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Literatură
și arte avangardiste

erioada interbelică este
marcată de o serie de
curente inovatoare și
mereu actuale, între care Avangarda se manifestă puternic
redefinind literatura, artele, creativitatea în general. Este momentul
când ne sincronizăm cu literatura
și artele europene, avangardismul
românesc caracterizându-se prin
spiritul de frondă, radicalizarea
modernismului coagulat în jurul
ideii de ruptură totală de tradiții
și cultivarea unor forme estetice
noi, precum dadaismul, suprarealismul, futurismul, cubismul,
constructivismul. Eugen Ionescu
aprecia că „Avangarda ar fi un
fenomen artistic și cultural precursor: ceea ce ar corespunde
sensului literal al cuvântului. Ea
ar fi un fel de pre-stil, conștientizarea și dirijarea unei schimbări...
care trebuie să se impună în cele
din urmă, o schimbare care trebuie într-adevăr să schimbe totul.
...Avangarda nu poate fi general
recunoscută decât mai târziu,
atunci când va fi reușit, când scriitorii și artiștii de avangardă vor fi

fost urmaţi, când ei vor fi creat o
școală dominantă, un stil cultural
ce se va fi impus și va fi cucerit
o epocă.” (Note și contranote,
1962). Matei Călinescu, în Cinci
fețe ale modernității. Modernism,
avangardă, decadență, kitsch,
postmodernism (2005), găsește
diferențe semnificative între avangardă și modernitate, susținând
că „avangarda este mai radicală
decât modernitatea, mai puțin
flexibilă și mai puțin tolerantă
la nuanțe, ceea ce o face, bineînțeles, mai dogmatică – atât în
sensul autoafirmării, cât și invers,
în sensul autodistrugerii”.
Orientările avangardismului european s-au manifestat în
literatură, arte plastice, muzică,
cinematografie și arhitectură. La
începutul secolului al XX-lea,
cultura română era în linii mari
sincronizată cu cea europeană.
Manifesto del Futurismo, publicat de F. T. Marinetti în revista
„Figaro” din Paris (20 febr. 1909),
era prezentat în același an la Craiova, în revista „Ramuri” nr. 7.
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Literatură
și arte avangardiste

acedonski, în semn de aderare la principiile noului curent,
publică două sonete într-un număr special închinat futurismului al revistei lui Marinetti, „Poezia – rassegna internazionale”, nr.
7-8-9/1909, ce apărea la Milano. Citarea lui Macedonski pe coperta
revistei, alături de nume importante din poezia contemporană, între
care Verhaeren, Gustave Cahn, Henri de Régnier, D’Annunzio ș.a.
reprezintă recunoașterea valorii sale în plan internațional. Noua
mișcare este comentată pe larg în presa literară românească, continuându-se și în deceniul III: Mihail Drăgănescu îi acordă un spațiu
larg în volumul Meditațiuni, publicat la Craiova în 1911; Nicolae
Davidescu în articolul Variații pe manifestul viitoriștilor din vol.
Aspecte și direcții literare (1921); Felix Aderca în articolul Ce e viitorismul?, publicat în revista craioveană de literatură, știință și artă,
sub conducerea Elenei Farago, „Năzuința” (nr. 6/1922). O vizită a
lui Marinetti la București în 1926, la invitația grupării de la revista
„Contimporanul”, avea să valideze mișcarea avangardistă din Româ-
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nia. E de amintit și momentul 1912, când Ion Vinea (cu numele
de I. Iovanaki), adevăratul promotor al avangardismului românesc, editase, împreună cu S. Samyro (Tristan Tzara, inventatorul
dadaismului) și Marcel Iancu (pictor și arhitect), revista „Simbolul” în paginile căreia publică articole și desene prin care militează
pentru arta modernă. Între colaboratori se numără Al. Macedonski,
I. Minulescu, A. Maniu, Tristan Tzara (care debutează cu versuri)
și Iosif Iser (cu grafică). În octombrie 1915 apare o nouă publicație
modernistă intitulată „Chemarea”, care se deschide cu articolul Avertisment incendiar semnat de Ion Vinea, iar Tzara publică poeziile
Vacanță în provincie și Furtuna și cântecul dezertorului, semnând
pentru prima dată cu pseudonimul ce-l va consacra.
Avangarda românească s-a afirmat în perioada 1912-1945,
protagoniștii fiind de fapt aceeași scriitori și artiști, cu mici excepții, grupați în jurul unor reviste de avangardă programatică pe
care le-au inițiat, le-au condus și la care au colaborat, precum
„Contimporanul”, „75HP”, „Punct”, „unu”, „Urmuz”, „Integral”,
„Alge”, „Liceu”, „Viața imediată”, „Pinguinul”, „Meridian” etc.
Aceste publicații acoperă perioada respectivă prin colaboratori
cu aceleași afinități, ceea ce duce, prin integralism, la caracterul
unitar al avangardei literare românești.
În literatură și arte, compatrioții noștri s-au remarcat drept
precursori, lideri sau reprezentanți de seamă, de la Urmuz și
Tristan Tzara până la Ilarie Voronca, Ion Vinea, Sașa Pană, Geo
Bogza, Gellu Naum, de la Marcel Iancu, Victor Brauner și M. H.
Maxi până la Constantin Brâncuși, artiștii cei mai de seamă care
→
s-au revendicat mișcării avangardiste.
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Revistele de avangardă românești apar
în aceeași perioadă de reconstrucție a avangardismului european cu constructivismul
și suprarealismul. În 1922, când apare „Contimporanul”, sub îndrumarea lui Ion Vinea și
Marcel Iancu, revista cea mai importantă prin
conținut și cuprindere, Tudor Arghezi publica
în „Cugetul românesc” primele „anti-proze”
ale lui Urmuz (Pâlnia și Stamate și Ismail și
Turnavitul) care vor influența profund programul acestora. La „Contimporanul” vor publica
poeții avangardiști Urmuz, Tristan Tzara, B.
Fundoianu, Ilarie Voronca, St. Roll (Gh. Dinu),
M. Cosma și o serie de artiști plastici precum
Victor Brauner, Marcel Iancu, M. H. Maxy,
Milița Pătrașcu, Mattis Teutsch ș.a. care se vor
implica în spectacolele de artă
modernă susținute de gruparea revistei, îmbinând poezia
cu muzica, dansul, teatrul și
plastica. Ei au ilustrat arta
abstractă, constructivismul (a
patra dimensiune), o „armonie abstractă cu legi fixe, o
creație pură, în care obiectul e cu raportul de linie și
culoare echilibrate” (Arhitectura, „Punct”, II, nr. 9, 1923).
C. Brâncuși este prezent la
expoziția din 1924 organizată de revistă, iar Ion Barbu
publică o serie de poezii, între
care Isarlâc, Domnișoara Hus,
William Wilson, Cântec de
rușine, In memoriam (cu titlul De sufletul lui
Fox), Ritmuri pentru nunțile necesare (cu titlul
Jazzband pentru nunțile necesare), Text, Regresiv, autorul Jocului secund depășind însă orice
avangardism prin caracterul „experimentalist”
al formei operei sale poetice. „Contimporanul” va păstra relații cu publicații avangardiste
europene și cu colaboratori de diverse orientări:
futuriști, expresioniști, dadaiști, cubiști. Revista
„Punct” publică din textele lui Urmuz, iar în
revista „75HP” (oct. 1924) Victor Brauner și
Ilarie Voronca „inventează” „pictopoezia” care
„nu e pictură, nu e poezie, ci pictopoezie”.
Între revistele avangardiste s-au iscat și
unele polemici, astfel în „Integral”, subintitulată
„revistă de sinteză modernă”, în articolul Suprarealism și integralism, Ilarie Voronca opune
dadaismul suprarealismului, ca „feminin expresionist”, și pentru că „nu răspunde ritmurilor
vremii”. Integraliștii se orientează către „modele
de creație” precum Brâncuși și Arghezi care, de
fapt, nu se subordonau vreunei școli la modă
și le dedică fiecăruia câte un număr special,
respectiv nr. 2 și 3 din 1925. Deosebiri prea mari
nu există între revistele avangardiste, integrându-se și publicând cam aceeași autori. În revista
„Meridian” din Craiova vor apărea, între alții,
Eugen Ionescu, Gellu Naum, Constantin Nisipeanu, Gherasim Luca, Virgil Teodorescu ș.a.
Dadaismul, avându-l ca principal fondator pe Tristan Tzara, a transformat întregul
peisaj al modernismului și a redefinit ideea de
artă prin amestecul de umor, satiră, absurd,
frondă, bravură, teribilism... De fapt, întreaga

avangardă literară românească cultivă revolta
împotriva trecutului prin refuzul regulilor
gramaticale, dar și prin cultivarea absurdului
și grotescului. Urmuz ilustrează poate cel mai
bine estetica absurdului în „romanul în patru
părți” Pâlnia și Stamate.
Unul dintre marile spirite ale Avangardei
artistice românești și universale este Constantin
Brâncuși. Afirmarea sa la Paris a contribuit la
revoluționarea formei sculpturii alături de Giacometti, Archipenko, Henry Moore. Celebrul
artist va realiza în 1907 lucrarea Sărutul (aflată
în Colecția Muzeului de Artă din Craiova),
pe care critica o va declara „prima sculptură
modernă al lumii” și care va determina o ruptură asupra modului în care era concepută și

Victor Brauner – Înțărcarea eului, 1949

percepută sculptura, iar spiritul inovator al lui
Brâncuși va domina lumea artistică la începutul
sec. XX. Expoziția deschisă în 1914 în SUA,
la Photo Secession Gallery din New York, a
provocat un adevărat șoc în rândul iubitorilor de artă și criticii de specialitate, a produs
profunde ecouri în gândirea plastică și estetică,
deschizând un univers de creație cu totul nou.
Brâncuși era considerat „cel mai abstract dintre
sculptori în sensul curent al cuvântului, și cel
mai puțin abstract, ținând seama de semnificația filosofică a cuvântului” (Marcel Brion).
În literatura de avangardă primul scriitor
care posedă „conștiința critică” a transformărilor necesare în interiorul discursului
literar este Urmuz, scriitor nonconformist,
autor al unei proze construită în linia fantasticului absurd, suprarealist, care a circulat
pe cale orală aproape un deceniu sau în cercuri restrânse de apropiați, citită în cafenele
bucureştene, avea să devină, în cele din urmă,
„modelul cel mai autorizat” al avangardismului
românesc. Arghezi i-a publicat în 1922 primele
două schițe și i-a inventat numele de Urmuz,
sub care îi va apărea întreaga creație. Opera sa,
ca volum, este restrânsă, cuprinde nouă schițe,
o „fabulă”, și alte texte nefinalizate: Pâlnia și
Stamate, Ismail și Turnavitul, Plecarea în străinătate, Emil Gayk, Cotadi și Dragomir, După
furtună, Cronicari, Puțină metafizică și astronomie. Un prim volum cu scrierile sale, sub
titlul Urmuz, l-a publicat în 1930 Sașa Pană,
urmat de Schițe fantastice, în 1931, reluate
în ediția Pagini bizare. Abia în postumitate
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personalitatea și opera sa devin cunoscute, în
primul rând în cercurile avangardei care au
văzut în Urmuz „un simbol al revoltei împotriva convențiilor literare și un premergător al
mișcării dadaiste și suprarealiste”.
B. Fundoianu (Benjamin Fondane) este
considerat în literatura română un inovator de
tehnică poetică. A avut o dublă carieră literară
prin scrierile sale în limba română, iar mai
târziu în franceză, și, ca în cazul lui Tristan
Tzara, Eugen Ionescu sau Emil Cioran, opera sa
se cere analizată din dublă perspectivă culturală.
În 1930 publică primul său volum, Priveliști, cu
un portret inedit de C. Brâncuși care cuprinde
poeme scrise în perioada 1917-1923 având ca
temă principală natura și fiind precedat de o
dedicație lui I. Minulescu, „primul clopotar al
revoltei lirice românești”. Prima poezie, de mare
întindere, intitulată Parada, este considerată de
către Mircea Martin „o puternică artă poetică a
modernismului românesc”.
Reprezentant de seamă al suprarealismului
românesc, practicat într-o viziune personală,
Gellu Naum, cel mai tânăr membru al avangardei noastre literare, s-a afirmat ca poet,
prozator, dramaturg și traducător, este unul
dintre fondatorii Grupului suprarealist constituit în 1941 la București, odată cu declanşarea
celui de-al doilea val al suprarealismului românesc și considerat de către criticul şi eseistul
francez Sarane Alexandrian drept „grupul cel
mai exuberant, cel mai aventuros și chiar cel
mai delirant din suprarealismul internațional”.
Perioada 1945-’47 este cea mai rodnică a
grupului român suprarealist despre care André
Breton afirma: „Centrul lumii [suprarealiste]
s-a mutat la București”. După 1947 activitatea
acestuia este interzisă, membrii grupului sunt
considerați „indezirabili” (ivindu-se între ei și
unele dispute) ceea ce duce la destrămarea lui.
Gherasim Luca, D. Trost, Paul Păun sunt nevoiți
să ia calea exilului în Franța sau Israel, iar Virgil
Teodorescu trece în tabăra realismului-socialist.
Gellu Naum traversează o perioadă grea, „tace”
ca poet şi se retrage într-o epuizantă muncă de
traducător. Debutează cu Drumețul incendiar
(1936), volum ilustrat de Victor Brauner, urmat
de alte cinci volume între care Libertatea de a
dormi pe o frunte, Vasco da Gama, Culoarul somnului, Medium, Castelul orbilor.
Considerat unul dintre cei mai importanți
poeți ai secolului XX, Paul Celan (pseudonimul lui Paul Peisah Antschel) a marcat profund
gândirea poetică europeană. În 1948 îi apare
volumul de versuri Nisipul din urne urmat de
Mac şi memorie (1952) în care se simte atmosfera poeziei suprarealiste cu care Celan a luat
contact mai întâi la Bucureşti, apoi la Viena şi
Paris. Din relaţia cu Ingeborg Bachmann de
peste două decenii a rezultat celebra corespondenţă strânsă şi publicată în volumul Ingeborg
Bachmann, Paul Celan, Herzzeit/Vremea inimii
(Frankfurt, 2008).
Tema este amplă, într-un alt editorial poate
vom reveni pentru considerații asupra creației
literare și artistice a reprezentanților avangardismului românesc care ne sincronizează cel
mai bine cu literatura și arta europeană. ■
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Dumitru Radu
POPESCU

D

e zeci de ani, de aproape o jumătate de
secol, în paginile revistei literare „Orizont”, Comei Ungureanu semnează,
săptămânal, cronica literară. Nimeni nu l-a
auzit declarând că se ocupă de o scenă literară
văduvită de valori estetice, nici măcar atunci
când starea culturală naţională a fost − sau încă
mai este! − invadată de politic, de comercial și
de răzmeriţe publicitare. Cornel Ungureanu n-a
scris niciodată că literatura română e cea mai
grozavă din lume fiindcă ne arată că trăim în
cea mai urâtă și blestemată ţară posibilă; n-a
scris nici că literatura noastră e cea mai jalnică
din lume fiindcă ne arată că trăim în cea mai
miraculoasă și fericită ţară! Și nici n-a scris că
literatura este o pioasă rugăciune, sau o răpede și
indiferentă ochire asupra lumii, sau o mașinărie
pură, care mereu se autodistruge, reinventându-se... Comei Ungureanu nu ne oferă lecţii
universitare, savante și goale, nu joacă rolul
Omului moral până în rărunchi. Nu, el nu este
Noul Superman critic! Și nici nu poate fi, nefiind
ancorat în flotila celor cu interese conjuncturale
și convingeri sezoniere. Mulţi figuranţi apar azi
pe afișele întreprinderilor culturale, afișe care le
oferă un statut glorios acestor întreprinzători

Eseu

Scrisul Românesc

Cornel Ungureanu –
realistul

arată roadele: condeierul își falsifică și el rostul,
falsificând piaţa literară! Atunci apar, ca frunza
și ca iarba, alţi războinici culturali, care, după
ce-i înving la puncte pe vechii proprietari de
tronuri, se înscăunează în locul lor − și schimbă
toate structurile întronizare de înaintașii lor,
ca să lichideze din temelii regimurile culturale
precedente... Și așa, la nesfârșit!...
Cornel Ungureanu n-a participat la aceste
întreceri care linșează forţa vie și memoria
saharienilor de altădată și de ieri... Dar Cornel
Ungureanul nu s-a înrolat în fluxurile de energii culturale ce și-au propus să îmbunătăţească
potenţialul condiţiei umane!...
Cornel Ungureanu, da, nu adoră extremele,
nici în comportamente critice, nici în filiaţii
doctrinare. Practică, în toate cele, echilibrul,
judecă autorii după gradul de semnificaţii al
operelor lor, nu după calendarul biografiilor
la modă. Nu e un împătimit, cu orice preţ, al
vremurilor veșnic noi, n-are vocaţia titlurilor
chivernisite și adunate pe răboj, dar asta nu
înseamnă că nu este un luptător pentru ideile
sale! Este, dar ca orice luptător ce știe să păstreze măsura realităţilor, e atent la toţi pașii săi:
nu se desprinde, în zbor avântat, de pământ,
nu se amestecă grosolan
în viaţa și munca altora,
fiindcă știe că orice exces
poate pe oricine să-l facă
să se considere infailibil și
să uite că fiecare ins poate
avea un călcâi defectat! O,
boieri dumneavoastră, câţi
semeni de-ai noștri − începând chiar cu noi! − își
Cornel Ungureanu alături de G. Coșoveanu, Aug. Buzura, D.R. Popescu, Genoveva ignoră călcâiele defectate!
Preda, Fl. Firan, Cl. Miloicovici, Angela Martin, S.L. Buliga, Adrian Cioroianu
Cornel Ungureanu
la finalul Colocviilor Scrisul Românesc (Craiova, 2014)
iubește Banatul, dar asta
ce nu contează valoric... La aceste destine fără nu înseamnă că nu iubește România! Dacă
vocaţie culturală, cu timpul, frustrarea devine uneori a pus un accent deosebit pe vocaţia
feroce, iar vidul colorat ce le face să se umfle în Europei de Mijloc, nu înseamnă că a neglijat
pene devine o certitudine a ratării... Demolarea vocaţia României! Nu există, cum se știe, spaţiu
obiectivităţii și anularea contextului istoric duc la fără timp, dar nici timp fără spaţiu... Cornel
o concluzie fatală: că lumea începe cu tine și este Ungureanu nu a suferit niciodată în emoţiile
inutil să te mai apleci asupra predecesorilor tăi, sale culturale de lipsa de măsură! Știind că este
căci ei nu există. Neexistând nicio formă din ceea o măsură în toate, nu s-a crezut atât de bazileic
ce numim trecut, totul fiind o Sahară, un Nimic, încât ar fi putut salva, prin cuvântul său, liteeste destul de simplu să construiești o nouă lume rele toate, sau chiar lumea, cu ale ei istorii! Nu,
culturală pe un nimic, într-un pustiu!... Dar nu! Pe Cornel Ungureanu îl pasionează istoria,
Cornel Ungureanu scrie cronici literare în revista istoria literară, desigur, istoria mentalităţilor,
„Orizont” de aproape o jumătate de secol!...
istoria psihiatriei (Freud și medicii timișoreni!),
Maladia ce i-a captivat pe destui condeieri vocabularul psihanalizei, degenerescenţa fizică
este declasificarea, urmată de propășirea în sau mintală, sacrul și profanul domnului Eliade,
scaune cultural-administrative de rangul doi, dar asta nu înseamnă că pretinde cumva că el
bine remunerate de la buget. Ei devin un fel de știe totul și că poate face vorbire despre toate
serafimi care susţin tronul Dumnezeului oficial, cele lăsate de Cel de Sus, ba mai mult, că poate
întronizat prin vot secret, laude știinţifice adu- analiza până în prăsele misterul divin, ca și cum
cându-i din suflet și simţiri. Această disimulată Dumnezeul balcanic, Dumnezeul bănăţean,
participare la viaţa liturgică a Cetăţii le-a captat Dumnezeul româno-sârbo-maghiaro-svabotoată energia mentală... Și, în timp, frauda își săsesc ar fi chiriașul său!...

