, alături de oficialitățile locale, de Alteța
Sa Regală Principesa Maria a României, ca invitat special care a înmânat premiile și diplomele
elevilor olimpici și profesorilor coordonatori.
Colegiul Național „Elena Cuza” își are
începuturile în anul 1833, ca Pensionul

„Lazaro-Otetelișanu”, inițiativă a
vornicului Iordache Otetelișanu,
„mare patriot și iubitor de cultură”.
Din 1868 devine instituție de stat
și cunoaște o evoluție ascendentă,
în ultimii ani dobândind gradul
de Colegiul Național cu numele
„Elena Cuza”, în care se predau
limbile franceză, engleză, germană și spaniolă.
Toate acestea au fost aflate de cei prezenți din
cuvântul directorului Liviu Cotfasă și al invitaților care au participat la acest eveniment.
*
În 29 mai a.c. programul Colegiului a
cuprins întâlniri ale foștilor elevi și profesori
cu actualii elevi și profesori ai liceului, având
ca invitați pe istoricul Adrian Cioroianu, fost
elev, și Florea Firan, fost profesor, o perioadă
și director al prestigioasei instituții. Cei doi
invitați au lansat și cărțile lor recente: Adrian

Cioroianu – Aproape un secol de dinastie.
Povestea monarhiei de ieri pentru tinerii de azi
și de mâine, Florea Firan – Amprente și voci,
volum care cuprinde 41 de scriitori români
din țară și diaspora prezentați monografic.
Despre cartea lui A. Cioroianu a vorbit și
Sorin Damean, decanul Facultății de Istorie,
Universitatea din Craiova. O lecție de istorie și de literatură română primită cu interes
de participanți și îndelung mediatizată de
mass-media. ■
Georgiana OPRESCU
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Premiul Nobel pentru Literatură
2018 nu va ﬁ acordat

ată o știre care a bulversat mapamondul și a
stârnit nenumărate comentarii în presă, la
radio și televiziune, în toată media. Comitetul suedez care decernează Premiul Nobel
pentru Literatură a anunțat, la sfârșitul lunii
aprilie, că va lua măsura extraordinară de a
nu alege un laureat acest an, și aceasta nu din
lipsa unor autori care să merite înalta distincție, ci din pricina unor probleme interne și a
ultragiului public care a înconjurat grupul din
pricina unui scandal produs de abuzuri sexuale. Academia suedeză a precizat că va amâna
premiul pentru literatură 2018 până anul viitor,
când vor fi aleși doi laureați. Va fi, astfel, pentru
prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, când Comitetul suedez decide să
nu acorde într-un an unul dintre cele mai râvnite și respectate premii. Academia, observă
„The New York Times”, e implicată numai în
decernarea distincției pentru literatură, astfel
încât niciunul din celelalte Premii Nobel nu
va fi afectat.
Deși, în principiu, premiile se decernează
anual, ele pot fi amânate sau chiar neacordate
într-un anume an „când o situație în interiorul instituției care acordă distincția este atât
de serioasă și de așa natură încât acordarea
premiului și-ar pierde credibilitatea” a spus
Carl-Henrik Heldin, director al Fundației
Nobel, cea care guvernează toate premiile,
într-o declarație postată online. Și continuă:
„criza din Academia Suedeză a afectat în mod
extrem de negativ Premiul Nobel. Decizia
de a nu acorda anul acesta distincția pentru
literatură subliniază foarte clar seriozitatea
situației și va contribui la perpetuarea reputației câștigate în atâta vreme de
către Premiul Nobel.”
Peter Englund, un membru al
Academiei, a declarat că decizia
de a nu se acorda premiul pentru
literatură acest an este cum nu se
poate mai înțeleaptă în contextul
conflictelor interne din instituție, a acuzațiilor de violență și
hărțuire sexuală, lucruri care au
minat profund încrederea opiniei
publice în competența Academiei
și în valoarea premiului în sine.
Cine, se întreabă el, ar accepta
Nobelul pentru literatură în
aceste circumstanțe?
Anunțarea că în 2018 nu va
fi decernată distincția pentru literatură a fost
numai ultimul dintr-o serie de incidente ale
Academiei, care, venind în contextul puternicei mișcări #MeToo, a făcut mare vâlvă în toată
lumea. La rădăcinile acestei crize fără precedent a prestigioasei instituții suedeze, înființată
în 1786 și aflată și astăzi sub patronajul regal,
sunt acuzațiile împotriva lui Jean-Claude

Arnault, cunoscut fotograf francez și o figură
majoră în cultura suedeză, căsătorit cu scriitoarea Katarina Frostenson, ea însăși membră
a Academiei. În noiembrie anul trecut, ziarul
suedez „Dagens Nyheter” a publicat declarațiile detailate a optsprezece femei care îl acuză
pe Jean-Claude Arnault de hărțuire sexuală și

abuz fizic, între care chiar și viol, pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, în Franța și
Suedia, inclusiv pe proprietăți ale Academiei
din Paris și Stockholm. Mai mult decât atât, la
aceasta se adaugă hărțuirea sexuală de către el,
într-un loc public, a însăși Prințesei Victoria.
De mai mulți ani Arnault și Frostenson sunt
proprietarii clubului Forum din Stockholm
unde au loc expoziții, lecturi și performanțe
cu personalități culturale proeminente, incluzând și laureați ai Premiului Nobel. Închis
acum, clubul era parțial finanțat de Academie, ceea ce s-a dovedit a fi un clar conflict
de interese. Cum scandalul se desfășoară chiar
zilele acestea „pe viu”, aceeași publicație suedeză „Dagens Nyheter” raportează despre o

investigație internă a Academiei care a ajuns la
concluzia că Arnault ar fi comunicat în avans
numele a șapte laureați Nobel – subiect de
pariuri foarte mari – între care Bob Dylan în
2016 și Harold Pinter în 2005.
Față de toate acestea, Jean-Claude Arnault,
prin avocatul său Bjorn Hurtig, se declară
nevinovat și desfidă toate acuzațiile care i s-au
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adus, adăugând că Arnault a devenit o inocentă „victimă a unei vânători de vrăjitoare” și
că acuzațiile ar fi fost făcute „cu singurul scop
de a-i știrbi prestigiul”...
Nu altfel a reacționat, la început, patriarhala Academie suedeză care ar fi preferat să
nu deschidă o investigație, ci mai degrabă să
lase lucrurile așa cum sunt. Dar era deja prea
târziu, toată media suedeză cerea să se facă
ceva. Criza s-a escaladat cu neașteptata decizie
a Academiei de a o elibera pe Sara Danius din
funcția de secretar permanent, în fapt șeful
oficial al grupării, prima femeie care deținea
acest post. Ea devenise incomodă dezvăluind
legăturile dintre Arnault și Academie, dintre
Academie și Forum și angajând o firmă de
drept care să investigheze Academia. Demiterea ei a stârnit un val de proteste în Suedia,
afirmându-se că o femeie a fost pusă să sufere
din pricina comportamentului ultragiant al
unui bărbat și pedepsită pentru că a încercat
să modernizeze Academia, să introducă transparență și spirit de răspundere într-o instituție
opacă și vetustă. Și lucrurile nu s-au oprit aici.
Trei membrii din cei 18 ai Academiei au demisionat în semn de protest pentru menținerea
Katerinei Frostenson în Academie. Apoi au
demisionat Sara Darius și, finalmente, Katerina Frostenson însăși. Asta a lăsat Academia
cu 10 membri activi, număr insuficient (trebuie minimum 12, după regulile inițiale) ca
să se poată vota. Dar membrii Academiei sunt
numiți pe viață și regulamentul organizației
nu permite retragere, demisie sau înlocuirea;
membrii care o părăseau erau considerați
membrii inactivi, dar nu puteau fi înlocuiți.
Asta până acum. Căci a intervenit regele Carl XVI Gustaf,
care patronează Academia, și a
spus că a urmărit ultimele evenimente „cu multă îngrijorare”
după care a decis să schimbe
regulamentul instituției, în așa
fel încât membrii să poată demisiona, de asemenea Academia va
putea înlocui acei membrii care
au fost inactivi pentru o perioadă
de doi ani. Aceasta a constituit o
rară intervenție a monarhului, al
cărui rol, cel puțin până acum,
era mai mult unul ceremonial.
Cât despre Arnault, procurorii
au afirmat că trebuie să renunțe la
parte din probele împotriva lui din lipsă de
evidențe. Dar procedura judiciară este abia la
început și, slavă Domnului, e în văzul lumii,
în ochiul întregii opinii publice. Iar Academia,
cu noul regulament, este de așteptat să facă
totul pentru a-și redobândi credibilitatea și a
demonstra că nu este anchilozată, ci pricepe și
lumea dinafară! ■
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Adrian
SÂNGEORZAN

M

ă uitam la ei cu coada ochiului și
știam bine cu cine am de-a face.
Stăteau liniștiți în sala de așteptare,
deși se vedea că nu se simțeau deloc în largul
lor acolo. Dar cine se simte bine când vine
la doctor? Fata avea 16 ani și stătea cu capul
în jos, supusă ca o roabă, dar cu o privire vie
și neînfricată de pasăre care știe că dacă vrea
poate scăpa din colivie. Era frumoasă, îmbrăcată îngrijit și aștepta cuminte cu mâinile în
poală. Era cu tatăl ei, un bărbat mai tuciuriu
cu pălărie neagră și mustața răsucită în sus
și cu mama, o femeie cu fața ușor brăzdată
prinsă între două vârste și două cosițe groase
și negre împletite cu multe panglici colorate la
capăt. N-aș fi putut ghici câți ani are, pentru
că țiganii au copii foarte de tineri și rămân ei
înșiși tineri până târziu în viață. Se îmbolnăvesc rar și au o rezistență mare la frig, foame,
arșiță, boli și toate mizeriile vieții. Până spre
50 de ani când toate câte s-au adunat, se întorc
împotriva lor și îmbătrânesc brusc. Nu vorbesc de cei pe care-i văd eu acum la New York,
ci de cei care pe vremuri duceau cu adevărat
o viață nomadă.
Eu încă am apucat să-i văd colindând
prin Ardeal în căruțele lor cu coviltir trase
de cai costelivi, înconjurate de câini și copii
mici goi goluți care mișunau peste tot. Când
venea șatra de țigani nu puteai să nu-i bagi
în seamă, deși toți încercau din răsputeri să-i
ignore. Nu-i priviți, nu le vorbiți, nu intrați în
contact cu ei, ăsta era cuvântul de ordine când
apăreau. La țară oamenii își închideau porțile
și scoteau de pe lanț câinii. Până la urmă se
așezau la marginea satului unde făceau focuri,
mâncau ce le cădea în mână, cântau și dansau
până noaptea târziu. A doua zi colindau satul
sau orășelul pe jos, și încet intrau în contact cu
cei care trăiau în case cu acoperișuri deasupra
capului, pe care se ofereau să le repare pe loc,
să le pună streșini noi, să le facă cazane de
țuică din cupru, să le vândă aur, să mai cumpere câte un cal. Eram copil și mi se spunea să
stau departe de ei pentru că fură copii. Copii
sigur nu furau, pentru că aveau atât de mulți
că puteau să-i uite prin vreo ogradă. Cai însă
furau și nimeni nu-și lăsa mânjii să pască
de capul lor pe pajiști. Când ai mei se supărau pe noi ne amenințau că ne dau la țigani,
ceea ce pe mine nu m-ar fi deranjat, pentru
că-i invidiam pentru libertatea de mișcare
pe care-o aveau și pentru că nu-și trimiteau
copiii la școală. Era în timpul comunismului
dur și îngrădit, și pentru mine țiganii păreau
cei mai liberi oameni, oarecum uitați în afara
țarcului în care ceilalți eram ținuți cu forța.
Păreau niște oameni rămași în afara societății
noastre în care nici nu voiau să intre și de care
nici nu puteau să fugă. Nimeni nu ne spusese
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Certiﬁcat de virginitate
nimic despre sutele de ani cât au fost ținuți
în robie, nici despre Holocaustul lor din Al
Doilea Război Mondial, când fuseseră uciși
în lagărele de concentrare fasciste. La început,
Hitler a avut o mică ezitare cu ei, pentru că
țiganii, fiind veniți din India, erau conform
teoriilor naziste „arieni”. Himmler l-a convins repede că în lunga lor migrație din India
s-au amestecat cu perșii, afganii, sirienii și tot
ce exista între India și Europa, așa că trebuie
exterminați. Când am ajuns mult mai târziu
în India am fost șocat să văd svastica în toate
templele hindu, un simbol al iubirii și înțe-

