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Basarab Nicolescu

ersonalitate prolifică și
complexă, om de știință
cu deschideri europene,
Basarab Nicolescu sincronizează
disciplinele exacte cu cele umaniste,
gândirea rațională cu cea artistică,
realizând lucrări inovatoare ce țin de
științele fundamentale. Se manifestă
și în literatură, cu aceeași vigoare și
pasiune, afirmându-se ca eseist și
filosof în îmbinarea cunoașterii științifice cu cea filosofică. Întreaga sa
operă stă sub semnul spiritului creator iar intrarea în lumea academică
franceză i-a deschis calea realizării și
recunoașterii activității sale.
S-a născut la 25 martie 1942
în Ploiești; este fiul lui Anton
Nicolescu, jurist-contabil, și al
Anghelichi, născută Anastasiadis,
de origine greacă. În orașul natal
urmează Liceul „I. L. Caragiale”
pe care îl absolvă în 1960, despre
care mărturisește că a fost esențial
în formarea sa. Participă la olimpiadele de matematică și literatură,
iar în 1959 obține Medalia de aur
la prima Olimpiadă Internațională
de Matematică de la Brașov, când
are șansa să-l cunoască pe Grigore
Moisil. Frecventează cursurile

Emilian Ștefârță

Metaforele conceptuale
ale unei artiste angajate
p. 24

Marilena Preda-Sânc –
Terra Madre (Flower Power)

Facultății de Fizică a Universității din București (1960-1964), în
cadrul căreia susține licența cu
lucrarea Câmpurile Yang-Mills și
autointeracția câmpurilor vectoriale,
sub conducerea profesorului Const.
Eftimiu. La absolvire este reținut
asistent în cadrul Facultății de Fizică
(1965-1968), specializat în teoria
particulelor elementare.
Discipol al filosofului Ștefan
Lupașcu (pe care-l consideră „egalul
lui Eliade, Ionescu și Cioran”), Basarab Nicolescu va declara că pasiunea
sa pentru filosofie vine din obsesia
de a înțelege sensul existenței noastre
pe pământ. „Știința modernă mi-a
apărut ca fiind calea regală spre o
filosofie încarnată și ancorată în
realitatea contemporană. Iar legătura
dintre știință și filosofie este realizată
prin căutarea fluxului de informație care circulă între și dincolo de
diferitele discipline universitare și
non-universitare, adică prin ceea ce
numim astăzi transdisciplinaritate.”
Debutează în presa literară
în 1966 cu eseul Contribuția spiritului geometric la structurarea
universului afectiv barbian, în revista
„Luceafărul”.
Continuare în p. 2
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Basarab Nicolescu

D

ebutul editorial are loc doi
ani mai târziu cu volumul
Ion Barbu. Cosmologia „Jocului
secund”, eseu scris la sugestia lui
Al. Rosetti, care îngrijise, împreună cu Liviu Călin, ediția a doua
din 1966 a vol. Joc secund al lui
Ion Barbu. Este singura sa carte
scrisă direct în românește, toate
celelalte fiind scrise în franceză și
traduse după ’89 în românește. O
lucrare transdisciplinară în modul
de abordare a unui mare matematician prin prisma poeziei și prin analiza poeziei sale prin prisma
matematicii. În prefața volumului la ediția a III-a, Pompiliu Crăciunescu releva importanța acestui studiu: „Iscată din inefabila
întâlnire a două rigori ‒ «rigoarea spiritului matematic» și «rigoarea spiritului poetic» ‒, Cosmologia «Jocului secund» marca, în
urmă cu șapte luștri, nu doar o răscruce ireductibilă în exegeza
barbiană, ci și, avant la lettre, deschiderea unei noi și radicale căi
cognitive: transdisciplinaritatea”. Volumul apare cu două decenii
înaintea mișcării transdisciplinare și se va impune ca atare.
Bazat pe o documentare temeinică și o bibliografie bogată,
studiul monografic dedicat unuia dintre cei mai originali poeți
români a stârnit, cum era de așteptat, ecouri puternice în lumea
literară și științifică; Solomon Marcus îl considera o remarcabilă
monografie în care poezia lui Ion Barbu este analizată „în ipoteza
absenței ambiguității, nu numai la nivelul întregii opere, dar chiar
la nivelul local, în interpretarea fiecărui vers... Această situație
pune probleme teoretice deosebit de interesante și de delicate.”
(„Gazeta literară”, nr. 12/1968). Al. Piru aprecia că în studiul lui
Basarab Nicolescu „interesantă este delimitarea celor trei mituri
ale poeziei lui Ion Barbu (mitul oglinzii, al nunții și al soarelui) care
sunt echivalente cu treptele cunoașterii poetice... Așa cum numai
unui matematician îi era cu putință s-o facă, Basarab Nicolescu
descoperă în poetica lui Ion Barbu confluența a două modalități de reprezentare lirică, având, după părerea sa, la bază două
metode matematice, una zisă infinitezimală și întemeiată pe calculul diferențial și integral și alta globală fondată pe axiomatică”
(„Luceafărul”, nr. 20/1968). Nicolae Manolescu, într-o cronică
din „Contemporanul” (nr. 20, 1968), concluziona: „Cosmologia
«Jocului secund» reprezintă încercarea cea mai convingătoare de
până azi de a explica pe Barbu prin descoperirea unui «model
matematic» al poeziei... Meritul, poate, cel mai mare al cărții este
consecvența față de principiul inițial, supunerea părților la întreg”.
Articolele publicate în aproape toată presa culturală românească apreciază că exegeza lui Basarab Nicolescu este, pentru
acel moment, „cel mai serios și mai substanțial studiu despre Ion
Barbu”. Ovidiu S. Crohmălniceanu este singurul critic care i-a
reproșat autorului „deformările stridente” și lipsa de rigoare analitică în ce privește spiritul religios al poetului, aspect neagreat de
alți critici. Și în exterior lucrarea este comentată pozitiv, între alții
de M. Steriade în revista „La Journal Roumania des Poètes” (nr. 4,
1968) din Bruxelles, Al. Ciorănescu în revista „Ethos” din Paris etc.
În 1968, B. Nicolescu beneficiază de o bursă a Guvernului
Francez și se stabilește la Paris, în 1976 obținând cetățenia
franceză. A plecat din țară obținând viza numai când profesorul
Al. Rosetti, mentorul său spiritual, a garantat pentru el în fața
autorităților române. Este bursier „Joliot-Curie”, Comisariatul
Energiei Atomice (CEA), Universitatea „Pierre et Marie Curie”,
Paris (1969-1970) unde obține doctoratul în fizică (1972) cu teza
Contribution à l’étude théorique de la diffusion, sub coordonarea
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Din 1970 lucrează timp de 35 de ani ca
fizician teoretician la Centrul Național de Cercetare Științifică, Institutul de Fizică Nucleară
de la Orsay. La Paris se conectează diasporei
românești și leagă prietenii cu o serie de scriitori printre care Leonid Mămăligă (Leonid M.
Arcade), scriitor cunoscut pentru cenaclul pe
care l-a condus timp de 30 de ani la Neuilly,
pe unde au trecut mulți scriitori români din
diaspora precum Mircea Eliade, Vintilă Horia,
Ștefan Lupașcu, dar și din țară veniți în Franța
cu diferite prilejuri. A avut relații apropiate
mai ales cu Eliade și Cioran, acesta din urmă
apreciindu-i în mod deosebit cartea pe care a
scris-o despre Jakob Boehme: L’Homme et le
sens du l’Univers, pentru care a fost distins cu
Premiul „Benjamin Franklin” (SUA, 1992) și
cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România
(1993). Mărturisește că dintre personalitățile
franceze care i-au marcat itinerariul spiritual
au fost Michel Camus, scriitor și filosof, prieten
apropiat al lui Gherasim Luca, împreună cu el
va publica volumul de convorbiri Rădăcinile
libertății tradus în română de Carmen Lucaci
(2004), cu Leon Lederman, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, cu Edgar Morin a
colaborat la lucrările de transdisciplinaritate,
cu Geoffrey Chew, profesor la Universitatea
Berkeley din SUA, cu Fritjof Capra.
Lucrează ca „Guest Scientist” la diverse universități americane și engleze (Londra), între
1976 și 1984. Este membru al unor consilii și
comisii internaționale din Buenos Aires, Paris,
Barcelona etc. Este membru al Comitetului
Director al Fundației Naționale pentru Știință
și Artă, coordonator al colecțiilor „Transdisciplinarité” (Paris), „Românii din Paris” (Paris),
„Memoria exilului ‒ Restituiri culturale”
(România), președinte de onoare al Fundației
Internaționale „Ștefan Lupașcu” din Iași.
Basarab Nicolescu este promotorul mișcării numite transdisciplinarism, cu un manifest
teoretic tradus în mai multe limbi și publicat
în diferite reviste. Publică vol. La transdisciplinarité. Manifeste, la Ed. du Rocher (Monaco,
1996), tradus în română de Horia Mihai Vasilescu în 1999. „Transdisciplinaritatea privește,
după cum o indică prefixul trans, ceea ce se află
în același timp între discipline, ceea ce trece
prin și ceea ce e dincolo de orice disciplină.
Finalitatea ei constă în înțelegerea lumii
actuale, unul din imperative fiind unitatea
cunoașterii”, susține autorul. B. Nicolescu
contribuie la redactarea unei Carte a transdisciplinarității adoptată la primul congres mondial
din Portugalia (nov. 1994).
În stagiul postdoctorand de la Berkeley
din 1976 a gândit și a conceput cartea Nous,
la particule et monde (Noi, particula și lumea),
publicată abia în 1985 la Paris (tradusă în
limba română de Vasile Sporici și publicată în
2002), care se încheie cu capitolul „Spre noua
transdisciplinaritate”, lucrare de mare succes,
premiată de Academia Franceză cu Medalia
de argint, la propunerea istoricului de artă
René Huyghe. Cartea a cunoscut aprecieri
deosebite, UNESCO i-a propus autorului să
conducă un congres important la Veneția în

1986 pe tema Știința la limitele cunoașterii
la care a fost adoptat primul document al
transdisciplinarității, Declarația de la Veneția,
redactată împreună cu antropologul francez
Gilbert Durand și Jean Dausset, deținător al
Premiului Nobel pentru Medicină. Criticul
francez André Chouraqui apreciază că „această
carte constituie cea mai profundă interpelare
pe care o cunosc a misterului existenței și a
raporturilor dintre știință, tradiție și conștiință”, iar Vintilă Horia susține că „în prezența
a tot ceea ce ne strivește și ne alienează, o asemenea carte ne ajută să continuăm să trăim”.
În perioada 1982-1985 împreună cu Ștefan
Lupașcu colaborează la prestigioasa revistă
„Al treilea mileniu”, din al cărei comitet de
redacție au făcut parte. Împreună cu distinsul
filosof va publica în 1986 volumul de interviuri
L’Homme et ses trois. Preocupat permanent de
relațiile dintre știință, artă și tradiție, B. Nicolescu publică numeroase articole în reviste
de specialitate din Franța, România, Anglia,
Italia, SUA, Brazilia, Argentina, Japonia și susține emisiuni radiofonice la France Culture și
France Internationale.
Inițiator și coordonator al ediției Oxus
(Paris) al colecției Les Roumains de Paris, inaugurată în 2003 cu vol. Roumanie, capitale... Paris
de Jean-Yves Conrad, oferă prezentări utile
ale românilor care, în secolele XIX și XX, au
contribuit la îmbogățirea culturală și științifică
a Franței, la implicarea suprarealiștilor români
în avangardele franceze, a studenților români
din Sorbona, Școala românească din Paris,
fondată de Nicolae Iorga, relevând relațiile lui
Marcel Proust cu aristocrații români precum
Anna de Noailles, Antoine Bibesco ș.a. Continuă să publice zece monografii despre Brâncuși,
Eliade, Cioran, Ionesco, St. Lupasco, Gherasim
Luca, Benjamin Fondane, Victor Brauner, Tristan Tzara, Claude Sernet.
Activitate sa de profesor universitar,
fizician, filosof, scriitor, publicist și editor
(membru de onoare al Academiei Române și
membru al Academiei Româno-Americane
de Arte și Științe) se regăsește în monografia semnată de Emanuela Ilie și publicată în
2009 și în volumul aniversar Basarab Nicolescu: Sub semnul septenarului apărut în 2012,
coordonatori Petrișor Militaru și Luiza Mitu,
în care sunt adunate o serie de articole privind
activitatea și personalitatea sa apărute în presa
vremii, precum și într-o serie de alte lucrări
care i-au fost dedicate de către N. Manolescu,
Al. Piru, M. Mincu, Dinu Pillat, Al. Andriescu,
M. Muthu, F. Băileșteanu, M. Nițescu, D. Teodorescu, Corin Braga etc.
Basarab Nicolescu mărturisește că a avut
prilejul să se bucure de prietenia lui Ștefan
Lupașcu pe o perioadă îndelungată, din 1998
și până la moartea acestuia, și va scrie cartea
Ce este Realitatea? Reflexii în jurul operei lui
Stéphane Lupasco, tradusă din limba franceză
de Simona Modreanu și publicată în 2009 la Ed.
Junimea din Iași. O lucrare în care exemplul
ilustrativ îl reprezintă opera filosofului român.
Partea finală a volumului este consacrată relației lui Lupasco cu Benjamin Fondane, Emil
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Cioran, Edgar Morin și Raimond Abellio.
Vol. Teoreme poetice, apărut în franceză în
1994 cu o prefață de Michel Camus, tradus în
limba română de L. M. Arcade și publicat în
1996, are ca temă reconcilierea transdisciplinară a științelor exacte cu cele umaniste, idee
pe care autorul o susține în multe din lucrările sale. Michel Camus ne previne: „Să nu ne
temem de cuvinte: autorul Teoremelor poetice este un «mutant» în ordinea cunoașterii
științifice și filosofice. Poet în suflet, desigur,
dar metapoet pentru care scrierea poetică nu
mai e scop literar în sine, ci mijlocul operativ
al unei cercetări transpoetice de cunoaștere
tăcută... Să salutăm, în fizicianul particulelor
elementare, pe «Cercetătorul Adevărului»,
care are îndrăzneala să scrie: «Cunoașterea
poetică este mai riguroasă decât cunoașterea
științifică»”. Au urmat alte două cărți publicate
în 2011: vol. I Interferențe spirituale și vol. II
Drumul fără sfârșit.
Cu Louis Monier publică la Paris, în 2017,
vol. Roumains de Paris, cu o ediție în limba
română Români din Paris, traducere de Lucian
Dindirică (București, 2018), care cuprinde
două părți: „Monștri sacri” și „Personalități
contemporane”, prezentările autorilor fiind
însoțite de portrete foto realizate de Louis
Monier. „Cartea, menționează în prefață B.
Nicolescu, este scrisă în dorința de a demonstra
continuitatea tradiției unei puternice relații
culturale și spirituale între Franța și România”.
După 1989, B. Nicolescu revine în mai multe
rânduri în țară, își reia prieteniile, susține cursuri
la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, conduce doctorate, participă ca invitat la
congrese, simpozioane și alte reuniuni științifice, lansări de carte, ține conferințe în mediul
academic, își tipărește în română cărțile scrise
în franceză îmbogățind patrimoniul național.
Autorul este distins cu titlul de Doctor
Honoris Causa al Universității „Veracruzana”
din Xalapa (Mexic), și al altor opt universități din Români, primește Ordinul Național
„Serviciul credincios” în grad de Mare Ofițer
acordat de Președinția României.
În anul octogenar, Basarab Nicolescu
continuă să fie o prezență activă în domeniile
pe care le-a ilustrat strălucit. L-am întâlnit de
curând la Biblioteca Județeană „Alexandru și
Aristia Aman” din Craiova unde și-a donat
arhiva Muzeului Cărții și Exilului Românesc
realizat la inițiativa directorului Lucian Dindirică și care urmează să fie inaugurat. ■

Comentarii
eminesciene
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Constantin
CUBLEȘAN

nul dintre cei mai consecvenți comentatori ai operei eminesciene, Mihai
Cimpoi realizează în noua sa carte –
Hyperion și Demiurg. „Luceafărul”, mit și dramă
existențială. Editura PrincepsMultimedia, Iași,
2019 – o sinteză a principalelor interpretări critice ale poemului, căutând în acestea sprijinul
pentru originala sa opinie asupra faptului că
„ființa eminesciană se înfățișează, prin aspectele fundamentale ale manifestării ei în cadrul
imaginarului mitopo(i)etic, ca o ființă tragică”.
În poem se află, zice domnia sa, „rezumativ, quintesențial, marca ontologică a omului
român”. Această ființă, se prezintă aici ca o
„ființă a depărtărilor”, afectată existențial de
„situarea între concretitudinea fenomenologică
și esența sa”. Asupra acestei depărtări se concentrează în primul dintre eseurile volumului,
pornind de la nota lui Eminescu privitoare la
intenția de a continua poemul „á la Giordano
Bruno”. Mihai Cimpoi constată că Giordano
Bruno distinge depărtarea între un „infinit al
lumii și infinitul totalității” ambele integrate
„într-o unitate cosmică”. Dar, despre această
intenție a poetului, de a-și continua poemul
într-o viziune filosofică a departelui, s-au exersat
numeroși comentatori, exegetul actual constatând că se află în situația de a recapitula opinii,
într-un cerc hermeneutic, pe traseul căruia se
înscrie într-o abordare nouă. Se oprește astfel
asupra considerațiilor lui C. Noica, Lucia Cifor,
Rodica Marian, Aurelia Rusu, Svetlana Paleologu-Matta ș.a. concluzionând că noua abordare,
probabilă, a poetului, avea în vedere „aruncarea
tragică a ființei într-o nouă depărtare și la apropierea asimptomatică de esența ei”.
Ideea aceasta este continuată în următorul
eseu, Ființa eminesciană, în care, tot așa sintetizează opiniile pe această idee a mai multor
cercetători, tocmai pentru a-și evidenția, susține
și demonstra propria teză. Anume că poetul
„se gândește pe sine însuși cu o intensitate rar
întâlnită”, el fiind „esențialmente, Narcisul ce se
oglindește în propria gândire, la capătul procesual al căreia se transformă într-un Hyperion
intelectualizat și impersonalizat”, ființa eminesciană fiind în atari condiții „prin excelență
interogativă”. Iată, o constatare provocatoare
pe care cată a o identifica în comentariile altor
exegeți premergători, tocmai în ideea de a-și
putea demonstra noutatea priviri. Sunt aduse
în discuție opiniile unor Perpessicius, D. Murărașu, G. Călinescu, dar și a altora, în abordări
mai recente: Doru Scărlătescu, Amita Bhose,
L. Boia, Zoe Dumitrescu-Bușulenga ș.a. ca să
puncteze în final: „Omul eminescian e agitat,
năzuitor, având ca și omul Renașterii, caracterizat de Bruno, o ființă ce preferă căutarea găsirii”.
Pentru a putea înainta confortabil în propria demonstrație, consideră că este necesar să
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Cronică
literară

Eminescu – „Luceafărul”,
receptarea critică
scruteze, din perspectiva actuală, Geneza poemului (acesta este și titlul eseului următor, un
adevărat studiu recapitulativ. Pornește, cum era
firesc, de la basmul lui Richard Kunisch și se
oprește mai întâi asupra celor dintâi comentatori
ai acestuia: D. Caracostea și Alain Guillermou.
„Ceea ce putem observa azi – notează Mihai
Cimpoi – după parcurgerea multitudinii de
interpretări, e că Eminescu, așa cum consemnează el însuși, codifică totul într-o alegorie a
soartei geniului, surprins în condiția de a nu
avea moarte, dar nici noroc, de a nu fi fericit,
dar nici de a putea ferici pe alții. Perspectivele
depărtării spre cea ce este etern, cresc și spre
ceea ce este relativ, pământesc se încrucișează
chiasmatic. Poemul se hrănește din arhetipuri, ca orice basm, iar
personajele sunt niște
miteme (…) îndeplinind
funcții simbolice. Hyperion e mitemul eonului,
ce face parte din sfera
divinității, Demiurg e
mitemul divinității însăși,
iar Cătălina reprezintă
mitemul iubirii ce tinde
spre idealitatea existențială prototipală a acestui
sentiment profund”.
Cel de al patrulea
eseu, Aruncarea tragică
în depărtare, se axează
pe „postulările hegeliene
privind tragedia”, urmărind „relația om-destin”.
Sunt identificate astfel două drame în poem,
„generate de nostalgia departelui cosmic și
de nostalgia departelui mundan”. Chestiunea
intră în dezbatere critică urmărind cum este
dezvoltată ideea la un important număr de
exegeți: Theodor Codreanu, Ion Negoițescu,
G. Călinescu, Pompiliu Crăciunescu, Basarab
Nicolescu, Rosa del Conte ș.a. De aici, firesc se
fixează asupra Orizonturilor deschise și închise
ale receptării (o „întreagă odisee a receptării).
Punctul de pornire îl constituie studiul lui
Titu Maiorescu, pentru a continua cu Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Tudor Vianu,
Mihail Dragomirescu etc, până la cercetătorii
mai recenți: Petru Creția, Svetlana PaleologuMatta, Marin Mincu, Ioana Em. Petrescu,
Mircea Cărtărescu, Dan C. Mihăilescu ș.a.m.d.
Comentariul personal e de reținut: „Eminescu se vede că nu era împăcat cu oprirea din
zbor al Luceafărului-Hyperion, căci rămânea
animat de aceleași «eroici furori», de aceleași
avânturi ale sufletului său însetat de absolut,
sugerate de un vers brunian: Destul ca sufletul să fie în chip nobil aprins… / El trebuia, și
prin logica firească a continumului imaginarului său mitopo(i)etic, și prin neatârnarea sa

ontologică de nimic (valorificăm aici o sugestie
a lui Edgar Papu) să nu se oprească din drum
(=zborul) său spre rațiunea de a fi a universului./ Lăsând în urmă pe cel ce nu e demn de
a percepe infinitul și a se arunca în departele
acestuia, el s-o fi gândit, ca și Bruno, la «chipul
de lut» pentru care «iubirea devine temeiul
prin care un destin limitat se poate transforma
într-o experiență a infinitului». Sonetul Către
iubire e impregnat de concepția elitistă a lui
Bruno, care vede un contrast între filosoful
capabil de zboruri înalte și plebea care are o
părere vulgară despre iubire”.
În această dimensiune a departelui hiperionic, Mihai Cimpoi fixează coordonatele
tragismului eminescian. „Omul eminescian
– spune exegetul – este prin
excelență un om tragic (…) La
Eminescu lumea ia formă de
«carte tristă și-ncâlcită». Cel ce se
apleacă asupra foilor ei obscure
mai mult o încifrează decât o
descifrează. Astfel, între poet și
lume se cască o mare prăpastie,
căci imaginea ei ultimă e căutată cu un vitalism fervent, cu o
adevărată sete de Absolut” (Eminescu, poet tragic).
Suita eseurilor structurate
pe această idee a tragicului om
eminescian se încheie cu trimiterea la Nietzsche (Eminescu,
Nietzsche și omul tragic): „Raportarea atentă la Nietzsche – conchide Mihai
Cimpoi – ne aduce în fața noastră azi, un alt
om eminescian decât cel consacrat de tradiția
exegetică: omul tragic. Chiar dacă admitem un
schopenhauerism de fond sau de sensibilitate,
punerea în ecuație comparatistă a lui Eminescu și filosoful voinței se cade neapărat să-l
angajeze în calitate de mijlocitor al adevărului
deplin, pe Nietzsche”.
Pentru susținerea ideilor sale, Mihai
Cimpoi adaugă în Addenda, cele patru variante
ale Luceafărului, făcând asupra lor comentarii comparatiste dar și de interpretare. Așa,
bunăoară, glosând pe marginea versurilor:
„Cum e fecioara între sfinți/ Și luna între stele”,
el se lansează într-o sumară dar precisă hermeneutică… sursologică și bibliografică. Etc.
Eseurile lui Mihai Cimpoi ce alcătuiesc
sumarul volumului Hyperion și Demiurg, se
structurează în trepte de interpretare a poemului Luceafărul, făcând constatarea, cu deferență
totuși, că eminescologii de azi interpretează
poemul ca pe unul al „începutului călătoriei
în Vidul pur” (Pompiliu Crăciunescu), la care
se adaugă fascinanta călătorie în departele filosofic, al lui Hyperion, în care se proiectează
tragica ființă eminesciană. ■
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Poeme
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Confesiune

Destin
Într-o zi oarecare,
Agamemnon, în mantie, regal,
Venind acasă, traversând pădurea,
Găsi în patul conjugal
Așteptându-l surâzătoare
Securea.