Adevărul, calul de bătaie al tuturor regimurilor politice, mereu se vrea absolut!... Și este
ajutat să se contureze explicit de către luminile
caleidoscopice ale ideologiilor, mereu altele și
mereu aceleași.
În romane și în piese de teatru, mai ales,
disputa dintre Adevăr și autenticitate îl găsește
pe Comei Ungureanu de partea nu neapărat a
certitudinii regelui de lux, Adevărul, ci mai
degrabă de partea nuanţelor umanităţii puse în
lumină de posibila autenticitate... Critica, astfel,
pentru Cornel Ungureanu şi pentru unii dintre
confraţii săi, nu mai este un îndreptar care delimitează strict demersul ideologic, nu mai este
niciun instrument − oah, ce cuvânt! − de dominare a literaturii, ci un factor determinant de
eliberare a literaturii de parametrii ideologici,
plini de prinţi, conţi, lorzi și zâne!
S-a vorbit, ani la rând, doar de lupta dusă
de proză, poezie și teatru împotriva poncifelor
vremurilor, și mai puţin, sau aproape deloc nu
s-a discutat despre contribuţia antifundamentalistă − de ieri și de azi! − a unor critici de talia lui
Cornel Ungureanu, de exemplu, care dădeau − și
dau și azi! − prioritate autenticităţii din viaţa cea
de toate zilele, esteticului și nu religiilor ce oficiază
slujbe înalte despre logica adevărului sfânt − fără
să simtă nevoia revelării măcar a unei singure și
minime probleme... Da, Cornel Ungureanu, în
paginile revistei „Orizont” n-a oficiat ca un prelat
vechi sau nou, știind domnia sa că vieţuim într-un
univers al incertitudinilor, al nuanţelor, al nuanţei
faptelor, al nuanţelor minţii, univers în care, nu de
puţine ori se mai întâmplă − asta-i situaţia! – ca
exact valorile respinse de logicienii administrativi,
să se dovedească, până la urmă, viabile!
Pentru Cornel Ungureanu și ai săi, lectura
atâtor cărţi − în ani de zile! − constituie o experienţă fantastică și o cunoaștere mai complexă a
existenţei umane. Repetăm: Cornel Ungureanu
nu a pledat în cărţile și articolele sale pentru o
insulă europeană igienizată, pentru o conștiinţă edenică, pentru o etică pursânge, abstractă,
astfel că nu-l putem considera niciodată un fel
de arhanghel viteaz, un pastor ideologic aflat
pe pagina primă a ziarelor și în dreptunghiul
financiar al televizoarelor, surâzând asemeni
blajinilor și infailibililor îngeri sexuaţi!...
Nu, Cornel Ungureanu nu a desacralizat
niciodată valorile și nu a sacralizat niciodată
nimicul. ■
Duminică, 25 oct. 2009
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Monumentele Mihai Eminescu

P

uțină lume știe, probabil nici chiar
toți cei care se preocupă de comentarea vieții și operei lui Mihai
Eminescu, că la Reșița ființează o colecție
de studii („Eminescu”) consacrată poetului,
promovată de Editura Tim, în coordonarea
criticului și gazetarului Gheorghe Jurma, el
însuși autor a mai multor studii și volume de
exegeză eminesciană. Aici a apărut în 2015
un studiu, bogat ilustrat, intitulat Monumentele Mihai Eminescu, cuprinzând imagini ale
unui mare număr de monumente (busturi,
grupuri statuare, plăci comemorative etc.)
care păstrează astfel memoria celui mai de
seamă scriitor român din toate timpurile.
Interesul stârnit în rândurile
publicului de această întreprindere
a făcut ca în anul Centenarului Marii
Uniri, să se realizeze o a doua ediție,
mult îmbogățită cu imagini (din țară
și de peste hotare), cu ample comentarii pentru fiecare lucrare în parte
și cu ample comentarii lămuritoare,
documentare, datorată a doi împătimiți eminescologi din partea locului
(aceiași la prima ediție), scriitorul
Gheorghe Jurma și fotograful Erwin
Josef Țigla (Monumentele Mihai
Eminescu, Ed. „Banatul Montan”,
Reșița, 2018. Sub egida Forumului Democratic al Germanilor din
Județul Caraș-Severin și Asociația
Germană de Cultură și Educație a
Adulților Reșița).
Implicarea acestor instituții se
datorează nu numai faptului că
acela care a realizat impresionantul număr de fotografii, expresive,
redate din unghiuri dintre cele mai spectaculoase, punând în valoare ideatica (de ce
nu?) a fiecărui obiect de artă de acest fel,
este el însuși un german, dar și faptului că
bănățenii reșițeni se mândresc cu faptul că
prima traducere în limba germană a Luceafărului se datorează scriitorului Ludwig
Vinzenz Fischer, apărută chiar în 1889 sub
titlul Morgenstern, în „Roumänische Revue”,
ce apărea în coordonarea lui Corneliu Diaconovici (acesta a mai condus, din 1881, și
revista „Südungarischen Revue”, la Lugoj,
în paginile căreia a colaborat, de asemenea,
Ludwig Vinzenz Fischer). Albumul acesta
atrage atenția (pentru cei ce parcă nu vor a
înțelege) că „sunetele poeziei lui Eminescu –
spune Gheorghe Jurma – au adunat laolaltă
toți românii, într-o solidaritate supusă iubirii și prețuirii idealurilor înalte” naționale,
astfel „provinciile românești s-au raportat
permanent la Eminescu și s-au privit în el
ca într-o oglindă miraculoasă”, deci nu e de
mirare că „memoria lui Eminescu e păstrată

neștirbită în cele mai diverse forme, inclusiv prin ridicarea de monumente închinate
Poetului”.
Materialul, ca și comentariul critic, este
grupat pe capitole ce au în vedere arealul
geografic în care monumentele sunt amplasate. După un capitol introductiv în care
sunt menționate demersurile (portretele)
de implicare a celor doi autori în realizarea
volumului („Erwin Josef Țigla a străbătut,
în ultimii cinci ani, toate regiunile României și alte țări precum Ucraina, Republica
Moldova, Ungaria, Austria și Germania,
parcurgând peste 15 000 de kilometri pentru
a realiza mii de fotografii, adică tot atâtea

mărturii despre spații în care există monumente și plăci comemorative dedicate lui
Eminescu”, în vreme ce Gheorghe Jurma a
scris „mai multe cărți despre Eminescu /…/
a organizat expoziții de carte de și despre
Eminescu, a publicat biografii și cataloage
cu același subiect”) făcându-se precizarea,
atât de necesară, de altfel, că „dacă fotografia și tiparul au arătat cele dintâi chipul
poetului, monumentele publice au promovat în timp o imagine complexă și simbolică
până la dimensiunea unui «paznic de far»
al comunității cu care se identifică sau de
apărător al granițelor sale”. Referirea se
face la discursul lui Octavian Goga, rostit
la dezvelirea monumentului de la Sânicolaul
Mare (primul după Marea Unire, în 1925):
„O graniță se păzește sau cu un corp de
armată sau cu statuia unui poet legată de
inimile tuturora”.
Primele imagini vin din Botoșani,
reprezentând Biserica Adormirea Maicii
Domnului (Uspenia), ctitorită în 1552 de
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Doamna Elena Rareș, biserică în care a fost
botezat Mihai Eminescu, mențiune făcută pe
o placă fixată pe peretele acesteia, în curtea
căreia se află statuia realizată de Oscar Han
în 1964, iar în parcul orașului se află statuia
poetului, datând din 1890, datorată sculptorului Ion Georgescu.
Între lucrările monumentale aflate pe
cuprinsul meleagurilor natale ale poetului
e de reținut bustul consacrat acestuia de
sculptorul Oscar Späthe la Dumbrăveni, în
1902. Trecând la Iași sunt consemnate numeroase monumente, între care cea realizată de
sculptorul Ion Schmidt Faur, inaugurată în
1929, așezată în 1957 lângă Biblioteca Centrală Universitară („La picioarele
poetului – îmbrăcat cu o mantie
antică – sunt așezate figura alegorică a Poeziei sau Iubirii în stânga,
întruchipată de o Femeie, iar în
dreapta, figura alegorică a Filosofiei sau Înțelepciunii, înfățișată de
un bărbat. Soclul statuii e decorat și
cu două basoreliefuri inspirate din
poezia eminesciană”). Gheorghe
Jurma oferă de fiecare dată interesante detalii privind opera și istoria
realizării acesteia.
Ar fi de prisos trecerea în revistă
a tuturor acestor mărturii artistice
pe care le prezintă albumul, mărginindu-mă să menționez doar că
asemenea amplasamente sculpturale/monumentale avem în aproape
toate localitățile importante din țară,
de la București la Onești, de la Constanța la Drobeta Turnu-Severin, de
la Cluj la Oravița etc., etc., de asemenea, la Chișinău, Cernăuți, în Ucraina, în
Canada, de la Odesa la Paris ș.a. „Busturile,
efigiile, statuile – comentează cu probitate
Gheorghe Jurma – au plecat de la imaginile
păstrate de cele câteva fotografii ale poetului,
au promovat mai cu seamă figura de tinerețe, mai interiorizată sau mai senină, dar au
descoperit și figura de maturitate, au ținut
cont de poeziile și de semnificația operei eminesciene, dar și de viața și de mitul brodat
în juru-i”.
Albumul realizat de cei doi reșițeni,
împătimiți iubitori ai Eminescului, ar merita
o distribuție mai adecvată, mai largă, atât
pe rețelele de difuzare ale cărților (în librării) cât și pe aceea a bibliotecilor publice,
inclusiv școlare. E o carte vrednică a sta
în rafturile bibliotecilor (sper că ele mai
există încă) tuturor românilor, spre aducerea aminte a faptului că avem aici mărturia
prezenței poetului în tot cuprinsul spațiilor
pe unde sunt prezenți azi vorbitorii de limbă
românească. ■
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Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XXVI)

Tinere dimineți la Atlantic ‒
și o rețetă cu pește

n ciuda faptului că se plâng mereu de câte
ceva, parizienilor le place vara ‒ dar nu
le place căldura. Acum mai bine de un
secol, Paul Verlaine scria: „Donc, ce sera par
un clair jour d’été;/ Le grand soleil, complice de
ma joie,/ Fera, parmi le satin et la soie,/ Plus
belle encore votre chère beauté” – o dedicație1
care merge deopotrivă și unei doamne, dar și
unui oraș. Și, într-adevăr, nicicând nu e Parisul
mai frumos decât în diminețile de vară. La ora
la care scriu, Parisul este alarmat, sub predicții de temperatură care vor încinge finalul de
iunie ‒ temperaturi de 40 de grade, dar care,
din cauza umidității, se vor resimți ca 47 de
grade! Celsius! Vom trăi, vom vedea.
De câteva ori, în cursul ultimelor veri, mi-a
fost dat să mă trezesc foarte devreme – cel mai
adesea ca să merg fie la aeroport, fie la vreo

Lucrare de Victor Brauner achiziționată la licitația
de la Londra

gară, fie pur și simplu ca să îmi fac plimbarea înaintea orelor de birou. Ei bine, niciodată
strada pariziană nu e mai calmă decât atunci,
între orele 6 și 8 ale dimineții. E suficientă
lumină și totodată, parcă ascuns prin colțuri,
un rest din umbra nopții; este mai răcoare
decât în orele ce vor urma, pe la 7h30 se deschid patiseriile, bagheta și croissantele sunt
proaspete, vânzătoarele sunt binedispuse...

Nisipurile din Olonne...
Acum câteva zile, în ultima decadă a lunii
iunie a.c., am plecat, puțin după ora 7 a.m., spre
Gara Montparnasse ‒ urma să iau un tren spre
provincie, mai la Sud de Paris. Mergând spre
gară, am traversat un oraș pe jumătate adormit
(nu, parizienii nu sunt foarte matinali). Motivul
deplasării: tocmai primisem, din partea primăriei
de acolo, o invitație spre un foarte cochet orășel
de pe coasta franceză a Atlanticului, în regiunea
Vendée ‒ Les Sables d’Olonne e numele urbei2,
cca 45 de mii de locuitori, primarul de acolo,
Yannick Moreau, un bărbat tânăr, la 40 plus, e
căsătorit cu o româncă (pe jumătate olteancă

– jumătatea bună, desigur!, Aïda, jurnalist literar,
fiica profesoarei și scriitoarei Mona Vâlceanu din
Pitești, cunoscută pentru organizarea Colocviile
anuale dedicate lui Mircea Eliade), dar, ceea ce
e mai important, în acel orășel (de care, sincer,
nici nu auzisem până atunci), într-unul dintre
muzee (există mai multe muzee ‒ unul al cochiliilor marine, din toată lumea!), deci, într-un
muzeu local, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, se
află cea mai mare colecție din Europa a operelor
pictorului modernist Victor Brauner (născut în
familie de evrei români, în 1903 la Piatra Neamț,
decedat în 1966 la Paris).
Nici mai mult, nici mai puțin, această
colecție Brauner este una dintre mândriile orașului! Invitarea mea a fost legată de vernisarea
ultimelor două achiziții ale muzeului: două
pânze Brauner, cumpărate recent de orașul
Les Sables... la o licitație din Londra. Ulterior,
aveam să aflu că bugetul anual al orășelului este
de câteva sute de milioane de euro ‒ din care
câteva sute de mii se duc, iată, și spre achiziționarea de opere de artă, ceea ce e o investiție,
pentru că valoarea acelor tablouri etc. crește în
timp, deci bugetul local nu pierde nimic. Mă
întreb câți dintre primarii noștri de orașe mai
mici sau mai mari fac și ei la fel...
Grăbit ca orice turist de weekend (vizita
mea acolo a fost de tip vineri până duminică),
am luat un tren matinal din Paris (spre ora 9
a.m.) și, după mai bine de 3 ore cu un TGV3,
am ajuns la destinație, puțin după miezul zilei.
Cum francezii obișnuiesc să ia prânzul între
12h30 și 15h, din gară am fost preluați direct
spre un restaurant de pe malul mării. Am rămas
realmente uimit când am văzut plaja principală
a orașului (sunt mai multe plaje, dat fiind că
orașul e pe un fel de promontoriu în Atlantic):
extrem de lungă, extrem de largă. Ulterior, în
muzeul de care vorbeam mai sus, aveam să văd
afișe de turism de la finele secolului al XIX-lea,
în care plaja din Les Sables... era descrisă ca
fiind cea mai frumoasă plajă a Europei!
„Dumnezeule, cât e de largă! Și de lungă!” ‒ am
spus eu gazdelor, doar că ei au zâmbit și mi-au
spus că de lungă rămâne lungă mereu, dar lărgimea plajei depinde de flux-reflux ‒ și, într-adevăr,
la orele înserării aveam să văd apa invadând practic toată plaja, până spre terasele restaurantelor.

Victor Brauner

Piața Mare din Craiova, am găsit o clădire din
cărămidă, cu două etaje, cu scări rulante între
ele ‒ în care am cumpărat tot ce mi-a trecut
prin cap. La parter erau pescării, carmangerii,
producători de vinuri și brânzeturi, producători
de pâine și patiserii etc.; la etaj, producătorii de
legume; sută la sută locali, niciun intermediar.
Am stat la o coadă de 5-6 persoane pentru
a cumpăra, de la un stand ținut de două femei,
fasole verde (peste 10 euro/kg), ridichi de lună,
două kg de tomate adevărate, ceva ceapă tânără
și o imensă salată verde. Cum nota mea era mai
mare decât media, cele două femei mi-au pus în
coș, cadou, și un mănunchi de ierburi aromatice
(pătrunjel și busuioc) și două verze, micuțe. Am
luat apoi un oțet de miere, de la standul unui
apicultor bărbos ‒ căruia i-am spus, în timp ce-i
număram banii (puțin peste 5 euro pentru o
sticlă de ½ litru) că vin din România, o țară care
produce o miere foarte bună ‒ la care omul mi-a

Cum e să faci plachie românească
din pește francez?
Pentru că în prima zi am fost mai mult decât
bine primit, mi-am permis, a doua zi a vizitei
mele, să îl invit pe domnul primar și pe distinsa
sa doamnă la un prânz românesc ‒ pregătit de
mine însumi, se înțelege, în chiar vila dlui primar.
Pentru aceasta, am cerut coordonatele celei
mai bune piețe din oraș. Matinal cum sunt,
sâmbătă dimineața am mers acolo și, ce să
vezi, într-un spațiu mai mic decât o cincime din

Lucrare de Victor Brauner achiziționată la licitația
de la Londra

răspuns: Da, știu, sunteți concurenții noștri, bine
că nu ajungeți cu produsele până aici!, a zâmbit
și el, am zâmbit și eu, avea dreptate. Am trecut
apoi mai departe, la standul unui tânăr și al
soției sale – de unde am luat un morcov foarte
fin, câțiva dovlecei galbeni și verzi și ceva fire
de usturoi tânăr, care se vor dovedi o nebunie. →
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după noaptea
de sânziene
1
Lin ca o rotiță bine unsă
se-ntoarce feliuța pe altă parte
o pisică într-o lume cuantică
de sunete vechi și dragi aprinsă.
Ce faci pisică bilingvă întinsă
pe strada felinarului cu becul stins?
Îți pregătesc umbra pentru scris.
Limba copilăriei de tine linsă
trezește visul în care stă ascunsă.
Ești gata să participi în liniștea
grădinii secret crescută peste zid?
Tadashi Nakayama – Cal zburător

→

În fine, după legume am trecut la pește (în
acest timp, tovarășul meu de drum, istoricul de
artă Gabriel Badea-Păun, născut în România,
actualmente francez, a cumpărat magnifice
brânzeturi). Erau cel puțin trei pescării în acel
mic perimetru – cea la care am mers eu era,
probabil, cea mai încăpățânată dintre toate.
Am ales peștele numit sole ‒ doar că a trebuit să mă lupt cu vânzătorii, care doreau să
mi-l curețe de piele (or eu nu doream asta, în
virtutea plachiei update pe care intenționam
s-o fac!).
Ajuns aici pe firul poveștii, sunt unele
lucruri pe care vreau să vi le spun. Am mers la
producătorii locali de vinuri – cu intenția de a
lua câte o sticlă din fiecare, ca să gust cât mai
multe. Dacă luați două, al treilea e gratuit! –
am auzit de la toți. Am mers la o doamnă care
vindea fructe exotice, să cumpăr niște lămâi
(necesare peștelui meu); am luat patru lămâi,
că nu-mi trebuiau mai multe, la care ea mi-a
spus Dacă cumpărați cinci lămâi, vă dau șapte,
că astăzi vreau să scap de ele, mâine nu mai vin!
Și așa mai departe.
Așadar, la 10 a.m. eram în piață, iar la
12h30 îl invitam la masă pe domnul primar.
Totul, cu produse pe cât posibil locale.
În aceeași zi, seara, după festinul pe care
vi-l puteți imagina, am ajuns pe principala
stradă comercială din Les Sables..., în magazinul unui vânzător de cuțite, bricege etc. Ca
unul care cunoaște cât de cât domeniul, nu
foarte mult, dar, totuși..., am pus ochii pe
un set de trei cuține de bucătărie produs/e
de o firmă pe care o cunosc și pe care am
testat-o ani de-a rândul: e vorba de cuțitele
făcute la Albacete, Spania, nu vreau să le fac
reclamă, dar raportul lor calitate/preț e super
ok (zic eu). Prețul setului era de 75 euro.
Am intrat în vorbă cu proprietarul magazinului, am analizat fiecare cuțit în parte, eu
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2
Clasa cailor zburători nu are organe.
Clasa cailor nu are membri.
În aceste două propoziții sălășluiesc
un adevăr lingvistic și unul genealogic.
Caii zburători există numai în sintaxă.
În libertate o herghelie e compusă
din cai care nu-s înrudiți dar împrieteniți
întâmplător pe drumuri unde fug liberi ca norii.
Când atacați de lupi herghelia luptă împreună.
Clasa cailor nu are membri are aripi.

le-am evidențiat defectele (evident ‒ oricare
***
dintre noi poate găsi defecte la tot ce vrem/
avem) și, în cele din urmă, am plătit pentru
În vila în care am pregătit acel prânz, dl
tot setul 45 euro ‒ mai puțin decât aș fi plătit primar Yannick Moreau din Les Sables... avea,
în orice magazin din București pentru un într-o curte interioară, un rând plantat cu
produs similar.
zmeură și, mai ales, o broască țestoasă ascunsă
pe acolo, care beneficia de propriul ei bazin. În
Primarii prânzesc devreme
ultima zi a șederii mele, am racordat un furtun
... sau, cel puțin, așa se întâmplă în Franța. la sursa de apă și am început să stropesc grăCând l-am invitat pe dl primar din Les Sables dina. Deodată, am zărit broasca țestoasă, ieșea
d’Olonne la prânzul făcut de
mine, domnia sa mi-a spus că nu
poate fi prezent decât între 12h
și 14h – în rest fiind la primărie,
unde chiar a doua zi, duminică,
urma să aibă un referendum local
despre o anume șosea din oraș etc.
A venit, desigur. Nu dau detalii despre acel prânz, pentru că ar
trece drept lipsă de modestie.
Pe scurt fie spus: faceți un pat
din legumele care vă plac, puneți
ceva vin (rosé, în cazul meu), ulei
(de măsline, în Franța, dar nu e
obligatoriu, merge și cel de floaAïda Vâlceanu, Yannick Moreau, Adrian Cioroianu,
rea-soarelui), sare, piper, ceva
Gaëlle Rageot-Deshayes, Gabriel Badea-Păun
oțet (în România, eu prefer oțetul
de miere și mere), apoi, peste legume, puneți de sub o tufă de hortensii, cred că era însetată.
peștii pe care îi aveți ‒ pe care nu ezitați să Am stropit-o pe carapace. Dincolo de faptul
îi frecați cu căței de usturoi (eu așa am făcut, că și-a pus capul la adăpost, nu a părut derandirect peste solzii de sole, sunt mici solzii, jată. Cum am încetat cu jetul, și-a rescos capul.
parcă erau o răzătoare în sine!). Merg și pești Îi era foame. Noroc că aveam un pachețel cu
de apă sărată, dar corespund și cei de apă dulce, viermi uscați, destinați ei.
Diferența dintre noi și țestoase este că noi
păstrăv, crap sau cei din lacurile de la Marea
Neagră etc. În cazul românesc, peștele e cu atât bem vin rosé. ■
mai bun cu cât solzii sunt mai mici.
1
„Se va întâmpla, deci, într-o limpede zi de vară;/ Soarele
Rezultatul e unul singur! Peștele peste mare, complice al bucuriei mele,/ Va face, printre catifele și mătălegume, oricum ar fi pus, nu o să vă dea greș! suri,/ Încă și mai frumoasă, frumusețea-ți atât de dragă mie.”
– traducerea aproximativă îmi aparține, fără pretenții literare.
Nu ezitați să folosiți multe ierburi! Cu cât mai
2
Nisipurile din Olonne ar fi traducerea ad literam din
multe ierburi, cu atât mai puțină sare! Stropiți lb. franceză.
3
Train grande vitesse / tren de mare viteză.
peștele cu lămâie și asta e tot!
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a început a fost jurnalul... Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal. Ion D. Sîrbu se...
îmbarcase one way ticket pe Arca Bunei
Speranțe în după-amiaza zilei de 17 septembrie 1989. Mă aflam în sala mare a Teatrului
Național din Craiova, în așteptarea gongului
care să dea semnalul premierei spectacolului
cu Arca Bunei Speranțe în regia regretatului,
și el, Aureliu Manea, când pe scenă a apărut
Emil Boroghină, directorul de atunci al teatrului, care a anunțat, spre stupefacția și tristețea
publicului, că autorul, Ion D. Sîrbu, încetase
din viață cu câteva zeci de minute mai înainte!... Era exact cu trei luni mai devreme
decât ziua însângerată când la Timișoara au
căzut sub gloanțe primii eroi ai revoluției, cum
le spunem și astăzi, în semn de omagiu, deși
asupra revoluției ca mișcare populară spontană, planează încă destule semne de întrebare.
În anumite pasaje din jurnal și din alte texte
Ion D. Sîrbu anticipase căderea regimului
comunist și a Cortinei de fier, în altele căina
soarta românilor și era sceptic în ce privea ieșirea din marasmul istoriei.
După nici doi ani de la prăbușirea sistemului a apărut, la Editura „Scrisul Românesc”,
volumul I al Jurnalului unui jurnalist fără
jurnal. Îngrijitorul ediției, Marius Ghica,
avansa și promisiunea publicării celui de al
doilea volum. Au trecut însă doi ani până să
apară respectivul volum, îngrijit de Elisabeta
Sîrbu, tot la Editura „Scrisul Românesc”. Volumul I se subintitula „glose”, pentru ca al doilea
să se erijeze în „roman politic”. Nu știm sigur
dacă în conformitate cu manuscrisul, sau în
viziunea editorilor. Volumul I are trei secțiuni:
Iarna unu: 1983-1984, Iarna doi: 1984-1985 și
Iarna trei: 1985-1986. Ca și volumul următor,
primul nu desparte secvențele decât prin asteriscuri – Sîrbu nu a notat niciodată în jurnal
datele consemnărilor. Volumul II are ca subtitlu sintagma Exerciții de luciditate, sintagmă ce
revine în însemnările autorului de câteva ori.
Începe cu A patra iarnă: 1986-1987 și se încheie
cu mențiunea Craiova, 1988-1989. Sfârșitul
volumului II este de-a dreptul premonitoriu și,
totuși, nu atât de pesimist cum s-ar fi așteptat
poate majoritatea cititorilor primului volum.
Ultimele pasaje pot fi considerate, fără teama
de a greși, un testament dureros-nostalgic al lui
Ion D. Sîrbu, scris cu trei zile înainte de Paștile
anului 1989. Data exactă era 30 aprilie 1989:
„Și noaptea târziu – Joia Mare 1989 –
realizez cu înfiorare și spaimă că am pierdut
definitiv o mulțime de valori și realități ce
făceau organic parte din ființa mea.
Am pierdut «colonia copilăriei», peisajul, apele, munții; am pierdut părinții mei,
rudele, prietenii – dar și Cerul, transcendentul, substanțele și esențele cu care funcționam
intelectual.

