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Carmen Sylva
Regina-poetă

lisabeta de Wied, prințesa
germană, este prima regină
a României, cunoscută ca
„Regina-poetă”, sub pseudonimul
de Carmen Sylva (cântecul pădurii),
pentru spiritul artistic și activitatea
sa de scriitoare. Erudită, poliglotă,
atrasă de filosofie dar și de spiritism, rafinată, generoasă și plină de
farmec, Carmen Sylva își pune talentul în slujba Coroanei și se afirmă ca
protectoare a culturii și artelor. Scrie
poezii, aforisme, cugetări, proză
memorialistică, romane epistolare și
piese de teatru, traduce din literatura
română, contribuind la promovarea
culturii și artei românești în plan
european. Pentru activitatea sa
literară este premiată de Academia
Franceză și primită ca membră de
onoare a Academiei Române.
Pe numele său complet, Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied
s-a născut la 29 decembrie 1843 la
Neuwied, astăzi unul dintre cele 16
state federale ale Germaniei. Este fiica
mare a Prințului Hermann de Wied
și a Prințesei Maria, născută Nassau.
Primește o educație aleasă în domenii
umaniste și științele naturii pe care
le completează în șederi îndelungate
la curțile regale europene cu care
familia sa păstra bune relații. Învață
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engleză și franceză, dar și greacă
și latină cu profesorul Sauerwein;
mama sa o obișnuiește încă din
adolescență cu activități de caritate
desfășurate frecvent în ținutul natal.
La 17 ani urma să se căsătorească cu
Principele Albert-Eduard de Wales,
moștenitorul Coroanei britanice, dar
planul eșuează. Perioada este evocată
în volumul autobiografic Men Penatenwinkl (Colțul meu cu penați, 1908).
Frecventează cursul de istoria artei la
Academia de Belle-Arte din Berlin cu
profesorul Gustav Friedrich Waangen, precum și cursuri de pictură
(1860). La Petersburg și Moscova ia
lecții de pian cu Anton Rubinstein și
Clara Schumann (1864).
În 1861, într-o vizită la Berlin,
întâlnește pentru prima dată familia
Principelui Karl-Anton de Hohenzoller-Sigmaringen. La 11 februarie
1866 Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza este obligat să abdice și să plece
în exil, în locul lui fiind proclamat
domn Filip I de Flandra, dar acesta
refuză, și Principele Carl Ludwig
von Hohenzoller-Sigmaringen este
proclamat Domn al României sub
numele de Carol I. La 30 septembrie 1869 acesta îi face o vizită în
Germania Prințesei Elisabeta și o
cere de soție.
Continuare în p. 3
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Poeme

Scrisul Românesc
Revistă de cultură

Teroare sub soare
O notă solo de megalomanie a sunat în burta minții
umplute de datorii burduf de cerințe sociale
și neputințe politice
și ca-n magia bine cunoscută m-a golit de ele.
Trompeta universală a trâmbițat un volum din toate.
Autobiografia Şase e pe drum! O antologie de poezii alese
cu tranziții în proză care explică de ce aceste răbufniri lirice
există în ciorchine sau în mod singular în carnete
de diverse culori.
Fiecare decadă își dovedește sârguincios
datoria inexplicabilă.
Simetria și sincronicitatea sunt umbre în oglinda
care mă urmărește
ca un agent al Securității etern neobosită.
Apare cu regularitate și un alter ego în formă
de tânăr poet.
Un om e reîncarnat de obicei după ce moare.
Eu sunt reîncarnat în timp ce mai trăiesc.
Sau sunt mort și nimeni nu mi-a zis.
Viața-i un vis dar eu am insomnie.

Nevrednicie
Nu mai am stofă să stau pe drumuri.
Ceva în mine pare că știe tot ce va veni.
Crește în mine un sentiment nevrednic.
Unde-i beatnicia neastâmpărată și flămândă
care mă conducea ca pe un june în decapotabilă?
Am pierdut ceva din focul vital care aprinde luciferii?
Lucifer la plural care-și spală aripile în sudoarea nopții?
Poate că-i numai august la apusul verii.

Fondată la Craiova, în 1927,
de către criticul D. Tomescu.
Serie nouă, din 2003,
întemeiată de Florea Firan
Editată de: Fundația – Revista
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Carmen Sylva
Regina-poetă

În 12 aprilie 1881 este primită
ca membră de onoare a Academiei
Române la Secțiunea literară.
Regina este preocupată de urmașii moștenitori la tronul României
și în 1891 sprijină în secret logodna
Prințului Ferdinand cu Elena Văcărescu, una dintre domnișoarele ei de
onoare preferate, încheiate cu urmări
neprevăzute: logodna este anulată,
iar Carol I îi impune reginei ruperea
oricăror legături cu Elena Văcărescu,
ceea ce duce la exilul neoficial al
Reginei timp de aproape patru ani (1891-1894) pe
care-i petrece cu suita sa la Veneția și la Wied, în
Germania. Se întoarce în țară în 1894, când se naște
al doilea copil al Prințului Ferdinand care va purta
numele Elisabeta, în cinstea reîntoarcerii sale. În
tot acest timp este vizitată periodic de Carol I care
încearcă o reconciliere. Evenimentul este comentat
în presă ca un „tratament” al „reginei bolnave”.
În 1898 îl primește la curte pe George Enescu,
pe care îl va numi „fiul meu spiritual”. Artistul realizează primele încercări componistice, respectiv
17 lieduri pe versurile Carmen Sylvei, iar Regina
publică mai târziu idila În luncă, dedicată lui
Enescu, tradusă în românește de Al. Tzigara-Samurcaș. În saloanele de la Peleș invitații au putut
audia adeseori concerte susținute de Enescu la
vioară și Regina Elisabeta la pian. Marele muzician
scria: „Carmen Sylva avea ceva genial într-însa. A
fost o sfântă binefăcătoare. Disprețuia pompa (...)
Pentru mine ea a fost o prezență supraomenească,
o ființă cu nimb, depărtată de oamenii obișnuiți,
revărsând numai lumină și bunătate.”
Înclinațiile artistice ale lui Carmen Sylva se
manifestă nu doar în literatură și muzică, (interpretează lucrări la pian, clavir și orgă), dar și în artele
plastice; pictează și își ilustrează majoritatea cărților
sale. Un Evangheliar cu Patimile lui Iisus Christos,
pe care îl scrie și-l ilustrează cu picturi proprii, este
dăruit Bisericii episcopale de la Curtea de Argeș.
La 10 octombrie 1914, după o domnie de 48
de ani, Regele Carol I moare, pe tron fiind ridicat
nepotul său, Prințul Ferdinand I. În următorii doi
ani Regina Elisabeta trăiește izolată, aproape fără
vedere, la Curtea de Argeș. Moare la Palatul Regal
din București în 2 martie 1916 și este înmormântată în Biserica Catedralei de la Curtea de Argeș,
alături de Carol I. La dorința sa, ceremonia va fi
însoțită de acordurile Andantului de trio în Mi
bemol de Schubert, orchestrată cu o zi înainte de
George Enescu. „Poate doar când voi fi uitată,/ Și
glasu-mi va fi stins,/ De-a fi iubirea-ți măsurată,/
Simțirea care ți-a fost dată,/ Rostu-mi va fi deprins.”
Sensibilă, înțeleaptă și dedicată cauzelor umaniste și umanitare, Regina Elisabeta și-a manifestat
harul și fețele multiple ale personalității sale artistice în spațiul românesc pe care l-a iubit și căruia i
s-a dăruit cu pasiune, dragoste și înțelegere. „Chiar
dacă coroana regală a dat, fără îndoială, strălucire
scrierilor Carmen Sylvei, astfel şi regina la rândul
ei a dat aripi de fantezie numelui României, cu care
a zburat mai departe în jurul globului decât ar fi
putut fără ele”. (Mite Kremnitz, 1903)
Primele sale încercări literare datează din adolescență și sunt prilejuite de dispariția unor ființe
dragi apropiate, precum fratele, tatăl și Maria de
Bibra, cea mai bună prietenă din copilărie, iar
mai târziu, la 17 ani, datorită unor neîmpliniri,
între care căsătoria eșuată. Va publica târziu, abia

ouă luni mai târziu are loc ceremonia nupțială în Castelul Monrepos, în care prințesa
s-a născut, iar după trei zile pleacă împreună la
București, unde sunt primiți cu entuziasm. „În
toate orașele și satele mi se făceau primiri și
ochiul nu mi se sătura de bogăția culorilor în
ziua aceea albastru ca peruzeaua și care cădea
seara într-o culoare galbenă și strălucitoare plină
de pulbere de aur”. În primii ani de domnie familia princiară trece prin dificultăți de adaptare și
printr-o atmosferă antimonarhică, antigermană
și francofilă detensionată abia după dobândirea
independenței și devenirea României regat.
Elisabeta este un model de regină, participă
alături de Carol I la tot ce acesta întreprinde, contribuind la consolidarea Coroanei, susținerea,
promovarea și recunoașterea culturii și artei românești în lume. De la început încearcă să atragă la
curtea regală doamnele cultivate din înalta societate
și din elita intelectuală română, folosind în primii
ani franceza ca mijloc de comunicare. În acest scop,
înființează, după model parizian, un Salon literar-muzical ce se desfășoară în Palatul regal de la
București și în cel de la Sinaia – Peleșul, deschis scriitorilor și altor intelectuali români și străini despre
care vorbesc Cella Delavrancea în volumul Dintr-un
secol de viață (1888) și Scheffer în Orient Royal. Fără
un protocol anume, cum probabil se așteptau noii
veniți, regina își citea din noile creații, asculta opiniile participanților, interpreta sau audia muzică. Este
vizitată la București și Sinaia de scriitorul francez
Pierre Loti cu care leagă o strânsă prietenie literară
descrisă și în cartea sa L’Eilée (Paris, 1888).
La 27 august 1870 se naște Maria, unica fiică,
dispărută la numai trei ani, tragedie care o va
marca pentru toată viața și îi va influența scrisul:
„Vai ce durere ’n suflet,/ Pământule, tu porţi –/ De
mii de ani tu singur/ Îngropi copiii morţi.// Şi-aşa
de multe lacrimi/ Tu plângi de mila lor,/ Din cer
să-ţi fie Domnul/ A-tot-îndurător.// Dar câţi copii
la sânu-ţi/ Mereu tu ai să strângi/ Şi mii de ani,
Pământe,/ Vai cât o să mai plângi!” (Pământului).
Alecsandri scrie o poezie în memoria Mariei, Glas
venit de dincolo de stele, gest impresionant care
va îi deschide poetului calea ca invitat frecvent
la curtea regală.
După pierderea fiicei, Regina Elisabeta se
dedică multor acțiuni de caritate și umanitare,
precum punerea bazelor coloniei de orbi „Vatra
Luminoasă”, azilului de orfane „Elena Doamna” și
căminului de bătrâni „Elisabeta”, cu o secție pentru
fetele seduse și abandonate, a societăților „Munca”,
„Furnica”, „Țesătoarea”, pentru femeile sărace, întemeierii în 1876 a Societății Naționale de Cruce
Roșie din România, a cărei președintă de onoare
devine, a unui institut de „Surori de caritate”, a
unei societăți de traducere a cărților din franceză
în română. În timpul războiului pentru dobândirea independenței se ocupă personal de îngrijirea
soldaților români și este supranumită „Mama răniților”. La Cotroceni îl sprijină pe doctorul Wilhelm
Kremnitz (soțul Mitei Kremnitz) în organizarea
unei tabere de răniți. În 1876, când se pune temelia
Castelului Peleș, zidește în fundație o poezie sub
semnătura sa: „Gânduri ocrotitoare/ Vă-nchid în
temelie;/ Sămânță roditoare,/ Să fiți din piatră vie.”

Nr. 9 (193) ♦ septembrie 2019

3

la 35 de ani și sub pseudonim.
Poeziile ei au candoare și finețe,
dezvăluind o fire melancolică și
sentimentală, pentru care natura
este cadrul potrivit pentru a-și
transpune emoțiile într-un lirism
liniștitor. „Caldul soare-al verii
ţese-acum ferice/ Fire lungi prin
aer, tort de-argint curat;/ Bate-o
dulce boare câmpu ’nrourat/
Legănând prin lanuri aurul din
spice.// Frunzele gătite ca de sărbători/ Râd, pe spate vesel capul
şi-l aruncă –/ Un copac, el singur, gol de tot pe
luncă/ Stă ’ntratâta lume de cântări şi flori./ Ce
ruşine, Doamne! Cât de bucuros/ Tu te-ai duce,
duce să te-ascunzi departe/ Prin pustii cu neguri,
printre stânci deşarte,/ Ori să vie vântul să te-asvârlă jos.” (Copacul)
Între personalitățile invitate la Casa regală cel
mai frecvent este Vasile Alecsandri, căruia regina
îi mărturisește că și ea scrie poezie. Alecsandri,
considerat de regină „cel mai mare poet român…
care mi-a arătat talentul meu”, o încurajează. Ezită
să publice versuri originale, dar traduce sub pseudonimul E. Wedi (anagrama numelui său de Wied)
din lirica românească (Alecsandri și Eminescu)
pentru revista germană „Die Gegenwart”/„Prezentul” (nr. 19/mai 1878). După câțiva ani începe să
scrie (fără a face cunoscut) poezii, cugetări și mici
scenete susținând că „scrisul consolează mai bine
decât religia și torturează mai bine decât Inchiziția”.
În 1880 îi apare la București, sub pseudonimul
F. de Laroc/Femme de Carol, prima lucrare literară
tipărită, Vârful cu Dor, un libret de operă tradus de
Eminescu, pentru muzica lui Z. Lubicz, care i-ar fi
inspirat lui Eminescu poezia Mai am un singur dor.
Un an mai târziu, la îndemnul lui Alecsandri, se
hotărăște și publică sub pseudonimul Carmen Sylva
amplul poem Sappho, la o editură din Leipzig, delimitând scriitoarea de regină. Pseudonimul l-ar fi
ales în timpul unei întâlniri cu Alecsandri, dar și la
sugestia doamnei sale de companie Zoe Bengescu,
acceptat și de rege. În 1881 îi apare la Bonn primul
volum de poeme epice, Stürme, iar în anul următor
prima antologie de poezie română contemporană
în limba germană, Rumänische Dichtungen (Poezii
românești) care cuprinde 36 de poezii semnate de
Alecsandri, Eminescu, Bolintineanu, Negruzzi și
Șerbănescu, traduse împreună cu Mite Kremnitz.
O altă ediție substanțială apare imediat și este semnalată favorabil de Titu Maiorescu.
Fire reflexivă, iubitoare de natură, cu compasiune pentru dificultățile umane, Carmen Sylva
combină în scrierile ei naturalețea observațiilor cu
panseuri venite din educația solidă și deschiderea
pentru cultura europeană pe care le-a dezvoltat de
foarte tânără. Volumele de proză Pelerinajul dure-

rii, O rugăciune și Poveștile Peleșului o apropie
de creația populară, de tradițiile și frumusețea
naturii patriei adoptive. Publicată în 1882, cartea
Poveștile Peleșului, scrisă în germană, cu variantă
în limba română, îmbină motivele germane și
românești din basmele populare și are un rol
în medierea dintre cele două culturi. În 1888,
pentru volumul Les Pénsees d’une Reine, scris
direct în franceză și publicat la Paris în 1882, cu o
prefață a scriitorului Louis Ulbach (peste 200 de
cugetări, concepte despre viață, omenie, iubire,
fericire, spirit, artă, datorie, orgoliu, politică),
Continuare în p. 4