Fată cu evantai, de Paul Gauguin (1902)

legerii pe care naziștii l-au copiat în oglindă.
Țiganii din Ardealul temporar pierdut fuseseră
trimiși la Auschwitz, Treblinca sau Birkenau,
cei din Sud, rămași în România ciopârțită au
fost deportați în Transnistria, unde cel puțin
n-au fost imediat gazați și arși. Au fost abandonați în câmp, sub cerul liber, ceea ce pentru
ei nu era o noutate. Unii au murit de foame și
frig, dar mulți au supraviețuit totuși.
O mare calitate și un mare defect al țiganilor
este scurta lor ținere de minte. După două-trei
generații totul era dat uitării, pentru că nu au
lăsat în urma lor niciun document scris. Ori
pacienții mei din acea zi de sâmbătă voiau de
la mine un document în scris. În engleză, sau
română, nu conta, pentru că în limba lor nu
există scris. Când le-a veni rândul să intre în
sala de consultație, tatăl mi-a spus direct, ca
și cum n-ar fi vrut să-mi irosească mult din
timpul de consultații:
— Domn’ doctor, noi vream doar să știm
dacă mai e sau nu mai e fată mare. Controlați-o
și dați-ne o hârtie la mână. Cum îi zice?... Un certificat de virginitate! Înțelegeți? Plătim, să știți!

Asta s-a întâmplat cu ceva ani în urmă și
îi țin bine minte pentru că am ajuns în bucluc
cu ei. Aveam plin de paciente și aș fi vrut să-i
pot pofti afară din cabinet, dar în New York
nu poți face așa ceva. Nici în România n-aș fi
făcut-o, pentru că oamenii ăștia mi-au stârnit
totdeauna curiozitatea, de când eram tânăr și
voiam să plec și să văd alte lumi. Țiganii ți le
aduc acasă pe tavă, și dacă tava nu dispare, îți
pot pune pe ea povești și întâmplări neașteptate. Cred că am curiozitatea asta pentru ei de
la mama, care le deschidea totdeauna ușa și se
târguia cu ei pentru te miri ce. De obicei aduceau oale emailate furate de la fabrica Emailul
Roșu din Mediaș și vase noi de bucătărie pe
care le schimbau pe haine vechi. Târguiala era
interminabilă și se făcea la ușă. Dacă îi lași în
casă, zicea mama, pot să-ți fure soba cu focul
în ea și nici să nu bagi de seamă când a dispărut sub una din rochiile lor largi. Îmi plăcea
că țigăncile afișau un fel de egalitate stranie
cu bărbații lor. Se certau cu ei în gura mare
și-i blestemau dacă era nevoie. Să te ferească
Dumnezeu de blestemele țiganilor. Nimeni
nu voia să ajungă cu ei în punctul acela, care
mai totdeauna nu era declanșat de ei.
Dar cel mai tare mă uluia felul în care
țigăncile puteau să urineze din picioare, cu
o nonșalanță discretă care nu mi se părea
deloc vulgară. În timp ce își alăptau sugarii,
unul atârnat la sân, altul cățărat pe spinare,
își desfăceau încet picioarele, își trăgeau cu
mână liberă rochia în față și se ușurau unde
le venea. Parcă aveau un izvor între picioare
pe care puteai doar să-l auzi. Când terminau
se ștergeau cu rochia și-și vedeau de drum.
Mi se păreau grozav de emancipate, pentru
că trăiam la țară și încă nu văzusem un wc
la bloc unde auzisem că se trăgea apa la sfârșit. Țin minte că cineva mi-a spus demult că
progresul și civilizația vor începe atunci când
oameni nu se vor mai duce în fundul curții
și se vor putea ușura în casă. Încă nu începuseră construirea blocurilor comuniste, în care
aveam să fim băgați ca în niște cutii înguste.
Eram copil, trăiam într-un sat de lângă Bistrița și odată am întrebat-o pe mama de ce
ele, doamnele, nu fac pișu din picioare ca
țigăncile. M-am ales cu o palmă peste cap.
Dar cel mai tare mă fascina indiferența cu care
tratau toată lumea înconjurătoare. Parcă toți
ceilalți, care creaseră și rânduiseră lumea din
jur cu muncă multă, reguli și crime, nici n-ar
fi existat. Când am fost în India, mi s-a spus
să nu privesc oamenii în ochi și să nu le vorbesc. Așa era și cu țiganii din copilăria mea,
doar că eu eram foarte curios, deși pentru ei
nu existam, pentru că făceam parte din cei ce
creaseră lumea.
Continuare în p. 16
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oate aveau să se dea peste cap în vara
când împlineam 13 ani. Venisem, ca
de obicei, la bunici în vacanță. Adolescenţa nu e lucru ușor. Mă pregăteam să
trăiesc toată viaţa cu coșuri pe faţă și erecţii
inutile dimineaţa. Despre viitor nu aveam nicio
reprezentare și nici nu-mi trecea prin cap să-l
privesc în faţă, așa cum aveam să fiu mai târziu
îndemnat de nenumărate ori. Cred, de altfel, că
încetezi să mai fii copil când realizezi că, mai
departe de timpul prezent unde ţi-ai înghesuit
bine universul, adulţii încep să-ţi arate cu degetul o fantasmă care plutește dincolo de orizont,
să te ameninţe cu un balaur cu șapte capete –
viitorul! – care te va înghiţi dacă nu faci un lung
șir de lucruri neapărat necesare și neplăcute.
„Timpul nostru s-a dus”, îmi spunea bunica.
„Ne-au mâncat cu zile.” Nu înțelegeam, dar
m-am gândit pentru prima oară la timp ca la
o mașină infernală. Adevăratul stăpân al universului. Un fel de Dumnezeu. Poate chiar El.
N-am îndrăznit să-i spun bunicii erezia asta, dar
de atunci mi-e frică de timp. Eu mă aflam însă
departe de coada balaurului. Zilele de vară erau
lungi, bunicii se sculau odată cu cântatul cocoșului și plecau la muncă până când soarele cădea
grămadă după linia orizontului. Bunica mă luase
de câteva ori cu ea pe dealurile unde lăsau vaca
dimineaţa la păscut. Bunicul strângea brânza în
două găleţi și, o dată pe săptămână, își punea
cobiliţa în spate și se ducea să o vândă la oraș de
unde se întorcea cu ulei, zahăr și bomboane cu
lapte. O lume austeră și săracă. Dar acolo sus, pe
dealuri, după ce treceai de lanurile de porumb,
începea altă lume. Un sentiment de pace și curăţenie ieșea din pământ și te lua cu el. „Dealurile
astea au fost cândva ale noastre, îmi povestea
bunica. Aveam turme de oi, podgorii și livezi cu
meri. Până când a venit colectiva și ne-a luat tot.
Ia uite acum, le-au lăsat să se sălbăticească. Nici
viţă-de-vie, nici oi, nimic.” N-am mai întrebat
nimic. Suna ca un basm. Îl auzisem de mai multe
ori, cum toate se duseseră pe apa sâmbetei odată
cu colectiva. Dar mi-a venit o idee. De ce să nu
fiu eu stăpânul acelor dealuri dacă tot fuseseră
confiscate și abandonate? Unduiau misterioase
până la începutul cerului. Când priveam peste
culmile lor, îmi pulsa sângele mai repede, mi
se umplea pieptul de verde, mă simţeam sigur
pe mine. O senzație de putere și plenitudine,
să fii proprietar! Mă întindeam în iarba înaltă,
închideam ochii și simţeam magia pământului,
un animal mare și viu care pulsa cuminte sub
mine. Îmi ascultam gândurile devenite tot mai
clare, iar vocea parcă mi se mai îngroșase. Eram
atent la lucruri nebăgate în seamă până atunci.
Drumul furnicilor, susurul vântului, lumina de
miere la apus, forfoteala cu rost a insectelor care
sigur aveau și ele o treabă în viaţa asta. Mă simţeam bine în pielea mea, liber și stăpân peste o
lume căreia începeam să-i prind gustul.

Într-o dimineața în urma mașinii care a
oprit la poartă s-au ridicat nori denși de praf.
Veniseră părinţii să mă ia acasă. M-au măsurat
amândoi cu privirea surprinși: „Dumnezeule,
ce mult ai crescut! Ești aproape cât mine”, mi-a
spus mama. Tata mi-a tras o palmă bărbătească
peste umeri. Am plecat cu inima strânsă. Ceva
din mine rămânea acolo. Pe fereastra mașinii,
am privit înapoi până ce dealurile mele au dispărut dincolo de orizont. Era ultima zi când
aveam să fiu proprietar. Și prima noapte în care
am ejaculat pe cearșaful proaspăt spălat.
A doua zi dimineața am găsit-o pe mama plângând, cu capul în mâini, la bucătărie. Tata măsura
sufrageria cu pași mari și pumnii strânși. M-am
gândit că aflaseră și am roșit de rușine. „Du-te la

Ceas topit, Salvador Dalí

tine în cameră!” Mi-a strigat mama printre sughițuri de plâns. Am fugit la baie și m-am încuiat
înăuntru. Să fie atât de grav? Auzeam frânturi din
discuția lor. Mama repeta că a dat nenorocirea
peste noi și îl implora pe tata să găsească o soluție.
„Nu se poate face nimic acum”, încerca tata s-o
calmeze, „Poate că lucrurile se vor lămuri. Doar
n-a omorât pe nimeni.” Am ieșit tiptil din ascunzătoare și am rămas la mine în cameră până când
tata a intrat și mi-a spus simplu: „Ești destul de
mare ca să înțelegi. Pe bunicul tău l-au arestat. Să
nu sufli o vorbă la nimeni. Auzi? La nimeni. Nu
știi nimic, n-ai auzit nimic.”
N-am înțeles nimic, dar am aprobat energic
din cap. Eu aveam grijile mele. Mi-am ascuns
pantalonii de pijama în dulap. O auzeam pe
mama suspinând prin casă. Tata a plecat trântind
ușa. Câteva zile a domnit o atmosferă de înmormântare. În prezența mea vorbeau puțin, dar
cum părăseam camera începeau să șușotească
între ei. Mama voia să o aducă pe bunica să stea
cu noi, tata spunea că n-ar fi înțelept. Trupul mi
se liniștise și am început să realizez ce se întâmpla
în jurul meu. Totuși, cine și de ce să-l aresteze pe
bunicu? Era un om bun și inofensiv, nu supăra
pe nimeni. Doar pe bunica, atunci când întârzia
la birt și se întorcea amețit acasă. Bunica tuna și
fulgera iar el se făcea mic și se culca îmbrăcat,
mormăind ceva de nedeslușit, poate o sudalmă,
furios și vinovat, ca un învins care înainte de a-și
preda armele le mai șuieră ceva printre dinți inamicilor. Cine te arestează pentru asta?