Eseu

Scrisul Românesc

Ion D. Sîrbu,
anecdoticul reﬂexiv
Am pierdut încrederea în filosofie, popi,
politicieni; încrederea în convingeri, idealuri, valori-scop; am pierdut total încrederea
în Omenire și Istorie – iar Europa o consider
fum și amăgire de sfârșit de veac.
Am pierdut total mândria mea cetățenească, socială, ethnică, religioasă; îmi detest
neamul și Balcania asta mi se pare o simplă
scuipătoare a marilor puteri.
Numai încrederea în Limbă, Bunătate și
Jertfă nu le-am pierdut. Prin ele, ca un copil,
refac în fiecare zi jucăria asta care se cheamă
SPERANȚĂ.” (Jurnalul unui jurnalist fără jurnal,
vol. II, ed. I) Totuși încurajator, răzbătător dincolo de dezolare și de durerea irecuperabilului,
acest ultim cuvânt din Jurnalul unui jurnalist
fără jurnal, scris cu majuscule: SPERANȚĂ.
Simptomatic este și faptul că această cea din
urmă notă de jurnal este precedată, în chip de
moto, de două versuri din Lucian Blaga, atât
de iubit de Ion D. Sîrbu:

„Am pierdut, vai ce-am pierdut/ Vatră
caldă, drum bătut...”.
Ce leacuri a căutat Ion D. Sîrbu pentru
a-și îndulci amărăciunea? În afară de perfida,
parșiva votcă, așa cum scrie uneori, a căutat
o izbăvire vremelnică în vorbele de duh, în
glumă, în rememorări cu iz anecdotic, și o
compensare, o revanșă, în discuții intelectuale, în multe și captivante lecturi, în ironie și în
sarcasme. Decompensat prin atât de greu imaginabila lui aventură existențială, Ion D. Sîrbu
a căutat compensația prin scris. Însă vindecare
nu, el a murit nevindecat...
Recuperarea prin povestire și prin anecdotic trimit atât spre înclinarea către logos, către
audiență cu public, cât și către spiritul histrionic. Acesta din urmă nu i-a dat pace lui Sîrbu
încă din tinerețea petrecută la Sibiu și la Cluj,
nu arareori în compania maestrului și a marelui lui model, Lucian Blaga, cel care i-a spus
odată că pe capul lui, al lui Gary, zărise tichia cu
clopoței a saltimbancului. Anecdota, termen ce
vine în românește din limba greacă (anekdota)
prin filieră franceză (anecdote), însemnând la
origine „lucru inedit”, nu „este utilizat în critica
literară pentru indicarea investigațiilor de amănunt ale vieții interioare” precum analiza, ci
este o „Scurtă povestire, cel mai adesea veselă,
cu final moralizator și cu un pronunțat caracter

pitoresc, din viața de toate zilele, sau pusă pe
seama unui personaj celebru. [...]. Începând din
Renaștere..., anecdota va ocupa un loc important în memorii, biografii etc., alcătuindu-se
uneori [în] adevărate serii despre unele personalități disputate.” (Dicționar de termeni literari,
Ed. Academiei R.S.R., București, 1976).
Anecdotica lui Ion D. Sîrbu, disipată cu
generozitate în jurnal, în scrisori și în romanele
sale, se instituie într-adevăr ca un document
biografic de certă importanță și valoare literară, întrucât secvențele pline de savoare, de
umor, de ironie sau de nostalgie se adună într-o
galerie de amintiri, evocări, schițe de portret cu
serii de „personalități disputate”, unde figurează
în primul rând Lucian Blaga, apoi Liviu Rusu
și alți clujeni, universitari iluștri, părinții lui,
mai întâi Ioan Sîrbu, miner destoinic și lider
de sindicat la Mina Petrila, dar și contemporani
precum Ion Agârbiceanu, Marin Sorescu, A.
P. (Adrian Păunescu), A. E. Baconski, Adrian
Marino ș.a. Nu scapă nici unele chipuri din
zona penitenciară, asemenea lui Tudor Vornicu și lui Simion Cure, preotul cu care el a
suferit împreună în pușcărie și în lagăre, un
prieten cu care s-a întâlnit chiar și la Craiova
și care a izbutit să emigreze finalmente în
California. Nu sunt sărite nici personajele din
cărți precum Caftangiu, Tutilă I și Tutilă II (din
Adio, Europa!), apoi Limpi (Olimpia), Sommer,
Profesorul sau medicul curant din Lupul și
Catedrala. Dacă cercetăm doar volumul I din
Jurnalul unui jurnalism fără jurnal constatăm
fără dificultate că anecdotica abundă...
În același timp un jurnal de lecturi, memorialistica lui Ion D. Sîrbu conține secvențe de
mare pătrundere, forță și abilitate a discursului.
Înclinarea spre observare, asociații și disociații
ideatice, spre filosofare și analiză lucidă, toate
acestea sunt ingrediente active, catalitice, ale
textualității jurnaliere. Anecdotica, ironiile, sarcasmele sunt punctele coloristice și termice ale
acesteia. „... Ironia este arma cu care mă apăr
când scriu, genul literar în care sper să rămân
în viață chiar și după ce voi muri.” (Jurnalul...,
vol. I). În afară de teama că va muri „nepovestit”, lui Sîrbu îi este pur și simplu frică să nu-i fie
desființată ironia, singura lui armă de apărare în
demersurile scripturale. „Transcriu, nu fără cutremurare și presentiment, o frază din J. F. Revel, La
tentation totalitaire”, frază care, în idee, se regăsește și la Borges în Cartea de nisip. În traducere,
funesta remarcă sună astfel: „Satira a lovit deseori în omul de litere, joc vechi care disprețuiește
toate cărțile acelui timp în numele capodoperei
pe care omul de litere nu a scris-o.” (Idem). În
același timp, dincolo de frica de a dispărea „nepovestit”, de a fi uitat, dincolo de desființarea ironiei,
Sîrbu era bântuit, ontologic, de angoasa dispariției Limbii, pentru care, ca și maestrul său, Lucian
Blaga, avea un sacru sentiment cultic. ■

Cronică literară
Poezie

Mihai
ENE

Î

n romanul său cvasi-autobiografic Citind
„Lolita” în Teheran. Memorii despre cărți
(Ed. Polirom, 2018), Azar Nafisi, profesoară, traducătoare, critic literar și scriitoare
iraniană povestește, prin intermediul câtorva
autori anglo-americani, experienţele prin care a
trecut ca tânără intelectuală întoarsă de la studii
din SUA în chiar zorii Revoluţiei din 1979, cea
care a început cu înlăturarea Șahului și s-a
încheiat cu instaurarea Republicii Islamice Iran.
Om de stânga, animată de valul revoluţionar ce
străbătuse în ultimele două decenii și Statele
Unite, Azar Nafisi se implică și urmărește mișcările studenţești, modul în care se raportau la
textele literare niște tineri pentru care politica,
puternic impregnată ideologic și/ sau religios
însemna totul în acel moment.
Astfel, în chiar anul fierbinte
1979, Azar Nafisi alege să predea
la cursul despre romanul modern
Marele Gatsby, celebra scriere a
lui Scott Fitzgerald. Romanul
avea să stârnească adevărate bătălii și poziţionări strategice între
studenţii săi, așa cum era și de
așteptat. Ceea ce mă interesează
aici este modul în care se raportează tinerii care aleseseră deja o
baricadă și pe care discursul ideologic îi confiscase total.
Pe de-o parte, musulmanii
credincioși, care priveau totul
prin prisma religiei și moralei islamice, respingeau romanul ca fiind unul imoral, care slăvește
modul de viaţă american, depravat și arghirofil,
în care totul duce la infidelitate (adulterul fiind
aspru condamnat) și crimă: „Singurul lucru
bun al cărţii, a spus [domnul Nyazi], fluturând
cartea acuzată deasupra capului, este că expune
imoralitatea și decadenţa societăţii americane,
dar noi ne-am luptat și am reușit să ne debarasăm de astfel de gunoaie, și a sosit momentul
să interzicem astfel de cărţi.”
Pe de altă parte, studenţii din diversele facţiuni ale stângii extreme (marxiști-leniniști,
troţkiști, maoști etc.) apăraseră romanul, dar
„for all the wrong reasons” considerând că literatura aceasta devoala societatea occidentală ca
fiind una decadentă: „În esenţă, apărarea lor nu
era foarte departe de condamnarea lui Nyazi.
Spuneau că trebuie să ne informăm asupra
imoralităţii culturii americane. Găseau că era
necesar să citim mai mult material revoluţionar, dar că și astfel de cărţi trebuiau citite,
pentru a ne cunoaște dușmanul.”
Ambele tabere se înșelau în mod evident,
reducând capodopera lui Fitzgerald la discursul moralizator-ideologic și încercând să
o circumscrie astfel propriului discurs procustian. Eroarea fundamentală într-o astfel de
judecată a literaturii în special, dar și a artei

Scrisul Românesc

Literatură
şi ideologie
în general (să nu uităm interdicţiile și arderile
deloc simbolice ale unor lucrări condamnate
din cam aceleași motive, atât de Vatican, cât și
de naziști), nu este de a aplica o grilă interpretativă ideologică, ci de a absolutiza această grilă.
De obicei, literatura autentică nu este interesată
de vreun adevăr universal, de propagarea unor
idei morale sau filosofice, chiar dacă le poate
conţine foarte bine pe toate. Arta e interesată de
uman, de diversitate, de complexitatea realităţii,
de la simplele elemente de decor considerate
„exotice” și până la psihologia personajelor,
cazuistica individuală aducând în discuţie
exemplare tipice sau ieșite din comun.
Dacă există o lecţie, o pedagogie superioară
în literatură, atunci ea este legată indimenticabil de natura diversă a realităţii,
de faptul că, uneori, adevărul e
mult mai complicat decât pare,
că există o pluralitate de situaţii și o judecată prea directă
sau o acţiune prea energică
pot fi fatale pentru înţelegerea
lucrurilor. Lumea nu e doar o
scenă, e și un fenomen extrem
de mobil, de variat, de capricios
și cu faţete ascunse privirii orizontale a spectatorului. Există
mereu niște pârghii invizibile,
se întâmplă întotdeauna ceva
în spatele cortinei, în culisele de
unde mai răzbat uneori, până în
sală, zgomote sau șoapte misterioase.
Literatura trebuie să fie, întâi de toate, congruentă cu sine, coerentă în propriul univers pe
care îl creează. Toţi cei care o condamnă pentru
faptul că nu își găsesc afirmate propriile idei sau
obsesii sunt niște cititori slabi. Ei nu iubesc literatura, nu citesc pentru a descoperi alte realităţi,
alte sensibilităţi, alte adevăruri, ci vor doar să
își confirme propriile presupoziţii. O astfel de
lectură, care nu reușește și nici nu își propune
să înţeleagă lumea ficţională și o sancţionează
prin prisma unei grile proprii, este una dintre
cele mai nocive lecturi de care poate avea parte
o operă literară. Și, din nefericire, cam toate
marile opere ale modernităţii au avut parte de
astfel de cititori obtuzi, de la baudelairienele
Flori ale răului și de la romanul flaubertian
Madame Bovary până la Ulise al lui James Joyce
ori Lolita lui Nabokov. De fiecare dată literatura
a rezistat acestor atacuri lipsite de înţelegerea
naturii literarului, dar asta nu înseamnă că lupta
s-a terminat aici. Întotdeauna se vor găsi diverși
ayatolahi ai moralităţii care să atace fundamentul definitoriu al artei: libertatea. În absenţa ei,
din artă nu ar mai rămâne decât o fantoșă, un
vehicul convenabil, un auxiliar al unor „adevăruri” absolute. Or, niciodată nu a existat ceva
mai insipid decât arta tezistă, nimic mai artificial decât literatura cu iz de slogan. ■
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Poeme
Liniște
În marmură prind chip
Nedesprins încă.
Cocorii zboară dincolo.
Găleata cade în fântână. Însetare.
Departe se aud copite de cai
În nemișcare. Trecere.
Zbor de lilieci. E târziu.
Seară.

Neliniște
Nu pot să închid ochii.
Tăcere a neliniștii. Eternitate.
Ursul se uită la copac. Iubire.
Mă pierd în verdele pădurii.

Facere
Privirea se privește. Pe sine.
Ciolane aruncate în haos. Lumină.
Undeva ceva se săvârșește.
Iar vidul prinde chip.
Pasărea colibri rămâne suspendată.

Creație
Foc peste ape.
Imagine a universului. Formare.
Eu peste flăcări
Îmi fac somnul
Seara înainte de culcare.

Cădere
Ușa se deschide brusc.
Pasăre.
În codri țipăt de elefant.
Eu mănânc liniștit.
Gura sobei soarbe avid.

Castel de nisip
Afară plouă cu spume.
Arde.
Cucul este singur. Neliniște.
Peste brazde sămânța.
Lupul urlă la stele.

Lună nouă
În lumea noastră
Căderea.
E multă agitație. Aici.
A fost odată ca-n povești.

Mărturisire
Cădere liberă în sus.
Puii de elefant își curăță trompa.
Eu merg la magazin.
De ce câinii se ascund după porți?
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mberto Eco este, după toate aparențele, genul de scriitor cunoscut atât
de publicul specializat, cât și de grupurile neofite ale marelui public. Dacă pentru
primii popularitatea lui se datorează impactului avut în cadrul semioticii și incursiunilor
sale exhaustive în gândirea medievală, pentru
ultimii, romanele sale, precum Numele trandafirului sau Cimitirul din Praga, l-au consacrat
în rolul unui scriitor pasionant, non-conformist, ironic și percutant. Volumul Pe umerii
giganților (RAO, 2008) reușește, cumva, să
înglobeze toate fațetele personalității fascinante a intelectualului Eco – semiotician,
profesor, romancier, eseist etc. La origine, o
serie de prelegeri susținute în cadrul Festivalului La Milanesiana între 2011 și 2015, eseurile
din acest volum sunt redactate fără pompozitate academică, lipsite de rigiditate și extrem
de incitante sub raport tematic.
Eseul Pe umerii giganților începe cu o incursiune în mitologie, continuă cu o redare clară
și ironică asupra acelei querelle des anciens et
des modernes pentru a se transforma, ulterior,
într-o meditație filosofică asupra conflictului
între generații. Presărat cu aforisme delicioase
– precum cel exprimat de Max Gluckman, de
pildă: „Se numește știință orice disciplină în care
și un prost din generația asta poate să depășească
nivelul la care a ajuns un geniu din generația
precedentă” –, cu exemple literare remarcabile
cu privire la canon și inovație, eseul, un adevărat
tur de forță, demonstrează cu asupra de măsură
capacitatea lui Eco de a gestiona perfect dozajul
de informație, de a-l contrabalansa mereu cu o
anumită doză de ludic și ironic. Conștientizând
faptul că o dialectică generațională presupune
existența unui model extrem de percutant, care
să poată permite o contestare la fel de acerbă,
Eco se întreabă care ar mai fi semnele de revoltă,
de inovație și de contestare a tinerilor de astăzi.
În ce anume rezidă conflictul dintre generații
într-o epocă în care părinții nu mai reprezintă
o autoritate insurmontabilă, în care modelele
propuse de ei sunt adeseori aceleași pe care le
preferă și copiii, în care ambele categorii par a
fi la fel de moderne și de hip?
Scriitorul remarcă just faptul că, deși
aparținem unei ere tehnologice, conflictul
generațional și, implicit, diferențele adiacente,
par să se estompeze continuu: „mass-media
și chiar mediatizarea muzeelor, vizitate și de
inculții de odinioară, au dat naștere prezenței
simultane și acceptării sincretice ale tuturor
modelelor, ca să nu spunem chiar ale tuturor
valorilor. (...) În fața acestei orgii a toleranței,
în fața acestui politeism generalizat și de nestăvilit, care mai poate fi cumpăna apelor care îi
separă pe părinți de copii și care-i împinge
pe cei din urmă către paricid ca formă de
rebeliune și de omagiu, iar pe cei dintâi către

Cronică
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Între giganți
și tranziție
complexul lui Saturn? (...) Când însuși principiul paricidului este în criză, mala tempora
currunt. Dar cele mai proaste diagnostice
asupra unei epoci sunt puse chiar de cei care
o trăiesc. (...) Poate că mișună deja în umbră
giganți pe care nu-i cunoaștem, pregătiți să se
cațere pe umerii noștri, ai piticilor”.
Scris în 2001, acest eseu părea că reiterează
cu adevărat o stare a lucrurilor absolută. Cu
toate acestea, așa cum recunoaște și Umberto
Eco cu empatie, modestie și vervă, era posibil

ca lucrurile să se schimbe puțin, ceea ce s-a și
întâmplat. Indiferent de situație însă, un astfel
de eseu evidențiază cu prisosință implicarea
veritabilă a intelectualului, preocupările atât
elitiste, cât și mundane, talentul de a transforma un subiect ce pare destinat exclusiv
cercurilor academice într-unul capabil să acapareze toate conștiințele.
Celelalte eseuri publicate în acest volum
analizează și ele tematici distincte, preocupări
constante ale semioticianului sau pur și simplu
curiozități specifice, incursiuni dictate de un
imbold neobosit către cunoaștere, educare și
descoperire, ale căror valențe culturale sunt
incontestabile. Într-un eseu intitulat Absolut și
relativ, Eco pornește de la anumite teorii pragmatice și semiotice ale termenilor, trecând
prin istoria unor enunțuri și concepte, însă,
pe urmele unei argumentații logice și ludice în
același timp ajunge la o problematică spinoasă
a vremurilor noastre, și anume, relativismul
cultural. Făcând apel la numeroase volume ce
abordează subiectul (Fără de rădăcini, de Joseph
Ratzinger și Marcello Pera, 2004 sau Contra
relativismului, de Giovanni Jervis, 2005) Eco
reușește să coaguleze o imagine nu doar credibilă a principiilor care ar trebui să stea la baza
judecăților axiologice, ci și una care imprimă,
în același timp, grija față de identitățile multiple ce stau la baza diversității vieții umane:
„Faptul că diferite culturi nu au doar limbi sau
mitologii diferite, ci și precepte morale diferite