4

Nr. 9 (193) ♦ septembrie 2019

este distinsă cu Premiul Botta al Academiei
Franceze, premiu care se acordă pentru literatură și filosofie o dată la 5 ani și poartă numele
nord-americancei Anne-Charlotte Lynch Botta.
În elogiul pe care-l susține cu acest prilej, Camille
Doucet menționează că „aceste gânduri sunt cu
adevărat cugetările unei regine, ale
unei Regine prietene a literelor și
artelor, filosoafă și poetă, femeie
înainte de toate”. Prefațatorul cărții
o compară cu celebrii autori francezi François de la Rochefoucauld și
Jean de la Bruyère. Volumul atrage
atenția scriitorului francez Pierre
Loti și pictorului olandez Vincent
van Gogh. La 1 aprilie 1891, când
se împlineau 25 de ani de la înființarea Societății Literare Române este
invitată și citește povestea fantastică
Sola, redactată direct în românește.
Regina este interesată de soarta
grea a unor scriitori români și-l
determină pe Carol I să acorde
premii, burse, ajutoare financiare
și distincția „Bene merenti”. Elena Văcărescu
povestește în volumul său de memorii cum,
impresionată de geniul și soarta nefericită a
lui Eminescu, în perioada când colabora la
traducerea poemului său dramatic Vârful cu
Dor, Regina încearcă să-i acorde un asemenea
ajutor, dar poetul refuză și nu mai participă la
nicio întâlnire literară de la palat. Cu ajutorul lui
Titu Maiorescu, Carmen Sylva se interesează în
continuare de soarta poetului și sprijină financiar când acesta este internat în sanatoriul de
lângă Viena.
În Jurnalul său, Carmen Sylva lasă un portret
al poetului oarecum diferit față de cele care au
urmat: „Eminescu ne apărea neliniștit și răvășit,
ca venit dintr-o altă lume; tenebros, el îmi amintea de Manfred și de Faust, de chipurile palide și
răvășite ale marilor romantici. [...] Avea pe chip
acel vag surâs crispat și copilăresc ce se zărește
pe portretul lui Shelley. [...] Eminescu se amuza
deșirând fraze și sonorități verbale. Mi-a sărutat
grăbit mâna, privindu-mă cu o privire potolită,
dar pătrunzătoare, ce voia parcă a-mi secătui
spiritul, spre a rămâne pentru el un subiect de
curiozitate sau interes; mă compătimi că nu
cunoșteam îndeajuns Moldova lui natală. Privirile-i căutau departe, dincolo de ziduri. [...] În
toată viața mea, el a rămas pentru mine imaginea Poetului însuși, nici a celui blestemat, nici a
celui inspirat, ci a poetului aruncat dezorientat
pe pământ, nemaiștiind cum să regăsească aici
comorile pe care le poseda. Avea vocea răgușită dar duioasă... Când i-am lăudat versurile,
a înălțat din umeri: «Versurile se desprind de
noi ca frunzele moarte de copaci», a suspinat
el, readus pentru o clipă la realitate...”.
În semn de prietenie pentru Alecsandri,
Carmen Sylva pictează pe un pergament poezia
Concert în luncă și îi sugerează Regelui să-l
numească ministru plenipotențiar al Legației
române din Paris. I se acordă o pensie și este
invitat permanent să-și petreacă vacanțele la
Castelul Peleș. La solicitarea lui Carol I, Alecsandri scrie versurile pentru Imnul regal și îi
dedică Reginei unele dintre poeziile sale. În
1885, Carmen Sylva publică la Bonn volumul de
evocări ale unor personaje istorice din trecutul
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românesc, Durch die Jahrhunderte (De prin veacuri), pe care îl dedică bardului de la Mircești.
Nicolae Grigorescu este un alt invitat special
la palat. Pictorul îi face Reginei un portret (aflat în
colecția Regelui Mihai I), iar suverana constituie
la curte o colecție cu un mare număr din lucrările artistului. Preocupată
constant de promovarea
talentelor românești, susținătoare pasionată a artelor,
Regina Elisabeta și-a folosit
în mod benefic influența în
cercurile politice și culturale din străinătate pentru
a impune valorile românești, fiind considerată o
adevărată ambasadoare
culturală. În acest scop
publică, împreună cu Mite
Kremtitz, romanul epistolar Feldpost (Poșta militară)
și traduce cartea lui Pierre
Loti, Pêcheur d’ Islande
(Pescarul din Islanda).
Când află de prezența lui Brâncuși la Paris, îi
scrie lui Auguste Rodin rugându-l să-l accepte
în atelierul său pe artistul român.
Carmen Sylva are o activitate laborioasă,
scrie poezii, aforisme și cugetări, proză memorialistică, piese de teatru, în limbile germană,
franceză, engleză și română. Parte din opera
sa este tradusă în română de G. Coșbuc, A.
Maniu, Şt. O. Iosif, P. Dulfu, Livia Maiorescu,
A. Toma, Haralamb G. Lecca, Al. Tzigara-Samurcaș, Elena Poenaru, Ilie Ighel Deleanu ș.a.
Poezia sa se regăsește în 15 volume, unele
cunoscând mai multe ediții și traduceri în
numeroase limbi. Volumul Mein Rhein!, publicat
în 1884 la Leipzig, este o evocare a Văii Rinului și a locurilor dragi ale copilăriei, de care își
aduce aminte cu nostalgie, urmat de capodopera
liricii sale Meine Ruh (Cuibul meu) apărută în
cinci volume și mai multe ediții. Volumul are o
însemnătate biografică deosebită și se deschide
cu poezia intitulată Carmen și se încheie cu
cea numită Sylva. În ultima ediție autoarea își
reconsideră tematic creația și o structurează în
cinci cărți: I. Hohen und Tiefen (Culmi și prăpăstii), II. Mutter und Kind (Mamă și copil), III.
Weltweisheit (Filosofie), IV. Baladen und Romanzen (Balade și romanțe), V. Blusttrophen (Picături
de sânge). Partea cea mai valoroasă artistic o
reprezintă poeziile dedicate fiicei sale, Maria,
dispărută prematur, care o marchează profund
și se pare că momentul devine, într-un fel, izvorul de inspirație cel mai puternic al creației sale.
Cartea este bine primită, o face cunoscută și îi
deschide calea intrării în elita societății literare
din epocă. Frédéric Mistral o invită să prezideze sărbătorile literare de la Montpellier, dar
nu poate onora invitația și este reprezentată de
Alecsandri care citește un poem al acesteia.
În 1882 publică în ziarul „Le Figaro” articolul
Bucarest, inclus ulterior în volumul Les Capitales
du Monde. Trei ani mai târziu îi apare la Bonn
tragedia Anna Boleyn și romanul Astra scrise în
colaborare cu Mite Kremnitz. Tot în germană
publică Robia Peleșului, Cuvinte sufletești, Răzbunarea și alte nuvele, apoi Deficit (1890), roman
conceput independent, urmat de culegerea de
texte dramatice Frauenmuth (Voință de femeie)

care cuprinde șase piese de teatru, unele traduse
în românește și montate pe scenele teatrelor din
București și Iași. În 1892 publică la Bonn tragedia Meister Manole, reprezentată apoi pe scena
teatrului din Viena, și care îi va servi ca libret lui
Enescu pentru prima sa compoziție importantă.
Volumul de poezii populare Chants de la
Vallée de la Dâmbovitza, culese de Elena Văcărescu, apare în traducere la Bonn în 1889. O ediție
americană, cu titlul Legende ale râului și muntelui,
este publicată la New York (1892) și rămâne o
sursă importantă privind obiceiurile și tradițiile
românești în lumea anglofonă. O altă traducere
în limba engleză realizează și Carmen Sylva,
împreună cu Alma Strattel, sub titlul The Bard of
Dâmbovitza (1897), care cunoaște șapte ediții,
prefața fiind semnată de Carmen Sylva, care avea
o apreciere deosebită pentru tradițiile populare
românești. Uneori apărea în salonul literar pe care
îl organiza la Palat îmbrăcată în costume populare
din zona Dâmboviței și impunea la curtea regală,
pentru doamnele de onoare, costumul național
popular. Prețuia poveștile și legendele românești
relevând că „numai poezia populară te pune la
adăpost de decadență”. „Lumea basmelor românești m-a înconjurat cu tot farmecul și versul
românesc, a cântat în inima mea.” „El m-a făcut
de am pătruns în inima poporului meu, parcă-aș
fi din el născută.” În altă împrejurare mărturisește
că Miron Costin, Dosoftei, Alecsandri au fost cei
care au călăuzit-o „drept la izvor, la însăși inima
poporului, la acest rubin neprețuit”. Transcrie
în franceză balade și povești populare între care
Mihu Copilu, sub titlul Mihu le Vaillant, publicată
în suplimentul ziarului „Figaro” (1888), reluată în
„Les Annales” și Mosch et Baba (Moș și Babă), în
„Le Petite Revue” (1889).
Editura Socec din București îi publică în
1905 eseul Pe Dunăre, iar Ed. Minerva în 1913
ultimul volum antum, Aliunde, în care include
cea mai mare parte a cugetărilor sale scrise în
limba franceză, o selecție din cele peste 2000
de aforisme. Postum îi apare în 1918 și volumul de memorii Insula șerpilor. Critica literară
românească, cu excepția lui Titu Maiorescu,
este reținută față de creația Reginei-poete. În
plan european ea este însă apreciată, mai ales
în Franța și Germania, scrierile ei fiind considerate contribuții la consolidarea culturii în
acea epocă. „Revista Fundațiilor Regale” dedică
numărul 12 din 1943 drept „Omagiu Carmen
Sylvei” în care semnează o serie de studii, amintiri și evocări D. Caracostea, George Enescu,
Alice Voinescu, Ion Şiugariu, D. R. Mazilu ș.a.
În amplul său studiu Dinastie și creativitate, criticul D. Caracostea o consideră „printre cei mai
buni scriitori contemporani și deasupra poetelor
contemporane”, dar are rezerve față de poziția sa
socială și limba în care se exprimă susținând că
opera lui Carmen Sylva a întâmpinat mari dificultăți datorită numărului mare de scrieri, dar
și poziției sale în societate, ca regină. „Dacă ar fi
aparținut păturii noastre mijlocii și ar fi scris în
românește, judecata criticii n-ar fi șovăit.”
În ultimii ani, Carmen Sylva a revenit în
atenția mediului cultural, dar studii care s-o
așeze în istoria literaturii române se lasă încă
așteptate. Ar fi o recuperare și o deschidere
pentru cunoașterea activității sale diverse și
bogate rămase în mare parte necunoscută
cititorilor români. ■
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esigur că răspunsul, la plebiscit, ar fi
un hohotitor nu. Mai mult: ar sări cu
mic, cu mare, și cei de la salonul refuzaților, și laureații, să-l incrimineze pe oricare
ar cuteza să îngrădească materia primă a artei
– libertatea. E drept: dacă umbli acolo, obții
Gulagul și vrei să scapi, în general, de indivizii
nesistematizabili după un canon marxist-leninist, adversarul ireductibil al oricărei
independențe de gândire. În același timp, cu
alibiul libertății inalienabile în față, ca portdrapel, s-au dat grele lovituri ideii de normalitate
umană, căci nu toți putem fi geniali, nu-i așa,
sau măcar cât de cât talentați, după buget, vezi
bine, acela aleatoriu, al divinității.
Mă tem că un prim pas în cvasi-utopicul
gând al civilității, adică al înțelegerii celuilalt,
este al debarasării. De idei primite de-a gata,
de manipulatori erijați în guru, de robespierri
nebuloși. Așa că ne deplasăm tot la programul
reformist maiorescian, printr-o scurtă exemplificare. Mentorul Junimii a scris, în 1883, un
articol cu titlu generator de scandal epistemologic astăzi – Despre progresul adevărului în
judecata operelor literare –, dar nu mai puţin
sustenabil, în absolut, din unghiul oricărui
raţionalist (de modă veche, cum altfel?). Un
Gadamer, încunoștinţat, nu ar fi putut decât
să aplaude o asemenea elogiere a intelectului
raportat la domeniul public. În Moștenirea
Europei, autorul lui Adevăr și metodă afirmă
precis valoarea formativă a modelului apt de
spor cognitiv, acela grec, unul centrat pe atacarea permanentă a preocupării-de-noi-înșine,
pe ascultare și disciplină mentală.
Un segment din Moștenirea Europei, intitulat Despre cei care predau și cei care învaţă,
consună instructiv cu ductus-ul maiorescian.
Toţi apărem drept auditoriu, iar una dintre
proprietăţile de definesc acest auditoriu o aflăm
chiar în șansa de a sta și a asimila, punând între
paranteze imboldul de a ne impune (Gadamer
adaugă și „îndărătnicia” în a ne impune propria
persoană). Normativul domină, peste tot, individualul, sau, mai degrabă, se prezintă ca un vis
al său. Maiorescu, în Despre progresul adevărului..., se poziţionează net, în postura sa de etern
combatant împotriva scepticismului declanșat de aglomerarea deziluziilor: „Căci orice
adevăr este o formulare mai clară a regulelor
nestrămutate, care sunt însuși fundamentul
universului, și corespunde direcţiunii veșnice
a inteligenţei omenești spre întinderea cunoștinţelor și sporirea condiţiilor binelui general”.
Prelecţiunile junimiste, destinate constituirii și
formării continue a unui auditoriu autohton
cu rază autoedificantă mare, mergeau în aceeași direcţie. Judecând astfel, adică privilegiind
generalul și supradeterminatul, Maiorescu își
arăta esenţa pedagogică, confirmând o veche
spusă conform căreia orice filosofie valabilă

sfârșește într-o pedagogie.
Este ca și cum ai începe să vezi clar, sub un
soare orbitor, după ce ai ieșit dintr-o peșteră
sau dintr-o hrubă în care ai fost prizonier cu
anii, învăţând tot felul de lucruri nelalocul lor,
dar necesare supravieţuirii: ascunderea adevărurilor incomode, evitarea luptei la scenă
deschisă, eschiva în faţa veleitarilor, acceptarea tratării tale de către autorităţi drept o roată
inutilă la o căruţă oricum vai de mama ei etc.
Cred că primul aspect normal cu care ar trebui

Aurel Jiquidi – Un vas japonez

D

Ar putea exista un cod
COȘOVEANU
de comportament pentru artist?