Acolo și aici
Pe lumea cealaltă oare
Viermii de mătasă
Tot cu frunze de dud
O să se hrănească
Şi tot în fire galbene și strălucitoare
O să se înfășoare?
Şi sus și jos
Acolo și-aici
Aceeași mătasă
Luminoasă să iasă
Din gura lor preafrumoasă?
Atunci de ce mai este nevoie de rai?
Dacă și-acolo și-aici
Același drum
Aceeași povară
Şi-aceleași gogoși?
Şi-același verde Mai
În clocot de copite de cai.

Ornic
Între paradis și iad
Bate limba unei pendule de jad
Măsurând jocurile sorții
Pe cei ce fluieră, pe cei ce și-au dat sorții

Orele vieții, orele morții.
Şi noi de pe pământ, din pat, din hol
Dăm obol, un colac, un Si bemol
Celui pe oare l-am pus peste ornic stăpân
Şi i-am dat în mână chiar un prostovol
Cineva să fie sus,
Peste orice nămol!
Şi ca să nu lăsăm cerul gol.

Uitări

Bezos s-a dus în spațiu afacerist, s-a întors filosof.
Musk s-a dus în spațiu bizon și s-a întors cămilă.
Pe pământ yachturile lor s-au țuguiat kilometri.
Iulie este luna interminabilă a sfârșitului lumii.
Un film groaznic făcut din o carte proastă rulează
veșnic pe culoarele gustului prost al noului Bizanț.
Cine parchează aceste mașini sinistre în capul nostru?
Realitatea care a depășit imaginația de ani de zile
se fudulește cu panglici de carne și mingi de sânge.
Lumina ninge și yachturi plutesc prin păduri care ard. ■

Ce filosof zice că Sufletul nostru
a existat
Cu mult înainte de
A fi fost închis în
Corpul nostru ca într-o carceră
Cum o duce el în carnea
Şi în oasele și în
Sângele roșu ?
Uită cu desăvârșire ce-a
Fost, sărmanul.
Uită sublimele idei
Pe care le-a văzut,
Pentru o mâță.
Uită tiparul etern
Al lucrurilor,
Pentru o țâță.

Salvador Dalí – Elefantul spațial

Numele meu umblă prin ziare
Ca o greșeală de tipar
Poezia nu se mai scrie din cuvinte
Sunt necesare blocuri de marmoră
Se scrie cu idei
Altfel, totul e bine.
Trec pe lingă zile
Ca o greșeală de dicționar.
Sentimentul cel mai penibil
Te-nvăluie atunci când
La o șezătoare literară
Asculți o poezie proastă
Zeii sunt morți, raiul
Nu există, frumusețea
Nu mai e nici măcar o himeră
lertați-mă, o, iertați-mă
Pentru acest sentiment penibil
Pe care-l simțiți acum.

Trup
Plăcerea minții vine din
Respectarea proporțiilor
De șapte ori lungimea capului
Ori de opt, ori de zece
Leonardo, Dürer
Asta ar fi înălțimea ideală
Dar astea doar să fie semnele frumosului
Trup al Martei Policarpovici?

Petru
Se rupe lanţul între noi, iubito,
Lumina se sleiește, vinovată
În faptele întunericului ne îmbrăcăm.
„Diavolul, ca un leu răcnind
Dă târcoale căutând
Pe cine să înghită” –
Zice Petru, apostolul.

San Francisco
Un oraș plecând în jos
Şi-un tramvai fantasmagoric
Şi-un ocean de carton ros
Şi-un chinez vopsind un ornic.

Calendar
Mai puţin mă interesează ce-a făcut Dumnezeu
în prima zi
Şi-aş putea spune că deloc, ce-a făcut în a doua.
Ei, acolo, un univers surdo-mut.
Nu-mi încarc memoria nici cu faptele din ziua a treia
Ca să nu mai vorbesc de-a patra
Şi de-a cincea.
Ei, acolo, niște zări şi niște obiecte din lut
Câteva sute de păsări şi un mamut!
Tot acest calendar n-ar fi avut nicio noimă
Tot acest inventar n-ar fi avut nicio noimă
Dacă în ziua a şasea nu i-ar fi trecut prin cap
să-l facă pe om.
Ei, după aceasta ispravă
Mai stăm de vorbă
În glorioasa dumbravă. ■
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C

ând am primit propunerea profesoarei
Lia Faur am fost o clipă descumpănit –
dintr-un motiv foarte simplu: recunosc,
eu nu am acea subtilitate a gustului literar care
să-mi spună, la o ipotetică lectură oarbă, dacă
o pagină de literatură este scrisă de o femeie sau
de un bărbat. Pot să spun dacă este bună sau nu
(mai bine spus, dacă îmi place sau nu), pot să
spun, cu o oarecare aproximație, cam în ce perioadă a fost scrisă o pagină sau alta, dar nu pot
spune „ah, dar această pagină de roman gotic
este scrisă de o femeie!” sau „hei, ce surpriză,
această poezie extrem de sensibilă este sigur
scrisă de un bărbat!”. La fel, dacă aș fi pus în fața
unei pagini așa cum „nasurile” fine sunt puse în
fața unui parfum sau a unui vin fără etichetă, nu
pot intui ce vârstă are autorul, dacă e tânăr sau
nu, dacă este debutant de geniu sau pensionar
care scrie bine în virtutea unei lungi experiențe.
Desigur, nu neg eventualitatea ca alți cititori, mai atenți decât mine, să aibă acest dar al
discernerii rapide – să întrezărească din valsul
cuvintelor sexul autoarei/autorului, vârsta ei/lui
etc. Îi felicit călduros, dar nu sufăr că nu sunt
aidoma. În sinea mea, cred că mult mai importantă este calitatea scriiturii decât fișa de buletin
a autorilor – chiar dacă, evident, aceasta din
urmă este cu siguranță importantă pentru un
om cultivat. Când am citit Marea, marea a lui
Iris Murdoch nu sunt convins că știam că autorul este o femeie – cred că am aflat după aceea,
pentru că mi-a plăcut romanul și am dorit să
aflu mai multe despre autorul care s-a dovedit a
fi, ce să vezi, o autoare. Sunt pagini din George
Sand din care nu mi-a sărit în ochi evidența
faptului că autorul era o femeie (totuși!), după
cum am citit pagini din George R.R. Martin din
care nu mi-era foarte clar că autorul era un el pe
cale de a-și lăsa barbă (fac mențiunea că l-am
citit pe George R.R. Martin cu mult înaintea
hitului numit Game of thrones...).

Fantezii, crime, benzi și alte repere
Apropo de acest ultim numit: vă propun
să plecăm de la domeniul lui. În răstimp, de-a
lungul vieții, am citit relativ multă literatură de
anticipație și cred că acest capitol al literaturii este
foarte reprezentativ pentru impasul despre care
vorbesc. Există vreo pagină din romanul-nuvela
Frankenstein din care să-ți fie clar că respectivul
autor, care a avut ideea acestei creaturi coșmarești, este o femeie (pe nume Mary Shelley)
plictisită de zile ploioase? Sau cei care citesc, azi,
un roman de China Miéville (eu aș recomanda
Regele șobolan – King Rat, apărut în 1998) își dau
seama oare din prima că autorul este un bărbat
(și marxist, pe de-asupra)? Mă îndoiesc.
În adolescență, când am citit primele
pagini din scriitoarea SF Ursula K. Le Guin
nu mi-a fost deloc clar dacă era vorba despre
o femeie-autor sau dacă nu cumva era pseudonimul vreunui bărbat care nu dorea să-și
lege numele real de un gen care nu e tocmai
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Ele și Literele
Feminin, feminitate și literatură
prețuit de snobi; între timp m-am lămurit: da,
respectiva chiar era o femeie; și da, literatura
SF bună chiar e literatură. În legătură cu acest
ultim detaliu, deschid o paranteză: în toamna
lui 2016, am fost martor la un spectacol de gală
în care marele compozitor francez (de origine
română) de muzică de film Vladimir Cosma
spunea că uneori este întrebat dacă el se consideră „compozitor” sau „compozitor de muzică
de film” – iar răspunsul său era că el crede că
există doar „muzică bună și punct”, restul sunt
detalii irelevante. Am închis paranteza.
Cam la fel și cu unele genuri ale literaturii. Nu cred că valoarea lor crește sau scade în
funcție de gender-ul autorilor ori de nișa în
care o includ criticii etc. Există literatură bună
și literatură proastă – restul (etnia autorilor,
culoarea pielii lor, forma pieptului etc.) sunt
detalii irelevante. Recent, a apărut în Franța o
carte din care rezultă că Jules Verne era homosexual; alții spun despre Arthur C. Clarke că ar
fi fost pedofil. Sincer, nu sunt interesat de aceste
cancanuri literare. Dacă îmi place cum scrie un
autor, îl citesc. Dacă nu, nu. Sincer, nu cred că aș
fi curios să văd cum scrie un pedofil ‒ dar dacă
citesc un autor, fără a ști pasiunile lui secrete, și
îmi place, atunci sunt mari șanse să-i mai caut
următoarea carte. Fără a mă întreba dacă este
bărbat sau femeie – sau pe undeva între.
Mi-aduc aminte că, pe când eram soldat
în termen al României socialiste, am citit un
raft serios de literatură polițistă – românească
sau străină. Aș vrea să-mi explice cineva cum
și din ce își dă seama că Agatha Christie era o
femeie (presupunând că este pus în fața aceleiași
probe a lecturii fără etichetă). Eu unul cred că nu
este deloc evident că autorul Crimei din Orient
Express purta fustă. La capitolul acesta, în vremea
soldăției mele cei mai populari autori români
erau (sau cel puțin așa mi se pare mie, retrospectiv) Rodica Ojog Brașoveanu și Haralamb
Zincă. Am citit romane de-ale lor cât pentru
două vieți – și am amintiri frumoase cu ele. Nu
i-am cunoscut pe autori. Am întâlnit, pe alte
meridiane, rude încă în viață ale lui Haralamb
Zincă – buni români, cum se spune, și intelectuali de reală ținută. Dar, în forul meu intim de
cititor neprofesionist de literatură polar, scriitura
Rodicăi Ojog Brașoveanu mi se pare mai „plină”
(și mai barocă) decât cea a lui Haralamb Zincă.
Dacă mi-ați da o pagină necunoscută din fiecare, nu aș putea spune care e bărbatul și care e
femeia. De ce? Pentru că sunt buni amândoi și
pentru că, subiectiv vorbind, ambii sunt parte
din formarea mea cărturărească.
Trec acum la un alt gen: benzile desenate.
După cum o să vedeți, a existat și aici o femeie
care a marcat o generație de români (deși poate
puțini români dintre contemporani își mai dau
seama de aceasta). Și acest gen este la fel de discutabil – pentru unii ‒, ca și literatura SF sau cea
polar. Reamintesc, cu umilință, că niciodată, în
niciun context, nu mi-am ascuns plăcerea de a
citi acest gen de literatură în imagini – după cum

nu mi-am ascuns orgoliul de a crede că, apreciind BD-ul, fac parte dintr-o castă. Pe când eram
decan al Facultății de Istorie la Universitatea din
București, am organizat în instituție inclusiv o
expoziție de gen (BD-uri istorice ale veteranului român al graficii, Puiu Manu), ca și o masă
rotundă cu această temă. Unii colegi m-au privit
cu amuzament –„cum adică, tu ai curajul să spui
că îți place banda desenată?!” ‒, convinși fiind că
BD-ul este așa, o chestie pentru copii. Dacă îmi
permiteți o confidență, imaginați-vă că inclusiv
iubita mea mamă nu face (încă, sper) diferența
dintre benzi desenate și desene animate – ceea ce
întotdeauna îi pune în încurcătură pe prietenii
mei bedefili cu care mă mai întâlnesc în casa
părinților. Inutil să precizez, în context, că peste
tot în lumea occidentală genul BD este considerat o formă de literatură (desenată – sau „a noua
artă”, cum o numesc inițiații), că apar volume
BD pentru adulți (nu neapărat erotice!) așa
cum apar pentru copii, că apar BD-uri istorice
după cum apar și altele politice sau religioase
sau dedicate literaturii clasice mondiale etc.;
inutil să mai aduc aminte detaliul că în 2015, în
Franța, au apărut peste 5000 (repet: peste cinci
mii, într-un an) de titluri de bandă desenată,
pentru absolut toate vârstele.
Ei bine, în cazul meu introducerea în această
artă mi-a fost făcută de două femei. Cred că
nici nu începusem bine școala când acestea
două, adică Lucia Olteanu (scenariul) și Livia
Rusz (desenele), o româncă și o unguroaică
(ultima, din Cluj), au produs unele dintre cele
mai frumoase cărți pentru copii care s-au publicat vreodată în România: volumele (trei, parcă)
de benzi desenate Aventurile lui Mac și Cocofifi,
apărute prin anii ’70 ai secolului trecut. Curios
este că foarte mulți dintre foștii ceaușei pe care
îi cunosc astăzi își aduc aminte cu maximă plăcere că au citit, cândva, (sau le-au fost citite, de
părinți sau bunici) acele volume – pe care însă
ei nu le știu drept benzi desenate, ci mai curând
ca pe un fel de super-literatură pentru copiii care
eram. Tot în acei ani, Livia Rusz a ilustrat proza
lui Ion Creangă sau traduceri pentru copii din
J.R.R Tolkien și altele, și altele ‒ într-o vreme în
care mega-hiturile cinematografice din franciza
Stăpânul inelelor (tot Tolkien) nu erau nicidecum în program. Am scris undeva că Livia Rusz
a fost o mare lady a BD-ului românesc și nu voi
retrage vreodată vreun cuvânt dintre acestea – cu
atât mai mult cu cât desenul ei nu era o concesie
copilăriei neștiutoare de carte, ci tocmai o invitație către literatură (aceasta și este BD-ul, de fapt).
Astăzi, la decenii după, citesc în continuare
volume de benzi desenate (franceze sau belgiene, în majoritate), știu că autorii (scenariști și
desenatori) sunt cu precădere bărbați, dar nu
pot să uit nicio clipă că primul volum BD care
mi-a intrat în viață (mai devreme decât Pif,
decât Rahan sau Corto Maltese ‒ eroi despre
care alți intelectuali colegi de generație mai
scriu) a fost acesta produs de două femei: Livia
Rusz și Lucia Olteanu.