(...) a fost înțeles mai întâi de Montaigne și mai
apoi de Locke, atunci când Europa a relaționat
mai critic cu alte culturi. Mi se pare o observație de necontestat aceea că și astăzi un băștinaș
din Noua Guinee socotește legitim și de dorit
canibalismul, în vreme ce un englez nu are aceeași opinie, după cum e de necontestat și faptul
că în anumite țări femeile care comit adulter
primesc un tratament diferit de cel european.
Dar, în primul rând, recunoașterea diversității culturale nu neagă faptul că există anumite
comportamente aproape universale (...), iar, în
al doilea rând, asta nu implică neapărat relativismul moral, potrivit căruia, întrucât nu există
valori etice identice în toate culturile, putem
să ne adaptăm liniștiți comportamentul astfel
încât să ne satisfacem dorințele sau interesele.
Și-atunci cum de am ajuns să construim fantasma relativismului ca o ideologie omogenă,
ca un cancer al civilizației contemporane?”
Un răspuns la o astfel de întrebare implică,
firește, necesitatea unei excepționale diplomații și a unei dorințe de conciliere și respect
reciproc, iar Eco este perfect conștient de
dificultatea unei poziții categorice; tocmai de
aceea, argumentul adus de autorii volumului
Fără de rădăcini i se pare, în cel mai bun caz,
contestabil: astfel, cei doi consideră că, în ciuda
diferențelor dintre culturi, există certe valori
ale culturii occidentale care și-au dovedit, în
timp, superioritatea, cum ar fi democrația,
liberalismul, separarea între stat și religie, însă,
mai apoi, oferă următorul argument: „Dacă
membrii culturii B își exprimă în mod liber
preferința pentru cultura A și nu viceversa –
dacă, de pildă, valurile migratoare vin dinspre
Islam spre Occident și nu viceversa – atunci
există motive să credem că A este o cultură
mai bună decât B”. În fața unui astfel de argument, pueril în esența sa, Eco își exprimă în
mod ironic dezaprobarea: „Argumentul este
neconvingător pentru că, în secolul al XIX-lea,
irlandezii au emigrat în masă în Statele Unite
nu pentru că ar fi preferat țara aceea protestantă
în locul mult iubitei Irlande catolice, ci pentru
că la ei acasă nu mai aveau mâncare din pricina
manei cartofului. (...) Pera nu-și propune să
apere absolutul, ci să apere Occidentul”.
Astfel de nuanțări și poziționări juste, sincere, empatice și raționale au făcut din Eco un
intelectual atât de iubit de publicul larg; este
incontestabil faptul că volumele sale imprimă
un model calibrat, de cunoaștere autentică,
de interacțiune călduroasă și lipsită de ipocriziile elitiste de care suntem deseori asaltați.
Umberto Eco a fost, fără îndoială, nu doar un
intelectual, ci Intelectualul – definit prin umanism, cunoaștere enciclopedică, implicare și,
așa cum mărturisesc și foștii săi studenți, prin
libido docendi: îi plăceau explicațiile, argumentele și îi plăcea să le ofere, să le predea. ■
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îndeobște bine cunoscut că toți marii înstrăinarea nu i s-a mai părut atât de insu- nu există un loc mai bun în care să trăiești.”
șahiști încep să joace de la o vârstă portabilă. „Firește, îmi lipsea viața socială din
Ca să se pregătească în vederea finalei
foarte fragedă, cel mai adesea din Brooklyn, dar am avut șansa de a vedea lumea mondiale din noiembrie anul trecut, Fabiano
prima copilărie. Așa s-a întâmplat și cu Fabi- la o vârstă foarte tânără, ceea ce este un lucru a petrecut o parte din vară antrenându-se la
ano Caruana, care a început șahul la cinci extrem de rar”.
casa lui Sinquefield din Missouri: jogging,
ani, îndemnat de mama sa care însă nu se
Lou, tatăl lui, un fost consultant pentru tir, tenis, ca să se mențină într-o formă fizică
aștepta ca Fabiano să devină Mare Maestru, data-processing, care a făcut bani mulți și
sau să ajungă să joace în finala mondială, cu din real estate holdings, își amintește că a
vecinul său de cartier (în Brooklyn), celebrul cheltuit o sută de mii de dolari pentru călăBobby Fischer în anii șaptezeci. Nu, mama lui toriile șahistice și instruirea fiului său în acei
s-a gândit doar că șahul îl va mai potoli pe primi ani în Europa. Dar această investiție
Fabiano, care era un copilaș cam hiper și avea și-a arătat imediat roadele. La 14 ani, Fabinevoie de ceva care să îl calmeze.
ano Caruana a devenit cel mai tânăr Mare
„Aveam mari probleme cu concentrarea, Maestru, la acel timp, în istoria șahului ameîmi era aproape imposibil să mă concentrez”, rican și deopotrivă a celui italian. Fabiano
declară astăzi, la 27 de ani, Fabiano Caruana. mărturisește că acest succes atât de timpuriu
„Mama vedea în șah mai mult un fel de reme- i s-a urcat, pur și simplu, la cap. „Ai impresia
diu pentru această problemă.” După numai un că nu mai e nicio nevoie să muncești, să te cât mai bună, știut fiind că șahul, oricât de
an însă, Caruana învingea jucători care erau antrenezi, ceea ce este întotdeauna o mare „sedentar” ar părea, presupune o mare cheldeja în liceu, ba chiar și pe alții mai bătrâni. greșeală”, avea să recunoască el. „În acea peri- tuială de energie. „Joci șase-șapte ore la rând,
Asta la șase ani! Primul lui instructor, spune oadă, îmi asumam riscuri excesive și făceam arzi un număr incredibil de ridicat de calorii
tatăl lui Fabiano, Lou, a decis să înceapă să-l lucruri nebunești pentru a câștiga o partidă.” și poți cu ușurință uneori să devii mentalînvețe anumite concepte șahistice, iar copilul Și, într-adevăr, a plătit uneori prețul pentru mente obosit. Dacă nu ești într-o formă fizică
înțelegea cu repeziciune. „Atunci, continuă această distracție.
corespunzătoare, vei ceda la un moment dat”.
Dar criza „vârstei ingrate” nu a durat prea Tot în același scop el s-a dus în Spania unde
Lou, ne-am dat seama că avem de-a face cu
cineva foarte special, ieșit din comun.”
mult. Caruana a depășit repede perioada a practicat yoga și înotul în Mediterană, pe
Începând de pe 9 noiembrie 2018, la de relaxare și a început efectiv să-și câștige care îl găsește foarte relaxant pentru minte și
Londra, Fabiano Caruana a devenit primul viața (și încă una bună!) jucând șah. În 1914 scăderea tensiunii nervoase. A jucat șah până
american de la Bobby Fisher încoace, cam- îl învinge pe campionul mondial Magnus la opt ore pe zi. Idealul, spune el, este să te
pion mondial în 1972 – care a ajuns să joace Carlsen și de asemenea alți jucători de elită gândești la șah 24/7. A jucat partide clasice,
într-o finală mondială de șah (World Chess ca să câștige The Sinquefield Cup. Prestigiosul dar și partide rapide, cu scopul de a reuși să
Championship). Adversarul lui a fost norve- turneu poartă numele lui Rex Sinquefield, om se pună în situația de a calcula cât se poate de
gianul Magnus Carlsen, deținătorul titlului de afaceri care a fost unul dintre pionerii acelor repede. Mintea trebuie să se găsească mereu
suprem din 2013, în 12 partide pe durata a index stock funds în anii șaptezeci și a investit în cea mai bună formă.
trei săptămâni. Înamorații de șah americani cincizeci de milioane de dolari, pe durata a
E interesant că Fabiano Caruana comau sperat, și pe bună dreptate,
pară șahul cu... boxul! În acești
că o victorie a lui Caruana ar
termeni se gândea el la finala
putea produce o explozie de
cu Carlsen: să răspunzi loviinteres pentru șah în Statele
tură pentru lovitură cu scopul
Unite, așa cum nu s-a mai văzut
de a reuși să te impui în fața
din vremea lui Bobby Fischer.
celuilalt.
Ei, și a venit și vremea fina„Fabiano are capacitatea de a-l
învinge pe Carlsen”, declara
lei mondiale, urmărită cu cel
Mark Crowther, editorul fonmai mare interes în întreaga
dator al publicației The Week in
lume. Trei săptămâni și 12 parChess. „Și asta se poate spune
tide clasice nu au fost suficiente
despre foarte, extrem de puțini
ca să dea un învingător. Niciualți șahiști”.
nul dintre ei nu a câștigat nici
Caruana a urmat un veritamăcar o partidă, toate cele 12,
bil circuit pentru a reprezenta
într-o atmosferă foarte intensă,
Statele Unite pe scena cea mai
terminându-se remize. Pentru
înaltă a șahului. La 12 ani,
a se stabili totuși un învingător
părinții l-au retras din școală
s-a recurs la atât de controMagnus Carlsen și Fabiano Caruana, 9 noiembrie 2018, Londra
versata regulă a tie-break-ului
și s-au mutat în Spania, pentru a
putea juca în turnee de rang superior și să se zece ani, ca să construiască unul dintre cele (adică trei partide rapide). A câștigat Carlsen,
antreneze cu instructorii cei mai buni. Fiindcă mai elegante și comode cluburi de șah din păstrându-și titlul mondial. Asta fără să știrmama lui e italiancă, Fabiano putea să intre în lume în St. Louis. În anul 2015 Caruana s-a bească cu nimic meritul lui Fabiano Caruana,
competiții reprezentând și federația de șah a mutat înapoi în America, a trecut înapoi, de neînvins în cele 12 partide clasice, în prima
Italiei. Inițial, el nu a fost prea fericit cu acest la federația de șah a Italiei la cea americană și sa finală mondială. Rămâne același campion
plan. „Am toți prietenii în Brooklyn, acolo s-a s-a stabilit în St. Louis, unde trăiește și astăzi. remarcabil și cu mari șanse de a reveni într-o
desfășurat viața mea”, spunea el. Dar curând „Pentru un jucător de șah, a declarat el în Time, altă finală de acest fel! ■
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Adrian
SÂNGEORZAN

C

u tata nu mai aveam o legătură atât de
strânsă, poate pentru că îmi rămăseseră
în minte câteva din țipetele lui atunci
când se certa cu mama, care parcă se mai calmase odată cu organizarea strictă a vieții mele.
Am luat trenul spre Arad și când am coborât
pe peron am văzut „surpriza”. Era înaltă, tânără
și subțire. Se țineau de mână și aveau verighete
mari de aur. Când spun tânără, spun douăzeci
și un pic, iar tata deși bărbat bine, părea un
brontozaur cu păr cărunt pe lângă femeia aceea
suplă și frumoasă. Tatăl meu avea un apartament mare cu balcon și ajunsese șeful Secției
de chirurgie. Funcția conta atunci mai mult
decât banii, iar el le avea pe amândouă. Tata
și Eliana se căsătoriseră discret, „peste noapte”,
iar mama sigur habar n-avea că acum am și o
mamă vitregă. Se uitau amândoi la mine ca la
un malformat, sau poate că așa mi se părea mie.
— Doamne, cât ai crescut! Ești mai înalt ca
mine, spuse tata oarecum fâstâcit. Ea e Eliana,
soția mea!
Eliana a venit direct la mine și m-a îmbrățișat afectuos. Apoi s-a uitat la tata și a spus:
— Ziceai că ai un băiat, dar el e bărbat în
toată firea! Am vrut să-i spun că mama mă vrea
„un om adevărat” nu unul „în toată firea”, dar nu
mai conta nimic și am tăcut înecat de emoție.
Da, surpriza a fost destul de mare. Avea un
fund și niște sâni care-ți săreau în față de cum
te uitai la ea. Era și greu să te uiți în altă parte,
mai ales că era într-o continuă mișcare, fără să
facă neapărat ceva observabil. Săracul tata. Eu
am fost de la început atât de invadat de prezența
ei că îmi era greu să mă mai pot concentra la
altceva. De la parfumul ei scump, la sânii cărnoși la care mă strângea afectuos, și la vocea
ei înnebunitoare. Nici nu știusem că există pe
lume femei ca Eliana. Când peste mulți ani am
ajuns să conduc o mașină cu GPS, am descoperit că vocea languroasă care îmi spunea să fac la
stânga, la dreapta, era vocea Elianei.
O vedeam și o auzeam peste tot de dimineața până seara. Îmi dădea mari fiori de câte
ori îmi spunea „dragul meu Andrei”. Complexul oedipian nu cred că se pune la socoteală
cu mamele vitrege, dar eu mă simțeam și vinovat și chinuit. Așa ceva nu credeam că mi se
putea întâmpla și mă gândeam cu compătimire
la Rodica, care era încă în creștere și umbla
toată ziua în același tricou. Imagina ei dispăruse toată ca o bucată de unt aruncată în tigaie.
La început Eliana umbla aproape goală prin
casă, deși era foarte conștientă de prezența mea.
— Pune și tu ceva mai substanțial pe tine!
Avem un băiat în casă..., îi spunea stânjenit tata.
— Dar e băiatul tău, scumpule! E ca și cum
ar fi și-al meu, nu-i așa?
După câteva zile simțeam că mă voi sufoca,
că voi ajunge într-o zi la urgență. Tata pleca
dimineața la spitalul județean, unde făcea

Mama vitregă
operații de viață și moarte, iar eu rămâneam
acasă cu Eliana, care părea a fi tot ceva de viață
și moarte. Eram într-o erecție continuă. O pândeam când ieșea încă aburindă din baie, unde
auzeam dușul fierbinte curgând ca o cascadă
peste trupul ei de Afrodită. Odată am găsit
ușa întredeschisă și am putut s-o văd cum își
spăla sânii, fundul, picioarele, și ce bănuiam
că există între ele. A fost pentru prima dată
când am văzut o femeie goală. Nu știu dacă ea
m-a văzut pe mine, avea ochii închiși, săpuniți,
dar am mai găsit și altă dată ușa întredeschisă.
Când ieșea din baie mă îmbrățișa tandru și

Victor Brauner – Suflet democratic

mă săruta pe frunte. Era puțin mai înaltă ca
mine și nu știu dacă atunci când se lipea de
mine îmi simțea excitarea. Într-o dimineață,
când era sub duș, cred că m-a observat și mi-a
spus direct:
— Poți să vii te rog să mă speli pe spate?
Hai înăuntru, lasă sfiala. Uite aici, sub umeri
unde nu pot să ajung singură... M-am apropiat
de ea speriat. Stătea goală cu spatele la mine
și privindu-mă dintr-o parte mi-a arătat unde
să spăl:
— Hai Andrei, că nu te mănânc... Mi-a dat
săpunul. L-am luat în mână și când am atins-o
am leșinat. M-am trezit întins în baie cu ea
goală deasupra mea pălmuindu-mă, stropindu-mă cu apă rece pe față.
— Doamne cât ești de sensibil. Credeam
că-ți face plăcere... Plăcere? am vrut să urlu.
De unde era să știu eu că poți leșina de plăcere.
Aș fi vrut s-o trag peste mine. Sânii ei atârnau
deasupra capului meu ca două mere pârguite
ce așteptau să fie mușcate. Am întins o mână
și atunci am început să am spasme și am simțit
cum mi se udă pijamaua între picioare.
— Păcătos mic... am mai auzit înainte de
a-mi pierde din nou cunoștința. Mi-a fost atât

de rușine încât aș fi vrut să fiu ca apa, să mă
scurg în canal împreună cu tot jegul orașului.
N-am dormit câteva nopți la rând.
Tata nu m-a mai dus în munți sau la Mureș,
dar ne-am dus la o nuntă la un restaurant din
oraș. Aveau orchestră, antren și spre sfârșit
dansau cu toții. Eu stăteam mofluz la masă
și-i priveam ca și cum atunci aș fi văzut prima
dată oameni.
— Invită și tu o fată, mi-a strigat tata, dar eu
nu știam să dansez. Când tata a ieșit cu bărbații
la o țigară, Eliana a venit provocator la mine și
m-a ridicat de pe scaun.
— Hai să încercăm ceva... s-o luăm lent...
Ține-mă de spate. Așa! Doi pași înainte, unul
înapoi...
Mă lipisem de ea, dar mă și țineam de ea
atent să nu leșin din nou. Doamne cum mirosea și cum îi simțeam coapsele, burta, sânii și
mâna strânsă pe gâtul meu. Putea să mă stranguleze și i-aș fi mulțumit Avea și tocuri așa că
încercam să mă ridic pe vârfuri să fiu cât ea.
Atunci mi-a simțit-o crescând tare ca piatra și
mi-a spus cu puțin dispreț:
— Ușurel, băiatul meu! Vezi să nu-mi pătezi
rochia... Aș fi vrut să fug de lângă ea, să mor,
dar n-am făcut-o până n-a apărut tata.
Îl uram pe tata, asta sigur trebuie să fie
oedipian, pentru că îi auzeam cum făceau
dragoste. Era o clădire veche cu ziduri groase
dar eu ascultam prin perete cu unul din stetoscoapele lui de doctor, care amplifică totul.
Fundul unei femei în plină mișcare ritmică
poate să sune ca o inimă încinsă, iar a mea
cred că ar fi spart timpanele unui doctor, dacă
ar fi ascultat-o. Ascultam, îmi imaginam ce fac,
îmi detestam tatăl, dar aș fi vrut să fi fost eu în
locul lui. Nu știam că femeile pot geme în halul
ăsta fără motiv. La început am crezut c-o bate.
Am ieșit speriat și plin de revoltă și am vrut
să intru peste ei s-o salvez. M-am uitat totuși
prin gaura cheii și am văzut-o pe Eliana peste
tatăl meu călărindu-l ca pe un biet armăsar
care trebuia să treacă victorios linia de sosire.
În dimineața aceea îmi ceruse s-o spăl pe spate,
iar eu leșinasem ca un dobitoc. De ce nu mă
călărise și pe mine ca pe tata?
Am ieșit pe balconul apartamentului și am
vrut să mă arunc de acolo. Eram la etajul trei
și sub noi era un tei mare cu florile trecute.
N-aveam cum să sar peste el să lovesc asfaltul așa că m-am imaginat prins între crengile
lui, rănit, dar nu mort. Am descălecat balconul dezamăgit și am privit orașul care avea un
freamăt, un puls al lui.
În apartament se făcuse liniște și amândoi
dormeau sforăind liniștiți. Știam că tata are
o armă de vânătoare undeva într-o debara.
Am căutat-o pe întuneric și am găsit rastelul
deschis. Am scos-o afară și am luat un cartuș
aflat la îndemână.
→

Poezie
Proză
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Poeme
Fugarii

să nu spargi luna, să nu-ți cadă jos
îmi șuieră cei ce păzesc noaptea
sau poate o tulbură

Am părăsit tot
și am fugit la capătul lumii
o ghicitoare bătrână silabisea destinul
destinul pentru începători ca noi
care nu au mers niciodată
prin nopţile subţiate de urletul cucuvelei
ori prin arșiţă și deșert cu hainele sfâșiate
bolborosind blesteme și mituri

și dacă totuși, să nu scrii nimic
despre stăpânul în costum de paiață,
să nu scrii despre
inocența memoriei.

am luat-o spre vest ca toţi fugarii
și cum pentru trufie și limbă
nu existau ascunzători pe măsură
am cotit-o spre nord unde credeam
că lumea o ia de la cap nou născută
când vântul înșelător de primăvară
ne-a aruncat în centrul pământului
cu un colac de salvare ros
doar cât să ne ţină pe jumătate
afară

Cu cât se apropie aniversarea imperiului
istoria fuge și mai departe
cerul își crapă cortina
să tragi cu ochiul printre nori −
aceiași Adami în haine noi
se lasă seduși din vanitate
Eve cu părul tăiat și ambiţii umflate
se antrenează pentru camuflarea
oricărui păcat

Aniversare

acolo clocoteau sărbătorile
și ziua era mai lungă decât veacul
și singurătatea se înfășura în voaluri colorate
ni se topeau iluziile ca îngheţata de fragi
scursă pe asfaltul încins
ni se amestecau amintirile în nasturii cămășii
unei copilării străine
de aici nu mai aveam unde fugi
cu pieptul gol ca după fiecare vis împlinit
și somnul moarte în miniatură.

Inocență
M-au ales să plimb luna
de două-trei ori pe zi
să-i arăt orașul, podul de piatră
câţiva somnambuli care ziua sunt ca și noi
cerșetori de somn
gata oricând să lase totul baltă
alerg cu luna în brațe
printre autobuze, copii în cărucioare
tulbur liniștea magazinului de porțelan
mă amăgesc că după fiecare colţ
un om îmbrăcat în iluzii încă mai așteaptă
să se facă lumină

→

Când am ajuns pe balcon am pus cartușul
pe țeavă și am armat pușca. Era un cartuș de
fazani, plin de alice mici care puteau să-ți facă
creierul sită. Nu credeam că e atât de dificil să
te împuști în cap cu o armă lungă. Nu voiam
niciun alt loc de execuție al propriului meu
ego, care urla de durere. E greu să fii tu însuți
fazanul pe care vrei să-l dobori. După câteva
încercări cu mâinile mi-am pus țeava în cerul
gurii și degetul mare al piciorului pe trăgaci.
Am apăsat încet, foarte, foarte încet. Voiam

aceleași legi
condamnaţi iertaţi la grămadă
de ziua prăbușirii imperiului
e gol împăratul
sunt goi ochii
celui care ajunge să vadă.

*
Sunt doar eu
tu faci exerciţii de îndepărtare
planuri de viitor
ca și cum nu mereu în trecut am trăi
cu foame ucigătoare
faci să plutească
vapoare arse pe trupul meu
umbră umblătoare
și nu ești
ceaiul se învârtește
singur în cești.

*
Bat clopotele pe coline
dedesubt stau sufletele
cu mânecile suflecate
gata să cotropească alte trupuri
aceleași spaime
tu cântărești despărțirea
cu o măsură falsă
cade luna în primul copac
urcă timpul nepotrivit
între noi
ca un lotus în glastră.