să ne (re)deprindem e instituirea demnităţii în
comportamente, căci, oricum ai da-o, și artistul
e supus aceluiași cod al manierelor și, oricât ar
fi (ori s-ar pretinde) el de fiinţă a adâncurilor
(cu conotaţii mai bune sau pestilenţiale), nu
are voie să decadă din prerogativele umane
generale. Întrevăd un dialog fără răcnete și
fariseisme între editori și scriitori, între edili
și amatorii de artă veritabilă, fără regretabile,
căci greu sau niciodată reparabile, gesturi
schismatice.
Dar, înainte de toate, aș vrea să văd acţiuni
care să departajeze „produsele” autentive de
fake-urile cu care împroașcă piaţa cohortele de
veleitari, cei mai mulţi capabili să-și sponsorizeze productele, când nu cumva vampirizează
statul, respectiv tot pe cetăţeni, pentru a subvenţiona niște galimatiasuri. Ieșirea din peșteră
asta ar presupune, un efort, desigur gradual, de
distanţare salubră de confuzia vinovat întreţinută între formele tip Cântarea României
și formele independente de artă. Unei părţi
însemnate a poporului nu i se pun la dispoziţie – lasă că nici el nu cere, dar nu-l poţi
blama pentru inerţie, aceasta nefiind prevăzută
drept culpă în lege, ci doar de la un orizont
al educaţiei încolo – instrumente prin care
să evidențieze/izoleze kitsch-ul și să-l repudieze, prin care să scuture din cap, spontan și
energic, oripilat, atunci când își vede limba
maternă maltratată de inși cu aere de lebădă
neîntinată și inspirată (de conturi bancare

deșănţat, adică furăcios, constituite). Îmi văd
semenii, în această proiecţie a îndurării aerului tare al libertăţii, repudiind și condamnând,
iarăși spontan, urâtul, gunoiul din minţi și de
pe marginea drumului (tot aia!), maculatura,
obscenitatea, înţeleasă, mai ales, ca tentativă
de prostire suplimentară a diverselor categorii
mai modest școlite, ieșite, oricum, infantilizate
din comunism. Pasul în lateral în faţa informului și rău-întocmitului, asociat cu revolta
instantanee, neacceptarea facilului și a analfabetismului funcţional − astfel de reacţii le
văd vecine cu întemeierea unui oarecare simţ
estetic, imposibil de scos din armoariile unei
civilizaţii care are un oarecare self-respect.
Aș mai vedea, ca și alte părţi ale lumii,
care ţin la elitele lor în mod natural, nefiind
nevoie să te împăunezi de capul tău, ceva mai
multă modestie în manifestări, ceva mai multă
decenţă în discursuri, care, menite, de fapt,
comentării altora, se transformă, ilogic și bolnăvicios, în discursuri despre sine. Încercarea
de impersonalizare, la noi de rit maiorescian,
de altminteri, mi se pare imaginea cea mai
preţioasă din peisajul normalităţii. Mi-ar
plăcea să sesizez că marea clientelă a agregărilor culturale de presiune s-a rărit, că se poate
accepta, în liniște, că altul e pur și simplu mai
bun decât tine, că acul care indică genialitatea se blochează, de regulă, undeva la viteză
mică, că pot exista ierarhii obiective și jurizări
„pe bune”. Dioptriile la îndemână, cumpărate,
sec-obiectiv, din altă ţară decât aceea a lentilelor deformante, mă mai informează că-ţi
poţi întâlni confraţii la reuniunile iniţializate
de tine, din moment ce și tu ai ajuns la evenimentele lor, că poţi auzi și altceva în afară
de invective despre cineva care nu e de faţă,
că emisiunile de cultură s-au înmulţit și că, în
fine, cititul cărţilor nu mai e o treabă care definește ciudatul.
Resimt, totuși, nevoia să revin la „rezoluţia” câmpului social: neclaritatea reliefului e
atât de mare, încât pixelii, indisciplinaţi, tind
să indice orice altceva decât ordine. Cenușiul
indistinctului e numai bun să se piardă urmele
banilor, spre pildă, în special acelea care duc
la edilii cu multe resurse la dispoziţie. Încerci
să vezi mai clar; nu merge nici cu lupa, nici cu
microscoapele ajustabile ale justiţiei. Nu poţi
spune, decât riscând, care e bun și care e out of
the question, care artist merită promovat și care
lăsat la vatră, pentru că a pervertit conștiinţe
întregi de la prova alungită a ambarcaţiunii
sale de pe care se aude, triumfător, vocea lui
Caliban. Parcă n-aș mai auzi, într-un scenariu
caracteristic european, această voce sfidătoare,
semnal al unui posesor incult, agresiv și cu
deosebire vindicativ.
Fie-mi iertat registrul oniric al acestui
desen eticizant, altminteri, banal. ■
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in minte că, în acea seară, așteptând ca
Alicia să apară în café-bistroul de lângă
casă în care ne mai dădeam întâlnire din
când în când, m-am gândit ce bine ar fi fost să-i pot
propune să fugim în lume, definitiv, ca-ntr-un fel
de vacanță infinită, până la sfârșitul zilelor noastre.
Adică s-o invit ‒ pentru zilele de după vizita
ce urma, la rudele mele ‒ la o schimbare de
decor cu totul spectaculoasă, prin locuri pur
exotice, dar nu exotice în înțelesul agențiilor de
turism, ci unele cu plaje exorbitant de scumpe
și exclusiviste, cu hoteluri prin ai căror pereți
să nu-ți auzi vecinii certându-se, râzând sau
mângâindu-se chinuit, plus restul lucrurilor
din care vacanțele noastre banale sunt alcătuite.
Acest gând mă vizita, din când în când. Şi nu
pentru că Alicia, femeia pe care o iubeam din
toată ființa, m-ar fi bătut la cap cu astfel de fantasmagorii (la drept vorbind, nici nu știu dacă
ea ar fi avut timp să lipsească din oraș mai mult
de un sfârșit de săptămână), ci pentru că mi-ar
fi plăcut, pur și simplu, să-i fac o uriașă surpriză, care să rupă definitiv cursul vieții noastre
de zi cu zi – după care, din prima, să trecem în a
doua surpriză, apoi în alta, să înlănțui surprizele
la distanță egală una de alta, ca un interminabil
colier de perle veritabile, una la fel de perfectă
precum precedenta și toate, inevitabil, spectaculoase în aparenta lor imprevizibilitate.
„Kay, nu pot pleca, știi bine cât sunt de ocupată
la studio” – mi-ar fi spus Alicia atunci când aș fi
invitat-o într-o lungă și fără întoarcere vacanță.
Iar eu i-aș fi răspuns calm, apăsat și ușor
măcănit, ca un rățoi din desenele animate
contemporane (sau, pentru nostalgici, așa
cum vorbește Humphrey Bogart în filmul Key
Largo): „Draga mea, ar fi cazul să lași studioul,
pentru totdeauna; vom pleca departe; vom merge
din insulă cu plajă de nisip alb spre altă insulă
cu plajă de nisip alb!”
Ea m-ar fi privit uimită; iar eu aș fi continuat:
„Știi ce? Viața ne va fi o lungă arie de operetă, eu aș prefera Turandot, dar, desigur, putem
dezbate, cert este că nu vei mai fi niciodată nici
grăbită și nici ocupată, nu vei mai atinge în
viața ta un aparat de fotografiat decât din plăcere și nicidecum din obligație!” etc.
Aș fi făcut pariu că, intrigată de așa propunere, Alicia și-ar fi mușcat câteva clipe buza ei
de sus, cea de care oricum și eu mă dovedisem
a fi dependent, apoi ar fi dat din cap, neîncrezătoare, semn că nu mă lua pe mine cu povești
din astea.
Adevărul este că Alicia era o femeie frumoasă, inteligentă și cu totul realistă. Restul
descrierilor intră la detalii, deloc esențiale
pentru povestea care urmează.
Şi aici, la clipa în care Alicia și-ar fi mușcat
gânditoare buza de sus, de regulă, fantasma se
destrăma ‒ pentru că nu-s un visător din fire,
poate chiar mai puțin decât Alicia, la drept vorbind. Şi reveneam la ale mele.

Proză
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Lavanda
tuturor despărțirilor
În acea seară, așadar, în acea cafenea liniștită o așteptam. Rețineți bine cele ce urmează.
Alicia a venit cu un zâmbet curios pe chip,
cătându-mă cu o privire tulbure, pe jumătate
agitată, pe jumătate absentă, în total speriată ‒
aș spune acum. De fapt, eu nu am văzut atunci,
în acele clipe, decât surâsul ei obișnuit ‒ pentru
că, spunea undeva Nabokov, nimic nu e mai
înșelătoare, în mintea noastră, decât imaginea
pe care o avem despre o anumită persoană
dragă, în ciuda oricărei evidențe contrarii
a actelor sale neștiute; acea teamă subțire și
nedefinită pe care am avut-o atunci și pe care
am înțeles-o abia mai apoi, reamintindu-mi
fiecare secundă a acelui început de noapte, m-a
și anesteziat, oarecum ‒ iar ulterior aveam să
înțeleg că nu sunt singurul care a trecut, trece
sau va trece prin așa ceva. Femeile care vor să
pună punct sunt o poveste fără de sfârșit.
Ne-am îmbrățișat grăbit în acel bistro în
care aproape că nu mai era nimeni, ea și-a sprijinit umbrela de masa joasă (de trei-patru zile,
norii stăteau peste oraș) și s-a așezat în fața mea.
Avea încă haina de ploaie pe ea.
— Nu credeam c-o să mai scap, a zis.
— Nu-ți dai jos haina?, am întrebat-o.
Amândoi vorbeam aproape șoptit, deși
cafeneaua era goală. De parcă doream să
ascundem propria noastră criză.
A rămas cu haina pe ea. Sorbea ușor din ceaiul
de lemn dulce pe care l-a dorit, sigur ceașca era
fierbinte, așa îi plăcea ei. Tăcea, cu ochii plecați.
Orice aș fi spus, numai să-i ridic din nou
privirea spre mine. Nu reușeam.
— M-am gândit ca mâine dimineață să plecăm în jur de zece, am zis eu, la un moment dat.
Acesta era calculul cel mai simplu și pragmatic, automobilistic vorbind. Dacă plecam
de acasă la ora 10 a.m., pe la 1 p.m. eram la
destinație ‒ la rudele mele, la înmormântare.
Atunci, Alicia a început să se foiască. A ridicat ochii, aparent amuzată, dar privea dincolo de
mine. A fost, ceva vreme, acea senzație stranie,
în care un om din fața ta îți povestește despre un
subiect cu un bine vs rău dovedit, ceva gen Albă
ca Zăpada versus maștera cea rea ‒ dar, în același
timp, introduce în discuție un detaliu secund bizar,
inodor și incolor, timp în care privirile ei/lui baleiază pereții, niciodată întâlnindu-se cu privirea ta.
În fața unei astfel de senzații, devii intrigat
de ordinea strâmbă a lucrurilor. Sau cel puțin
mi s-a întâmplat mie.
Ca să fiu sincer, eu, care urma să merg din
obligație la înmormântarea din provincie, mă
bazam în bună parte pe Alicia, partenera mea
fără termen de valabilitate (ziceam eu atunci).
Drept care, se înțelege, eram foarte atent la toate
sugestiile femeii alături de care petrecusem, fără
probleme majore, ultimii patru ani.
— Hai să-ți spun ce am găsit azi, a spus
ea atunci, în acea seară. Lucrăm la o reclamă
pentru un material suprarezistent și m-am

gândit să caut vreo idee prin astronautică, nave
spațiale, piloți, chestii de-astea.
Alicia era art director la o agenție de publicitate. Fără să vreau, i-am privit atunci mâinile:
strângea atât de tare cana de ceai încât, cu toată
obscuritatea încăperii, i se vedeau venele. Pe
moment, nu mi-am dat seama cât de încordată era.
— Şi am dat peste o poveste haioasă, cu
Iuri Gagarin, cosmonautul rus. Pe la începutul
anilor ’60, partidul comunist francez i-a aranjat
lui Gagarin o vizită la Paris și în Hexagon, și
a făcut, se înțelege, mare tam-tam, ziare, radio,
filmări, tot tacâmul. L-au plimbat, vreme de zece
zile, prin tot felul de orașe și orășele muncitorești, venea lumea peste tot ca la urs, el îi saluta
din mașină și ținea apoi un scurt discurs, tradus
frază cu frază, despre pace, știință și colaborare
internațională, dădea autografe la primari și
pleca mai departe. Toată lumea dorea să-l atingă
iar el zâmbea egal tuturora, avea un surâs de om
bun. Abia, în ziua dinaintea plecării l-au readus
la Paris, l-au legănat cu vaporașul pe Sena și l-au
plimbat prin oraș cu mașina. Gagarin stătea în
dreapta șoferului, într-o mașină largă, decapotabilă, astfel încât să se ridice din când în când,
să salute mulțimea care-i făcea cu mâna. Şi, la
un moment dat, opriți la un semafor spre Place
de l’Étoile, numai ce se vede cum o tânără franțuzoaică iese pe jumătate pe geamul din spate al
unei mașini din față și începe să dea din mâini
cu disperare. „Tovarășe Gagarin, fata aceea a pus
ochii pe dumneavoastră!”, au început a glumi
însoțitorii. Cum era de așteptat, Gagarin s-a
ridicat marțial în picioare, și-a desfășurat zâmbetul lui sincer și larg și a făcut cu mâna tinerei
fete. Care, tânăra fată, fără să-l bage în seamă
pe eroul sovietic, a început să strige „Gaston!
Gaston!” și un alt băiat, dintr-o mașină din spatele lui Gagarin, i-a răspuns. Cei doi au început
să schimbe bezele, peste capul cosmonautului,
fără măcar a pricepe ce capitol de istoria științei
era prins între ei. Din acea zi, cei care-l însoțiseră
în Franța l-au tachinat pe Gagarin strigându-l
„Gaston! Gaston!” și el le zâmbea larg, niciodată
supărat. Nu e simpatică povestea?
Ba da, era, desigur.
Pentru că încă avea haina pe ea și pentru că
mâinile, în timp ce-mi spunea povestea cosmonautului, îi înţepeniseră pe ceașca de ceai, am
întrebat-o pe Alicia dacă nu cumva i-e frig.
A plecat privirea și zâmbetul ei nefiresc s-a
șters de pe față.
— Kay, n-o să merg mâine cu tine.
Urma să plecăm spre orășelul familiei mele.
Tocmai îmi murise o mătușă, soția de mult
văduvă a unui fost frate al mamei. Fata lor era
unica mea verișoară – i se spunea Ida, era profesoară de latină și își detesta propriul prenume
(Persida, în acte). Cu o zi înainte o asigurasem pe
Ida că eu și Alicia vom fi alături de ea.
— De fapt, Kay...