Eseu

Femeie ‒ numele tău, uneori
indescifrabil, este (și) literatură
Ce vreau să spun este că, de fapt, în amintirea mea femeia generică a fost într-atât de
firesc legată de ideea de literatură încât nu a
fost nevoie ca să o întâlnesc pe Hortensia Papadat-Bengescu în manualul de liceu pentru a-mi
da seama că, da, femeile scriu literatură (bună
și punct, vorba lui Vladimir Cosma). Pe când
aveam 2-3-4 ani, cea care îmi citea povești din
cărțile clasicei deja (și atât de ieftinei atunci!)
colecții Povești nemuritoare era bunica paternă.
Astăzi, când îmi mai mut biblioteca dintr-un loc
în altul, la decenii după ce bunica nu mai este,
mai dau peste unul sau altul din acele volume ‒
și rămân înmărmurit când văd cât de modeste
erau, ce slabă calitate avea hârtia, ce efemeră
era legătura din clei, și totuși ce monument (cu
coperte frumoase!) rămân ele în amintirea mea,
profund legate de vocea atât de prezentă și atât
de iremediabil stinsă a bunicii cititoare.
În școala primară, am trecut prin viața a
două învățătoare – drept care, evident, pentru
mine ideea de alfabetizare este strict legată de
conceptul de femeie. În gimnaziu şi în liceu
am avut doar profesoare de limba română –
doamna Ruicu, doamna Amărăscu, doamna
Dumitru ‒ și este foarte curios (sau nu...)
cum toate mi s-au întipărit în memorie drept
doamne, deși epoca respectivă ar fi predispus
la ceva tovarășe. Mi-aduc aminte că, în a doua
jumătate a anilor ’70, să fi fost eu prin clasa a
II-a sau a III-a, la o școală efectiv obișnuită, de
cartier, din Craiova (generală nr. 18), învățătoarea (doamna Gae? Sau doamna Barbu? Nu mai
știu) a avut drept invitate și ne-a prezentat două
scriitoare „de la București”, care se aflau printr-un fel de turneu prin școli din oraș. Când am
auzit alăturate cele două cuvinte – „scriitoare” și
„Bucureşti” – am fost convins că un fel de zeități
o să scoboare printre noi; drept care am intrat
într-un limbo de emoție care m-a ținut câteva
zile (și care explică în parte ștergerea amintirilor). Spre jena mea de azi, nu mai rețin cum
se numeau ele ‒ dar mi-aduc aminte că ambele
scriau la o revistă de copii din Capitală (probabil Luminița? – ceea ce eu nu citeam atunci), iar
învățătoarea ne-a spus cu o zi înainte să venim
cu un ceva pe care să luăm autografe. Iar eu am
venit cu o felicitare standard, pe care mi-a cumpărat-o maică-mea în dimineața respectivă, de
la o tutungerie din drumul spre școală. Haios
este că doamna învățătoare, probabil pentru a
mai câștiga timp, ne-a împărțit în două șiruri,
pe rândurile dintre bănci – astfel încât fiecare
dintre noi stătea la coadă în fața uneia dintre
zeițele-musafire aflate la catedră, dar nu puteam
lua autografe de la amândouă, ci numai de la
una singură (la drept vorbind, cozile începeau
să ne devină peisaj familiar atunci). Mulți ani
după aceea am tot dat, prin sertarele mele din
Craiova, peste acea felicitare pe care o scriitoare
cu un nume uitat repede (și din cauza emoției,
repet) mi-a scris „Să crești mare și mintos!” și
s-a semnat, ah, fatalmente, indescifrabil. Cel
puțin în parte, urarea doamnei s-a împlinit: am
crescut până pe la un metru și nouăzeci.
Inutil să mai precizez că acesta a fost primul
autograf pe care l-am obținut în viața mea. Nu
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s-a transformat și într-una calitativă (în primi-e foarte clar cine l-a dat, dar sigur era o
vința textelor). Citesc orice caut sau îmi cade
scriitoare și sigur îl mai am pe undeva. Într-o zi
sub ochi semnat de Radu Cosașu (și sunt
o să cercetez mai îndeaproape și o să aflu cine
foarte mândru că am fost coleg de redacție cu
era acea zeitate picată printre noi.
acest mare prozator), dar în egală măsură sunt
încântat de exploziile de proză bine scrisă de
Câte femei, atâtea dileme
care unele dintre redactoarele de azi ale DileDar să nu vă imaginați că relația mea cu mei vechi sunt capabile. Dilema pe care o știu
femeile care scriau pe la vreo revistă s-a oprit eu nu și-a judecat niciodată redactorii sau
odată cu acel autograf misterios. Ceva mai colaboratorii în funcție de pantaloni sau fuste.
târziu, pe când împlinisem 30 de ani, numai Bărbați sau femei, homosexuali sau heterosece am primit, într-o dimineață, un telefon. xuali, ori scrieți bine, ori nu. Și punct.
La capătul celălalt era o doamnă – sau, mai
Și care e diferența?
precis, iarăși două. Magdalena „Lena” Boiangiu, redactoare la revista Dilema, mi-a propus
Au trecut anii și, în virtutea împrejurărilor,
elegant, dar oarecum abrupt, să-mi asum rescitesc mai multă non-fiction decât ficțiune liteponsabilitatea unei rubrici săptămânale în acea
rară. Am crescut, profesional vorbind, într-o
revistă. Cea care îi susurase ceva despre mine
facultate în care istoricul pe nume Zoe Petre
era decan – și cred, în ciuda tuturor divergențelor pe care ulterior le-am avut cu domnia sa, că
dna Petre a fost unul dintre cei mai buni decani
din istoria Universității din București. Am citit
memoriile politice ale doamnei Margaret Thatcher (am și vrut să o întâlnesc, în 2007, pe când
eram ministru în vizită la Londra, dar serviciul
de protocol britanic mi-a spus elegant că nu ar
fi tocmai bine – pentru mine și pentru imaginea mea despre personajul istoric respectiv) și
multe alte memorii ale unor femei din politica
lumii, am și întâlnit pe unele dintre ele (de la
cancelara germană Angela Merkel la politiciana franceză de dreapta – extremă ‒ Marine Le
Pen, de la ministra de Externe a S.U.A. Condolezza Rice la directoarea generală UNESCO
Irina Bokova) și tot nu mi-e clar dacă politica
se poate împărți în feminin și masculin (mai
curând cred că nu). Am întâlnit în politica
românească sau mondială femei-bărbați, după
cum aș putea descrie mulți bărbați-femei (dacă
ar fi să dau crezare clișeelor).
Marilena Preda-Sânc – Natura corpului, 2019
Cred, pe mai departe, că proza (literară
era o altă doamnă, tot redactoare la Dilema, pe
sau politică) nu se împarte în funcție de sexul
nume Tita Chiper (pentru unii soția scriitorului
autorului. Unii spun că Machiavelli ar fi avut o
decedat la cutremur, Alexandru Ivasiuc, pentru
viclenie feminină, alții spun că Hillary Clinton
mine cea mai bună intervievatoare din istoria
a pierdut pentru că prea s-a masculinizat. Nu
presei culturale românești). Interesant este că
cred, nici una și nici alta. Cred că, mai curând,
doamna Boiangiu nu mă cunoștea direct deloc,
acestea sunt clișee din mintea cititorilor.
pe doamna Chiper o văzusem o dată sau de
Nu vreau să spun, firește, că nu contează,
două ori (când publicasem câte ceva în numere
în ceea ce facem, identitatea noastră biologică.
îngrijite de ea), ghinionul era că eu nu aveam
Cred, însă, că aceasta este valoarea adăugată,
nicio pilă în București, iar norocul a fost că ele
indiferent de care parte. În rest, repet mantra
disprețuiau orice pilăraie intelectuală.
mea: nu există literatură masculină sau literatură
Și astfel, în primăvara lui 1998, am ajuns
feminină – ci doar literatură bună sau proastă. Și
redactor la o revistă care se numea Dilema
punct. Și un ultim sfat: luați în calcul, bunăoară,
(și care era probabil cea mai bună de pe piața
dramaturga (substantivul sună bizar la feminin,
intelectuală în acel moment, și a rămas așa și
dar există) franceză Yasmina Reza. Este jucată
când s-a rebotezat Dilema veche), într-o sociîn toată lumea, inclusiv la București. Este, spun
etate românească flămândă de certitudini (vă
unii, cel mai important autor dramatic al literareamintesc, atunci nu eram nici în NATO,
turii franceze contemporane. Pentru țara care l-a
nici în UE etc.). Redactor-șef era, când am
dat pe Molière, nu e puțin lucru. Am întâlnit-o
devenit parte din poveste, Mircea Vasilescu
recent, în toamna 2016, am stat lângă ea vreme
(unul dintre cei mai eleganți șefi pe care i-am
de un spectacol; și am simțit aceeași emoție pe
avut, dacă nu cumva cel mai); spiritul rector
care mi-au insuflat-o zeițele de mai sus, din școala
era Andrei Pleșu, fondatorul revistei (și cel
primară. Tot e bine că nu i-am uitat numele, până
care a scris prefața primului volum publicat
ce am apucat să scriu acest text.
de mine – publicat la îndemnul istoricului liteUnele femei chiar scriu o bună literatură, ca
rar Zigu Ornea, dar aceasta este altă poveste),
și unii bărbați. Restul sunt detalii irelevante. ■
iar în redacție, la drept vorbind, femeile cred
că erau într-o ușoară superioritate numerică.
(Fragment dintr-un volum în pregătire; o variantă
Am scris 15 ani în acele coloane și păstrez încă
a acestui text a apărut într-o antologie editată
de Lia Faur și Șerban Axinte, Ed. Polirom, 2017)
impresia că, în timp, superioritatea numerică
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n 1964 Jean-Paul Sartre refuza premiul
Nobel pentru Literatură spunând, între
altele, că un scriitor nu trebuie transformat
într-o instituție. Duplicitară sau nu, declarația
lui Sartre s-a întors împotriva lui. Dacă el nu
a devenit chiar o instituție, a devenit pur și
simplu cel mai important filosof și scriitor
existențialist din literatura europeană. Fără
Jean-Paul Sartre, orice referință la existențialism este incompletă. Ființa și neantul este o
lucrare insurmontabilă pentru ideația curentului, iar Zidul, Greața și Drumurile libertății
sunt proze-simbol, ca să nu mai vorbim de
numeroase piese de teatru. Dominant și provocator, autoritar și separatist, Sartre a avut
vocație de lider și de om politic. Întemeietor
în 1945 (împreună cu Simone de Beauvoir și
Maurice Merleau-Ponty) și personalitatea cea
a mai proeminentă a grupului de scriitori din
jurul noii reviste Les Temps modernes, JeanPaul Sartre a fost și un asiduu jurnalist, seria
publicistică Situations însumând nu mai puțin
de treisprezece volume. Les Temps modernes a apărut vreme de 74 de ani, între 1945
și 2019, umplând golul lăsat de suspendarea
altei faimoase publicații care a fost La Nouvelle
Revue Française (N.R.F.).
Câteva din ideile definitorii, de notorietate,
ale gândirii sartriene au fost clișee ale epocii.
După Francis Jeanson, prieten și membru al
redacției Les Temps modernes, două dintre ele,
detaliate în eseul Sartre (Desclée de Brouwer,
1966) s-ar constitui în teme principale strâns
legate una de alta: caracterul oribil al vieții,
proliferantă sau vegetând la modul absurd
(1) și infernul este celălalt (2). Existența este
vâscoasă, stagnantă, ea nu mai înseamnă
decât „existență care se simte «existând»”, ca
în Greața. Cât despre „infernul este celălalt/
ceilalți”, insuportabilul privirii lui/ lor îl/ îi
pune „în pericol”, impunând o ființă și o situație până atunci neluate în seamă, obligând
subiectul să se simtă obiect fără ca acela să știe
ce înseamnă obiectul care este el însuși. Iată
cum sună textul lui Jeanson: „Privirea celuilalt
mă pune «în pericol», mă fixează în mijlocul
lumii, îmi impune o ființă și o situație pe care
eu le ignor, mă obligă să mă simt eu însumi ca
un obiect fără ca să pot ști ce este obiectul care
sunt eu.” (Sartre, p. 13).
Povestirea Erostrat din Zidul este o ilustrare adecvată acestui sens. Totul începe de la
felul în care privești oamenii. Cel care își spune
Erostrat privește oamenii de sus – la propriu
și la figurat. Astfel își creează o superioritate.
De la balconul situat la etajul șase al locuinței,
de sus deci, oamenii se văd altcumva – dispare
faimoasa lor poziție verticală și par „literalmente striviți de trotuar”. „Superioritățile
morale trebuie să se sprijine pe niște simboluri
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„A ﬁ liber
înseamnă a ﬁ responsabil”
materiale, altfel riscă să cadă.” Superioritatea
lui Erostrat? „E o superioritate de poziție,
nimic altceva.” E o poziție care-i îngăduie să
se situeze deasupra umanului și să-l contemple. Umanul care se află în cel care contemplă
se va dovedi a nu fi identic cu umanul celor
contemplați. Așa ceva va constata Erostrat pe
parcursul acțiunii. Poreclit astfel după numele
incendiatorului templului zeiței Artemis de la
Efes, una din cele șapte minuni ale antichității,
personajul se gândește cum va deveni celebru
printr-o faptă abominabilă. S-au mai văzut
cazuri destule și după Efes, și după eroul imaginat de Sartre. Mizantrop și sociopat, cum
se întâmplă azi cu atâția criminali disimulați,
Erostrat cel imaginat de
Jean-Paul Sartre plănuiește într-ascuns cum să
treacă la fapte. Pe deasupra misogin și deviat
sexual, Erostrat este irezistibil tentat de crimă.
Cum să comită un asasinat în serie ajunge
obsesia lui devoratoare.
Cu revolverul cumpărat reușește, ascuns în
mulțime, pe stradă, să
făptuiască cinci omoruri.
Se ascunde, se gândește
la suicid, dar, până la
urmă, aruncă arma și se
predă urmăritorilor. Personajul sartrian, terorizat
de privirile celorlalți, este
dilematic și egoist, dar,
între viață și moarte, alege în final viața și responsabilizarea. Probabil va recunoaște faptele,
asumându-și vinovăția. În acest fel Erostrat
poate deveni liber față de faptele sale. A face,
unul din elementele trinomului existențialist
a fi-a face-a avea, implică luarea liberă a unei
decizii, trecerea la acțiune și asumarea responsabilă a faptei care poate fi sortită eșecului
sau succesului.
Izolarea și incomunicabilitatea sunt alte
clișee ale gândirii și literaturii existențialiste. Zidul este un simbol al incomunicării,
al imposibilității de a se angaja în acțiune.
În povestirea omonimă, cea care dă și titlul
volumului, Sartre ridică din nou problemele
vieții, morții și libertății. Membrii unui grup de
socialiști spanioli – trimitere directă la războiul
civil și la teroarea franchistă de după – sunt
arestați, judecați expeditiv și condamnați la
moarte. Singur Pablo Ibbieta scapă în urma
unui concurs de împrejurări. Incomunicarea,
singurătatea și injustiția sunt simbolizate prin
zidul în fața căruia au loc execuțiile. Ibbieta
este singur în fața destinului advers și doar

un joc al hazardului îl salvează, deocamdată.
În schimbul eliberării i se cere să deconspire
un camarad, refuză până când, ca să evite
interogatoriile repetate, spune o minciună.
Coincidența absurdă face ca urmăritul să fie
prins chiar în locul menționat în minciuna lui
Ibbieta. Ca și Erostrat, Zidul se termină brusc –
este o strategie narativă de a oferi personajelor
o salvare, o ieșire neașteptată din absurd:
„Totul a prins a se învârti în jurul meu și
m-am pomenit stând jos, pe pământ. Râdeam
atât de tare încât mi-au dat lacrimile.” (Zidul).
„Atunci am aruncat revolverul și le-am deschis ușa.” (Erostrat).
Imediat după război Albert Camus scria
despre „ieșirea din nihilism”
(la sortie du nihilisme), adică
de abandonarea și combaterea gândirii conflictuale,
agresive, hegemonice. Romanul Ciuma (1947) este cel
mai potrivit exemplu despre
această „ieșire”, prin solidarizare și efort comun în fața
răului. La Jean-Paul Sartre în
Zidul (1939) mai cu seamă,
dar și în Greața (1938),
putem vorbi de „intrarea în
nihilism” și de coabitarea cu
el. Singur Antoine Roquentin, personajul central din
Greața, izbutește să se salveze
prin recuperarea propriei
biografii și personalități, scriind o carte despre sine. Între
Ciuma și cele două opere ale
lui Sartre este o diferență netă în ce privește
climatul spiritual în care au fost scrise, după
și înainte de coșmarul războiului. Ele exprimă
fidel stările de spirit și gândirea proprie timpului fiecăreia. Cât despre J.-P. Sartre, soluția unei
eliberări e propusă în tripticul Les Chemins
de la liberté, unde personajul central, Mathieu
Delarue (omul străzii, omul obișnuit) găsește
portița „ieșirii din nihilism” prin angajarea
efectivă în luptă, cu arma în mână, împotriva
ocupanților naziști. Angajamentul îl costă
viața pe Mathieu, dar numai așa el se poate
regăsi pe sine, ieșind din aglutinare. Personajele caută să se conștientizeze, dar unele o fac în
sens negativ (Erostrat), iar altele în sens pozitiv
(Roquentin, Delarue).
În monografia citată, Francis Jeanson se
referă la o așa-zisă „întunecare”, „înnegrire”,
„negritură” (noirceur) a lui Sartre, din dublă
perspectivă: a autorului însuși și a noastră, a
celorlalți. Este chiar etapa interbelică din creația acestuia: „...fără îndoială există o anume
negritură în propria sa viziune și în același timp
în privirea noastră.” (Sartre, p. 12). ■
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Cehov –
o viață pentru literatură

B

iografia este unul dintre cele mai interesante și atent cultivate genuri literare,
mai ales în culturi precum cea engleză
sau germană, dar și în cea franceză. Din păcate,
deși în cultura română au apărut, în secolul
trecut, mai multe biografii exemplare, precum
cele semnate de G. Călinescu despre Eminescu
și Creangă sau cea a lui Adrian Marino despre
Macedonski, genul nu a prins foarte mult. Și nu
pentru că scriitorii români nu ar avea biografii
interesante – aș zice că dimpotrivă, majoritatea
scriitorilor importanți din literatura noastră au
avut niște vieți extraordinare din diverse puncte
de vedere – ci mai mult din cauza unei anumite
prejudecăți în privința caracterului minor al
unei biografii în comparație cu importanța unei
exegeze critice. O confuzie și o neînțelegere, de
fapt, a caracterului și importanței unei biografii
bine scrise, care, de cele mai multe ori, aduce în
discuție contexte deosebit de importante pentru
o bună apropiere de opera scriitorului respectiv
și analizează, chiar dacă venind dinspre realitatea uneori inconfortabilă a existenței cotidiene,
sursele și semnificațiile textelor acestuia. Chiar
dacă opera nu se explică prin biografie, interesul pentru omul care a creat acea operă nu
poate fi unul marginal sau inexistent, așa cum
susțineau odinioară structuraliștii.
Unul dintre cei mai importanți autori
de biografii a fost Henri Troyat, membru
al Academiei Franceze, scriitor cu origine
mixtă – rusă, armeană, germană și georgiană –
născut la Moscova în 1911 sub numele de Lev
Aslanovici Tarasov. Prozator și eseist extrem
de prolific și de complex, el s-a impus și prin
cărțile sale mai ales despre figurile centrale
ale literaturii și istoriei ruse, la care avea acces
nemijlocit: Dostoievski, Pușkin, Lermontov,
Tolstoi, Gogol, Turgheniev, Gorki etc., dar și
Ecaterina cea Mare și Petru cel Mare. Recent
a fost publicată la Ed. Polirom, în traducerea
Marinei Vazaca, cartea sa despre Cehov (apărută în 1984), unul dintre cei mai importanți
scriitori ruși și dramaturgi europeni moderni.
Troyat reconstituie întreaga existență sinuoasă a lui Anton Pavlovici Cehov, de la copilăria
dificilă petrecută în orașul natal, la Taganrog,
orașul comercial de la Marea Azov, până la
moartea prematură a scriitorului, cauzată
de boala de plămâni de care suferea încă din
tinerețe. Copilăria lui Cehov a fost dominată
de un tată abuziv și alcoolic, fanatic religios și
tiran familial, care deținea o prăvălie cu marfă
proastă, după cum își amintește scriitorul însuși,
și care va da faliment în cele din urmă, lăsându-l pe adolescentul Cehov să se chinuie să-și
termine studiile și să-și întrețină și numeroasa
familie rămasă pe drumuri și „refugiată” la
Moscova, unde aveau ceva rude. Pe de-o parte,
este cea mai dificilă perioadă pentru Cehov, dar

pentru prima dată scăpase de sub autoritatea
tatălui și de teroarea pe care acesta o inducea
prin simpla prezență. Dă meditații, vinde ce mai
rămăsese din bunurile modeste ale familiei și
reușește, după doi ani nu numai să-și îmbunătățească rezultatele școlare mediocre de până
atunci, dar chiar să intre la facultatea de medicină din Moscova. Urmează alți ani de sacrificii
și tatonări, de nesiguranță și eforturi, dar reușește să-și publice primele povestiri și începe
să colaboreze regulat, mai întâi la niște reviste
satirice moscovite, apoi la cele petersburgheze
și, în cele din urmă, la marile publicații din
Capitală. Destinul i se schimbă în momentul
în care reușește să-și ia licența în medicină și
să aibă pacienți, veniturile obținute astfel fiind
dublate de cele din scris, care începuseră și ele
să crească. Este uimitoare puterea de muncă a
lui Cehov, care publică sute de povestiri în acești
ani, pe lângă studiul medicinei și apoi îngrijirea
diverșilor bolnavi. Reușește să-și ajute permanent familia și este impresionant modul în care
își iartă și își susține atât tatăl aflat în dificultate,
cât și frații care, unul devenit jurnalist, celălalt
pictor, moșteniseră câte ceva din firea și obiceiurile părintelui pe care-l disprețuiau.
Henri Troyat prezintă, de asemenea, modul
în care se dezvoltă, pas cu pas, cariera de scriitor a lui Cehov, în paralel cu cea de medic,
faima pe care o capătă în cercurile scriitoricești
și de care nu era deloc conștient la început. De
asemenea, încăpățânarea lui Cehov, încă din
prima tinerețe, de a se ține departe de jocurile
politice, de a nu se implica în niciun fel în viața
politică, opinia sa constantă fiind că scriitorul
trebuie să nu se lase influențat de ideologie,
tocmai ca să poată prezenta în mod realist
lumea în care trăiește. De aici și relația lui dificilă cu Tolstoi, pe care îl admira ca scriitor, dar
cu a cărui filosofie și ideologie nu putea fi de
acord. Întâlnirile dintre cei doi, care devoalează
inclusiv admirația pe care Tolstoi i-o purta lui
Cehov, vizitându-l pe patul de spital, când are
primul atac serios de tuberculoză, evoluează
bine până în momentul în care discuția virează
spre opiniile politice și sociale.
Aflăm despre iubirile lui Cehov și relația sa
stranie cu multiplele sale adoratoare, în compania cărora îi place să-și petreacă timpul, să le
curteze și să se lase curtat, dar de care se ferește
permanent, rămânând un celibatar convins.
Această ambiguitate este dublată de cea a relației sale cu propria soră, Maria, pe care nu doar
că o iubește și vrea să o aibă alături, dar cu care
creează o interdependență afectivă aparte, care
le va marca destinul amândurora. Abia în 1901,
cu trei ani înainte de moartea sa, va ceda și se
va căsători cu actrița Olga Knipper.
În fine, intrăm și în atmosfera de la Melihovo, moșia pe care Cehov o cumpără după
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Osip Emmanuilovich Braz – Portretul lui Cehov (detaliu)

primele succese cu volumele sale de povestiri,
beneficiind de susținerea și prietenia directorului celebrei publicații Novoe vremea, Alexei
Suvorin. De aici, Cehov plecă în expedițiile și
călătoriile lui, fie în interiorul Rusiei, cea mai
excentrică și interesantă fiind cea de la Sahalin,
colonia penitenciară de pe insula asiatică, dar
și cele din Europa, în care ia contact cu civilizația occidentală și admiră istoria, atmosfera și
viața din orașe ca Viena, Veneția sau Paris. Nu
sunt uitate nici actele de implicare socială pe
care le conduce Cehov, de la ajutarea mujicilor
în momentele diverselor epidemii de holeră
sau tifos care se abat peste provincie, până la
construcția de școli, biblioteci și spitale.
Interesantă este și evoluția de dramaturg a
lui Cehov, primele piese fiind montate nesatisfăcător în viziunea sa și considerate niște
eșecuri. Deși neînțeleasă la început, piesa Pescărușul va deveni una dintre cele mai reprezentate
opere din Rusia, dar succesul adevărat va veni
odată cu apariția capodoperelor Unchiul Vanea
și Trei surori, Livada cu vișini fiind cântecul de
lebădă al autorului. Relația cu teatrul este una
extrem de convulsivă în ceea ce-l privește pe
Cehov: deși merge la teatru constant și scrie
periodic dramaturgie, aproape de fiecare dată
consideră nu doar că nu este dramaturg și că
trebuie să rămână prozator, ci este nemulțumit de reprezentări, cel puțin până la apariția
Teatrului de Artă, al lui Stanislavski și Nemirovici-Dancenko. Dacă prestigiul din timpul
vieții i-l va aduce proza scurtă, lupta postumă
va fi câștigată în mod clar de dramaturgie.
În reconstituirea vieții lui Cehov, Henri
Troyat utilizează toate documentele pe care le
are la îndemână și care, din fericire, reușesc să
furnizeze o sumă importantă de informații în
privința fiecărei luni din viața scriitorului: corespondența bogată a acestuia, în primul rând, apoi
diversele jurnale, memorii, evocări ale celor apropiați, familie și prieteni. Astfel, cu un talent și
un echilibru extraordinare, Troyat reușește să ne
conducă prin viața extraordinară a unuia dintre
cei mai modești, altruiști și buni scriitori pe care
i-a dat literatura europeană în ultimele secole. ■

