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Sanda Stolojan

rin activitatea sa culturală și
politică din țară și din 1962,
când emigrează în Franța,
Sanda Stolojan devine o figură reprezentativă a exilului românesc de la
Paris, remarcându-se în lupta pentru
apărarea drepturilor omului și pentru
libertate. Scrie, în franceză și română,
poezii, proză memorialistică, critică
literară, traduce din cele două limbi
și menține relații apropiate cu scriitori
români importanți din exil, precum
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea
Eliade, Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, Paul Goma, Dumitru Țepeneag, dar și cu scriitori din țară care
împărtășesc aceleași idei ‒ Constantin
Noica sau N. Steinhardt. Este inclusă
în Enciclopedia scriitorilor francezi din
sec. XX, menționată ca poet cu volumele de versuri publicate în Editions
Rougerie: Dans les brisures (1982),
Sur les abîmes verts (1985), Bruine de
nulle part (1993). Publică în franceză
antologia L’etoile la plus triste (Editions de la Diﬀérence, Paris, 1992) în
care include o selecție din poezia
lui Lucian Blaga, din proza poetică
Maison pour un mirage (2003) și
traduce vol. Lacrimi și sfinți de Emil
Cioran, pe care îl și prefațează (Des

Emilian Ștefârță

Vicenzo Bianchi,
un spirit dedicat artei
p. 24

Vincenzo Bianchi –
Monumentul Păcii „Noul Icar”

larmes et des saints, Ed. de L’Hernes,
Paris, 1986, cu o nouă ediție în 1988).
Sanda Stolojan s-a născut la 19
februarie 1919 în București. Este
fiica lui Alexandru Duiliu Zamfirescu ‒ licențiat în Litere și Drept la
Sorbona, diplomat, prozator și traducător, fiul scriitorului și diplomatului
Duiliu Zamfirescu, autorul primului
roman ciclic din literatura noastră ‒
și al Luciei, născută Gărdescu, femeie
frumoasă, cu prestanță. O scurtă
perioadă, Sanda își petrece copilăria
la București, apoi își urmează părinții la Roma, Berlin Haga, Copenhaga,
Sao Paolo, Lisabona, Varșovia unde
tatăl său a îndeplinit misiuni diplomatice pe o perioadă îndelungată.
Studiile liceale le termină la Paris
(1937), după care urmează Facultatea de Filologie a Universității din
București și susține licența în 1942.
Cunoscând bine limbile franceză, engleză și italiană lucrează ca
traducătoare la Editura în limbi străine (1948-1958), de unde va trebui
să plece pentru faptul că soțul său,
inginerul Vlad Stolojan, este condamnat în 1958 la 8 ani de închisoare
pentru „huliganism, agitație politică
și cosmopolitism”.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Sanda Stolojan

ste acuzat că deținea scrisori
de la mama sa care trăia în
Franța, un exemplar din revista
americană „Life”, în care se relatau
evenimentele din Ungaria, și unul
din jurnalul francez „L’Humanité”,
precum și un caiet unde își notase
prețurile de consum din Franța
comparativ cu cele din România.
În 1949, împreună cu soțul său,
încearcă să fugă din țară, dar tentativa lor eșuează, sunt arestați
și anchetați pentru „acte pregătitoare de trecere frauduloasă a
frontierei”. Sanda este deportată, iar soțul deținut o perioadă în
lagărul de muncă forțată de la Canalul Dunăre-Marea Neagră,
eliberat după patru ani. Timp de trei ani Sanda este obligată să
presteze muncă la cooperativa „Dactilografia” (1958-1961).
Indezirabili pentru regimul comunist din România, la 30 ianuarie 1962, Sanda și Vlad Stolojan se hotărăsc să plece din țară având
și sprijinul rudelor din Franța care au plătit o „răscumpărare” de
25 de mii de dolari, pentru ei și fiul lor Nicolas ‒ „Scăpam dintr-o
Românie concentraționară, o țară devenită o imensă închisoare, de
unde nu ieșeai decât printr-un miracol”, mărturisea într-un interviu dat în revista „Contrafort”. Li s-au confiscat averea, casa, toate
bunurile și au fost obligați să-și schimbe domiciliul. La frontiera cu
Ungaria li s-a reținut, între altele, Istoria literaturii române... de G.
Călinescu pe care o cumpăraseră de la Șerban Cioculescu, volumul
personal al criticului, cunoscut ca un împătimit bibliofil, pe care îl
vânduse într-un moment de dificultăți financiare (volumul avea și
dedicația-autograf a lui Călinescu către Cioculescu).
La Paris, cu statutul de refugiat politic, încearcă să-și completeze
studiile, frecventează École des Hautes Études Commerciales, colaborează la reviste culturale de limba franceză unde publică cronici
literare și eseuri: „ARA Journal”, „Magazine littéraire”, „L’Alternative”, „Esprit” (membru în comitetul literar), „Lettre Internationale”,
„Phréatique” ș.a. În 1975 fondează și conduce revista „Cahiers de
l’Est” la care colaborează scriitori din Răsăritul Europei cenzurați
în țările lor din motive politice. Colaborează la reviste culturale
românești din Occident, printre care „Ethos”, „Limite”, „Cuvântul românesc”, „Revista Scriitorilor Români”, „Ființa românească”,
„Lupta”, „La Nation Roumaine” etc. unde își publică poeziile scrise
în românește, adunate ulterior în vol. Din urzeala ursitei (2004),
eseuri și cronici literare, dar și articole cu tentă politică.
Pe o perioadă de 20 de ani susține, alături de Monica Lovinescu
și cercul ei de scriitori, critici și ziariști, emisiuni la radio Europa
Liberă prin care demască opresiunile sistemului comunist din
România și sprijină dizidenți precum Paul Goma, Virgil Tănase
sau Dumitru Țepeneag. Poeziile în limba franceză îi apar în revistele „Revue de Belles Lettres”, „Creation”, „Polyphonies”, articole și
eseuri în „Le Monde”, „Esprit”, „Journal de Genève”.
Prima sa carte pe care o publică în exil este monografia Duiliu
Zamfirescu, în colecția Twaine World Authors (Boston, 1980), tradusă de Eric D. Tappe, scrisă pe o documentație bogată, prin care
prezintă publicului din Occident un important scriitor român cu
istoria și transformările sociale profunde din epocă ale României.
La trei ani de la stabilirea la Paris, cunoașterea perfectă a limbii
franceze îi deschide o carieră de interpret de limba română, de
peste 30 de ani, și interpret oficial pe lângă demnitari francezi
și președinți ai Franței ‒ Charles de Gaulle, Georges Pompidou,
Valéry Giscard d’Estaing, Francois Mitterrand și Jacques Chirac.
În 1968 îl însoțește pe președintele Charles de Gaulle în vizita sa
→
oficială în România, iar impresiile din timpul vizitei
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→ (14-18 mai) le consemnează în volumul de apoi a continuat la masă, timp de trei sau
memorii Avec de Gaulle en Roumanie, publicat
în 1991 la Editura L’Herne din Paris. Comparațiile pe care le face între Franța și România
sunt altele decât cele cunoscute din cărțile de
istorie sau reportajele jurnaliștilor și au o notă
personală, cu observații proaspete privind
țara sa de origine. Reține și conversația dintre
Charles de Gaulle și Elena Ceaușescu despre
bucătăria românească sau cele despre țigani
și Basarabia, la Craiova, cu Elena Petrescu și
Maurice Couve de Murville, adevărate pagini de
antologie post-caragialescă (M. Cazacu). Este
reprodusă în anexă și convorbirea inedită dintre
Ch. de Gaulle și Ceaușescu (14 mai 1968). Într-o
călătorie făcută, cu o escală în România, în
Maramureș și Bucovina, este însoțită de Constantin Noica și Al. Paleologu, cu care păstrează
strânse relații.
Între 1984-1990 Sanda Stolojan este președinta Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului
în România, cu sediul la Paris, iar în 1989 este
premiată de către Academia Româno-Americană de Arte și Științe pentru activitatea sa
închinată drepturilor omului; devine membru
de onoare al Asociației Studenților și Doctoranzilor români din Franța și membru în Consiliul
de Garanție Morală al Institutului Național
pentru Memoria Exilului Românesc (2003).
Activitatea sa de memorialist și eseist se
regăsește în câteva volume de importanță
pentru exilul românesc din Franța unde este
martor lucid al numeroaselor evenimente din
ultimele trei decenii. După volumele de poezii
scrise în limba franceză și a unor traduceri
din limba română în franceză privind pe Emil
Cioran și Lucian Blaga, Sanda Stolojan se consacră scrierilor memorialistice pline de substanță,
cu aspecte și episoade interesante despre viața și
activitatea sa, dar și a numeroși scriitori români
emigranți la Paris sau în alte spații culturale,
cum este cazul lui Mircea Eliade sau Vintilă
Horia. Jurnalele sale au în principal personajul
colectiv al exilului românesc din Franța, o țară
dominată de o intelectualitate de stânga.
Primul volum, Nori peste balcoane, subintitulat Jurnal din exilul parizian, tradus din
franceză de Micaela Slăvescu și revizuit de
Sanda Stolojan (Ed. Humanitas, 1996) acoperă perioada 1975-1989. Emil Cioran, Eugen
Ionescu, Mircea Eliade, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Paul Goma, Vintilă Horia, alături
de alte câteva zeci de scriitori români aflați în
exil, sunt personajele cărții Sandei Stolojan, cu
aspecte puțin cunoscute, când interlocutorii se
simt liberi, comentează și spun lucruri pe care
în alte împrejurări nu le-ar comunica. Un spațiu
extins din jurnal este dedicat lui Emil Cioran, cu
care autoarea are o relație specială și ușa mereu
deschisă, iau adeseori masa împreună și poartă
discuții culturale dar și politice, „bârfe”, „coterii”.
La 5 februarie 1987, la Colocviul Cioran
de la Bochum din Germania, scriitorul a fost
invitat să vorbească la seminarul de lingvistică
romanică. Sanda Stolojan povestește: „Ceva
nou pentru mine, în Franța Cioran n-a vorbit
niciodată în public... A vorbit timp de două ore
în nemțește, în fața unui auditoriu universitar,
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patru ore, înconjurat de românii din Germania... A mărturisit că se simte profund
român, nu metec, ci român!” Interesant este
și episodul legat de traducerea în franceză a
volumului Lacrimi și sfinți, de Emil Cioran,
la care au lucrat împreună zile întregi, sau
cel referitor la Mircea Eliade, imediat după
moartea acestuia: „Cioran s-a dezlănțuit:
«Succesul lui Eliade în timpul vieții sale de
savant a fost nemaipomenit... Păcat că nu a
putut citi presa după moartea lui... De fapt,
a fost un mare ziarist... zece ani de ziaristică
l-au impregnat pentru totdeauna, stilul lui
este plăcut... când te gândești că s-a întors
din călătoria lui în India și a scris romane!»
Astă seară era Cioranul confidentelor răutăcioase”, scrie Sanda Stolojan. O vizită Aurel Cioran, Neagu Djuvara, Sanda Stolojan, Ica Cioran,
Păltiniș, 1996
la Eugen Ionescu, pe care l-a găsit într-o
„formă excelentă, vesel, hazos, el însuși, adică
Participă la o serie de evenimente precum
«jucând». Citează pasaje de autori români, n-a cel de la Muzeul Literaturii Române din 27
uitat nimic de la școala din România... pasaje octombrie 1998 cu prilejul lansării numărului
din Blaga (din discursul la Academie), un poem special al revistei „Manuscriptum” consacrat
de Arghezi, o frază de Odobescu (Pseudokine- diplomaților-scriitori români, printre care și
gheticos), De la Nistru... a lui Eminescu... Un tatăl său. Critica literară apreciază volumul și
mare copil genial, adevăratul Ionescu.” Și mai curajul autoarei în relatarea evenimentelor.
departe o amintește pe „Marie-France care, Mircea Mihăieș, într-o cronică din „Cuvântul”,
împreună joacă o scenă de comedie, ameste- o considera pe autoare „intelectual de cea mai
când umorul românesc cu gluma franțuzească”. bună condiție care nu preia din realitate decât
Volumul, foarte apreciat de critica literară, ceea ce a trăit prin propria rațiune”.
Sub semnul depărtării. Corespondența Conse oprește la 31 decembrie 1989, anul unei
adevărate revoluții existențiale ce aducea cu stantin Noica ‒ Sanda Stolojan (Humanitas,
sine sfârșitul exilului. Dan C. Mihăilescu scrie 2006) cuprinde 80 de scrisori și cărți poștale
în revista „22”: „Natură echilibrată, pătrun- scrise de-a lungul anilor prin care se pot
zătoare, dar discretă, înzestrată cu privirea reconstitui momente de trăire și solidaritate
ascuțită, puțin crudă, a moralistului sceptic, dar intelectuală, despărțiri și revederi, exilul lui
și traversat de entuziasme și elanuri lirice, de Noica la Câmpulung-Muscel, urmat de proceromantism aristocrat, Sanda Stolojan are acea sul și detenția în închisorile comuniste, plecarea
sobrietate caldă, acea fină doză de ironie caldă, Sandei cu familia în Franța în 1962, revederile
comprehensivă, atât de necesară cronicarului în țară, la București și la Văratec, sau în Franța.
de oameni, fapte și idei aflate într-o continuă, În prefața volumului Matei Cazacu menționează
suculentă contradicție”.
că „cititorul va putea astfel să descopere unul
Al doilea volum de jurnal din exilul pari- dintre cele mai curioase cupluri epistolare din
zian, intitulat Ceruri nomade (1996), tradus trecutul românesc: e vorba de corespondența
de Micaela Slăvescu, cuprinde perioada 1990- dintre un bărbat și o femeie legați printr-un
1996 cu o Românie abia ieșită din comunism și sentiment de «amitié amoureuse»”.
După încetarea din viață (2 august 2005 la
dorința autoarei de a-și clarifica relațiile cu țara
de care a fost brutal despărțită, reluarea profe- Paris), i se publică volumul Să nu plecăm toți
siei de interpret în contactele româno-franceze odată. Amintiri din România anilor ’80, tradula vârf, relatarea unor evenimente politice la cere din franceză de Dan Petrișor (Humanitas,
care participă din această calitate, între care 2009), volum alcătuit din două secțiuni, prima
întâlnirile dintre președinții Iliescu și Mit- Însemnările Sandei Stolojan, a doua Însemnările
terrand la Paris și București, Este perioada lui Vlad Stolojan, în care este evocată perioada
când se închide postul de radio Europa Liberă înaintea plecării definitive din țară. Dincolo de
și sunt ultimii ani de viață ai lui Eugen Ionescu amintirile dramatice care i-au marcat profund,
și Emil Cioran, două dintre personalitățile emi- pentru cei doi autori rămâne vie nostalgia după
grației cele mai apropiate ei.
peisajele copilăriei și după un timp al normaAmurg senin (2007), tradus din franceză de lității care întârzie să apară.
autoare și Dan Petrișor, cuprinde evenimenCosmopolită, poliglotă, intelectuală rafitele anilor 1997-2001 din România și Franța nată și curajoasă militantă anticomunistă,
sau din alte locuri unde a mers ca interpretă, Sanda Stolojan reprezintă imaginea femeii
evocând, între altele, momentul însoțirii pre- seducătoare prin cultură, dedicată prieteniilor
ședintelui Franței Jacques Chirac, în februarie construite pe afinități literare și morale, iubi1907, la întâlnirea cu Emil Constantinescu, toare de literatură și de viață trăită în libertate.
prilej de a se revedea cu Al. Paleologu, Neagu Jurnalele și proza ei memorialistică adaugă
Djuvara, Andrei Pleșu, Ana Blandiana, Șt. Aug. pagini valoroase la istoria literaturii române
Doinaș și când se bucură auzind cuvinte de prin detalii mai puțin cunoscute despre nume
speranță pentru intrarea României în NATO. importante ale exilului românesc. ■

Comentarii
eminesciene
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Constantin
CUBLEȘAN

ntr-un voluminos tom – Eminescu (Ed.
Nord-Sud, București, 2013) – Dan Grădinaru și-a reunit cele mai importante
studii consacrate lui Eminescu, rod al unor
vechi și statornice cercetări în domeniu. Intenția autorului vizează o interpretare oarecum
monografică, având în vedere faptul că perspectiva analizei poeziei include sau mai bine
zis asumă încorporat și detaliile biografiei.
Primul capitol și cel mai consistent reproduce cursurile ținute la Facultatea de Litere din
București în anii universitari 2002-2004. Sunt,
de fapt, patru prelegeri, secționate în funcție de
orarul în care trebuia să se încadreze, dar ele
au o continuitate deplină, profesorul urmându-și demonstrația după regimul concepției
sale. Primul curs abordează biografia poetului
cu insistență (polemică) asupra datei de naștere
a acestuia, o chestiune care, deși s-a oficializat
într-un fel, continuă să producă controverse.
Dan Grădinaru face parte dintre aceia care
dau ca sigură (cu argumente ce se vor irefutabile) data de 20 decembrie 1849 („adevărata zi
de naștere a lui Eminescu”). În cauză, se desfășoară o întreagă demonstrație, cu probarea
diverselor documente și mărturii, mergând până
la interpretarea zodiacală („Emblema zodiacală
tutelează nu numai viața, dar și opera”). Mult
mai interesantă este discuția privitoare la boala
și moartea lui Mihai Eminescu, poziționându-se,
de asemenea, polemic, față de interpretările unora ca dr. Nica (1972), dr. Vuia (1997),
luând în discuție și diferitele variante propuse
de istorici și critici literari, de-a lungul vremii.
Dar interesul exegetului merge spre alte elemente biografice, care pot atrage atenția asupra
modului de viață al poetului („nu mă interesează
constantele portretului exterior și nici boala /…/
Mă interesează altceva: Drumurile”), atrăgând
atenția că Eminescu „umblă enorm, nu numai
în viață, dar și în operă. Refăcând itinerarii, din
copilărie până la vârsta maturității, Dan Grădinaru observă o dinamică a versurilor, „verbele
cinetice sunt risipite peste tot”.
De aici pornește, în fapt, comentariul analitic al poeziei, urmând procedeele stilisticii și ale
imagologiei. Astfel, propune trei scenarii, urmând
„mecanismul de gândire binar” al poetului, totul
aplicat la formele gramaticale și la valorile stilistice
ale exprimării. Analizează inventariind diverse
simetrii, dedublări, pleonasme, antiteza etc.,
teme și motive care, sondându-le cu minuție dau
înțelegeri diferite ale poeziei decât cele oarecum
tradiționale. O astfel de desfășurare îi prilejuiește
poemul Feciorul de împărat fără stea, în care vede
imaginea poetului suprapusă acelea a eroului
poetului, poem neterminat căci „pe Eminescu
nu finalizarea l-a preocupat, ci adevărul despere
sine însuși”; „Poemul este o treaptă intermediară,
o treaptă între La mormântul lui Aron Pumnul și
Luceafărul”. Urmând treptele, se oprește asupra
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Eminescu ‒
Cercetări stilistice
poemelor Diamantul Nordului, Sarmis, Gemenii
ș.a. identificând în toate modul cum poetul se
implică pe sine în cuvântul operei, Luceafărul fiind
treapta cea mai înaltă a experienței sale existențiale: „Cu Luceafărul se atinge capătul drumului
pe care l-am numit temă personală. Cu masca lui
Hyperion fixată cu șuruburi de nedesfăcut, el se
înalță la cer, în preajma Tatălui, într-un avânt cristic invincibil. Pe Tată l-am identificat în încheierea
primului curs (Aron Pumnul). Sosit la rândul său
în Eliseu, întoarcerea, în sânul societății omenești
de «comedianți și femei ușoare» /Rime alegorice/,
devine imposibilă: «Căci unde-ajunge nu-i hotar,/
Nici ochi spre a cunoaște,/ Și vremea-ncearcă în
zadar/ Din goluri a se naște». Iată o rațiune, din
punctul de vedere al temei personale, pentru care
Eminescu își încheie misiunea pe pământ în slujba
Poeziei și afirmația că poetul are o operă «neterminată» nu este adevărată./ În aceeași vreme în
care finalizează Luceafărul, poetul găsește și un
altfel de răspuns la întrebarea, de la 22 de ani, din
«Feciorul de împărat fără stea»./ El formulează
o teorie a nemuririi, amplificând un gând al lui
Schopenhauer, pe o pagină de manuscris: «Despre
nemurirea sufletului și a formei individuale»,
prin care deschide calea acceptării propriului
final. «Pe mine mie redă-mă» ‒ exprimarea din
operă este valabilă și pentru om./ Istoriei vieții
și operei i se pune punct”.
Fără îndoială, demersul analitic, mergând
până la identificarea în opera poetică a frecvenței
culorilor (albastru, galben ș.a.), a alternanțelor
„rece-cald” ș.a., urmărind prezența florei, a
insectarului, ornitologia, regnul animal etc., de
asemenea motivul undei, motivul ochilor, motivul cerului, motivul prafului, motivul mării, al
demonului, apoi subliniind sensurile semnelor
de exclamație, a interjecțiilor, a repetițiilor în
dublet etc., caută prin totul argumentația unei
interpretări insolite a acesteia („eu nu am urmărit să vă conduc, ca Virgiliu pe Dante, decât pe un
drum mai puțin umblat”), ceea ce îi și reușește.
Într-un segment aparte efectuează comentarii
în marginea dezbaterilor din exegeza eminesciană care ating de altfel și probleme ale creației
poetice din secolul al 19-lea, în general. Interesul merge spre teme și motive fundamentale
din opera eminesciană, așa cum se prezintă ele
într-un poem ca Egipetul, colaționat cu Avatarii
faraonului Tlá, cu Epigonii etc., într-un excurs de
cuprindere oarecum enciclopedică a surselor de
inspirație, pentru a demonstra că Eminescu în
epoca ieșeană (de pildă) se afirmă ca „bun romantic”, stăruind asupra relațiilor amoroase (Veronica
Micle, mai apoi Cleopatra Poenarul Lecca) și concluzionând: „Suntem îndreptățiți să presupunem
că existența, ca și opera, e mereu mai dublă”. De
fapt, toată demonstrația este condusă înspre evidențierea unei duble fațete a poetului, reflectată
în operă: „Dinamica poeziei eminesciene. Am
putea desena poezia eminesciană sub forma unei