→
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e paleta de culori a unui artist se amestecă multiple nuanţe, câteodată confuze,
care nu devin clare până ce paleta nu se
va fi uscat complet. Tot astfel, ideile, relaţiile,
dinamica unei epoci, destul de amestecate și
de neprecizate în orizontul iniţial pe care se
profilează, capătă un contur sigur, se limpezesc
o dată cu trecerea timpului, cu plusul analitic
ce vine să se adauge schiţei iniţiale.
Despre bogăţia coloristică a perioadei
interbelice în cultura – și, în speţă, în literatura – română s-a scris mult, deși poate nu
suficient, relevând splendoarea sa pitorească,
de un eclectism surprinzător pentru prima
jumătate a secolului al XX-lea. Astfel, găsim
firești unele ezitări și chiar confuzii conceptuale, începând cu simbolismul și terminând
cu avangardismul, într-o ordine aleatorie. Din
acest peisaj complex și mult mai confuz decât
îl descriu istoriile literare astăzi din perspectivă diacronică, se desprinde și relaţia dintre un
modernist de factură expresionistă ca Lucian
Blaga și grupul iconoclast al avangardiștilor.
Sertarele teoretice și ideologice pe care le vehiculăm astăzi cu o siguranţă de netăgăduit, faliile
pe care le adâncim – și, de cele mai multe ori,
pe bună dreptate – între curente, școli, mișcări,
reprezentanţi, concepte etc. par a nu avea aceeași valoare atunci când cercetăm îndeaproape
cadrul în care se înscriu anumite reacţii, afirmaţii, contacte care astăzi, în virtutea dihotomiilor
operate, ni s-ar putea părea cel puţin bizare.
Astfel, filosoful Blaga se pliază foarte bine
pe ideile avangardei românești, așa cum sunt
ele expuse în manifestele deja amintite, reunite sub ideea integralismului, și în care găsește
ecouri din propria-i filosofie. Toate aceste trăsături nu pot decât să-l exprime pe creatorul de
sistem, deci de ordine, de sinteză între atâtea
tendinţe divergente. Atât concepţia despre
„matricea stilistică fundamentală”, cât și cea
goetheană despre Urphäenomen își integrează
perfect expresia avangardistă a primitivismului care răstoarnă, la prima vedere, postura
radical-tehnicistă a constructivismului. De asemenea, nietzscheanismul destructurant, care
răstoarnă valorile și distruge poncifele, de care
tânărul Blaga fusese și el afectat, este una dintre
sursele esenţiale ale modernităţii extreme.
Autorul Spaţiului mioritic nu putea să nu
răspundă acestor impulsuri, și dacă el nu aderă
cu totul la mișcare, aceasta se datorează faptului că diferenţele de substanţă există, fără niciun
dubiu. Structural, Blaga este un romantic, după
cum bine s-a observat în câteva rânduri. Poet
și filosof care în Franţa ar fi fost catalogat drept

→

Atunci, spre marea mea surpriză, Alicia a
început să plângă. N-o mai văzusem plângând
niciodată, în toți cei patru ani împreună. De
fapt, nici acum nu o vedeam ‒ avea capul plecat
și ochii ascunși, și doar umerii i se mișcau o
idee. Lăsase ceașca de ceai pe masă. Mâinile
frământau o batistă mică, din care răzbătea un
cald miros de lavandă, precum batistele tuturor
despărțirilor din romane.
— Aș vrea să nu mă mai cauți. Să nu ne mai
vedem, Kay... Cred că e mai bine așa.

Lucian Blaga
şi avangarda
„scriitor burghez” și ar fi avut parte, probabil, de
un tratament asemănător celui aplicat unui scriitor ca Paul Claudel. Pe tărâmuri mioritice, însă,
climatul pare unul conciliant, iar diferenţele se
estompează atunci când există puncte comune
și dacă interesele partidului o cer. Interesul este,
totuși, manifestat din ambele părţi și, cu cât
cunoaștem mai exact poziţiile unor piese grele
în epocă, precum G. Călinescu, E. Lovinescu ori
T. Vianu, cu atât mai singulară și de excepţie ni se
arată atitudinea lui Lucian Blaga. Şi poate și mai
justificată. Pe de altă parte, avangardiștii își găsesc
modelul în cei pe care îi doresc alături de ei și

care le vor împlini, în fapt, proiectul de adâncime:
„Ceea ce visau iconoclaștii era un clasicism antiacademizant. Termenul însuși de clasicism era
înţeles restrictiv, acceptându-se, dintre sensurile
lui, ordinea, iar nu schematismul, soliditatea, dar
nu rigiditatea, construcţia obiectivă, însă impregnată de viaţă. Chiar dacă iconoclaștii n-ar fi fost
conștienţi de asta (dar, oare, n-au fost?), clasice
în sensul visat de ei erau poeme atunci scrise de
Ion Barbu (unele publicate în Contimporanul),
Lucian Blaga și Tudor Arghezi.”
Şi dacă, ideologic, punctele convergente nu
pot fi considerate decât tangenţiale, singurele
proteze ideologice fiind cuprinse în manifestele
amintite, un alt element mai profund îl apropie
pe Blaga de grupul noilor revoltaţi. Şi acesta este,
fără îndoială, expresionismul. Se cunosc, de altfel,
legăturile revistelor românești de avangardă cu
revistele și grupările expresioniste, așa cum este
cea germană, intitulată Der Sturm și care consacră un întreg număr – 8/1930 – avangardei
românești. Prin intermediul expresionismului
se realizează cea mai profundă legătură între
gruparea iconoclaștilor, prin reprezentanţii ei de
seamă, cu scriitorul, cel puţin în primele volume
de versuri și în teatru, de orientare expresionistă.
Desigur, știam că vorbește serios și simțeam
asta din aerul dintre noi, care devenise, brusc,
magnetic și greu. Total luat prin surprindere și
amețit brusc, i-am pus cele câteva întrebări care
în astfel de ocazii îți trec prin minte: dacă e vorba
de un altul, dacă a cunoscut pe altcineva, dacă
nu cumva face o greșeală, dacă am supărat-o cu
ceva. Probabil că o priveam cu ceva disperare
– disperarea de a vedea cum îți scapă printre
degete ceea ce considerai a fi al tău în chip firesc
‒, iar privirile ei către mine veneau mai curând
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O relaţie subterană, subiacentă, care, dacă la
Blaga este cea mai recognoscibilă și teoretizările
sunt explicite, în ceea ce-i privește pe avangardiști, doar o inteligenţă artistică de excepţie, ca
aceea a lui Blaga, și un spirit fin ca al său puteau
să o sesizeze, dincolo de balastul lexical și de sintaxa deseori cu accente teribiliste. Şi dacă ne mai
gândim și la faptul că expresionismul este, totuși,
prima ilustrare radicalizantă a modernismului
secolului XX, atunci nu trebuie să ne mai mire
foarte mult aceste apropieri în spaţiul românesc,
de altfel mult mai permisiv decât pare uneori.
În principiu, relaţia analizată de noi în acest
eseu pare destul de explicită: Lucian Blaga
este reprezentantul modernismului moderat,
iar avangardismul – un curent „extremist” al
modernităţii. Ceea ce i-ar putea aduce în aceeași discuţie pe Blaga și pe iconoclaști nu ar fi
decât trunchiul comun, modernist, din care se
despart. Lucrurile nu stau tocmai așa. Diferenţele sunt, desigur, mult mai importante decât
ceea ce-i unește, idee acceptată ca atare în critica
literară românească. Trăim într-o lume a diferenţelor în care căutăm, firește, caracteristicul.
Însă aceasta nu ne împiedică să observăm cum
arăta paleta cu uleiuri înainte de încremenirea
petelor de culoare și chiar – dacă putem ajunge
până acolo – să asistăm la spectacolul fascinant
al amestecurilor iniţiale. Mai mult, încă, dacă
operăm o simplă paralelă cu alte momente
din literatura noastră, putem ajunge la câteva
concluzii deosebit de interesante și care oferă
acestui raport un caracter paradigmatic.
Din ceea ce am afirmat mai sus, putem concluziona că între Lucian Blaga și avangardismul
românesc există multe tangenţe, pe toate palierele experienţei literare, deși, după cum am
afirmat și la începutul acestui eseu, diferenţele
sunt mult mai importante, privite din perspectivă contemporană, în diacronie, operând cu
dihotomiile conceptuale formate a posteriori.
Astfel, la aceste apropieri au contribuit benefic,
paradoxal, și confuziile conceptuale din epocă.
Această caracteristică permanentă în
literatura română (eternele discuţii despre postmodernism o dovedesc pe deplin) a făcut ca
raportul dintre un scriitor ca Blaga și mișcarea
românească de avangardă să ni se reveleze drept
unul paradigmatic – pozitiv în acest caz, când elementele se completează reciproc – și care ar putea
fi parte integrantă a unui studiu mai amplu. ■
pieziș, printre genele grele. Ea a răspuns cu „Nu”
la toate întrebările mele, tot cu capul plecat și
smotocind batista dintr-un pumn în altul. Plângea cu o mare discreție, aș spune. Nimeni din
cafeneaua aproape goală nu și-a dat seama că la
masa noastră doi oameni tocmai se despărțeau.
După cum nici eu, în acea seară, năucit cum
eram, nu m-am gândit vreo clipă pe ce turnură
incredibilă avea să intre restul vieții mele. ■
Fragment din romanul Totul e posibil numai pe lumea
aceasta, în pregătire pentru Târgul Gaudeamus, 2020.
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tunci când era solicitat să formuleze o
judecată critică/ estetică, Ion D. Sîrbu,
după o reflecție temeinică, răspundea
recurgând la metaforă/ alegorie, prin imagini
care țin tot de gustul lui anecdotic și de înclinarea
către speculație, către tentația asociativă, cu efect
de surpriză, de insolit. Când prietena din studenție, „divina Eta” Boeriu, poetă și traducătoare din
italiană, îl provoacă printr-o întrebare referitoare
la limita de ermetism admisibilă în poezie, I. D.
Sîrbu răspunde printr-o parabolă: „Mie îmi plac
nucile. Dar îmi plac cel mai mult nucile pe care
le pot sparge singur în palme. Ca să merg după
un ciocan, ca să apelez la un clește specialist, mi
se pare o recurgere la un ajutor artificios și fals...
La fel, nu-mi place nici să văd miezuri de nucă
decojite de altcineva, stând grămadă în farfurie.
[…] Miracolul, la nuci, nu e atunci când le spargi
coaja și le scoți miezul (la nucile proaspete, coaja
miezului e încă amară), ci clipa în care, căzând
din pom, nuca se desparte de învelișul ei negru,
ca cerneala…” (Jurnalul…, I).
Algoritmul gândirii lui Ion D. Sîrbu, nu se
îndepărtează de duhul analogiei, de comparație și de metaforă, fiindcă el, chiar atunci când
filosofează, rămâne tot un literat, un scriitor
înzestrat cu talent descriptiv-analitic, cu spirit
asociativ, cu plăcerea incursiunilor culturale
nu de puține ori spectaculoase și neașteptate.
Filosoful I. D. Sîrbu, chiar dacă ar fi reușit să
adune mai mult, în texte de sine stătătoare, nu
s-ar fi aventurat pe câmpul abstracțiunilor, ci ar
fi rămas un gânditor cu stil și fabulă/ fabulație,
asemenea (mutatis mutandis) lui Cioran sau
Nietzsche. Nu cred că I. D. Sîrbu a dorit să fie,
cu tot dinadinsul, un filosof. Ceea ce și-a dorit
a fost o catedră de filosofie de unde el să-și
pună în valoare competențele dobândite în
facultate, prin studiu, și în compania lui Lucian
Blaga, mai cu seamă. Sîrbu și-a dorit să fie un
profesor de filosofie, ceea ce regimul marxist
nu a permis unui învățat într-ale metafizicii și
fost deținut politic, pe deasupra. Şi-a mai dorit
să filosofeze, ceea ce a și făcut, în deplină singurătate, în cărți sau cu interlocutori, prieteni
ori ocazionali, în discuții sau în epistolar. I. D.
Sîrbu ar fi fost (parțial chiar a fost!) un seducător filosof de agora sau un tribun, agitatoric,
dar scăpărător și înțelept, neîntrecut în meșteșugul oratoriei. Regimul comunist l-a intuit și,
de aceea, l-a cenzurat fără menajamente.
S-ar putea vorbi și de o paremiologie a lui I.
D. Sîrbu, acela moralizator și iscusit, în vorbe
și în gânduri. Cu rezerva că el nu vrea să dea
lecții, să muștruluiască în sens minor – Sîrbu
analizează, exemplifică, amendează și... se
lamentează, uneori. Lamentativul Sîrbu pleacă
de la analiză și reflecție sau se întoarce acolo, mai
ales când vine vorba de soarta ingrată a poporului român ori a lui personal. El este prea frecvent
subiectiv pentru a se putea cantona doar între
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Când era Ion D. Sîrbu
ﬁlosof?
hotarele filosofiei – nu e în stare a judeca numai
la rece, cu intelectul, ci se „încălzește” de îndată
și (de)plânge din inimă. Ca să se consoleze, să se
mântuiască, el plonjează, recurent, în anecdotică. Funcția anecdoticii este, până la urmă,
una compensatorie și izbăvitoare, anecdota
este revigorantă și momentan (an)amnezică.
Ion D. Sîrbu nu vrea (și nici nu poate) să uite
definitiv, nici să jubileze, el vrea să povestească,
să ironizeze, să vitupereze, vrea cumva, subconștient, să-și ia o revanșă. E limpede – Gary a
fost un frustrat, un suferind pe piatra tombală a
propriului destin, un revoltat în surdină care-și
smulge din gură călușul și dă în vileag, arată cu
degetul, sesizează și reclamă neajunsurile și inechitățile fără număr. La el, cuvântul, inclusiv prin
mijlocirea anecdoticii, capătă o funcție deictică.
Butadele și sentințele altora sunt reconvertite în
sentințe și judecăți pilduitoare ale „personajului
jurnalist fără jurnal”. Plecând de la o sentință
leninistă: „Susținem pe social-democrați așa
cum funia susține pe spânzurat”, Ion D. Sîrbu
ni se înfățișează în ipostază de abil analist politic
al timpului său: „Pentru mine, Willy Brandt este
o simplă metaforă pentru ilustrarea naivității
occidentale. Sentința lui Lenin eu aș parafraza-o
astfel: «Susținem Cultura așa cum…». Fiindcă,
de câțiva ani, la noi (nu la rușii siberieni) apar
tot mai numeroase semne ale unei politici lucid
și rațional culturicide.
La Sinaia, în 1956, bând eu votcă rusească
cu inteligentul și teribil de profetul Oskar
Lemnaru (un evreu bețiv e un miracol în sine)
acesta, privind peste cei o sută de «creatori» ce
se fâlfâiau prin somptuosul hall al Pelișorului
regal, oftând mi-a spus: «Încă e bine! Încă e bine
până când ăștia mai cred că au nevoie de noi!»
Mă tem că ora în care ăștia se pot lipsi
foarte bine de noi, a sosit. Se poate trăi fără cultură, presă, umanism. Fără reviste, literatură,
arte, spectacole. Fără religie, fără ideologie, fără
politică chiar. Fără nici un dumnezeu, în afară
de…” (Jurnalul…, I).
Rosturile și funcționalitatea poveștii sunt și
recuperatoare, avertizatoare dar – iată, raportat la ziua de azi! – și premonitorii. Cine a
fost Oskar Lemnaru? Jurnalist, traducător și
scriitor, astăzi uitat, autor al unui unic volum
de nuvele, Omul și umbra (1946), a fost și un
boem al cafenelelor bucureștene, prieten cu
Ion Barbu, Camil Petrescu și Şerban Cioculescu. Era un vestit om de spirit, calamburgiu
ce improviza vorbe de duh cu o ușurință rar
întâlnită. A publicat calambururi în Facla lui
Ion Vinea și în Lumea, Azi, Revista Fundațiilor
Regale. Geniul său oral era comparabil cu acela
al lui Al. O. Teodoreanu. I-a tradus, între alții,
pe Émile Zola (Germinal) și Romain Rolland
(Jean-Christophe). I. D. Sîrbu nu este menționat printre cei care l-au cunoscut – Jurnalul...
îl amintește, probabil, o singură dată pe O.