Nr. 6 (178) ♦ iunie 2018

15

Carmen
FIRAN

Pe la patru dimineața un gaz oprise în fața
porții și doi bărbați în haine negre de piele au
dat buzna în curte, am aflat mai târziu. L-au
săltat pe bunicu din pat așa cum era, au strigat
la bunica mea care bocea și încerca să-i întindă
o cămașă curată să stea deoparte și să-și țină
gura, l-au împins în mașină și au dispărut pe
uliță într-un nor de praf, înainte de primul
cântat al cocoșului. Mai fuseseră și alții din sat
ridicați așa, în toiul nopții, dar toți se făceau că
nu știu, nu întreba nimeni nimic, treceau tăcuți
pe drum și când se întâlneau cu vreo rudă a
celui arestat o priveau într-un anume fel care
spunea totul. Milă, frică, îmbărbătare tacită.
Cu o seară înainte de a fi arestat bunicul se
afla la birt, locul de întâlnire al bărbaților din sat.
Beau rachiu ieftin, din vara trecută care fusese
ieșită din comun de fertilă, o minune căzută
peste o lume ce nu mai credea în minuni. Doar
că toamna lucrurile se întorseseră la obișnuit.
Bunicul mormăia îndesat: „Paștele mă-sii de
nemernici.” „Cine sunt ăia?” Îl provocase în
seara aceea un țăran mai pricopsit din sat, unul
dintre puținii căruia colectiva îi lăsase ceva
pământuri pe deal, avea trei oi și două vaci,
livadă cu meri și casă de cărămidă. „Americanii”, a mormăit bunicul, că nici el nu era născut
ieri. „Aha! Păi de ce americanii, ce-ai tu cu ei?”
„În loc să vină cum ne-au promis, ne-au aruncat
gândaci din avion.” „Să vină? Ce să caute aici?
Ăsta e pământul nostru, doar.” Bunicul își tot
turna în pahar și limba îi devenea tot mai grea și
mai ascuțită: „Nimic nu mai e al nostru. Secetă
și prăpăd.” „Era mai bine înainte? Pe timpul războiului?” „Era mai bine înainte de război.” „Aha,
și de ce?”„Iaca de-aia, că era mai bine. Ticăloșii ăștia ne-au luat tot.” „Americanii?” „Lasă-i
pe americani, că ei nu știu ce fac. Comuniștii.”
„Ce-ai tu cu ei?” „Una au spus și alta au făcut.”
„Adică?” Nu s-a lăsat omul. Și cu cât bunicul
era mai amețit și mai amărât, cu atâta el devenea mai curios. „Ai văzut minunea care dăduse
peste noi?” L-a întrebat bunicul turnându-și
rachiu din sticla care se golise repede sub ochii
lui. „De ce n-am putut noi ține timpurile pe loc?
Ne-au năpădit nevăstuicile.” „Du-te acasă și te
culcă”, i-a răspuns omul, „nu mai știi ce vorbești.
Lumea spune că tot plângi după vremea aia.”
„Care lume? Ce vreme?” S-a bâlbâit bunicul, dar
era prea târziu.
Când au venit noaptea să-l ridice atât le-a
spus celor doi bărbați în negru: „Eu nu cred în
minuni.” I-au legat mâinile și l-au îmbrâncit
afară. Era încă în putere când l-au dus la Jilava
unde l-au ținut fără nicio judecată peste doi an.
S-a întors un bătrân cu mușchi fleșcăiți, cu spatele rupt și fără dinți. A murit după câteva luni în
patul lui cu bunica la cap care îi ținea lumânarea,
îi așezase icoana Fecioarei pe piept și blestema în
șoaptă pământurile, cerul și timpurile. ■
(fragment din romanul În apele facerii)
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Viața de rezervă

entru poetul Ion Cristofor, modalitatea
principală de a învăța să treacă peste
greutăți a reprezentat-o școala: „Din
pierdere în pierdere/ Am mers cu ghiozdanul
plin de pietre/ La școala cea dură a vieții” (Până
la ultima stea); până și încercarea de a scăpa
de motivele diverse ale plânsului nu l-a împins
decât până la „Insula Durerii”. Clipele de fericire i-au fost aduse de dragoste, mult mai târziu.
Numai armonia traiului cu femeia a configurat
o direcție în viață: „împreună am mers/ Ca pe
un nou continent/ Din îndoială în îndoială/ Din
lacrimă și din suspin/ Până la steaua bucuriei/
Ivită din senin”. Acest poem, care deschide volumul în ediție bilingvă, spaniolă-română, Vida
de reserva/Viața de rezervă (Ed. Napoca Star,
2018, trad. în spaniolă de Pere Besso), ilustrează
maxima latinească: per aspera, ad astra. Până la
momentul cunoașterii adevăratei iubiri, singurul
peisaj remarcat de poetul, aflat sub imperiul de
suferință al vieții, a fost teluric. În Odă în metru
antic, Eminescu, dimpotrivă, a proslăvit „steaua
singurătății”, la a cărei contemplare a ajuns datorită impresiilor de nemurire, insuflate de vârstă.
Efectul întâlnirii acelei femei „cu păr de
antracit,/ Cu ochi de incendiu, de petrol, de
scânteie” a fost redescoperirea farmecului vieții.
De la o stare antiromantică, Ion Cristofor ajunge
la una specific argheziană, de trăire plenară a
micilor bucurii ale zilei; se simte împlinit, având
senzația înălțării în preajma iubitei: în sfârșit,
poate interacționa, la modul sublim, cu natura:
„Pasărea și copacul îmi dau bună dimineața.//
Sunt ca o grădină” (Bună dimineața); fluturele
îi pare un miracol, pentru al cărui sfârșit va

suferi destul de mult: „În căușul mâinilor tale
fluturele/ Se pregătește să moară.// Miracolele
au mereu viață scurtă” (O nouă limbă). Toate
acestea sunt posibile datorită recunoașterii
unei forțe superioare, căreia bardul i se predă
– numai așa îi va sta în putere să modeleze
propria viață, prin acceptarea ideii că este un
„bisturiu” în mâna divinității (Poetul); tăișul

Continuare din p. 14

scăpat... Știți că la țigani e o treabă de onoare.
Vă rog, domn’ doctor!
— Așa ceva nu pot să fac! Suntem în America, oameni buni! Ai vreo problemă pentru care
ai nevoie de mine? M-am adresat direct fetei,
care a ridicat capul și m-a privit limpede în ochi.
— N-am niciuna. Ei au o problemă, dar vă
rog examinați-mă. I want to get over with this,
please! Vorbea mai bine engleză decât română
și asta m-a derutat puțin.
Fata a intrat în camera de consultații cu
rochiile ei lungi care atingeau podeaua. Avea
ceva intimidant în ținuta ei demnă și nevăzându-i picioarele am avut senzația că plutește pe
un fel de pernă de aer. Părinții ei îmi așteptau
nervoși verdictul. Tatăl, cu figura lui de bulibașă
atotputernic peste ograda lui, mișca nervos un
genunchi, în timp ce-și răsucea mustața ca pe
o posibilă cravașă. Maică-sa trăgea resemnată
de una din cosițele ei care părea o liană pe care
voia să se cațăre în cer să scape de tot circul
ăsta. Femeile lor par totdeauna mai înțelegătoare, fie că e vorba de păcat sau de virtute.
Într-un fel țiganii au în ei un fel de „virginitate”

Atunci, la New York, îmi mai pierdusem
din curiozitate și n-aveam niciun chef să văd
dacă frumusețea aceea de fată era sau nu
virgină. Aveam în mână o putere la care nu
visasem niciodată. Puteam decide dacă fata
aceea era curată ca lacrima. Dar cine mai
vrea astăzi astfel de lacrimi? Le-am explicat
destul de aspru că eu cu așa ceva nu mă ocup,
că „certificate de virginitate” nu dau pentru
nimic în lume. Cui îi mai pasă astăzi de virginitate fetelor? Dar lor le pasă. Poți să furi,
să înșeli, să minți, dar pentru ei trebuie să fii
virgină pentru a deveni nevastă. Am încercat
să mă scuz:
— Eu controlez numai femei cu probleme,
sau care vor să-și facă un examen anual de
rutină, dar știam că asta nu intra în nicio rutină
de-a lor, iar fata nu se plângea de nimic.
— Pentru noi contează. E promisă de mică
unui băiat care vine să se însoare cu ea. Înțelegeți-ne! E unul în casa noastră care-i tot
dă târcoale zi și noapte, de trebuie să stăm
mereu cu ochii pe ei. Mi-e tare frică să nu se fi
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instrumentului sugerează potențialul poetului
de a interveni acolo unde este împins de „marele
chirurg” să taie, respectiv, să-și croiască drum.
Uneori, și lui Dumnezeu i se face dor să revadă
la pas locurile unde a fost respectat și proslăvit:
„Poetul/ un bisturiu uitat/ În măruntaiele realității.// Tocmai acum/ Când marele chirurg/ E

plecat în vacanță/ Pe Muntele Măslinilor”.
Comunicarea cu natura terestră nu încetează, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în
relația cu divinitatea și cosmosul: „Frunzele
toamnei/ Ni se închină ca regilor magi.//
Coroana de aur a tăcerii/ cât de curând/ ne va
fi apăsată pe creștet” (Coroana de aur). În cuplu,
la plimbare, poetul cunoaște adulația. Firava
glorie, la brațul iubitei, influențează unele
exemplare canine, care, pentru a se bucura
de statutul protagoniștilor, încearcă a le imita
vocile, fără succes însă. Peisajul în care se repercutează secvența e selenar: „Și vocile noastre/
abia se mai aud/ abia mai răsună/ în gâtlejul de
os/ al câinilor/ rătăciți sub luna nebună”.
Foarte multe poeme sunt de factură religioasă. Diverse fapte biblice sunt evocate într-un
mod original, din perspectiva aceluia care a
identificat valabilitatea pildei în scene din
propria-i viață; astfel, a observat: conștiința
mustră și pe cel mai josnic trădător: „După
fiecare cină/ Există un Iuda care se spânzură”
(Marea), după vreme rea, vine și vreme bună:
„După fiecare potop,/ Se ivește un porumbel
cu o ramură-n cioc”, miracolul e detestat, cu
atât mai mult, realizatorul lui: „După fiecare
miracol,/ Dansează nebună fecioara/ Cu capul
profetului pe o tavă”.
Volumul Vida de reserva/Viața de rezervă
exprimă dorul de viața patriarhală, când elementul religios imprima comunicarea dintre
oameni. Aceasta este viața de rezervă, pe care
mizează autorul, a retrăirii calmului antic,
o supapă la vibrațiile, de cele mai multe ori
superflue, ale prezentului. ■
primară transmisă de la niște strămoși care nu
au vrut niciodată să se așeze sau să se supună
altor legi decât cele cu care au pornit la drum
acum multe sute de ani. Ei nu știu și nici nu-i
interesează de unde au plecat, nici unde vor
ajunge. Azi și poate mâine sunt singurele noțiuni care contează pentru ei. Plus virginitatea
fetelor lor înainte de măritiș și valul de copii
care trebuie să dea năvală din spatele nevinovăției lor consumată după noaptea nunții.
— Ei, cum stăm, doctore? Mă întreabă el
mort de spaimă.
— Stați liniștiți. Fata e bine și nevinovată!
— Și un certificat de fată mare nu ne dai?
Să nu strâmbe din nas cuscrii!
— Nu există așa ceva! Scriu totul aici în
fișa ei.
— Bine doctore, te credem. Doamne ajută!
Au plecat destul de mulțumiți. Știam că-i
voi avea din nou în cabinet dacă fata nu va
rămâne gravidă în câteva luni după măritiș, sau
dacă rămâne. Cu siguranță că nu le știu pe toate,
pentru habar n-aveam ce avea să urmeze... ■
(fragment din nuvela Sheherezada și alte povestiri)
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Literatură și autobiograﬁe