unde cu două concavități și două convexități, cu
două susuri și două josuri” (Cercetarea se extinde
și asupra prozei).
Dan Grădinarul se exprimă, în cele din urmă,
sintetizând: „Din poezie se desprinde o filosofie ca
un abur care se ridică diminețile de pe pământ – cu
mențiunea esențială că Eminescu nu procedează
ca Schiller care mai introduce în creația personală
vreun percept din Kant pentru ca poezia să devină
mai valoroasă. (…) Romantismul eminescian are
câteva trăsături care-l apropie de romantismul
definit de frații Schlegel și practicat în Europa
în prima jumătate a secolului al 19-lea, e pluriform, egolatru, folcloric, istoric, dezvoltă o poezie
deschisă, universală, antisocială (în formele prestabilite) antirațională (le moi est aimable). Poetul
arată în primii ani un optimism înflăcărat (…) și
un pesimism acerb. (…) La început Eminescu
crede în misiunea poetului, a poetului demiurg, ca
Hugo. (…) Și își face din poezie o religie personală,
un instrument de vindecare a societății./ Dincolo
de romantismul ardent, aprig, puternic, ideologic
și antitetic, mai există un Eminescu destins, hâtru,
ca un Dumnezeu care se șterge din tablou, privind
acest tablou de la distanță, sau ca un Dumnezeu ce
se introduce pe sine în lume și e fericit cum i-a ieșit
lucrarea. (…) Eminescu nu poate fi citit numai
ca romantic”. Este ideea pe care Dan Grădinarul
caută a o demonstra investigând cu meticulozitate
un vast câmp de elemente (motive și teme) până
la cele mai obscure, introducându-le într-o perspectivă de evidențiere estetică a înțelesurilor lor.
În totul, studiul său aduce în dezbatere fațete ale lui
Eminescu puțin cercetate de alți exegeți ai acestuia.
Volumul mai cuprinde și o prelegere ținută
cu prilejul centenarului morții lui Mihai
Eminescu, care, zice domnia sa „nu mă mai
reprezintă la nivel ideatic”, și un substanțial top
de interpretări pe texte aparent diverse (Tat
twam asi, De câte ori, iubito…, Stau în cerdacul
tău…, Melancolie, Sara pe deal, Lumineze stelele,
Odă, în metru antic, Din valurile vremii), apoi
Glose, comentând cotribuțiile câtorva exegeți:
George Gană, Ioan Petru Culianu, Mircea Cărtărescu, Caius Dobrescu, Ilina Gregori, pentru
a încheia cu un sinoptic al poeților universali
pe coordonatele ideatice ale cărora se întâlnește
Eminescu: Byron, Hugo, Novalis, Leopardi, Shelley, Lamartin, Keats, Musset, Poe. Pentru a nota
în final: „cartea de față oferind, la rându-i, o perspectivă optimistă în legătură cu poetul în sensul
că se mai pot spune încă lucruri care nu s-au mai
spus, de amănunt ba chiar fundamentale”. Este o
exactă evaluare a propriilor cercetări. ■

Poezie

Elena
ȘTEFOI

Întoarcerea din exil
Un trunchi de stejar pe care
am altoit ramuri de baobab
căzuse pe prag în plină ceremonie
drapelul avea să-și schimbe culorile
pe ciubotele Necuratului
în care-mi închipuiam
că s-ar putea ascunde pentru o vreme
un înger păzitor sătul de adulterina lui soață
se uscase noroiul și era deja alertă
de vijelie nocturnă de potop roșu
pe toți pereții pe toate rețelele
dintr-un capăt al lumii la celălalt

O altă închipuire
Cu o mână albă și ciungă
lângă una neagră cu aere de vedetă
singurătatea îndeasă și azi pe retină
și pe fiecare dintre petele ei
petalele dolofane din această grădină
când o altă închipuire lasă șampania
să se prelingă prin fiecare vertebră
și lumina la asfințit să pătrundă
în fiecare papilă și sub mucoase
să mărșăluiască prin osul parodontal
până la rădăcina primelor cuvinte supte la sân
înainte de a se cuibări
precum șarpele alergat de mulțime
obosit de-atâta hărțuială și hărmălaie
între coarnele furcii pe-o cărare neacătării

În hăul îngust
Văd la un metru
marea printre zăbrele revoltată destoinică
și pe celălalt mal salvatorii planetei
somnolenți plini de lehamite
liberi de tot pururi nehotărâți
o oaste în culori țipătoare
tocmai mi-a dat încă o dată onorul
mi-a așternut la picioare încă o coroană de veci
mâine-poimâine câțiva mercenari cu insigne
și carnet de partid veni-vor s-o scuipe
s-o hăcuie în bucăți bătând din tobe
așteptând ca numele meu să se-mpiedice
să alunece în hăul îngust
dintre două înțelesuri străine
cu limba ascunsă viclean sub tăciuni
mai pot bâigui o rugă de pace
în miezul acestei zile de vară
mai pot plănui să întorc roata istoriei
cu fața la orizont să cârpesc băbește fără
complici
cauciucul ei făcut ferfeniță
de tot felul de rozătoare
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Andrei
CODRESCU

Marianne Moore
„E greu să afli știri din poezie/
Și totuși oamenii mor mizerabil/
Din lipsa celor găsite în ea.”
William Carlos Williams

Dacă marianne moore mai era vie
ar mai fi găsit știrile în poezie?
Poezia mai dă știri?
Mai e telegraful neputincios?
Eu cred că poezia s-a înecat în limanul de jos
unde se rup și putrezesc optimismele desuete
pentru băieți și fete și lumea întoarsă pe dos
prelinsă prin degetele timpului făină de piele
nu de lipsa știrilor murim și nici de dor
a trecut un secol de când a greșit marianne moore ■

O seară festivă
Câte surate întoarce-vor spatele scenei
într-o seară festivă
alegând să putrezească
nu într-un butoi cu șampanie
ci în nămolul revoltei?
bucură-te și te veselește
vor explica unii-alții pe îndelete
doct și apărați de diplome false
că n-ai fost chiar proastă
dar nici de tot întreagă la minte

În ordine, negreșiți
Am mai numărat o dată aceste păsări
puse pe harță neîmpăcate cu cerul
scrâșnesc zdrăngăne din alămuri
alunecă din alt plan dau buzna în cadru
se-așază roată în colțul grădinii
se-nlănțuie de gâtul unui șir de silabe
frământă lumina în asfințit
așa cum pe vremuri pe țărm fără să le asculte
frământau împreună mâinile noastre
aluatul celor văzute și nevăzute
uns din belșug cu esență de rom
presărat cu praf de vanilie
apoi deschideau dintr-odată tot împreună
ușa cuptorului să se strecoare în el
toți drăcușorii din noi ca să iasă de-acolo
peste o vreme în ordine negreșiți
rumeni și bine mirositori
numai buni de pus pe tarabă
la întâlnirea cu Învierea ■
Din vol. De toate cele, în curs de apariție la „Scrisul Românesc”
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oma, la fel ca Parisul, Londra și alte
metropole europene vechi au trezit
mereu interesul scriitorilor, au atras ca
un magnet nu doar datorită dinamicii lor economice și sociale, dar și prestigiului cultural și
tradiției istorice care te fac să pășești tot timpul
în locuri cu memorie. „Orașul Etern” este locul
în care se desfășoară cea mai mare parte a
romanului scriitorului italian Gianfranco Calligarich, Ultima vară în oraș. Publicat inițial în
1973 (și tradus în limba română de Cerasela
Barbone abia anul acesta, la editura Polirom),
romanul are o poveste extrem de interesantă,
fiind epuizat rapid din librării și devenind ulterior o carte-cult, vânată de cititori, anticari și
colecționari, o carte a cărei faimă a crescut
tocmai datorită inaccesibilității sale și al cărei
mister a fost transmis de la un cititor la altul,

ca într-un fel de sectă ocultă, deși nimic din
acest roman nu corespunde acestui destin.
Reeditat în 2010, el a apărut pentru scurt timp
în librării, dispărând subit, din nou, până la a
treia sa ediție, apărută la prestigioasa editură
Bompiani, care l-a repus definitiv în circulație,
trezind din nou interesul cititorilor, fiind tradus
și apreciat ca o redescoperire senzațională.
Într-un fel, destinul său schimbat la peste 40 de
ani de la apariție, mai ales printr-o deschidere
internațională extraordinară, mi-a adus aminte
de un alt roman, Stoner, de John Williams, una
dintre revelațiile deceniului trecut.
Autorul, Gianfranco Calligarich (n. 1947),
nu este deloc un anonim, el fiind nu doar un
scriitor apreciat, ci și un cunoscut publicist,
om de televiziune și scenarist. Dar, așa cum
arătam anterior, niciuna dintre scrierile sale nu
a avut statutul privilegiat și misterios ca acest
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Despre iubire și destin
în Cetatea Eternă
prim roman din 1973. De altfel, după acest
debut extrem de interesant, Calligarich nu a
mai publicat niciun roman timp de aproape
treizeci de ani. Cu toate acestea, în ultimele
două decenii a publicat încă cinci romane.
Ultima vară în oraș este cu siguranță unul
dintre acele romane de care te îndrăgostești de
la prima pagină. Începutul său este incitant, o
invitație la poveste și un avertisment pentru
cititor că intră pe un teren minat, că trebuie să
rămână în stare de alertă ca nu cumva să piardă
ceva din lucrurile cu siguranță interesante care
vor urma: „De altfel, așa e întotdeauna. Faci
orice ca să stai deoparte și apoi, într-o bună zi,
fără să știi cum, te trezești într-o poveste care
te poartă direct la final.”
Scris inteligent, cu un simț al umorului,
uneori absurd, alteori paradoxal, el propune un
personaj masculin, Leo Gazzara, aflat la vârsta
tuturor deciziilor, descoperirilor, experiențelor, a cărui tinerețe însă nu-i poate anula nici
luciditatea, nici un anumit spirit ironic-decadent cu care privește viața și oamenii, dar și un
personaj feminin cuceritor, Arianna, una dintre
acele prezențe electrizante în compania căreia
ai dori să fii măcar pentru o clipă. Iubirea pe
care o trăiesc cei doi este una atipică și convulsivă, cu dileme, angoase și tatonări, e și un
spirit de complicitate care se creează de la început între viitorii îndrăgostiți, o anumită chimie
capricioasă care-i face să devină dependenți,
dar și, paradoxal, îi obligă să se îndepărteze, să
fugă unul de celălalt, să-și rateze potențiala fericire. Stadiile iubirii lor fulgurante sunt etapele
maturizării, ale unei experiențe transformate
în destin și care, tocmai prin faptul că ia sfârșit
înainte de a se epuiza, devine un simbol pentru
însăși volatilitatea condiției umane.
Atmosfera în care se desfășoară romanul
este și ea una specială, dominată de senzualitate: a orașului, a anotimpului care trece din
primăvară în vară aducând miresme, gusturi
și senzații incitante. Roma devine ea însăși
un personaj, amintind de filmele cineaștilor
italieni din aceeași perioadă cu scrierea cărții,
dar și, uneori, cu atmosfera boemă și aristocratic-decadentă din filmul destul de recent al lui
Paolo Sorrentino, La grande bellezza (2013).
Mediile prin care se mișcă Leo Gazzara, un
alter ego al autorului, îi oferă posibilitatea să
descrie cu ironie și intransigență câteva dintre
straturile privilegiate ale societății romane
de la 1970: burghezia boemă, atmosfera din
redacțiile publicațiilor, cea din televiziune etc.
Apar personaje secundare bine conturate, cu
povești și destine la fel de interesante ca cele ale
protagoniștilor principali, care te pot intriga în
egală măsură, deși ele sunt prezentate tot prin
optica lui Leo Gazzara, care le judecă nemilos
și le expediază rapid atunci când prezența lor
nu mai e necesară.

Gianfranco Calligarich

Romanul lui Calligarich a fost comparat, pe
bună dreptate, cu Marele Gatsby, prin iubirea
aproape imposibilă, dar lipsită de tragismul
celeilalte, mai degrabă atmosfera fiind, pe alocuri, cea a unei societăți glamouroase, așa cum
se prezintă la petrecerile marii burghezii cu
pretenții artistice sau boema în care se complac
diverse personaje. Totuși, acest roman este mai
mult și în același timp mai puțin decât cel al
lui Fitzgerald, pentru că are alte mize și un aer
de oboseală de sfârșit de epocă tipic european.
Nu întâmplător, Leo Gazzara schimbă diverse
locuri de muncă, de la o revistă minoră trecând
un simplu dactilograf la Corriere dello Sport,
iar apoi încercându-și norocul și în lumea încă
nouă și entuziastă, în expansiune, a televiziunii.
Maniera în care deambulează Leo, fie singur,
fie însoțit de Arianna sau vreun prieten, prin
Roma sub ploaie, în soarele torid al verii sau
în seri lungi și nopți solitare, trecând din apartamentul rafinat al prietenilor săi, frecventat
de aceeași societate prosperă, până în cartiere
mărginașe, pe malul mării sau prin măruntaiele vieții de noapte romane, poate aminti și de
La dolce vita, filmul emblematic pentru Orașul
Etern al acelei perioade.
După cum mărturiseam și altădată, când
scriam despre un alt roman de senzație, publicat
în varianta originală în 2005, ale cărui povești
se petrec tot în Roma, Cu cele mai rele intenții,
de Alessandro Piperno, romanul italian rămâne
preferatul meu pentru că reușește să armonizeze
soliditatea construcției germane cu stilistica și
sensibilitatea scriiturii franceze, adăugând, de
obicei, o latură ironică și un spirit nonconformist care iau captiv cititorul incapabil să reziste
asaltului ficțional. La fel și aici, Ultima vară în
oraș te provoacă permanent, te amuză, te destabilizează, îți creează așteptări și dileme, iar apoi
îți dă lovitura finală, pentru că se termină când
abia începuseși să prinzi gustul vieții dezarticulate a personajelor romane și să te facă să-ți
dorești, asemeni lui Leo Gazzara, să-ți părăsești
propriul oraș (Milano, în cazul său) și să te muți
rapid la Roma, singura metropolă care pare în
acel moment să te poată interesa.■

T
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Personajul –
exemplar și exponențial

eoriile despre statutul personajului
sunt diverse și multiple. Personajul,
eroul, protagonistul, actantul etc. a
fost obiectul unor repetate analize și taxinomii. După rolul și ponderea lor, personajele
sunt principale, secundare sau episodice, iar
după condiția apartenenței la universul real sau
imaginar ele pot fi istorice, politice, artistice,
literare, de operă, de film etc. În lumea reală
personajele sunt, mai bine zis, personalități.
În literatură personajele evoluează în special
în operele de ficțiune epice sau dramatice, iar
termenul provine de la latinescul persona care
înseamnă „mască”, „rol”, „actor”, cu referire
directă la teatru. Este ușor de
înțeles de ce în deschiderea
textelor dramatice în loc de
Personaje unii autori preferă
sintagma Dramatis personae. Sunt esențiale în textele
epice sau dramatice și au fost
denumite de unii teoreticieni diferit de termenul clasic:
„ființe de hârtie (Roland Barthes), „ființe ficționale” (Toma
Pavel), „actanți” (A. Greimas),
„eroi” (M. Bahtin, J. Lintvelt),
„actori” (J. Lintvelt).
Cele mai cunoscute, multe
tipice, devenite adevărate simboluri: Emma Bovary, Raskolnikov, Anna
Karenina, Julien Sorel, Ion, Cațavencu, Robinson Crusoe, Gulliver, Don Quijote, Hamlet și
atâtea altele au, obligatoriu, un statut indiscutabil de „principal”, „central”, „dominant”,
„exemplar”, „exponențial” etc.
Robinson Crusoe, eroul cărții omonime a
lui Daniel Defoe, este un model de inteligență
practică, de agerime a minții și de sagacitate.
Înzestrat cu un neostoit spirit de observație și
cu o ascuțită putere de pătrundere și de analiză,
el culege la tot pasul informații, le prelucrează,
supunându-le unei judecăți clare, și pe urmă
trece la aplicarea lor în practică. Procesele lui
de gândire urmează astfel un învederat traiect
dialectic: „de la contemplarea vie, la gândirea
abstractă și de aici la practică”, după ideea,
justă nici vorbă, formulată de unul din „clasicii” materialismului dialectic. S-a discutat
despre raționalismul eroului lui Daniel Defoe,
o amprentă indubitabilă a vremii când a fost
scris romanul. S-a vorbit despre un raționalism practic, analitic, care-l ajută să-și satisfacă
nevoile materiale, dar și de un raționalism
lucid, critic, care îi este folositor pentru a se
adapta la o situație-limită, a se consola și a se
împăca cu soarta adversă, temperând devierile
și disperarea sufletească. Privit din acest unghi,
Robinson Crusoe este un erou exemplar. Viața
în sălbăticie nu a însemnat sfârșitul existenței
pentru un solitar lipsit de alte mijloace decât

cele luate de pe nava eșuată:
„Prima dată am descoperit niște capre sălbatice. Nu am avut noroc cu ele. Erau atât de
sfioase și de iuți de picior, încât nici nu am
reușit să mă apropii. Nu m-am lăsat însă, fiind
sigur să împușc din când în când câte una. Așa
s-a și întâmplat. Le-am învățat mai întâi obiceiurile și am văzut că, de câte ori se aflau pe deal
și mă zăreau în vale, o luau speriate la fugă.
Când pășteau însă în vale, nici nu se sinchiseau
de mine, ori de câte ori mă găseam deasupra
lor, pe stânci. Am dedus de aici că aveau vederea îndreptată mai mult în jos și că le venea
greu să zărească ceea ce se găsea deasupra lor.
Prin urmare mă urcam pe
o stâncă și de acolo trăgeam în
ele, doborând o pradă bogată.”
Fragmentul acesta și destule
altele încă sunt o dovadă elocventă cât de lucidă, de exactă
și de realistă era gândirea personajului central. Rațiunea este
remediu atotputernic pentru
toate impasurile, e robustă și
domină orice conjunctură,
oricât de neprevăzută. Robinson ajunge astfel la o conștiință
echilibrată, dătătoare de încredere că „...după cum rațiunea
stă la baza matematicilor, tot
astfel, cumpănind și chibzuind totul cum se
cuvine, oricare om poate ajunge cu timpul
meșter bun în orice meserie.”
Romanul lui Daniel Defoe este un produs
al epocii iluministe în care a trăit autorul, iar
funcția și valențele educative ale cărții sunt
evidente, aproape teziste. Jean-Jacques Rousseau, iluminat tipic, prescrie ca Émile, eroul
din Émile ou de l’éducation, să lectureze, înainte de toate, viața și aventurile lui Robinson
Crusoe, una din cărțile destinate prin excelență educării tinerilor din acel timp. Efectiv,
prin eforturile neprecupețite depuse de Robin
pentru procurarea mijloacelor de subzistență,
pentru edulcorarea nenorocirii în care a ajuns,
prin neîntrerupta experiență acumulată, prin
dezvoltarea abilităților, a spiritului de prevedere, a perspicacității, cartea este un imbold
spre învățare și muncă eficientă, răspândind
încredere în puterea, uneori supraumană, de a
birui orice greutăți. Văzut din această perspectivă Robinson Crusoe este un erou exponențial
pentru epoca sa și nu numai. Putem sublinia
aspectele educative ale cărții prin relevarea
modului în care Crusoe, punând în valoare
tactul și bunul simț, edifică profilul moral al
aborigenului Vineri și, implicit, îi reliefează
frumusețea și puritatea lăuntrică native fără
a devia de pe traiectul unei aplicări pozitive:
„Cu uimire mi-am dat seama că lui Dumnezeu îi plăcuse, în ocârmuirea supușilor săi, să
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dea numai unei părți din lume folosința însușirilor cu care înzestrase totuși pe toți oamenii.
Dăruise și celorlalți – totuși – aceeași putere de
judecată, aceleași simțăminte, aceleași porniri
către dragoste și prietenie, aceeași patimă și ură
împotriva răului, același sentiment al recunoștinței, al neprefăcătoriei, al credinței, precum
și toată puterea de a face binele și a-l primi, pe
care ni le dăruise și nouă. Atunci când voia el
să le dea prilejul de a se folosi de ele, oamenii ceilalți se arătau tot atât de bine pregătiți,
ba dimpotrivă, mai bine chiar decât noi, și își
foloseau însușirile înnăscute într-un fel mult
mai frumos chiar decât noi, căci noi avem mai
multe prilejuri decât ei de a ne arăta oameni.”
Exponențial este și Vineri ilustrând conceptul de bon sauvage, în vogă în timpurile
iluministe și romantice. În literatura franceză
un exemplu similar este Atala a lui René de
Chateaubriand. Umanismul unor atare scrieri
este vizibil, ba chiar manifest, iar umanizarea
unor sauvages semnifica și civilizare în sens
european iar nu colonizare. În Robinson Crusoe
personajul central își expune chiar întristarea
constatând că „noi ne întrebuințăm însușirile
înnăscute în mod mai mărunt și mai meschin
decât sălbaticii, cu toate că suntem mai iluminați și cu mai multă știință decât ei.” Este
aici explicitată și ideea diferențelor neesențiale
dintre oameni, a egalității și dreptului natural.
Totuși Daniel Defoe nu pare să adere întrutotul la astfel de concepții, în deciziile luate de
protagonist ascunzându-se unele reminiscențe
relative la poziția de clasă și la optica socială. În
lumea insulară britanică Vineri este un intrus
străin de civilizația complicată a metropolei. Chestiunea adaptării sale la noul context
rămâne în aer, pe seama ficțiunii străinului,
inabordabilă pentru un iluminist mic-burghez
asemenea lui Defoe. Robinson nu agreează să se
stabilească în Brazilia deoarece sesizase „piedici
de ordin religios, având îndoieli asupra temeiniciei catolicismului, chiar de pe vremea când
trăisem departe, pe insulă, în pustietatea aceea.”
Autorul nu se identifică complet cu gândirea
personajului, cu experiența fictivă a acestuia,
gândirea lui Defoe fiind implicată politic. În
Anglia acelei vremi (a doua jumătate a secolului XVII) era în toi conflictul dintre whigs,
partid progresist, și biserica catolică, pe care
politicienii urmăreau s-o înlocuiască cu cea
protestantă, pe placul clasei burgheze în plină
ascensiune. Regalitatea trebuia subordonată
parlamentului urmând interese identice la care
adera și romancierul. Ca și eroul său, Daniel
Defoe era un om de acțiune, o fire practică și
raționalistă, nu un contemplativ și un visător,
ci un pragmatic ahtiat după util: „...tot ce este
bun în lumea aceasta nu are preț decât atunci
când ne aduce vreun folos.” Romantismul era
încă departe, la peste un secol distanță. ■
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Iată Troia!