Lemnaru – dar este un fapt plauzibil cum doi
oameni de spirit s-au întâlnit, întâmplător sau
nu, și au bavardat împreună, chiar în acei ani
tulburi ai „obsedantului deceniu”.
Dincolo de anecdotă și de reflecție, de umor
și de ironie, Ion D. Sîrbu, apropiindu-se de ora
bilanțului, își inventariază tristețile întregii vieți:
tristețea profundă din copilărie, când tatăl lui nu
a putut să-i cumpere o bicicletă (!); tristețea din
tinerețe, când i se părea că nu va mai „scăpa
niciodată de cazarmă, uniformă, front și fronturi”; tristețea de la maturitate, cu „pușcăria...
obligatorie”; în fine, tristețea de la senectute când
a constatat cu amărăciune „că lumea e absurdă și
fără de soluție, când nici cei mai învățați colegi
ai mei nu pot vedea prin ceața viitorului, că înaintăm cu spatele către ziua de mâine, că moartea
mă va surprinde – ca o săgeată mută venind pe
la spate – și că voi muri fără să știu ce rost am
avut și cine am fost, așa cum am fost, în acest
colț de lume și istorie.” (Jurnalul..., I).
Anecdoticul I. D. Sîrbu nu a fost niciodată
fericit – el a fost copleșit de o existență croită mai
mereu nu de el, ci de alții și de altele, venind dintr-o istorie stupidă. Anecdotele și poveștile lui
sunt numai niște jerbe în culori luminoase sub
un cer sumbru și apăsător. A încercat, până la
sfârșit, să găsească rostul existențial al scrisului
– că doar „A scrie înseamnă a ucide moartea.” (J.
Cocteau). În ultimul deceniu de viață, între disperare și moarte, „jurnalistul fără jurnal” căuta
remediul ultim tot prin scris: „Acum, de vreo
zece ani (mai precis din 2 August 1977, ziua în
care am fost « reținut » și tratat ca un hoț de cai)
când nu scriu simt nevoia pilulei de cianură sau a
robinetului de gaz. În timpul liber, citesc, trăiesc,
gândesc. Dar scrisul meu de acum nu este decât
acel medieval «ars bene moriendi».” (op. cit.).
Ca Emil Cioran și ca atâția alții, Gary Sîrbu
și-a administrat terapia prin scris evitând sinuciderea, viețuind în interstiții prin lectură și
meditație. Temerile, scepticismul lui s-au
volatilizat: Sîrbu supraviețuiește prin operă,
trăiește și ne vorbește de acolo, acum, la centenar și, neîndoielnic, multă vreme după aceea.
Prin operă și-a aflat definitiv rostul existențial.
Cuvântul, oral sau scris, rămâne arma redutabilă a revanșei lui, însă în postumitate. Ca
și Caragiale, poate nu cu aceeași amplitudine,
Sîrbu este viu printre noi. ■
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n timp, Theodor Codreanu a publicat o
bibliotecă întreagă de cărți despre Mihai
Eminescu (opera și viața), începând din
1984 cu Dialectica stilului și până la actuala,
masiva culegere de eseuri și studii, Hyperionice
(Ed. Junimea, 2019, Colecția „Eminesciana” nr.
98), dovedindu-se a fi azi unul dintre exegeții de
marcă (dacă nu cumva chiar cel mai temeinic
și profund), pe care critica (eminescologia) îi
are dintotdeauna. Nu doar pentru că a dovedit cu prisosință că îi cunoaște în amănunțime
scrierile (poezia, proza, publicistica, teatrul) ci
și pentru că s-a aplecat de fiecare dată asupra
lor cu un spirit analitic pătrunzător, în exercițiu comparatist și nu mai puțin polemic, dublat
mereu de omul stăpân pe o vastă întindere
culturală (filologică și istorică), teologică și
politică, conjugând toate aceste domenii într-un
demers exegetic și ideatic de elevată intelectualitate și evidentă demnitate națională. Pentru
că, de „poetul nepereche”, cum l-a numit G.
Călinescu, nu te poți apropia, spre a-l înțelege
cu adevărat și a-i descifra gândul și slova, fără
această înstăpânire a universurilor de cunoștințe, de emoții și idealuri în care și din care el
însuși s-a plămădit. Firește, având asupra întregului o perspectivă de netăgăduită actualitate.
Luând în discuție, de fiecare dată, teme de
ordin major, oferite de creația lui Eminescu,
focalizarea asupra acestora începe prin fixarea
orizontului de deschidere largă în spațiul culturii (a spiritualității) românești. Iată, bunăoară,
pornind de la versul din Epigonii, „Văd poeți
ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere”, trimiterea se face la sensurile biblice ale înțelesului
mierii ca hrană primordială în ființare (Isaia
profețind nașterea Domnului zicea:„fecioara/.../
va naște fiu/ și-L vor chema Emanuel./ Unt și
miere va mânca, înainte de a ști: fie să deosebească răul, fie să aleagă binele”), încât, tânărul
poet portretizează astfel scriitorii români printr-o comparație euharistică:„limba română
constituind pentru el, degustare și împărtășanie
deopotrivă, de unde deducem că poetul ridica
limba română pe aceeași treaptă cu Duhul
Bisericii lui Hristos, știindu-se bine că numea
Biserica Ortodoxă Română Maica spirituală
a neamului românesc (…) Miere, așadar, este
limba română care hrănește spiritul, inițiindu-l
în cunoașterea Adevărului, a iubirii. Simbolismul mierii vine din adâncuri de milenii” (Limba
ca taină a ființei). Discutarea limbii lui Eminescu, a limbii române, din această perspectivă,
se face, după știința mea, pentru prima dată
acum în studiile de eminescologie.
Reluând discuția despre arheu în concepția
lui Eminescu, autorul pornește de la aprecierea
basmului Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte pe care l-a comentat poetul însuși, particularizând astfel „arheul românesc” și atrăgând
atenția că „marea descoperire a lui Eminescu
este că arheul, ca adevăr («singura realitate pe
lume»), se ascunde în poveste (în poveste trăiește
Archaeus), cugetarea lui Eminescu fiind confirmată azi de estetica și gândirea actuală intrată în
„era transmodernă”. Sub acest înțeles abordează
performanțele stilistice (perfecte) ale poetului

Scrisul Românesc

Nr. 9 (193) ♦ septembrie 2019

Eminescu –
Hyperionice
trimițând la „armonia lui Platon” și punctând
în consecință romantismul eminescian ca o
treaptă în modernitate a acestuia („Modernitatea lui Eminescu izvora tocmai din latura perenă
a romantismului”) pentru a ajunge să demonstreze cum Eminescu este „centru iradiant al
canonului literar și cultural românesc”, așa cum
Shakespeare este cel al întregii culturi europene.
(Poezia ca „poveste” a armoniei).
Interesante și incitante sunt comentariile
privitoare la contribuția științifică a poetului,
făcând lungi excursuri în domenii ale fizicii,
matematicii etc., polemizând cu aceia (punctul
de pornire este cartea profesorului Ioan Câmpan), care văd
în cugetările lui Eminescu un
precursor al descoperirilor lui
Einstein (Între fizică și poezie).
De regulă, abordând cărți
care nu se referă strict la Eminescu (așa cum sunt cele ale
lui Mircea Eliade despre Portugalia de dinainte de război
– „Eminescianismul” lui Salazar), Th. Codreanu e dispus a
extinde comentariul pe aliniamente ideatice care implică
concepția și atitudinea acestuia
în istorie, cum este aici vehiculată teoria formelor fără fond („Portugalia trăia o cumplită
dramă a formelor fără fond”).
Incursiunea în atmosfera „Convorbirilor
literare”, în contextul istoric al afirmării poziției
acesteia de-a lungul vremii, în care raportarea la
Eminescu este punctuală, proiectat în marea istorie a României, avem în amplul eseu Eminescu
n-a fost singur. „Eminescu, format în lumea germană, la Viena și la Berlin – spune Th. Codreanu
– nu-și făcea nicio iluzie în privința unei Mitteleuropa, rai al popoarelor din imperiu. De acea,
el a încercat să-i facă pe românii din Ardeal «primejdioși», amenințând imperiul cu Dacia Mare,
recte cu reintrarea românilor în istorie, fiind una
din vocile centrale ale Societății «Carpații», înființată simbolic pe 24 ianuarie 1882. Eminescu
se dovedea cel mai important înaintaș al titanilor Marii Uniri, Nicolae Iorga, vocea pentru
Transilvania și Bucovina, și Constantin Stere,
vocea Basarabiei. Eminescu acoperise spațiul
celor două voci: în 1877-1878, pentru Basarabia și Dobrogea, iar din 1870, pentru Bucovina
și Ardeal: de la Nistru pân’la Tisa și de la Mare
până-n Cernăuți. Atât de primejdios fiind, a trebuit să fie potolit, cum poruncea, «diplomatic»,
Petre P. Carp de la Viena. Grăitor că și Iorga și
Stere vor avea o soartă aproape asemănătoare”.
Ciclul eseurilor privitoare la mult discutata
stare de sănătate a poetului (O nouă abordare a
bolii lui Eminescu), reluată cu o insistență, parcă
din ce în ce mai apăsat, este demontată metodic
prin discutarea cărților diverșilor specialiști în
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domeniile medicale, nu fără o bonomă ironie
(Virgil Ene este „convins că există boli norocoase, direct responsabile de geniul poetului
nostru, între care sifilisul, maladia bipolară /
psihoza maniaco-depresivă/ și epilepsia”, sau
Dan Toma Dulciu, pentru care „nu sifilisul, nu
zestrea ereditară de tip maniaco-depresiv, bipolar, nu alte boli /epilepsia psihică, schizofrenia,
alcoolismul/ au cauzat suferințele psihice și
morale ale lui Eminescu, ci degradarea informațională pricinuită de un imens surmenaj de
la «Timpul», asociat cu dezamăgirea profundă
că adevărurile spuse de el îi lasă impasibili pe
politicieni” – De la malpraxis la
patologia informațională).
Cu adevărat spectaculoasă
este amendarea angajamentului în eminescologie a lui Lucian
Boia („un ins care crede că se
pricepe la toate”), un exemplar
pamflet polemic în care este
dată în vileag nu atât impostura
istoricului cât reaua credință a
acestuia privitoare la istoria
națională, la mitul Eminescu
pe care cată a-l trimite în derizoriu, Th. Codreanu oferindu-i
o veritabilă lecție de înțelegere
a conceptului de mit: „Lucian Boia caută să
demonstreze că Eminescu nu însemna prea
mare lucru în epocă pentru ca să fie asimilat cu o
primejdie publică. Deci mitul nu se putea naște.
Şi totuși «s-a născut», crede Boia, iar pentru asta
«istoricul» inventează o geneză agonică, treptată,
cu suișuri și coborâșuri, pe parcursul unui veac
și ceva. O aberație mai întinsă ca aceasta nu se
poate imagina. Un mit, dacă există, nu poate
fi negat, distrus prin demitizare, cum încearcă
«noii eminescologi»”. Apoi, „Ca și Engels, creatorul legendei negre a românilor, d-l Boia neagă
existența românilor ca națiune europeană normală (el a și scris o carte cu titlul De ce România
e altfel?, în două versiuni, 2012, 2013), în care
afirmă deslușit că „România s-a clădit pe xenofobie, pe «ura» împotriva minorităților care au
venit să-i civilizeze pe opincari și mămăligari”,
asociindu-l în consecință defunctului Roller care
„se va întrupa ca istoric, cât și ca eminescolog, în
Lucian Boia” (Un Roller al eminescologiei).
Theodor Codreanu se afirmă ca un luptător de neînduplecat în apărarea lui Eminescu
împotriva atâtor denigratori de ocazie, pledând
pentru un autentic naționalism, în înțelesul
nobil al cuvântului, al noțiunii. Suita de eseuri,
articole și studii reunite în actualul volum,
impun atenției (dacă mai era cumva nevoie)
un intelectual de mare caracter, un cercetător
avizat al istoriei literare și al istoriei noastre în
general, cu ferma convingere, pe care o expune
cu strălucire, că în axul ei spiritual se așează
definitiv poetul Mihai Eminescu. ■
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espre volumul publicat de Katrine
Marçal – Cine i-a gătit cina lui Adam
Smith? O poveste despre femei și economie (Ed. Publica, 2016) – trebuie stipulat
un lucru de la bun început: este un volum
absolut necesar, atât pentru o bună comprehensiune asupra statutului și muncii femeilor,
cât și pentru decelarea acelor mecanisme insidioase care conturează o imagine de multe ori
distorsionată a omului economic și, mai ales, a
femeilor în câmpul muncii. Deși este o cercetare
economică, volumul autoarei suedeze nu este
destinat lecturii de către o nișă de specialiști – el
reprezintă o lectură pentru omul maselor, conceput cu rigurozitate și acribie științifică, dar,
în același timp, cu empatie și non-dogmatism,
astfel încât lectorul nefamiliarizat cu limbajul
ultra-specializat al domeniului economic să
poată înțelege absolut toate detaliile, teoriile și
mecanismele care, de-a lungul timpului, au discreditat și subevaluat munca depusă de femei.
Un lucru nu mai puțin important constă în
maniera în care autoarea reușește să imprime
note amuzante, ludice și remarci sarcastice unei
teme care, concentrându-se asupra unor inegalități flagrante, este de un dramatism remarcabil.
Cine i-a gătit, deci, cina lui Adam Smith
și de ce este atât de important acest detaliu
care, la prima vedere, nu preocupă intelectualii și economiștii, mai ales pe cei din spectrul
conservator? Răspunsul la această întrebare
este dezarmant de simplu și, de aici, pornește
întreaga argumentație a lui Katrine Marçal:
cina lui Smith a fost gătită de mama sa. Pentru
omul care a scris că „nu ne așteptăm să avem
parte de cina noastră prin bunăvoința măcelarului, a berarului sau a brutarului, ci grație
faptului că aceștia își urmăresc propriul interes” și care a pus, astfel, bazele a ceea ce va
deveni o doctrină capitalistă par excellence,
femeia care i-a gătit cina nu a dat dovadă de
acel spirit esențialmente pecuniar și egoist
atribuit de obicei omului economic. Pentru ca
Adam Smith să scrie în liniște Avuția națiunilor și să beneficieze de un confort material și
psihologic, altcineva a trebuit să se sacrifice;
și, după cum punctează Marçal, de-a lungul
istoriei, acest altcineva, prin nicio coincidență,
a fost mereu o femeie.
Excluse de la bun început din sfera activităților lucrative în societate (precum și din sfera
publică – sunt cunoscute aceste diferențieri
de-a lungul istoriei, atât în cazul Antichității greco-latine, cât și în epocile următoare),
femeilor care nu sunt încadrate efectiv pe piața
muncii nu li se recunoaște nici astăzi un impact
economic sau un merit efectiv: deși muncile
gospodărești sunt cronofage și nu de puține ori
dificile, femeilor care nu au o slujbă li se spune
în mod constant că nu muncesc și nu contribuie prin nimic la economia societății. Mai
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Adam Smith,
femeile și capitalismul
mult, inclusiv după ce au reușit să pătrundă
pe piața muncii, acestea, chiar și când desfășoară aceeași muncă precum un bărbat, sunt
plătite considerabil mai puțin, ultimele sondaje
demonstrând că este vorba de un raport de 70
de cenți la dolar. Toate aceste argumente despre
munca femeilor, precum și complexitatea unui
atare fenomen la nivel social sunt argumentate
și, după caz, demontate și analizate cu precauție, vervă și cultură de Katrine Marçal.
Ideea fundamentală este că, de cele mai
multe ori, munca femeilor este
invizibilă pentru economiști:
„«Femeile au început să muncească în anii 1960»: așa sună,
de regulă această istorie. Dar
nu este adevărat. Femeile nu au
mers la muncă în anii 1960 sau
în timpul celui De-Al Doilea
Război Mondial. Femeile au
muncit întotdeauna. Ceea
ce s-a întâmplat în ultimele
decenii este faptul că femeile
și-au schimbat joburile. De la
munca prestată acasă, ele au
trecut la ocuparea unor poziții pe piață și au început să fie
plătite pentru munca lor. De la
situația în care au muncit ca infirmiere, îngrijitoare, profesoare și secretare, au început să
concureze cu bărbații în medicină, avocatură
și biologie maritimă”. Firește, ideile economiștilor cu privire la ceea ce constituie muncă se
referă doar la economia de piață. Autoarea însă
prezintă cazul diferit: deși munca în casă este
neplătită și invizibilă, nu este mai puțin valoroasă decât orice fel de muncă; de asemenea,
chiar și după ce au pătruns într-o economie de
piață, femeile continuă să fie în număr majoritar cele care desfășoară o slujbă și afară, și
acasă; când femeile și bărbații au amândoi
o slujbă, muncile din gospodărie ajung să
fie realizate tot de femei, dar necuantificate,
neplătite și utilizate ca scuză pentru a masca
natura profundă a inechităților sociale.
Marçal subliniază foarte bine cum stau
lucrurile, pornind de la expresia „mâinii
invizibile, expusă în volumul lui Adam Smith
(în mod curios, deși a fost ultra folosită de
economiști, sintagma apare doar o singură
dată în volumul lui Smith): „dincolo de ceea
ce acoperă «mâna invizibilă», se află sexul
invizibil”. Trecând în revistă toate operele literare, curentele și teoriile care s-au străduit să
demonstreze faptul că omul economic nu este
femeie, de la aventurile lui Robinson Crusoe,
perceput în popular culture ca un capitalist
excepțional, până la activitățile bancare și
propăvăduirile conservatoare despre familie
și locul femeii în cadrul acesteia.
În tot acest periplu, autoarea ne prezintă