Absență
În trecerea mea pe aici
fiecare a șters
a trecut cu vederea
a mai adăugat câte ceva
încât o femeie oarecum
asemănătoare
stă acum în faţa mea
și mă privește îngăduitoare:
nu mai e nimic de făcut
trecutul ţi-l vei afla de la alţii
are cine să-ţi spună
pentru ce ești născut
și dacă nu
sunt oameni de bine
de schimb
figuranți pregătiți
pentru orice dublură
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să asist masochistic la propria mea nimicire.
M-am gândit la mama cu cuțitul de bucătărie
în mână gata să taie răul de la rădăcină.
Apoi, clic! Niciun zgomot de împușcătură.
Eram tot acolo, viu, cu ochii în lacrimi, mai
puțin încrâncenat. Chiar ușurat. Știam de la
tata că armele mai pot da rateuri din cauza cartușului prost făcut, sau a fazanului norocos.
Eram ud leoarcă și țeava puștii avea un gust rău
de moarte metalică făcută pentru idioți. Am
vărsat toată fierea din mine și am plâns până

m-am liniștit. La naiba, nu eram fazanul nimănui, sărit dintr-un tufiș. Am șters după mine
toate urmele suferinței, am curățat arma și am
pus-o la loc. De atunci nu m-am mai gândit la
moarte. M-am îmbrăcat, am luat rucsacul cu
haine de schimb și am ieșit afară hotărât să plec
de acolo. Orașul era ca mine, nici mort, nici
viu, și nu știam unde m-aș putea duce. Gara e
totdeauna locul în care se întâmplă ceva, așa
că m-am dus acolo. M-am urcat în primul tren
care a venit. ■
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oetă, prozatoare, eseistă, autoare de
piese de teatru și scenarii de film,
Carmen Firan este scriitoarea care s-a
impus în peisajul literaturii naționale și universale prin tenacitatea realizării unor scrieri de
certă valoare estetică și prin publicarea acestora
într-un ritm susținut, încât alternanța genurilor și varietatea tematică nu te lasă să-i creezi
un portret de autor, oricând putând să apară
o altă creație care să deschidă noi unghiuri de
interpretare a operei sale.
Membră a Centrului American PEN și a Societății de
Poezie a Americii, membră a
Uniunii Scriitorilor din România, Carmen Firan și-a construit
o imagine publică remarcabilă,
fiind apreciată în multe medii
culturale. Surprinzătoare ca tehnică narativă, ca tensiune poetică
și dramatism neostentativ, creația sa literară în ansamblu are
un filon comun: atracția pentru
investigația psihologică.
Romanul În apele facerii, apărut
recent la Editura Polirom și lansat
la Bookfest, este încă un argument
în susținerea aserțiunii că opera sa
este o operă deschisă în accepțiunea lui Umberto
Eco, acea „cooperare interpretativă în textele
narative” cu implicarea lectorului și a exegetului,
ca o provocare de descoperire a profunzimilor
psihologice. Este caracterul problematic al temei
care nu poate fi gândit cu mijloace discursiv-analitice, dar care „dă de gândit” celui ce dorește să
desfacă învelișurile emoționale ale spiritului prins
în mrejele unui cotidian supus cenzurii politice, sociale și generator al unor trăiri la granița
miraculosului.
Două par a fi temele majore ale acestui roman
psihologic, chiar psihanalitic: tema nenăscutului
și tema timpului. Autoarea realizează o aprofundată și nuanțată descriere a semnificațiilor
timpului. „Boala de a te simți nenăscut” este
„boala” eroului, arhitectul care construiește
pentru alții, dar nu reușește să se construiască
pe sine. Sunt evidente reminiscențe din viața de
nenăscut, transformarea fiind percepută ca etape
de formare intrauterină. Toate fazele vieții sunt
marcate de nenăscut. Este stadiul în care nu ai
orizont, nu ai viitor, vezi numai linia orizontului
acelei etape. În realitate este un orizont în cercuri
concentrice ca în etape de fetus. Apele facerii
configurează metamorfozele cercului, în accepțiunea lui George Poulet. Starea de nenăscut îi
dă puterea de a se dedubla, de a se vedea pe sine,
de a se detașa de corp, de materialitate. Starea de
nenăscut trăită în lumea celor mulți este starea
spirituală, nu cea materială, pe care prea puțini
pot să o trăiască. De aici căutarea permanentă a
arhitectului de a găsi femeia care să fie la fel ca el,
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Amintiri
netrăite
adică în starea de nenăscut. Este Dora, cea care
îl înșeală pe Andrei pentru a se regăsi pe sine.
„Sunt uneori acuzat că nu vorbesc despre mine.
Ce să povestești despre un nenăscut? Și totuși
memoria există. Există independent de amintiri.
Primordială. Adică înaintea oricărei nașteri.”
În apele facerii este un roman psihologic, cu
tentă filosofică, axat pe introspecția psihologică și
cu ancorare în psihanaliză. Etapele nenăscutului
sunt pragurile psihanalitice între sine, eu, supra –
eu, o teorie a personalității
mult discutată, aparținând
lui Sigmund Freud. Conform teoriei sale gândurile
sunt gânduri conștiente,
produse mentale prezente
în conștiență, gânduri preconștiente, amintiri care nu
sunt conștiente în prezent,
dar care pot fi preluate, și
gânduri inconștiente, cele
pe care o persoană nu
poate să le aducă voluntar
în conștiență. Referirile
protagonistului romanului
În apele facerii sunt la acele
amintiri din preconștient,
din apele facerii, din stadiul de nenăscut. „Omul nu are decât imaginație,
cel mai bun lucru care ne-a fost lăsat. Ea creează
amintiri netrăite, un prezent cât de cât suportabil, mistificat cu har, posibilități cât să țină cald
viitorul. Sau de cald viitorului. Dar viitor nu
avem. Fiecare secundă devine cu repeziciune
trecut. Inspirăm viitor și expirăm trecut. Există
doar clipa de față.” De aceea protagonistul acestui
roman dorește să trăiască plenar clipa, căutând
o femeie care să se simtă la fel, nenăscută, adică
să simtă că nu a făcut nimic important. Acest
antierou fără nume domină narațiunea nu prin
acțiune, ci tocmai prin lipsa acțiunii și ancorarea
în adâncurile abisale ale conștiinței. Firul narativ este preluat de trei voci diferite (feminine,
în antiteză cu vocea arhitectului), reprezentând
destine neîmplinite, pierdute într-un orizont ce
nu înseamnă viitor. Parabola este profundă și va
fi argumentată de o alta, cea a ceasurilor oprite
la un moment dat, semnificând oprirea voluntară a timpului, pentru că doar prezentul este
mai important decât trecutul, viitor nu există și,
pentru a nu pierde clipa de acum, refuzi viitorul
fără valoare. Sătenii își distrug ceasurile pentru
ca timpul să rămână încremenit.
„Există un farmec al rezistenței și o urgență
a supraviețuirii” – acestea sunt coordonatele
vieții unui nenăscut. A te încăpățâna să rămâi
nenăscut − un alt resort al vieții de nenăscut.
În subsidiar se trăiește sentimentul singurătății.
„Singurătatea e benefică. Te lasă să-ți amesteci
tihnit gândurile, să înoți liniștit în apele tale
tulburi”. Nenăscutul este în apele facerii, ape
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benefice, odată trecut pragul în lumea celor
mulți, dar cu statut de născut, apele sunt tulburi,
pentru că sentimentul dominant este singurătatea. În apele facerii nu ești singur, ești în
pântecele mamei, este o lume benefică. Singurul
liant între lumea nenăscuților și lumea născuților este moartea. Cugetările scriitoarei sunt
profunde și devin cadrul pe care își construiește
universul narativ, lumea viselor rămânând un
teren fertil. Și aici Carmen Firan intră într-o
altă zonă cu potențial simbolic: lumea oniricului descrisă în „caietul cu vise”, cel mai pregnant
fiind visul halucinatoriu. Imaginea porumbeilor înecați în apă produce anxietate. De altfel,
toate personajele romanului sunt marcate de
anxietate. Ies din această stare prin consumarea visului. Sentimentul de nenăscut generează
anxietate și chiar mai mult: „Nu crezi că senzația noastră că nu ne-am născut încă e de
fapt o depresie ascunsă? Suntem prea lași ca
să fugim, prea slabi să rezistăm inerți în apele
astea stătute. Suntem condamnați, nu crezi?” –
îi spunea Dora arhitectului, omului pe care îl
iubea, pentru că era ca ea, nenăscut.
Întreaga narațiune este o pledoarie pentru
două concepte: naștere fără împliniri (nenăscut) și naștere conștientă (când eroul a împlinit
ceva în viața sa), un exercițiu de compunere
a tablourilor narative cu efect iradiant asupra
structurii personajelor.„În orice moment ne
putem naște așa, târziu, fără strigăt, neluați în
seamă, nimic palpabil de povestit. Lucrurile
mari se nasc din instinct, nevoia noastră de a ne
mai naște o dată înseamnă nevoia de a domina
timpul”. Această dominare a lui Cronos este în
esență o luptă cu sine, cu dorința de a recupera
acele amintiri netrăite. Și această imagine este
una de referință pentru romanul lui Carmen
Firan, este cea care „dă de gândit”.
Paragraful cu care se termină romanul În
apele facerii este asemenea replicii din finalul
unei veritabile piese de teatru, după care cade
cortina: „Ne vom naște doar dacă ne vom putea
îndeplini visele” mi-a spus odată Dora. „Și dacă
după aceea nu vom putea face față visului împlinit?”, am întrebat-o. „Ne vom mai naște o dată.
Și încă o dată. Și încă o dată”. Carmen Firan
rezolvă tabloul, și implicit finalul, prin efortul
propriu de a se naște, lasă în seama nenăscutului
putința de împlinire, este victoria lui și numai
a lui, este depășirea condiției de a fi adus pe
lume și construirea unui alt statut, cel născut
prin efortul propriu de a se împlini, o depășire a
condiției predestinate de nenăscut pentru toată
viața în lumea totalitarismului, a privării de
libertate prin natura sistemului politic și social.
Reușește Carmen Firan să uimească încă
o dată prin deschiderea operei sale spre noi
interpretări, să creeze noi înțelesuri unor imagini consacrate și cărora credeam că le știm
simbolistica. În apele facerii este o profundă
introspecție a subconștientului, a lumii viselor
halucinatorii, a universului de emoții, singurul
care guvernează o lume în care timpul se vrea
încremenit pentru a salva prin amintire clipa
unui prezent trăit în singurătate și perpetuă
căutate a identității. ■
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Cărți, iubiri, istorii.
Și literatură

ncercarea unui autor contemporan de a
scrie un roman construit în jurul unui
personaj care este, la rândul său, scriitor
implică o serie de probleme compoziţionale și
chiar câteva riscuri majore. Între acestea, mai
ales tendinţa de a utiliza, mereu, același ton
narativ, astfel încât, chiar și la o lectură atentă,
cititorul să nu mai poată distinge decât cu greu
vocea dominantă.
Desigur, există, pentru un astfel de subtil
demers literar predecesori celebri, pentru
a-i aminti aici doar pe Vladimir Nabokov
ori pe Saul Bellow, însă acest amănunt e mai
degrabă menit a descuraja tendinţa de a urma
un model de acest gen decât a-l continua. Cu
toate acestea, tânăra Nicole Krauss, nu pare a
fi intimidată deloc de companie, iar romanul
său, Istoria iubirii (2005), îmbină câteva planuri narative ce se rotesc nu doar în jurul unui
scriitor, ci chiar a mai multora – și, implicit,
nu doar în jurul unei cărţi, ci a mai multora.
Considerată imediat, pe baza a doar două
romane, deja citatul Istoria iubirii și debutul
reprezentat de Man Walks Into a Room (2003),
drept „una dintre cele mai puternice și mai
originale voci ale literaturii americane contemporane”, Krauss s-a aflat adesea pe listele
nominalizaţilor la prestigioase premii literare.
Istoria iubirii demonstrează de la bun început
o situare permanentă sub tutela unor maeștri
celebri. Nu atât a lui Nabokov ori Bellow, oarecum voit ignoraţi la nivel explicit, dar prezenţi
mereu, subtextual. Ci a unor maeștri pe care
autoarea îi recunoaște ca atare, pomenindu-i
nu o dată (și nici doar de câteva ori!) încă din
primele capitole ale romanului său. Iar aceștia
sunt Franz Kafka, Isaac Babel, Bruno Schultz,
Italo Calvino, J. D. Salinger, plus, desigur, Jorge
Luis Borges (de-a dreptul obsesiv prezent în
subtext, în încercarea de a crea imaginea unei
noi „cărţi de nisip” și a unor „poteci ce se
bifurcă” mereu prin grădinile lecturii).
Deși corect construit în ceea ce privește
liniile narative, deși nelipsit de momente
autentice de savoare lingvistică ce duc, uneori,
spre un comic irezistibil de situaţie, romanul
Istoria iubirii (excelent tradus în românește
de minunata și regretata Antoaneta Ralian și
recent ecranizat de Radu Mihăileanu, sub titlul
Povestea iubirii) este a fi, dacă reușim să depășim entuziasmul primei lecturi – și mai ales
pe acela al criticii! – o carte cu o formulă prea
căutată, cu personaje prea livrești, cu o tematică prea diversă pentru a nu se risipi în linii
narative nu o dată nedefinitivate (cum ar fi, de
pildă, descoperirea făcută de Leo Gursky a unei
cărţi semnate de un alt Leo Gursky, dar care
este abandonată rapid, în ciuda titlului suficient de incitant). Iar cititorul, la capătul lecturii
unui asemenea roman – care, în plus, mai
include, în paginile sale, și fragmente dintr-o
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carte considerată pierdută, dar regăsită apoi,
intitulată desigur, cum altfel decât tot Istoria
iubirii – constată că a devenit, aproape fără
să-și fi dat seama, un fel de Sherlock Holmes
printre personaje, cărţi pierdute, furate, plagiate, republicate, traduse... Numai că, la capătul
a nesfârșite aventuri detectiviste în care e silit,
practic, să intre, se poate întreba, pe bună dreptate, ce a descoperit cu adevărat, dincolo de
modelele deja consacrate ale potecilor borgesiene printre cărţi.
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după acela al fetei din cartea respectivă. Cum și
unde se întretaie toate aceste planuri narative
– și altele, mai puţin importante, pe care nu le
mai amintim aici? Ei bine, printr-o întâlnire a
octogenarului Leo Gursky (cel care toată viaţa
visase la Alma sa) cu adolescenta Alma, care
de ani de zile visează să trăiască viaţa ca pe o
carte sau să citească o carte ca și cum ar trăi-o.
În plus, așa cum se întâmplă cel mai adesea
în cazul cărţilor despre alte cărţi, în momentul
în care cititorul are în faţă fragmentele din atât
de importanta pentru toţi protagoniștii Istorie
a iubirii, va fi dezamăgit. Căci acestea nu sunt
altceva decât un soi de consideraţii poetico-filosofice, de meditaţii (pseudo)istorice și (pseudo)
psihologice care încearcă să urmeze și să reproducă nici mai mult nici mai puţin decât evoluţia
umanităţii și a modului în care aceasta și-a
exprimat, de-a lungul secolelor, sentimentele.
Ce caută într-o astfel de carte preafrumoasa
Alma, cea atât de mult iubită? Ei bine, aceasta
este una dintre întrebările la care Nicole Krauss
nu ne oferă niciun răspuns, mulţumindu-se,
oarecum, să-l sugereze prin intermediul efuziunilor lirice ale vocii dominante din respectiva
creaţie, despre care nu reușim să aflăm până
la sfârșit dacă este roman, tratat filosofic ori
florilegiu liric. Pe de altă parte, deși ne-am
putea aștepta ca tonul narativ să tindă spre
dramatism, cel puţin în unele momente, mai
ales atunci când este vorba despre ororile Holocaustului și suferinţele îndurate de evrei, Istoria
iubirii rămâne cantonată într-o atmosferă de
dulce reverie, ca și cum totul (istoria, mai ales),
În ce constau, deci, planurile narative s-ar afla mereu la o distanţă considerabilă de
multiple din Istoria iubirii și cum vor ajunge prezent și ar avea doar rolul de a sugera cadrul
ele să se bifurce? Pe de o parte, Leo Gursky, general de desfășurare a acţiunilor. ■
Nicole Krauss, Istoria iubirii. Traducere și note de
lăcătuș pensionat din New York își amintește,
Antoaneta Ralian, București, Ed. Humanitas, 2018.
după decenii întregi, cum, în tinereţe, aflat
încă în Polonia, ţara sa natală, scrisese o carte
intitulată Istoria iubirii, inspirată de Alma
Revista și Editura
Mereminski, fata pe care o iubește așa cum
numai un al doilea Romeo poate iubi o a doua
Julietă. Dar, silit să se refugieze din Polonia
CONCURS DE DEBUT
din cauza prigoanei la care erau supuși evreii,
Se adresează celor care nu au împlinit 35 de
Gursky încredinţează manuscrisul celui mai
ani
și nu au debutat publicistic sau în volum.
bun prieten al său, Litvinov, care va ajunge,
Concursul se desfășoară în următoarele secdupă numeroase aventuri, tocmai în Chile. Însă țiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
aici, îndrăgostindu-se la rândul lui și dorind semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemesă fie iubit, publică manuscrisul prietenului nea, și pe un plic închis atașat manuscrisului. El
său sub nume propriu, făcând doar câteva va cuprinde numele și prenumele concurentului,
modificări minore. După ani de zile, Alma data de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Singer, o adolescentă care nu se poate împăca
Manuscrisele vor fi trimise,
nici cu moartea prematură a tatălui său și nici
până la data de 1 sept. 2019, pe adresa:
cu tristeţea mamei, pe care vrea neapărat s-o
Revista – Editura Scrisul Românesc,
facă să se îndrăgostească de altcineva, decide
str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
să o caute pe protagonista unei cărţi stranii pe
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
care mama sa o traduce actualmente pentru un
va
acorda
câte un premiu pentru fiecare secțiune.
străin bogat. Desigur, cartea se numește Istoria
Relații
suplimentare se pot obține la:
iubirii – amănuntul esenţial în ceea ce-o priTel: 0722/753 922; 0251/413 763
vește pe Alma fiind că părinţii i-au pus numele
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răbit să părăsească această lume cu trei
luni înainte de explozia decembristă,
aproape necunoscut, „descoperit” cu
entuziasm după 1989, Ion D. Sîrbu ne-a lăsat,
s-a spus, „cel mai bogat sertar literar”. Încât
Alex Ștefănescu avertiza: „există doi I. D. Sîrbu”
(Ștefănescu 2005:521), unul antum, prea puţin
cunoscut și un altul postum, o adevărată revelaţie. Erudit, alert, risipitor, digresiv, caustic, tăios
etc., impunând prin varietatea lecturilor și o
bogăţie de idei în ebuliţie, cu vervă maliţioasă,
adunând un uriaș „capital de frustrări și suferinţe” (Manolescu 2008:1433), crezând ţărănește
în steaua lui și terorizat de gândul că va rămâne
un necunoscut, acest „proletar” al condeiului,
înfruntând – ca perdant – vicleniile Istoriei, a
fost un „scriitor subteran major” (Mihai Barbu
2010:3). Un balcanic „neamţ”, exilat în propria-i
ţară, urmărit de neșansă, poziţionat invers faţă
de mersul evenimentelor, biciuind stilul de viaţă
comunist într-o operă care, indiscutabil, e inferioară omului (savuros, sclipitor, suspicios, cârtitor,
plângându-se de „prostietatea” asfixiantă).
Cine se încumetă a-i cerceta viaţa, pornind,
firește, de la matricea petrileană (multietnică),
va descoperi, fără efort, o traiectorie aventuroasă, frântă, proiectată pe un fundal tragic.
Student de vârf, membru al Cercului literar
sibian, dar și al Partidului Comunist (din 1940),
ilegalist, așadar, trimis pe frontul de Est, dezertor, sergent-interpret pe lângă un general rus,
traversând, cu o cizmă, Ucraina, conferenţiar
la Institutul clujean de Artă Dramatică, îndepărtat, în 1949, alături de Blaga și de alţi corifei
din învăţământul superior, profesor suplinitor
o vreme, redactor, din 1956, la revista „Teatrul”,
trecut apoi prin școala detenţiei, vagonetar,
secretar literar al Teatrului Naţional din Craiova
(1964-1973) și pensionat din motive medicale,
iată, rezumativ, destinul coșmaresc al sergentului TR Ion D. Sîrbu (1919-1989), trecut prin
grele încercări, vădind, din unghiul creatorului,
o salvatoare „vocaţie pentru suferinţă”. Anii de
pușcărie, iniţial pentru „omisiune de denunţ”
(în cazul Ștefan Augustin Doinaș, cunoscut în
studenţia sibiană), tentativele de recrutare și
refuzul său îndărătnic, șirul de anchete (printre
anchetatori, căpitanul Tudor Vornicu, viitorul
teleast, mirat – la o ulterioară, accidentală întâlnire – că cel pe care îl considerase „dispărut din
viaţă” revenise la suprafaţă), lunga tăcere editorială, „sertarita”, boala etc., definesc – la o sumară
ochire – o existenţă traumatizată, în pofida
unui start care promitea, prin „dosar”, în noul
context, o cu totul altă desfășurare. La Petrila,
unde, prin osârdia lui Ion Barbu, există acum o
casă-muzeu, iar Mihai Barbu a întocmit, scrupulos, chiar un Dicţionar al personajelor petrilene
(2002), tatăl, cel care i-a dat „șira spinării”, era
militant sindicalist; dincolo de distracţiile oferite de această „colonie” polietnică, mozaicată
(adică: popice, fotbal, chermeze, filme), Ion D.
Sîrbu a moștenit morala minerească. Iar mama,
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Un Robinson
în Isarlâk
premonitoriu, îi va spune olláhului Gary: „mina
e soarta ta”. Fiindcă șirul de suferinţe și aventura
scriitoricească îi vor permite să se descopere ca
om, investigând adâncimile și tainiţele sufletului.
Dincolo de „anii de studii postuniversitare”,
cum numise, cu un rictus amar, intervalul petrecut acolo, în acel „saison en Enfer” și unde,
antrenat temeinic în a renunţa, ţinuse colegilor
de celulă prelegeri despre dramaturgia blagiană,
Ion Dezideriu Sîrbu constată, răsfoind un vechi
și uitat Jurnal (acoperind anii 1952-1953), că
„e plin de Blaga”, prezent, dealtminteri, și în
epica sa, sub numele de Napocos. Filosoful,
la rându-i, văzuse în Gary, apreciat superlativ,
„un atlet al mizeriei”. Fascinaţia blagiană se
resimte, amprentându-i încercările; nu, desigur, în „felul geometric de lectură”, lineară,
fără efecte, cum apreciază, corect, Gary, ci în
efortul de a testa „limitele realiste ale fantasticului”. Taina e doar vecină, suntem aproape de
un prag care ascunde necunoscutul. De unde,
probabil, interesul mărturisit, deseori explicitat, oricum urmărit cu tenacitate, pentru
dramaturgie, livrând piese „jucabile”. Iar o
piesă precum Pragul albastru, pusă în scenă, în
1983, la Teatrul Tineretului pietrean, probează
convingător această veche ambiţie. De fapt,
dramaturgul Sîrbu se dovedește, observa prietenul Doinaș, un „amant al ideilor”. El cultivă
polisemantismul, mizează pe forţa de sugestie
a simbolurilor, cere chei filosofice și știe că „o
metaforă bună e întotdeauna clar-obscură”. Nu
întâmplător Arca bunei speranţe, jucată, totuși,
la Piatra Neamţ (1970), fusese respinsă în alte
locuri, fiind „prea metafizică”. De rezonanţă
biblică, reconstituind o familie arhetipală, „în
pericol”, Arca se voia, aflăm (dintr-o scrisoare
trimisă regizorului Călin Florian), o piesă politică (ca „intenţie făţișă”). Simion cel Drept era
un recviem al satului nostru, supus tăvălugului „progresului”. Apăsând pe miza simbolică,
astfel de texte, sufocant-ideatice, nu-i îngăduiau
revărsările de fantezie lexicală, debordantă la I.
D. Sîrbu, oripilat și de intervenţiile abuzive ale
regizorilor „creatori”. Încât virajul spre proză,
după acea primă, prudentă tentativă (Concert,
1956), o nuvelă extinsă, ignorată chiar de autor
și Povestirile petrilene (1973), îngemănând
caracterul legendar-mitic cu inciziile realiste,
de prob adevăr documentar, era previzibil. Dacă
Jurnalul, cu însemnări conspirative, colecţiona
„exerciţii de luciditate”, dezvăluite postum,
Dansul ursului (1988) era o proiecţie alegorică,
cu măgarul Gary și ursul Buru, vorbind despre
neputinţa de a refuza captivitatea. Reamintim
că, în iarna anului 1981, Sîrbu făcuse o călătorie
în Occident (singura). Mai vechile povestiri din
Șoarecele B... rămâneau simple „eșantioane de
stil” (cf. Daniel Cristea-Enache), abia dipticul
Adio, Europa!, scris tot în anii ’80, nepublicabil, dar recuperat (1991, 1993) evidenţia fibra
contestatară, de sarcasm hohotitor, cu ţintă localistă, aparent. Un radicalism disimulat, nutrind