A

părută în anul 1916, cea de-a doua creaţie majoră în proză a lui James Joyce,
Portret al artistului la tinereţe (A Portrait of the Artist as a Young Man) a fost privită
de critica literară atât ca un excelent exemplu
de proză autobiografică, cât și ca o indiscutabilă
reușită la nivelul unei structuri artistice ficţionale. În fond, așa cum se poate observa încă
din primele pagini ale cărţii, James Joyce se
identifică în mare măsură cu
protagonistul său, Stephen
Dedalus, însă, cu toate
acestea, Portretul rezistă și
la nivelul ficţiunii, mai cu
seamă deoarece maniera
în care sunt configurate și
reelaborate artistic datele
biografice se face după un
model prin excelenţă artistic, autorul structurând un
text în care nimic nu e de
prisos și în care absolut fiecare amănunt se dovedește
a fi relevant: pe de o parte
din punct de vedere biografic, iar pe de alta, din punct
de vedere artistic. În fond,
Joyce oferă astfel cititorului
una dintre puţinele opere în proză în cuprinsul
căreia mecanismele autobiografiei sunt transformate în forme (și formule) de expresie ale
ficţiunii. Citit ca exemplu de text autobiografic,
Portretul demonstrează, în unele fragmente,
o sinceritate deconcertantă, păstrând, însă,
ca ficţiune, o extraordinară unitate și o profunzime a mesajului și a expresiei care sunt
apanajul prozei de cea mai bună calitate.
Joyce a folosit ca punct de plecare chiar anii
copilăriei și adolescenţei sale și, implicit, amintirea ca principiu de natură să opereze selecţia,
însă a depășit acest nivel implicând în text un
accentuat sentiment estetic în conformitate
cu care se organizează materialul narativ. Însă
realitatea nu este identică perfect cu opera de
artă astfel rezultată, căci, în paranteză fie spus,
gradul în care autorul a modificat sau a nuanţat
elementele propriei biografii poate fi evaluat
dacă încercăm să comparăm forma finală a
Portretului cu extinsul fragment al primei versiuni a textului, publicat postum, cu titlul de
Stephen Hero.
Unitatea tematică este asigurată de sensul
către care evoluează toate întâmplările majore
prezentate în Portret, și anume descoperirea
vocaţiei artistice a eroului-narator, precum și
respingerea clară, de către acesta, a valorilor
(sau a acutei lipse de valori!) din lumea în care
trăise până atunci. Căci Stephen se dovedește
a fi deopotrivă produsul mediului social și
cultural irlandez, dar și cel mai acut critic al

acestuia. Punctul culminant este, fără îndoială, asumarea, de către Stephen, a unui exil
autoimpus – o decizie dificilă și deloc conjuncturală, câtă vreme ea reprezintă, pe de o parte,
punctul de criză al existenţei protagonistului
(Stephen și Joyce, în egală măsură), iar pe de
alta elementul fără de care afirmarea acestuia în
plan artistic ar fi fost imposibilă. Arta lui Joyce
este evidentă, însă, și în altă privinţă, vizând
capacitatea scriitorului de a
descrie întotdeauna mediul
în care trăiește protagonistul exact așa cum acest
mediu este văzut din perspectiva copilului și apoi a
adolescentului Stephen, iar
nu asemenea unui simplu
cadru general în care sunt
plasate acţiunile cărţii.
În mai multe momente
din Portret al artistului la
tinereţe, Stephen insistă pe
nevoia profundă de a se
elibera de toate constrângerile care îl sufocau în
lumea Irlandei, acesta fiind
și elementul care l-a făcut
să perceapă chiar și la nivel
fizic necesitatea imperioasă a exilului, înţeles
drept condiţie esenţială pentru ca ulterior să
poată privi Dublinul și oamenii săi cu acea
detașare și obiectivitate care sunt apanajul adevăratei arte a ficţiunii și a cărei expresie deplină
se va regăsi în Ulise, marele roman publicat în
1922. Experienţa exilului devine, astfel, parte
integrantă a esteticii lui Joyce, căci în opera
sa respingerea oarecum boemă a respectabilităţii decorative a clasei de mijloc s-a împletit
mereu cu un profund sentiment al inadecvării
la mediul în care crescuse și în care își petrecuse anii adolescenţei. Fără îndoială, scopul
este asumarea completă a vocaţiei artistice, cu
toate dificultăţile pe care aceasta le implică.
De aici dorinţa adesea exprimată de scriitor
de a deveni un adevărat Dumnezeu stăpân pe
propria creaţie și situat dincolo, mai presus și
mai departe de universul care i-a nutrit/determinat creaţia. Căci doar având acea capacitate
rară de a rămâne întotdeauna cumva mai sus
și de a avea o perspectivă cuprinzătoare asupra
existenţei artistul poate desăvârși acel demers
specific al multiplelor identificări, dar și atinge
acea tehnică a punctului de vedere, una dintre
modalităţile pe care le-a găsit Joyce pentru a
rezolva dificila problemă a identificării aspectelor cu adevărat relevante pentru literatura sa.
Familia, ţara natală și religia sunt cele trei
mari coordonate pe care protagonistul le are
în vedere de la bun început, la care se raportează și faţă de care adoptă poziţii diferite și
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din ce în ce mai nuanţate și care sunt de natură
a-i configura devenirea. Astfel că nici detaliile aparent neînsemnate, cum ar fi disputa de
la masa de Crăciun, din familie, cu privire la
Parnell și la specificul irlandez nu sunt lipsite
de importanţă, la fel cum și zbaterea – și spaimele – determinate de religie și mai cu seamă
de modul în care aceasta este explicată elevilor trebuie să aibă loc tocmai pentru a potenţa
momentele de împlinire artistică de mai târziu.
Dar drumul către această împlinire nu e deloc
ușor și nici lipsit de ocolișuri.
Desigur, tentaţia cea mai mare – dar și
teama cea mai profundă – e reprezentată de
religie, la un anumit moment, adolescentul
Stephen fiind tentat să se imagineze în postura de iezuit, ba chiar fiind flatat de ipostaza
aceasta, datorită puterii cuvântului, pe care el
o intuiește într-o posibilă carieră ecleziastică,
pe care el o înţelege drept unica alternativă la
vocaţia artistică. Dar ispita e învinsă și momentul de cumpănă depășit, acesta fiind doar
necesara treaptă pentru limpezirea de sine și
pentru capacitatea de a ajunge la nivelul superior de contemplare a frumuseţii eterne – de
astă dată, însă, cu o deplină detașare.
Crezul esteic al exilului și al îndepărtării
deliberate de familie, de prieteni, ţară sau religie este acum afirmat cu întreaga convingere
a unui artist conștient de capacitatea sa de a
crea și de a transforma, astfel, lumea. Iar de
aici, drumul spre uluitorul și labirinticul edificiu din Ulise este deschis, Joyce trebuind să
identifice doar calea de intrare și pe aceea de
ieșire dintr-o construcţie romanescă ce va
reconfigura proza modernă și îi va prefigura
un alt destin. ■
James Joyce, Portret al artistului la tinerete.
Traducere de Antoaneta Ralian, prefaţă de Dana
Crăciun, București, Ed. Humanitas Fiction, 2018

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. 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. 2018, 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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Reprezentarea femeii
prostituate în opera lui Marcel Proust

mblematica imagine a prostituatei este
extrem de bine coagulată în ciclul proustian În căutarea timpului pierdut (tradus
magistral în limba română de Irina Mavrodin),
exemplificată atât prin avatarurile evreității
(Rachel), cât și printr-un personaj precum
Odette de Crécy. Romanele însă nu ne prezintă
doar o imagine a prostituției, ci delimitează și
un areal mult mai important și infinit mai complex
și nuanțat: prin intermediul
acestei figuri și a privirii iubitului asupra ei, lectorul poate
intra în contact cu teoria
lui Proust asupra posesiei/
posesiunii, care este centrală
în descrierea tuturor celorlalte elemente tematice ale
romanului, inclusiv dorința,
iubirea, gelozia, actul creator
etc. Într-un volum celebru
dedicat operei proustiene
și editat de reputatul Adam
Watt (Marcel Proust in Context), contributoarea
Elisabeth Ladenson declara, în capitolul care se
bazează pe descifrarea componentei sexuale că
„elementarul adevăr al operei proustiene constă
în imposibilitatea faptului de a poseda sau de
a cunoaște pe cineva în mod deplin, cu atât
mai puțin obiectul celei mai arzătoare dorințe”.
Demersul proustian implică, în instanță, o mare
doză de mitologizare a relațiilor tocmai pentru a
le conferi o mai mare doză de veridicitate, mitologizare care se află în strânsă corelație și cu
procesul imaginativ. Tocmai aceste mitologizări
se regăsesc și în construcția ficțională a imaginii
prostituatei, care implică, din primă instanță,
paradoxul suprem, coagularea posesiei instante
și imposibilitatea acesteia în același timp, după
cum remarca și Hillis Miller într-un eseu celebru – Reading Proust’s „Rachel When From The
Lord”: Interpretation of the Wholly Other. Odette
este subsumată unei viziuni asupra prostituției
care speculează ipostaza de seducătoare per se,
ca o alegere către un stil de viață mai avantajos.
În ciclul proustian, trebuie să menționez de
la început, Odette nu este tratată ca o prostituată
vulgară, ceea ce s-ar fi numit în Grecia antică
pornai (de unde vine și termenul nostru pentru
pornografie) sau în Roma antică lupa, denumirea
uzuală din limbajul cotidian pentru cel mai de
jos tip de prostituată. Deși lectorul realizează, de
la bun început, că este o femeie întreținută, toate
descrierile adiacente sunt oarecum voalate, eufemistice, cum este, de altfel, și actul sexual în sine,
denumit prin intermediul florii de catleya, artificii literare prin care vocea auctorială încearcă
să reprezinte tocmai situația distinctă a personajului, pentru că, spre exemplu, atunci când vine
vorba de Rachel, apar descrieri și apelative care
nu lasă loc interpretării, cum ar fi mențiunea

faptului că naratorul o întâlnise într-un bordel
și că valora 20 de cenți. De fapt, Odette este asimilată mai mult unui statut privilegiat, acela de
curtezană, de femeie demimondenă, și tocmai
de aceea nici nu există în roman o relație directă
între serviciul sexual și plată pentru actul sexual
în sine. Deși nu atât de cultivată precum o curtezană, Odette are un comportament mult mai
rafinat decât o prostituată stradală,
o anumită știință a seducției, aparține micului nucleu al Verdurinilor,
nu unui bordel, oscilând într-o dialectică a evidentului și ambiguității.
Totuși, un cert exotism primează și
în atracția lui Swann față de ea, concretizat în interesul acestuia față de
micul grup, ale cărui femei îi fuseseră
până la momentul respectiv inaccesibile tocmai pentru că nu frecventa
asemenea cercuri sociale.
Atunci când o cunoaște, tendința proustiană către imaginație,
amintită anterior, primează, pentru
că la prima vedere nu i se pare nimic deosebit, nu îl atrage și nici nu o găsește deosebit de
fermecătoare, dar totuși, se va îndrăgosti de ea
și, în final, se va căsători cu ea. Înfățișată ca o
demimondenă versată, abilă și capabilă de manipulări și șantaje, Odette va reuși să îl mențină pe
Swann într-o perpetuă stare de gelozie, primind
diverși amanți în apartamentul ei chiar și când
știa sau bănuia că Swann urmărea trăsura și era
chiar afară, privind de peste drum. Începând
cu indiferența, continuând prin gelozie furibundă și sfârșind într-o și mai mare indiferență
domestică ani mai târziu, așa ne este prezentat
parcursul amoros al lui Swann, și poate atracția
unui bărbat educat și cultivat pentru o curtezană ar părea la început de neînțeles, dar aici
intervine, desigur, și contextul. Într-un studiu
dedicat emergenței modernismului, The Painting
of Modern Life, T. J. Clark evidențiază un aspect
important: curtezana era, în acea perioadă, „o
categorie, un fel de percepție și de reprezentare,
reiterând o cultură pariziană în schimbare: ea
era forma necesară și concentrată a Femeii, a
dorinței, a modernității... un căpitan al industriei tinereții și iubirii”. Odette incarna, deci, o
ideologie imagologică (nefiind marginală din
punctul de vedere al vizibilității, din moment ce
bordelurile franceze atingeau apogeul), marginalizarea ei, ca femeie de moravuri ușoare, frivolă
reprezintă o repercusiune a duplicității privirii
din partea claselor favorizate. Se înțelege, astfel,
disprețul inițial cu care o privește Swann și lipsa
de interes erotic din partea acestuia. Ceea ce îl
atrage ulterior, însă, este tocmai ceea ce în îndepărtase la început. Din această artă face parte și
capacitatea femeii demimondene de a-l atrage
pe bărbat în interiorul micului grup din salonul
Verdurinilor, Odette punând astfel în aplicare