și cazurile tulburătoare despre care, firește,
în teoria economică nu se vorbește, care nu
reprezintă o muncă per se în viziunea patriarhală a capitalismului: „Economista feministă
Marilyn Waring a studiat munca neplătită
prestată de o tânără femeie din Lowveld, Zimbabwe. Ea se trezește la 4 dimineața ca să care
o găleată 11 kilometri până la izvor și înapoi.
După trei ore, se întoarce acasă cu apa. În
picioarele goale. Strânge lemne, spală vasele,
gătește prânzul, iar spală vasele și pleacă iar
să culeagă legume. Aduce apă
încă o dată, gătește cina, îi duce
la culcare pe frații și surorile
mai mici și ziua de muncă se
sfârșește la ora 9 seara. Conform modelelor economice,
ea este neproductivă, nu muncește și este inactivă din punct
de vedere economic”. Situația,
firește, nu este reductibilă la
Zimbabwe: poate că femeile
casnice din Occident nu merg
11 kilometri după apă, dar
restul îndatoririlor domestice
sunt aceleași. PIB-ul însă nu le
măsoară, și de multe ori, după
orele de muncă acasă, femeile
trebuie să îndure și umilința de a fi supuse unui
raport de putere centrat pe dominația financiară a bărbatului. Iar dacă încă nu suntem
convinși de valoarea unei astfel de munci,
cercetătoarea ne mai revelează un aspect:
„Agenția Națională de Statistică a Canadei a
încercat să măsoare valoarea muncii neplătite.
Concluzia la care s-a ajuns este un procent
situat între 30,6% și 41,4% din PIB. Prima cifră
este calculată având în vedere cât ar costa să
se înlocuiască munca neplătită cu una plătită.
Cealaltă are în vedere cât ar câștiga o persoană
dacă ar primi un salariu în timp ce prestează
munci casnice. Oricare ar fi metoda de calcul
– suma este enormă”.
Volumul semnat de Katrine Marçal este
plin de astfel de evidențe, sublim scris și
argumentat, oferind o critică mai mult decât
pertinentă și necesară a sistemelor economice
care ne domină viața tuturor; analizele sunt
contextualizate, mereu privite din multiple
unghiuri și incisive. Sigur, vorbim de o critică
feministă a capitalismului, care, fără îndoială,
nu va fi ușor acceptată de către segmentele
conservatoare ale societății, însă un lucru este
cert: politicile economice trebuie schimbate,
atâta timp cât ele permit excluderea din sfera
economică a unui număr însemnat de indivizi și produc inegalități pe bandă rulantă; în
același timp, etica muncii trebuie reactualizată,
astfel încât să putem fi capabili să recunoaștem
impactul activităților umane într-o manieră
echitabilă și remunerabilă. ■
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Protecția mediului –
marea prioritate

răim, fără îndoială, vremuri ciudate. Barack Obama, nu numai că a semnat și ratificat
Degeaba ne spun unii, în mod consola- Acordul, dar, în timpul negocierilor, a contribuit
tor, că, de fapt, dintotdeauna a fost așa: activ la angajarea Chinei (China și SUA sunt cele
dacă nu e una, e alta... Totuși, nu putem fi insen- mai importante țări emițătoare de bioxid de
sibili la niște realități absolut noi care ne bântuie carbon din lume) asigurând succesul tratatului.
de la un timp planeta pe care trăim. Datorită
În timpul campaniei electorale din 2016,
presiunilor exercitate de supra-consumism, de deși, în mod semnificativ, niciunul dintre cei
creșterea masivă a populației și de tehnologie, doi candidați nu a avut pe agenda sa protecția
mediul nostru biofizic s-a degradat simțitor, mediului drept marea prioritate, Donald Trump
uneori cu consecințe permanente. Faptul a a anunțat că, dacă va fi ales, va denunța Acordul
fost recunoscut în mod aproape unanim iar de la Paris și va retrage Statele Unite din conguvernele au început să impună restricții acelor venție. Ceea ce, din păcate, a și făcut, motivând
activități care produc degradarea mediului că Acordul subminează economia americană și
înconjurător. Din anii șaizeci încoace, mișcările pune SUA într-o poziție dezavantajoasă față de
în favoarea protejării mediului
– fie guvernamentale sau non-guvernamentale – nu au încetat să
adauge preocupări în domeniu,
de care toți trebuie să fim conștienți. Şi totuși, în fața atâtor
evidențe, mai sunt unii – chiar la
cel mai înalt nivel – care neagă
impactul activității umane asupra
degradării mediului înconjurător.
Să luăm, de pildă, excepționalismul american dar, la drept
vorbind, în primul rând interesele marilor rechini ai industriei
americane. Fapt este că SUA nu a
ratificat Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice (UNFCCC) semnată la
„Relaxează-te, dau un tweet că nu există încălzire globală.”
Rio de Janeiro în 1992 (cunoscută
(Tom Toro, The New Yorker)
ca Acordul de la Rio), al cărei
obiectiv principal este stabilizarea concentrațiilor marile țări dezvoltate. Această acțiune a lui, deși
gazelor cu efect de seră (greenhouse) în atmo- sprijinită de unii Republicani, a fost aspru crisferă la un nivel care să împiedice perturbarea ticată și la nivel național cât și în întreaga lume.
periculoasă a sistemului climatic. Nu a avut o Acum, când suntem în pline dezbateri pentru
soartă mai bună, în context american, nici Pro- alegerile din 2020, toți candidații Democrați
tocolul de la Kyoto (instrument legal subsidiar citează protecția mediului drept marea prioUNFCCC) care stabilește angajamente ferme de ritate. De la Bernie Sanders la Kamala Harris
reducere a emisiilor față de anul de bază (1990) ei au adoptat cu toții acel Green New Deal, o
în prima perioadă de angajament, respectiv rezoluție a Congresului ce cheamă la decarbo2008-2012, pentru țările industrializate. SUA nu nizarea Statelor Unite până în anul 2030. Iar un
a semnat și nu a ratificat Protocolul. Şi vorbim alt fost candidat, Guvernatorul Washingtonului,
despre una dintre țările cu cel mai înalt grad Jay Inslee, își construise toată campania în jurul
de emisie a gazelor nocive. La fel a fost tratat și crizei mediului înconjurător. Şi lucrul acesta
Amendamentul de la Doha, care reglementează nu se manifestă doar în sferele politice înalte.
reducerea emisiilor în cea de-a doua perioadă de A devenit tot mai clar că problemele mediului
angajament, 2015-2020. În sfârșit, pe 12 decem- înconjurător, acel climate change, sensibilizează
brie 2015, 195 de state au adoptat Acordul de la acum și marea masă a celor ce votează.
Paris, care va ghida acțiunile la nivel global pe
În tot cazul, baza democrată e serios preo traiectorie de limitare a creșterii temperatu- ocupată de climate change așa cum reiese clar
rii medii globale (global warming) sub 2 grade dintr-un studiu publicat de Yale Program on
Celsius, în principal prin reducerea emisiilor de Climate Communication, iar un recent sondaj
gaze cu efect de seră (greenhouse gas emissions). efectuat de Center for American Progress sugeÎn același timp, este primul instrument multila- rează că această problemă este cu precădere
teral obligatoriu din punct de vedere juridic și relevantă în cinci state care vor vota mai devreme
cu participare universală în domeniul schimbă- și unde protecția mediului este pe primul
rilor climatice (climate change), începând cu anul loc împreună cu sistemul de sănătate (health
2020. De data aceasta, SUA sub președinția lui care). Mai mult decât asta, până și alegătorii
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Din partea
cealaltă
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Republicani – nu vorbesc de cercul de sicofanți
ai lui Trump – realizează tot mai mult că problemele protecției mediului nu sunt o abstracțiune,
ci o realitate de fiecare zi, care nu poate fi ignorată fără repercusiuni teribile, nu numai pentru
prezent, dar mai ales pentru viitor. Astfel, un
sondaj național efectuat de NBC News și Wall
Street Journal evidențiază că două treimi din
electoratul Republican își consideră, în această
privință, partidul ca fiind vetust și deraiat de
pe orice linie normală, rațională. Pentru alegătorii care sunt încă nehotărâți privind urgența
măsurilor pentru protecția mediului, activiștii
din domeniu și-au schimbat strategia, relevând
probleme ce intervin în viața de fiecare zi.
Lideri de la Sunrise Movement, un grup
de activiști ambientali compus mai ales
din oameni tineri, au reușit să transmită
publicului un mesaj care leagă încălzirea
globală a planetei de împuținarea locurilor
de muncă și sărăcirea populației, astfel că
soluțiile de protejarea mediului vin în mod
firesc drept un mijloc de a crea mai multe
locuri de muncă și prosperitate. „De fapt,
ceea ce facem, spune Varshini Prakash,
directorul executiv de la Sunrise, este să
sensibilizăm poporul american nu atât cu
probleme abstracte ci cu consecințe ale
deteriorării mediului pe care le pot constata și singuri, în viața reală.”
Climate change va fi, fără îndoială,
un subiect arzător al viitoarelor alegeri.
Problema este dacă se va întâmpla destul
de repede. Un recent raport emis de U.N.
Intergovermental Panel on Climat Change arată
că lumea trebuie să taie emisiile de bioxid de
carbon la jumătate până în 2030 numai ca să se
poată menține încălzirea planetei cu mai puțin
de 1,5 grade Celsius – un nivel care, spun oamenii de știință, ar produce distrugerea recifelor
de corali și ar provoca migrații în masă legate
de încălzirea planetei.
În lumina – sau mai degrabă în umbra! – unor
asemenea catastrofe, specialiștii în domeniu se
întreabă dacă, în perspectiva alegerilor de anul
viitor, candidații sunt hotărâți să facă din protecția
mediului înconjurător marea prioritate și să-și țină
cuvântul odată ajunși președinți. „Trebuie să auzim
de la candidați că aceasta va fi marea lor prioritate
din ziua întâi a guvernării, nu un proiect pentru
mai târziu!”, a atras atenția Christy Goldfuss, care a
condus The Council of Environmental Quality sub
Președintele Obama și este acum Senior Vice President la Center of American Progress. Cum 2020
se apropie, încălzirea globală a planatei s-ar putea
să devină cel mai important mesager politic. Cu
efecte climatice pe care le vedem cu ochii noștri,
sub forma schimbărilor meteorologice stranii și a
dezastrelor naturale devastante.
Trebuie acționat ferm și rapid. Până nu e încă
prea târziu! ■
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A