Eseu
vagi speranţe de umanizare a regimului, deplângând așteptarea, statul pe tușă, ticăloșirea etc.,
împiedicând rezolvarea problemelor din „cazanul” autohton, răzbătea din Lupul și Catedrala
(1995), roman considerat de Tudorel Urian „o
carte majoră” a literaturii noastre. Chiar dacă
lucrurile nu stau așa, viitoarele revizuiri ale literaturii românești din perioada comunistă vor
trebui „să-i facă dreptate” scriitorului (Urian
2000:31). Împușcarea lupului înseamnă, desigur,
în plan simbolic, „moartea speranţei”.
Corespondenţa este, însă, marea surpriză
postumă. Eugen Simion observa că Sîrbu „și-a
pus geniul în scrisori” (Simion 1999:247). Literatura epistolară, risipind scrisori-eseu (cf. V.
Nemoianu), este o veritabilă proză satirică,
de vervă persiflantă și sarcasm „îndrăcit”.
Acest dialog epistolar cu, de pildă, exilaţii V.
Nemoianu, I. Negoiţescu, Mariana Șora (v.
Traversarea cortinei, 1994) îi trădează spiritul
mușcător, sinceritatea inconfortabilă, clamata
nevoie de dragoste; funcţionează, s-a spus, ca
substitut al gâlcevilor cu lumea, prilej de evadare
din temniţa estică. Exilat în Bănie, ostracizat,
înţelegând că e vorba de o detenţie pe viaţă în
„marele sat universitar” (Craiova), I. D. Sîrbu își
dezvăluie „psihodramele singurătăţii” (Simion
1999:239). Alutia (Oltenia) e o (altă) lume, refuzând grefa transilvană; el, compensativ, se va
răfui (prozastic) cu nomenclatura locală și se
va încredinţa unei prietenii „oarbe” (cazul lui
V. Nemoianu, necunoscându-se), livrându-se
fără rest. Pensionar sărac, inteligent, răutăcios
(deseori), inepuizabilul Gary are o irepresibilă
poftă confesivă. N-ar vrea să moară nemărturisit, spunea într-o epistolă adresată Deliei Cotruș
(aprilie 1988), recunoscând că, dintre nobilii
săi „patroni”, Ovidiu Cotruș i-a fost „cea mai
dragă umbră”. Corespondenţa cu Deliu Petroiu
și Ion Maxim (v. Iarnă bolnavă de cancer, 1998,
ediţie „gândită” ca roman epistolar de Cornel
Ungureanu) se consumă în același stil direct,
subiectiv, complice, de o sinceritate brutală.
Amicii cerchiști sunt urecheaţi: Negoiţescu
(„câinele Ramon”) e haotic, Liviu Rusu suferă de
„buridanism universitar”, Șt. Augustin Doinaș
(cel mai talentat dintre toţi, zice epistolierul)
„nu a avut norocul de a suferi”. Marele „noroc”
s-a revărsat, din plin, asupra lui I. D. Sîrbu, după
ce „zarurile roșii” (măsluite) anunţau iarna totalitară. Într-o epistolă adresată lui Deliu Petroiu,
în martie 1947, detaliază chiar planul unei evadări (în patru) spre Apus, idee abandonată.
Scriitor „neglijat”, crede Clara Mareș, cercetându-i temeinic corespondența (publică și
secretă) I.D. Sîrbu s-a dovedit un epistolier
harnic și briant. Ca „actor refulat”, spectacular,
„mătrășit” de viață, trăitor la „marginea unei
anume lumi” (Craiova, evident), risipind rafale
de bonomie sarcastică, a resimțit acut nevoia
confesivă și s-a încredințat cercului de amici,
convins că există doar „întru și pentru sertar”.
De certă „ținută literară”, observa Gh. Grigurcu,
scrisorile acestui „cerchist de frunte” (v. Ce mai
taci, Gary?: 12 scrisori exemplare, Ed. Genesis,
2002; ediție îngrijită de Mihai Barbu) ironizau
succesele fictive ale socialismului biruitor (vezi
„braconajul alimentar”, cu Lizi în misiune)
sau penibilitățile cotidiene (absurdul, scârba,
însingurarea, Teatrul craiovean fiind un „hoit
cultural”). Ca „semicetățean nesupus”, dorind →
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u ne-am născut pentru a muri inocenți,
a consemnat Octavian Paler în paginile
volumului de eseuri Polemici cordiale,
publicat în 1983. Inocența invocată comportă
însă o dublă valoare semantică: pe de o parte,
o stare de nevinovăție, de absolută curăție sufletească și, pe de altă parte, o atitudine de naivitate
frustă, de pură ingenuitate. Octavian Paler s-a
născut la 2 iulie 1926 în satul Lisa din județul
Brașov, în acea stare de inocență sinonimă cu
nevinovăția specifică pruncilor și a murit la
București la 7 mai 2007 într-o stare lipsită de inocență în sensul ambelor ei semnificații. Dar între
nașterea și moartea sa a dat deseori dovadă, după
cum s-a confesat public, de inocența similară naivității. De altfel, a admis că naivitatea a fost cel
mai mare defect al său, deși pretindea, printr-o
formulare paradoxală, că defectele sale au reprezentat principala sa calitate. Fire introvertită, el
s-a lamentat în repetate rânduri de o jenantă
stângăcie comportamentală specifică introvertiților, care i-a afectat relațiile sociale și imaginea
publică. Drept pentru care, idealul său mărturisit
a fost acela de a-și surmonta barierele psihologice,
temperamentale și behavioriste care-i limitau
exprimarea umană. Calitățile personalității sale
precum naturalețea, simplitatea, sinceritatea ori
autocritica erau considerate cam anacronice
într-o lume tot mai artificială în care predomină
ipocrizia exhibată emfatic. De aceea maestrul a
resimțit acut sentimentul alienării ce l-a determinat să-și asume subiectiv condiția ingrată și
desigur exagerată de ratat al societății moderne.
Îmi îngădui să-i contest autorului Polemicilor cordiale, într-o polemică virtuală dar la fel de
cordială, ipostaza autosugerată de ratat social,
căci adevărații ratați ai vieții nu lasă posterității opere de valoare, idei geniale și aforisme
memorabile sau diverse realizări culturale. Nu,
introvertitul autor și intransigentul autocritic nu
a fost deloc un ratat, chiar dacă a debutat editorial relativ târziu (primul volum publicat la 44
de ani), de vreme ce anterior a absolvit simultan
practic trei facultăți (Drept, Litere și Filosofie)
și a deținut funcții manageriale în instituții
importante ca Radiodifuziunea și Televiziunea
Română. Iar ulterior debutului editorial târziu
s-a mai bucurat de aproape patru decenii de
activitate publică în care s-a consacrat ca jurnalist, om de cultură și scriitor de profil predilect
filosofic premiat de mai multe ori de Uniunea
Scriitorilor și Academia Română. De unde
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Polemici cordiale
cu Octavian Paler
rezultă că, dacă scriitorul a fost un ratat, precum
se descria, atunci a fost unul dintre cei mai valoroși și de succes dintre ratați! Este adevărat că,
deși succesul public se măsoară și în premii,
distincții și alte performanțe cuantificabile,
valoarea ca atare nu este reflectată întotdeauna
de gradul de succes manifest sau aparent. Unii
au succes fără să aibă o valoare veritabilă, alții au
valoare fără să aibă un succes veritabil.
Cazul lui Octavian Paler este unul fericit,
dar normal, care îmbină valoarea cu succesul și
care infirmă ipoteza ratatului clasic. Nici măcar
demiterea de la conducerea ziarului „România liberă” din 1983 și intrarea într-un conflict
tacit cu sistemul comunist nu i-au eclipsat
succesul public anterevoluționar, dar nici nu
au contribuit la augmentarea lui postrevoluționară, întrucât nu s-a erijat ulterior în rolul
disidentului politic în scopul obținerii de capital social. A mers cu consecvență pe drumul
lui cu atenția celui care încearcă să evite extremele periculoase. „Caut mereu un drum între
eroarea de-a iubi totul la fel și blestemul de-a
nu iubi nimic”, se confesa scriitorul într-unul
din eseurile volumului. A prețui totul în aceeași
măsură este desigur eroarea celui care nu are
simțul evaluării valorilor, dar a nu prețui nimic
este soarta nenorocită a celui lipsit de orice simț
și de orice valori. Între totul și nimic se află
mereu un ceva concret și distinct ce se pretează
unei evaluări juste. Este drumul virtuții, care
reprezintă mijlocul adecvat între două extreme.
Dar drumul căutat de Paler nu era virtutea
inocenței, întrucât, în sensul de nevinovăție,
inocența este imposibilă ca virtute, iar în sensul
de naivitate este indezirabilă precum un defect.
Drumul lui Octavian Paler a fost drumul
culturii, unul care nu a fost scutit de eforturi și
pericole. „Cultura are nevoie de luptă de opinii
pentru a se feri și de plictiseală și de aroganță”,
a recomandat scriitorul, care a prevăzut și pericolul unor expresii culturale monotone și riscul
unor tendințe culturale arogante. Lupta ideatică
din cultură este necesară, sub forma dialogului constructiv, și pentru a evita dogmatismul
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Emanuel D.
FLORESCU

unei viziuni unilaterale, îmi îngădui să adaug
la reflecțiile autorului. Pentru că, „dacă somnul
rațiunii naște monștrii, somnul dialogului naște
dogme”, scrie, parcă să mă completeze, pana
inspirată a scriitorului. „Iar dogmele sfârșesc
întotdeauna prin a înăbuși ceea ce pretind
că sacralizează”. Mai ales când sunt susținute
fanatic și aplicate cu mult patos și ceva talent!
Încă o dată, avea dreptate O. Paler să afirme că
„dintre toate formele de dogmatism, cea mai rea
este cea practicată cu talent”. Pentru că există și
talent exercitat în slujba dogmelor, a extremelor,
a abstractului sau absurdului. De aceea, literatul
cu vocație de filosof polemist concluzionează
că „există ceva mai important decât talentul:
modul în care talentul e folosit”. Cu condiția ca
talentul să fie unul autentic și nu himeric!
Căci dacă „mai mult zgomot n-a însemnat
niciodată mai mult adevăr”, tot astfel mai multă
activitate nu înseamnă neapărat mai mult talent!
Așa că, cu mai mult sau mai puțin talent, apologeții dogmelor culturale nu fac decât să suprime
niște idealuri și principii pe care pretind că le
consacră, iar cultura rămâne deschisă unei
competiții de forme și viziuni care îi asigură
diversitatea prin care își legitimează valoarea
estetică. După cum s-a exprimat autorul: „arta
este un etern război troian a cărui miză este
frumusețea”. Și apropo de eternitate, merită
subliniat și dramatismul afirmației sale care
disociază idealul metafizic de realitatea tragică:
„eternitatea mi se pare o valoare mai nesigură
decât adevărul unui om care moare”. Însă, atât
naivitatea de-a visa la o eternitate abstractă,
cât și curăția sufletească de-a deplânge moartea concretă, sunt expresii ale inocenței cu care
omul pare a se naște dar cu care nu este sortit
să moară. Înainte de a muri, Octavian Paler s-a
delimitat de orice formă de inocență, căci una
nu mai era posibilă încă din pruncie, iar cealaltă
nu era oricum utilă. În fond, nici nu trebuie să
murim inocenți, de vreme ce inocența este fie o
virtute iluzorie fie un defect real! Este o concluzie logică și decentă a acestei polemici virtuale
cu autorul Polemicilor cordiale! ■

→ „să moară cu regimul de gât” obiectivul Sîrbu a nu ignorăm rolul benefic al atâtor interceptări indubitabil, biografia fiind superioară operei.
fost în atenția organelor; el trebuia „influențat
pozitiv” și supravegheat pentru a nu trimite,
dincolo de frontiere, scrieri anticomuniste.
Radiografiind dezinvolt, febril, integral,
răul sistemic, în texte nepublicabile, aproape
pamfletare, I. D. Sîrbu pleacă de la „o premisă
falsă”, crede Alex Ștefănescu, invocând drept
cauză „turcirea”, balcanismul, nu ideologia. În
acea unică deplasare în Vest, terorizat de gândul
dilematic de a rămâne sau nu, „obiectivul Suru”
(cum figura în transcrierile Securităţii) constată
că nu e dotat pentru adaptare, că nu rezonează
cu egoismul occidental. Deci reacţionarul Gary,
îmbibat de umanism filosofic, deși invitat (tacit)
de a pleca definitiv, hotărăște să se întoarcă;
vrea să moară „de gât cu regimul” și constată
că „ţara e opera lor” (a securiștilor). Totuși, să

și înregistrări, îmbogăţind arhivele. Propus,
în 1983, din partea CCES, pentru o călătorie
în RFG, împreună cu Paul Everac, urmând
a populariza dramaturgia românească, I. D.
Sîrbu va fi tăiat; iar rezoluţia organelor locale
nu suportă echivocul, cerând ferm „înlocuirea
obiectivului” (Mihai Barbu 2010:18).
Chiar dacă I. D. Sîrbu n-a fost „prozatorul mult așteptat” de grupul de tineri literaţi
ardeleni, cum proorocea Șt. Augustin Doinaș,
categoric că el are parte, meritat, de o extraordinară carieră postumă, dăruindu-ne o operă
„onorabilă”, considera N. Manolescu. Natură
eretică, proletariană, logodită cu eșecul, el s-a
poziţionat „în contratimp cu Istoria” (Simion
1999:247); dar marea sa dorinţă a fost de a
lăsa în urmă „un nume curat”. Ceea ce este

Recuperat prin ceea ce, grijuliu, adăpostise
în închisoarea sertarului, manuscrise dosite,
destinate unui prezumtiv cititor din viitor,
Ion D. Sîrbu cunoaște, așadar, o spectaculoasă
carieră postumă. Cel care „respira” prin scris,
oferindu-ne exerciţii de dezgolire (cum se mărturisea), a mizat, iniţial, pe dramaturgie, a virat
apoi spre proză și a impresionat, ca opozant,
prin jurnal, corespondenţă și publicistică,
eclipsând literatura propriu-zisă. Trecut prin
dure experienţe personale, cu viaţă controlată
și confraţi duplicitari, rememorând „anii puși
la CEC”, el exploatează prolific filonul autobiografic. Și, firesc, interesează generaţiile mai noi,
școlite, citite, dorind a explora, cu documentele
pe masă, paranteza comunistă. ■
(Continuare în nr. viitor)
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Mircea
POSPAI
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ntr-un anume fel, jurnalista Dana
Oprica este un produs intelectual al
Craiovei, fiind absolventă a Facultății de
Filologie și își începe activitatea la primul
dintre posturile de televiziune private care
au apărut aici. Drumurile au fost apoi spre
București și, mai departe, pe diferite direcții
din Europa. Fără să insistăm asupra traiectului său profesional, dar, este cert, acesta a
fost unul benefic jurnalisticii, pus, precum
se vede din recenta carte apărută, în slujba
unor idei de promovare a valorilor românești (appInterviuri.ro. Convorbiri românești
la Radio Villalba, Scrisul Românesc, 2019).
Ceea ce particularizează, într-un fel, prezenta carte de interviuri, lansată de curând la
Craiova, este faptul că toate au fost difuzate
la un post de radio din Spania, din localitatea
Collado Villalba, și trebuie poate subliniat,
de la început, gestul pe care autoritățile din
acea localitate l-au făcut pentru românii
care trăiesc în zonă. Adică, postul de radio
respectiv a pus la dispoziție o oră de emisie
pe săptămână, în limba română, pentru ca
acești oameni să aibă o voce radiofonică a lor.
Dana Oprica a avut o contribuție remarcabilă
în obținerea acestui beneficiu și tot ea a devenit realizatoarea emisiunii, din aprilie 2013.
Un punct forte al programului radiofonic îl
reprezintă interviurile cu personalități din
domenii de larg interes, și, așa cum aflăm
dintr-o scurtă prefață, interlocutorii au fost
nu doar din România sau din Spania ci și
din Franța, Italia, Suedia, Statele Unite ale
Americii, Rusia sau Canada.
Din suita de interviuri difuzate de-a
lungul timpului, autoarea cărții a considerat
potrivit să reunească un număr de optsprezece într-o carte. Interviul este unul dintre
genurile jurnalistice cele mai uzitate în programele oricărui post de radio, dar este, în
același timp, genul jurnalistic care are virtuți
aparte, atât din punctul de vedere al atractivității și veridicității (personajul ales se
adresează direct unei anumite categorii de
public), dar devine, aproape automat, și un
document, o „sursă“ pentru cei ce, mai târziu,
se apleacă asupra personalității intervievate
sau domeniului său de activitate. Este considerat ca o sursă primară, dar, uneori, poate
să fie una care trebuie privită cu o anumită
atenție, deoarece, dincolo de faptul că datele
prezentate într-un interviu sunt la „prima
mână“, apare totodată riscul unui anume grad
de subiectivism, omenesc până la un punct,
oricine ar fi persoana intervievată. Tocmai
aici intervine profesionalismul, nivelul de
cultură al jurnalistului și modul cum s-a
pregătit pentru interviul respectiv. Pentru
că, nu de puține ori, jurnalistul este cel ce
trebuie să „știe deja” majoritatea lucrurilor

Cronică
literară

Scrisul Românesc

Valențe ale jurnalismului
cultural
și să îi ceară interlocutorului insistarea pe un
anumit subiect, clarificarea anumitor aspecte
și chiar „forțarea“ să se păstreze în limitele
adevărului, neinfluențat de subiectivism.
Din acest motiv, nu oricine poate să realizeze
un interviu care să devină și document, iar
jurnalistul care o face are datoria să se pregătească temeinic în cunoașterea personalității
interlocutorului și coordonatele domeniului
său de activitate.