un scenariu concentrat pe binomul disponibilitate/inaccesibilitate; în același timp, pe măsură ce
Odette avansează pe scara socială datorită relației cu Swann, acesta din urmă ajunge să preia
din moravurile și comportamentul clasei pe care
o disprețuiește – prezentat ca rafinat, selectiv și
extrem de critic, se transformă, cuprins de gelozie, într-un peeping Tom, spionându-și amanta
de pe trotuar și ascultând pe la uși. Ceea ce determină această schimbare de perspectivă și de
manieră comportamentală este obsesia pentru
adevăr (care îi va bântui în relațiile lor și pe baronul de Charlus, dar și pe Saint-Loup), corelată cu
gelozia, unul dintre aspectele emblematice din
În căutarea timpului pierdut.
Deși la prima vedere Odette nu pare genul
de persoană care să exercite atracție asupra unui
bărbat precum Swann, cel puțin nu o atracție
care să se cristalizeze într-o certă stabilitate, în
capitolul dedicat analizei iubirii în cadrul romanului proustian, Simon May (Istoria iubirii) oferă
o posibilă explicație asupra faptului: „Tipul persoanei pe care o iubim este determinat de firea
noastră deja formată, care caută ființe ori la
polul opus, ori complementare ei. Omul cultivat s-ar putea să fie în căutarea unei persoane
necultivate, sensibilul s-ar putea să vrea o ființă
insensibilă, nervosul poate tânji după o ființă
calmă”. Opera lui Proust reușește să imprime,
astfel, o analiză complexă asupra imaginii prostituatei, care să nu fie tributară nici segmentului
victimizant și nici aceluia demonizator, care o
reduce pe aceasta la statutul de simplă vampă, de
femeie de tip succubus – Odette fascinează chiar
prin umanul cu care este creionată personalitatea ei, chiar dacă ea nu reprezintă, în esență,
o îndepărtare de dogma socială, așa cum am
arătat în rândurile anterioare; tocmai de aceea
și traseul erotic al relației cu Swann urmează
o traiectorie tipic umană, de la sentimentul de
îndrăgostire, atracție, până la cristalizare și, în
cele din urmă, eșuare în platitudine, blazare și
plictis, astfel încât putem vorbi, chiar și în acest
caz, de pierderea ființei iubite, în sensul eșuării într-o domesticitate liniștită. Dacă translăm
la o scară mai mare, putem vedea în Odette o
emblemă a societății franceze a veacului, care, în
primele decenii reiterează vibrația, pasiunea, creativitatea, vitalitatea pentru ca, în cele din urmă,
să afișeze „sentimentul unui sfârșit”, eșuarea în
spleen și comoditate, depășind un secol al salonului, decadenței și artificialului estetic pentru a
ajunge, într-o formulă cioraniană, la „urâtul clarității”. Fascinația lui Swann față de Odette rezidă
în misterul inițial pe care îl degajă persoana ei,
însă eșecul pe termen lung este cauzat de însăși
viziunea proustiană asupra dragostei, așa cum
este ea descrisă de Octavio Paz: „Dragostea este
dorință de posedare și este și dărnicie; la Proust
este doar dorință de posedare, de aceea viziunea
lui despre dragoste este negativă”. ■

Cronică literară

V

Scrisul Românesc

Cronica unei vieţi
intelectuale

olumul Călătorii prin ţară (1995-2017)
(Presa Universitară Clujeană, 2017)
este o continuare a unui proiect nedeclarat al scriitorului și profesorului universitar
Ilie Rad. Autor a peste 50 de cărţi, ce denotă
apetenţa pentru cercetare și exersarea scriiturii sub diverse forme, Ilie Rad este înainte
de toate un fin observator al cotidianului, pe
care nu îl lasă să ascundă aspectele relevante
pentru un parcurs diacronic al investigaţiilor
viitoare de istoria presei, literatură subiectivă,
critică și istorie literară. Cărțile cu note de
călătorie publicate în decurs de trei decenii
argumentează pasiunea pentru consemnarea
proximităţii temporale în
cadrele unui spaţiu al reflecţiilor intens resimţite.
Actualul volum pare greu
de încadrat într-o specie
literară. Oricum, este o literatură subiectivă, cu toate
că autorul pare a-și dori să
rămână la nivelul consemnărilor obiective prin stilul
concis, chiar expeditiv pe
alocuri, fără podoabe, uneori
un fin anecdotier, portretist
în tușe semnificative, slujind
memoria și finalizând într-o
perspectivă amintind de jurnalele lui Raymond Queneau, „l’épreuve d’une
individualité”. Volumul nu este axat pe arhitectura interioară a unui jurnal, ci pe o cronică a
evenimentelor care au marcat parcursul destinului său profesional și, poate în primul rând, este
un „registru” de portrete, cele mai multe recognoscibile, din spaţiul public și din domeniile
de referinţă ale autorului cu ample preocupări
de cercetare în domeniul jurnalismului. Este un
document de epocă și un document existențial,
chiar dacă intenţia nu a fost de exteriorizare a
universului interior, ci de consemnare a cadrului
evenimenţial perisabil în aparenţă.
Intuiţia noastră că volumul poate fi încadrat în literatura subiectivă este susţinută de
declaraţia în exclusivitate pe care ne-a oferit-o
autorul, la solicitarea noastră, și care poate fi
considerată drept nucleu al genezei notelor
de călătorie scrise de-a lungul timpului: „Am
publicat până în prezent trei cărţi cu însemnări
de călătorie din străinătate (SUA, Australia,
Rusia, Austria, Polonia etc.), acum tipărind o
carte cu un titlu explicit: Călătorii prin Ţară
(1993-2017; majuscula nu este întâmplătoare).
De ce am publicat-o? Mai întâi, este vorba
de vechea mea deprindere de a-mi nota cele
văzute, auzite sau trăite în călătorii, de a ţine
«jurnale» (din vremea anilor de liceu și până
la maturitate). În al doilea rând, este dorinţa
mea de a transmite şi altora, prin intermediul
cuvântului tipărit, bucuriile pe care le-am avut

la contactul cu alte lumi, cu alte spaţii, cu alţi
oameni, convingerea mea că prin aceste pagini
îmi pot exprima, fie și parţial, sentimentele de
recunoștinţă faţă de acele persoane și instituţii,
care au făcut posibile deplasările mele. În al
treilea rând, sunt tot mai convins că, așa cum
zicea Pindar, «faptele neridicate în cuvânt se
cufundă în uitare». Or, este în firea omului să
facă în viaţă ceva, să lase o urmă, prin care
să nu cadă în uitare. Publicând însemnările
din această carte, am vrut să evit ocazia de a
cădea în păcatul sesizat cândva de Descartes:
«Când vizitezi prea multe ţări, devii străin în
propria ta ţară!». În fine, este vorba de nevoia
oricărui autor de a-şi vedea
strânse între coperţile unei
cărţi roadele eforturilor sale
intelectuale (pentru că și o
carte cu un asemenea profil
necesită multe ore de scriere și
rescriere, de documentare, de
confruntare și verificare a surselor etc.). Apoi, orice autor
care publică «la ziar» speră
ca scrisul său să depășească
efemerul, să fie, cum spunea
Nae Ionescu, «un scris care, în
adevăr, poate să rămână; care
nu se leagă de viaţa trecătoare
a ziarului, ci e, în cel mai propriu înţeles al cuvântului, o școală; și încă una
căreia e imposibil să-i lipsească succesul și roadele». Dar numai eventualii cititori pot ști dacă
am reușit realizarea acestor deziderate!”
Este o evidentă „încercare-cumpănă a unei
individualităţi”, pentru a traduce sintagma
lui Queneau. Între arta portretului şi arta
anecdotei, în înţelesul cultural al termenului,
se plasează diaristul dublat de cercetătorul care
ranforsează cadrul derulării acţiunii cu detalii
semnificative de istorie culturală. Uneori cititorul uită motivul călătoriei și rămâne marcat
de informaţiile cu tentă de inedit. Pe o structură ideatică aparent banală (călătoria în spaţii
geografice-gazdă a unor evenimente culturale,
știinţifice sau universitare) se grefează o cronică a vieţii intelectualului participant la o
istorie într-o dinamică expresiv-impresionistă.
Ilie Rad deţine arta povestirii: a acceptat
timpul linear și logic al naraţiunii și vrea să
atingă „gradul zero al scriiturii”, modalitatea pe
care orice scriitor o caută deliberat, cum argumentat susţinea Maurice Blanchot. Diaristul
este cel nu rămâne pasiv în faţa clipei, dar, în
cazul explicit al scriitorului Ilie Rad, convertește obiectivitatea în liniștea unei profunde
metamorfoze. Însemnările sunt experienţe,
sunt expresia unei personalităţi bogate, scriitorul este exponentul vieţii în căutarea artei,
știind că arta este o experienţă, pentru că este
o căutare. „Jurnalul înrădăcinează mișcarea de
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a scrie în timp, în umilinţa cotidianului datat și
apărat prin data sa. (…) aparţine comunicării
cu lumea, unui prezent activ” (M. Blanchot,
Spaţiu literar, traducere și prefaţă de Irina
Mavrodin, Ed. Univers, București, 1980).
Structurat în opt capitole, volumul Călătorii
prin ţară (1995-2017) este o sinteză uimitoare
între evocări, colocvii, istoria Congreselor
Naţionale de Istoria Presei, întâlniri cu șefi de
stat ai României, consemnări despre participarea sa în comisii de doctorat, promovare,
abilitare. Este o primă secţiune în care notele
de călătorie sunt transformate în memorii. O
a doua secţiune aparţine călătoriilor în două
spaţii cu o simbolistică specială: „Excursii la
Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenţei de la Sighet” și „Excursii la Baru
Mare, jud. Hunedoara”. Titlurile sunt explicite, autorul dorind să-şi păstreze spiritul de
rigoare, impregnând însemnările cu imagini eliberate de fascinaţie. Nu reușește însă,
pentru că toate notele sale de călătorie sunt
amprentate de tumultul interior al cărturarului
care consemnează cu lux de amănunte istoria
culturală a locurilor, asumându-și acele experienţe. Cât este consemnare riguroasă în notele
de călătorie, cât sunt impresii care aureolează
descriptivul? Din acest raport va reieși gradul
scriiturii subiective. Ceea ce rămâne ca impresie la finalul lecturii este atmosfera de amintire
denotând compoziţia simbolică a clipelor de
viaţă sub imperiul pasiunii pentru călătorie.
Nu întâmplător am lăsat la final două secţiuni care conduc într-un crescendo așteptat
lectura și plăcerea restituirii prin imagini: capitolul Varia și Anexe. Instantanee fotografice.
Aici îl regăsim pe criticul și istoricul literar,
cel atât de premiat pentru opera sa de restituire a capodoperelor literaturii române. Toate
se circumscriu unei încercări-cumpănă a unei
individualităţi, conturând o cronică a vieţii
intelectuale marcând timpul regăsirii de sine. ■