m ajuns la Irina acasă, care trăia într-o
casă mică din Long Island. Era căsătorită cu un alt emigrant român, fuseseră
colegi în școala primară undeva în aceeași Transilvanie. Doru, soțul Irinei, preda engleza la o
școală cu elevi majoritatea coreeni. Acasă vorbeau românește și, da, aveam toți trei același
accent. Ştiam câteva cuvinte care Doru zicea
că sunt regionalisme folosite doar într-o zonă
a Transivaniei sau Banatului. M-au controlat cu
câteva expresii fantastice, pe care nu le-am uitat.
Fetița lor, Miruna, avea șase ani, înțelegea tot ce
spuneam, dar răspundea mai mult în engleză.
Sarmalele mi s-au părut dintr-odată un
fel cunoscut de mâncare. Când le-am simțit
mirosul și gustul am avut senzația că cineva
își așază mâna pe ceafa mea. Am întors capul,
dar nu era nimeni. Poate aripa nevăzută a vreunui înger plecat de mult, care încerca să mă
ajute. Creierele noastre au în partea din spate o
suprafață uriașă pentru miros, partea olfactivă,
mi-a spus mai târziu Irina, rămasă din greșeală
de la animalele din care ne tragem.
Mi-a venit dintr-odată să plâng, dar nu știam
cum și nici nu se cădea să fac așa ceva în casa
unor oameni cumsecade care știau totul despre
trecutul lor. Mâncam sarmale și foloseam șervetul să-mi șterg ochii care începuseră să-mi
curgă ca două izvoare ieșite din piatră seacă. Mă
priveau toți trei cu ceva între înțelegere și compasiune mascată. Ştiau cu toții că sunt un om cu
creierul șters. Doru mi-a turnat puțin vin alb.
— Irina spune că aveți voie un pahar. Vinul
mi-a dat o stare de plutire plăcută. Apoi a sunat
un celular și Miruna a răspuns imediat și plecând de la masă a început să vorbească cu
cineva în română.
— E bunica din România, a spus Irina. S-a
reîntors cu celularul pus pe speaker, cu camera
îndreptată spre masă.
— Buni, buni, uite-o pe mama, pe tata,
papagalul Coco din cușcă…
— Dar domnul de la masă cine e? S-a auzit
o voce de femeie de peste ocean.
— Nu știu. Nici dânsul nu pare să știe…
— Miruna dragă, mai arată-l o dată, te
rog… Fetița a îndreptat telefonul spre mine
și, neștiind ce să facă, mi l-a întins. Pe ecran
era fața unei femei încă frumoase, tunsă scurt,
cu părul aproape alb.
— Andrei, tu ești? Mă întrebă femeia
punându-și mâna la frunte. Andrei, te rog
spune ceva!
— Buna ziua, doamnă! Mă bucur să vă
cunosc. Chiar i-am făcut zâmbind cu mâna.
— Să mă cunoști? Sunt eu, Sandra! Ce faci
tu, Andrei, în casa fetei mele? Nu te-am mai
văzut de peste 30 de ani…
— Mă scuzați, doamnă. Încerc să-mi amintesc cine sunt!
— Doamnă? Ești tu, e vocea ta, Andrei…
A urmat o pauză lungă în care ne-am privit
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I nsula
în ochi speriați. Păream două stafii care s-au
întâlnit pe neașteptate într-un no man’s land pe
care l-au marcat împreună cândva, într-o altă
viață, dar peste care crescuseră buruienile uitării.
— Doamne, ce-ai pățit, Andrei? De ce nu
mai știi cine ești, cine sunt? Stai puțin cu mine,
nu pleca.
Apoi femeia din telefon se îndreptă spre un
scrin, deschise un sertar, apoi altul și altul și
căută ceva cu nervozitate înăuntrul lor. Oamenii
au prostul obicei să-și țină amintirile și memoria în prea multe sertare. Cu vârsta se tot adună
și se adună și le e greu să le trieze, să mai scape
de ele, ori să le găsească. Doar mie îmi reușise
la nebunie procesul ăsta. Sandra! Sandra! În cele
din urmă scoase ceva dintr-un sertar și concentră imaginea telefonului pe o poză alb-negru în
care erau patru oameni foarte tineri și fericiți.
— Andrei, Andrei! Uită-te aici! Am privit în
ecranul telefonului cu mâinle tremurânde timp
de un minut, sau poate un an. Pozele alb-negru
sunt sau trist-sentimentale sau fericite la extaz.
De cum au apărut culorile, oamenii au învățat
imediat să zâmbească la comandă de nu mai
știi dacă sunt în culmea fericirii sau la un punct
de sinucidere. Poate că și paradisul din care am
fost izgoniți a fost alb-negru, ce dovadă avem?
— Ai îmbătrânit Andrei, dar ești tu, fără îndoială ești tu. Uită-te la tine. Eram pe Insula Şarpelui.
Îți mai amintești insula de pe Mureș? Spune-mi că
nici asta nu ții minte și mă dau bătută!
M-am recunoscut. Aveam 22 de ani, părul
lung de hipiot est european crescut cu frica
frizeriilor și a regulilor la care trebuia până la
urmă să se supună. Pe față aveam un zâmbet
pe care am încercat să-l imit în toate pozele
color din viața mea și care nu mi-a mai ieșit
niciodată, oricât m-am străduit. Edenul tinereții noastre a fost sigur unul incolor. Norocul
nostru era că nu știam altul mai bun. Sufeream
fără durere, fără să știm că suferim. Până au
apărut amăgitoarele poze color și ideea că
trăim într-un loc greșit.
Nu știu de ce, dar nu m-am mai întors
niciodată acolo. Nici acum n-aș putea să pun
degetul pe rană. Memoria mi-a revenit în
câteva zile, prea grăbită, ca un stol de gânduri
și amintiri rătăcite care și-au regăsit obosite
stupul, încărcate de tot polenul și praful lumii.
Miere și mizerie. Mi-au trebuit trei săptămâni
să ies din depresia catatonică în care am intrat
brusc. Irina aproape mă forța să iau antidepresivele lăsate pe noptieră și stătea lângă mine
până vedea că le înghit.
— Nu-ți face probleme cu pastilele astea.
Chiar ai nevoie de ele. Jumătate din America e
pe antidepresive și mulți le iau într-un fel preventiv. Au ajuns ca vaccinurile. Uneori trebuie
să ne vaccinăm împotriva emoțiilor și amintirilor care pot da buzna peste noi.
Irina avea un simț sănătos al umorului și
echilibrului. Doar simpla ei prezență îmi făcea

mai bine decât toate pastilele alea. Aveam
momente în care mă simțeam sufocat de gânduri pe care le pusesem de-o parte pentru mai
tâtrziu, ca pe niște pui tăiați pe care-i tot arunci
în congelator. Acum congelatorul se stricase, se
oprise curentul înșelător al permanenței, și eram
perfect conștient că trebuie să fac ceva cu tot ce
ascunsesem acolo. Începuse să miroase a stricat.
Într-o noapte m-am dat jos din pat și am
luat-o pe scara de incendiu a azilului. Am urcat
încet cele patru etaje și m-am trezit pe acoperiș
privind cerul New Yorkului plin de stele, avioane
și păsări care-și făcuseră cuiburile pe-acolo.
Aflasem cine sunt, și eram cineva, îmi
aminteam bine cine fusesem, și fusesem
cineva. Ceva nu-mi ieșea însă la numărătoare
în toată socoteala pe care începusem s-o fac
compulsiv cu toată memoria întoarsă acasă
bâzâindu-mi cumplit în cap. Am privit o vreme
cerul, dar de la cer nu poți aștepta mare lucru,
știam asta. Nici timpul nu părea să mai fie de
partea mea pentru multă vreme. Jos, la nivelul străzii, salvările aduceau la urgență oameni
ca mine, căzuți de pe case, loviți de mașini,
împușcați. Eram atât de aproape de ei. M-am
trezit apucat de braț. Irina apăruse din senin,
mă ținea strâns și mi-a spus blând:
— Stai mult prea aproape de margine. Te
rog, te rog...
M-am întors și i-am văzut fața îngrozită.
M-am tras un pas înapoi și am rostit calm, cu
vocea tremurândă a unui bărbat sigur pe el și
pe bietul lui paradis:
— Stai liniștită. N-am avut niciodată rău de
înălțime. Mama ta poate să-ți confirme asta.
Am stat un timp în același cămin de studenți
și în anul întâi erau să mă exmatriculeze. Într-o
dimineață, am trecut de la o fereastră la alta pe
un pervaz cât palma. La etajul șapte. Irina și-a
pus mâna la gură, să pară îngrozită.
— De ce? Ştiam că făceai arhitectură, nu
studii de circ.
— Sandra, care stătea în camera de alături
cu Ingrid, plecaseră la școală și uitaseră difuzorul deschis la maximum, iar eu nu puteam să
dorm. Dimineața ne băgau o muzică cumplită
de fanfară, să fie siguri că ne trezim și mergem
la cursuri. Irina continua să mă țină de braț și
mă privea cu uimire, pentru că nu mă auzise
vorbind atât de mult. Am continuat:
— Ușa lor era închisă așa că am ieșit furios
pe fereastră, am luat-o pe pervaz și am intrat în
camera ei să închid drăcia. Așa ne-am și cunoscut. Mama ta a fost cel mai bun prieten al meu.
— Te-ai întors înapoi pe fereastră?
— Nu. Ușa era ferecată, îmi sărise somnul și
mi s-a făcut brusc frică. Sandra m-a găsit dormind în patul ei. Cred că mai sunt și acum acolo.
— Ai avut o legătură cu mama?
— Mai mult decât atât. N-a fost iubita mea
niciodată, deși ar fi putut să fie. A fost cea mai
bună prietenă a mea. ■

Cronică literară
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Cartea şi cimitirul

P

ărând unora o impresionantă elegie
pentru idealurile dispărute ale trecutului, iar altora, dimpotrivă, o
frescă plină de accente ironice a unui prezent tumultuos și fatalmente imperfect,
cartea lui Meir Shalev intitulată Roman
rusesc (în semn de omagiu faţă de ilustra
tradiţie literară la care se raportează autorul)
devine, pe parcursul lecturii, iar cititorul
atent la detalii realizează acest lucru spre
final, o îndrăzneaţă rescriere (subiectivă,
desigur!) a istoriei moderne a Israelului.
Cel care își asumă de la
bun început rolul de cronicar – dar care se transformă
treptat într-un fabulist
postmodern – este Baruch,
nepotul unuia dintre întemeietorii comunităţii rurale
unde se petrec mai toate evenimentele relatate. Rămas
foarte de timpuriu orfan, în
urma tragicei morţi a părinţilor săi, băiatul va fi crescut
de Iaakov Mirkin și își va
petrece cei mai frumoși ani
ai copilăriei printre prietenii
bunicului, descoperind, însă,
că, oricum, cei mai buni prieteni îi sunt cărţile și eroii istorisirilor pe care mai întâi le
ascultă fascinat, iar apoi le citește. Iar dacă la
zece ani Baruch e deja suma tuturor poveștilor pe care le iubește și în care are chiar
senzaţia că reușește să și trăiască, la cincisprezece e un munte de băiat, incapabil să
se simtă în largul lui printre cei de vârsta sa.
Prin urmare, se refugiază treptat în visare
și, din nou, însă acum cu o altă înţelegere
a lumii și a lucrurilor din jur, care devine
tot mai profundă pe măsura înaintării în
vârstă, în bibliotecă, printre cărţi. Însă nu
respinge nici domeniul afacerilor, devenind
un prosper întreprinzător, după ce transformă livada bunicului său în cimitir!
Apărut în anul 1988, romanul lui Meir
Shalev a fost comparat cu creaţii ale altor
scriitori de marcă ai Israelului, de la Amos
Oz ori David Grossman, la Aharon Appelfield sau A. B. Yehoshua. La fel ca și aceștia,
Shalev anulează cronologia tradiţională și
linearitatea în prezentarea acţiunilor ce
marchează existenţa personajelor sale.
Trecutul invadează prezentul, iar acesta nu
mai poate fi conceput în absenţa recursului la amintire și la tehnicile rememorării.
La fel ca și unii dintre contemporanii săi,
care recurgeau la propriile lor amintiri în
calitate de supravieţuitori ai anilor care au
urmat celui de-al Doilea Război Mondial
sau perioadelor confruntărilor armate care
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Nori
au marcat istoria recentă a Israelului, autorul Romanului rusesc (născut în anul 1948)
are adesea în vedere experienţele personale.
Sigur, locuitorii descriși de Meir Shalev
seamănă pe alocuri cu personajele ce populează kibutzurile ce apar în proza lui Amos
Oz, dar modul în care e prezentată călătoria protagoniștilor din Ucraina în Palestina,
precum și neînfricata lor luptă cu deșertul,
cu mlaștinile, cu suspiciunea ori ameninţările arabilor și cu ţânţarii din zonă duce cu
gândul la o parte dintre tehnicile realismului
magic, așa cum a fost acesta
practicat de Gabriel García
Márquez, în celebrul Veac
de singurătate. Pe de altă
parte, aplecarea spre visare
și refugiul pe care nu puţini
întemeietori și-l găsesc în
imaginaţie creează un spaţiu
ficţional care convinge, chiar
dacă, pe alocuri, cartea e
lipsită de un fir narativ cu
adevărat puternic și coerent.
Roman rusesc, text tălmăcit în limba română
(cu inspirație, delicatețe și
intuiția umorului în fiecare
pagină!) de către Gheorghe Miletineanu,
trăiește, în primul rând, prin extraordinara galerie de portrete, dar și prin extrem
de plastica descriere a plantelor și animalelor. Iar dintre oamenii din Ereţ-Israel se
remarcă Eliezer Liberson, Tsirkin Mandolină și Iaakov Mirkin, împreună cu
uluitoarea Feige Levin, cea care se alătură
grupului, călătorind spre un ipotetic loc al
tuturor posibilităţilor împreună cu fratele
ei. Dar, dacă băiatul hotărăște să se stabilească la oraș, atras de mirajul universului
citadin, Feige devine, în cele din urmă, soţia
lui Mirkin, cu toate că Tsirkin și Liberson
erau, de asemenea, îndrăgostiţi iremediabil
de ea. Sunt, apoi, de neuitat, Pines, extraordinarul învăţător și etalonul în privinţa
spiritului raţionalist pentru întreaga localitate, și el un fel de bunic al lui Baruch, însă
oferindu-i învăţături de altă natură, Unchiul
Efraim, cel care e în stare să poarte pe umeri
un taur, sau Meshulam, cel care își împăiază
vaca preferată, Maghit, pentru a o expune
în muzeul din localitate, numit Baraca întemeietorilor, pentru ca nimeni să nu uite că
aceasta fusese campioană la lapte... Romanul rusesc tinde, în acest fel, să semene cu
un tablou al lui Marc Chagall, tehnica fiind,
în principiu, aceeași – transpusă doar la
nivelul literaturii. Astfel, pasiunea pentru
horticultură a lui Iaakov Mirkin și mai cu
seamă lectura sa favorită, cartea lui Luther