Dana Oprica demonstrează că nu este
străină lucrurilor enunțate mai sus și lectura
cărții demonstrează acest fapt. Face o anume
grupare a interviurilor, rezultând cinci capitole. Primul dintre ele, !Que Viva Espana!,
cuprinde patru interviuri care vorbesc despre
vitregii ale exilului în perioada comunistă
(Marilena Rotaru), atrocitățile din închisorile
comuniste (Ionuț Țene), apoi, ca o deschidere
spre lumină, apar două interviuri despre iubirea aproapelui (Nicolae Tănase, preotul care
s-a ocupat de câteva sute de copii orfani) și
universul țăranului român, păstrătorul tradițiilor și mentalităților neamului (Doina
Ișfănoni). Cel de-al doilea capitol este intitulat Buongiorno Italia!, interlocutorii autoarei
fiind Viorica Bălteanu de la Universitatea de
Vest din Timișoara, italienistul craiovean
George Popescu și profesoara Simona Ciobanu, din Ravenna. Capitolul Perspective
prezintă, cum mărturisește chiar autoarea, realități diverse, din interiorul cărora
interlocutorii relevă „din unghiuri diferite
perspective interesante“. Interlocutorii sunt
interpreta de muzică ușoară și profesoara
Lelia Florescu, din Franța, Magda Vasile,
profesoară la Toronto, profesoara Mihaela
Albu de la filologia craioveană și cardiologul

Grigore Tinică de la Iași. Capitolul Chestiuni istorice este cel în care interlocutorii
se apleacă asupra unor probleme importante și stringente din istoria României. O
fac în cunoștință de cauză, dată fiind chiar
notorietatea pe care o dețin: Bogdan Teodorescu, care este și secretarul Societății de
Științe Istorice din România, Mihai Ghițulescu, tânăr istoric din școala craioveană și
Vlad Nistor, apreciat specialist în domeniul
strategiilor din zona Mării Negre. În sfârșit,
ultimul dintre capitole este intitulat Pur și
simplu… craioveni și reunește interviurile
cu Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii
„Alexandru și Aristia Aman” din Craiova,
Madlen Șerban, directoarea, de mulți ani, a
Agenției Europene pentru Training, cunoscuta filoloagă Ada Iliescu de la Universitatea
din Craiova și jurnalistul Mircea Pospai.
Am făcut această privire asupra structurii
cărții și menționarea interlocutorilor tocmai
pentru ca dumneavoastră, prezumtivi cititori
ai acestei cronici, să aveți de la început o idee
despre problemele tratate și, în măsura în care
îi cunoașteți pe intervievați, despre posibilitatea de a afla lucruri care să vă intereseze în
dialogurile respective.
Din punctul de vedere al profesionalismului jurnalistic, Dana Oprica ne oferă
un mănunchi de interviuri realizate „ca la
carte“. Se dovedește, pe parcursul fiecărei
convorbiri, pregătită pentru întâlnirea cu
interlocutorul, documentată asupra problemelor și asupra persoanei. Într-o aparentă
simplitate (necesară, adesea, pentru capacitarea ascultătorului sau cititorului), Dana
Oprica ne prezintă o mare încărcătură de
informații și de idei, o diversitate de probleme și de unghiuri din care acestea pot fi
privite. Bănuim că a fost chiar scopul stabilit
din start, relevat prin selectarea interlocutorilor, dar se vădește, deopotrivă, și prin
abordările de pe parcursul desfășurării dialogurilor. Atenția acordată invitatului este
benefică atât pentru acesta (spre a expune
cât mai complet problema în discuție) cât și
ascultătorului sau cititorului, prin faptul că îi
menține, la rându-i, propria atenție trează și
îi crește interesul în receptarea mesajelor din
materialul jurnalistic. Întrebările pertinente
și stimulatoare, întreruperile la momentul
potrivit, solicitările de detalii sau scurtele
prezentări de situație din partea reporterului sunt arme care îl fac pe interlocutor să fie
concentrat asupra subiectului, să se păstreze
mereu conștient asupra faptului că dincolo
de reporterul cu microfonul se află un public
larg care merită informat onest.
Întregul demers se subsumează ideii unui
jurnalism cultural de calitate și autoarea reușește să dea acestei idei valențele cuvenite. ■
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Romane graﬁce
în România

upă marile edituri precum Art, Humanitas, Niculescu,
Nemira, DPH, Litera, în sfârșit Polirom a trecut și ea la ora
romanelor grafice, din primăvara acestui an.
Primul titlu pe care îl propune cititorilor este Ferma animalelor, adaptare după romanul omonim de George Orwell (apărut iniţial în 1945).
Romanul grafic a fost desenat de Odyr Bernardi, un autor brazilian, născut în 1967. El a desenat ilustraţii și benzi desenate pentru
numeroase ziare și reviste (printre care „Folha de São Paolo”, „O
Globo”, „Le Monde Diplomatique Brasil” etc.) și mai multe antologii
de benzi desenate braziliene.
De asemenea, a mai semnat romanele grafice Copacabana (scenariu Sandro Lobo, 2009, tradus și publicat în Franţa în 2014) și
Guadalupe (după un scenariu scris de poeta Angelica Freitas, 2013).
Ferma animalelor este deci al treilea roman grafic al lui Odyr și
a apărut iniţial în vara lui 2018, la editura braziliană Companhia
das Letras, în portugheză și engleză. Succesul benzii desenate va fi
instantaneu așa încât lunile următoare va fi preluat de mari edituri
din Statele Unite, Marea Britanie, Spania și Italia precum și România
− Polirom (fiind tradus impecabil în limba română de Ona Franz).
El reprezintă prima adaptare în benzi desenate a romanului Ferma
animalelor și Odyr și-a făcut o datorie de onoare în a respecta la literă
textul lui Orwell. Romanul are 176 de pagini în culori, desenate într-un
stil grafic realist, lucru de mirare, ţinând cont că Orwell scrisese o
satiră. Totuși, Odyr reușește să transpună grafic subiectul romanului,
îmbinând umorul cu tristeţea, satira cu critica socială și creând astfel
o operă strălucită, cu adresabilitate
către cititorii de toate vârstele.
Acest roman grafic a apărut în
colecţia „Polirom Junior”, la fel ca și
…Să ucizi o pasăre călătoare, adaptarea în benzi desenate a romanului
cu același titlu de Harper Lee.
Scriitoarea americană Nelle
Harper Lee (1926-2016) a adunat în
paginile acestui roman cult o bună
parte din amintirile copilăriei sale,
marcată de teribilele probleme rasiale ale Americii. Pe bună dreptate,
cartea va primi Premiul Pulitzer
anul următor.
Romanul grafic dă o nouă viaţă
operei iniţiale, după aproape 60 de ani. Desenatorul, Fred Fordham,
nu doar că respectă îndeaproape textul lui Harper Lee, dar recreează
magnific atmosfera anilor ’30 din sudul american, în special prin
culorile pastelate folosite, prin jocul umbrelor cu lumina, dar și prin
desenul său ultra-realist, aproape fotografic. Despre scenografie ce să
mai vorbim, rivalizează cu cea a unui film demn de Premiile Oscar.
Având 288 de pagini în culori, romanul grafic va apărea în limba
engleză în octombrie 2018. O lună mai târziu va fi tradus în franceză
și publicat de prestigioasa editură Grasset. Iar în acest an, graţie editurii Polirom, romanul a fost tradus în limba română (de către Tatiana
Maliţa, cea care a tradus și romanul original) și este pus la dispoziţia
cititorilor de toate vârstele.
Născut în 1985, englezul Fred Fordham a făcut studii de filosofie
la Universitatea Sussex. Incredibil de talentat desenator, el a lucrat
ca pictor portretist și muralist în toată această perioadă. S-a făcut
remarcat prin trilogia fantastică Nightfall, la care a semnat atât scenariul cât și desenele, și care a fost publicată între 2013-2014 de editura
franceză Delcourt. În 2017 adaptează sub formă de benzi desenate
romanul lui Philip Pullman. The Adventures of John Blake: Mystery
of the Ghost Ship. ■
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Cartea
unei conștiințe

n Povești de trecere cu noi (Casa de Editură Max Blecher, Bistrița, 2018),
Adriana Teodorescu aspiră la o traversare a timpului, împlinindu-se în
iubire. Din Noiembrie, lună generică de schimbare a viziunii asupra lumii –
Al. Macedonski însuși începea ciclul Nopților, cu Noapte de noiembrie –, viața
autoarei a luat o nouă întorsătură pentru că „am renunțat la citit scris mâncat
dormit”. Motivul îl constituie adeziunea la o nouă realitate, cum și-ar dori ea să
devină contextul trăit. Astfel, deducem deranjul pe care i-l provoacă aspectele
robuste ale peisajului. De fapt, ea intenționează, ca un demiurg, să modifice
spațiul, cu accent pe componentele eterne ale naturii – să fie acei stâlpi, invocați de Ch. Baudelaire în Corespondențe, baza noului real, iar ceea ce omul a
inventat să apară la scară minimală, ca în Alice în țara minunilor: „În fiecare
dimineață, îmi pun ca dorință să iasă din noiembrie/ o apă/ să fie o apă bună,
să fie o apă mare/ cu pojghiță din bărci și
respirații de pești”. Timpul în care se propulsează este al începutului de lume, când
peștii erau la stadiul de răsuflare (premergătoare materializării în viețuitoarele
acvatice de astăzi). De la acest moment
înainte, își dorește să fi debutat conviețuirea cu misteriosul bărbat „M” care nu-și
depășește prin sine însuși nedumerirea: el
este manevrat ca o paiață, de către femeile din preajmă. Cel mult, manifestarea lui
este mecanică, similară aceleia pe care o
întâlnim la eroul urmuzian, Algazy: „În
fiecare dimineață îl întrebăm pe M. cum
se simte/ și el nu știe să răspundă// mama
i-a spus lui M. să se tragă de păr când nu simte deloc” (Vascularizarea căilor).
Tendința de a trăi alt timp, decât acela care îi este dat, se diminuează sub
influența evenimentelor religioase, precum Crăciunul, când comunicarea
dintre îndrăgostiți, dintre oameni (în general) se animă prin schimbul de
cadouri: „Când a sosit Crăciunul ne-am bucurat că suntem vii și am râs
mult/ și din ce râdeam împreună/ adunam jucării de pluș cu care pansam
gândirea” (Crăciunul ca o salvare a noastră). În substrat, Crăciunul reprezintă ocazia de a adresa o invitație iubitului, de a trăi legătura de dragoste
în spirit ludic, pentru a nu o îngreuia cu ifose și a o anihila, până la urmă.
În concepția autoarei, noiembrie este și luna în care ne aducem aminte
de aceia care nu mai sunt printre noi, cum ea însăși este dominată (cu
predilecție în acest anotimp) de imaginea mătușii: „Sora tatălui meu nu
mai exista de multă vreme”. Aceste versuri fac parte din poemul cu titlu
oximoronic, Ce vede ochiul mort, poem care propagă viziunea lui Nichita
Stănescu din Semn 1 (din vol. Noduri și semne). Poeta își asumă un atribut
neașteptat, din sfera obiectuală, căruia-i transferă reacția aproape desperată
la auzul prescripțiilor medicului: „Nimeni nu l-a auzit (pe doctor, n.n.) în
afară de mine/ și am fost albă și era gata să cad/ precum o tencuială”.
Ceva din atmosfera cărții Zbor deasupra unui cuib de cuci regăsim în
textul Accident vascular cerebral iarăși. Prăbușirea psihică a lui M. este
descrisă prin raportare la câteva elemente vegetale, a căror manifestare a
încetat definitiv din cauze meteorologice (crengi rupte în bătaia vântului
etc.): „M. stă în spatele vaselor sale de sânge ca după/ o cădere de ramuri/
mintea lui e acolo într-un cuib prăbușit”.
Peisajul marin, de o seninătate arhicunoscută, este afectat de ținuta îndoliată a
câtorva oameni. Alternanța cromatică pare inspirată de lirica semnată de Arthur
Rimbaud (copilul teribil al literaturii universale), precum și de limitarea ideii
că viața este frumoasă, inaugurată la noi, de G. Bacovia: „peste cei în costume
de baie,/ apar, ca niște negi, oameni care țin doliu” (Am ajuns în final la mare).
Comparativ cu o lirică telegrafică, de emitere a unor constatări de
ordin subiectiv, așa cum obiceiul s-a încetățenit în prezent, cartea Adrianei Teodorescu este elaborată, aducând în aceeași pagină fiorul trăirii
situațiilor în care s-a angajat, precum și atitudinea sapiențială, ulterioară
evenimentului pe care doar ce l-a traversat. ■
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Macedonski omagiat
la 165 de ani de la naștere

lexandru Macedonski, cel mai mare
poet român în epocă, după Eminescu,
până la afirmarea în 1927 a lui Arghezi,
a fost omagiat printr-un festival cu caracter
național ce-i poartă numele. Inițiativa aparține Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor în
colaborare cu Primăria comunei Goiești, Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova
și Direcția pentru Cultură Dolj. Desfășurat
pe parcursul a două zile, la Craiova și Goiești
(12-13 iunie a.c.), evenimentul a cuprins manifestări cultural-științifice prin care s-a urmărit
readucerea lui Macedonski în actualitate și în
memoria oamenilor, cu deosebire a tinerilor din
spațiul în care autorul Nopților și Rondelurilor
a copilărit și pe care l-a cântat atât de frumos.
Prima zi a festivalului desfășurată la Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” a început cu
vernisarea Expoziției documentare Macedonski,
urmată de Sesiunea de comunicări științifice
dedicată vieții și operei scriitorului, moderată
de Ioan Lascu și Ion Munteanu, principalii organizatori ai festivalului. Au fost prezenți numeroși
cercetători și iubitori ai poetului, iar comunicările au fost de o mare diversitate, încercându-se
relevarea unor aspecte mai puțin cunoscute din
viața și activitatea literară a lui Macedonski. Între
cei care au ținut comunicări se numără Ioan
Lascu, Ion Munteanu, Horia Dulvac, Ionel Bușe,
Aureliu Goci, Ștefan Mitroi, Ion Militaru, Tudor
Nedelcea, Dan Lupescu, Petrișor Militaru, Toma
Grigorie, Geo Constantinescu, Mihaela Albu,
Maria Tronea ș.a. Au participat, ca invitate speciale, strănepoatele poetului – Irina Macedonski
(32 de ani) și Monica Macedonski (23 de ani).
Sesiunea cu comunicări științifice s-a
deschis cu lansarea volumului Macedonski-Bacovia. Simbolismul românesc, antologie
comentată de Florea Firan, care a susținut și
comunicarea Alexandru Macedonski, poet de
geniu, de patos și exaltare tipic romantică. La
cererea organizatorilor, Florea Firan s-a referit
și la Zilele Macedonski, 11-17 mai 1970, manifestare de amploare desfășurată pe parcursul
a șapte zile când scriitorul a fost comemorat
la împlinirea a 50 de ani de la moarte. Atunci
s-a inaugurat Casa memorială „Al. Macedonski” din satul Popeasa, comuna Goiești, unde
poetul a copilărit, când au vorbit Florea Firan,
Adrian Marino și Alexandru Piru; în Grădina
Botanică din Craiova s-a dezvelit un bust al lui
Macedonski executat în bronz de artistul plastic
Constantin Foamete, pe locul unei foste case
a familiei Macedonski; Televiziunea Română
a organizat concursul Cine știe câștigă, având
ca temă viața și activitatea lui Al. Macedonski și Ion Țuculescu; pe parcursul a trei zile a
avut loc sesiunea de comunicări științifice cu
participarea celor mai avizați exegeți ai operei
macedonskiene, între care Adrian Marino, Al.
Piru, Gh. Ivănescu, Mihnea Gheorghiu, Lidia

Bote, V. G. Paleolog, Gheorghe Bulgăr, Emil
Manu, C. D. Papastate, Al. Melian, Ov. Ghidirmic, I. Pătrașcu, M. Lungu, Fl. Firan ș.a.,
comunicările fiind reunite în volumul Comentarii macedonskiene publicat în 1971 la editura
Minerva din București, volum coordonat de
Florea Firan, inițiatorul manifestării. A. Marino
s-a întâlnit și cu elevii Liceului de Filologie-Istorie, actualul Colegiu Național „Elena Cuza”,
când i s-au pus întrebări semnificative: „De ce
a polemizat Macedonski cu Eminescu?”, „Cum
se explică structura protestatară a lui Macedonski?”, „De ce Macedonski nu a fost înțeles de
contemporanii săi?”. Manifestarea a cuprins și
alte activități cum a fost întâlnirea cu academicianul Victor Eftimiu la Teatrul Național,
a cărui evocare, deosebit de interesantă pe
parcursul a trei ore, a reținut atenția unei săli
arhipline sau recitalul excepțional susținut de
poeții Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Leonid
Dimov, Ilie Constantin, Constanța Buzea, Grigore Arbore, Mihail Cruceanu, Eugen Constant
la Universitate și în licee craiovene. S-a apreciat
că festivalul din acest an poate fi considerat o
continuare la Zilele Macedonski desfășurate cu
aproape 50 de ani în urmă, iar în 2020 Festivalul
va avea altă dimensiune întrucât se comemorează centenarul morții lui Macedonski.
În după-amiaza primei zile a festivalului, în
Grădina Botanică din Craiova (unde cu 50 de
ani în urmă fusese inaugurat bustul lui Macedonski, despre care nu se mai știe nimic!), a
avut loc un recital de poezie din lirica lui Macedonski în interpretarea actorilor Teatrului
Național „Marin Sorescu” și un concert susținut de instrumentiști ai Filarmonicii Oltenia.
Ziua a doua s-a desfășurat la Goiești unde s-a
dezvelit un bust al poetului (din păcate împrumutat de la Primăria Craiovei!), s-a inaugurat
în sediul primăriei comunale Biblioteca „Al.
Macedonski” cuprinzând numeroase volume
majoritatea obținute prin donație și s-a atribuit Căminului Cultural din localitate numele
poetului, prin demersurile scriitorului Horia
Dulvac, directorul Direcției de Cultură Dolj.
A continuat partea a două a comunicărilor științifice, în prealabil fiind lansată cartea
Alexandru Macedonski. Palatul fermecat. Eseu
asupra barocului macedonskian, de Zenovie
Cârlugea. A urmat apoi un pelerinaj la conacul din satul Popeasa care a aparținut familiei
Macedonski și care se află în curs de restaurare
pentru a deveni Casa memorială a scriitorului, inaugurată de fapt cu 50 de ani în urmă
și abandonată. Primarul comunei, Atanasie
Adam, care s-a implicat cu întreg personalul
instituției în organizarea și desfășurarea festivalului a asigurat pe cei prezenți că renovarea
conacului și a împrejurimilor rămâne un
obiectiv prioritar și va face tot posibilul ca în
2020 să fie dată în folosință. ■

Dezvelirea bustului Alexandru Macedonski

Casa memorială „Al. Macedonski”

A. Marino, Al. Piru, Fl. Firan, N. Gheran și
V.G. Paleolog la Zilele Macedonski (1970)

Acad. V. Eftimiu și Fl. Firan, Zilele Macedonski (1970)