AGAMEMNON: (lui Ulise) Privește atent, acolo, ULISE : Sigur, războiul fiind o știință...

în stânga! Îl vezi pe Paris?...

experimentală a minții!...

ULISE: Da...
AGAMEMNON: Ulise, te-ai scrântit?... Sau te
iei după vorbele lui Menelau?!... Îți bați
AGAMEMNON: Și pe Ahile?...
joc de mine?!... Privește! Săgeata pornită
ULISE: Da... Stau nu prea departe unul de altul!...
AGAMEMNON: Plini de ură!...
din arcul lui Ahile zboară, turbată!... Însă,
ULISE: Asupra sentimentelor lor nu mă pot
da, da, văd bine – și scrie și în stele!... Paris

pronunța exact... (lui Menelau) Rigă, ce vă
spun ochii lor?
MENELAU: Mă așteaptă regina!... Vai, cât este
de belă!... (pătrunde în corabie)
ULISE: Infidelitățile tandre ale Elenei erau un fel
de repercusiuni ale lunilor – și nopților! – de
neglijență conjugală... din partea lui Menelau,
iubitorul de pace nocturnă!... Elena este
femeia care a visat toate visele!... Dar a și urât
cerul înstelat de deasupra ei – cerul din nopțile când zăcea singură în pat!... Și când stelele
o fixau cu... lumini reci, înghețate, ca de niște
sălbăticiuni fioroase, cosmice, sau ca de niște
strigoi, sau lupi turbați, ai Universului!...
AGAMEMNON: Vai, ce văd!... Moartea!...
ULISE: Menelau a bușit-o pe Elena de pe corabie, în valuri?!...
AGAMEMNON: Nu, nu! Ce-i?!...
ULISE: Patrocle a murit, sărmanul!... Păcat!
Mamelele lui!... Nu, mai degrabă, și mai
exact, țâțele lui, nesupte de niciun bebeluș,
îi limpezeau privirile lui Ahile!...
AGAMEMNON: Și când era cu burta plină, Ahile
se bucura de tot ce-i oferea Patrocle: fructe,
brânză, lapte!... Căci era nesătul de tot cu
ce-l îmbia Patrocle! Îndrăgostit lulea de
sânii – și de toate formele rotunde ale lui
Patrocle! – era atât de încântat încât uneori
îi venea să plângă, cu lacrimi fericite!
ULISE: Era un fel de sinteză între tradiționalismul sexual și modernism!...
AGAMEMNON: Prieteni tandri și tumultuși,
oriunde s-ar fi dus, ziua sau noaptea, rămâneau legați structural!...
ULISE: O, ce desfătare sentimentală liberă, ce
ritmuri inegale, lipsite de coeziune și unitate stilistică!...
AGAMEMNON: Cântau, uneori, legănat, cuvinte
doar de ei știute – sau, încă, poate, neștiute,
atunci răsărite din limbile lor!...
ULISE: Pline de ecouri romantice! Ce bucurii
îi legau, ce jocuri erotice, cu largi depășiri
ale unor praguri psihologice!...
AGAMEMNON: Patrocle e mort! Ahile e zdrobit...
Urlă, înlăcrimat!... Scoate sabia!... Să-i taie capul
zăbăucului Paris, pe care-l găsește vinovat de tot
dezastrul adus de război!... O, Ahile!... Nu mai
are forță să ridice sabia, este copleșit de durere!...
Ia o săgeată!... Și-o aruncă... Țintește, de fapt, cu
arcul!... Spre pieptul lui Paris! Nu-l nimerește!...
Vai, războiul i-a golit de vlagă, însă!...
ULISE: Da, chiar în fața noastră... războiul... ne
arată... rahatul energiilor sale!...
AGAMEMNON: Nu exagera!... Mințile luptătorilor sunt ușor amețite de atâtea experiențe...

prinde săgeata din aer, cu mâna, da, da!...
Nu-i vezi?... Crezi că aiurez?!... Sunt ca două
umbre care se mișcă pe un zid cuprins de
flăcări! Da, da, Paris prinde – zdravăn! –
săgeata ce vine spre el... și... și... cu toată forța
mâinii sale drepte o aruncă spre Ahile!... Ce
se-ntâmplă?! Săgeata îl atinge pe Ahile!...
ULISE: În cot! Îl doare în cot pe Ahile de săgeată!
AGAMEMNON: Nu în cot!...
ULISE: În pișcot!
AGAMEMNON: Nu râde, nu mă fă chior, prost!...
Săgeata îl pocnește pe Ahile în călcâi!...
ULISE: În călcâiul lui Ahile – în dreptul, sau
în stângul?!...
AGAMEMNON: Nu râde!...
ULISE: De ce să nu râd de ce citești tu în stele!...
AGAMEMNON: Dar acum nu citesc în stele,
văd... ce voi citi poate peste o clipă în stele!...
ULISE: Ești prea plin de tine, Agamemnon!... Mai
bine te-ai întreba de ce este atâta liniște pe
corabie!... Nu scrie în stele.. cumva... cum că...
Menelau o sugrumă, în tăcere, pe Elena?!...
AGAMEMNON: Taci!... Ahile, o!...
ULISE: Aud, da, un țipăt!... Sugrumat!... Nu e
de bucurie, n-o îmbrățișează Menelau pe
Elena!... Nu, nu, o sugrumă!... Aud un horcăit!
AGAMEMNON: Îl văd pe Ahile murind!... Se
îndoaie, cade pe pământ... Răsuflă greu!...
Sângele, scurs, curs... din călcâi!... Îl acoperă,
ca un val roșu!... Îi cuprinde pieptul, îi intră
în gură, în ochi...
ULISE: În urechi!
AGAMEMNON: Ahile nu mai răsuflă, e sugrumat, înecat de propriul său sânge!... A murit!
ULISE: Uită-te în stele și vezi dacă tot ce se-ntâmplă în fața ta e adevărat!...
AGAMEMNON: Niciodată nu prea m-ai luat în
serios!... Ai... Ai crezut că eu citesc în ceruri...
istoria împuțită ce-o văd pe pământ!... Dar
istoria e un car cu fapte, dragul meu!...
ULISE: Nu mai plânge!...
AGAMEMNON: Cum să nu plâng moartea lui
Ahile?!...
ULISE: Poate că în stele se va scrie că n-a
murit așa, aici, acum, poate că ești îmbătat
de dezastrul războiului și vezi... o moarte
închipuită, artificială!... Sau ai un coșmar!...
AGAMEMNON: Nu, nu, e adevărat ce văd!...
ULISE: Totuși, poate că istoria scrisă în stele va
spune altceva!...
AGAMEMNON: Crezi?...
ULISE: Sunt convins!... Doar istoria nu este
o oglindă a ceea ce se-ntâmplă!... Ea e o
țață guralivă... Ea e făcută să răspundă la
întrebările gurăcăscaților cum vrea pipota

Teatru
ei, azi una, mâine alta!...

AGAMEMNON: Atunci... crezi că... acum... eu văd

doi morți?... Ahile și Paris sunt morți? Stau
unul lângă altul, lângă calul tău de lemn?!...
ULISE: Sunt gata de plecare!... Sunt, invitații
mei!... Pe mare!
AGAMEMNON: Calul poate fi o luntre?...
ULISE: Poate – și este! – orice!... Liniștește-te,
Agamemnon, ești surmenat!... Pe mare,
plutind, calul... de lemn... menține egală...
greutatea și valoarea tuturor oamenilor!...
AGAMEMNON: Toată viața ai fost un viclean!...
Crezi că și eu sunt mort?... Spune-mi... cu
cinstea minimă de care tu ești capabil!...
ULISE: Parcă mi-ai spus că ai citit în stele... că
după sfârșitul războiului troian... tu încă
trăiai!... Trăiești, Agamemnon! Chiar ieri
mi-ai spus că după ce Troia va fi arsă – te vei
duce acasă... Cuprins de un dor arzător!... Clitemnestra te așteaptă... Cu întreaga ei iubire!
AGAMEMNON: O să plec cu grăbire să-mi văd
casa, regina... Dar, scuză-mă dacă, amețit de
flăcările până la cer care au distrus Troia, am
văzut o năzbâtie – că junele Paris l-a lovit
cu o săgeată pe Ahile!... Scuze!... Paris tot
timpul mi s-a părut o făptură neterminată,
de nepătruns – doar de Elena înțeles, vorba
vine! – infantil!... El – scuză-mă că-ți spun
adevărul! – el nu avea un... un mandat divin,
ca mine, regele regilor, – să câștige.. toate
războaiele! Misia mea de... de conducător
al grecilor, în războiul dus împotriva Troiei,
se sprijinea pe luminoasa mea gândire politică!... Sigur, și calul tău a avut un rost, însă
rolul său strategic s-a încadrat în viziunea
mea politică, în practica mea politică!...
ULISE: Știu!...
AGAMEMNON: Mulțumesc pentru aprecieri!...
Ei!... Poate că fratele meu și-a aruncat regina
– moartă! – în apa mării, moartă!... Scuză-mă că uneori ți-am zis că ești viclean.. Eu
sunt un bărbat al faptelor eroice, tu mai ai
și idei șoade... Cum este născocirea calului
de lemn, la îndemnul lui Calchas, și cum,
poate, acum îi trimiți pe mare, cine știe
unde, poate pe veci, pe cei doi învrăjbiți...
Să aibă timp să le vină, poate, mințile la cap,
și să nu mă mai orbească pe mine... că se
joacă... aruncându-și, ca niște copilași, de
la unul la altul, o săgeată... a morții! Zău,
păreau niște magicieni sau niște criminali!...
Sigur, baba oarba, istoria, va răspunde –
zbanghiu! – și la aceste întrebări!... Plec
acasă, dragul meu, mă cheamă dragostea
iubitei mele regine, Clitemnestra!
ULISE: O, așteaptă-l și pe Menelau!... Iată-l,
coboară de pe corabie, împreună cu Elena!...
Vin spre noi!... Privesc, da, cum Troia se risipește în flăcări și fum!...
AGAMEMNON: Elena plânge!... De spaimă?!...
Jelește moartea lui Paris!... Se teme că va
fi pusă lângă Paris, și Ahile?!... Moartă?!...
ULISE: Plânge de bucurie!... Că și-a reîntâlnit
soțul drag! Privește!... Îl ia în brațe pe riga
Menelau... Cu el în brațe calcă pe nisipul de
lângă corabie!... Îl îmbrățișează, pe Menelau,
îl învârte în jurul ei, cântând!... Se învârte
pământul sub ei... de atâta fericire!... ■
Din vol. Homeriadada,
în curs de apariție la „Scrisul Romanesc”
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roblema e când să-i spun de treaba cu
tomografia, înainte sau după? Cel mai
bine ar fi după post coitum triste – cum
scrie pe cutia de la pastilele alea vernil –, numai
c-o să vrea să știe de la bun început, pentru asta
se și deplasează, corect? Dar cred că-ți închipui
în ce disperare se poate intra ulterior, când află de
frate-su-n burtă sau sora: fiasco total... Începe să
urle și-n clipa aia: salut! Nu, cel mai bine e după,
cu orice risc, la țigara de după. Sau la a doua cafea.
Bun, când se-mbracă, la urmă, atunci. Am
vreo repulsie, ceva, vreun resentiment, mă pot
detașa? Nu, da’ sincer! N-am, dom’le, nimic, tot
ce vreau e să finalizăm odată problema, căci nu e
bun pentru psihic, dacă ții în tine te roade intern,
te schimbă-n comportament. O dată și gata, ca
sarea amară, o dai pe gât, scapi de-o preocupare!
Întârzie, te pomenești că-mi dă plasă. Fac
abstracție, mă prezint în calitate de consumator,
cred că-i convine și ei, cu fățuca aia de înger,
Doamne, de ce infracțiunea e așa de frumos prezentată! Sunt lucruri care se-ntâmplă, îți dă viața
brânci, n-ai cum s-o blamezi, nu-s meschin.
Săndel, săracul, nu zicea că are pojarul ăla pe
el și nu l-am tot scărpinat? L-a cules din spital.
Îi luam și temperatura. Sau Sânzi, bubițe, am
declinat? Sunt lucruri care apar la o sută de ani
din trecut sau naiba știe de unde, se tinde spre
genomul preistoric sanscrit, se vede, e clar. Mie
nu mi-a ieșit o măsea de m-a strâmbat facial și
mă mușc de limbă ca un antropofag? Asta-i ciuperca, își dezvoltă rețeaua în subteran și bufnește
unde nu te aștepți, dând, și anume, simptome.
Baribaldyi, ce-i, cam ce-ar fi?: un simptom și
el, un zbârciog, ca să luăm un exemplu, care se
crede râșcov porcesc, dar așa cum e el, barbar
de tiran, poate că-i acceptabil – nu s-a atins,
deocamdată, cinstit!, de pensiile noastre –, lasă
că m-au ținut degeaba-n spital, lăsăm de la noi,
dar măcar de nu s-ar închipui reîncarnarea lui
Odiosu’! Însă mai știi, poate chiar Ceaușescu, de
unde-a fost expediat, execută prin el o presiune
totalitară asupra acestui popor receptiv... Cum
îți dai seama? N-ai cum, trecutul nu-i mort, are
sens giratoriu. Plus duduia cu două vagine!...
Dragă, te pune pe gânduri, îmi pare rău că
persoana trăiește în mod paralel. Poate c-ar
merita s-o cunosc. Nu m-aș mira ca-n epoca
aia de piatră, știi când, acum, hă-hă, să fi fost
dotat corporal în felul acesta tot sexul frumos!
Pentru sporul natalității... De groază! Ai argumentare să negi? Ai din părți. Două vagine, mai
mult ca sigur unul sub altul. E ca și cum două
femei, simultan. E groaznic!... Presupun că nu-s
morfologic echilibrate, unul e obligatoriu mai
strâmtorat, din cauza anatomiei centurii bazinale de jos. Care din ele? Nici nu vreau să știu.
Ce-i cu ea, e și patru’ș’cinci, mă duc să mă uit.
Și-o luă spre etaj, scară ce scârțâia ca o
bestie. Poate-o văd, își spuse, de pe terasă, e de
obicei punctuală, nu m-aș mira să i se-aplece

de subvenția mea și să mă sară din nomenclator, câștigă destul. Nu-i adevărat, niciodată nu e
destul! Domnule, trag perdeaua și dau de nesimțitul de Fedoreac la mine-n balcon, îmi spiona
telefonul pe care-l lăsasem rezemat de conservă,
și asculta, fără ca să-i permit, declarația veche,
ceva foarte intim. Am crezut la-nceput c-a dat
ursul. Mă vede și se scapă pe el.
— Ce-i șefu’, vrei să dai colul?!...
Colțul, cred c-a vrut să întrebe, dar se fâstâcise, era luat prin surprindere. Civil: costum,
pardesiu, pălărie, ca un agent din filmele alea
care se făceau prin ’80. Semăna cu unul, dar
nu dăm nume.
— Ce cauți, mă, la mine în casă? Cum ai intrat?
— Am vrut să vă fac o surpriză.
Când mă tutuia, când din contră.
— Ieși afară de-aici!
— Am fost nevoit, șefu’, să pun la vot, vă explic.
— Explici mă-tii! Afară!!... În același timp,
arunc o privire în stradă, fără să se prindă,
discret: Daciana nu se vedea. Nici doamna
Cincilei. Uda însă altcineva, vecina de vizavi.
Unde ți-e uniforma pe care-o batjocorești?
Te-ai înțolit, cu ce bani? Că zici că n-ai bani,
nici de tomograf, nici de tribunal.
— S-a dat la cazarmament.
— Zău?... Ce vorbești? Acuma, mai nou? Uite
ce stofă strică pe voi, păr de cămilă, ce-i asta?
— Softaci.
— Da?
— Și pantalonii, softaci.
Am văzut că scria soft și nu mai știu ce, avea
o din aia, o etichetă pe-afară, cu touch.
— Ca să vezi unde-ajunge bugetul pentru
spitale! Bravo, mă! Pe vremea mea, te-aș fi
degradat. Să ieși pe unde-ai venit și să nu mai
îndrăznești să te-arăți!
Îi întoarse spatele, pocnindu-se din greșeală
de sticlă. Începu să coboare, aia scheuna ca o
nemâncată, dar o coborî. Nu zici că se luă după
el, până-n living?
Circulația devenise pe nesimțite mai groasă.
Zări și un girofar.
— Stai puțin că-i o mașină de poliție în
intersecție… Stai să trec, îi ceru Botoieru un
răgaz preventiv.
— Pe unde ești?
— În Floreasca. Așa…
— Și unde-ai plecat?
— La Victoriei. Aud că se protestează, să
văd. M-ar mira. Ia zi, ai făcut tovărășie cu aia?
— Cu cine?
— Cu Clemi.
— Vine martoră. Ia biloba, uiți des!
— Tuigura mă-sii...
— Nu vorbi urât.
— Tu știi ce văd eu?... Văd o ursoaică și-un
pui, ba nu, trei, în față la farmacie, își marchează
teritoriul în față la farmacie! Și-i plin de idioți
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care s-au dat din mașini și fac poze. Le aruncă
șaorme. Parcă-s nebuni, poliția a aprins lumina
la girofar și le ține de șase până se ușurează. Nu-ți
vine să crezi, au blocat fluxul pe ambele părți.
— Ce ursoaică, ce, unde?
— Baribală, din asta, cu ochelari. De unde
naiba i-aduc?!
Da, o femelă cu pui. Nicio treabă, marcau
pe asfalt, da-i foarte periculos, există copii în
mașini. Cine știe ce boli poți să iei! Latră și
câinii prin geamul lăsat la portieră, degeaba,
o nesimțire.
— Băga-mi-aș! Nu-nțeleg de ce nu-i împușcă!
— Măi, nu mai vorbi urât, te-am rugat!
Nu-mi place buruienos.
— Mă grăbesc! Asta poate să dureze și-o
jumătate de zi.
— Ai răbdare puțin. Ce se-aude acolo?
— Claxonez. Nimeni, nimic. Halește șaormă
pe carosabil și face murdar.
— Nu claxona ca țăranul, nu poți s-aștepți
un minut?
— Sună toți. Ce minut! S-au instalat pe
asfalt, le place, e cald.
— E-un animal, dragă, ai puțină decență.
— Uite că și aplaudă boii!... Băi, nu mai pot!
Mă duc peste ei.
— Nu te du, ascultă ce-ți spun, Relu, e periculos, are pui!
— Peste ăștia cu girofarul. Să facă-n nașterea mă-sii ceva, să bage sirena! Băi, fiare
sălbatice-n Centru, tu înțelegi?!
Animalele nu se sinchiseau chiar deloc.
Ursoaica se răsturnase pe spate și prindea
dumicații din zbor, dacă-i treceau pe la bot.
O beșniță. Se și izmenea, lingea umplutura;
pâinea, nu, o zvârlea. Și odraslele, obrăznicuțe,
că astea-s curioase, se bagă. Nicio apăsare să se
ridice din bulevard. Cap-în-ghips, ăia, hliziți,
cu telefonul pe selfi, nu-ți vine să crezi!
— Stăm aici până mâine, în dihăniile mă-tii!
— Relu, tu n-ai un pic de respect!?
— Pentru ce?
— E-un animal omnivor, are nevoie de
înțelegere.
— Îmi bag picioarele, stai să-i fac o poză,
să vezi omnivor!
— E-o mamă, ar trebui, nu știu... Relu!
— S-a tolănit ca o vacă. Ce-i asta, India, sau
unde suntem?
— Tocmai de aia.
— Ursul nu-i vacă. Mănâncă vaci. Ca noi toți.
— Degeaba vorbesc. Nu poți civilizat.
— Nu-mi place vaca, sfântă sau nu, nu servesc. Se balegă peste tot, am văzut și la indieni,
face caca și-n supermarchet. Au stomac în doi
timpi, strică aerul și fac praf ozonul. Vrei să
vezi vita sfântă, să-ți fac o poză, vrei, spune!
Uite, că-ncepem să ne urnim...
— Nu, cu tine degeaba discut.
Continuare în p. 10
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Marin Sorescu,
la Singapore