Horațiu Mălăele – Autoportret
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scuns în transparență* e felul lui Robert
Șerban – fragil și puternic – de a
exprima un status al existenței: acela
de se ascunde în evidența însăși. În cazul de
față, transparența e dublă. Pe de o parte, desenele artistului plastic timișorean Pavel Vereș:
o proiecție de oglinzi, adăpostind textul. Pe de
altă parte, caroiajul, nu mai puțin geometrizat
al textului în cauză, în care sălășluiește (vinovat, barbian, ai senzația) o cantitate mare de
frumusețe și suferință.
Cele două planuri se întrețes și susțin
aproape simfonic – ceea ce face din această
carte una în care textul și imaginea par a
declara că sunt de nedespărțit.
Creativitatea discretă a lui
Pavel Vereș, echilibrul centrilor
vizuali, alternanța fondurilor
și cromatica lor, susțin versurile lui Robert Șerban, cel care
reușește în materie de tehnici
și inspirații poetice să facă să
coabiteze consistența vizuală,
tensionată și întoarsă în ea
însăși, cu o seninătate olimpiană, transparentă a existenței,
ca o odă adusă cotidianului.
Iată de pildă, la pagina 60/61,
cele două poeme: Carne vie și Mi
s-a părut. Ele sunt așezate de-o
parte și de alta a paginii albe,
având în centru, pe un fond negru-gri, un dreptunghi roșu aproape sfâșiat, ca o bucată de carne
sângerândă. Din magma lui lichidă se scurg, ca
niște urme de peniță, sublinierile titlurilor.
În Carne vie: „Avem carne proaspătă/ scrie în
vitrina măcelăriei/chiar și atunci când e închisă
/…/orice s-ar spune/moartea are lumina ei”.
Iar în dreapta, sub metempsihoticul titlu
Mi s-a părut, avem un soi de rețetar al iluziei
cărnii: „am tăiat porcul/ i-am scos șuncile i
le-am sărat/ i-am pus carnea la fum/ i-am
scos beregata/ iar din plămâni din ficat mațe
și splină/ am făcut sângerete”.
În imediata vecinătate, Stafia cu buzunare
– o pagină pe un fond gri, ca o oglindă transparentă, pe care este desenată silueta unui bărbat.
Desenul în sepia e brăzdat de linii sinuoase ce
par că vor să opereze separații neautorizate ale
paginii albe unitare, ca un început de scandal al
existenței. Pe nesimțite, din dreapta, ca o lamă
roșie de cuțit, un vârf de lance roșie sugerând
intervenția impură și imperioasă a cotidianului, de parcă alte pagini ar fi comis un paricid.
Drapat în cenușiul paginii, poemul e un
adevărat excurs în lumea subconștientului –
iar cuvintele înconjurate de lumina ascetică (o
caracteristică a lui Robert Șerban) își derulează
ca un cărăuș harnic și competent, menirea lor
de călăuză a cititorului: „Ca orice copil sărac/
care a crescut și a ajuns din întâmplare/să
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Încerc să nu ating nimic
de pe aici
doarmă câteva nopți într-un palat/încerc să nu
ating nimic de pe aici/…/ca o stafie merg prin
palat/în căutarea unui trup a cărui copilărie/a
avut toate buzunarele cusute”.
Versurile lui Robert Șerban, expunându-se
de cele mai multe ori într-o frapantă fragilitate și simplitate, au nevoie de spațiu, de tăcere.
Substanța lor plastică e dozată/dăruită uneori
neașteptat, iar uneori descumpănește. Un
maestru (uneori crezi că un nativ) al vidului
și jocurilor golului.
Descumpănitoare uneori prin structura
de o simplitate incipientă, aproape rudimentară, versurile capătă brusc și fără avertisment
accente metafizice grave.
În aceste momente, partenerul său, artistul plastic
care e deopotrivă autor
al cărții-obiect, îl susține
din plan nu întotdeauna
secund, deseori îndrăzneț, inovând și subliniind
pe tema principală.
Iată de pildă în Capul,
poem dublat de barbianul Corn de melc în melc,
artistul plastic creează un
turbion desenat în peniță
neagră, în mijlocul căruia
pare că se prăbușește un
fetus sau un avorton solar,
ca într-o gaură neagră a semnificațiilor: „orice
aș face/ nu-mi pot stăpâni capul/ mai mult de
câteva clipe/…/ la început e puțin cald/apoi
începi să te strângi în tine/ca un corn de melc
în melc/…/ e adevărat/ moartea te găsește mult
mai ușor pe întuneric.”
Seducătoare la Robert Șerban e aptitudinea
versatilă de a trece cu naturalețe dintr-un registru ascetic (care necesita după cum spuneam
spațiu, tăcere, vid semnificant), la un alt registru – activ, virulent, manifest și deconstructiv
în felul lui, și asta fără prea multe semnalări
sau menajamente, ca un copil stăpân pe mijloacele lui.
Cotidianul e brusc despuiat, sfâșiat de
cuvintele inutile, de cele mai multe ori epitete
care cred că descriu, dar de fapt ascund, ca
trupul martirilor jupuiți de vii. Aerul candid al
versurilor din ipostazele ce aminteau de eposul
copilăriei, structura lor elementară aproape
rudimentară, sunt înlocuite când nu te-aștepți de tonul revoltat-vindicativ – în aceste
clipe artistul plastic susține și el cu tușe groase
această metafizică.
O metafizică măsurată, lipsită de patetic,
decurgând mai degrabă dintr-o acutizare a
suferinței – printr-o uzitată strategie, suferința
aceasta intensă e luată a la legere, făcând suportabil insuportabilul.
Nu lipsesc așadar temele grave, insolvabile

– ele sunt abordate prin evocarea repetată și sub
diverse ipostaze a morții ori a unei lumi mai
tenebroasă decât moartea, una a existențelor
fără gură, lipsite de determinații. „din când în
când/ te zgârii cu unghia/ așa cum fac frații mai
mari pe peretele casei/ există ani mai răi decât
anul morții/ani când pari a fi om/clipești respiri vorbești mănânci mergi/însă nu ești decât
o placentă care învelește ermetic nimicul/”
Dar cele mai adesea, poetul are inspirația
și abilitatea reîntoarcerii la cotidian – ca la
un spațiu familiar de confort și (paradoxal)
permanentă deconstrucție. Unul care păstrează distanța septică dar competentă de o
metafizică, deși transparentă, puternică și
esențializată.
Poetul este o natură solară – iar accesele
inevitabile de metafizică a cotidianului oferă,
pe lângă un anume tip de confort estetic, și
un soi de iluzie a unei soluții de compromis
și existență.
Robert Șerban e un poet care scrie precum
un copil matur – despre moarte, cu inocență
și meditație gravă, luminoasă ca o împăcare
budistă; confesiv – pentru ca să se reprime
imediat fără a evapora miracolul acelei confesivității pe care cu generozitate pare a o
concede cititorului; animat de o retractilitate
bruscă, precum coarnele unor melci fragili,
după ce în prealabil dădea impresia unei
deschideri alarmante – și toate acestea sub
semnul unei tehnici a creativ writing-ului perfect disimulată sau a unei spontaneități atent
eliberate și perfect dozate; un poet al lumilor
făcute cioburi și adunate cu mâinile rănite;
capabil să ridice nimicul, să îl facă să exprime,
să facă respirație gură la gură cotidianului;
versatil și ingenuu, dar finalmente tragic, un
tragism care nu mai poate fi ascuns în cele din
urmă, oricât de multă șarjă și substanță de
seducție ar mobiliza pentru asta; peste toate,
un maestru al vidului care, lăsat liber începe
să semnifice.
„să n-arunci oasele/ nici bucățile de pâine
rămase de la masă să n-arunci/…” (Înfometați,
precauți)
„mă pregătesc să încep o nouă viață/mi
s-a mai întâmplat/ …/ după un timp începi să
vezi cerul/ …/ Dumnezeu sare imediat/ alteori
întârzie” (O nouă viață)
„dacă aș vrea/ aș putea trece prin perete/
știu prea bine că se poate și asta” (Ce se poate
și ce nu)
„pariul meu/într-o zi de duminică/a fost să
merg prin oraș cu șireturile dezlegate/și să le
spun celor care mi-ar fi atras atenția/că aripi
am”(Aripi de-o zi)
„ai spart vreodată o sticlă?/ai adunat cioburile?/te-ai tăiat la degete?/ vezi” (Cioburi). ■
* Pavel Vereș, Robert Șerban (prefață de Mircea
Mihăieș), Ascuns în transparență, Polirom, Iași, 2017
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Pasiunea secretă
a lui Cezar Petrescu

A

utor prolific, Cezar Petrescu (18921961) a debutat cu volumul Scrisorile
unui răzeș (1922) având ca model
„scrisorile” lui A. Daudet. După mai multe
volume de proză scurtă se impune cu romanul
Întunecare (Ed. Scrisul Românesc, 1928) urmat
de o serie de alte romane și ampla reconstituire
biografică romanțată a vieții lui Eminescu în
trilogia Luceafărul, Nirvana și Carmen seculare

Grafică de Cezar Petrescu

(1935-1938), precum și cărțile pentru copii
Fram, ursul polar, Neghiniță, Pif-Paf-Pum etc.
Dar nu la scriitorul sau ziaristul Cezar
Petrescu ne vom referi în acest articol, ci la
desenatorul și caricaturistul „Cesar”, cum îi
plăcea scriitorului să-și semneze desenele și
scrisorile, à la française. Așa cum notează
biograful său, Mihai Gafiţa, este atras încă din
copilărie de desen și de pictură, și poate că ar
fi urmat studii de specialitate, dacă nu l-ar fi
descurajat familia sa. Ceea ce nu l-a împiedicat
pe Cezar Petrescu ca, în paralel cu scrisul, să
continue să deseneze zeci de ani, pentru plăcerea sa și a unui cerc apropiat de prieteni.
Despre pasiunea sa pentru grafică îi scrie
lui Nicolae Iorga, în 1906: „Am făcut excursiuni, am luat note, schiţe cu creionul, întrucâtva
cu dotaţiunea ce mi-a dat-o natura în aceste
două ramuri: descrierile, desemnul. [...] Toate
aceste notiţe și schiţe le-am adunat în două
caiete; cel puţin pentru ca, în alt timp, să-mi
aducă amintiri frumoase a clipelor trecute.”
Cezar Petrescu avea 14 ani!
Iată cum descrie și prietenul și tovarășul de vise, Demostene Botez, pasiunea sa
pentru desen: „Odăiţa lui Cezar, cu două
ziduri acoperite de cărţile îngrămădite, claie
peste grămadă, ale unei biblioteci la dispoziţia tuturor, și cu celelalte două, printre
ferestre și uși, pe deasupra divanului, permanentă galerie de desene, caricaturi, acuarele,