10

Scrisul Românesc

Nr. 8 (216) ♦ august 2021

Cronică
literară

Gabriela
NEDELCU-PĂSĂRIN

Poliperspectiva ‒
capcana camerei subiective

M

ircea Daneliuc s-a dovedit a fi creatorul de „cursă” lungă. Din 1975, când
debutează regizoral în cinematografie cu lungmetrajul Cursa și până la recentele
creații în proză Cele mai tâmpite momente
sau Sfumato, cariera sa va fi marcată de două
„roluri” pe care le va ridica la rang de artă:
scenarist și regizor. Din dubla perspectivă
a scrisului și a punerii în scenă va rezulta o
simbioză de perspective, o poliperspectivă dirijată de vocea auctorială și de însuși actorul în
propriile sale creații. Este argumentul care ne
îndreptățește să revedem Proba de microfon sau
Vânătoarea de vulpi sau A 11-a poruncă, în care
cele trei ipostaze (scenarist, regizor, actor) sunt
remarcabile. Este Mircea Daneliuc un caz reper
în cultura română. De aici și
impactul la public, un public
care îl iubește și pe omul de
film și teatru, și pe romancier.
O complexitate de atribute
care definesc profilul creatorului Mircea Daneliuc.
Romanul Coma hindusă
(Ed. Alexandria Publishing
House, Suceava, 2021) este
scris în maniera deja recognoscibilă, a unui realism dur, o
proză de observație caracterologică, în care satira socială și
cea politică se întâlnesc pentru
a decoperta un sistem care
generează reacții virulente la
starea cel puțin de angoasă pe
care o generează. Romanul de acum are din
titlul intenția de a cuprinde un polisemantism. De care ne și temem să îl interpretăm,
ne temem de autoidentificare. Romanul este
scris ca un scenariu de film. Cupajele sunt
evidente și dau un plus de valoare narațiunii.
Știindu-i arta cinematografică te întrebi când
scrie scenaristul, când romancierul. Chiar și
alegerea temei este în trand-ul actual de validare cinematografică internațională: Colectiv,
numit documentarul european al anului la Premiile Academiei Europene de Film, sau După
dealuri, film despre cazul real al exorcizării de
la Tanacu, sau Moartea domnului Lăzărescu,
povestea de viață a unui pensionar din Dolj
refuzat să fie internat și care a murit neprimind
îngrijiri medicale, sau 4 luni, 3 săptămâni și 2
zile, film căruia i s-a decernat Premiul Palme
d’Or la Cannes despre drama unei tinere și
Decretul anti-avort.
Romanul lui Mircea Daneliuc, Coma hindusă, are un subiect de stringentă actualitate și
merită a fi realizat și un film cu acest subiect.
Dincolo de povestea chestorului de poliție care
pleacă în Italia cu o subalternă și la întoarcere
devine pacientul zero Covid 19 regăsim un

univers afectiv alcătuit din lumini și umbre:
moartea soției fratelui său, însărcinată, părăsirea domiciliului de către soția sa și divorțul,
pensionarea la 39 de ani și primirea unei pensii
speciale, pânda celor ce vor favoruri sau un
ajutor pentru un caz social, toate pe fondul
„gri” al tentației de revenire la normalitate din
starea comatoasă de la ATI. „Coma hindusă”
e un joc de cuvinte cu trimitere evidentă la
coma indusă de societate aceluia care este considerat că are o vină socială. Repudierea, ura
celor din jur, mediul infestat la propriu, toate se
„topesc” în subconștient și generează angoasa.
Gestul de a alege suicidul, neputința de a finaliza gândul, starea de somnolență ca o scuză a
pragului dintre real și halucinatoriu, tentația
de a se reintegra într-o lume
care îl refuză, toate concură
la crearea unei atmosfere
romanești la granița realului
cu straniul. Și totuși, coma
„hindusă” nu este o stranietate, este o realitate. Care
este granița dintre cele două
stări? Această pendulare
între straniu și real dă nota
de identitate unui subiect
altfel promovat îndeajuns de
presa din România. Povestea
chestorului este prezentată
sub două forme: monologul
eroului (Mircea Daneliuc
fiind adeptul monologului
chiar și numai interior) și
vocea auctorială, alternarea lor asemănându-se
cu schimbarea de cadru cinematografic. Este
un melanj de ipostaze (memorialistice, un
discurs diaritic și narativ de focalizare pe personajul principal), este o tehnică aparte care
amintește de camera subiectivă, un stil de filmare ce oferă privitorului o viziune specială
sau punctul de vedere explicit al regizorului.
Intenția este de autofocalizare, de menținere a
clarității imaginii.
Narațiunea cinematografică este susținută
de discursul narativ care îmbină oralitatea cu
metafora și imagini fantastice. Sunt surprinse
și secvențele de reacție, povestea este la granița dintre viață și moarte, mișcarea este din
interior spre exterior și această exteriorizare
are rol de impact emoțional mai mare decât
surprinderea momentului ca secvență de
reacție. Este ca un val de mare care acoperă
personajele dându-le puține șanse de a se salva.
Dorindu-mi să vizualizez ca imagine această
tehnică a scriitorului Mircea Daneliuc am făcut
o evidentă trimitere la finalul romanului, scena
în care Cezar Botoieru vrea să se sinucidă prin
înecare și este salvat de un pescar, în realitate
un subaltern care îl fila pentru a raporta cu

cine are contact în calitate de pacient Covid.
Mircea Daneliuc evidențiază teama și
zvonul că nu ar exista pandemia, iar pacientul
e folosit de sistem ca pretext pentru declararea
pandemiei. Termenul de „hindus” nu este o
capcană lingvistică, este exprimarea în jargon.
Alternarea planurilor, derularea acțiunii când
în spital, când acasă, cu aceeași recuzită de
spital Covid anulează granițele dintre normalitate și starea de boală. E o stare de urgență cu
multiple semnificații: la ATI e urgență, în plan
social e urgență, se muncește online pentru a
evita contactul între persoane, acasă e angoasa
instalată după externare și intentarea acțiunii
de divorț. E o urgență care menține starea de
boală și spaima că statul va lua proprietățile.
Corpul nu-i mai aparține bolnavului, fiind
conectat la aparate, casa e posibil să nu-i mai
aparțină, oricum este „vânată” de amantă,
soție, familia fetei care solicită ajutor, în realitate o familie de escroci. Nu mai are stabilitate,
urgența a destabilizat viața. Nu de puține ori
atmosfera pare a fi din romanul lui Ken Kesey,
Zbor deasupra unui cuib de cuci, și aceasta
pentru că pacientului zero Covid i se spune
că nu e bolnav, dar va fi tratat ca bolnav și va
atinge paroxismul dorindu-și moartea. Sunt
câteva imagini care rămân pe „retină” și devin
argument pentru reluarea lecturii: chestorul în
pijama în Piața Victoriei cu pistolul asupra sa,
fugărit de subalternii săi, eleva care are teama
de a fi însărcinată, în realitate: „Ești cu soru-ta
în abdomen. Ești o anomalie” „Nu vezi că ești
duplicată?”. Personajele sunt duplicate, viața
între două lumi generează duplicarea.
„Puterea imaginară și plasma de imagini”
(Gaston Bachelard) domină această tragi-comedie. Viața-i o capcană, ne demonstrează
scriitorul pornind de la un caz real. Pandemia
e o capcană, căsnicia e o capcană, adulterul ‒
o capcană, Săndel asistentul cade în capcană
contaminându-se. Decodarea polisemantismului „coma hindusă” apare la pagina 231, spune
ceea ce se zvonește despre Covid, scena este
absurdă, ca la nebuni, la granița cu fantasticul macabru, pare imaginea lui Marcel Brion
despre fantastic. Spaima personală devine
obsesie generală, claustrarea și iminența contaminării sunt sursele tensiunii sociale și,
implicit, narative. Rămânem la convingerea că
este o narațiune cinematografică și un roman
realist care merită un film pe măsură, iar scriitorul Mircea Daneliuc demonstrează încă o
dată vitalitatea spiritului său creativ, textul
mustește de vitalitate și rămâne dorința greu de
reprimat de a te întoarce la text pentru o nouă
confruntare cu o capcană. Este capcana subiectivității exacerbate de tragismul existențial. Un
roman remarcabil al lui Mircea Daneliuc sub
lupa proximității angoasante. ■
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Un război civil fără arme:
vaccin da, vaccin ba...

P

andemia nu s-a terminat nici pe
departe. Odată cu apariția variantei
Delta, o mulțime de probleme se ridică
în întreaga lume, unele dintre ele fără răspunsuri clare, căci ne aflăm în fața unei realități pe
cât de noi, pe atâta de periculoase.
De 4 iulie, președintele Joe Biden a celebrat
dramaticul progres în lupta contra coronavirusului, cu 150 de milioane de americani
imunizați și o scădere de 93% în noile cazuri,
de la Inauguration Day. „Uniți, vom reuși să
învingem virusul!” a conchis el.
Nu multe zile după aceea, la Conservative
Political Action Conference, participanții au
celebrat cu totul altceva: faptul că Biden nu a
reușit – și vom vedea de ce! – să aibă vaccinați
70% din americanii adulți până la Ziua Independenței. S-au bucurat mult conservatorii,
Trump și acoliții săi, ca și cum virusul ar alege
între democrați și republicani! O problemă
care e de competența științei a intrat pe mâna
politicienilor, ajungând aproape la un război
civil fără arme. Ceea ce a început ca un fel
de ezitare în fața vaccinului s-a transformat
într-o limpede ostilitate și refuz, conservatorii
atacând tot mai virulent noua Casă Albă și
mesajul ei despre coronavirus, caracterizând
în mod fals, neadevărat, campania de vaccinare și, tot mai mult, îndemnând la refuzul
imunizării.
Noțiunea că vaccinul nu are sens, ba poate
fi chiar dăunător sănătății – sau, nici mai mult
nici mai puțin decât un complot al guvernului! – este tot mai apăsat un fel de act de
credință pentru suporterii fostului președinte
Trump, tot așa cum alegerile ar fi fost furate,
iar asaltul din 6 ianuarie asupra Capitolului
o adunare pașnică de protest, exagerată de
media și de democrați. Ar trebui remarcat
aici că poziția lui Trump și a acoliților săi s-a
schimbat dintr-odată după pierderea alegerilor. Până atunci, Trump se împăuna cu meritul
de a fi dat americanilor vaccinul într-un timp
record și era un fervent adept al vaccinărilor.
Numai după aceea fostul președinte și cei din
cercul său au devenit opozanții campaniei de
vaccinare intensivă a lui Biden, ba au chiar
pus sub semnul îndoielii eficacitatea vaccinului. În statul Tennessee, de pildă, oficialitățile
sanitare, sub presiunes guvernanților republicani, au interzis nu numai vaccinul contra
covid, ci și pe cel împotriva gripei, a human
papillomavirusului și ale atâtor alte maladii
infecțioase. Când politica înlocuiește știința
se poate sări foarte ușor peste cal! Michelle
Fiscus, fosta șefă oficială a Departamentului
de vaccinare, a declarat că a fost concediată
pentru că promova imunizarea. „M-au dat
afară, a adăugat ea, pentru că îmi făceam
meseria și datoria, iar unii dintre politicieni

au răspândit false informații din cadrul campaniei anti-vaccin, fără să se gândească măcar
să vorbească cu experții.”
Este limpede că ne aflăm într-un război
între două culturi ale vaccinului: una tinzând
să vaccineze cât mai mult, dacă nu toată populația, pentru realizarea acelei herd immunity
care poate garanta sfârșitul pandemiei, cealaltă
fiind o cultură a îndoielii și suspiciunii asupra
vaccinului, a bănuielii că probabil vaccinul nu e
eficient, guvernul știe asta, dar nu o spune deschis etc., teoria conspirației. Dacă prima duce

Paul Spella / The Atlantic

potențial la salvare, cea de-a doua, în virtutea
unor interese politice, se dovedește falimentară
și extrem de periculoasă pentru poporul american și nu numai. Din păcate, mesajul acestora
din urmă are mare rezonanță în țară, mai cu
seamă în orașele mai mici și în zonele rurale.
Ca o consecință directă, cazurile de COVID
au sporit, dublându-se aproape, mai cu seamă
varianta Delta, iar mortalitatea a crescut și ea
în ultimele luni cu 28 la sută. Experții au constatat că acești morți sunt aproape în întregime
din rândul americanilor nevaccinați.
Nu trebuie însă generalizat: există și între
republicanii care se ditanțează de linia Trump
persoane care își dau seama de magnitudinea
pericolului. „Ne întrebăm mereu: care va fi
ultima picătură ca să facă să se verse paharul?”, spune Frank Luntz, un foarte cunoscut
și respectat specialist în sondaje pentru
republicani și care a lucrat din greu spre a
încuraja campania de vaccinare anti-COVID.
Și adaugă, constatând situația de acum: „cred
că am ajuns la ea.” Se referă la momentul în
care orice comunicare între părți și cooperare
pentru a rezolva situația e pierdută. „Asta-i
tot!”, exclamă Luntz, parcă fără mari speranțe.
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Și conchide: „Acum hotărârile sunt luate nu
pentru că ar fi bazate pe evidențe, fapte și statistici, ci în strictă concordanță cu anumite linii
politice. Și, ca urmare, o să moară multă lume.”
Can We Escape the Vaccine Culture War? se
întreabă David French în eseul său din „TIME”.
E greu de răspuns, căci vedem America mai
polarizată aproape ca oricând. Mergi într-un
oraș „albastru” (controlat de democrați) și vei
vedea că toată lumea poartă măști în interior,
ba unii chiar și în aer liber sau pe stradă, respectă social distancing. Într-un oraș „roșu”
(controlat de republicani) și cu
precădere în zone rurale, vei
constata exact inversul. De fapt,
Trump a inițiat această prăpastie între cele două părți. Pe 22
ianuarie 2020, la începutul pandemiei, într-o formulă foarte
simplistă, el a declarat la CNBC:
„O persoană a venit din China
și a adus virusul. Acum îl avem
sub control. Totul va fi absolut în
regulă!” În aproape doi ani am
constatat că nimic nu e chiar în
regulă. Știm foarte puțin despre
cum a originat COVIDUL, știm
și mai puțin despre strategia
mutațiilor și variantelor lui,
unele mult mai infecțioase și
periculoase (ca Delta, de pildă),
nu știm prea multe despre cât
de lungă e imunitatea la virus
și variantele lui garantată de
vaccinurile la dispoziție azi, dacă e nevoie de
rapeluri (boosters) etc. Deci ce este „în regulă”?
Avem un singur lucru de care ne putem ține ca
de o normă: vaccinul. Știm că are efect, știm că
lucrează chiar și când o variantă ca Delta poate
infecta chiar oameni vaccinați. Ceea ce rezultă
atunci sunt doar cazuri asimptomatice sau
mult mai ușoare, care nu necesită spitalizare
și nu se dovedesc fatale. Din păcate, sub rațiuni
politice, ritmul vaccinărilor a scăzut în SUA.
Libertatea personală e înțeleasă în mod greșit.
Zeci de mii de americani care refuză să se vaccineze nu își primejduiesc doar propria viață
prin opțiunea lor nesăbuită, dar și pe aceea a
familiilor, prietenilor lor sau a tuturor celor cu
care intră în contact. Ne aflăm, cum spune pe
bună dreptate un ziarist de la Washington Post,
în fața unei pandemii... a celor nevaccinați!
Nu e încă prea târziu. În SUA există vaccin
pentru toată lumea. E nevoie doar de bunăvoință și de bun simț.
Asta până nu e încă prea târziu!
Și e nevoie mai ales de unitate în acest efort.
Să ne gândim la înțelesul adânc al importantei
cărți a lui David French, un adevărat avertisment: Devided we Fall... ■
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(Continuare din numărul anterior)

 Cei care puteau s-o facă la vremea aceea.
Acum pot mult mai mult. Oamenii se gândesc
unde să fugă în Univers când Pământul va ajunge
la capătul puterilor. Alții vor să vină aici după ce
au încercat toată uscăciunea Universului.
 O, mamă, spune-mi măcar o poveste
despre cum eram și ce făceam când eram mică.
 Tu n-ai fost niciodată mică. Susan o privi
doar coada când se strecura prin casă. Susan cu oarecare curiozitate și frică. O avea în față
deschise ușa și o luă pentru prima dată în brațe. chiar pe mama ei de care uitase cu totul. Ea
Nici n-o zgârie ca altă dată, nici nu mieună, iar care putea cita din memorie cărți întregi nu-și
Susan o mângâie pe cap.
mai putea aduce nimic aminte de mama ei din
 Ești și tu o biată prefăcută ca toate pisicile care fusese creată ca o copie făcută de o mașină.
și toți oamenii. Apoi se apropie de marginea
 Mai am frați sau surori? Întrebă.
terasei și o aruncă brusc în golul care se căsca
 Foarte mulți, dar tu semeni cu mine cel
de la etajul 66. Probabil că nimerise undeva mai mult pentru că am avut dreptul să le cer să
lângă piscina de jos în vreun palmier luat com- facă una exact ca mine. Cel puțin fizic. Și restul
plet prin surprindere. Oricât de în picioare ar oamenilor sunt până la urmă variațiuni pe acecădea pisicile nu cred că mai rămăsese mare eași temă... Ai văzut vreunul cu trei mâini sau
lucru din ea, gândi Susan, care o tolerase atâta patru ochi? Eu am văzut și nu ajută. Diferența
timp doar în memoria lui Jack, care acum dintre noi și celelalte ființe e în altă parte, iar Jack
dispăruse. Se întoarse încet spre sufragerie și știa asta. Poate că e bine ca lumea să știe de ce
de-abia atunci observă că pe imensa terasă mai oamenii sunt altfel. E timpul să fie lăsați să afle că
era o persoană. O femeie care o aștepta așezată noi viețuim înăuntrul lor, în fiecare gând neîmpe unul din paturile pliante.
plinit, în fiecare frază rostită, în fiecare acțiune a
lor. Altfel se vor închina și ruga
la tot felul de idoli încă douătrei mii de ani. Aici mama ei
se opri și se priviră un timp
față în față. În lumina serii era
greu să spui cine e. Între ele
părea pusă o oglindă în care
se privea o singură persoană.
 M-ai uitat de tot, nu-i
așa? Spuse mama ei. Am venit
doar să văd dacă ești bine.
Acum voi coborî și voi căuta
pisica. Poate mai pot s-o ajut
cu ceva. Ai grijă de tine, Susan.
Marilena Preda-Sânc – Horror vacuum, 2012
Te las cu bine!
Avu o tresărire. Nu pentru că fusese surSusan tăcu tot timpul. Avu senzația stranie
prinsă comițând o crimă ci pentru că femeia că stă de vorbă cu ea înseși, doar că mama ei
apăruse din senin, probabil pe ușa pe care avea în ochi o altă lucire. Privi peste umărul
veșnic o uita deschisă. Până atunci nu se trezise mamei ei în casă unde televizorul mare cât
niciodată în casă cu o persoană neanunțată.
peretele transmitea în direct acordarea Pre Ce căutați aici? Cine sunteți?
miului Nobel pentru biologie. Atunci i se tăie
 Nu trebuia s-o arunci. Sunt metode mult respirația pentru că îl văzu dintr-odată pe Jack
mai umane de-a scăpa de-o biată pisică.
îmbrăcat la frac și papion acceptând premiul
 Cine sunteți? Se răsti la ea Susan.
în fața unei săli pline. Uită de mama ei și intră
 Nu mă mai recunoști, Susan? Sunt mama ta! în casă unde văzu din nou imaginea lui Jack
Susan rămase fără replică. Se așeză pe un cu premiul în mână. Jack B. Stormfield laureat
scaun și privi în lumina lunii fața celei care se pentru studiul „Demonstrarea originii extratenumise mama ei. Semănau foarte mult, aceleași restre a minții umane”. Urmă un interviu cu el și
trăsături ale feței aceeași linie a corpului. Susan un documentar făcut în laboratorul de genetică
stătea cu mâinile în poală și-și privea mama ca din ultimul lui Institut aflat undeva în China.
pe o stafie venită dintr-o altă lume.
 Care a fost prima observația care v-a
 Și tatăl meu unde e? Întrebă cu o nuanță dus cu cercetările pe această cale? Îl întreba
aproape umană, de copil pierdut sau rătăcit reporterul.
într-o lume în care copiii nu au ajuns să-și
 Un detaliu mic: oameni cu structură
cunoască părinții.
primar extraterestră au o memorie fantastică, dar
 Tu nu ai tată, Susan. Tu ai fost făcută nu-și amintesc nimic despre copilăria lor. Ei s-au
direct dintr-o „coastă” de-a mea, cum zic născut târziu, gata formați. Nu e nimic rău cu ei,
oamenii fără să priceapă ce spun, prin biserici știu bine pentru că am trăit mulți ani cu un astfel
și sinagogi. E bine să știi asta!
de om. I-am observat reacțiile, judecățile, și i-am
 Adică tu te-ai dus gravidă cu burta la gură studiat genomul. Pe dinăuntru suntem doar niște
să mă naști scremându-te într-o sală de naștere. mamifere mai evoluate, dar când e vorba de minte
 Nu, draga mea. Tu ești aproape exact ca cu toții avem ceva mai mult sau mai puțin extramine, parte din toate celulele. Sunt mama ta și terestru. Mintea noastră vine dintr-un alt spațiu...
sora ta geamănă în același timp, doar că tu ai
Susan ieși pe terasă tremurând, dar nu mai
fost creată 25 de ani mai târziu.
găsi pe nimeni. Pisica lui Jack sări de pe balus Și cine a făcut asta?
tradă și se strecură încet în casă. ■

Cimitirul subacvatic

u trecut apoi luni întregi, adică toată
iarna floridiană, care nu e mult diferită
de toamnă sau de primăvară, decât prin
lungimea zilei și a locului în care apune soarele.
Susan își continuă existența solitară în apartamentul ei imens așteptând un răspuns de la
Neptum Memorial. Fără nerăbdare sau nervozitate dar totuși curioasă să afle ce se întâmplase.
În fiecare seară privea apusul soarelui nu neapărat pentru frumsețea lui magică sau pentru
lumina care se schimba spectaculos pe nori
cu fiecare minut. Era privea apusul soarelui ca
pe un fenomen celest minor. Își amintea că pe
Jack îl emoționa atât de tare încât îi stârnise și ei
curiozitatea. Susan purta ochelari de soare doar
pentru că știa că îi stă bine cu ei, altfel ea se putea
uita la soare cu ochii deschiși chiar și în timpul
zilei și nu purtase niciodată ochelari de vedere.
Mai făcu o scufundare la Memorialul
Neptun doar pentru a privi încă o dată locul
în care zăcuse Jack. Atunci văzu că bucata de
ciment cu rămășițele lui nu era o simplă gaură ci
fusese tăiată adânc și aproape hexagonal. Putea
vedea capul unui pește șarpe, un răpitor leneș
și lung care își făcuse culcuș acolo și al cărui
cap țâșnea afară înghițind uimitor de repede
peștișorii care treceau prin față. Cazul lui Jack
fusese oarecum uitat pentru că nimeni nu o mai
contactă cu vreo veste concretă. Susan continuă
să trăiască singură și, în afară de studenții ei,
omul pe care-l vedea cel mai des era Jose de la
poartă care-i aducea mașina plin de comentarii
simpatice și care odată îndrăzni s-o întrebe.
 O, Senora! Ați jelit destul. De ce sunteți
mereu singură?
 Pentru că nu îmi plac oamenii. Răspunse
ea, fără nicio urmă de maliție.
Venise primăvara, apoi trecu și vara următoare și încă doi ani în care nu se schimbă nimic.
În afară de părul lui Jose, care începuse să încărunțească după pierderea soției lui care într-o zi
dispăru fără urmă de la etajul 33. Știau toți cei de
la poartă pentru că era femeia care făcea curat
pe coridoarele clădirii și aspiratorul pe care-l
folosea fusese găsit mergând în gol, iar fereastra
de la capătul holului era larg deschisă. Au căutat-o luni întregi fără a găsi nicio urmă. Jose se
duse până în Dominican Republic sperând că
soția lui zburase cumva acolo la rudele ei.
Susan mări bacșișul lui Jose și într-o zi chiar
îndrăzni să-i spună ceva. Cuvintele care-i ieșiră
din gură erau aproape mecanice, fără aprobarea minții ei. Își aminti involuntar de țiparul
din locul de veci al lui Jack care țâșnea afară
când un peștișor trecea pe acolo:
 Îmi pare rău de soția ta Jose, dar nu dispera. Într-o bună zi s-ar putea să apară așa cum
a dispărut!
În seara aceea când se întoarse acasă o găsi
uitată pe terasă pe Lali, pisica lui Jack, care între
timp se îngrășase și continua să se ferească de
Susan ascunzându-se peste tot prin uriașul
apartament. De cele mai multe ori îi vedea