nvitat să participe la Festivalul Artei și Culturii Românești desfășurat la Singapore,
în anul 1994, Marin Sorescu vorbește cu
emoție despre acest loc însemnând „extremul
exotism. Culme a evadării și a aventurii!”, și
relatează evenimentul în jurnalul său, publicat
postum la „Scrisul Românesc”. Numele scriitorului român era deja cunoscut pe aceste
meleaguri îndepărtate. La 21 ianuarie 1993,
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei României la Singapore îi comunică lui Marin Sorescu
că a organizat câteva activități de promovare
a României și că poetului român i-a apărut în
Taiwan o carte de versuri traduse în chineză.
În 25 august 1994, la Festivalul Artei și
Culturii Românești se deschide o expoziție de
artă, unde expun, alături de Marin Sorescu, trei
pictori români: Stan Done, Victor Ciobanu și
Vasile Grigore. În următoarele trei zile, cvartetul de cameră „Forum” susține un program
muzical, iar în 27 și 29 august, au loc lecturi
literare. Lui Marin Sorescu i s-a lansat volumul
Poezii alese, traduceri în limba chineză de Tan
Swie Hian, iar Ilie Gheorghe, actor la Teatrul
Național din Craiova, a prezentat spectacolul
cu piesa Iona. Urmează câteva zile de vizite,
la Colegiul de Arte, la Expoziția de artă indiană, la Grădina Botanică, discuții și plimbări,
contacte cu obiceiurile asiatice, consemnate de
Marin Sorescu în jurnalul său. Așa cum procedează oriunde ajunge, Marin Sorescu, interesat
de cunoașterea specificului vieții spirituale, îi
ia un interviu unui artist cunoscut, pictor și
poet, Tan Swie Hian, vizitat la casa-muzeu
unde acesta are o expoziție permanentă.
Programul păstrat de scriitor consemnează
evenimentul denumit Romanian Festival of Arts
& Culture, Singapore, 1994, unde se lansează
și un volum cu traducerea în limba chineză
a poeziilor lui Mihai Eminescu, recunoscut

ca poetul național al României, dar și ca unul
dintre cei mai mari poeți ai lumii. Din opera
acestuia, o traducere a poeziei Sonet în engleză
și chineză este reprodusă pe ultima pagină a
programului.
Impresiile puternice pe care i le lasă călătoriile în lume sunt notate de Marin Sorescu și
sub forma versurilor, prelucrări lirice spontane,
unele nuclee pentru creații de mai târziu, altele
rămase sub forma inițială, alături de schițe,
desene având darul să surprindă ceea ce uneori
cuvintele nu puteau spune. Cum rezervorul de
imaginație al poetului funcționează fără oprire,
și notele făcute la Singapore sunt punctate de
mai multe versuri, ecou al unor emoții de
moment.
Între manuscrisele păstrate în arhiva poetului s-au regăsit două dintre aceste încercări
de transfigurare artistică a realității pe care le
reproducem însoțite de facsimile:

Continuare din p. 9

treabă. Am vrut la un moment dat să-l închid, în
chilu’ farfuzii, numai că nu mergea mizeria de
telecomandă, apeși la ea în prostie, o hâțâni la
baterii, dai cu ea de genunchi, nimic, am zis că-i
stricată și c-o să-l văd de-a pururi pe sticlă. S-o
fi blocat, m-am gândit, mute, să văd dacă merge.
Nu zici că intră cu vocea aia de bivol-scapete, poți
să-nnebunești! Vreau s-o tai, tastez tot ce prind;
mai rău ca-nainte! Televizoru-i de toată cacaoa,
un televizor pentru creieri alunecoși; m-am
sculat, fie să-l smulg de unde sugea el curent, ori
să-i car vreo doi pumni, câteodată se liniștește.
Băi, și mă trezesc în Feisbuc. Nu mă crezi,
faci cum vrei. Nu pe Feisbuc, cum se uzitează,
ci așa cum am spus!... Sunt înăuntru, nimeni
nu știe cum e acolo de fapt, căci ai contact doar
pe interfață. Seamănă mult, Doamne iartă-mă,
cu o zonă cărnițo-gelatinoasă, nu știu de ce-mi
vine alăturarea aceasta, sunt destul de jenat,
poate pentru că se uzează de-o parte minoră

Da, domnule, nu-i nimeni nebun, de mine
vorbea. Iese pe post – n-are activitate, să nu-l
uite lumea, așa mă gândesc – și se dă la mine,
nu nominal cum credeam, dar așa, cu titlu
de incendiator al națiunii, face un apropou
și mă pomenește: pacientul zee-ro... Ca polul
de ură să aibă obiect, să fiarbă clocit până se
face nevoie de polonic. Tuzgura mă-tii, Cuier!
Nici măcar domnul Cutare, mă citează mascat,
de parc-am păscut amândoi porcii mă-sii-n
toloacă. Un degenerat! Ce-ai făcut tu pe lumea
asta, ca să-ți permiți trimiteri la mine, la ce
ai fost bun? N-ai o politică externă: nula na
nula, cum zice bulgarul, mă bag și eu cu o rimă;
mare politician, numai idioți ai politicit!...
Și asta cu sonorul închis, de sunet vorbesc,
că nu suport să-l aud cum mănâncă castane,
însă puteam să-i citesc de pe buze tot-absolut,
sunt foarte bun, unde nu înțeleg, intuiesc, nu am

Marin Sorescu în presă, Singapore, 1994

Copacul
Copac singuratic
În cel mai mare port din lume
Zilnic vede vapoarele –
Venind și plecând.
Și el copac
Singuratic înfipt
în pământul care-și descarcă
în trunchiul său energiile,
Ar dori să fie catargul
Oricărui vas care pleacă. ■

În acest oraș
Cai cu picioarele
În aer
Și Buddha
Cu picioarele sub el
Două moduri de avânt,
În afară
Și în interior –
În tine însuți.
Adâncit deopotrivă
În tine însuți și
În afara ta...
Îmi place
Acest oraș, mereu
În poziție de
Dublu salt.
din corp, dotată doar cu simțirea tactilă. Dac-ar
avea măcar înzestrarea a două simțuri, sau trei,
să poți admira înlăuntrul, ar fi cu totul altă
poveste, presupun mai profundă, căci altfel s-ar
discuta vizitarea, ca să fim înțeleși; deocamdată
pătrunzi într-un domeniu alcătuit de-o manieră franjuriformă, unde lași să se-ntâmple, ce
să faci altceva, când nu aștepți decât revărsarea
unei acumulări și melancolia de după?
N-ai idee cum e. În mod curent, deschizi, ai
intrat virtual, îți iei ce-ai nevoie și lași capacul
peste laptop. La interior, Feisbucul, n-am de ce
să te mint, e mucios. A fost nevoie de Daciana să
mă introducă într-o oarecare măsură, mă ținea
de mână ca-n serialul cu poetul roman de pe
Viasat, Evul mediu, care orbecăia prin iad cu
însoțitor. Oricum, pătrunsesem în saitul mă-sii,
la doamna Pisoschi, am auzit că-i o firmă de
funerare mascată. ■
(fragment din romanul Coma hindusă)

Eseu
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Triumful ignoranței:
Howard University renunță la clasici

F

rederick Douglass, marele aboliționist,
orator, critic social și scriitor, după
ce a învățat să citească încă din sclavie, și-a început lungul și dificilul drum spre
emancipare adresând, în primul rând, problemele minții și ale conștiinței. Revoltat de legile
nedrepte, citea pe ascuns, îmbogățindu-se spiritual din înțelepciunea contemporanilor și a
clasicilor deopotrivă, ca să gândească asemenea unui om liber. A trebuit să suporte bătaia
de joc, abuzul, pedepsele corporale și chiar
amenințarea cu moartea pentru a-i fi citit pe
Socrate, Cato și Cicero, de exemplu.
Multă vreme, după întâlnirea lui Douglass
cu acești gânditori, Reverendul Martin Luther
King Jr. va avea experiențe similare, prin lecturile sale din clasici, ca tânăr seminarist. Fie de
ajuns exemplul faimoasei sale Letter from Birmingham Jail din 1963, în care îl menţionează
de trei ori pe Socrate.
Să ne gândim la toate acestea prin perspectiva
recentei decizii a uneia dintre cele mai însemnate
instituții academice a afro-americanilor, Howard
University, de a diminua lumina înțelepciunii și
adevărului care i-a inspirat pe Douglass, King,
și pe atâți alți luptători pentru libertate și echitate. Cu scopul de a pune priorități în educație,
Howard University și-a desființat departamentul
de studii clasice! Profesorii cu tenure (definitivat) au fost dispersați în alte departamente unde
pot să-și țină cursurile de studii clasice, acum
marginalizate ca materii secundare. Abolind
departamentul de clasice, Universitatea a creat
un precedent foarte îngrijorător.
Continua campanie a lumii academice
americane de a neglija ori minimaliza umanioarele și mai ales studiile clasice este un
semn de descompunere spirituală, de declin
moral și de profundă îngustime intelectuală,
ce caracterizează, de altfel, o bună parte a culturii americane. Cei ce comit acest act teribil
tratează civilizația occidentală fie ca irelevantă,
fie ca atât de periculoasă încât vrednică doar
de condamnare!
„Din păcate”, cum remarcă Cornel West
și Jeremy Tate de la Harvard University, „în
concepția culturii noastre, crimele Occidentului au devenit atât de centrale că e aproape
imposibil să ridici vocea în favoarea celor mai
bune lucruri pe care, într-o istorie întreagă,
Occidentul le-a adus. Trebuie să fim vigilenți
și să facem o distincție clară între civilizația și
filosofia occidentale, pe de o parte, și crimele
comise de Occident pe de alta. Crimele provin
din anumite filosofii și anumite aspecte ale civilizației, nu din toate.” Cu alte cuvinte, lucrurile
trebuiesc văzute într-un context larg.
Canonul occidental, mai spun autorii citați,
este, mai mult decât orice altceva, o conversație între mari gânditori, peste generații, care

se îmbogățește tot mai mult cu propriile noastre voci și cu voci din Africa, Asia, America
Latină... Nu trebuie niciodată să interzicem
vreuna dintre ele în această conversație, fie că
e vocea lui Homer sau aceea a studenților de
la Howard University. Pentru că aceasta nu e
o discuție obișnuită!
S-ar putea spune despre canonul occidental că e un dialog extins ‒ între la crème de la
crème, creatorii eminenţi ai civilizației noastre ‒ care abordează întrebări fundamentale.
Acest dialog încearcă să răspundă la întrebarea:
„Ce fel de creaturi suntem noi?”, indiferent de
situația particulară în care ne aflăm; încearcă
să ne ajute să trăim mai intens, mai critic și,
mai ales, să nu omitem compasiunea. La urma
urmelor, canonul ne învaţă să ne concentrăm
pe lucrurile care cu adevărat contează și să dăm

Universitatea Howard

mai puțină importanță celor superficiale.
Dar cazul Universităţii Howard nu e deloc
unul izolat. El este rezultatul și expresia unui
eșec masiv, de-a lungul și de-a latul Americii,
a ceea ce numim „școlarizare”, care nu e astăzi,
aici, cu nimic mai mult decât achiziționarea
unor aptitudini de bază, a unor etichete și jargoane. Școlarizarea nu este educație. Educația
scoate în evidență unicitatea oamenilor de
a fi tot ceea ce sunt capabili să fie în lumina
ireductibilei lor singularități. E maturizarea și
cultivarea unei ființe umane intacte spiritual
și bine echipate moral. Și mai este încă ceva.
Radierea clasicilor la Universitatea Howard
este un semn că americanii, ca o cultură, au
îmbrățișat școlarizarea utilitaristă în defavoarea educației care formează sufletul. Pentru
a pune capăt acestei catastrofe spirituale, ar
trebui restaurată veritabila educație prin mobilizarea tuturor resurselor spirituale și morale,
pentru a crea ființe umane pline de curaj, viziune și virtute civică.
Studenții ar trebui să fie provocați, în cel mai
bun sens al cuvântului: Pot ei să facă față textelor

celor mai mari gânditori ai umanității, care în
mod radical le vor pune sub semnul întrebării
toate presupozițiile și prejudecăţile lor? Pot ei
să se împace cu antecedentele și circumstanțele
în care trăiesc, dar pe care nu le-au creat? Pot
ei să confrunte faptul că existența umană nu e
divizată, pur și simplu, în bine și rău, ci e plină
de complexitate, nuanțe și ambiguităţi?
Această abordare nu este deloc departe de
experiența afro-americanilor. Ea recunoaște
că țelul educației este ca fiecare să-și facă
auzită propria voce. Asta înseamnă ca fiecare
să-și găsearcă propria voce, nu un ecou sau o
imitație a celorlalți. Dar nu vei putea găsi și
distinge acea voce fără a fi realmente conștient
de tradiție, de moștenirea culturală și, în cele
din urmă, de clasici.
Să ne întoarcem la clasici ne îndeamnă și
Shadi Bartsch, the Distinguished Service Professor of
Classics and Gender Studies
la Universitatea din Chicago. „Sunt femeie”, spune
ea, „și le predau studenților
textele vechi ale Greciei și
Romei, cu alte cuvinte
opere produse de bărbați
albi morți. Unii profesori
și cercetători susțin că
aceste texte, odată citite de
elite sau folosite în serviciul oprimării, sunt pentru
totdeauna pătate moral, în
așa măsură încât un savant
de la Princeton a sugerat
că istoria acestor opere
clasice le-a condamnat definitiv la ignominie,
ele fiind instrumentale în crearea conceptului de superioritate a albilor. Dacă o luăm așa”,
spune învățata profesoară, „nu mai ajungem
nicăieri. Lucrurile nu trebuie absolutizate ci
citite în contextele în care au fost produse, cu
observația că timpurile se schimbă și tot astfel
mentalitățile.”
„Tocmai când gândeam că așa-zisul curent
cancel culture nu se poate acoperi de mai mult
ridicol”, scrie Kathleen Parker de la Washington
Post, „severii noștri justițiari s-au depășit pe
ei înșiși luându-l drept țintă pe Bardul însuși,
considerat a fi rasist, sexist și homofob”.
E vorba, nici mai mult, nici mai puțin,
dacă n-ați ghicit din descriere, de William
Shakespeare. Rezultă că cei excluși, fie de Universitatea Howard, fie de altele și alții care se
erijează în iacobini judecători, se află în companie foarte bună! În mod cert nu ei ne vor
duce lipsa, ci noi lor, clasicilor.
Nu ne pasă atât de cancel culture ‒ în sine, o
prostie ca atâtea altele, cât mai mult de cauza și
produsul ei cel mai evident și nociv: ignoranța. ■
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usan își puse masca de scafandru, testă
oxigenul din butelie și se lăsă pe spate
în apa limpede a golfului. Era caldă și
plăcută și peștii colorați apărură în cârduri de
cum începu să coboare folosind labele lungi.
Văzută de sus părea o sirenă suplă scăpată
dintr-o captivitate. Ajunsese repede la fund
dar puțin mai departe de locul în care zăcea
Jack. Văzu în stânga cei doi lei de piatră și
știa că între ei trebuia să fie plăcuța funerară
cu numele lui, Jack B. Stormfield, în albastru
deschis, plină de scoici și melci care se așezaseră între timp acolo. Căută la șold cuțitul cu
care curăța de fiecare dată placa memorială,
pentru a i se vedea clar numele, data nașterii
și-a morții, ca și cum toți peștii aceia colorați
care zburdau printre morminte ar fi știut să
citească. Doar că nu mai găsi placa. În locul ei
era o gaură mare care mergea adânc până în
patul de corali. Cutia cimentată în care fuseseră depuse resturile lui Jack dispăruse. Susan
avu o senzație de panică cum nu mai avusese
niciodată în viață și căută atentă în jur să fie
sigură că nu se înșală. Nimic. Era ca și cum
Jack nici nu existase ceea ce i se păru ultragios.
Devenii mai agitată decât atunci când murise
și o chemaseră să-l identifice. ...Moartea unui
om viu e până la urmă mai puțin stranie decât
dispariția unui mort. Nu mai fusese acolo de
șase luni. Privi în sus și văzu lumina cerului
și chiar soarele care răzbătea prin apa clară.
Făcu câteva fotografii cu celularul ei subacvatic și urcă speriată spre suprafață unde Max o
aștepta fumând liniștit un trabuc cubanez de
contrabandă.
Susan țâșni din apă ca un pește răpitor, își
smulse de pe față masca și spuse gâfâind:
— Soțul meu a dispărut. Vreau imediat o
explicație! Max își aruncă trabucul în apă și
o întrebă perplex dacă vrea să coboare cu ea.
Poate greșise locația, Senora!
— Nu! Nu am greșit nimic. Du-mă înapoi!
A tăcut tot drumul înapoi, și-a dat jos labele
de scuba, după care s-a repezit așa cum era
îmbrăcată, cu costumul de scafandru, în cabinetul directorului Memorialului Poseidon care
întâmplător era chiar acolo. I-a arătat furioasă
imaginile de pe mobil cu gaura rămasă între
cei doi lei de piatră.
— Vreau să am cât mai curând o explicație
despre dispariția rămășițelor soțului meu!
După o săptămână, în care viața ei cursese
netulburată în același tempo monoton de prințesă floridiană, se trezi cu doi detectivi la ușă.
Mr. James și Mr. Saphiro îi înmânară cardurile
lor de identitate și-i spuseră deodată și pe rând
că FBI investighează activ dispariția mormântului lui Jack B. Stormfield, dar că deocamdată
nu au nicio explicație. Din păcate camerele de
luat vederi subacvatice nu funcționaseră timp

Proză
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Cimitirul subacvatic (II)
de câteva zile și probabil că tocmai atunci
cineva scosese bucata de ciment cu ceea ce mai
rămăsese din soțul ei.
— Cine credeți că putea să facă așa ceva?
Și de ce?
— Nu știm, doamnă. Oricum e cel mai
straniu caz de dispariție pe care îl investigăm.
Credeți că mai putea fi ceva în cutia cu rămășițele soțului? Întrebă detectivul Shapiro.
— Nu înțeleg întrebarea! Ce altceva putea
fi acolo? Aici e testamentul lui, în care cere
expres să nu fie resuscitat în cazul unui infarct
sau accident cerebral masiv și când va muri
să fie înmormântat subacvatic. Avea aproape
70 de ani.
— Nu v-a mai transmis și altceva, legat de
posibila lui moarte?
— E adevărat că într-o seară mi-a spus că
i-ar plăcea ca cenușa lui să fie împrăștiată în
Cosmos, sau poate să fie transformat într-un
mic diamant pe care eu să-l port la ureche...
Amândoi detectivii se uitară atent și perplecși
la urechile ei.
— Știați că din carbonul unui corp uman
ultracremat și bine comprimat poate ieși un
diamant foarte mic? S-a făcut deja undeva
în Europa. Mă rog, soțul meu vorbea foarte
mult... Eu vreau doar să știu cum și de ce a
dispărut Jack din cimitirul de corali.
Cei doi detectivi plecară mai încurcați decât
veniră, neuitând totuși s-o asigure că agenția
lor va continua să investigheze.
A doua zi Susan se duse la Universitate și
își predă calm și metodic cursul de fizică atomică în care se specializase. Era cea mai tânără
profesoară, cu catedră pe viață și toate titlurile
luate la o vârstă la care mulți încă nu știau ce să
facă cu viața lor. Publicase deja trei cărți foarte
apreciate și practic nu mai trebuia să facă nimic
pentru a rămâne în elita academică. E foarte
greu să nu faci nimic, obișnuia să spună Jack,
pentru că nimicul poate să ucidă o minte activă
obișnuită să pedaleze tot timpul pe bicicleta
ideilor. Toată lumea știa că ideea la care lucra el
era cuprinsă într-o lucrare nouă care se numea
Genetica minții. Încercă de câteva ori s-o antreneze și pe Susan în teoriile lui, dar pricepuse
repede că ea nu-i deloc interesată în lucruri atât
de abstracte, chiar „mistice” cum zicea ea, ca
greutatea moleculară a sufletului, sau spiritului.
— Iubito, știi că sunt oameni fără suflet și
chiar fără minte? Îi spunea Jack ușor ironic. Nu
vorbesc de literatură ci de o constatare fizică ce
cred că va putea fi curând măsurată.
— Dragul meu, astea sunt noțiuni și cuvinte
care pur și simplu lipsesc din dicționarul minții
mele. Eu cred că toate ființele pământului au
ceva minte. Doar că la oameni ea s-a dezvoltat
peste măsură.