guașe, tempera și pasteluri, făcute de el și pe
care le împrospăta total în fiecare săptămână.
Punea pe foc cele de care se plictisise văzându-le zilnic și, cu o iuţeală și o dexteritate
uimitoare, confecţiona altele noi, pentru ca și
de acestea să se plictisească în câteva zile și să
le înlocuiască cu altele.
Asta reprezenta pentru el un divertisment,
o joacă, dar era, în fond, și pasiunea firii lui
pentru o veșnică schimbare de decor.”
Și tot Botez ne spune că odaia de student
a lui Cezar era plină – printre multe alte
obiecte, „într-o neorânduială adorabilă” – de
„creioane, cutioare plate cu năsturași multicolori de acuarele, călimări, […] desene pe foi
scorţoase de bloc.” „Pe atunci (în studenţie,
n.m.) desena mai mult decât scria. Mi se părea
că spre asta înclină. După multe ezitări, mai
târziu, însă, a optat pentru literatură. Poate
că în această alegere a jucat un rol și faptul că
desenul și pictura îi cereau o cheltuială pe care
nu avea de unde o face, cu toate că mama lui ar
fi fost gata la orice sacrificiu ca să-i fie pe plac.”
Multe dintre aceste caiete și desene s-au
pierdut, dar cele păstrate de sora sa, Smaranda
Chehata, au fost donate ulterior Muzeului
Naţional al Literaturii Române din Iași. Analizând cu atenţie mapele sale cu desene, se
poate lesne observa că scriitorul are un dezvoltat simţ al observaţiei și lucrează doar după
natură sau modele. Niciodată din imaginaţie, și
foarte rar reproduce, parcă pentru a-și încerca
talentul, lucrările realizate de alţi artiști. Ca un
adevărat caricaturist, el își epurează desenul
și reușește să surprindă, doar din câteva linii,
trăsăturile esenţiale ale modelului său.
Între desenele sale remarcăm caricaturile
unor oameni politici precum fraţii Brătianu
sau scriitori. Unul dintre desene o înfăţișează
pe Josephine Baker, desenată în costumul
de scenă (brâul de banane!) pe care Cezar
Petrescu poate că a admirat-o la Cabaretul
Folies Bergère, în timpul primului său sejur
la Paris, în toamna anului 1926.
Cele mai multe desene sunt însă portrete
caricaturizate ale colegilor de redacţie sau
vizitatorii care îl frecventau în calitatea sa de
director al ziarului guvernamental „România” (1938-1940), ale prietenilor și amicilor
de circumstanţă, ale iubitelor sale, foste sau
viitoare soţii: Coca („pasionată colecţionară
de muște în ochi” apud Petrescu), Georgetta,
pasionată de pălăriuţe...
Georgetta Ciocâlteu, a treia soţie (între
1932-1941), se pare că a fost marea iubire
a scriitorului: atunci când erau împreună, a
desenat-o în numeroase și diverse ipostaze (și
a păstrat o parte din desene), iar când erau
departe unul de celălalt, îi scria: „În loc să
lucrez cu sporul cuvenit în acest timp, mă surprind desenând arabescuri, gâze și goange pe
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marginea hârtiei, gândind numai la Georgetta,
incapabil să mă concentrez să-mi văd vii personajele, să mă identific cu ele, să încep a le
iubi sau a le urî...”
În ciuda talentului evident, Cezar Petrescu
nu a crezut niciodată în calităţile sale artistice.
Niciuna dintre numeroasele sale cărţi nu are
coperta și ilustraţiile semnate de el însuși, ci, la
insistenţele sale, de alţi graficieni, unii prieteni
din tinereţea ieșeană. Astfel volumele Fram,
ursul polar și Greta Garbo, apărute la Editura
Curentul, în 1932, au coperţile și ilustraţiile
desenate de N. N. Tonitza. În 1945, romanul
Războiul lui Ion Săracu are coperta desenată de caricaturistul Iosif Ross, iar Omul de
zăpadă de tânărul grafician Dan Briul, ambele
fiind publicate de Editura Naţionala Mecu.
Din fericire, Cezar Petrescu a crezut în
steaua sa de scriitor și astfel a lăsat posterităţii cel puţin câteva romane perene, iar
unele dintre personajele sale, și mă refer aici
în special la cele pentru copii (Fram, Neghiniţă) au traversat secolul XX și continuă să
„trăiască” și astăzi.
Datorită străduinţelor unei muzeografe
pasionate și profesioniste, Andreea Tacu,
de la MNLR Iași, iată că și grafica celebrului scriitor a ieșit la lumină și a început să
circule în lume, prin intermediul expoziţiei
„Feţele necunoscute ale lui Cezar Petrescu”.
După Iași, Roman, Paris, Lyon și Frontignan
(în Franţa), expoziţia va poposi și la Craiova,
putând fi vizitată toată vara aceasta la Galeria
de Artă a Alianţei Franceze. ■

Cezar Petrescu – Autoportret

Eseu
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Scrisul Românesc

Podul de teatru

„Teatru peste Prut”
upă evenimentele din decembrie
1989, sfânta nădejde a reîntregirii
ființei naționale s-a reaprins ca o
Pe acest generic, în ultima vreme, s-a
lumină vie în piepturile românilor de dincoace dezvăluit bucuriei noastre o relație tot mai
și de dincolo de Prut, întrupându-se apoi meta- strânsă, cutezătoare și germinativă între Teaforic în delicatul chip al „podului de flori”. trul Satiricus „I. L. Caragiale” din Chișinău,
Timpul a trecut, iar astăzi, când istoria
continuă să ne supună la mari încercări
și premoniții adeseori creatoare de nebucurie, observăm că, vorba cântecului,
„florile s-au ofilit în glastră”, iar dorința
de unire se ascunde tot mai tainic în
pântecele speranței.
Artiștii dau tonul
Dincolo de puterea vorbelor frumoase
ale politicienilor, cred însă că s-a înfiripat
între București și Chișinău o legătură și
mai fructuoasă, grea de adevăr, de adânci
semnificații și de trainic rod. Este o
punte de prețuire reciprocă și de iubire
necondiționată, așa cum doar arta poate să le
împlinească. A luat naștere „podul de teatru”,
pe care nu puține spectacole pline de miez,
de simțăminte și năzuințe, de har dumnezeiesc și de vibrație creatoare au circulat peste
Prut, poposind pe scenele și în sufletul mult
încercaților iubitori de neam și de țară din
cele două „colțuri de rai ale Grădinii Maicii
Domnului”. Spectacole greu de uitat din București și nu numai de la teatrele din Capitală au
dobândit prețuirea și admirația moldovenilor
de peste Prut, în vreme ce demersuri artistice ale teatrelor de acolo s-au ivit adeseori
cu mare succes pe scenele noastre. Dialogul
vrednic de laudă dintre Teatrul Național „I. L.
Caragiale”, condus de actorul și regizorul Ion
Caramitru, președintele UNITER, și Teatrul
Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu
actorul și regizorul Petru Hadîrcă „la timonă”,
dar și întâlnirile dintre alte trupe redutabile de
pe cele două maluri ale Prutului au conferit
acestui „pod” mereu și mereu noi argumente
ale invulnerabilității.

Scenă din spectacolul Nunta

Teatru

afectuoasă căldură pe scena de la Teatrul Evreiesc, dar unele dintre ele și la Sibiu (în festival),
la teatrele din Suceava și din Giurgiu.
Este vorba despre Ciuleandra, după Liviu
Rebreanu, un musical longeviv, pe muzica lui
Marian Stâncel, care a avut premiera la Paris,
în 1996, cu aceeași distribuție (!),
Maestrul și Margarita, o adaptare
ambițioasă și emoționantă după Bulgakov, jucată de actori în șapte limbi,
cu percutante întrepătrunderi între
filonul politic, filosofic și moral-psihologic (spectacol cu o apreciată
carieră de 18 ani), Nunta, un amplu
demers cehovian, cu o distribuție
reunind aproape întregul colectiv,
dar și cu puternică rezonanță contemporană, Totul despre noi și Made
în Moldova, două spectacole pe texte
de C. Cheianu, edificatoare pentru
vitalitatea spiritului critic la adresa
Scenă din spectacolul Ciuleandra
realităților social-politice actuale,
condus de regizorul Sandu Grecu, președintele particularitate care, după spusele ctitoruUNITEM, și teatrul de dincoace de Prut. Spec- lui acestui teatru, guvernează opțiunile sale
tacolele Teatrului „Satiricus”, înființat în 1990 repertoriale. O altă notă pregnant regăsită în
prin dorința comună a unor
tineri între 18 și 25 de ani de
a servi cu talent și credință o
artă eliberată de tarele comunismului și de cenzura puterii
și-au aflat temeiul interesului
și al prețuirii, consolidând
prestigiul și succesul acestui
colectiv condus și astăzi de
același inimos și valoros om
de teatru. Alături de capodopere ale dramaturgiei
universale (Shakespeare,
Cehov, Bulgakov), piesele de
dramaturgie națională, de la
Scenă din spectacolul Hamlet
Caragiale și Liviu Rebreanu,
la Dimitrie Crudu, Constantin Cheianu, repertoriu este preferința pentru comedia bine
Matei Vișniec, Mircea M. Ionescu ș.a., au scrisă, fapt oglindit și în turneul de la Bucufost găzduite la București, dar și în marele rești cu Doctor de femei, de Feydeau. Printre
Festival Internațional de la Sibiu, la Iași ori cele mai apreciate spectacole s-a impus însă
la Suceava, conferind „podu- acela cu Hamlet, cea mai tânără premieră a
lui de teatru” noi piloni din colectivului (aprilie 2018), dedicată capodopezvelta sa alcătuire. De curând, rei shakespeariene și, în egală măsură, dramei
un proiect foarte generos ini- tinerilor aflați astăzi în confruntarea cu reațiat de Sandu Grecu împreună litățile și cu întrebările dureroase prilejuite
cu prestigioasa actriță Maia de existența într-o societate captivă. A fost și
Morgenstern, directorul Tea- pentru noi, cei din sală, prilejul de a putea
trului Evreiesc de Stat, derulat urmări și aplauda succesul acestui spectacol,
sub genericul „Teatru peste calitatea actului regizoral și al scenografiei
Prut”, a făcut posibil ca șapte inventive semnate de același Sandu Grecu și
spectacole remarcabile de la virtuțile actoricești dezvăluite de interpreți de
TES să fie aplaudate la Chiși- mare sensibilitate, unii dintre ei prezenți și în
nău, iar alte șapte dintre cele spectacolul cu Maestrul și Margarita, ca Alexmai apreciate spectacole de la andru Crîlov, Irina Rusu, Viorel Cornescu,
„Satiricus”, în regia lui Sandu Vasile Casu, Sergiu Finiti, Eugeniu MatcovGrecu, să fie întâmpinate cu schi, Igor Mitreanu și nu numai aceștia. ■

Cronică literară
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Armele de zinc
ale poetului

keanos
Revista Observator Cultural (Nr. 922/
2018) se deschide cu un editorial semnat de
Ion Vianu – Sărbătoriri la Trier, o sinteză fascinantă și pertinentă asupra gândirii lui Marx,
dat fiind faptul că, recent,
s-au împlinit 200 de ani de
la moartea acestuia. Carmen
Mușat scrie despre poezia lui
Gheorghe Crăciun – în paginile revistei fiind publicate,
în acest sens, și câteva poeme
din ciclul Fenomenologia percepției – pe care o consideră
a fi „una denotativă, o poezie
a privirii, ce decupează insistent fragmente din realitatea
imediată”. Sub titlul Civism și
complicități, Ovidiu Pecican
realizează o cronică a volumului semnat de
Andrei Muraru, intitulat Vișinescu. Torționarul uitat, prima cercetare științifică dedicată
unui fost torționar condamnat în România
postcomunistă, „o lectură sumbră, pogorâre
într-o lume neagră”. Un interviu interesant
este cel oferit de Silvia Dumitrache, în conversație cu Fred Abrahamse și Marcel Meyer,
fondatorii companiei A. M. Productions,