Proză

Proză
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unt un norocos. N-am tras niciodată un
loz câștigător și n-am câștigat la nicio loterie. Tot ce am obținut a fost prin muncă,
una nici prea grea, nici importantă. Până în ziua
în care m-am trezit printre aleși. O zi oarecare
așa cum fusese și existența mea de până atunci. A
sunat soneria și eu am deschis plictisit crezând că
vecinul s-a închis din nou pe dinafară. Își lăsase
la mine o cheie de rezervă și povestea se repeta.
Ieșea să ducă gunoiul sau să-și ia poșta și trântea
ușa cu siguranța uitată pusă peste noapte. Nu
era vecinul. Doi bărbați înalți îmbrăcați în costume negre lucioase m-au anunțat că fusesem
ales, printr-un algoritm pe care nu avea rost să
mi-l explice, să fac parte din experimentul de
supraviețuire pus meticulos la punct de guvern.
M-a bufnit râsul. Poate colegii de birou știind
că mi se apropia pensionarea îmi puseseră de
o farsă. Bărbații și-au scos ochelarii fumurii de
soare amândoi în același timp și mi-au repetat
că nu e nicio glumă, fusesem ales și trebuia să-i
însoțesc imediat. Era spre binele meu. Și să fiu
convins că sunt un om foarte norocos odată ce
mă selecționaseră dintre atâtea zeci de milioane.
De ce eu? I-am întrebat încercând să intru în
jocul absurd, să lungesc vorba și să câștig timp.
Îmi era imposibil să procesez informația pe care
cei doi mesageri mi-o dădeau cu aerul că urma
sfârșitul lumii. Doar că cineva decisese ca eu să fiu
la adăpost. De ce tocmai eu? N-am niciun merit,
le-am repetat mai umil decât mă simțeam. Un
mic fior de mândrie ascunsă mi se strecurase deja
pe șira spinării. Voi înțelege curând, m-a asigurat
unul dintre bărbați deși nu părea prea convins.
Acum trebuia să plecăm, timpul se scurtează, m-a
somat celălalt. Să-mi iau repede ce cred esențial
sau indispensabil. Limuzina ne așteaptă cu motorul pornit. Gluma se îngroșa. Era clar că nu vor
pleca fără mine. Cu guvernul nu te joci.
Am privit în jur derutat. Nimic din ce adunasem o viață nu mi se părea esențial în momentul
acela. Nici indispensabil. Unul dintre bărbați
mi-a întins o pungă mică din material reciclabil
de parcă știa că nu sunt multe de luat de acolo.
Celularul e esențial, mi-a spus autoritar. Mi-am
pus în pungă și portofelul și medicamentele de
tensiune. Am vrut să-mi iau periuța de dinți
dar m-am răzgândit. Aveam un fular lung de
mohair la care țineam dar afară erau 30 de grade
și la urma urmei nici nu era esențial. Am scos
de pe fundul sertarului de la noptieră ceasul cu
lanț de la tata și l-am aruncat în pungă, odată
cu fotografia băiatului meu făcută la absolvirea
facultății. Nu mă mai căutase de câțiva ani. Era
fericit și ocupat undeva prin Dubai.
Am înconjurat cu privirea apartamentul
mic, am scos din cuptorul cu microunde ceașca
de cafea pe care uitasem s-o încălzesc și am
închis aerul condiționat. Eram gata. Când să
urc în mașină mi-am dat seama că îmi uitasem
ochelarii de citit. Unul dintre bărbați a admis
că erau esențiali și m-a însoțit până la apartament să fie sigur că nu le fac vreo farsă. Când
am intrat în casă m-a lovit aerul închis, abia
plecasem de acolo și deja mirosea totul a vechi.
Era ca și cum mi-aș fi revizitat trecutul, fără
nostalgie, recunoșteam locul dar nu mai eram
legat de el. Timpul are energia lui, radiază cu
viteză ce nu e esențial și se repede cu pieptul
înainte spre viitor. Iar eu din momentul acela
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păream să am un viitor, misterios, diferit de nimeni nu știe exact, sau nu vrea să spună,
cel pe care mi-l imaginasem. Pentru o secundă acum vin informații de peste tot, de la sateliți,
m-am simțit tânăr, pus pe aventură, deși conti- servicii de informații, de pe pământ și din cer.
nuam să fiu nedumerit și înfricoșat.
Nu ne dădeam seama pe ce lume trăim? Se
Drumul a fost lung și complicat. Cei doi băr- scurg ghețarii, se umflă apele, ard păduri, se
bați m-au plasat între ei pe bancheta din spate a prăbușesc poduri și clădiri, aerul e contaminat.
mașinii. Geamurile erau fumurii, abia se vedea Cert este că există spaima unei apocalipse și ar
afară. Mi-au spus să privesc drept în față, doar că trebui să încetăm cu întrebările astea naive la
în față era un ecran negru care ne despărțea de care nimeni nu ne putea da un răspuns cert. Și
șofer. Cam peste o oră mașina a oprit, au ieșit întâi cum putem noi feriți de un astfel de cataclism?
cei doi bărbați și după câteva momente mi-au Bărbatul a înghițit o gură de aer și n-a mai scos
spus că e în regulă, să-mi iau punga cu cele indis- un cuvânt.
pensabile și să-i urmez. Habar nu aveam unde
Începusem să mă îngrijoreze norocul care
ne aflam. O câmpie ca oricare alta se întindea de dăduse peste mine. Tu ce părere ai? L-am
o parte și de alta a șoselei. Ne aștepta un avion întrebat pe colegul de scaun. N-am nicio părere
mic particular pe o pistă îngustă aflată probabil despre nimic, mi-a spus sec. Tocmai de-aia ai
în prelungirea unui aeroport din apropiere.
fost selecționat, a murmurat ironic ghidul care
În avion mai erau cinci norocoși ca mine. ne conducea în necunoscut.
Ni s-a spus să ținem hubloul de la ferestre tras
Începusem să scriu un mesaj pe celular
jos pe tot parcursul zborului. O stewardesă a doctorului la care ar fi urmat să mă duc peste
trecut pe la fiecare și ne-a rugat
câteva zile, să-i spun că
să-i înmânăm celularul pe care
intervenise ceva neașteptat
îl vom recupera la aterizare.
și trebuia să amân vizita, dar
după primele cuvinte mesajul
Nu s-a opus nimeni și n-am
s-a scris singur, mai bine decât
întrebat nimic. Ne-a dat în
schimb apă și un sandvici.
l-aș fi scris eu. M-am gândit
După câteva ore am aterizat
apoi pentru o secundă la direcpe o pistă îngustă între munți.
torul meu. Uitasem să sun la
Probabil un aeroport militar,
servici să le spun că voi lipsi
după avioanele și helicopterele
zilele următoare. Telefonul a
care se vedeau în depărtare. Ne
sunat brusc. Era chiar directoaștepta un bărbat înalt cu ocherul. Incredibile sunt telefoanele
lari fumurii care ne-a îndrumat
astea deștepte. Ne ghicesc gânspre un minibuz electric. Am
durile. Par să nici nu mai aibă
primit înapoi celularul și am
nevoie de noi, vor ajunge să
fost sfătuiți să stăm cu ochii în
vorbească între ele. Uneori
văd că am un apel nepreluat.
el cât va ține drumul, să vedem
Sun înapoi. M-ai chemat? Nu,
eventual ce se mai întâmplă pe
Facebook, dacă nu voiam să
mi se răspunde, nu știu cum de
fim legați la ochi. Ne-am supus
s-a format, dar aveam oricum
mulțumiți.
în cap să te sun. Telepatie, telePierdusem noțiunea timfonie, tehnologie.
pului și habar nu aveam unde
Am vrut să-mi ridic ochii
ne aflam dar nu mă preocupa
din celular și să trag cu ochiul
prea mult. Ni se spusese că
la peisajul de afară, dar m-am
oprit de teamă să nu încalc de
vom merge într-un loc sigur
la început regulile și să sufăr
unde ne vom afla la adăpost.
cine știe ce consecințe. Mi-au
Partea noastră de lume era
revenit în minte cuvintele
amenințată de un posibil
Marilena Preda-Sânc – Rugă
dezastru, ni s-a explicat calm,
fostei mele soții când m-a
iar noi fusesem aleși să trăim, mai bine zis să părăsit trântind ușa după ea: N-ai nici pic de
supraviețuim într-un refugiu salvator. Pentru autoritate și curaj, nu ești în stare de nimic.
cât timp? A întrebat unul din grup. Cât va fi Un laș! Suna ca un verdict care m-a sfredenevoie, a răspuns bărbatul cu ochelari fumurii lit pe dinăuntru până azi. Avusesem o criză
care stătea lângă șofer ca un ghid turistic căruia în familie legată de băiatul nostru pe atunci
i se acrise să tot dea explicații. Despre ce fel de adolescent, tulburat de droguri și alcool. Ea
dezastru era vorba? A insistat norocosul nostru. mă acuza că nu eram o mână de fier, că nu
Face vreo diferență? Natural sau creat de om. reușeam ca bărbat și tată să-l salvez. Până la
Adică? Desprinderea unor falii tectonice, urmă și-a găsit calea singur, cât mai departe de
incendii scăpate de sub control, inundații noi. Tactica mea era să las timpul să rezolve ce
devastatoare, o cometă sau un meteorit care eu oricum n-aș fi reușit. Mi-a trecut un fior pe
pot cădea pe pământ, ori o rachetă ucigașă spate. M-au ales pentru lașitate? ■
trimisă de unul dintre rivali, un virus mortal,
(continuare în numărul viitor)
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Marin Sorescu – inedit
Octogon

Simfonia vieții

pentru Oskar Pastior
Am mărșăluit, am mărșăluit
Până am ajuns la Turnul Marsuitelor
Halt! ne-a spus garda care tocmai se schimbase
– ori mai erau în ea
N-aveți de gând să faceți o lectură?
După ce am trecut și de cel de-al doilea zid
închiriind și o terasă carolingiană lângă
Dom, pentru a prinde expunerea de noapte
a avut loc un schimb de cuie și ținte
în talpă pentru fachir –
iar Oskar a avut un schimb de
vocalize și sticleți încondeiați
Ocrotiți de lupoaica de bronz
care făcuse deja pactul cu dracul,
întâlnirea cu B(...) și Peter Klein s-a terminat
fără alte incidente,
fiind urmată de o masă și de octogon.

Un pian îndrăgostit în anii tinereții
de o vioară
cântă într-un sordid
restaurant
Surdina compensează corzile-i
dezacordate cu vocile bețivilor
ce se ceartă în mod
constant
El încă mai visează la vioara iubită
ca la un veritabil
unic și etern feminin
arhetip
Uitat de toți cu corzile-i pline de praf
speranțele dispar în fiecare
zi precum o dună
de nisip
Cu clapele îngălbenite de timpul
care trece peste o muzică cantată
într-un nemuritor duet
vrăjit
Stau adunate tristeți și muzica
unui pian visând la vioara
vieții lui pe care s-o acompanieze
în sfârșit
Și eu iubito sunt un pian abandonat
ce nu mai cântă concertul vieții lui alături
de vioara mult
iubită
Aș vrea să mai cântăm
după aceeași partitură chiar dacă
a mai rămas din viată puțin peste
o clipă
Ce viață poți trăi cu adevărat pe lumea asta
dacă iubirea dispare
sau nu rămâne
vie

n text inedit, în care se recunoaște spiritul viu și mereu original al lui Marin Sorescu.
Textul este scris pe o vedere din Aachen, reprezentând Hotelul ,,Am Marschiertor”.
O prezentare în registru umoristic a unui moment din călătoria în Germania, textul este
adresat lui Oskar Pastior, scriitor de limbă germană născut în Sibiu, la 20 octombrie 1927, stabilit în Berlin din 1968. Acesta a activat ca scriitor liber profesionist, devenind unul dintre cei
mai buni prieteni și colaboratori ai lui Marin Sorescu. A realizat traduceri în germană din mulți
autori români, între care Mihai Eminescu, Panait Istrati, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Marin
Sorescu, Urmuz, Gellu Naum.
În lipsa datării, se deduce din conținut că este vorba de perioada de după 1 octombrie 1991,
când Oskar Pastior îi scrie lui Marin Sorescu de la Berlin despre apariția volumului de traduceri din poezia sa cu titlul Der fakir anfänger (Fachirul începător), la care se face aluzie în text.
Farmecul acestei evocări amuzante a întâlnirii cu scriitori germani rezidă din combinația
dintre facilitățile narative și tehnicile liricii, o recunoscută abilitate a scrisului sorescian. ■

Marilena Preda-Sânc – Planeta verde, 2014

U

Iubirea renaște atunci când o vioară
și un pian după o lungă despărțire
se regăsesc cântând din nou o nemuritoare
simfonie. ■

Cronică
literară

Scrisul Românesc

Nr. 8 (216) ♦ august 2021

Oana
BĂLUICĂ

Priviri în sens invers

O

pera lui D. R. Popescu – scriitor care
nu are nevoie de nicio introducere în
spațiul literar românesc – a fost mereu
plasată sub auspiciile umorului, ironiei și sarcasmului; fie că vorbim despre romanele sau
piesele de teatru, replicile, intrigile și imagistica
împlinesc întotdeauna un deziderat al ironiei,
poate și pentru că o privire globală, lucidă
asupra societății și istoriei, un spirit critic lipsit
de infatuare nu au cum să evite un surâs la
vederea modalităților de construcție și reconstrucție socială sau culturală. Spiritului unui
personaj precum Prospero,
care argumenta că „suntem
croiți din stofa prezentului”,
D. R. Popescu îi opune un
altul, capabil să realizeze
că suntem, totuși, copiii
istoriei, clădiți din aceleași
trăsături de caracter și din
aceeași gamă a evenimentelor – ceea ce se schimbă
e, uneori, modul în care ne
raportăm la ele și, evident,
contextul, însă, în linii mari,
istoria care ne definește viețile se conturează pe aceleași
premise și luptele se dau
pe același front. De aici, și
ironia, umorul spumos și privirea degajată
din ultima piesă de teatru semnată de autor
– Homeriadada (Postfață de Florea Firan, Scrisul Românesc, 2021). Este al șaselea volum de
teatru apărut la editura craioveană.
După cum reiese și din titlu, piesa Homeriadada este o parodie, sau, mai bine spus, o
piesă fals istorică, în sensul în care personajele
istorice, anumite contexte și referințe reprezintă un cadru bine delimitat; cu toate acestea,
dialogurile personajelor sunt spumoase,
parodice și înțesate de referințe intertextuale
contemporane, inclusiv aluzii referitoare la
tehnologie și o întreagă ideatică ce stă sub
auspiciile contemporaneității. Privirile în
sens invers din interiorul acțiunii, sunt, în
esență, duble: în timp ce personajele grecești
(Menelau, Elena, Ahile, Agamemnon etc.)
privesc către un prezent care ne aparține, noi
suntem lăsați să întrezărim frânturile vieții
cotidiene desfășurate într-un context care
ne-a aparținut, dintr-un punct de vedere
istoric și cultural.
Această miză narativă uriașă este tocmai
și maniera în care se constituie un anumit fel
de nostalgie, dar și umorul, malițiozitatea și
ironia; convinși că trecutul a fost eminamente
depășit, că progresul tehnic și cuceririle civilizației ne-au îndepărtat de ceea ce astăzi am
numi epoci barbare sau întunecate, suntem, cu
toate acestea, tributari acelorași sistematizări,

tematici și trasee cognitive – tocmai pentru că
ceea ce s-a schimbat este contextul, nu esența
umană, iar D. R. Popescu încearcă să traseze
tocmai acestă linie de demarcație foarte fină,
printr-o optică mai puțin convențională, care
să ne determine să realizăm că ceea ce ne desparte, ne și unește, în aceeași măsură.
Piesa este, în acest sens, atât o farsă, cât și o
deconstrucție, în spiritul în care autorul ne-a
obișnuit deja, de-a lungul timpului, opera sa
fiind deseori un melanj între registre stilistice și
curente. Dialogurile din cadrul piesei relevă, pe
lângă amuzamentul incendiar, din care voi prezenta, în
continuare, niște mostre, și o
trăsătură a unui demers intelectual care se plasează între
parametrii unui echilibru
dificil de obținut în lipsa unei
experiențe și a unei forma
mentis capabile să discearnă
linia extrem de subțire dintre
adevărul istoric, credulitate,
cunoaștere și acceptare. Cea
mai potrivită rezumare a
unui astfel de echilibru a fost
reiterată de Gerald Bronner, într-un volum devenit
celebru – La démocratie des
crédules: „Toate eforturile de educare pe care
societățile democratice le-au autorizat par a
fi uitat o miză esențială a cunoașterii: spiritul
critic, dacă este exercitat fără metodă, duce
ușor la credulitate. Îndoiala are virtuți euristice, este adevărat, însă poate, în același timp,
să conducă mai degrabă la nihilismul cognitiv
decât la autonomie mentală”. Acestea reprezintă, în esență, și capcanele pe care încearcă
să le evite autorul în opera sa și care sunt cel
mai bine reliefate în dialogurile despre război,
democrație, iubire, politică etc. pe care le poartă
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personajele; acolo întrezărim cel mai bine dificultatea de a privi concomitent cu lucididate și
empatie, cu ironie, dar fără disperare, cu înțelegere lipsită de naivitate infantilă.
Deliciul piesei este conferit însă de paragrafele pline de umor alese cu grijă, plasate exact
în contextul potrivit, cu valoare de sentință,
pe alocuri, într-un pur stil à la Oscar Wilde:
„Nimic pe lume nu e mai sinistru să auzi...
decât sforăitul unei femei sătule de amor!”;
„Dânsul e un om de spirit, se vede după cum
arată fizic!”; „Nu pot să contrazic un rege care
mă laudă!”; „Bufonul avea o vecină, la coapse
plină, cu barbă roșcată, fină, de la brâu în jos ca
o sulfină – o borfelină care cânta la mandolină!
El era frumos ca un mops!”; „Sunteți o... regină
desăvârșită! O, dragul nostru oaspete, numai
demența e desăvârșită!”
Homeriadada este mai mult decât o piesă
într-un registru de farsă postmodernă și
istorică – lectorii interesați vor descoperi un
întreg melanj de atitudini, senzații și impresii,
însă, poate cel mai important aspect rezidă în
capacitatea unei astfel de piese de a readuce
în discuție absurditatea unei existențe ce se
perpetuează, cu aceleași defecte, de-a lungul
istoriei, lăsându-ne incapabili de a reacționa
altfel decât o făceam cu secole în urmă, evidențiind, în aceeași măsură, pernicioasele
idealuri utopice din sânul cărora au ieșit cele
mai absurde regimuri politice; este, deci, o
piesă profund umană, animată de un spirit
imaginativ plin de originalitate, ironie, umor
și vervă lingvistică.
Într-un final, nu putem spune cu certitudine
ce anume va prevala: dorința noastră de
comuniune socială, crezul într-o societate care
să deservească toți cetățenii sau, într-o formulă
de poeticitate tristă utilizată de autor, „hiroșimizarea omului de către oameni...”. ■