— Și de unde ni se trage asta? Sub microscop, măriți la celulă și moleculă nu suntem
deloc altfel decât șobolanii sau maimuțele.
În Univers nu vedem decât stelele, planetele,
găurile negre, poate e mai important ce se
întâmplă în golul dintre ele...
— Oh, Jack iar începi? Oprește-te și mai
toarnă puțin vin roșu...
De câte ori nu ajunseseră în preajma acestor idei, care pe ea păreau s-o plictisească de
moarte? Uneori Jack nu putea dormi noaptea și
Susan îl simțea cum o privește stând pe marginea patului. Îl vedea fără să deschidă ochii și îl
trăgea ușor în pat unde Jack reușea să ațipească
de abia după ce ea se lipea de el și îi sufla în
ceafă. Era o armonie între ei pe care Susan nu
părea s-o înțeleagă, pentru că ea nu mai avusese
de-a face cu niciun alt bărbat înaintea lui Jack.
Într-o dimineață trecu pe la Institutul lui
unde toți o știau și urcă la etajul doi, acolo
unde soțul ei lucrase mulți ani. Se opri în
fața biroului lui și spre surprinderea ei văzu
că numele lui nu fusese scos de pe ușă. Bătu
discret, auzi un „intră” timid, și când deschise
ușa se așteptă să-l vadă pe Jack însuși întorcându-se pe scaunul rotativ. Era Sam, asistentul lui
Jack, un tânăr cu ochelari de vedere groși cu
multe dioptrii, care îi dădeau un aer confuz de
savant cu soluția veșnic pe buze și șoarece de
bibliotecă. O invită imediat înăuntru cu o politețe aproape gâtuită, pe care oamenii o au doar
când văd stafii sau prințese ce apar din senin.
— Susan, ce surpriză! Vrei o cafea sau apă?
O Doamne, ce te aduce aici după atâta timp? Își
dădu jos ochelarii și își frecă ochii să fie sigur
că Susan e acolo în carne și oase.
— Hi, Sam!. N-aș putea să-ți spun exact de
ce sunt aici, dar mă gândeam că tu ai vrea să
știi că Jack a dispărut din nou.
— Adică? Expresia de pe fața lui Sam era
atât de confuză încât n-ar putea fi descrisă de
nimeni. Trecuseră peste trei ani de când Jack
murise.
— Cineva i-a furat mormântul de la
Poseidon Memorial! Am aflat asta abia săptămâna trecută.
— De unde știi că „l-au furat”?
— Am decis întâmplător să folosesc termenul ăsta... dar mă obsedează ideea dispariției
lui Jack, așa turnat în ciment cum era. Tu ai
fost apropiat de el, de asta sunt aici.
Sam își puse la loc ochelarii și o privi uimit
peste ei complet luat prin surprindere.
— La ce proiect lucra Jack înaintea accidentului?, întrebă Susan.
— Asta încerc să descifrez și eu de trei ani.
Laboratorul ăsta de genetică e unul dintre cele
mai sofisticate din lume și Jack ne-a cam lăsat
cu ochii în soare.
Continuare în p. 14
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aria avea ochi mari negri și luminoși
care păreau mereu uimiți, o față mică
măslinie și corp subțire dar musculos.
— Ai făcut balet? A întrebat-o Mimi de
cum a văzut-o.
— Niciodată. Dar îmi place să dansez, i-a
răspuns aproape rușinată.
Maria făcea curățenie de parcă s-ar fi aflat
într-o sală de gimnastică. Se urca pe scaune să
spele geamurile înalte, se strecura în spatele
comodelor și se ghemuia sub pat să șteargă
dalele de marmoră, energică și flexibilă, cu mișcări sigure și grațioase. Își punea în căști muzică,
și când era singură lăsa muzica să se audă în
apartament, muncea și dansa în ritm de salsa.
Lui Mimi îi făcea plăcere s-o vadă prin casă, o
umbră zglobie care se străduia să nu-i stea în cale.
Îi plăcea și felul cum își purta tinerețea, și cum
vorbea, cu accentul ei spaniol, lungind vocalele
ca și cum ar fi rostit de fiecare dată un descântec sau ar fi împărtășit un secret. În anumite seri
când termina curățenia, Mimi o chema să stea cu
ea pe terasă. Maria nu atingea alcoolul iar Mimi
se abținea și ea. Lumina de miere a asfințitului
se vărsa peste copacii de mangrove cu rădăcini
contorsionate și cerul se înroșea treptat până
ajungea un ocean de jar. Maria pregătea sucuri
din fructe tropicale, le turna peste cuburi de
gheață și adăuga zeamă de lămâie, felii subțiri
de portocală și frunze de mentă. Priveau amândouă oceanul sorbind din pahare înalte băutura
răcoroasă ca briza care le flutura părul. Mimi își
lăsa șezlongul pe spate să-și întindă picioarele iar
Maria o întreba: Vreți un masaj?
Mimi dădea din cap, se relaxa și închidea
ochii. Maria se așeza pe jos și îi masa tălpile cu ulei
din nuci de cocos, apoi pulpele până la genunchi
și la urmă îi făcea un masaj la gât și umeri. Pe
Mimi o arunca în timp, uneori pe vremea când
ea și Jessica își făceau una alteia tratamente de
frumusețe, alteori pe vremea când era ea însăși
tânără și lucra într-un salon din Soho masând
picioarele femeilor în vârstă și cu bani. Inima i
se desfăcea în bucăți, prin câte valuri trecuse, cât
de adâncă era marea, ce nesfârșit cerul, i se desfășura timpul în felii, gustase din toate, dulci sau
amare, ani de căutări și încrâncenare, ani savuroși,
ani goi, și ea acum pe terasă undeva în Florida,
nici tânără nici destul de bătrână pentru un ultim
refugiu, nici suficient de tânără să mai înceapă
ceva, nici îndeajuns de bătrână să renunțe, privind cum se întuneca oceanul în timp ce Maria,
caldă și blândă, îi masa spatele. Singurătatea e un
șarpe pervers care ți se strecoară în cana cu lapte,
care așteaptă răbdător sub pat până când îți vei
pierde gustul și mirosul, vei asurzi de atâta liniște.
— Ai mâini delicate și pricepute, i-a spus Mimi.
Zilele erau mai lungi în Florida dar timpul
mai scurt. Poate Fred avea dreptate, timpul e
energie percepută subiectiv. Nimic din ritmul
alert și disperat al New Yorkului cu care trebuia
să ții pasul, orele intense pe care le petrecea la
business, întâlniri de afaceri, prânzuri luate în
grabă înaintea ședințelor cu diverși consilieri,
cine târzii după spectacole, sentimentul de vină
că nu ai făcut îndeajuns, că nu poți fi în mai multe
locuri deodată, că ai ratat una sau alta, că fără tine
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Picior uscat,
picior umed
lumea încremenește. În Palm Beach nu simțea
nevoia nici să ardă intens, nici să se risipească,
ori să facă mai mult decât făcea. Timpul nu mai
era stăpân, ea îl stăpânea. Lăsându-l în voie. Se
trezea târziu, își lua micul dejun pe terasă, privind
iahturile și bărcile de pescuit în larg, și în fiecare zi
oceanul era altfel, liniștit ori furios, cu nuanțe de
albastru care se succedau până la orizont. Carlos
o aștepta cu mașina pregătită. Sărea să-i deschidă
ușa iar Mimi îi comunica unde voia să meargă.

Carlos era subțire și înalt, sub treizeci de ani,
cu gât lung și mărul lui Adam proeminent, cum
avea și Fred, părea că îi e sete mereu. Alert și
perspicace, se străduia să anticipeze dorințele lui
Mimi și de multe ori îi sugera discret ceva pentru
a se arăta apoi surprins de ce bună alegere făcuse
ea. Cu bun simț al supraviețuirii după ce trăise 25
de ani în Havana, o citise pe Mimi, îi înțelesese
nevoia de a rămâne activă și curioasă într-o lume
pe care o credea plată și plicticoasă.
— E viață și în Florida, sunt oameni vii
și aici, îi spusese odată Carlos care știa bine
ambele coaste ale peninsulei.
Își făcea lecțiile în fiecare seară pe Google
și a doua zi îi spunea într-o doară:
— E un festival de artă în Fort Lauderdale
și vineri seara Filarmonica din Philadelphia
are un concert, Brahms. Vă place Bruce
Springsteen? Vine la BB&T pe bulevardul
Sunrise. Și începe Târgul de carte din Miami
săptămâna viitoare. La Miami e mult de văzut,
muzee, Palatul Vizcaya, Coral Gables, grădini
cu sculpturi, am notat totul. Vă interesează
Dalí? Cel mai frumos muzeu al lui din America este la St. Petersburgh lângă Tampa. Și,
firește, Key West, Casa lui Hemingway, cafenele istorice, portul… Iar drumul până acolo
e spectaculos, trece peste zeci de poduri.
Mimi s-a trezit dintr-odată foarte ocupată.
Își punea pantofii cu toc și ieșea pe Worth Street,
una dintre cele mai scumpe și mai frumoase
străzi de pe coastă, cu grădini interioare în stil
spaniol, mozaicuri, fântâni arteziene, pasaje
inundate de bunganvilia, buticuri de lux și galerii de artă, aer european, stil și eleganță. Carlos
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juca rolul de șofer și bodyguard, se îmbrăca în
alb, își punea un chipiu cu șnur aurit, să facă
față extratereștrilor care coborau din cele mai
scumpe mașini. Se aflau amândoi într-o piesă
de teatru în care Mimi intrase conștientă de
falsitate, de bravadă, dar și de realitatea acelei
lumi la care tânjise când era tânără și care în
mod ciudat acum ajunsese să n-o mai satisfacă.
Mai interesante erau excursiile cu Carlos, pe
Coasta de Est până la Key West, sau pe cealaltă, de la Naples la Tampa, bifând conștiincios
orice atracție culturală. Dacă nu vorbeai cu el,
Carlos era tăcut, dar dacă îl întrebai ceva nu se
mai oprea. Absolvise Institutul Politehnic dar
lucrase ca șofer de taxi în Havana. Făcea mai
mulți bani conducând un Cadillac din anii ’60
pe care și tatăl lui lucrase ca șofer, decât să-și
practice meseria. Cadillacul era un antique pe
cinste, reparat și reinventat de câteva ori, bun
de achiziționat la Hollywood, dar care fusese
sursa supraviețuirii mai multor familii.
— Nu înțeleg fascinația americanilor
pentru Cuba, îi spunea lui Mimi, doar dacă
vin ca la un muzeu viu al sărăciei, să vadă clădiri jupuite, o lume delapidată de corupție. Toți
idealizează Havana, probabil din filme, de pe
vremea când era paradisul elitei americane,
acum cu clădiri care stau să se prăbușească,
magazine goale, foame și depresie, dar ei se
simt superiori pentru că pot cumpăra pe nimic
băuturi și fete tinere în baruri pentru străini,
și povestesc despre ce lume colorată și senzuală, ce oameni veseli, cum orașul e învăluit în
muzică, ce bucurie de viață...
Mimi îl asculta și îl incita la mărturisiri.
Îi reveneau în minte scene din copilăria și
tinerețea ei în Mangalia, borcanele cu piure
de spanac, etichete rase de pe sticle, cozile la
benzină, mâncarea pe cartele și cozile noaptea
în frig, fetele pe faleză vânând italieni pentru
un deodorant și o pereche de ciorapi, petreceri,
muzică, o lume senzuală, lipsită de speranțe.
— Cum ai ajuns în America?
— Cu mult noroc, i-a răspuns Carlos senin.
Mulți vor să plece, dar puțini reușesc. Și nu e
ieftin. Cam 10 mii ia un coyote. Eu am strâns
ceva cu taxiul meu, mi-a trimis bani și un unchi
din Miami, am trecut apa într-o barcă mai rapidă
decât cele cubaneze de coastă. Cu legea „picior
uscat, picior ud”, cum atingi pământul american,
nu mai au ce să-ți facă, ți se dă azil politic.
— Și Maria?
— Am fost în aceeași barcă. Era noapte,
oceanul învolburat, frig, ea tremura ca o
pasăre, și mie îmi era frică dar m-am trezit
dintr-odată puternic și protector, am înfășurat-o într-o pătură, mi s-a culcat pe genunchi
și a stat așa nemișcată tremurând sub pătură
până la Miami. Nu o știam dinainte. Noaptea
aceea ne-a unit pentru totdeauna.
Continuare în p. 14
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Mădălina
MAROGA – Madim

Poem cu Dumnezei
ce frică au poeții să nu moară
cât de adânc le picură tristețea
și cât de mare cerul ca o coală
le-adună și le strânge toți pereții
ce frică mă cuprinde și pe mine
când inima mea pleacă tot cu ei
spre înălțimile din ceruri
să scriem un poem cu Dumnezei
ce frică, și câtă ură, și cât drag
s-au strâns în sufletele lor
doar apele în colțurile line
ne dau la toți și rând pe rând fiori
ce frică despre iarnă, despre boli
se cuibărește-n sufletele noastre
poeții parcă nu mai au culori
să zugrăvească marile speranțe
ce frică și ce haos ne desparte
poeții plâng și râd atunci când mor
și rimele le-mpart în patru acte
în teatrul ăsta mare despre noi
rămânem muți când toți aceștia pleacă
nu iau nimic cu ei, la fel ca noi
ne lasă totul ca o hartă
să nu mai rătăcim printre nevoi...

Scrisul Românesc

Poeme
O cruce în plus
aș putea spune că toate femeile
mame prietene soții și iubite
poartă tot felul de cruci
atinse de mirul tăcerilor sfinte
unele femei sunt frumoase
le au prinse de gât altele de păr
de pântec și mâini
eu sunt singura femeie
cu crucile din naștere
prinse de tălpi și de brațe
dar, de noaptea trecută
mi-a apărut o cruce albă în ochiul stâng
mă simt ca și cum aș fi început
să iau totul de la capăt fără să plâng
acum sunt foarte sigură pe mine
dacă ți-aș spune, ai vedea
toate schimbările pământului
începând cu mine
ai lega pentru o clipă cerul într-o batistă
și ai continua să mergi cu capul în jos
cu mersul acela de orb,
fără să mă privești mi-ai întoarce viața
din afară înăuntru și dinăuntru în afară
ca și cum am face parte
doar o dată din același lucru ascuns
din altceva
cu o cruce în plus
Continuare din p. 13

Continuare din p. 12

Ideile lui nu mergeau pe căi bătătorite, iar
manuscrisele și notele rămase de la el par oarecum cifrate. N-ai să crezi dar voiam să te caut
într-o zi să stăm de vorbă. În fond ești un om
de știință și mă gândeam că ți-a spus câte ceva...
Sam făcu o pauză lungă în care se priviră ca
doi oameni care păreau complici la o dramă pe
care niciunul n-o pricepea până la capăt.
— Lucram cu el la un studiu genetic legat de
funcțiile complicate ale creierului uman. Mai
mult nu pot să-ți spun pentru că nu suntem decât
la mijlocul studiului și nici n-am voie să vorbesc
despre el. E finanțat de Pentagon. Îți mai amintești vreo discuție întâmplătoare avută cu Jack
despre asta?
— Nu vorbea exact despre ce face și sincer
nici nu mă interesa...
— Te-a întrebat vreodată despre copilăria ta?
— Da, doar că eu nu am avut copilărie și n-am
venit aici să fiu întrebată despre asta. Ce naiba,
doar nu sunteți cu toții obsedați aici la Institut
despre cum mi-am petrecut eu copilăria...
— Iartă-mă Susan! Eu nu am nicio problemă
cu detaliul ăsta, dar Jack are un capitol întreg
despre oamenii „fără copilărie”, legat de genomul
lor puțin diferit. Încercăm să înțelegem prin ce și
de ce e altfel, dar încă nu găsim cheia... ■
(Continuare în numărul viitor)

Poezie
Proză

Părea fragilă dar era sigură că va reuși
să-și găsească de lucru. Unchiul meu ne-a
ajutat la început, ne-am căsătorit și am venit
în Palm Beach, ne merge bine, nu ne place
să ne aducem aminte prea mult din viața
dinainte.
Mimi a tăcut. Nici ei nu-i plăcea să-și
aducă aminte cum trecuse granița în portbagaj, tranzitul în Italia, propriul ei „picior
uscat, picior umed” al legii emigrației în care
cu un ochi plângi și cu altul râzi.
Într-o seară când se întorceau de la un
concert din Fort Lauderdale, Carlos a ieșit
de pe autostradă cu un exit mai devreme din
cauza traficului. A luat-o pe drumuri locale
și când a trecut prin fața unui complex de
clădiri cu colonade ridicate în jurul unui lac
mic cu o fântână arteziană în mijloc, Mimi a
tresărit și a strigat: Oprește! Oprește imediat.
Carlos a frânat brusc speriat.
— Să stăm puțin, a spus Mimi cu voce
moale.
— Vă simțiți bine?, a întrebat privind-o
îngrijorat prin oglinda retrovizoare.
— Asta e casa de bătrâni în care au locuit
părinții mei ultimii ani. Fontainview. Un
nume frumos pentru un timp trist.
Carlos a tăcut.