Nopțile nu sunt pentru Alex Gregora născătoare de temeri, ci de credință. Pretutindeni este
în căutarea lui Dumnezeu sau a urmelor Sale,
fără ca poetul să fie un religios fervent ori versul
să fie unul de extracție mistică. O suferință perpetuă este trupul care devine
când povară, când vehicul al
sentimentelor dacă „mâinile
îmi ard și se dilată” sau dacă
„brațelor tale li se vor lipi
chiți de cenușă”.
În poemul ce deschide
volumul, autorul previne
cititorul că îi va fi dăruit
spectacolul în care un căutător al cuvintelor își va arăta
armele și meșteșugul, ba
chiar își desface trupul de
lemn pentru a fi în comuniune și după ce va fi fost
parcursă ultima filă: „am
zinc în sângele meu, am
zinc/ asemenea zidului lipit
cu var/ atât de puțin./ Doamne, Doamne, s-a
stârnit din nou toamna/ sau nu mai există?”.
Mistuit în final de dragostea pentru înălțare,
într-un superb și ultim efort, tălpile se desprind

miraculos de pământul în care simte semințele,
transformându-se în fum purtat de vântul stelar.
Cartea este o reușită a lui Alex Gregora
prin numeroase poeme care vor traversa
timpul și vor rezista acestui test de multe ori
nemilos. Oase albe este un
poem antologabil în cele mai
pretențioase colecții lirice,
depășind barierele lingvistice sau conotative: „carnea
de nălucă a omului roșu s-a
alcătuit pe oase albe,/ carnea
omului albastru s-a alcătuit pe
oase albe,/ carnea vegetală a
omului verde s-a alcătuit pe
oase albe, carnea de-a binelea lăsată omului de toate
culorile/ s-a alcătuit pe oase
albe ca omătul”.
Și am putea continua cu
câteva exemple din cartea lui
Alex Gregora, ceea ce arată
că volumul Zinc feudal este
o construcție lirică robustă a unui scriitor
discret și prea puțin promovat în raport cu
talentul său, semnalul editorial de față constituindu-se într-un remediu necesar. ■

singura companie independentă de teatru
clasic din Africa de Sud. Spectacolul celor
doi – Macbeth – a făcut parte din reprezentațiile oferite în cadrul Festivalului Internațional
Shakespeare de la Craiova. Despre filmul
Adinei Pintilie (Nu mă atinge-mă/ Touch me
not), premiat cu Ursul de Aur la Festivalul
Internațional de Film de la Berlin scrie Iulia
Popovici, analizând în același timp mizele
estetice ale producției, cât și
potențialul acesteia de a populariza, la nivel social, paradigmele
diferite ale sexualității.

intitulat Nepoții lui Liviu Rebreanu. Rubrica
destinată beletristicii este reprezentată de
Alice Valeria Micu și Gheorghe Schwartz,
prima publicând un grupaj de poeme, iar cel
de-al doilea scriind un fragment de proză.
Irina Petraș realizează o cronică la volumul
semnat de Floarea Țuțuianu și apărut în 2017
– Corp de literă, o carte-album, poemele din
acest volum fiind însoțite de ilustrații; în
termenii Irinei Petraș, „cuvintele sunt pândite de ochiul compus al imaginilor”. Iulian
Boldea analizează lumea poetică a scriitorului
Radu Sergiu Ruba în articolul Iluzia înțeleasă
ca miracol, afirmând că Ruba este „un poet
al vibrației afective cu substrat alegoric…”.
Ancheta revistei, realizată de Laura Poantă,
vizează o temă incitantă și complicată, respectiv, Scriitorii și riscurile meseriei, iar printre
respondenți se numără
Rodica Marian, Ion Pop,
Liviu Ioan Stoiciu, Adrian
Popescu etc. Despre opera
lui Petre Stoica scriu
Constantin Cubleșan și
Radu Constantinescu,
iar Vladimir Tismăneanu
publică articolul intitulat
Statul, revoluția și paradoxurile puterii, cu referire
la lucrarea Statul și revoluția, publicată de Lenin
în 1917. ■
Red.

Revista Apostrof (Nr. 4/
2018) cuprinde între paginile
sale o serie de articole extrem
de interesante, ce vizează atât
literatura, cât și aspectele socio-culturale din
lumea contemporană.
Astfel, Marta Petreu
scrie despre Cum a fost
transformată Medeea Iancu într-un
Geo Bogza extrem-contemporan,
iar Sanda Cordoș publică un eseu
pe marginea romanelor semnate
de Marta Petreu și Alexandru Vlad 2018
(Acasă, pe Câmpia Armaghedonului și Ploile amare), ambele romane
reconfigurând narativ satul transilvan, motiv pentru care eseul este
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u o tehnică rafinată și cu un limbaj
poetic bine controlat, Alex Gregora își exprimă în volumul Zinc
feudal (Ed. PIM, Iași, 2017), o mulțime de
sentimente, senzații și experiențe de viață.
Trăiește intens și își înțelege rostul de a face
parte din natura căreia îi înregistrează orice
respirație, culoare sau vibrație.
Poetul este discret, doar aparent detașat de
convulsiile lumii, iar această stare de liniște este
propice pentru observația minuțioasă asupra
detaliilor. Strălucirea zincului și grația cu care
acceptă trecerea orelor și a anilor sunt primordiale pentru volumul pe care îl oferă cititorilor
la scurt timp după Pasărea Dosoftei, o apariție
din 2016.
Poate o prea mare căutare a propriilor ipostaze fotografice duce la o atmosferă descriptivă
și meditativă, poetul ridicându-se adeseori pe
un punct care îi permite o perspectivă nouă
față de clipa de dinainte. Înregistrăm o continuă permutare a eului în raport cu natura,
când de la peisajul larg al câmpiei, când pe înaltele piscuri aproape de păsări, când iscodind
firul ierbii într-o primăvară timpurie, „câmpiile tocmai plesneau de iarba/ ca un uger de
vacă grasă și lăptoasă” (Naștere).
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Privilegiul libertății depline

n ziua în care oltenii și doar oltenii se
adresau unii altora cu urarea de „La mulți
ani!”, Muzeul de Artă din Craiova a vernisat a XI-a ediție a Salonului International
de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină”. La
o parcurgere succintă a expoziției constatăm
că putem împărți lucrările în două categorii,
desenatori și textieri. Primii produc caricaturi care nu au nevoie de text ceilalți texte
care paradoxal nu au nevoie de desen,
poantă, cuvântul ducând tot greul.
Întâmplarea a făcut să avem parte,
în acest an, de un mod aparte de contextualizare, pentru prima oară această
expoziție a coincis cu Ziua Oltenilor –
un eveniment umoristic de ziua unor
oameni veseli.
Este deja un truism faptul că românii
sunt un popor dăruit de Dumnezeu cu mult
simț al umorului. Românilor le plac mult
bancurile, bancurile cu scoțieni, cu ruși,
cu evrei, cu blonde, mai puțin bancurile
cu români, acelea le plac probabil scoțienilor, rușilor și evreilor, blondelor nu le plac
deloc bancurile. Oltenilor le plac bancurile
cu ardeleni, în compensație ardelenii se dau
în vânt după bancurile cu olteni.
În cazul caricaturii lucrurile stau
diferit, se fac caricaturi cu preoți, cu
rabini, cu imami, cu polițiști, cu politicieni, nu se fac caricaturi cu olteni, dar
nici cu ardeleni pentru că desenul nu
poate face trimiteri precise, nu poate să
circumscrie cu acuratețe astfel de populații, iată motivul pentru care oltenii la
fel ca și ardelenii apreciază caricatura
foarte mult.
Cătă vreme subiectul caricaturii nu
ești tu totul este admirabil, când devii
subiect lucrurile se schimbă, în funcție de
cât de multă putere ai, de cât te duce capul,
de cât de dogmatic gândești reacționezi sau
nu. Poți să înjuri, poți să blestemi, să amendezi, să arestezi, și ca lecția să fie cu adevărat
penalizatoare, ca blamul ori anatema aruncată asupra insolentului, a impertinentului,
a mitocanului, a neobrăzatului de caricaturist să fie decisivă, exemplificatoare, poți să-i
ataci integritatea fizică, adică să îl ciomăgești
bine, poți să îl privezi de libertate, adică să îl
bagi la zdup, poți chiar să îi iei viața.
Caricaturistul este asemenea acrobatului la trapez, merge pe sârmă, fără plasă
de siguranță, face salturi, smulge aplauze,
ridică publicul în picioare, primește ovații,
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știind că în public se pot găsi câțiva devianți
care să îi dorească să calce strâmb, să rateze
triplul salt, să își rupă gâtul.
Gradul de libertate al unei națiuni se
poate măsura și prin cât de nesărat poți să
glumești, cât de insolent ori ireverențios poți
fi fără să te temi să ieși pe stradă continuând să te bucuri de viață. Într-un moment
de profundă reflexie m-am întrebat de ce

oare nu există critici de caricatură așa cum
există critici de literatură, de teatru, de film,
de muzică și artă plastică. Cu ocazia acestui
eveniment am mai constatat un lucru paradoxal, la o primă vizionare a unei pelicule, a
unui spectacol de teatru, a unei piese simfonice se găsește întotdeauna un critic, un tip
cu „doxa”, care să îți pună opera în context,
să îți deschidă perspective de apreciere, să te
lumineze, ce mai încoace și încolo. În cazul
caricaturii poți să tragi cu tunul și nu vei găsi
o eminentă critică care să spună fie și câteva
vorbe în chip de cuvânt de deschidere.
Atunci îți trece prin cap o întrebare hamletiană, dacă nu are critici, nu are tratate, nu
are exegeze este caricatura artă au ba.
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Când e vorba de talent, de viziune, de perspectivă, este musai nevoie de cineva „doct”
care să te „lumineze” din fericire în cazul
caricaturii lucrurile stau mult mai simplu.
Dacă și creatorul și privitorul sunt oameni cât
de cât înzestrați cu simțul umorului și se mai
aud niscaiva hohote de râs atunci e de bine,
dacă e liniște... e bai mare, nici un critic nu
va reuși să te lămurească că autorul e bun și
că tu ești prost, invers se mai poate dar nu
este nevoie de un intermediar pentru asta.
Caricaturistul poate fi asemuit cu un
gheizer, pufăie când vrea el, cât de sus
vrea el și unde vrea el. Nu poți opri un
gheizer, nu poți grăbi un gheizer, nu poți
muta un gheizer de pe stânga pe dreapta,
una peste alta nu e loc de tocmeală cu un
gheizer. Când eram copil îmi imaginam
cum ar fi dacă s-ar astupa toate gheizerele
de pe pământ dintr-odată. Parcă vedeam
cum pământul se umflă și se umflă ca
o bășică gigantică și la un moment dat
ar face pleosc, dar nu un pleosc discret,
nu, un pleosc cosmic care s-ar auzi în
toată galaxia ca să nu mai vorbim de câte
miresme și alte chestii ar împrăștia până
hăt departe, ce mai, sigur ne-am face de
râs, ditamai umanitatea, până în fund de
univers. Cam la fel s-ar întâmpla dacă
cuiva i-ar veni ideea să lege la ochi, la
urechi, dar mai ales de mâini pe toți caricaturiștii, ei bine, omenirea n-ar trece
mult și după ce s-ar balona pantagruelic
ar exploda definitiv și iremediabil, de
n-ar mai da nici dracu doi bani pe ea.
Când eram copil aveam un acvariu cu
pești, specii diverse care mai de care mai
viu colorați ori mai încărcați de voaluri,
erau însă și unii, gri închis, urâți și fără
astâmpăr, erau numiți sanitari. Nu îmi plăceau
deloc dar pentru ca microbiotopul acvariului
să rămână în echilibru era nevoie de ei.
La fel și în cazul caricaturiștilor, nu îi
iubește nimeni, nu îi idolatrizează nimeni, dar
fără ei biotopul numit societate ar intra într-o
accentuată, vertiginoasă și ireversibilă degenerare și devenind sentențios pot declara cu
mâna pe inimă că atâta vreme cât pe pământ
mai există fie și un singur caricaturist omenirea
mai poate spera iar și când ultimul caricaturist
se va stinge se va putea trage definitiv cortina.
Muzeul de Artă din Craiova, bucurându-se din plin de privilegiul libertății
depline, a găzduit un salon ce a stârnit râsul
fără să se facă de râs. ■
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