Arhivă sentimentală

D. R. Popescu alături de Gheorghe Păun, Florea Firan, Carmen Firan și Adrian Sângeorzan
Scrisul Românesc – întâlnire cu cititorii la Curtea de Argeș, 2011
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arile curente literare care au infuzat
cultura noastră au reprezentat posibilități de conexiune cu orizontul
cultural al umanității. Nichita Stănescu este
al treilea reformator lingvistic din istoria poeziei românești, după Eminescu și Arghezi, se
distanțează, prin originalitatea stilului și limbajului poetic, de colegii de generație, precum
Marin Sorescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag,
Ioan Alexandru sau Ion Gheorghe.
La fel ca în situația oricărui mare autor, și în
opera lui, identificăm mai multe etape. Prima,
cuprinsă între anii 1960 și 1966, de la volumul de debut, Sensul iubirii (1960), până la 11
elegii (1966), denotă eforturi în configurarea
și descoperirea de sine sau a propriului sine.
Nichita Stănescu își caută profilul, investigând
zone tematice și stilistice, dar cu mențiunea
că deja autorul lansează o manieră, anume
fixarea pe o idee și relevarea acesteia de către
fiecare poem în parte. În primul volum, poetul
experimentează detașarea de mentalul epocii,
punând accent pe obiectul investigat, ca un
explorator ajuns într-o lume nouă. În al doilea
volum, O viziune a sentimentelor, pare a fi găsit
mijlocul departajării onorabile de efervescența
prefacerilor sociale: descrierea pregnantă a
consecințelor interioare, determinate de trăirea unui sentiment ca dragostea.
Descoperirea propriului eu se reliefează în
volumul Dreptul la timp (1965). Poemul Către
Galateea este o artă poetică neomodernistă, în
care se realizează inversarea rolurilor: artistul
este cel născut de operă. Titlul este o aluzie la
mitul lui Pygmalion, sculptorul din Cipru care,
îndrăgostit de una dintre statuile lui de fildeș, o
roagă pe zeița Afrodita s-o însuflețească pentru
el. Din căsătoria cu Galateea, opera-femeie plăsmuită de artist, se naște un fiu, numit Pathos.
Nichita Stănescu reinterpretează mitul, atribuind eului liric valențe demiurgice, fapt care
echivalează posibilității nașterii universului de
către operă: „Știu tot ceea ce tu nu știi niciodată,
din tine./ Bătaia inimii care urmează bătăii ce-o
auzi,/ sfârșitul cuvântului a cărui prima silabă
tocmai o spui/ copacii ‒ umbre de lemn ale
vinelor tale,/râurile ‒ mișcătoare umbre ale sângelui tău,/ și pietrele, pietrele ‒ umbre de piatră
ale genunchiului meu,/ pe care mi-i plec în faţa
ta și mă rog de tine,/ naște-mă. Naște-mă”.
Resituarea într-un punct zero îl face
expugnabil oricărui pericol. Iubirea e o trăire
interioară, dar, în cazul de față, poetul, redistribuindu-și viziunea într-un personaj masculin,
pus în situații dintre cele mai variate, încă nu
s-a recuperat pe de-a-ntregul și, din ceea ce-i
alcătuia cândva esența, iubirea a rămas pe dinafară și s-a înrăit față de el însuși, drept semn al
înstrăinării: „Leoaică tânără, iubirea/ mi-a sărit
în față./ Mă pândise-n încordare/ mai demult./
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Nichita Stănescu
Etapele creaţiei
Colții albi mi i-a înfipt în față,/ m-a mușcat
leoaica, azi, de față” (Leoaică tânără, iubirea).
Reîntoarcerea afectului la un sine aparținător se produce în mod violent. Motivul pândei,
prolific de obicei în balade sau în romane, aici
apare ca un atu al fiarei, subliniind, încă o dată,
ferocitatea atacului. Consecința o constituie, în
mod nescontat, mansuetudinea victimei care
prima a fost disprețuitoare cu vocația pentru
iubire a propriului corp și a ignorat-o până
când aceasta s-a materializat într-un contur
de fiară. Natura telurică, parcă eliberată ca
un disc din mâna atletului, se manifestă cu
viteza pe care fostul trăitor al vârstei de aur a
dragostei a avut-o în deplasarea prin univers
ori în spațiul vast al propriului sine. În vârtej,
se epuizează tot conținutul dens al naturii, iar
din omul ce spera a fi redevenit, mai rămâne
privirea pe care și-o recunoaște ca personală,
întrucât, altfel, și auzul mai rezidă, nu a dispărut (a sărit mai încolo): „Și deodată-n jurul
meu, natura/ se făcu un cerc, de-a-dura,/ când
mai larg, când mai aproape,/ ca o strângere de
ape./ Și privirea-n sus țâșni,/ curcubeu tăiat în
două,/ și auzul o-ntâlni/ tocmai lângă ciocârlii”.
Reconstituirea eului în ființă e posibilă
numai prin comuniune cu natura, ale cărei
taine, nedeslușite în totalitate, nici de știință,
pot conferi aceluia care ajunge să le cunoască,
prin intuiție, deschideri incalculabile către univers. Poemul este mai degrabă o lecție despre
ceea ce înseamnă a fi om adevărat: să completezi benefic ansamblul teluric.
A doua etapă, a consolidării de sine, cuprinde
volumele publicate între anii 1966 –1980. Cu 11
elegii (1966), începe recunoașterea unei entități superioare, în a cărei apropiere personajul
liric a stat și se vede îndreptățit să-i prezinte
biografia. De la un discurs de la pupitru, a adoptat altul, din catedrală, al unui credincios care
merge zi de zi la biserică, însă care, atunci când
dobândește ceva, exprimă propriile opinii cu
autoritate distinsă, din mijlocul oamenilor ori
suit pe Muntele Tabor.
Latura autobiografică este dezvoltată în
cartea Roșu vertical (1967), în care se observă și
o accentuată poziție bergsoniană: „Nu trebuie
înțelese sentimentele,/ele trebuie să fie trăite”
(Pean). Eul liric s-a încetățenit, iar titlul volumului conferă o nuanță de participare la viața
colectivă, prin adeziunea la vreun partid politic: erau ani de avânt revoluționar. Alfa (1967)
este volumul amplificării aproape a tot ceea
ce influențează pe tânărul poet, care-și asumă
stările, neîmpărtășite în cuvinte, ale indivizilor trăitori în diverse epoci istorice, devine cu
mândrie purtătorul lor de cuvânt, retrăindu-le
viața, favorizat de harul său de ființă itinerantă
în timp. De la visul de a fi fondat o lume, poetul
trece la acela de a pune bazele unei biblioteci

universale, precum Ptolemeu în Antichitate, căruia îi închină o carte, Laus Ptolemaei
(1968). Verva dialogală din Laus Ptolomaei este
continuată în Necuvintele.
A treia etapă este consacrată experimentării unei noi arte poetice. În Noduri și semne
(1982), volum de încheiere a unui șir îndelung
de experiențe, Nichita Stănescu adoră să vorbească despre natura umană, pe care o privește
din unghiuri variate, iar ideea fundamentală
este că sentimentului i se subsumează aproape
totul. Autorul apelează la introspecție, realizând signatura în care stătuse, surd și orb la
ceea ce se desfășura pe lângă el: „Privirea dă
ocol albului ochilor,/ alunecă pe iris înapoi
în pupile,/ sunetul rămâne agățat de lobul
urechii,/ cântecul nu pătrunde în timpane”.
Văzutul e un dar pe care acum îl recapătă,
e momentul refacerii legăturii cu natura. O
preocupare nespusă, dar mereu urmărită, a
poetului a fost depistarea demonului pe care
să-l domine prin dispută nemijlocită. Presat la
propriu, aproape strivit de trupul celui pe care
l-a secondat, demonul, a cărui manifestare predilectă o constituie disimularea, atitudine care
i-a asigurat conservarea puterii, își recunoaște,
prin auto-relevare, eșecul ‒ iese la suprafață,
nemaiputând rezista, nici poruncii: „arată-mi-te!” (Nod 15), nici apăsării propriu-zise.
S-a ajuns aici datorită activităților spirituale ale
omului Nichita Stănescu.
Fronda față de autoritatea fatumului,
semn al incompatibilității neo-modernismului cu trăsăturile tragediei antice, o regăsim în
versurile din Nod 19, intime ca semnificație
Psalmilor lui Tudor Arghezi: „Ia cunoștință că
pot ucide,/ că pot zdrobi cu călcâiul capul suav/
al stelei răsărinde și placide,/ din pricina căreia
am devenit zugrav!”; răzvrătirea vine din încrederea aceluia care s-a confruntat cu moartea și
a biruit-o, ca Iisus (deși modalitatea este diferită, prin temeritate, autorul, prin abținerea de
la păcat, Mântuitorul): „Ia cunoștință că nu am
milă de mine,/ că sângele meu mi-l amestec cu
mestecenii!/ Grabnic ți-aduc la cunoștință toate
acestea!/ Vezi ce faci!”. Nemulțumit cu soarta,
pe care a crezut că o domină, poetul reinterpretează mitul lui Oedip, însă din perspectiva
parabolei însușite; vrea să îndrepte lucrurile și
pentru unii predecesori ai civilizației. ■
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Bătrânețea între idealul ﬁlosoﬁc
și realitatea socială

imone de Beauvoir (1908-1986) s-a
consacrat nu doar ca o gânditoare existențialistă din anturajul intim al lui J. P.
Sartre (cu care a avut o relație specială de-a
lungul vieții) sau ca o militantă marcantă a
curentului feminist de la jumătatea secolului XX, ci și ca o scriitoare avangardistă, ce a
abordat, într-o manieră originală și curajoasă,
subiecte omise de obicei de autorii conformiști.
Alături de ideea femeii ca liberă devenire de
sine din Al doilea sex (1949), un astfel de
subiect delicat îl reprezintă bâtrânețea. De
altfel, este o tematică specifică filosofiei existențialiste, care tratează despre individul uman
în diferitele lui ipostaze biologice sau culturale
și-n diversele contexte existențiale cu care se
confruntă ineluctabil.
Deși este o temă constantă în opera ei,
de Beauvoir îi dedică bătrâneții și un volum
separat intitulat simplu dar sugestiv chiar
Bătrânețea (1970). Ea prezintă bătrânețea ca
lucrul despre care nimeni nu vorbește: ,,Pentru
societate, bătrânețea rămâne un secret rușinos,
un subiect interzis... Tocmai de aceea scriu aceste
pagini: trebuie să rupem conjurația tăcerii.” Ca
și femeia, susține militanta feministă, omul în
vârstă este considerat ,,celălalt” în societate și
în cultură, adică ceva cam diferit și mai puțin
reprezentativ. Or, celălalt înseamnă infernul,
după cum s-a pronunțat metaforic amicul ei
Sartre! Bătrânețea se distinge deci ca o condiție umană defavorabilă, ca un proces biologic
care marchează separarea de lumea obișnuită
și îndepărtarea din prim-planul societății.
Concluzia autoarei este că bătrânețea reprezintă un alt aspect al inegalităților ilegitime
manifestate în societate, iar tratarea discriminatorie a bătrânilor constituie un indiciu al
falimentului etic al civilizației umane. Argumentul acestei teze pesimiste vizează reacția
societății față de cei de vârsta a treia, care nu
mai sunt considerați utili în termeni economici din momentul în care nu mai fac parte
din cadrul sistemului productiv. Rămânând
cel mult consumatori ce trebuie asistați social,
bătrânii sunt plasați alături de copii într-unul
dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale
în ce privește sărăcia și incapacitatea fizică.
,,Toată lumea știe: situația bătrânilor azi este
scandaloasă”, consemnează scriitoarea pe un
ton indignat.
Indignarea ei se intensifică odată ce semnalează o asimetrie culturală a acestei inegalități
sociale, ce constă în atitudinea diferită cu care
sunt percepuți bărbații și femeile de vârsta a
treia. Într-un pur spirit feminist, dar nu lipsit
de argumente obiective, Simone de Beauvoir
subliniază că bătrânele nu sunt percepute și
tratate la fel ca bătrânii. În timp ce bărbații
ajunși la o vârstă venerabilă sunt adesea socotiți

drept ,,gânditorii tribului”, femeile în vârstă
reprezintă, în mentalul colectiv influențat de
prejudecăți misogine, bătrânețea absolută și
mai puțin idealizată, asociată cu unele figuri
istorice ori mitologice negative (babele rele și
cicălitoare, vrăjitoarele, etc). Și la nivelul acestei
vârste venerabile se produce aceeași discriminare pe criterii de sex! Analiza pe care o face
bătrâneții în ansamblu și în special condiției
femeilor în vârstă dovedește că demersul ei
filosofic, etic și social vizează
tematici rar abordate și zone
puțin explorate de obicei.
Autoarea face pionierat și
când vorbește despre corpul
femeilor bătrâne sau despre
sexualitatea lor, o temă care
era efectiv tabu și încă mai
este. Pe măsură ce îmbătrânește, femeia încetează să
mai fie un subiect erotic, și-n
consecință, încetează să mai
fie un subiect propriu-zis,
deoarece își pierde natura
reproductivă și aspectul tineresc atrăgător. Este redusă
la un corp care nu mai are
niciun rol din punct de
vedere al reproducerii necesare și al frumuseții ideale,
un corp afectat implacabil
de trecerea timpului, care
nu-i mai evidențiază decât inutilitatea socială.
În cazul femeilor deci, situația existențială este
mai dramatică decât în cazul bărbaților, fiindcă
la această vârstă înaintată se suprapun în mod
fatidic cele două reprezentări sociale ale inegalității: bătrânețea și femininul.
Investigația ei filosofică sub formă literară
încearcă să determine dacă bătrânețea este
doar un proces biologic sau mai implică și alte
aspecte ale umanului. După o analiză minuțioasă a miturilor despre bătrânețe și despre
reprezentările culturale ale bătrânilor, ajunge
la concluzia că avem de-a face cu un fapt biologic mediat cultural. ,,Dacă bătrânețea, ca destin
biologic, este o realitate transistorică, tot atât de
adevărat este că acest destin este trăit în manieră
variabilă în funcție de contextul social.”
Deși din perspectivă biologică, bătrânețea
este asociată cu boala, totuși în manifestarea
acestui proces biologic precar sunt importante
circumstanțele sociale, culturale și economice
care îl însoțesc și îl modelează. În fond, bătrânețea este o normalitate a vieții, o ipostază a
umanului ce nu reprezintă în sine nicio virtute,
dar niciun defect. Universalitatea ei empirică
postulează inevitabilitatea ei apriorică, chiar
dacă pentru tineri și adulți ,,bătrânețea este
ceva ce li se întâmplă altora.” Adică, celuilalt,
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alterității! Dramatic este că bătrânul sau bătrâna
reprezintă pe ,,celălalt” nu numai pentru tineri
și adulți, ci chiar și pentru ei înșiși. Aparenta
lipsă de proiecte a bătrânilor, care ,,nu mai
fac nimic”, îi îndepărtează de posibilitatea de
recunoaștere socială și de reciprocitate empatică. Dar în ciuda aparențelor defavorabile,
bătrânețea trebuie asumată cu demnitate de
către cei pe care îi afectează concret și trebuie
tratată cu toleranță și respect de cei care încă
nu sunt atinși de efectele
ei degradante.
Filosoafa existențialistă pledează pentru
recunoașterea bâtrâneții ca expresie fragilă
dar normală a umanului.
Chiar dacă este ultimul
act din comedia vieții,
o biată parodie a trăirii
active și dinamice, un
trist epilog al dramei
existențiale umane!
Sub influența ideologiei de stânga, asumată
cu predilecție de filosofii existențialiști francezi,
autoarea nu se mulțumește cu o politică de
compromis sau de conjunctură, ci solicită o
schimbare esențială de
optică filosofică și de practică socială, care să
ducă la o societate mai egalitară între bărbați și
femei și între toate categoriile de vârstă. ,,Când
s-a înțeles care este condiția vârstnicilor, nu
ne mai putem mulțumi să cerem o politică a
bătrâneții mai generoasă, o creștere a pensiilor,
locuințe sănătoase, distracție organizată. Întregul sistem este în discuție, și alternativa nu poate
fi decât radicală: să se schimbe viața.” Adică
o societate în care bătrânii de ambele sexe să
nu mai fie ignorați, marginalizați, defavorizați
și desconsiderați, pentru că, în pofida problemelor multiple cu care se confruntă, ei rămân
exponenți ai umanului până în ultima clipă
de viață și se pot oricând dovedi utili familiei
și societății. Acesta este un ideal filosofic cu
conotații politice, care însă contrastează flagrant cu realitatea socială descrisă și acuzată
beletristic de avangardista gânditoare existențialistă. Un ideal care, dincolo de ideologiile
politice predilecte, pare totuși unul de bunsimț. De altfel, el este reflectat și în celebra
expresie populară ,,cine n-are bătrâni, să-și
cumpere!”, care sugerează nevoia de bătrâni
tocmai datorită utilității lor sociale. Și care
ar putea fi completată, în același sens etic, cu
sintagma: ,,iar cine are bătrâni, să nu-i vândă!”
Orice ar însemna această infamă ,,vânzare!” ■

Literatură
universală
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aracterizată de către Dario Fo (cel care
o portretizează excelent în unicul său
roman, Fiica Papei) drept „o tragedie
grotescă”, viața Lucreziei Borgia a fascinat
veacuri de-a rândul artiști celebri, iar personalitatea sa controversată a inspirat numeroase
creații literare sau muzicale, dacă e să ne
gândim doar la cele semnate de Victor Hugo,
Al. Dumas sau Donizetti.
Născută în anul 1480, Lucrezia era fiica
nelegitimă a cardinalului spaniol Rodrigo
Borgia (cel care va deveni
papa Alessandro VI, al cărui
pontificat durează din 1492
până în 1503) și a iubitei
sale, Vanozza dei Cattanei.
Impusă imediat după moartea sa, petrecută în 1519, în
conștiința publică drept
imaginea arhetipală a unei
femei de moravuri ușoare și
lipsite de scrupule, gata oricând să-și schimbe bărbații
folosindu-se de otrăvuri sau
urzind crime, dar recunoscută, în mod unanim, ca o
frumusețe răpitoare și un
spirit ascuțit, Lucrezia este,
în romanul lui Dario Fo,
supusă unei analize lucide, dar privită cu o
înțelegere și cu o căldură care îi dezvăluie nu
doar inteligența și cultura (ca și arta subtilă a
manipulării celor din jur!), ci și profunda umanitate. Căci „adevărul faptelor” pe care îl caută
Fo nu poate fi rupt de adevărurile inimii, iar
Lucrezia se transformă dintr-o imagine schematică într-un personaj complex și profund.
Afirmat mai cu seamă ca dramaturg, însă
cunoscut deopotrivă ca actor, regizor, scenograf
sau pictor, Dario Fo (1926-2016), laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din anul 1997,
nu a încetat să surprindă publicul de-a lungul
întregii sale existențe; astfel încât, în 2014, când
poate că nimeni nu se mai aștepta la așa ceva,
debutează din nou, de astă dată ca autor al unui
roman, La figlia del Papa, care devine cea mai
vândută carte a anului în Italia (superb tradusă
în românește de Vlad Russo). Sigur, însă că,
fiind vorba despre extraordinarul geniu comic
și dramatic care a fost Dario Fo, textul se conformează (destul de) greu regulilor genului
romanesc. Mai precis, le depășește și le interpretează permanent într-un mod extrem de
liber, ca și cum spațiul canonic al romanului așa
cum îl ști(a)m ar fi insuficient pentru ceea ce își
propune autorul să realizeze. Căci el încearcă să
cuprindă – și să surprindă! – uluitoarele întâmplări prin care trece protagonista, nimeni alta
decât Lucrezia Borgia. Interesant este că, dacă
ținem seama de unele preocupări din ultimii

Cronică
literară
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Măștile Lucreziei Borgia
ani ale lui Dario Fo, o asemenea eroină, oricât
ar putea să pară de șocantă, nu e deloc o alegere inexplicabilă, câtă vreme scriitorul a ținut
o serie de conferințe publice dedicate câtorva
artiști renascentiști, precum Giotto, Leonardo
da Vinci sau Rafael și a abordat problemele
creației lor punându-le întotdeauna în directă
relație cu caracteristicile Renașterii italiene, cu
evoluția artei europene, dar și cu atmosfera
generală a epocii. Astfel că demersul vizând-o
pe Lucrezia Borgia este, fie și indirect, pregătit
anterior – dovadă și modul în
care cartea de față se prezintă
cititorilor, adică incluzând în
paginile sale și o foarte interesantă colecție de desene ale
lui Fo însuși (realizate după
celebre originale renascentiste) care oferă imaginea
(și ea neașteptată, trebuie să
recunoaștem!) câtorva personaje importante ale acestui
text, de la frumoasa Lucrezia
și până la Ercole D’Este,
socrul ei, Alessandro VI, tatăl
său, Cesare Borgia, „cumplitul frate”, și așa mai departe.
Fără să încerce s-o idealizeze, convins că protagonista
sa nu are nevoie de așa ceva, autorul îi dă jos
toate măștile și o privește ca pe o femeie sensibilă și instruită, fiică și o soră doritoare să-și
poată iubi și respecta tatăl și frații, însă mereu
folosită de aceștia, cu nedisimulat cinism,
pentru a le servi scopurile politice: „Victima
sacrificiului e, fără îndoială, Lucrezia, aruncată
cu orice prilej și fără pic de milă, atât de tată,
cât și de frate, în vâltoarea intereselor financiare
și politice.” Dar autorul are în vedere, creând
această personalitate complexă și nu o dată
contradictorie, și modelul propriei sale soții,
actrița Franca Rame, cea care i-a stat alături
aproape șaizeci de ani, unele dintre replicile sau
atitudinile Lucreziei fiind inspirate, după cum
Fo însuși a mărturisit, de amintirea acesteia.
Narațiunea este extrem de vie pe tot parcursul cărții, iar trimiterile la domeniul teatrului
și la arta dramatică în general abundă. Iată,
de pildă, cum sunt prezentate momentele ce
vor culmina cu moartea Papei Alessandro VI:
„Luați aminte la suita asta de bâlbâieli și erori
prilejuite de turnatul în pahare, o veți întâlni
nu peste multă vreme reluată în numeroase
reprezentații de commedia dell’arte, în care
papa și ceilalți invitați sunt înlocuiți de Pantalone și alte măști din rândul Gelosilor. Dar
jocul confuziilor din comedia grotescă nu se
oprește aici.” Mereu aplecat asupra marelui
spectacol al lumii și pasionat de formele specifice de expresie din celebrele spectacole de

improvizație ale comediei italiene, Dario Fo,
autor, printre altele, al Misterului buf (1969),
demonstrează, în acest text, (încă) o extraordinară calitate. Și anume, arta și știința de a
vorbi despre prezentul Italiei – și nu numai... –
chiar și atunci când pare a prezenta evenimente
petrecute cu veacuri în urmă.
Sunt incluse în text fragmente din jurnalul
Lucreziei, dar și extrase din scrisorile acesteia
– unele dintre ele veritabile exemple de discurs
îndrăgostit, mai cu seamă cele adresate poetului
Pietro Bembo, pentru care a nutrit o reală afecțiune: „Sfârșitul unei atari iubiri ar lăsa lumea
toată fără de iubire.” Prin urmare, ceea ce putea
să dea la început impresia unui roman istoric
devine, pe parcurs, meditație asupra complicatelor ecuații ale puterii, dar și asupra la fel
de complicatelor relații dintre bărbați și femei
– în trecut și în zilele noastre. Căci ipocrizia,
impostura, dorința de manipulare ori abuzul
de putere nu sunt doar caracteristicile epocilor de mult apuse... Sau, după cum scrie Dario
Fo însuși: „Avem de-a face aici cu obișnuita
minciună culturală, împotriva căreia există un
singur remediu: s-o povestim băgând de seamă
să nu trădăm adevărul. Și exact asta facem.”
Romanul Fiica Papei demonstrează nu
doar faptul că autorul a intuit fără greș cum
să-și orchestreze demersul artistic, ci, convins
că „uneori ficțiunea e cea mai sigură cale de
a descoperi adevărul”, și că a reușit să-și ducă
până la capăt (și s-o facă în mod strălucit!)
îndrăznețul proiect.■
Dario Fo, Fiica Papei. Traducere de Vlad Russo,
București, Editura Humanitas Fiction, 2017.
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Libertatea
spre care mărșăluim în carusel