Sunt contagioasă
sunt contagioasă
uite ai putea lua
toate cuvintele care dor de la mine
cele pe care le am în inimă
cele pe care le port în pântec
pe care nu ți le-am spus niciodată
ia toate cuvintele stai așa nemișcat
să mă privești ca pe un ceas nou
programat după căderea umbrelor tale
nu fi îngândurat
de această prăbușire de ape
ia și ultima frică din mine
întreabă-mă de multe ori
până îți voi spune tot numele
să poți continua sfârșitul.
fără să ai curajul să plângi
o să-ți faci loc în mine
să ne ajungă boala aceasta
ca o licoare
din care să bem pe rând
să nu mai auzim
să nu mai vedem
să nu mai simțim
cum ne tremură mâinile ■

Din vol. Din arhiva îngerilor,
în curs de apariție la „Scrisul Românesc”

— S-au dus amândoi, unul după altul.
— Îmi pare rău. Și Maria e orfană, a
încercat Carlos s-o consoleze.
— Nu m-am gândit niciodată că sunt și
orfană. M-am crezut doar singură.
— Demult? Vreau să spun, au plecat
demult?
— Cinci ani.
— Și unde i-ați...?
— În ocean, a răspuns Mimi simplu.
Le-am aruncat cenușa în ocean. Asta e și
dorința mea. Nu văd un loc mai bun să te
odihnești.
Carlos a dat din cap ca și cum ar fi confirmat că e o bună alegere, sau c-o să aibă
grijă așa să se întâmple.
— Să mergem, a spus Mimi. A închis
ochii și s-a lăsat pe bancheta din spate
regretând că nu avea cu ea sticluța cu scotch.
Maria i-o ascundea mereu, s-o ferească, știa
că dacă n-o găsește imediat nu are răbdare
s-o caute și va pleca fără ea.
Maria avea ceva de îngereasă, o combinație dintre dulceața unui copil și autoritatea
blândă a unei mame. Culmea că deși o enervau îngerii, pe Maria o accepta. Dar ce-o
apucase? Era prima oară când se gândea la
moarte în felul ăsta. ■
(fragment de roman)
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Perspective interculturale
sau despre etnograﬁa comunicării

nterculturalitatea și multiculturalitatea sunt
două coordonate de referință ale Revistei
Scrisul Românesc, de-a lungul deceniilor,
noua serie fondată în 2003, aducând numeroase
argumente în susținerea acestui profil cultural.
Receptarea operelor literare de dată recentă sau
aflate deja în patrimoniul cultural universal și
diseminarea opiniilor critice asupra acestora au
contribuit esențial la promovarea valorilor culturale românești în lume. Este meritorie această
asumată misiune a revistei de cultură fondată la
Craiova, în 1927, și continuată cu aceeași persuasivă dăruire pentru configurarea axiologică
a creațiilor culturale românești.
Pe această direcție se plasează și romanele
scriitoarei Monica Săvulescu-Voudouri, cea
care din 1985 trăiește în Olanda și Grecia și ale
cărei creații au fost traduse în olandeză, greacă,
franceză. Este membră a Uniunii Scriitorilor din
România, Olanda, Belgia și Președinte al Societății Culturale Balcania Contemporană (Atena,
2004). Cu un doctorat în filosofie (Universitatea din București), a lucrat ca sociolog în centre
europene de cercetare specializate în socio-psihologia emigrației și este regizor la Studioul de
Teatru Profesionist din Diaspora, Atena. A obținut premii literare în Olanda și România. Am
amintit câteva dintre reperele activității literare și
culturale ale scriitoarei pentru a contura contextul în care romanul său O lume, două lumi a fost
receptat în România. În noiembrie 2019 Muzeul
Literaturii Române îi acorda Premiul „Eugen
Lovinescu” și lansa două dintre cărțile sale, Singurătatea bărbaților și O lume, două lumi.
Prozele sale sunt un reflex al pasiunii pentru
cercetarea detaliilor discursului identitar, a studiului paralel al comportamentelor indivizilor
aparținând unor culturi diferite, din care a
rezultat perspectiva interculturală a aspectelor
comparative sau contrastive. Prin aceste tehnici
discursive autoarea creează situații narative care
postulează fie caracterul comun al unui element
la persoane aparținând unor culturi diferite,
fie similitudini și diferențe în realizarea acelui
element. Astfel autoarea va identifica axa de
variație pe baza căreia va descrie profilul comunicativ specific unei comunități sau etnii.
Romanul O lume, două lumi (Ed. Tracus
Arte, 2019) este poate cel mai elocvent în susținerea acestui mod de configurare a profilului
comunicativ. Înainte de a particulariza prin
identificarea unor situații narative reprezentative pentru axa comunicativă, încercăm să aflăm
motivația acestui demers permanent în creația
autoarei. Și aducem două argumente. Primul este
mărturisire despre statutul scriitorului român
care nu mai trăiește în țară: „Aparții și nu mai
aparții țării tale. În străinătate sunt considerată
întotdeauna reprezentanta României; «o scriitoare româncă», se spune la fiecare apariție

editorială, la orice juriu, în orice publicație. În
România, ești și nu mai ești un scriitor român,
dacă nu mai trăiești în țară”. Al doilea argument
este substratul, uneori și narațiuni explicit personale, despre experiențele proprii ca emigrant,
așa cum este romanul Dacă Treci Podul Soweto.
Personajul principal se conturează într-un
mod atipic, nu cu un crescendo prestabilit, care
să urmeze firul narațiunii, ci ca o permanentă
întoarcere la un model comportamental: Veiza

este doctorul gabor, care trăiește cu pasiune
profesia în slujba semenilor săi indiferent de
etnie. Marica este nepoata sa, care se desprinde
de mediu, se stabilește în București, devine regizoare în Televiziunea Română (element comun
cu autoarea). Mătușa Tineke a olandezului Joos
(pentru că acțiunea se desfășoară în România în
diferite comunități din Ardeal și București, și
în Olanda, într-o multinațională) se aseamănă
mult cu bunica Maricăi din Ardeal: mătușa
olandeză are boneta zeelandeză albă, pe care o
poartă cu semeție, bunica are basmaua pe care
o înnoadă sub bărbie, gest ce exteriorizează
decența și simplitatea profundă a gesturilor din
comportamentul tradițional. Elemente de similitudine regăsim și în sentimentul apartenenței
la comunitate, sentimentul obârșiilor: Marica va
primi de la bunica sa o casă în Ardeal, pe care
o va vinde și, cu banii obținuți, va achiziționa
un apartament în București, dar nu se va simți
niciodată bucureșteancă. Joos trăiește într-un
oraș multilingv și multicultural în Olanda, dar
se va simți atras permanent de comunitatea sa
definită expresiv de mătușa cu boneta albă zeelandeză mergând pe bicicletă. Gica, frumoasa
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din Ferentari se va căsători cu Mihai, gabor,
din Transilvania. Mihai este fratele Maricăi, va
descoperi când îi va vedea numele la televizor.
Cu aceste secvențe narative care constituie
mici nuclee în jurul cărora se va construi cadrul
narativ amplu, Monica Săvulescu-Voudouri va
crea un moment al coagulării tuturor similitudinilor și diferențelor culturale. Pe baza acestora
va defini perspectiva interculturală prin studiul
comportamentelor indivizilor care aparțin
unor culturi diferite, evidențiind astfel aspectele comparative și contrastive. În România se
va organiza o conferință internațională despre
drepturile omului. Joos este trimis să participe
la întâlnirile oficiale, dar i se sugerează să intre
și în viața informală a locuitorilor, deci dincolo
de aparențe. Directorul de departament din
televiziune îi propune Maricăi să organizeze în
apartamentul ei dintr-o clădire de patrimoniu o
întâlnire, la care să participe oameni de cultură
din diferite domenii: scriitori, pictori, regizori.
Aceasta este o a doua lume, unde se poate vorbi
despre libertatea de creație, despre drepturile
creatorilor într-o lume a conformismului cenzurată politic. Scena amplă este de un umor
suculent, un comic de situație și de limbaj, cu
accente de introspecție psihologică în final:
când toți participă formal la discuții conjuncturale vin neinvitate rudele Maricăi, Mihai, gabor,
și Gica, frumoasa din Ferentari, cu copiii lor
gălăgioși: „Ți-am adus și copiii.” Mihai se oferă
să repare instalația sanitară, ignorând cadrul de
petrecere cu invitați. Instalația cedează, casa e
inundată, copiii țipă, artiștii sunt consternați,
directorul departamentului este înspăimântat
la ideea concluziilor finale.
Dacă ar fi rămas la acest cadru, intenția
autoarei de creare a profilului comunicativ ce
caracterizează o societate sau o comunitate
etnică ar fi fost singular ca țintă, dar suficient
pentru valoarea narațiunii. Autoarea conduce
însă inspirat finalul spre o receptare a tragicului existențial: Mihai gaborul va muri în acea
noapte într-un accident de mașină, încercând
să ducă la miezul nopții caietul cu teme verificate pentru o copilă din etnia sa, pe care familia
lui o ajuta. Iar Marica nu uită comunitatea din
Ținca Pana. Și are la final un vis care, decodat, exprimă starea de insecuritate generată de
ruperea de „rădăcini”. „Senzația că nu avea în
jurul ei niciun punct de sprijin”, „că are nevoie
să se sprijine pe ceva”. „Și sentimentul apăsător,
că tot ce construise, în ani și ani, cu muncă
peste puterile ei, casă, carieră și o relativă
bunăstare, se țineau, de fapt, într-un fir de păr”.
Monica Săvulescu-Voudouri reușește și
prin acest roman să rămână fidelă țintei sale
literare și profesiei de specialist în sociologia
emigrației și oferă criticii literare un nou reper
identitar pentru creația sa. ■
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a atitudine ce sfidează normele moralității general acceptate, nesimțirea se
distinge ca un comportament antitetic bunului-simț comun, normal și etic, care
ar trebui să prevaleze în relațiile interumane.
Manifestările ei variate și frecvente demonstrează faptul că face totuși parte din cotidianul
vieții umane, dar semnalează și faptul că reprezintă o anomalie socială cronică. Se poate
afirma că nesimțirea a devenit un mod de viață
cu valori, criterii și forme proprii de manifestare, un gen de filosofie frustă, care generează
paradoxuri existențiale sau dileme morale și
provoacă reacții radicale.
Dintotdeauna nesimțirea cea
pluriformă a constituit o problemă etică delicată, dar de-a
lungul timpului oamenii s-au
obișnuit într-atâta cu exprimările ei frecvente și variate,
încât au ajuns s-o ignore,
s-o minimalizeze sau chiar
s-o aprecieze ca pe o calitate
pozitivă. Mulți au devenit
imuni la manifestările urâte
ale nesimțirii, alții au sfârșit
prin a o considera un mijloc
eficient în atingerea succesului. În timp, optica valorilor
pare să se fi inversat, astfel
încât bunul-simț este perceput adesea ca o valoare
anacronică, ca un veritabil defect și o piedică
inutilă în calea succesului, iar nesimțirea a fost
ridicată la statutul de virtute operativă a unei
filosofii pragmatice. Căci cine acționează cu
tupeul nesimțirii are șanse mai mari de reușită
decât acela care respectă regulile bunului-simț.
Cu mentalitatea sa viciată, societatea nu doar
facilitează ascensiunea socială a celor tupeiști,
ci îi favorizează pur și simplu pe cei nesimțiți
în detrimentul semenilor lor de bun-simț. Dar,
în ciuda acestor avantaje ilegitime, nesimțirea
rămâne un comportament discreționar nu
numai imoral, ci chiar antisocial.
Din cauza caracterului ei dezagreabil și-a
reputației ei defavorabile, nesimțirea este un
subiect sensibil și ingrat, dar nu poate fi unul
tabu. Așa consideră pesemne și scriitorul Radu
Paraschivescu, de vreme ce l-a abordat explicit
în cartea Ghidul nesimțitului (Humanitas, 2006).
Volum de eseuri, cu un cuvânt de întâmpinare
redactat de Andrei Pleșu și un prolog în versuri
(Balada lui Nesimțilă) semnat de Șerban Foarță,
Ghidul nesimțitului nu are desigur menirea
de-a forma nesimțiți sau de-a-i ghida teoretic
în manifestările lor agasante, deși simulează
umoristic acest obiectiv și chiar prezintă un
decalog al nesimțitului, ce contrastează formal
și ironic cu decalogul moralei creștine și a simțului comun. Scopul practic al acestui demers
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Filosoﬁa nesimțitului
beletristic inteligent este tocmai de-a-i demasca
pe nesimțiți, indicând caracteristicile nesimțirii și relevând limbajul și gesticulația specifice
nesimțitului. Autorul, literat cult și intelectual
rafinat, reușește să contureze expresiv profilul
behaviorist al nesimțitului în diferitele ipostaze
sociale și-n diversele contexte în care acesta își
impune zgomotos insensibilul și indecentul
modus vivendi. ,,El e întotdeauna în apele lui,
fără să cunoască stinghereala. Nesimțitul nu
roșește ... Mediul lui optim e spațiul public, unde
își dă imperturbabil adevărata măsură. ... Nesimțitul se comportă ca un virus cu tabieturi, obsesii
și manii.” În fond, nesimțitul
are propria filosofie de viață,
una simplistă și imorală, dar
pe care o susține cu o retorică emfatică și o aplică cu un
tupeu incomensurabil!
Publicistul și gazetarul
Radu Paraschivescu a avut
deci ideea inspirată și temerară, chiar dacă nu neapărat
originală, de-a concepe o
replică literară prin care să
contracareze expresiile indecente, pretențiile exagerate și
ifosele nejustificate ale nesimțitului cu veleități de guru.
Scris într-un stil elegant dar
colocvial și cu o abordare
concisă, francă și îndrăzneață
ce se știe susținută de argumente solide, volumul
critică formele curente ale nesimțirii și satirizează
subtil viața mondenă a nesimțitului cocoțat în
vârful ierarhiei sociale. Nesimțitul V.I.P., de genul
politicianului ajuns în funcții de conducere sau
a jurnalistului devenit moderator TV, reprezintă
exemplul clasic al acestui tip de persoană publică
și de succes ce dovedește carențe impardonabile
în privința bunului-simț și a bunelor maniere.
,,Nesimțitul V.I.P. are alonja notorietății, dar nu se
pricepe s-o valorifice întotdeauna”, menționează
autorul. Întrebarea retorică a cititorului este dacă
mai poate răzbi cineva până în vârful ierarhiei
sociale fără condiția minimă a nesimțirii, ce se
exprimă printr-o doză maximă de tupeu, nepăsare și sfidare. Se pare că competența singură nu
e suficientă, și-n multe cazuri nici nu este necesară! Este adevărat că tupeul nu poate substitui
niciodată competența, iar nesimțirea nu poate
înlocui nicidecum valoarea, dar adesea se impun
totuși în detrimentul lor! Mai ales când acestea
din urmă sunt acompaniate de deja perimatul
bun-simț!
De altfel, decalogul nesimțitului, care este
inserat sarcastic de autor cu intenția de-a parodia un prezumtiv ghid al unei purtări nesimțite,
cuprinde ideatic cam toată gama de caracteristici și expresii consacrate ale unui nesimțit
patologic. ,,Trăsăturile principale care compun

profilul nesimțitului reies din decalogul care
urmează”, consemnează scriitorul la începutul
volumului. ,,Ele se verifică în realitatea imediată
și pot fi identificate lesne de orice observator”,
își asigură apoi cititorul. Pornind de la un
egocentrism cu valențe narcisiste, nesimțirea
genuină se manifestă prin lipsa de decență sau
respect față de valorile etice și sociale comune,
prin lipsa de sensibilitate și empatie față de
drepturile sau nevoile semenilor, prin lipsa de
măsură, tact și bune maniere în relațiile interumane, prin lipsa autocriticii față de propriul
comportament, prin lipsa de discreție în exprimare, dar și prin excesul de tupeu, emfază și
persiflare. Nesimțirea este foarte vanitoasă și
nutrește ambiții mari, chiar dacă utopice. Ea
caută mereu autoafirmarea și are pretenții de
grandomanie, chiar dacă ilegitime!
Tupeul ei provine din faptul că nu este
totuși ignorantă în mod intrinsec, deși adepții
ei nu excelează neapărat la capitolul educație
și cultură. Așa cum apreciază Andrei Pleșu în
cuvântul său introductiv, nesimțiții nu prea
citesc. Dar există și unii nesimțiți citiți, pregătiți
ori chiar erudiți! Nesimțirea nu implică musai
ignoranța, incultura sau prostia. Dacă am compara atitudinea specifică a nesimțirii cu starea de
fapt a prostiei, am ajunge la concluzia că nesimțirea cea tupeistă este mai reprehensibilă decât
prostia cea ingenuă. Căci, spre deosebire de
prostia cea inconștientă și involuntară, nesimțirea este mereu conștientă și benevolă, astfel încât
nu poate fi scuzabilă. De aceea un nesimțit este
mai dezagreabil și mai enervant decât un prost.
Practic, nici nu mai știi ce-ar fi de preferat în
societatea cea pestriță: un nesimțit culpabil sau
un prost inocent! Iată una dintre cele mai ingrate
dileme morale! Că doar paradoxuri sociale și
dileme morale ne propune filosofia nesimțirii!
Filosofia nesimțitului se regăsește deci în
Ghidul nesimțitului al lui Radu Paraschivescu,
dar nu ca o viziune de conduită pilduitoare sau
o valoare etică recomandabilă, ci ca o expresie
beletristică și ludică a unei atitudini indecente,
pernicioase, anormale și criticabile. Nesimțirea dăunează grav sănătății climatului social!
Volumul semnalează tocmai acest pericol
social și disconfort spiritual. Și, poate, vizează
idealist să readucă pe un nesimțit în simțurile
bune și normale. Adică, așa cum opinează același Andrei Pleșu, îi oferă șansa să-și revină
în simțuri văzându-se în oglinda lecturii. Mă
raliez opiniei domniei sale, anticipând că
speranțele sunt însă minime, întrucât șansele
în acest sens sunt efectiv mici. Recomandând
volumul, intuiesc că nu va indispune totuși
pe nimeni. Pe cititorul cu bun-simț, pentru
că nu are motiv, iar pe cel care chiar este un
nesimțit, pentru că pur și simplu nu se simte
ca atare. Iată unul din avantajele nostime ale
filosofiei nesimțirii! ■

N

Scrisul Românesc

Un roman polițist
și ceva pe deasupra

ăscut în 1961, în Austria, absolvent de
medicină și specializat la Viena în psihiatrie pediatrică, Paulus Hochgatterer
e cunoscut publicului cititor de limbă germană
încă de la începutul anilor 2000, drept unul
dintre cei mai notabili autori contemporani de
proză (romanul Über Raben i-a apărut în 2002,
fiind urmat, în 2003, de Eine Kurze Geschichte
zum Fliegenfischen). În anul 2006, el publică Dulceața vieții (Die Süße des Lebens), un remarcabil
thriller psihologic, deopotrivă roman polițist și
excelent text de atmosferă, ce folosește toate
tehnicile narațiunii polițiste, combinate, însă,
printr-o extraordinară artă, cu pagini de profundă analiză a sufletelor personajelor, în care
punctul de vedere și jocul perspectivelor modifică în permanență realitatea și dau alte și alte
semnificații evenimentelor petrecute și faptelor
relatate. Devenită rapid best-seller și extrem de
bine primită de critica literară, recompensată cu
Premiul Uniunii Europene pentru Literatură,
cartea pornește de la un pretext relativ banal pe
tărâmul literaturii detectiviste (o crimă care se
petrece pe neașteptate), însă, dincolo de subiectul
în sine, scriitorul creează o extraordinară frescă
a unui orășel aparent liniștit din munții Austriei,
evaluând, cu finețe și înțelegere, raporturile
dintre oameni, tensiunile latente din comunitate,
dar și modul incredibil în care, uneori, trecutul
poate influența și modela prezentul.
Romanul începe cu descrierea unei scene
de familie, dintr-o seară ce pare, inițial, ca toate
celelalte de după Crăciun. Katherina, o fetiță
de șase ani, își petrece câteva ore liniștite cu
bunicul ei, bând cacao și jucându-se liniștită.
Numai că, la un moment dat, cineva sună la ușă,
bunicul se duce să vadă cine e, schimbă câteva
cuvinte cu cineva, după care se îndepărtează
de casă. Preocupată de jocurile ei, fetița nu dă
importanță momentului, însă observă, după o
vreme, că bunicul nu mai vine și pornește în
căutarea lui. Și îl găsește, lângă hambar, întins
pe zăpadă, într-o poziție nefirească. Deja bătrânul nu mai e în viață. Șocată, Katherina fuge
la părinții ei, se poartă ciudat toată seara, dar
nu spune nimic, astfel încât trupul lui Sebastian Wilfert, în vârstă de optzeci și șase de ani,
va fi găsit abia a doua zi dimineață, zăcând pe
pământ, cu gâtul tăiat. Iar Katherina nu mai
scoate niciun cuvânt, cufundându-se într-o
muțenie care îi determină pe părinții ei să o
ducă la medicul psihiatru Raﬀael Horn. Acesta
și ofițerul de poliție Ludwig Kovacs sunt cei care
vor încerca să elucideze cazul, să descopere criminalul, să înțeleagă ce se ascunde în spatele
acestei înfiorătoare crime, dar și să o ajute pe
fetiță să revină la o existență cât de cât normală.
Cercetările vor fi mult mai anevoioase decât
se credea la început, iar aparent liniștitul orășel
situat nu departe de Viena, unde toată lumea are
impresia că nu se întâmplă nimic, se dovedește

a fi un loc straniu, plin de secrete bine păstrate
și de vechi dușmănii, populat de oameni care,
dincolo de existența lor pașnică, ascund o mulțime de lucruri.
Structurat pe capitole și folosindu-se de
tehnica punctului de vedere, căci, adesea, acestea relatează aceleași fapte (din prezent sau din
trecut) din perspectiva unor personaje diferite și
implicate, într-o mai mare sau mai mică măsură,
în ceea ce se petrecuse, romanul nu doar că are
o intrigă excelent construită, ci demonstrează
și capacitatea autorului de a elabora conflicte
secundare, însă deloc lipsite de importanță și
de a configura un set de protagoniști uluitori –
și doar în aparență obișnuiți.
Dulceața vieții devine, astfel,
pe nesimțite, și un extraordinar text despre viață și,
în egală măsură, o amară
meditație despre abisurile în
care ființa umană riscă să se
prăbușească dacă nu alege,
atunci când trebuie, drumurile corecte. Ia naștere, în
acest fel, un univers uman
întunecat, în care frumusețea peisajului e dublată de
umbrele din sufletele oamenilor și de tainele lor mai
vechi sau mai noi. Iar criminalul ce va fi descoperit abia
în ultimele pagini ale cărții,
așa cum se și cuvine într-un asemenea text plin
de suspans, e construit prin intermediul unei
metafore extrem de pregnante, căci este el însuși
o fostă victimă a unor violențe de nedescris care
îi marcaseră existența. Exersându-și calitățile
de psihiatru, Paulus Hochgatterer nu expune
nimic – fie personaj, fie situație – în tonuri simpliste de alb și negru, ci e întotdeauna atent la
nuanțe, știind, de asemenea, cum să surprindă
și să exprime reacțiile ori deciziile aparent inexplicabile ale oamenilor.
În acest fel, prin fața cititorului fascinat de
poveste, dar și de modul în care este ea relatată,
vor trece, pe rând, figuri stranii și imposibil de
înțeles: o tânără mamă convinsă că bebelușul ei
e diavolul, un călugăr benedictin care încearcă
să-și țină în frâu demonii lăuntrici alergând și
ascultând muzică la iPod, un adolescent gata
mereu să tortureze pisici, un poștaș pensionar
pasionat de albine și așa mai departe. Așadar,
un orășel pașnic și niște peisaje desprinse
parcă din ilustratele turistice, dar o umanitate
tulburată, neliniștită și plină de taine. Totul
descris pe fondul iernii austriece și al atmosferei de Crăciun care, însă, dau senzația că
sunt întoarse pe dos, ca într-un soi de carusel al imaginilor care distorsionează aparenta
liniște a așezării. Scriitorul distruge convenția
pitorescului alpin și smulge, cu curaj și cu o
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perfectă intuiție artistică, vălul (vălurile...) de
deasupra aparentei normalități și tihne, pentru
a evidenția abisul ce se poate ascunde în sufletele oamenilor. Dulceața vieții este, citită în
acest fel, un adevărat labirint al simbolurilor și
semnificațiilor, dar și al trimiterilor livrești, căci
primele capitole ale romanului duc cu gândul
direct la atmosfera unora dintre neliniștitoarele
poeme ale lui Robert Frost, mai cu seamă la An
Old Man’s Winter Night. Asemenea lui Frost,
Paulus Hochgatterer presimte spaima pe care
o emană întunericul unei nopți de iarnă, mai
ales atunci când e privită de la fereastră, prin
ochii unui copil. Remarcabil e și faptul că, până
dincolo de jumătatea textului, cititorului îi este absolut
imposibil să intuiască identitatea criminalului ori să
găsească legăturile ascunse
dintre personajele prezentate
și victima descrisă în primele
pagini ale cărții.
Se poate spune, pe bună
dreptate, că romanul acesta e
preocupat, cel puțin în egală
măsură cu descoperirea vinovatului, de prezentarea vieții
și mai cu seamă a gândurilor
locuitorilor așezării montane
unde are loc totul. Existența
umană într-un spațiu izolat
este excelent descrisă, iar
jocul unghiurilor de vedere dă viață paginilor
în care totul e privit prin ochii personajelor
centrale ori ai celor secundare, figurile mai
mult sau mai puțin notabile ale orășelului a
cărui liniște a fost spulberată de crima care îi
marchează pe toți. În plus, Horn și Kovacs,
cei implicați în investigație, sunt extrem de
convingător descriși, cu toate preocupările lor
profesionale sau personale, cu micile sau mai
marile dezamăgiri ori bucurii care le colorează
existența. Căci Hochgatterer nu scrie doar un
excelent roman polițist, ci intenționează – și
reușește! – să se apropie de sufletul omenesc și
să-i surprindă toate complexitățile și contradicțiile. Dar și să evalueze efectele pe care suferința
trecută sau prezentă le are asupra oamenilor
însingurați, care, nu o dată, i-au făcut pe semenii lor să sufere; și, deopotrivă, să mediteze cu
privire la urmările pe care violența fizică ori
emoțională poate să le aibă asupra copiilor – iar
cazul micuței Katharina este întru totul edificator în acest sens. Dovadă că, după cum afirma
Beatrice Simonsen, „scriitorul austriac dispune,
ca psihiatru, în Dulceața vieții, de instrumentele
ideale pentru a lumina toate obscuritățile psihologice și are, în plus, o iscusință scriitoricească
ce înalță cartea deasupra oricărei trivialități.” ■
Paulus Hochgatterer, Dulceața vieții. Trad. și note de Lorin
Ghiman, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020

18

Poezie

Scrisul Românesc

Nr. 7 (215) ♦ iulie 2021

Asta este prima parte.
A doua: nu vreau să fiu arsă.