Al. Piru, Fl. Firan, A. Marino, N. Gheran și C.D.
Papastate la Casa memorială „Al. Macedonski” (1970)
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Bang, un spectacol-satiră
deloc confortabil

ang, piesa jucată pentru prima dată
în fața publicului craiovean în luna
iunie a acestui an, accentuează înclinația teatrului actual spre texte provocatoare,
greu de digerat, menite să scoată spectatorul
din zona sigură (safe zone) și să expună decadența realității într-o goliciune care nu acceptă
pudibonderie. Bang nu menajează publicul,
ba chiar îl împinge spre extreme, cu scene în
care estetica urâtului devine principalul vehicul artistic.
După un text de Marius von Mayenburg
în regia Theodor-Cristian Popescu, Bang este
o poveste inspirată de scena politicii contemporane, scrisă la scurt timp după câștigarea
alegerilor prezidențiale din America de către
Trump. Autorul spune că și-a dorit o piesă
despre emoții politice, despre iraționalul liderilor din această sferă. Ralf Bang, personajul
principal, este închipuit ca un copil monstruos, care își sugrumă sora geamănă încă
din pântece și are convingerea, încă dinainte
de a se naște, că totul i se cuvine. Bang este
o personificare satirică a personajelor poli-

facială încă de la debut și capătă noi nuanțe
în evoluția spectacolului. În rolul părinților Vicky și Dominik, Iulia Colan și Vlad
Udrescu au o relație scenică potrivită, iar
Vlad excelează în exercițiile de dicție impuse
de stilistica textului, contribuind adesea la
efectul comic cu rol de a degaja atmosfera
încărcată de laitmotivele degradării sociale: crime, violență, ură,
sete de putere. De altfel, planează
asupra spectacolului sentimentul
că au fost epuizate toate câmpurile lexicale ale acestor cuvinte.
Spectacolul abundă în mesaje
deranjante, creând o pânză invizibilă a nevrozei chiar de la început,
prin tăcerea neliniștitoare a așteptării, pe care Bang o definește
drept o ascultare insuportabilă a
timpului care bate ca o inimă. „Nu
vrem să rămânem singuri doar cu noi înșine
și cu mușchiul ăsta percusiv în piept, care
ne consumă aiurea tot creditul de bătăi ale
inimii și în timpul ăsta sună de parcă s-ar
apropia moartea pe tocuri.”
Iulia Colan uzează și ea la maxim de expresivitatea facială în interpretarea lui Vicky,
reușind și de această dată un joc bun, la fel ca
și Romanița Ionescu, pe care o găsim în plină
vervă artistică în rolurile Dr. Bauer, Veronika,
Uschi și Gwendolin. Mai puțin inspirată a fost
plasarea lui Cătălin Vieru și a lui Liviu Topuzu
ca operatori TV care „transmit live” întreaga
poveste, plimbându-se întruna pe scenă, în
jurul său și prin public cu o cameră în mână și
intervenind din când în când pentru a da ceva
sens hoinărelii aiuritoare. Deși cu rol în tratice autoritare precum Trump, Erdogan, sarea reality-show-ului care ironizează setea
Putin, Orban, și a atracției pe care o emană de senzațional a mulțimii și blamează consuîn rândul oamenilor, liderii de tip „macho merismul prin obositoarea plasare de produse
man”, menționează Mayenburg, care explică
și alegerea copilului pentru îmbrăcarea acestei
idei: când îi spui cuiva că ceva este imposibil,
• Ioan Petru Culianu, Jocurile minții. Istoria ideexistă două tipuri de oameni a căror reacție ilor, teoria culturii, epistemologie (ed. a II-a) Trad.:
este: o vreau oricum. Șefii și copiii. Mayenburg Mona Antohi, Sorin Antohi, Claudia Dumitriu,
merge mai departe și explorează o altă latură Dan Petrescu, Catrinel Pleșu, Corina Popescu,
comună acestora: sentimentul de legitimitate Anca Vaidesegan. Ediţie îngrijită de M. Antohi și
trezit de validarea celor din jur. De o parte, S. Antohi. Studiu introductiv și post-scriptum de
liderii politici cu populația care îi susține. De Sorin Antohi, Ed. Polirom, Iași, 2019, 386 p.
cealaltă, copiii sanctificați de părinții a căror
• Constantin Cubleșan, Văzduhul din
iubire oarbă le trece cu vederea sau le găsește cuvinte. Antologie de autor, Ed. Școala
pretext pentru orice greșeală.
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, 314 p.
În interpretarea lui George Albert Costea,
• Romulus Rusan, O discuție la Masa
personalitatea lui Ralf Bang se construiește Tăcerii. Brâncuși viu, Cuvânt înainte de
ca o jucărie de lego, fiecare scenă adăugând Barbu Brezianu, Colecția Distinguo, Ed.
o nouă piesă la profilul odios, într-o exacer- Spandugino, București, 2019, 182 p.
• Min Jin Lee, Pachinko. Traducere din
bare continuă. George reușește să captiveze
printr-un joc excelent, într-o frenezie ora- limba engleză și note de Cristina Nan, Ed.
torică perfect cadențată de la un capăt la Nemira Publishing Hous, București, 2019,
altul al celor două ore de spectacol. Psihoza 688 p.
• Gheorghe Jurma, Erwin Josef Țigla,
personajului transpare din expresivitatea
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promoționale în desfășurarea lucrurilor, s-a
resimțit adesea ca un surplus incomod. Poate
că două camere fixe sau construirea unor personaje mai convingătoare în jurul operatorilor
ar fi fost de dorit.
Folosind din plin limbaj trivial, nuditate
și scene ofensatoare, spectacolul e construit

ca un fel de manifest al lui Mayenburg, care
consideră că teatrul nu poate și nu trebuie
să livreze mesaje corecte politic și care să le
ofere oamenilor ideile accesibile cu care se
identifică ușor. Teatrul trebuie să activeze
reflecția, să provoace intelectul să gestioneze și neplăcutul, să își formeze opinii cu
privire la lucrurile pe care are tendința de a
le suprima pentru că provoacă disconfort.
Bang se înscrie cu siguranță în această viziune artistică. E dificil, însă, de spus care este
răspunsul publicului la această ofertă. Este
cert că invită la impresii complet diferite, iar
în timp ce unii îi vor rezista, alții vor încerca
să răspundă invitației la explorare. E la fel ca
atunci când ești pus în fața unei farfurii cu o
mâncare neîncercată și aparent neatrăgătoare.
Unii refuză să guste. Alții îndrăznesc. Dintre
aceștia, unii regretă. Ceilalți au o revelație. ■
Foto: Albert Dobrin

Cărţi primite la redacţie
Monumentele Mihai Eminescu, Ed. „Banatul
Montan”, Reșița, 2018.
• Azar Nafisi, Citind „Lolita” în Teheran. Memorii despre cărți. Traducere din limba engleză și note
de Silvia Osman, Ed. Polirom, Iași, 2018, 432 p.
• Dan Ivan, Mila 23, Ed. Nemira Publishing
Hous, București, 2019,
152 p.
• Nicole Krauss, Istoria
iubirii. Traducere și note
de Antoaneta Ralian, Ed.
Humanitas Fiction, București, 2018, 312 p.
• Krista Szocs, Berlin, Ed.
Nemira Publishing Hous,
București, 2019, 72 p.
• Jesica Baciu, Jes, Ed.
Nemira Publishing Hous,
București, 2019, 56 p.
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esfășurat în iunie a.c., la cumpăna
dintre ploi și caniculă, Festivalul
Internațional de Teatru scurt de la
Oradea, organizat de Teatrul „Regina Maria”
cu sprijinul Primăriei și al Consiliului local,
ajuns la cea de-a 25-a ediție, ne-a oferit din
start un anumit dezechilibru cantitativ, prin

Scenă din spectacolul Avalanșa

cele opt reprezentații „în concurs” și alte douăsprezece spectacole în afara competiției, dar
care au prilejuit adeseori publicului satisfacții
cu nimic mai prejos decât cele încununate cu
premii. Pentru că discursurile artistice aflate în
vizorul juriului au aparținut „teatrului scurt”,
ca o tradițională coloană vertebrală a întregului
festival, ne vom referi în primul rând la câteva
dintre aspectele menite să confere individualitate acestei ediții. Încununată cu Premiul
pentru cel mai bun spectacol, cel mai bun
regizor (exaequo) și cea mai bună scenografie (Marica Kvachtadze) reprezentația Teatrul
Dramatic de Stat „Sandro Akhmeteli” din Tbilisi (Georgia) cu titlul Brutus sau uciderea lui
Iulius Caesar, sub semnătura dramaturgului
turc Tüncer Cucenoğlu și direcția de scenă a
lui Irakli Gogia, s-a impus prin consistența
dramatică și complexitatea personajelor principale, dinamica relațiilor dintre ele, împreună
cu modernitatea înfățișării lor scenice, într-o
interpretare omogenă și generos gândită spre
a permite afirmarea individualităților din distribuție. L-a urmat, în
ordinea prezențelor semnificative,
spectacolul cu Avalanșa, de același
Tüncer Cucenoğlu, demers al teatrului orădean ca o emoționantă
și convingătoare pledoarie împotriva chipurilor și consecințelor
devastatoare pe care Frica le poate
conferi condiției umane, devoalată de regizorul Petru Vutcărău
cu remarcabil profesionalism și o
manifestă receptivitate din partea
trupei, cele văzute pe scenă fiind
recompensate cu Premiul pentru
cel mai valoros mesaj și pentru
calitatea întrupării sale artistice.
O bună impresie a lăsat și Medeea’s

Scrisul Românesc
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Evenimente sub cupola
teatrului scurt
boys, spectacol pe un text de Ionuț Sociu și
fragmente din opera lui Euripide, prezentat
de Teatrul „Apollo 111” din București, vedeta
ediției din 2018, care de această dată a primit
Premiul pentru cel mai bun regizor (exaequo),
revenit lui Andrei Măjeri, și Premiul pentru cel
mai bun actor, Eduard Trifa, în rolurile Medeea
și Triphos, din rândul unei distribuții tinere
și talentate, potrivit trăsăturilor programatice ale acestui teatru independent. Premiul
pentru cea mai bună actriță a onorat evoluția
savuroasă a interpretei Andreea Bibiri în O
relație deschisă, de Dario Fo și Franca Rame,
de la Teatrul de Artă din București, în regia
Anei Ioana Macaria, în zona creațiilor actoricești remarcabile înscriindu-se și versiunea
cu Before Breakfast, de Eugene O’ Neill, pregătită de regizorii Andrei și Andreea Grosu la
Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, cu redutabilul tandem alcătuit din Mihaela Trofimov și
Richard Bovnoczni.

Scenă din spectacolul O relație deschisă

Dintre spectacolele invitate în afara concursului, surpriza cea mai plăcută a aparținut
Teatrului „Regina Maria” din Oradea cu musicalul Sunetul muzicii, în regia inspirată a
Mihaelei Bogdan, unde mai ales creația seducătoare a protagonistei, actrița Adela Lazăr, și
evoluția copiilor (în două distribuții diferite),

Scenă din Medeea’s boys. Foto Alina Ușurelu

montarea beneficiind de contribuția excepțională a dirijorului Romeo Rîmbu, au fost
întâmpinate adeseori cu aplauze la scenă deschisă. Alături de acest veritabil eveniment,
de reprezentația gazdelor cu …Escu, după
Tudor Mușatescu, în regia lui Claudiu Goga,

Scenă din spectacolul Sunetul muzicii

cu remarcabile evoluții actoricești uneori
obturate însă prin exces de zel, mai puțin productiv, și de tulburătoarea reprezentație cu
Navigatorul, de Conor McPherson, în regia
lui Cristian Juncu, oferită de Teatrul Național
din Târgu Mureș, secțiunea „oﬀ concous” ne-a
făcut și martorii unui spectacol memorabil cu
Janka, de Oscar K. Speace, prezentat de Maia
Morgenstern, manager la Teatrul Evreiesc din
București, întregul festival încheindu-se în
chip sărbătoresc prin antrenantul spectacol
coregrafic intitulat Carmen TV, pe muzica lui
Georges Bizet, în direcția de scenă a lui Radu
Poklitaru, prezentat de Academic Theatre Kyiv
Modern-Ballet din Kiev, cu Elena Saltikova în
rolul titular. Și pentru că ne-am obișnuit ca
Festivalul de Teatru scurt să ne ofere și imagini complementare din zona artelor vizuale,
să notăm și surpriza dăruită de aceeași actriță
Adela Lazăr prin expoziția ei de o fermecătoare
ingenuitate, deschisă la Muzeul Țării Crișurilor sub titlul sugestiv Oradea mea, onorată
la vernisaj de un public numeros aparținând
tuturor vârstelor iubitoare de
frumos și de… turtă dulce. Cu
nădejdea că edițiile viitoare vor
cuprinde mai multe spectacole
competitive, iar programarea va
evita „crosul contra cronometru”
dintre reprezentații, putem afirma
că staﬀ-ul festivalului, în frunte
cu Elvira Rîmbu, manager interimar, Victoria Balint, director de
logistică și selecționer, Andrian
Locovei, director artistic, împreună cu întregul colectiv al scenei
orădene, a reușit să ofere încă un
argument privind oportunitatea,
popularitatea și longevitatea acestei veritabile sărbători artistice
dedicate teatrului scurt. ■

Evenimente culturale
Eseu
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Convorbiri românești
la Radio Villalba

F

idele, obiectivului fundamental interculturalitatea, revista şi editura Scrisul
Românesc continuă să ofere cititorilor, în
prag de caniculă, o nouă carte, de data aceasta
una de interviuri, ce își are originea în Spania,
la Radio Villalba. Astfel, recent, în colaborare
cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman”, Scrisul Românesc a organizat lansarea
volumului appInterviuri.ro. Convorbiri românești la Radio Villalba, de Dana Oprica.
Despre carte și autoarea ei au fost invitați
să vorbească Mihai Firică, Mihai Ghițulescu,
Mircea Pospai, Lavinia Similaru și Florea
Firan, care a fost și moderatorul manifestării.
În cuvântul de deschidere, directorul editurii Scrisul Românesc a apreciat evenimentul
editorial ca unul deosebit prin conținutul
și structura volumului relevând importanța
interviului ca gen publicistic, care a cunoscut
o evoluție deosebită după ’89. A făcut și o succintă prezentare a autoarei, precizând că este
absolventă a Facultății de Litere, Universitatea
din Craiova, în prezent expert-coordonator de
proiecte culturale la Institutul Cultural Român
din București. În acest volum reunește 18 convorbiri cu personalități din cele mai diverse
domenii de activitate între care o parte din
învățământul universitar sau conducători de
instituții culturale craiovene. Aceste convorbiri
le-a început încă din 2013 și până în prezent,
autoarea reușind să facă o selecție din zecile de
emisiuni realizate în spațiul hispanic.
Fiecare dintre vorbitori au făcut diverse
aprecieri încât publicul prezent a putut reține

keanos
Revista Observator Cultural (nr. 975/ 2019)
ne propune o serie de interviuri, recenzii și cronici teatrale sau cinematografice, vizând atât
peisajul cultural autohton, cât și cel occidental. Astfel, Cristina Manole publică un articol
intitulat Întâmplări și personaje de odinioară,
pe marginea cărții Chișinău. Evocări
interbelice, ediție îngrijită de Diana
Vrabie. Volumul reprezintă o prezentare a orașului dintre cele două
războaie mondiale prin intermediul
vocilor unor intelectuali cunoscuți
ai vremii (Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Gala Galaction etc.) și se
constituie astfel, într-un document
compozit, plin de farmecul desuet al
unei lumi în tranziție. Iulia Popovici și Silvia
Dumitrache publică o serie de cronici teatrale
pe marginea spectacolelor prezentate cu ocazia
Festivalului de Teatru de la Sibiu; printre acestea se numără o piesă după Hamlet, în regia lui

esențialul cărții. Astfel, Lavinia Similaru, prietenă apropiată autoarei, o consideră o persoană
foarte mândră de originea ei ca româncă și
foarte mândră că e din Craiova, apreciind
volumul pentru valoarea lui ca diversitate și
problematică; Mihai Firică a subliniat rezistența acestei forme publicistice, a interviului,
care în cele din urmă este o probă a timpului, o
sursă de documentare, în timp ce Mihai Ghițulescu crede că „Dana Oprica a împins lucrurile
atât de bine încât a creat o lume într-o carte și
o lume în jurul unei cărți...”; Mircea Pospai a
vorbit despre buna experiență de jurnalist a
Danei Oprica, „de cunoaștere a fenomenelor
culturale, din țară și din străinătate, cu o stăpânire a elementelor de interculturalitate și de
multiculturalitate, să aducă lucruri semnificative în carte, conducând interlocutorii în așa fel
încât să spună lucruri interesante fiecare din
domeniul lui”.
În cuvântul de mulțumire Dana Oprica
preciza că ceea ce a desprins de la toți „au
fost aceleași teme universale: curajul, munca,
seriozitatea, perseverența și promovarea”. Și
a mai spus că „această selecție de interviuri
oferă, dacă nu în mod direct, printre rânduri,
cu siguranță, rețete valoroase de viață”.
Așa cum cititorii au fost obișnuiți, evenimentul a cuprins și prezentarea revistei
„Scrisul Românesc” nr. 5/2019, număr care îl
are ca editorial pe cunoscutul regizor și prozator de excepție, Mircea Daneliuc.

Florea Firan, Mihai Firică, Lavinia Similaru,
Mihai Ghițulescu, Dana Oprica, Mircea Pospai

Cl. Miloicovici
Lev Dodin, apreciind că „Hamletul regizorului
rus este o meditație despre bunele intenții care
nasc moarte și despre ura pe care sau din care
nu se poate construi o casă, o țară, un
teatru”. Despre pasiunea pentru film a
tânărului Mihail Sebastian scrie Geo
Șerban – Mihail Sebastian, în teritoriile filmului – articol ce reiterează o altă
dimensiune a scriitorului și autorului
de jurnal, aceea de cinefil, o dimensiune care vine să o completeze pe aceea
de muzicofil, meditațiile și
stările lui Sebastian prilejuite
de vizionarea unor filme celebre, afirmând că „uneori, când nu-și mai găsea
meridianul sufletesc prielnic, redobândea prospețimea reflexivă într-o sală
de cinematograf ”.
Revista Scriptor (nr. 5-6/ 2019) se
deschide cu o serie de poeme semnate de nume precum Nicolae Tzone,
Dana Borcea, Dana Opriță, Raluca Faraon etc.
Diferitele perspective psihologice ale învățării limbii ne sunt propuse de Laura Carmen
Cuțitaru în articolul Teorii ale învățării limbii
materne, în timp ce Radu Ciobotea reiterează

un foarte interesant portret al filosofului Basarab
Nicolescu în articolul Structura moleculară a speranței, reușind să contextualizeze și să unească
diferitele dimensiuni ale personalității
sale și situând existența profesorului
între un plan în care converg interogația, curiozitatea, miracolul și
ordinea. Interesante, fiecare în felul
lor, dialogurile Grigore Ilisei – Bartolomeu Anania; Emilia Chiscop – Val
Gheorghiu; Simona Modreanu – Virgil
Tănase, ce urmează să apară în volume
la Junimea. Într-un eseu intitulat Poe,
contemporanul nostru, Codrin Liviu Cuțitaru
analizează una dintre cele mai stranii proze ale
autorului american – The Tell-Tale Heart – și,
extrapolând, afirmă că „strategia narativă adoptată de Poe în prima parte a secolului al XIX-lea
rămâne una revoluționară, anticipând tehnicile
sofisticate de codificare estetică ale prozatorilor moderni”. Rubrica dedicată artei plastice ne
prezintă lucrările artistului Sorin Purcaru, ale
cărui sculpturi în bronz oferă, în termenii Mariei
Bilașevschi, „o experiență vizuală ce sfidează
proprietățile fizice ale materialelor într-o cheie
estetică de o deosebită integritate”.Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

A

Primul pas al unui parcurs
pe care ni-l dorim a ﬁ unul lung...

rta fotografică nu mai este demult
accesibilă unei categorii privilegiate; a dispune de un aparat de
fotografiat este un loc comun, găsim aparatul de fotografiat ascuns în ceasul de la
mână, în acul de cravată, în ochelarii de
soare, în brelocul de chei, performanțele
tehnice ale unor aparate cândva încadrate
în categoria profesionale le au astăzi cele
pentru amatori, în timp ce aparatele profesionale ating performanțe altădată de
nevisat. Fotografia nu doar că nu mai este
demult o banală reprezentare a realității,
un mijloc de investigare, de documentare,
este mod de reflexie, un instrument de analiză, un vector de mesaj. Fotografia a ajuns
să modeleze politici guvernamentale, atitudini publice, mentalități, să desființeze
bariere, să dezvăluie mistere, să fie când
inchizitorială când libertină, când insidioasă și incriminantă când revelatoare și
generoasă. Era digitală care ne modelează
viața, ne determină comportamente, ne
structurează atitudini, ne pune în pericol
tot mai mult cu fiecare zi ce trece și tot ea
ne protejează, această eră digitală îi vine ca
o mănușă fotografiei. Și asta pentru că fotografia nu are orgoliul originalității concrete,
palpabile, materiale, fiind interesată doar de
primatul ideatic, al autenticității mesajului,
din pricina aceasta circulă cu o lejeritate
inimaginabilă, o imagine surprinsă într-un
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teatru de război, într-o periferie
sordidă, într-o catedrală, pe țărm
de ocean ori pe creastă de munte
poate ajunge la noi în răstimp de
nanosecunde. Termenul de viral
îi vine fotografiei ca o mănușă.
Fotografia nu are nevoie să fie
promovată, protejată, ea își face
loc singură, își croiește propriul
drum, nimic nu pare a-i sta
în cale, este demult un fenomen, o stare, o componentă a
umanității. De la descoperirea
tiparului doar internetul și-a pus
amprenta mai apăsat pe evoluția
noastră ca specie reflexivă decât
fotografia.
În contextul conturat Craiova în calitatea de capitală
culturală zonală a fost un loc în
care fotografia ca artă s-a simțit
acasă, fotografii locali și cei de
aiurea au dialogat de la egal
la egal întotdeauna, cu toate
acestea un demers cultural de
amploarea celui propus de fotoclubul „Mihai Dan Călinescu”
nu s-a mai produs, craiovenii
fiind astăzi beneficiarii primului
Concurs Internațional de Artă
Fotografică ce poartă numele
ilustrului artist și avocat ce a
fost Mihai Dan Călinescu. Gazda
generoasă a acestui eveniment
este Muzeul Olteniei care pune
la dispoziția organizatorilor un
spațiu amplu admirabil poziționat în arhitectura edificiului.
Pe simezele expoziției ni se prezintă o
suită generoasă de teme în abordări dintre
cele mai diverse. Găsim admirabile lucrări
semnate de artiști galonați ce abordează
o multitudine de genuri fotografice, de la
fotografia de studio la fotografia de reportaj, de la peisaj la fotografia de factură etno
până la cea cu mesaj civic. În subsidiar îmi
permit să remarc nota bene cum artiștii chinezi descoperă insolitul universului african,
cum un artist israelian prezintă o admirabilă căruță încărcată cu fân, ori cum un
fotograf român surprinde o scenă într-un
mediu semit. Se verifică teoria că ochiul
fotografului este mai proaspăt când se află
într-un mediu care nu îi este familiar. O altă
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observație conjuncturală este aceea legată
de fotografia de peisaj, aceasta pare a fi subjugată, pe moment cel puțin, de folosirea
dronei ca suport al aparatului de fotografiat,
insolitul imaginilor a vol d’oiseau domină
genul prin nota lor de noutate, desprinderea de sol, senzația de libertate, liniște
și calm imponderabil sunt elemente ce fac
regalul acestui salon fotografic. Nădăjduim
ca acest salon să aibă un zbor lung, ni-l
dorim urmat de altele asemenea în anii ce
vor urma pentru că avem un public dornic
și pregătit deopotrivă pentru a recepta acest
gen artistic la nivel de excelență. La mulți,
mulți ani rodnici Concursului International
de Fotografie „Mihai Dan Călinescu”! ■
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