V

isar Zhiti este un călător între lumi
imaginare, când diafane, când coșmarești. Cu o tehnică înșelătoare, care
glisează aparent fătă zgomot, între poezie și
proză, autorul albanez își face simțită prezența
lângă cititor abia când lectura te-a răpit realității, preț de câteva zeci de minute. În lumea
lui Visar Zhiti, călătorind cu el, auzi o mărturisire șoptită, întreruptă doar de respirația caldă
care îți spune că volumul este scris de un om
ieșit dintr-o carceră dar care, zăvorât în propria casă de pandemie, își retrăiește angoasa
tinereții schilodită de temniță. Prin Cortegiul
fără de sfârșit (carte girată de Editura Asdreni,
Craiova, 2020), volum apărut cu sprijinul Ligii
Albanezilor din România,
remarcabilul scriitor albanez face încă un pas către
cititorii români.
Personalitate recunoscută pe plan mondial prin
creația sa în care a înmagazinat suferința temnițelor
regimului dictatorial din
Albania în vremea… lagărului comunist, Visar Zhiti
este un scriitor prețuit de
către publicul din România prin câteva traduceri de
rafinament, ca și în cazul de
față, realizate de către Luan
Topciu. Ideea de cortegiu
fără de sfârșit, ca un flux de sacrificiu uman alimentat de generații întregi, întregește un tabloul
în care scriitorul a recompus istoria popoarelor care luptă pentru libertate. Tușa personală
dă forță prin descrieri plastice, în general cu
nuanțe de gri sau negru, care transferă aproape
sensorial ceea ce autorul înregistrează ca individ dus de cortegiu, purtat prin evenimente
istorice și aruncat în abisul coșmaresc al penitenciarului: „Eram ca într-o pădure care apără
de vânturi. Dar orașul, unde dispăruse? Pășeam
și eu, alături de alții, fără să știu pe ce drum
mergeam și către ce țintă ne îndreptam. Eram
atât de înghesuiți încât nu vedeam nici pe unde
calc; dacă uneori mi se părea că pășesc pe pietre,
alteori mi se părea că pășesc pe iarbă sau că mă
afund în noroi. Deosebirile le percepeam cu greutate. Parcă auzeam trosnituri de oase de păsări
strivite, murmure și gemete de ființe călcate în
picioare și, în același timp, mi se năzărea ceva
ca o perucă roșiatică ce se îndepărta. Probabil că
bolboroseam niște cuvinte… Eram prada anxietății și respiram greu…”.
Condiția lui Visar Zhiti de deținut politic
generează un roman atipic, construit cu mijloace poetice, uneltele părând mai degrabă
lirice. Cortegiul este compus din personaje
reduse la simple măști sau voci, călăuzite de

un sicriu. „Sicriul din fruntea convoiului nu
se mai vedea, de aceea nu mai putea impune
tăcere absolută în rândurile de la mijlocul
coloanei”, simbolul funest substituind povara
ideologiei comuniste. Ca atât de multe țări din
fosta colonie controlată de Imperiul Sovietic,
Albania din inima lui Visar Zhiti rătăcește în
bezna unei ideologii criminale, un parcurs
absurd și fără speranță.
Tonul liric însoțește suferința unei călătorii la capătul căreia se află fie libertatea, fie
un nou drum în neantul dictaturii. Așa cum
întâlnim la autor în volumele Mărul condamnat, Drumurile iadului sau Funeralii nesfârșite,
avem un tablou al căutării sinelui în mulțime
și un discurs poetic șoptit. Nu
este un strigăt de revoltă, ci
un murmur al supraviețuirii
spirituale. Pot fi strivit în cortegiul fără identitate, însă nu
pot fi aruncat din istorie, pare
a spune autorul.
Scriitura este una rafinată,
cu un limbaj controlat atent,
descriptiv până la transmiterea senzorială a trăirilor către
cititor. Din acest punct, lectorul este parte a cortegiului, iar
supraviețuirea este o cursă în
doi: „Apoi, ca un fluviu tulbure
sau ca un șarpe gigant, monstruos, acea masă compactă de
trupuri coti greoi. Trebuia să fie trecut delușorul
cu măslini sălbatici (sau chiparoși), și probabil
că drumul se îngusta pentru că, după primul val
de călători care cârmise, convoiul se tot subția
și înghesuiala era mai mare. Oare, la curbă,
drumul se contractase de frica mulțimii, sau
asta era numai o părere, cum se întâmplă de
obicei…?”
Discursul împotriva dictaturii este ferm,
exprimat repetitiv tocmai din convingerea că
dreptatea și libertatea pot fi dobândite printr-o luptă continuă, dar fără ură sau dorința
de revanșă primitivă, fapt remarcat și de Liviu
Lungu în postfața dedicată acestui volum.
Anvergura scriitorului albanez are o cotă
impresionantă în plan internațional prin volumele de versuri. Reputația de diplomat și de
ambasador al culturii balcanice i-a adus funcții de înaltă responsabilitate, precum cea de
ministru al Culturii în Albania sau reprezentant la Roma, Vatican și Washington. Publicul
craiovean l-a putut întâlni, în cadrul unei
lansară la Biblioteca Județeană „Alexandru și
Aristia Aman”, când a fost prezentat volumul
de versuri Aripa frântă.
Visar Zhiti este o conștiință civică a
albanezilor, care a reușit să se scuture de cătușe,
la propriu și la figurat, configurând o carieră
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Mihai
FIRICĂ

internațională încununată de recunoașterea
unanimă. Numeroase premii i-au fost conferite
pentru creația sa, traducerile în diverse limbi
certificând o audiență de care se pot bucura
doar marii scriitori contemporani.

*

Visar Zhiti s-a născut în anul 1952 la Durrës
(Albania). Studiază la Facultatea de Litere,
Universitatea din Shkodra. Este arestat și condamnat la zece ani de închisoare sub învinuirea
de „poet decadent și dușman al poporului”.
După opt ani de lagăr, este eliberat. Din anii
’90 se alătură mișcării democratice, lucrând
la primul ziar de opoziție, Renașterea Democratică. În anul 1993 apare primul său volum
de poezii: Memoria aerului, care va fi încununat cu Premiul Republicii Albania, urmat
în 1994 de volumul Așez la picioarele voastre
un craniu, sau altele, precum: Semănatul de
fulgere, Skopje, 1994, Porți vii, 1995, Timpul
ucis în ochi, 1997, Cum se ajunge în Kosova,
2000, Comorile fricii, Tirana, 2006. Lirica sa a
fost apreciată deopotrivă de public și de critică,
obținând mai multe prestigioase premii italiene de poezie: în 1991 „Leopardi d’oro”, în 1997
„Ada Negri”, iar în 2007 premiul „Mario Luzi”.
În anul 2005 apare în Statele Unite ale
Americii volumul Mărul condamnat. Opera sa
literară mai cuprinde și romanele: Drumurile
iadului, Iadul spart, Funeralii nesfârșite, Dumnezeul îndărătnic și iubita, Alt veac. În România,
a publicat volumele de poezie Psalm și Aripa
frântă (ediții bilingvă româno-albaneză), traducere de Renata și Luan Topciu, în 1997,
respectiv 2019. Opera sa este tradusă în
numeroase limbi (engleză, franceză, italiană,
poloneză, sârbă, macedoneană, română etc.).■

Visar Zhiti și Mihai Firică, Craiova (2019)
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Aer de libertate

ulius Matthias s-a trezit la o viață nouă.
Dormise adânc, fără vise, într-un pat cu
baldachin. A coborât la micul dejun unde
a fost primit cu mult respect, Bună dimineața Dle
Doctor! Pe masa din colțul camerei, cu vedere la
lac, erau așezate delicatese proaspete de care nu
avusese parte de multă vreme și cafea aburindă.
S-a simțit copleșit de o emoție nouă și puternică.
Odată cu libertatea abia regăsită își recăpăta și
demnitatea. Steaua galbenă pe care a fost forțat
să o poarte, felul în care funcționari și soldați
germani îl priveau de sus, pacienți de-ai săi de
o viață traversând strada pentru a-l evita – toate
astea erau de domeniul trecutului. Se încheiase.
Era din nou el însuși: Doctor Matthias, o persoană importantă. Îl preocupa însă faptul că
prieteni, vecini, nu erau la fel de norocoși. Ce
s-a întâmplat oare cu ei? Câți dintre ei vor putea
reveni la viață nevătămați? Câți vor muri, ca și
soția lui? Iar și iar se întrebă de ce oare a fost el
ales să scape cu viață. Oftă. Probabil că petrecea prea mult timp gândindu-se. Nu avea niciun
pacient, nu trebuia să se zbată să ajungă niciunde
pe drumul său spre libertate. Desigur, trebuia să
îl vadă pe Paul Zerner, prietenul cumnatului său;
trebuiau încheiate formalitățile la bancă, dar azi
era sâmbătă și nimic nu se va întâmpla până luni
dimineață. Adică avea două zile pline în față.
Ceea ce, de fapt, nu era atât de rău! Va avea timp
să se ocupe de lucruri mai mondene. Nu avea
mai nimic de îmbrăcat în afara costumului făcut
în Turin, pe care îl purtase pentru a fi prezentabil
la frontieră și la bancă.
După ce s-a consultat cu recepționistul
hotelului, a traversat podul Mont Blanc către
strada Rhône, oprindu-se întâi la bărbier. S-a
lăsat convins să își facă manichiura, pentru
prima dată în viață! Și-a continuat apoi drumul
oprindu-se la croitor, unde și-a dat seama că
are o mare dilemă: neștiind cât va dura până
ce Marie-Christine îi va răspunde la telegrama trimisă în acea dimineață, nu își putea
comanda un costum.
 Nu vă faceți griji, Domnule, i-a spus croitorul. Dacă îmi permiteți să spun asta, cred că
orice costum veți alege va avea nevoie numai
de modificări minore.
S-a ocupat apoi de pantofi și alte necesități.
Totul urma să fie livrat la hotel în aceeași zi. A
zăbovit apoi într-o librărie minunată, de unde
a cumpărat ultimul ghid al Parisului, publicat
de Baedeker chiar înainte de începerea războiului; a mai cumpărat, dintr-un capriciu,
două povestiri polițiste ale scriitorului francez
Gaston Leroux, foarte la modă în acea vreme
după părerea librarului...
În dimineața următoare s-a dus la întâlnirea
cu colegul lui Manny. Banca se afla la etajul
patru al unei clădiri impresionante din piatră și
marmură. Paul Zerner, pe care îl vedea pentru

Proză
spun că nu mai este loc pentru evrei în Europa,
că nu vom mai fi în stare să avem încredere în
protecția țărilor europene. Poate au dreptate.
Pe de altă parte, cine a creat Statele Unite dacă
nu europenii? Și-au lăsat prejudecățile în urmă?
Evreii nu sunt întotdeauna bineveniți acolo;
unele cluburi nu îi acceptă, așa cum Jacob a
descoperit pe pielea lui. Înainte de Război
presa era, pe față, de partea naziștilor. Simon
crede că singura țară în care evreii pot fi liberi
este Palestina. Poate are dreptate, dar nu cred
să fie nici acolo ușor. Britanicii, care sunt tot
europeni, au închis ușile emigrației, refuzând
să salveze mii de oameni ce încercau să scape
de persecuția nazistă. Londra îi favorizează, în
mod deschis, pe arabi. După spusele lui Simon,
țara se pregătește de luptă, fiecare evreu este
pregătit să lupte până la moarte, iar britanicii
vor trebui să plece și un stat evreiesc se va naște.
Aș vrea să îl pot crede. Dar, dragul meu Julius,
te plictisesc cu...
 Nici vorbă, te rog, continuă. Toate astea
sunt probleme cu care voi avea și eu de-a face,
replică Julius.
 Da, suntem, ca să zic așa, in limbo.
Vechea Europă, continentul în care am crescut noi, nu mai există; se naște una nouă și
nimeni nu știe cum va fi. Mama mea, supărată
că Jacob este încă burlac la treizeci de ani, vrea
să îl trimită în Polonia să își găsească o mireasă
potrivită. Refuză să creadă că Polonia ei nu mai
există. De fapt, poate găsi o fată bună poloneză
și în America..., adăugă Paul.
 Da. Te invidiez. Tu încă ai o țară, o casă
la care să te întorci la sfârșitul zilei. Eu, pe de
altă parte, nu am nimic. Nu mă pot întoarce
în orașul în care m-am născut și am crescut,
unde știu fiecare stradă. Nu a mai rămas nimic
pentru mine, decât fantome. Nu am nici cea
mai mică idee unde aș putea trăi, or unde aș
vrea să trăiesc... Ascultă Paul, poate ai lucruri
mai importante de făcut decât să îmi ții mie de
urât? întrebă Julius.
 Dragul meu Julius, dimpotrivă. Plăcerea
este a mea. Aici nu am cu cine vorbi. Colegii
mei, protestanți elvețieni convinși, m-ar asculta
politicos cu mintea în altă parte, sau, poate,
înjurând în gând evreii care se plâng mereu de
câte ceva. Discuțiile în familie sau cu prietenii se termină mereu în certuri. Dar pentru că
mi-am amintit... Serbăm Yom Kippur miercuri
seara la sinagogă. Vrei să vii? Și să serbezi cu
noi în ziua următoare?
 Permite-mi să refuz invitația ta caldă.
Nu am fost nicicând religios, iar evenimentele
ultimilor ani nu mi-au schimbat părerea deloc.
Ar fi pură ipocrizie.
Paul zâmbi politicos.
 Aproape te invidiez. Oricum, ca lider al
acestei comunități, fie și neoficial, nu îmi pot
permite să spun ce gândesc. Ah, iată că a venit
secretara mea.
 Am obținut legătura telefonică. Te rog,
ridică receptorul, spuse femeia plecând împreună cu șeful ei. ■

prima dată, l-a întâmpinat călduros. Înalt și
subțire, cu părul pieptănat cu grijă să acopere
începutul de chelie, arbora un zâmbet deschis:
nu arăta deloc ca un bancher elvețian. Pe de
altă parte, banca lui Zerner era privată, și, probabil, avea doar clienți aleși, se gândea Julius în
timp ce îl urma într-un birou elegant.
 Înțeleg că vrei să vorbești cu sora ta? Ia
loc, secretara mea va încerca să o contacteze
la telefon. S-ar putea să dureze ceva timp; liniile transatlantice sunt destul de ocupate zilele
astea. Pot să îți ofer o cafea?
Julius acceptă cafeaua, care era chiar foarte
bună, iar bancherul îi părea prietenos.
 Casa noastră a fost construită cam în același timp cu cea a cumnatului tău în Budapesta.
Tatăl meu și-a părăsit Polonia natală pentru
a se stabili aici. N-am știut niciodată de ce a
ales Geneva, a continuat Paul povestirea. S-a
descurcat foarte bine. La început a avut numai
clienți evrei și se vorbea numai idish. Tatăl meu
și-a făcut studiile aici, dar s-a întors în Polonia
să-și caute nevastă. A fost o căsătorie aranjată.
În acest timp, banca s-a dezvoltat foarte bine,
iar reputația ei a început să aducă clienți care
nu erau evrei. Mamei nu i-a plăcut asta. M-a
bătut la cap până ce am cedat și am acceptat
să călătoresc în țara cealaltă pentru a-mi găsi
mireasa. Am avut norocul să întâlnesc o femeie
tânără, plăcută și inteligentă, care a învățat
franceza imediat. Oricum, în timpul vieții tatălui meu se vorbea doar idish acasă. S-a stins în
1918, chiar după război. Acum ne întâlnim cu
toții acasă la ea pentru cina de vineri. Nu este
întotdeauna ușor. Este supărată pe mine pentru
că mi-am lăsat copiii să se îndepărteze de religie,
sau așa crede ea. E drept că nu sunt prea religios;
mă duc la slujba de la sinagogă din obișnuință
pe de o parte, și pe de altă parte, pentru că
întâlnesc mulți clienți acolo. Ba chiar și mai
rău, mi-am trimis fiul cel mai mare în Palestina
pentru o investiție importantă, și s-a întors cu
o mireasă. O fată minunată, foarte deșteaptă și
plăcută, dar este evreică orientală. Părinții ei
au emigrat din Yemen spre sfârșitul secolului
trecut. Mama a reacționat foarte neplăcut. Din
fericire noua mea noră nu vorbește nici idish
nici poloneză, dar, cred că putea înțelege sensul
vorbelor. Situația a devenit insuportabilă și am
decis atunci să îl numesc pe fiul meu reprezentant permanent în Palestina pentru ca tânăra
pereche să se întoarcă acolo. Se descurcă minunat acum, în ciuda războiului și a instabilității.
Abia aștept să pot călători la ei, să îmi cunosc
primii nepoți, un băiat și o fată. Jacob, al doilea
fiu al meu, este în New York, familiarizându-se
cu sistemul bancar american. Speranța lui este
că voi urma pilda lui Manny și mă voi stabili în
Fragment din romanul Speranță renăscută, în curs de apariție
Lumea Nouă. Simon, celălalt fiu, trage de mine
să merg în Palestina. Îi înțeleg. Amândoi îmi Traducere din limba engleză de Alexandra CARIDES
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m înțeles prea târziu, iar acum a devenit vorbim de Caragiale contemporanul nostru. Penișoară-Stegaru, cu doi dintre cei mai dotați
o banalitate să spui că domnul Caragi- Mă gândesc cu o emoție încă vie, cu o bine interpreți ai acestei scene, Mircea Andreescu și
ale este „contemporanul nostru”. De-a întemeiată admirație și chiar cu acea mândrie Adrian Rățoi, nu tocmai tineri, dar remarcabili
lungul timpului, de la nașterea sa și până astăzi, provocată de conaționalii îndumnezeiți prin- prin umorul lor proaspăt, tineresc, convingător,
n-au dispărut nici acea stratificare socială tr-un prinos de har, la filmul lui Pintilie cu De ce ca să nu mai vorbesc, mai aproape în timp, de
grăbită mereu să se reinventeze, nici politici- trag clopotele, Mitică?, pe care l-aș vedea oricând spectacolul înnobilat profesional prin viziuanismul, nici parvenitismul, nici goana după pe culmile recunoașterii valorice în marile festi- nea lui Silviu Purcărete, cu cei doi interpreți
preamărire sau preaînavuțire, nici trădările ori valuri din lume, dar poate mai corect „arbitrate” magnifici, Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț,
sperjurul, alături de alte și alte „păcate”, dintre decât cele de la „Premiile Oscar”!
într-un discurs artistic memorabil, realizat de
care unele, din... păcate, se adăpostesc chiar
Mă gândesc la acele spectacole după pie- Naționalul bucureștean împreună cu inimosul
sub pălăria contrarietăților proprii firii umane. sele lui Caragiale care m-au impresionat prin teatru vâlcean „Ariel” (unde au avut loc repeAșadar, de când și până când vom putea spune această noutate provocată de textul altfel bine tițiile), care ni s-a revelat drept o fascinantă
că marele Caragiale a rămas „contemporanul cunoscut, la tinerețea viziunii asupra conflic- demonstrație de virtuozitate regizorală și actonostru”? Greu de prevăzut! Asta în timp ce dra- tului, a personajelor și a teatrului însuși, care ricească desfășurată nu numai în litera, dar și
maturgia lui continuă să țină „cap de
în spiritul textului și al cerințelor
afiș” prin valoare, prin credibilitate,
teatrului autentic.
printr-o uriașă audiență.
Tot regizorul Silviu PurcăCu totul altul este însă destinul
rete, dar la Teatrul Național din
acestui univers uman, din piesele
Sibiu, ne-a oferit o lectură scenică aspră, dar viu colorată, cu
sale, atunci când ne referim la viața
lui scenică, la spectacolele montate
trimiteri subtile la lumea noaspretutindeni, fie la teatre răsfățate de
tră, opuse acelei maniere aluziv
succes și notorietate, fie de trupe mai
simpliste preferate încă de unii
puțin cunoscute, sau de acelea dinaregizori, spectacolul său cu D’ale
mizate prin ambițiile, entuziasmul
carnavalului remarcându-se
printr-o modernitate bine asuși fantezia post-adolescentină ale
unor viitori actori din facultatea de
mată în egală măsură regizoral,
teatru, nu întotdeauna la fel de bine
scenografic și actoricesc. Acel
strunite și valorificate de profesorii
suflu nou, de inventivitate, tinelor în calitate de regizori. Așa se face
rețe de spirit și generozitate față
că pe scenă, și înainte de 1989, când
de actori și de public în construcScenă din spectacolul D’ ale carnavalului
adeseori eram sufocați de abordarea
ția spectacolului caragialian am
unor texte celebre, în frunte cu O
resimțit-o și în montarea cu O
scrisoare pierdută, dintr-o perspecscrisoare pierdută la „Bulandra”,
tivă inspirată de ideologia pcr-ului,
în direcția de scenă a lui Liviu
dar și după 1989, când au dispărut
Ciulei, cu o distribuție și ea celeși această presiune și neobosita cenbră, performantă pe tot cuprinsul
zură cu rezultatele sale păgubitoare
reprezentației, dar populată
de unele momente antologice,
pentru artă, calitatea spectacolecum au fost scena votului, dislor nu ține întotdeauna pasul cu
miezul de „actualitate”, de reconsticursul lui Cațavencu (Octavian
tuire pitoresc recognoscibilă a unor
Cotescu), mitingul încheiat cu
dimensiuni ale condiției umane,
mititei la grătar sau acea împăcapabile să sensibilizeze publicul de
care istorică din final, în care
astăzi fidel teatrului și să confirme
Zoe înlocuiește răzbunarea cu o
și pe această cale genialitatea și, de
creștinească iertare (fragmentul
ce nu, tinerețea ilustrului dramaturg.
de text căruia N. Steinhard i-a
Am văzut numeroase montări Ilie Gheorghe, Claudiu Blonț, Cerasela Iosifescu în O scrisoare pierdută, Craiova, 2013 conferit o admirabilă tălmăcire
așa-zis „clasice”, așa-zis „fidele textului”, așa-zis te cucerește, te provoacă, îți biciuiește comodi- în egală măsură teologică și profană), ce a ridiguvernate de „respectul pentru autor”, în care tatea intelectuală sau îți înaripează nebănuite cat sala în picioare!
lentoarea, monotonia somnolentă ori clișeele disponibilități interpretative. Am simțit asta cu
Un veritabil „campion” al montărilor cu
după mari artiști ori după spectacole celebre ani în urmă, când am văzut spectacolul cu piesa piesele lui Caragiale, mai mult sau mai puțin
riscau să te convingă de „îmbătrânirea teatru- Conu’ Leonida față cu reacțiunea la Naționalul fericit inspirate, voit consonante cu actualitalui” oficiat sub numele lui Nenea Iancu. Cu alte clujean, în regia regretatului Aureliu Manea, cu tea, este regizorul Mircea Cornișteanu. Printre
cuvinte, chiar dacă pe unii îi mai deranjează și minunații actori Gelu Bogdan Ivașcu (plecat rezultatele semnificative ale acestei opțiuni este
astăzi acea așa-zisă „tiranie” a regizorului, tre- și el prea devreme dintre noi) și Dorel Vișan și o versiune cu O scrisoare pierdută, în care
buie să recunoaștem că de la tinerețea de spirit în rolurile devenite efigie, apoi în spectacolul succesul aproape s-a identificat cu excepțioa directorilor de scenă, care nu este totuna cu cu aceeași piesă la Teatrul „Sică Alexandrescu” nala performanță interpretativă izbutită de
aceea de buletin, depinde și tinerețea teatrului din Brașov, în regia lui Claudiu Goga, cu deco- regretatul Ilie Gheorghe în rolul Cațavencu.
Continuate în p. 22
„de pe scândură”, ori de pe ecran, atunci când ruri realizate de scenograful craiovean Viorel
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Craiova,
din nou în strălucirile Galei UNITER