Louise
GLÜCK

3

Poeta Louise Glück este laureata Premiului
Nobel pentru Literatură pe anul 2020.
S-a născut în 1943 la New York, bunicii
materni (Henrik Glück și Theresa Moskovitz) au
fost evrei maghiari care au trăit în Valea lui Mihai
din Bihor și au emigrat în America în anii 1900. La
78 de ani are publicate 12 volume de poezie și două

Averno
Averno. Numele antic: Avernus. Un mic lac, într-un
crater la 10 mile vest de Napoli; Considerat de
romanii antici ca fiind intrarea în lumea de dincolo.

1
Mori când îți moare spiritul.
Altminteri, viețuiești.
Poate nu faci mare lucru, dar continui să fii –
Nu prea ai de ales.
Când spun asta copiilor mei
Mă ignoră.
Oamenii în vârstă, gândesc ei –
Fac asta mereu:
Vorbesc despre lucruri ce nu se pot vedea
Că să mascheze pierderea celulelor din creier.
Își fac cu ochiul;
Ascultă-l pe bătrân vorbind despre spirit
Pentru că nu-și mai amintește
cum se spune la scaun.
Este îngozitor să fii singur.
Nu să trăiești singur –
Să fii singur, să nu te audă nimeni.
Îmi amintesc cuvântul pentru scaun.
Vreau să spun – pur și simplu nu mă interesează.
Mă trezesc gândind
Trebuie să te pregătești.
În curând spiritul se va preda
Toate scaunele din lume nu te vor ajuta.
Știu ce vorbesc ei când eu nu sunt în cameră.
Ar trebui să văd pe cineva, ar trebui
Să iau una din noile doctorii pentru depresie.
Îi aud, în șoapte, cum se gândesc
să împartă costurile.
Și vreau să strig
Voi toți trăiți într-un vis.
Destul de rău, gândesc ei, să mă vadă
destrămându-mă.
Destul de rău și fără prelegerile ce le aud zilnic
De parcă aș fi îndreptățită să știu toate astea.
Hm, același drept îl au și ei.
Ei trăiesc într-un vis, iar eu mă pregătesc

de eseuri despre poezie. A obținut premii importante precum: Pulitzer, National Book Award,
Bollingen Prize, National Book Critics Circle
Award, de două ori beneficiară a bursei Fundației
Guggenheim, în 2003-2004 a fost Poeta Laureată
al Statelor Unite, decorată cu Medalia National
Humanities de către Președintele Obama…

Să fiu o stafie. Vreau să strig
Ceața s-a ridicat –
Este ca o nouă viață:
nu ai niciun rol în ceea ce va fi;
știi ce va fi.
Gândește-te la asta: șaizeci de ani
de stat pe scaune. Iar acum spiritul muritor
căutând pe față, fără teamă –să ridice vălul.
Să vezi de câte te desparți.

2
Nu m-am întors acolo multă vreme.
Când am revăzut câmpul, toamna se sfârșise.
Pe aici, toate se termină înainte de a începe –
Bătrânii nici măcar nu mai au haine de vară.
Câmpul era acoperit cu zăpadă imaculată.
Niciun semn despre ce se întâmplase aici.
Nu știai dacă fermierul
A replantat ceva sau nu.
Poate a renunțat și s-a mutat.
Poliția nu a găsit fata.
După o vreme au spus că s-a mutat în altă țară,
Într-una unde nu au câmpuri.
Un asemenea dezastru
Nu lasă semne pe pamânt.
Și oamenii la fel – cred că li se dă
Un nou început.
Am stat vreme îndelungată uitându-mă în gol.
După un timp, am observat ce întuneric era,
ce frig.
Un timp îndelungat – nu știu cât.
Odată ce pământul se hotărăște
să nu mai aibă memorie
Timpul pare cumva fără rost.
Dar nu și pentru copiii mei. Mă urmăresc
Să îmi fac testamentul; le e teamă că statul
Le va lua totul.
Ar trebui să vină cu mine uneori
Să privească acest câmp acoperit de zăpadă.
Totul e scris acolo.
Nimic: nu am nimic să le dau.

Pe de o parte, sufletul hălăduiește.
Pe de alta, ființele viețuiesc în frică.
Între ele, hăul dispariției.
Unele fete tinere mă întreabă
Dacă vor fi în siguranță lângă Averno –
Le este frig, vor să meargă undeva la sud
pentru o vreme.
Spune una din ele, ca o glumă,
dar nu prea departe la sud –
Le spun, e la fel de sigur ca oriunde
Și asta le face fericite.
Ceea ce înseamnă că nimic nu e sigur.
Te urci într-un tren, dispari.
Îti scrii numele pe aburii de pe fereastră, dispari.
Locuri ca astea sunt pretutindeni,
Locuri în care intri de tânără,
De unde nu te mai întorci.
Precum câmpul care a ars.
Apoi, fata dispare.
Poate nu a existat,
Nu avem nicio dovadă în niciun sens.
Tot ce știm este:
câmpul a ars.
Asta am văzut.
Așa că trebuie să o credem pe fată
Altminteri ar fi doar forțe ce conduc pământul
Pe care nu le înțelegem.
Fetele sunt fericite, gândindu-se la vacanța lor.
Să nu luați trenul, le zic.
Își scriu numele pe fereastra aburită a trenului.
Vreau să spun: sunteți fete bune,
Încercând să vă lăsați numele în urmă.

4
Am petrecut întreaga zi
navigând pe arhipelag,
insule mici ce erau
parte din peninsulă
până când s-au separat
în fragmentele pe care le vezi acum
plutind pe apele mării de nord.
Păreau un loc sigur,
poate pentru că nimeni nu putea locui pe ele.
Mai târziu am stat în bucătărie
privind cum se lasă serara și zăpada.
Întâi una, apoi cealaltă.
Am devenit tăcuți, hipnotizați de zăpadă
ca și cum un soi de turbulență

→
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Șt. O. Iosif:
Interior burghez, conduită de plictis

L

a Șt. O. Iosif nevoia de a obține liniște
în căminul familial e proiectată în
poemul Semnale. Deși pare a avea tot
ce își dorește, fapt observabil în ținuta de casă,
adaptată la condiții de relaxare: „Stau în halat”,
poetul totuși nu are un corespondent al inimii,
pe care și încetează a-l mai căuta. Disperarea de
a se omorî în sine însuși, din cauze menționate:
lenea, monotonia, somnul ca povară, e atenuată de vreme, ale cărei semne, precum ploaia de
primăvară, dau o nădejde poetului însingurat.
Regăsim în versurile acestea: „Stau în halat”,
„Mi-e lene rău; urâtul mă omoară”, „Mă culc
s-adorm”, evocări de interior burghez, asemănător celui despre care a mai scris Ionel
Teodoreanu în cărțile despre propria adolescență, petrecută în parte, în casa bunicilor, o
rădăcină bacoviană, dar la alți parametri, de
caldă consolare la auzul ciripitului rătăcitei
rândunici prin pod: „Eu joc de bucurie prin
odaie,/ Și-n pod o rândunică-mi ciripește... ”.
Atmosfera în care poetul își dumică starea e
pozitivă, deși izolarea frapantă îi împresură ființa.
Într-un asemenea repaus, poetului nu-i trebuie
chip de om în preajmă, ci o schimbare a vremii,
care să-i ofere posibilitatea ieșirii din casă.
Poemul nu e încadrabil în sămănătorism.
Odaia, din care se poate pleca oriunde, fie la
o cafea, fie la cinematograf, în niciun caz pe
câmp, e un simbol oximoronic: „Nu plouă,
norii, nici nu vor să treacă.../ Stau în halat, privind mahmur afară;/ Mi-e lene rău; urâtul mă
omoară;/ Deschid fereastra: pâcla mă îneacă.//
Mă culc s-adorm, dar somnul mi-e povară;/ O

→ până acum ascunsă
devenea vizibilă.

Acum noaptea a dezvelit ceva –
În tăcere le puneam prietenilor
de încredere acele întrebări
rostite dintr-o oboseală adâncă,
fiecare sperând că celălalt știe mai mult
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dimineață umedă, posacă,/
Pătrunde în odaia mea
săracă.../ O, de s-ar faceodată primăvară!”.
Raportarea la cosmos,
la fulgerul „scăpărat”, insinuează înlocuirea titanilor,
respectiv a lui Prometeu, cu
sfântul Ilie care se implică
în dinamica fenomenelor
naturale: „Dar fulger alb a
scăpărat în zare:/ Se mișcă
norii, izbucnește ploaie:/
Prelung și surd un tunet
vuie, crește”.
Mult așteptatul aspect
primăvăratic al naturii îl
regăsim în textul April,
când poetul iese în stradă
și contemplă noua configurație a mahalalei,
cu inima, într-o destindere în acord cu anotimpul primăvara. Gestul nu rămâne singular
în literatura noastră și este succedat, relativ
imediat, de G. Bacovia, care însă are înclinația congenitală de a valorifica liric elementele
care degradează natura și determină omul la
meditație și la recunoașterea limitelor. Peisajul
volitiv, regăsit în exterior, îi conferă poetului
sentimentul de acasă, deși el se va situa între
aspecte divergente: suma de negustori avizi
de câștig și izolarea încă a unui artist (obligat
să se izoleze, pentru că nu deține haine corespunzătoare de ieșit în lume). Legătura dintre
băiatul „sărac” și hărmălaie se face prin topirea

țurțurilor, ale căror fărâme de
apă reflectă până jos, la trecători, strădania locuitorului de
la mansardă: „De un ceas se
chinuiește/ Ca să vâre ață-n
ac”. În Semnale, varianta
aceasta nu exista, decât a fulgerului traversând mitologia,
ca un blitz de la vreun aparat
de fotografiat. În traiectoria
lui, fulgerul a mai luminat
pasaje din realitate.
În April, există o diferență
de viziune asupra lucrurilor: negustorii nu țin seama
de aspectul vestimentar,
sunt „zdrențuroși”, pe când
artistul migălește de zor la
pantalonii „de dril”, asigură
o decență minimală propriei apariții: „Negustorii zdrențuroși/ Țipă cât îi ține gura:/ – Hai la
ghiocei frumoși!// În mansardă locuiește/ Un
artist. Băiat sărac/ De un ceas se chinuiește/
Ca să vâre ață-n ac”. Când încearcă satirizarea
unor aspecte sociale, Șt. O. Iosif nimerește în
note în marginea ironiei (afirmate în glumă):
„Acolo, noaptea, se zărește/ Lumină până dinspre zori,/ Și toată casa auiește,/ Acolo cântă
trei surori!// Lucrează-ntr-una la dantele,/ Pe
deget firul răsucind,/ Și se îndeamnă în de ele/
Când gândurile le cuprind.// Ah! Migăli-veți
toată viața/ Dantele pentru cei bogați?/ Abia
vi se plătește ața/ Pe care voi o cumpărați”
(Surorile).■

Numai înțelesul nu a fost descoperit.

și revine la viață anul următor
ca și cum nimic neobișnuit nu s-ar fi întâmplat.

5
După prima iarnă, câmpul a început
să crească din nou.
Dar fără brazde ordonate.
Mirosul de grâu persista, ca o aromă întâmplătoare
amestecată cu diferite buruieni, pentru care
nu a fost încă găsită nicio folosință umană.

Și când nu era așa, speram
că împărtășirea părerilor va crea o perspectivă. Era surprinzător – nimeni nu știa
unde a plecat fermierul.
Unii credeau că a murit.
Oare merită să fii forțat
să realizezi că vei muri?
Cineva spunea că are o fiică în Noua Zeelandă,
Oare este posibil să ratezi marea șansă a vieții tale? și s-a dus să crească
nepoți în loc de grâu.
Astfel de întrebări.
Natura, după cum se vede, nu este ca noi;
nu are o magazie de amintiri.
Zăpadă grea. Noapte întunecată
Câmpul nu se sperie de chibrituri,
transformată în aer alb dens.
de fete tinere. Nu își amintește
nici brazdele. Este ucis, ars,
Ceva ce nu văzusem era descoperit.

Fermierul se uită în gol pe fereastră.
Poate în Noua Zeelandă, poate în altă parte.
Și se gândește: viața mea s-a sfârșit.
Viața lui era parte din acel câmp;
nu mai crede să scoată nimic
din pământ. Pământul, crede el,
l-a învins.
Își amintește ziua când a ars câmpul,
nu dintr-un accident, crede el.
Ceva în adâncul lui spune: Pot să accept,
mă pot lupta cu asta după o vreme.
Momentul îngrozitor a fost în primăvara
când munca lui a fost distrusă,
când a înțeles că pământul
nu știa cum să jelească, ci, în loc de asta,
se va schimba.
Și va continua să existe fără el.
Traduceri de Alexandra CARIDES
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I

„Lunca de cobalt”
în sonetele lui Ion Pachia-Tatomirescu

on Pachia-Tatomirescu impresionează
din nou iubitorii de literatură cu volumul Sonetele luncii de cobalt, apărut anul
acesta la editura timișoreană, Waldpress. Cel
ce-și asumă supranumele de „Dac-Pandur al
Piramidei Extraplate de Tibissiara” surprinde
cu o sumă de sonete care, în mod sigur, poartă
în ele misterul unei moșteniri, în special, pe
ascendență dacică, și unde eruditul autor se
zbenguie lejer într-o zonă mai puțin accesibilă
multora dintre noi.
Să nu trecem cu vederea și faptul că pe
lângă cele Nouă sonete din „Cartea de Aur” a lui
Făt-Frumos, cu o închidere în „Glossă”, ce constituie pretextul sub care apare volumul, dăm și
de Sonet-ode [ale] celor cinci
împărați din curcubeu.
Volumul mai cuprinde
Unsprezece psalmi-sonete
la îndiminețirea luncii de
cobalt în Dacia, Grădina lui
Dumnezeu, la care se adaugă
Anul glosalmilor din Cogaion,
Doisprezece zalmiori pentru
Gura de Rai și un rondel al
mierlelor de Prier/Florar și
105 trisalmi și micropoeme-haiku, încheindu-se cu
105 salmi pentru înrăzărirea
celui de-al LXXV-lea ocol al
Soarelui.
Lecturând acest cuprins
al volumului, ești tentat
să te lași păgubaș, să nu te
afunzi copios în lectură.

Mare greșeală, pentru că arareori ai să găsești
un jurământ de credință mai bine rostit în
versuri, ca la Ion Pachia-Tatomirescu: „Popor
Valah, n-am vorbele deșarte,/ cu Verb de jar
eu te binecuvânt,/ că-mi ești și cel mai vechi
cuvânt-pământ,/ ivind în Cogaion celesta
carte…!”.
Autorul dovedește că stăpânește spațiul
și timpul cu asupră de măsură, de parcă s-ar
fi născut din pântecele universului, unde a
deprins să rodească sonete, ode, psalmi sau zalmiori. Iar când se oprește pe câmpia visărilor în
haiku, dăm peste rostiri pe care poeții niponi ar
fi fost bucuroși a le găsi: „Cu spuma-laptelui,/
ciorapii zeiței/ duc fluturii-n lunci”.
Gândul sprințar,
ludic, îl face pe autor
să exclame: „Dacă ieși
din mine,/ pune-ți pe
umeri/ curcubeul-fular…”, sau „De ești
vultur, hai/ în cer,/ să
ne batem/ pentru fulgul
d-aur...!”.
Ion Pachia-Tatomirescu are în sipetul său
adevărate temple stranii, din alte lumi, în care
„Creștinismul cosmic” se
dorește a fi centrul lumii,
acolo unde vlahii stau ca
vrăjiți, purtând în sufletul lor moștenirea dacă.
Numai dacă ne
lăsăm cotropiți de …

Cărți primite la redacție
• Mircea Daneliuc, Coma hindusă, Alexandria, Ed. Publishing House, 2021, 348 p.
• Constantin Cubleșan, Bartolomeu Valeriu
Anania: cărturarul (1921-2021), Cluj-Napoca,
Ed. Casa Cărții de Știință, 2021, 212 p.
• Dan Grădinaru, Eminescu, București, Ed.
Nord-Sud, 2013, 502 p.
• Gianfranco Calligarich, Ultima vară în oraș,
Iași, Ed. Polirom, 2021, 208 p.
• Radu Paraschivescu, Ghidul
nesimțitului, Ed. a V-a, București, Ed.
Humanitas, 2019, 192 p.
• Paulus Hochgatterer, Dulceața
vieții. Traducere și note de Lorin
Ghiman, Cluj-Napoca, Ed. Casa
Cărții de Știință, 2020, 232 p.
• Monica Săvulescu-Voudouri,
O lume, două lumi, București, Ed.
Tracus Arte, 2019, 130 p.
• Gheorghe Fabian, O viață &
un destin: Filarmonica „Oltenia”,
Vol. îngrijit și prefațat de Nicolae

Marinescu, Postfață de Eugen Petre Sandu, Craiova, Ed. Aius, 2021, 150 p.
• ***, Un secol de poezie română scrisă de
femei, II (1945-1989), antologie de Alina Purcaru și Paula Erizanu, fotografii de Lucia Lupu,
Chișinău, Ed. Cartier, 2020, 368 p.

Cuprinde poezii semnate de: Margareta Sterian, Margareta Dorian, Nina Cassian, Constanţa Buzea, Ana
Blandiana, Gabriela Melinescu, Ioana Bantaş, Doina
Uricariu, Florenţa Albu, Ioana Diaconescu, Cristina Tacoi, Nora Iuga,
Angela Marinescu, Aurelia Batali,
Irina Mavrodin, Grete Tartler, Eta
Boeriu, Iolanda Malamen, Marcela
Benea, Cornelia Maria Savu, Daniela Crăsnaru, Ştefania Plopeanu,
Carolina Ilica, Leonida Lari, Valeria
Grosu, Mariana Bojan, Liliana Ursu,
Ileana Zubaşcu, Denisa Comănescu,
Luminiţa Cioabă, Doina Cornea,
Gabriela Negreanu, Ioana Ieronim,
Ioana Crăciunescu, Mariana Marin,
Marta Petreu, Carmen Firan, Mariana Codruţ, Elena Ştefoi, Dora Pavel,
Magda Cârneci, Lorina Bălteanu.