upă șase ani de călătorii prin țară, cu
cel mai recent popas făcut anul trecut
la Craiova, pe 19 iulie, Gala Premiilor
UNITER a revenit acasă, la Sala Mare a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.
Amfitrionul Galei a fost Ion Caramitru, președintele UNITER, regia spectacolului a fost
semnată de Bobi Pricop, iar scenografia, de
Irina Moscu.
Într-o atmosferă de sărbătoare, celebrând, odată cu teatrul,
și o mult râvnită revenire la o
cvasi-normalitate, ceremonia
de acordare a celor mai importante distincții pentru teatrul
românesc a fost, și de această
dată, un vitraliu plin de crâmpeie colorate, de viață și zâmbet,
de bucurie și franchețe. Bucurie
a fost și pentru Teatrul Național
„Marin Sorescu” din Craiova,
a cărui activitate a fost și de
această dată validată de lumea
teatrală. Și nu oricum, ci chiar
prin distincția acordată pentru
„Cel mai bun spectacol al anului”.
Inimă și alte preparate din carne, în regia lui
Radu Afrim, a convins juriul din acest an că
merită acest premiu, poate și pentru că spectacolul a „scurmat” în cele mai sensibile răni
deschise de realitatea fragedă și fragilă pe care
a transpus-o în scenă, într-un eseu inspirat de
un cotidian lovit de pandemie.
Directorul teatrului, Alexandru Boureanu,
a ridicat premiul și a anunțat reluarea proiectului de navetă culturală, invitând iubitorii de
teatru să vină la Craiova și să descopere spectacole prețioase și în provincie. Astfel, pe 21 și
Continuare din p. 21

O impresie durabilă în ce privește redescoperirea valențelor spectaculare ale dramaturgiei
caragialiene ne-a lăsat-o însă și spectacolul lui
Alexandru Dabija cu O noapte furtunoasă la
Teatrul Național din Iași, acolo unde, cu câțiva
ani înainte am văzut o montare a gazdelor cu
O scrisoare pierdută departe de a întruni atributele de actualitate și atractivitate. Spectacolul
lui Dabija, de un umor suculent, căruia i-a fost
reproșată „lipsa de pudicitate”, a marcat totodată o preocupare constantă a regizorului de a
transforma „duetul” cu autorul într-un pasionat și benefic „duel”, viziune manifest creatoare
asupra textului revenind în spectacolul său,
puternic controversat, de la Teatrul de Comedie
cu O scrisoare pierdută, dar, mai ales, în lectura
scenică la Două loturi, demers excepțional al
Naționalului bucureștean, de o noutate frapantă
și tonalitate afectivă tulburătoare, urmat apoi,
tot la TNB, chiar în această stagiune de furtunosul și devastatorul D’ ale carnavalului.

22 august, Teatrul Național „Marin Sorescu”
a decis să organizeze două reprezentații speciale pentru cei care doresc să vizioneze cel mai
apreciat spectacol al stagiunii prezente din
întreaga țară. Managerul instituției craiovene
a profitat de ocazie și pentru a puncta scurt,
dar cu bătaie lungă, către Ministrul Culturii,
costurile de producție pentru această piesă,

alăturându-se elegant vocilor care solicită autorităților să nu neglijeze artiștii, mai ales într-o
perioadă atât de dificilă.
Actorul Emil Boroghină a adunat încă
o strălucire în panoplia sa dedicată instituției craiovene, în a cărui suflet și-a așezat, cu
siguranță, parte din al său, cu grijă, smerenie
și modestie. Acesta a primit Premiul special
pentru „Teatrul Poesis”, program al Teatrului
Național „Marin Sorescu” Craiova și al Teatrului „Nottara” din București, din ipostaza de
fondator neistovit.
Ion Parhon, colaborator al revistei „Scrisul

Românesc”, a fost onorat, la această ediție,
pentru întreaga activitate de critică și istorie teatrală, oferind un motiv de bucurie și
colectivului publicației de față. Iar Costinela
Ungureanu, deși nu a primit premiul pentru
cea mai bună actriță în rol secundar (câștigat
de Diana Vieru, tot pentru un spectacol regizat
de Radu Afrim), rămâne cu o nominalizare de
preț, amprentă a unui talent
tânăr, încă un semn îmbucurător că teatrul craiovean nu
are doar un trecut strălucit,
ci și un viitor luminos.
Printre câștigătorii Galei
din acest an s-au mai numărat Diana Mititelu, pentru
cel mai bun debut (regia
spectacolului Jocuri în curtea
din spate de Edna Mazya la
Teatrul de Stat Constanța),
Marcel Iureș, pentru întreaga
activitate, Adrian Damian,
pentru cea mai bună scenografie (Revizorul de N.V.
Gogol, regia Petru Vutcărău,
Teatrul „Regina Maria” Oradea, Emőke Kató
– cea mai bună actriță (pentru rolul Eszter
Nagy din spectacolul Toate lucrurile pe care
mi le-a luat Alois de Cosmin Stănilă, regia
Andrei Măjeri, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, Răzvan Vicoveanu – cel
mai bun actor (pentru rolul Ivan Alexandrovici
Hlestakov din spectacolul Revizorul de N.V.
Gogol, regia Petru Vutcărău, Teatrul „Regina
Maria” Oradea), Carmen Lidia Vidu pentru
regia spectacolului Jurnal de România. 1989,
scenariul Carmen Lidia Vidu, Teatrul Național
„I. L. Caragiale” din București. ■

Cred că nu greșesc afirmând că este
spectacolul cel mai violent, mai cinic și mai
demolator de comoditate și prejudecăți, din
relația regizorului cu acest autor și cu publicul, dar care face din chipurile și măștile
eroilor, din atitudinile și reacțiile lor, o veritabilă oglindă (voit superdimensionată) a unei
lumi ieșite din matcă, deturnată de la esența
ei creștinească și de la normalitate, dominată
de trăiri abisale și de omniprezența spaimei,
o lume în care, ca și astăzi, umorul și grotescul provoacă nu numai pofta de râs, dar și
stupoare, ca în teatrul absurdului. Nu numai
mișcarea „browniană” a personajelor, cunoscând ritmuri îndrăcite, modificările ingenioase
de imagine și ambianță prin scena turnantă,
într-un decor cuprins și el uneori de „nevroze
seismice”, sublimarea grăbită a violenței într-o
aparentă comprehensiune și invers, repetarea
unor gesturi și reacții amintind de farmecul
și ingenuitatea comediei „mute”, toate acestea
guvernate de histrionismul regizorului și de

virtuozitatea interpreților conferă spectacolului valoarea de eveniment al scenei bucureștene
și al acestei stagiuni teatrale recent încheiate.
Regia, decorul Ralucăi Alexandrescu, dar și
costumele foarte expresive ale Lilianei Cenean
și coregrafia lui Florin Fieroiu au creat acel
cadru favorabil evoluțiilor electrizante prilejuite de interpreții Claudiu Bleonț (Crăcănel),
Emilian Oprea (Pampon), Gavriil Pătru (Nae
Girimea), Marius Rizea (Iordache), Irina
Movilă (Mița Baston), Natalia Călin (Didina
Mazu), Mihai Calotă și Ciprian Nicula (Ipistați). Așa cum îmi spunea marele regizor David
Esrig la înregistrarea pentru televiziune a unui
fragment din spectacolul cu În așteptarea lui
Godot, „surpriza este esențială, te motivează,
conferă farmec spectacolului, fără ea, acesta
lipsește, poate să moară”. La spectacolul lui
Dabija, surpriza reprezintă un personaj la el
acasă, omniprezent sau „viral”, ca să fim în
ton cu „deliciile” presei, este mărturisitoare
de talent, de inteligență, de… tinerețe. ■

Eseu
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Harap-Alb continuă…

C

ând, în ianuarie 2018, se anunţa oprirea apariţiei revistei de benzi desenate
HAC, câteva mii de cititori ai săi au fost
foarte triști. Vreme de cinci ani, această publicație lunară, cu apariţie mai regulată decât un
metronom, le ritmase viaţa și pasiunea și le
oferise momente de neuitat în magica lume a
fanteziei BD.
Realizată de un colectiv format din Mihai
Ionașcu ‒ editor, Octav Ungureanu ‒ redactor,
Marian Coman ‒ scenarist și Andrei Moldovan ‒ desenator, revista a început să apară din
octombrie 2012 și a avut, la început, o apariţie bimestrială, ulterior lunară. În primele
cinci numere editorii și autorii au transformat
basmul lui Ion Creangă într-o naraţiune grafică fantasy, după care au continuat și dezvoltat
universul inițial într-o saga de dimensiuni planetare (păstrând proporţiile).
Apoi, de la numărul 20, revista s-a transformat dintr-una de tip comics american într-un
magazin tematic de tip european, propunând
cititorilor, pe lângă personajele sale recurente,
aventurile unor noi personaje, desenate de
noi autori, precum Știma Apelor sau Măiestru
Buiestru, cu scopul evident de a lărgi evantaiul
cititorilor.
Publicația își va păstra acest format și sumar
diversificat până în decembrie 2017, numărul
38 fiind ultimul de apariţie.
Printre numeroșii cititori ai revistei s-a
numărat și o adolescentă, Cătălina Velicu. Peste
ani ea își va finaliza studiile la Facultatea de

Litere din cadrul Universităţii din București, cu
o teză de licenţă intitulată Harap Alb continuă...
în banda desenată. Lucrarea va fi publicată în
volum de editura Tritonic, la începutul acestui
an. În paginile sale Cătălina Velicu își propune
să investigheze evoluția personajului principal
din banda desenată românească contemporană, luând ca studiu de caz personajele din
revista HAC și concentrându-și atenția pe primele 11 numere ale revistei.

keanos

Revista Dilema Veche (Nr. 903/
2021) se deschide cu un editorial
semnat de Andrei Pleșu – Greacă,
latină, educație sexuală, în care criticul deplânge decăderea materiilor
importante și argumentează că celebra oră de educație sexuală, care a
stârnit ample dezbateri în mass-media
ar putea fi introdusă în cadrul altor
discipline (precum biologia), fără a
necesita autonomia unei materii de
sine stătătoare. Alexander Baumgarten prezintă primul volum din
opere integrale al lui Platon, publicat
la editura Humanitas în impecabila
traducere a lui Andrei Cornea, ce reunește 12 dialoguri, în articolul intitulat Îmbrățișarea și lupta cu Platon.
Andreea Vlad analizează emoționantul film al regizorului britanic Harry
Macqueen – Supernova, bazat pe metafora conform căreia „oamenii sunt
praf de stele”. În cadrul acestui număr, Teodor Baconshi scrie despre Al
XXI-lea secol creștin, văzut de la Paris, în timp ce Andrei Cornea publică
articolul „România needucată”, recurgând la unul dintre experimentele
didactice din dialogurile lui Platon – Menon.
Red.
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Lucrarea sa are patru mari capitole.
În primul, intitulat Basmul cult, autoarea
prezintă posibilele origini ale basmului, trecerea de la literatura populară la cea cultă etc.
În al doilea, Banda desenată, ea propune o
definiție a celei de-a noua arte, enunţă trăsăturile sale și face o foarte scurtă istorie a genului.
Al III-lea capitol, Harap-Alb continuă, trece
în revistă graficienii care au adaptat basmul lui
Creangă sub formă de benzi desenate, punând
accentul pe cea mai nouă adaptare, cea din
paginile revistei HAC.
În fine, în ultimul capitol, autoarea analizează evoluția personajului principal – Ștefan,
în banda desenată HAC, folosind tehnici și
metode specifice cercetătorilor literari.
Concluzia acestei mici ‒ ca număr de
pagini ‒ dar valoroase lucrări aparține doamnei
Ioana-Ruxandra Fruntelată, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea
din București: „Unul dintre meritele incontestabile ale studiului ei este acela că ne demonstrează
că BD este o artă complexă, dar și că viaţa cotidiană este împletită, în mod iremediabil, cu mitul.”
Faţă de alte lucrări teoretice de acest
tip, Cătălina Velicu a avut inspiraţia să ilustreze cartea cu mai multe extrase din banda
desenată, alb-negru și în culori, așa încât ea
reprezintă o lectură agreabilă nu doar pentru
confraţii săi din domeniul literelor ci și pentru
fanii incurabili ai acestei extraordinare publicaţii care a fost Harap Alb continuă... ■

Eveniment cultural-știinţific

A

nul acesta s-a desfășurat cea de-a 23-a ediție a Colocviului
Asociației de Literatură Generală și Comparată din România
(14-16 iulie, Universitatea Transilvania, Brașov) având ca temă
principală Modelul anglo-american în cultura română, iar, ca temă
secundară, Catastrofa în literatură. Epidemii, războaie, genocid,
depresie, „scriitură a dezastrului”. Colocviul a reunit voci importante
din cultura și critica românească de la principalele centre universitare din țară. În cadrul acestei ediții, criticului Mircea Martin i s-a
oferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Translivania din
Brașov, un eveniment emoționant,
care a marcat și ultima participare a
profesorului în calitate de președinte
al ALGCR. A avut loc și decernarea premiilor asociației pentru anii
2019 și 2020. Între cei premiați se
numără și Oana Băluică, de la Universitatea din Craiova, redactor la
revista „Scrisul Românesc”, distinsă
cu Premiul pentru debut (ex aequo)
pentru lucrarea Carnal și mercantil
în literaturile anglo-saxonă, franceză
și română (1830-1950), Editura Universitaria, 2020.
Red.
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Scrisul Românesc

Atelier de artist
Emilian
ȘTEFÂRȚĂ

M

Metaforele
conceptuale ale unei artiste angajate

uzeul de Artă Craiova aduce în atenția publicului iubitor de artă expoziția
Marilenei Preda-Sânc ‒ Sinteze/antiteze vizuale. Începutul de vară, mai caniculară
ca niciodată, aduce pe simezele Muzeului de
Artă Craiova o artistă complexă și complicată, putem spune fără a greși, o artistă greu
de „decorticat” care dă întâietate reflexivității, inteligenței și pune bagajul cultural în fața
talentului pur și necenzurat. Am sentimentul
că pentru a o înțelege pe deplin pe artistă trebuie să te numeri printre prietenii ei apropiați,
să-i cunoști viața până în cele mai intime detalii. Dar cum artista aparține acelei categorii de
oameni temeinic educați, cultivați, rafinați și
excepțional dotați intelectual, nu poate lega
într-o viață decât puține prietenii, poate avea o
mulțime de colaboratori, de aderenți, dar nu și
mulți prieteni. Nebucurându-mă de privilegiul
de a mă număra printre prietenii domniei sale
îmi declin aptitudinea de a-i evalua obiectiv
opera rămânându-mi doar instrumentarul
aproximativ al aprecierilor constatative în
principal și speculative în secundar.

Glob, 1999

Marilena Preda-Sânc este artista formelor
multiple de exprimare câtă vreme face obstinație dovada că este capabilă să urmărească
simultan în timp teme diferite folosind un
instrumentar multiplu: pictează, desenează,
bricolează, concepe. Nu este un simptom schizoidal, este parcursul natural al unui demers
multivalent. La Marilena Preda-Sânc este un
dar și nu o slăbiciune, este expresia unei capacități nu reflexul unei suferințe. Aceasta o ajută
să își păstreze echilibrul, o ajută să se simtă
întreagă și nu amputată, este asemeni unui scriitor înzestrat, capabil să scrie simultan romane
de dragoste, istorice ori polițiste și în același
timp să-și lase timp și pentru publicistica
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pamfletară ori pentru cea polemică. Dacă printre marile condeie găsim astfel de rare exemple,
în cazul artiștilor plastici postura aceasta este
realmente excepțională. O bună parte a ceea
ce face Marilena Preda-Sânc stă sub semnul
gesticulației, gesticulație menită să o smulgă
din izolarea exasperantă la care te condamna
excesul de reflexivitate, de profunzime.
Marilena Preda-Sânc a decis printre multe
altele și să abordeze o temă ajunsă acum în
vogă, tema feminismului. Ea a făcut-o încă din
vremurile când acest concept, ulterior devenit curent, nu îmbrăcase veșmântul structurat
teoretic pe care îl are acum. O descoperire
mai mult intuitivă a unor principii care mai
nou s-au îmbogățit și cu viziunea ecologistă,
viziune ce câștigă tot mai mult teren pe zi ce
trece. În cazul de față avem de-a face cu un tip
aparte de activism, activismul ce alege abordări de pe poziții analitice și nu zgomotos
declarative cum am fi așteptat să se întâmple. Artista nu este o frondistă, nu are datele
unei amazoane, a unei activiste neînfricate,
nu respectă șablonard stereotipului simplificat
care ne este vândut din ce în ce mai agresiv în
ultima vreme. Excesul de meditație și cumulul
cultural acumulat nu o lasă. Acționează din
postura asumată aluziv, metaforic, figurat,
decis și profund, dar nu violent. Cu expresivitate, cu delicatețe face declarații lipsite de
dubiu, cu politețe și bun simț pune degetul
pe răni deschise, nu se sfiește să indice precis
trauma. Este reprezentanta unui tip aparte de
militantism cuviincios, dar la fel de exemplar
și de netranzacțional. Marilena Preda-Sânc nu
lasă loc târguielii, nu lasă spațiu negocierii, are
o fermitate blândă, dar categorică.
În afară de pictură avem prilejul să vedem
în această expoziție și câteva dintre producțiile video ale artistei. Filmele Marilenei
Preda-Sânc sunt emoționante, pline de un
lirism firesc, din păcate de un lirism tragic
din care erup metafore de o abisală profunzime și sinceritate. Admirabile, încărcate de
sens și aici mă repet încărcate de o blândă,
dar categorică, fermitate. Invit pe cei ce vor
viziona expoziția să nu rateze ecranul pus
discret într-un colț de sală, și cred că dacă
muzeografa-curatoarea ar fi fost critic cinematografic ar fi proiectat pe clădirea muzeului
acele superbe producții filmate. Mărturisesc
mie mi-a readus aminte de pelicula de avangardă Câinele Andaluz a lui Luis Bunuel.
Avem datoria de a aduce în atenție cu acest
prilej și rolul asumat de curator în organizarea unei expoziții, rol decisiv din punctul meu
de vedere. Selecția pe care o face în atelierul
ISSN 1583–9125

artistului, ordonarea pieselor pe simeze, așezarea în săli au la bază un concept critic atent
structurat. În cazul de față am cerut curatoarei să ne pună la dispoziție foaia de parcurs
pe care vizitatorul să o urmeze pentru a
recepta opera în deplinătatea complexității
ei. Admirabilul critic de artă care este Ruxandra Demetrescu, curatorul acestei expoziții,
ne-a dat, în cuvântul prilejuit de vernisaj, acel
mitic fir al Ariadnei care să ne ajute să răzbim

Peisaj urban 4, 2017

în parcurgerea acestui aparent labirint al lui
Dedal care este opera Marilenei Preda-Sânc.
Am aflat, cu această ocazie, că domnia sa a
dorit să pună accentul în principal pe dimensiunea de pictor, pictor stăpân pe mijloacele
de exprimare într-o măsură ce atinge excelența și doar în secundar pe dimensiunile
colaterale și anume cele de creator de obiecte,
de film ori de print digital și care au fost aduse
în lumină doar cu titlu de inventar. La urma
urmei s-a dorit un concept puternic unidirecțional, care să evite orice posibile confuzii
ori dubii. S-a dorit ca această expoziție ce
urmează un parcurs retrospectiv să fie înainte de toate un elogiu adus picturii, al picturii
în ulei pe pânză, susținută într-o manieră ce
respectă cu scrupulozitate toate regulile artei.
Ruxandra Demetrescu și-a încheiat expunerea
cu un citat din Hannah Arendt: „Opera de
artă reflectă capacitatea omului de a gândi”,
admirabil de potrivit acest citat pentru că este
exact ce avem în această expoziție, avem arta
gândită, gândită profund de artistul cerebral
care este Marilena Preda-Sânc. ■
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