„Verbul în fotonii/ din armonia sferelor, ochimură,/ când nestematele,-n celesta gură,// iar
se rostesc pentru semănătură/ la îmbrădații
cerbi, ori în peonii/ papirusului beznei…! Ning
eonii…”, suntem binecuvântați cu bagheta
fermecată, stăpânită de acest „tarabostes” din
Cogaion/Sarmisegetusa.
Deși autorul se lasă vrăjit de frumusețea
rostirilor poetice, nu trece cu vederea faptul
că este și un distins teoretician al literaturii
române și vine cu detalii despre definiția salmului: „cea mai scurtă formă fixă din istoria
poeziei universale, pe care am descoperit-o
în tezaurul folcloric pelasg > valah transmis
dinspre Școlile oralității culte ale Zamolxianismului anticei Dacii…”.
Interesantă este și contribuția sa în călătoria
spre împlinire, pentru care are girul reputatului
Miron Radu Paraschivescu, dar și recunoașterile
unor scriitori ca Marian Popa sau Vladimir Streinu.
Faptul că Ion Pachia-Tatomirescu contribuie la colecția „Cosmografii” nu face decât
să-mi întărească bănuiala că va exista suficient de mult curaj pentru un cititor avid de
„drumul grunjos”, de a se aventura în tainele
lecturii unui volum special, construit după
chipul și asemănarea profesorului de-a ținut
cu tot dinadinsul să adune în preajma sa
cunoscătorii.
Pentru a înțelege mai bine opera „dac-pandurului” trebuie să ne oprim din când în când,
să mai deschidem și alte surse de inspirație, sau
de cunoaștere a adevărului formării poporului nostru, căruia autorul pare să-și fi dedicat
întreaga viață. ■
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Scrisul Românesc
concurs de debut
Se adresează celor care nu au împlinit 35
de ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis atașat manuscrisului imprimat pe hârtie și CD-ul cu textele respective. El
va cuprinde numele și prenumele concurentului,
data de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise, până la data de 1
sept. 2021, pe adresa: Revista – Editura „Scrisul
Românesc”, str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763

Poezie

Scrisul Românesc

Poeme
Întrebări în aşteptare
A nu ştiu câta Lume Nouă
se ascunde în genele sau în
pumnii noștri fertili, încât
nu vom da de ea nicicând,
preferând să asistăm orbi
la geneza
sticlelor care nu vor fi
umplute niciodată, în care
nici întârziaţii istoriei nu-şi
vor trimite mirosurile.
Teatrele se vor refugia în
dulapuri abia evacuate,
comediile rămânând doar
cu misiunea de a dezvălui
cum reușește praful să urce
pe scara socială. Singurul
erou de tragedie va fi stropul
de vin scăpat din pahar în
mijlocul scandalului.
Iar la urmă va fi detunată
bomba care va pune capăt
tuturor numelor şi fantomelor
cu care se droghează sinapsele,
întrebările din totdeauna
ascunzându-se în ziduri şi
prefăcându-se în licheni pentru
a supravieţui.

Naşterea poeziei
Nu era nevoie de nicio
revoluţie pe la marginea
buruienilor tolerate de
istoria care, de regulă

împăciuitoare, se preface
mereu că prinde
trenul,
nici de păduri pe care
să ni le imaginăm vorbind
înfundat despre modul cum
celor care nu și-au
împrăştiat bibliotecile
la timp,
mai ales că majoritatea
moleculelor din oameni
adoptaseră drept steag
de onoare un preș pe
care nimeni nu a călcat
de rușine până acum,
poporul fiind mai mult
preocupat de cum vor
arăta continentele peste
cinci milioane de ani.
Trebuia, în definitiv,
doar să cadă o frunză
dintr-un copac plantat
numai pentru de-ale
burţii,
iar un ins fără ocupaţie
să citească pe burta frunzei
toate literele din alfabet,
urmând ca, după toate
potopurile plictisitoarele de
peste toamnă,
să rămână din frunză doar
literele, împrăștiate până peste
Ecuator,
iar din ele noi să facem romanţe
un pic eterne pentru cimitirile
goale.

Împrejurare lichidă
Toate lucrurile căpătaseră
urechi, dar nimeni și nimic
nu mai reușea să audă nici
măcar cum se rup bombele
pentru a trata inutil niște
fabrici sau vânzătoare.
Nici seismele nu mai treceau
deloc prin urechi, se luau
direct la harţă cu frica de
frontiere ale fiecăruia
dintre plămânii noștri.
Strategii în formă de organe
la orizont!
Telefoanele nu mai sunau,
embrionii vorbelor se
prefăceau în scoici pe care
nostalgicii le vor aștepta mereu
înainte de botezul focului,
pricopsindu-se după aceea cu
grăsimea ce iese din toate
tragediile în care nu există
nicio replică.
La urmă de tot, ne dădeam
seama că oricum lumea nu
s-a schimbat absolut deloc,
căci și înainte plictiseala era
tăcută atunci când ne obliga
să ardem pozele în care,
mai muţi decât până și în
faţa tribunalelor în formă
de microfon ori pușcă,
apăream sărmanii de noi
cu o carte în mână.

Cărți apărute la Scrisul Românesc
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Alexandru-Valentin
PETREA

Carantinare
Una este dorinţa de a
aprinde focul, iar
alta este ruina cocioabei
incendiate acum un secol.
Dar ambele trebuie
de la un timp să stea
numaidecât în casă,
obligate fiind să-și
ispășească vina pentru
plastilina din care,
mereu cu apocalipse
în stomac,
şi-au confecţionat miturile doar
dându-se cu capul de pereţii
niciodată goi.
S-au adunat prea multe roluri
jucate corect, terenul de nicăieri
zăcând pregătit pentru nașterea
unor sfinţi despre care nu se
va ști nimic niciodată,
impresionând numai prin
uitătura cu care ne vor confirma
dorinţa de a ieși din casă
fără chiar nicio mitologie
în mână.
La urmă de tot, carantina
va naște un nou Goliat sau
Tezeu, folositori numai pentru a
ne distruge zidurile propriilor
case și a ne învăţa că libertatea,
precum orice abur util,
se naște din cuvinte amestecate
în stradă şi pe paturi aşezate direct
pe groapa de gunoi. ■
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Ion
PARHON

omentul mult așteptat al revenirii
teatrelor la normalitatea post-pandemică a coincis la Târgu Jiu cu un
amplu și mai puțin obișnuit spectacol în...
aer liber, pe un spațiu feeric din vecinătatea
malului Jiului, la ceas de noapte, prilejuit
de împlinirea celor două secole de la Revoluția din 1821 și de la tragica ucidere, apoi
decapitare a eroului gorjean legendar Tudor
Vladimirescu. Sub genericul „Cazul Tudor Vladimirescu”, am asistat la un spectacol complex,
cu o alcătuire teatral-muzical-coregrafică, al
cărui sincretism, înfățișat într-o succesiune pe
alocuri cinematografică, a scos la iveală atât
semnificația evenimentelor iluminate prin
jertfa protagonistului, cât și îndreptățita putere
prin care aceasta și-a aflat un loc de fierbinte
respect din partea urmașilor.
Dincolo de acele episoade viu colorate
dedicate ambianței social-politice atât de
frământate, implicării marilor puteri și a
suveranilor acestora în mersul istoriei, de
suferințele celor aflați sub vremi, de atașamentul vrednicilor panduri ori de trădările ce au
marcat tragicul sfârșit al căpeteniei lor, după
intrarea triumfală în București, de procesul
de la Târgoviște și consecințele sale, spectacolul impresionează prin virtuțile poematice
și dramatismul unei tulburătoare povești de
iubire dintre Tudor și logodnica lui, care conferă întregului discurs o binevenită altitudine
artistică și emoțională.
Populat de numeroase interstiții muzical-coregrafice, de secvențe cu iz de ritual sau
de oratoriu, alternând monologul și dialogurile tranșante cu scenele de grup, spectacolul
se încheie cu o imagine greu de uitat, ce transcende evenimentele și destinul personajelor:
pe firul apei vegheat în noapte de razele Lunii,
se zărește aievea barca mitologicului Caron,
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Istoria ca un spectacol viu
purtând sufletele nefericiților îndrăgostiți către limanul fără întoarcere,
dar îndumnezeit prin tot ce a însemnat
jertfa lor, ca o amintire emblematică
pentru suferințele, credința și speranțele unui popor la un viitor demn de
creștineasca lui alcătuire.
Departe de a nesocoti momentele
mai puțin izbutite, în bună măsură
explicate de dificultățile acestui spectacol monumental, cum au fost unele
lungimi, ivirea senzației de repetare
a mișcării scenice sau de explicitare
a simbolurilor și, mai ales, acele
momente când filonul muzical datorat talentatei trupe „Bucium” risca
să acopere fragmentele din textul cu
minunate reverberații proprii liricii
populare, spectacolul își află în final
o binemeritată răsplată odată cu aplauzele și cu participarea spectatorilor
la acel refren coral: „Logodiți în cer,
precum pe Pământ/ Nicio taină nu-i
mai desparte/Împărtășesc același legământ/ Dincolo de viață și de moarte.”
Detașat de istorismul sufocant și
de sloganurile unor manifestări scenice votive de dinainte de ’89, acest
demers viu inspirat de un fapt istoric
încununează eforturile organizatorilor
prin valoarea sa artistică și omagială.
Meritele revin deopotrivă Teatrului
„Elvira Godeanu” (manager Cosmin
Brehuță-Ciobănuc), Primăriei și
Consiliului local Târgu Jiu, care au
sprijinit și finanțat întregul proiect,
și realizatorilor acestuia, în frunte
cu Gavriil Pinte (scenariu și regie),
Roxana Ionescu (scenografie), Andi
Dumitrescu (muzică originală), Formația „Bucium” (interpretare live),
Mălina Andrei (coregrafie), Adrian
Buliga (ligt-design), Gheorghe Gorun
(consultant istoric), Ion Cepoi (secretar literar), Iani Gârbaciu (consultant
artistic).
O distribuție numeroasă și în
chip manifest dăruită evenimentului ne-a oferit prilejul de a remarca
adeseori izbutințele interpreților,
fie în roluri individuale, ca Mihai
Rădulea (Tudor), Oana Marinescu (Logodnica), Cosmin Brehuță (Ipsilanti), Eugen
Titu (Guvernatorul Olteniei, Boierul), Cristinel Dobran (Asasinul, Iancu Jianu), Mădălina
Ciobănuc, Monica Sfetcu, Georgiana Enache
(Revoluția), Dan Calotă, Dan Dobroiu, Tedi
Popescu (suveranii Europei),Vlad Rădulea
(Celălalt Tudor), Ion Alexandrescu (preot),
Gheorghe Drăghescu (prietenul lui Tudor),
fie în grupul tălmăcitorului sensibil al

evenimentelor, aidoma „corului antic”, alcătuit din Cornelia Diaconu, Rodica Gugu
Negrescu, Adelian Puzdrea, Luminița Șorop,
Simona Urs, Lulu Trăsnea, și alții.
După primele sale reprezentații din actuala
stagiune, aflăm că spectacolul cu „Cazul Tudor
Vladimirescu” va reveni în fața publicului în
luna august. Nădăjduim că va avea cel puțin
același succes, pe care l-a înregistrat în seara
prezenței noastre acolo. ■
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Ce e cu adevărat absurd?

C

um arată schițele lui Caragiale într-o
lume întruchipată de Ionesco? Probabil absurd, în sensul cel mai prielnic al
cuvântului, având în vedere lumea dezasamblată creionată de acesta. Umorul lui Caragiale
șoptește ironic dintr-un „illo tempore” că viața
e absurdă și în dimensiuni paralele, chiar dacă
absurdul are, poate, altă sorginte.
Cumva, experimentul teatral gândit de
Alexandru Boureanu, care semnează regia
acestui spectacol în care își dau concursul
tinerii actori la început de drum, își găsește o
explicație pentru felul în care a fost „generat”
într-un citat din Eugène Ionesco pe care îl regăsim în prezentarea piesei.
„Cred că existența este absurdă. Nu cred că
viața este absurdă. Istoria nu este absurdă ci
logică. Ea poate fi explicată. Putem spune de
ce se întâmplă anumite lucruri. Nu în cadrul
existenței există absurd, ci existența în sine mi
se pare imposibilă”.
Aceste rânduri devin ipoteza fundamentală
pentru un spectacol în care colajele din Ionesco
și Caragiale se armonizează într-un tablou ce
integrează cotidianul într-un absurd care părea
bine delimitat de sfera evenimentelor „realiste”.
Ce e cu adevărat absurd? ne întreabă echipa
din spatele acestui proiect. Ionesco? Oamenii de

keanos
Revista Viața Românească (nr. 6, iunie
2021) se deschide cu editorialul Un război de
cine știe câți ani, semnat de Nicolae Prelipceanu,
prin care susține că Pandemia, care nu se mai
termină..., a scos la iveală gradul de educație
al cetățenilor multor țări, insistând pe cel din
țara noastră. Foarte multe eseuri și comentarii
critice: Irina Petraș (Lucian Blaga ‒ moartea și
jocul), Ion Bogdan Lefter (Monografii despre
contemporani), Ion Cocora (Cotidian și mit în
teatrul lui D. R. Popescu), Ovidiu Ivancu (Cât
de inutilă este originalitatea literară?!).
În Instantaneele Caragiale, Dan Gulea
aduce în actualitate activitatea de ziarist
a marelui clasic pornind de la rubrica din
„Moftul Român”, iar Geo Vasile prezintă pe

altă dată? Oamenii de acum? De mâine?
Într-o lume în căutare de explicații
și raționamente, într-o lume care vrea
să domesticească haosul și să înfigă în
orice săgeata logicii, pentru a da sens
existenței, ni se propune să renunțăm
la această misiune sisifică și să luăm
totul ca atare. Nu sens trebuie căutat,
ci mai degrabă semnificație. Nu din
rosturi să facem stâlpi pe care să ne
sprijinim în căutarea echilibrului, ci
din clipe luate ca atare.
În Cântăreața Cheală, timpul nu
curge, lucrurile doar „se întâmplă” în tablouri
non-cursive. Iar de această dată, prin îmbrățișarea cu Caragiale, adăugând planuri noi.
Nonsensul își capătă sensul tocmai din alăturarea de situații care se dezic unele de altele,
din fragmente răsfirate care participă la un
mozaic fără finalitate, un mozaic al celor care
sunt fără să trebuiască explicate, ca viața. De
fapt, sensul este în nonsensul pe care învățăm
să ni-l asumăm. Învățând să trăim cu el, ca și
când am face imunoterapie existențială.
O cântăreață nu tocmai cheală, violonistă,
împarte linia temporală în segmente fără pretenții de fir logic, dezvăluind, printre scenele
ionesciene, momente și schițe.

Gazetarul Eminescu, insistând pe perioada
din tinerețe când poetul lucra la ziarul conservator „Timpul” și, alături de cronicile
politice, publica cronici teatrale. Atrage atenția eseul lui Liviu Bordaș ‒ Mircea Eliade și
corespondenții săi, cu referire la
Gheorghe Brătescu, iar Dumitru
Radu Popa, în Fuga, se referă la
filmul cu titlul omonim realizat
pe un scenariu din opera lui
Bulgakov (în principal piesa de
teatru Fuga și romanul Garda
Albă), o producție Mosfilm din
1970, care la vremea respectivă
a trecut aproape neobservat și
care trebuie revăzut. Spre final
merită lecturate încă două articole: Bilanțul unui nonagenar,
în care Gh. Grigurcu se referă
la cartea lui Niculae Gheran La
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Astfel alcătuit, spectacolul devine un amestec de culori care lasă să se întrevadă frumos
valențele artistice ale studenților Departamentului de Arte al Universității din Craiova, fiind,
astfel, și un proiect pedagogic care își atinge
țelul de a devoala calități și vulnerabilități. Iar
calități sunt, spre fericirea viitorului lor public.
Ca o particularitate, am constatat o expresivitate facială mai puternică decât la generații
anterioare, dar și o stăpânire mult mai bună pe
partea de gestică. Amintesc aici, subiectiv, pe
Alexandra Mihalcea și Cătălin Blendea, care
reușesc un excelent cuplu domnul și doamna
Martin. Excelent este și Mihai Viță (Căpitanul de
Pompieri), iar Delia Toader a atras atenția și aici,
și în Pescărușul, lăsând o amprentă
încă neclară, dar totuși palpabilă, un
„je ne sais quoi” pe care aștept să îl
definesc cu alte ocazii.
Ajutată de minunatele costume
semnate de Vanessa Beca, scenografa piesei, distribuția poate
întâmpina fără probleme exigențele unui public critic și îmi lasă
senzația că generațiile de actori
crescute la Craiova devin mai interesante cu fiecare promoție. ■
spartul târgului, precum și Adevărata anvergură a primului simbolist, în care Nicolae Mecu
face o analiză a operei lui Ștefan Petică, poetul
pe care G. Călinescu îl includea în Istoria... sa.
La „Miscellanea”, Laura Guțanu semnalează
câteva momente importante
de istorie literară, precum
Legenda unei mari iubiri,
respectiv Mihai Eminescu ‒
Veronica Micle, și Nuduri
și semne, cu unele referiri la
volumul lui Nichita Stănescu
Noduri și Semne. Iulian Bitoleanu, în articolul Basarab
Nicolescu și transdisciplinaritatea, analizează volumul, din
2012, Basarab Nicolescu, sub
semnul septenarului de Petrișor Militaru și Luiza Mitu.
Red.
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Atelier de artist

Vincenzo Bianchi,
un spirit dedicat artei

V

incenzo Bianchi este artistul
imposibilei evaluări, a iluzoriei catalogări ba chiar a futilei
repertorizări. Artistul italian Vincenzo
Bianchi nu poate fi așezat pe o listă,
analiza critică în cazul său este inutilă
pierdere de vreme. Până și a-i tria ori
ordona opera este zadarnică strădanie,
la el totul este esențial, nimic nu este de
neglijat. Ce este secundar ori minor, ce
este gratuit ori fără rost este imposibil
de decelat, din toate operele sale emană
generozitatea, altruismul și noblețea
unui suflet fecund. Atât de multe sunt
căile pe care le-a urmat, zonele pe care
le-a explorat, atât de multe sunt uneltele
la care a apelat, atât de diametral opuse
sunt formele de limbaj în care a ales să
se exprime încât nu știi dacă este mai
mult grafician decât sculptor, poet decât
pictor, pentru că este din toate câte ceva
însă niciodată o singură postură decisivă ori definitorie.
Vincenzo Bianchi nu a putut să își
reprime tentația de a se exprima omnidirecțional, de a fi omniexpresiv. Pasionat
în egală măsură de zonele de graniță ale tehnologiei precum arta digitală ori tehnica
laser până la zona clasicizant renascentină,
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le explorează pe toate cu energie ciclopică.
Nu îți este dat prea des să găsești întrupat
într-o singură persoană atâta abundență,
atâta prisosință. Vincenzo Bianchi este
asemenea unui șofer ce conduce un
bolid fără să atingă volanul sau frâna,
urcă, coboară virează uneori își ia
zborul, este când pasăre când antilopă, când vârf de munte când țărm
de mare, este jos și sus în același timp, reușește să fie grav
și superficial cu aceeași candoare, spontan, firesc și natural
până la capăt. Niciodată ironic,
niciodată incisiv, bântuit de har
ca de o năpastă, emană onestitate în tot ce face, simți cum își
lasă ofrandă sufletul în fiecare
pânză, desen ori sculptură.
În trupul acestui creator se
luptă mai multe făpturi, din
păcate sau din fericire este o
luptă fără învingători, atâta doar
putem constata, cum una vremelnic o acoperă pe alta, pentru
a ceda și ea locul alteia și tot așa
într-o nesfârșită zbatere din care
singurii câștigători suntem noi,
cei de pe margine, noi ce înțelegem că noblețea actului de
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creație presupune sacrificiu, presupune jertfă, presupune încrâncenare
și perseverență.
Vincenzo Bianchi înainte de a fi
artist este un luptător stăpânit de o
debordantă tenacitate. Niciuna din
personalitățile pe care le întruchipează
nu concepe ce înseamnă abandonul,
nu imaginează a se declara vreodată
învinse pentru că toate au un singur
scop, a descoperi, a elabora, a inventa,
a broda, în scris, în culoare în volume
inefabilul, fabulosul, unicul, mirabilul.
I se poate reproșa lui Vincenzo Bianchi
lipsa de decizie, i se poate reproșa că
nu a ales o singură vocație ori o singură
cale? Poate că da. Dacă prolificitatea sa
ar fi fost canalizată unidirecțional am
fi avut cu siguranță un singur mare
artist, așa avem mai mulți, dar care
temători să nu se strivească unii pe
alții au ales cu toții să împartă banca
îngustă a posterității.
Vincenzo Bianchi acest sincer iubitor al României și al românilor a vrut
ca testamentul său artistic să îl semneze în preajma lui Brâncuși pentru care
l-a idolatrizat întreaga sa viață. Muzeul de
Arta din Craiova are prilejul de a satisface
visul unei vieți puse cu noblețe, altruism și
generozitate în slujba Artelor.
Vincenzo Bianchi, Muzeul de Artă din
Craiova vă primește cu brațele deschise
urându-vă bun venit! ■
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