Vara la țară culcată în iarbă
Vedeam în nori animale preistorice
Catedrale cu turnuri
Îngeri de abur și dragoni pufoși
Groși ca papucii bunicii.
Pe vremea mea ploile invocate
În tăciuni paparude și bobi
Despicau cerul se prelingeau pe obraji și ferestre
Mângâiere de apă și aer în blândețea tăcerii.
O alt fel de tăcere stăpânește acum pământul
Singurătatea noastră cea de toate zilele
Frica de apă de aer și foc.
Plătim acum un nor să ne păstreze amintirile
Întinși pe ciment ne privim în ochi celularul
De frică să nu ne fure cineva norul personal
Să-l scuture în piața publică
Picătură cu picătură uscată
Fotografii de care nimeni nu-și mai aduce aminte
Trecutul în pixeli prezentul în paranteze
Intimitate pulverizată în eter
Un cer tot mai toxic ascuns în mega-nor. ■
Burbank, transformă arborii în veritabile personaje, aflate întotdeauna în legătură cu fiinţa umană
care le înţelege. Până și animalele primesc trăsături
omenești: motanul Bulgov devine agresiv din cauza
societăţii corupte în care trăiește, iar măgarul are
principii la care nu renunţă nicicând.
Apărută în limba engleză sub titlul The Blue
Mountain, cartea lui Shalev evidenţiază la tot pasul
semnificaţiile culorii albastre, pornind, desigur, chiar
de la Muntele Albastru care se înalţă în apropierea
localităţii și care desparte, astfel, micuţa comunitate
de ameninţările, dar și de ispitele orașului. Desigur,
pentru evrei albastrul simbolizează divinitatea, aspirația spre nemărginire și se regăsește pe drapelul
Israelului. Simbolurile utilizate de autor trimit, nu o
dată, cu gândul la povestirile lui S.Y. Agnon, preocupat,
de asemenea, de marea aventură a diasporei evreiești
și de suferinţele poporului ales – care, confruntat cu
problemele și marile provocări ale modernităţii, a
părut a deveni adesea un popor rătăcitor...
Sigur că Baruch nu e doar păstrătorul simbolic
al istoriei localităţii, ci, prin intermediul cimitirului
pe care îl organizează, el este și cel care reușește să
adăpostească la loc sigur toate visele (care nu întotdeauna au devenit realitate) și toate aspiraţiile (nu
întotdeauna concretizate) ale întemeietorilor. Iar
în acest fel, să-i ajute pe oamenii din prezent să nu
uite trecutul, chiar dacă ar vrea; și, de asemenea, să
le ofere, ca punct de sprijin în vremuri de restriște,
amintirea entuziasmului strămoșilor, curajul și speranţele lor – care, într-un viitor ce doar astfel devine
posibil, vor putea fi realizate. ■
Meir Shalev, Roman rusesc. Traducere de Gheorghe
Miletineanu, București, Ed. Univers, 2017
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proape că nu-mi venea să cred că mă
urc în avion. Deci de data asta, în
sfârșit, o să se întâmple și sper că voi
putea ajunge la Kathmandu în Nepal, un loc
la care am visat de la începuturile călătoriilor
mele și care a devenit ca un fel de nălucă, un
loc de neatins. Sunt locuri unde simţi cu tot
sufletul că trebuie să ajungi, dar ceva te abate
de la drumul tău și te simţi tras aiurea de niște
frâie invizibile care-ţi schimbă direcţia și cu ea,
poate, întreaga viaţă. De vreo patru ori am făcut
toate pregătirile necesare să plec în Nepal. Am
cumpărat rucsacuri noi, bocanci de munte și
saci de dormit, dar mereu a apărut ceva neprevăzut care m-a făcut să-mi schimb planurile și
să renunţ în ultimul moment. Ori obligaţii de
familie, ori un nou proiect, vremea nepotrivită,
cutremurele; dar mereu era ceva. Deja renunţasem și îmi era parcă și frică să mai încerc.
Dar poate nu îi venise timpul, cum se mai
spune, pentru că locul unde plănuiam acum
să merg nu era deloc accesibil și practic nu își
găsise loc pe listele dinainte. Când le-am spus
prietenilor din New York că o să plec în Mustang, de fiecare dată se lăsa o mică pauză urmată
de un foarte discret: „Da’ unde-i asta?”. Şi ca prin
miracol tocmai acest loc misterios și foarte îndepărtat a coalizat toate forţele cerești și a reușit să
învingă toate barierele ca să mă aducă în avionul
cu direcţia Kathmandu. Dar și de data asta părea
că totul îmi este potrivnic. Căutările făcute pe
Internet și emailurile pe care le trimiteam ca
să obţin un permis de acces în Mustang erau
tratate în cel mai bun caz cu un răspuns confuz,
mai degrabă o amânare ca mai toate încercările
mele anterioare. După trei, patru încercări cu
diverse agenţii nimic nu era concretizat după
mai mult de o lună de întrebări. Şi când totul
părea ca o altă încercare eșuată cu care eram
deja obișnuit, am început să primesc răspunsurile așteptate de la o agenţie găsită total la
întâmplare pe Internet. Totul la obiect, precis,
cu opţiuni și în plus multe alte sugestii.
Nu-mi place să fiu dus de mână de un ghid
așa că evit astfel de aranjamente, dar uneori nu
ai încotro. Cu siguranţă dacă depinzi de emiterea unui permis de acces sau dacă ai nevoie de
transport îţi trebuie un ghid si un șofer ca să
te rezolve. Sau un ghid/șofer dar asta nu prea
există în Himalaia. Şi așa m-am trezit la JFK cu
un „boarding card” în mână pe care scria KTM
și după o mulţime de ore pe care cu greu le
poţi număra dar cu siguranţă mai mult de o zi
întreagă am ajuns în sfârșit în orașul templelor
pe care-l visam.
Kathmandu te întâmpină cu un trafic
infernal. Prin faţa parbrizului se mișcă parcă
deodată tot orașul, într-o confuzie generală ca
într-un cinematograf unde ar rula din greșeală
două pelicule suprapuse. Thamelul, cartierul
în care majoritatea călătorilor își fac veacul,

Proză

Scrisul Românesc

Oraşul templelor
este cu siguranţă mult mai curat decât
celebra Freak Street locuită în anii ’70 de
hippies care au dus peste tot vestea orașului paradisiac al drogurilor. Dar chiar
dacă pare ceva mai septic, Thamelul nu
poate să nu te șocheze: o amestecătură
de temple, capele cu zei, șerpași, ghizi,
turiști, Vishnu visând lumea, capre,
magazine, thanka, măști, Mahakala de
toate mărimile, Shiva dansând, Kali triumfătoare pe cadavre, clopote tibetane,
Hanuman, dorje, zei pe stradă, phurbus,
sculpturi din lemn, pantofi de căţărare,
încrengături de cabluri agăţate pe stâlpi,
mănunchiuri de fluiere, tarabe de suveniruri,
fructe vândute din lăzi, puja, motociclete, rucsacuri, jachete, claxoane fără sfârșit, mult kitsch,
câteva mașini, ricșe, sfinţi, cerșetori, frizeri pe
străzi, ofrande, vaci, echipament de alpinism,
cafenele interesante, sucuri de toate felurile,
birouri de schimb, străini în picioarele goale,
vestice dezbrăcate, hașiș la fiecare colţ, după
care o iei de la capăt.

În oraș simţi cum te afunzi în temple. După
ce le vezi pe cele principale îţi dai seama că de
fapt la orice pas, după fiecare colţ, pe cea mai
neînsemnată alee, este un templu. Sau măcar
o figură undeva, la colţul unei străzi, înconjurată de motociclete, și acoperită cu flori de
credincioși. Ofrandele ard în faţa statuilor,
pujarii își fac de lucru înăuntru și te trezești
fără să vrei cu un semn pe frunte care speri că
te face mai sfânt cel puţin pentru următorul
minut. De după un grilaj te privește o statuie
gigantică aurită, plină de colţi care este gata
să te mănânce, adorată însă de cei din piaţă.
În palatul din colţul pieţei acoperit de ferestre
sculptate în lemn filigranat, apare uneori, când
este chemată, Kumari, zeiţa vie a Nepalului, a
fetiţă prepubertară aleasă din casta superioară

care reprezintă energia divină feminină shakti
și la care se închină mulţi hinduși. După ce
ajunge la pubertate, Kumari este pensionată
și este înlocuită de o altă fetiţă prepubertară.
Dacă vrei să vezi toate templele îţi trebuie
zile în șir, o săptămână, poate o lună, cine
știe cât. Baleiezi de la templul plin de maimuţe, Swayambhunath, până la marea stupa
de la Boudhanath, în jurul căreia își are sălașul comunitatea tibetană din oraș, apoi către
Buddhanilkanth, unde Vishnu plutește pe apă
visând o nouă lume, susţinut de legendarul
șarpe naga, întreaga statuie făcută dintr-o singură piatră neagră. Treci apoi să vezi ghaturile
funerare de la Pashupantinath unde corpurile
ard zi și noapte asigurându-le în felul acesta
o scurtătură către nirvana, iar de acolo, pe
înserat te întorci în Durbar Square să-i vezi
pe credincioșii adunaţi în faţa figurii fioroasei
Mahakale încoronată cu cranii, toţi cu braţele
pline de ofrande și rugându-se în lumina candelelor pâlpâitoare. Dar din păcate, templul
care a dat numele orașului, Kasthamandap,
templul pe trei nivele făcut numai din lemn,
care servea ca refugiu localnicilor în zilele călduroase, s-a prăbușit la cutremurul din aprilie
2015, cutremur care a afectat de altfel multe
alte temple și clădiri din centrul orașului.
Şi tocmai când crezi că ai terminat vei afla
imediat că de fapt Nepalul a avut încă două
capitale pe lângă Kathmandu, una mai frumoasă decât alta, toate foarte aproape, la Patan
și Bharatpur, fiecare cu Durbar Square-ul lui,
plină de temple aurite și de palate filigranate,
unele mai interesante decât altele, locuri unde
se rugau și se odihneau regii ţării în curţi cu
havuzuri cu apă rece și cristalină, înconjuraţi de
statui aurite, cu pieţe mari străjuite de lei fioroși
de piatră care parcă erau făcuţi să-i vrăjească pe
cei care voiau să intre neinvitaţi și să-i transforme și pe ei în statui care să dăinuie pe vecie.
După trei zile de umblat prin Kathmandu
și împrejurimi am simţit că m-am „templit” de
tot și nu mai voiam să văd sfinţi, regi, temple
și palate și tot ce-mi doream era să plec din
căldura și praful orașului către malurile lacului
Fewa din Pokhara spre poalele Anapurnei. ■
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Tentația întoarcerii
în timp

onstantin Cubleșan este scriitorul
polivalent, prezența culturală – reper
pentru istoria spațiului literar românesc, profesorul universitar conducător de
doctorate, un adevărat „om al cetății”, căruia
istoria și critica literară i-au rezervat locul
binemeritat în panorama culturii românești.
La împlinirea a opt decenii de viață Constantin
Cubleșan propune consemnarea anului aniversar prin trei detalii semnificative pentru istoria
sa personală ca scriitor: 50 de ani de activitate
editorială, 30 de ani de la publicarea primului
volum Nepăsătoarele stele (1968), volum de
povestiri SF și lansarea volumului cu microromane Femei… femei… femei… (Casa Cărții
de Ştiință, 2019). Prodigioasa sa activitate literară a fost recunoscută în spațiul public prin
acordarea de premii și distincții, de la Premiul
Uniunii Scriitorilor din România la Ordinul
Meritul Cultural în grad de Ofițer.
Recentul volum Femei… femei… femei…
trimite cu generozitate spre temele fundamentale ale prozatorului C. Cubleșan și spre
predilecția sa către universul fantastic, de
această dată estompat, cu accent pe stranietate.
Naratorul celor patru microromane din
volumul Femei… femei… femei… are suficiente apropieri cu autorul, de unde tentația
de a asocia personajul cu secvențe din viața
profesională a acestuia. C. Cubleșan a fost,
la începutul activității sale literare, redactor
la secția de artă și de critică literară a revistei
„Tribuna”, a scris cronici dramatice, profesie pe
care o regăsim și în cazul naratorului microromanului „JUSTINA sau om la remorcă”, iar
Matei, naratorul din „ELEONORA sau Asta
a fost tot?” este secretar literar al teatrului. C.
Cubleșan a fost timp de aproape un deceniu
director al Teatrului Național din Cluj. Din
aceste experiențe, autorul va selecta acele experiențe din interior sau receptate în exterior, pe
care își va grefa poveștile de viață trăite de protagoniștii narațiunilor sale.
Poate mai mult decât în alte scrieri C. Cubleșan exersează relația de interdependență dintre
spiritus phantasticus și vis imaginativa, concepte
definite de Giordano Bruno și contextualizate
de Jean Starobinski în al său volum Relația critică (Ed. Univers, 1974.). Așa am putea să ne
explicăm revenirea frecventă la un cadru ce
revendică atmosfera fantastică, rolul visului,
alternarea planurilor real-fantastic pentru un
deznodământ ce lasă aura stranietății să domine
și după terminarea lecturării narațiunilor.
Toate personajele acestui recent volum cu
microromane sunt dominate de un tip de singurătate, care le va motiva acțiunile și care va
funcționa și ca o automotivare. Iustina fuge din
satul său cu „prima ocazie” (și la propriu, și la
figurat) și se reinventează de fiecare dată după
ieșirea din „scenă”, dovedindu-se a fi femeia

„cu mască” (de la spășita țărăncuță la însoțitoarea elegantă din sala teatrului). Viorel Pop
și Theodora par a se împlini prin căsătorie, dar
plecarea în luna de miere la Paris le va determina un alt curs al vieții soldat cu însingurare
(în cazul Theodorei) și chiar moarte (Viorel se
va îmbolnăvi și va fi adus în țară, unde va muri).
Gradul cel mai înalt al singurătății îl va atinge
însă mama lui Viorel, femeie singură din Maramureș, care își va îngropa fiul într-o atitudine
de asumare tragică a destinului, emblematică imagine pentru intensitatea singurătății
tragice. Viața actriței Eleonora este un șir de
singurătăți, de care se ascunde
în ipostaza personajelor pe care
le joacă. Imaginea doamnei O.
de Rozalinda se suprapune peste
imaginea adolescentei părăsită
la 17 ani și care devine obsesia
visului personajului principal,
un vis maculare interioară. Toate
scrierile propun o întoarcere în
timp fie prin reluarea secvențelor de viață tragice devenite
obsesive la o anumită vârstă, fie
prin dorința naratorului de a-și
explica întâmplări cotidiene la
granița stranietății.
Elementele care converg spre atmosfera
cu tentă fantastică sunt în detaliu prezentate:
moartea Iustinei, descoperirea faptului că sicriul
era gol și revederea Iustinei în sala de spectacol,
un adevărat glissando între realitatea imediată
și realitatea reconstituită din deducții, imaginea
mamei cernite la mormântul fiului, un liant între
două lumi, ambele neînțelese, posibilul mariaj
între frați, un dramatism generat din lipsa de
curaj de asumare a vinovăției prin nașterea unui
copil fără să îi spună cine sunt părinții adevărați,
castelul din munte, unde fracturarea scurgerii
timpului generează suprapunerea până la identificare a planului imaginar cu cel real. Toate
scrierile susțin efectele meandrelor timpului.
Ultimul microroman este expresia cea mai
elocventă a acestui glissando între două lumi.
Arhitectural, narațiunea se susține în două
planuri, se trece uneori imperceptibil granița
dintre cele două, naratorul părând a fi un bun
mânuitor al transfocatorului, generând astfel
sentimentul stranietății. Dacă celelalte microromane sunt axate pe introspecția psihologică
a personajelor feminine, cu predilecție, pe analiza spectrului emoțional generat de singurătate
sau amintire (oricum, în viziunea autorului cele
două sunt în același câmp de sinonime), acest
ultim microroman se bazează pe similitudinea
unei trăiri la distanță: ce a simțit când a văzut-o
pe tânăra de 17 ani, ce a simțit când a întâlnit-o
pe octogenara ai cărei ochi erau la fel de albaștri
ca ai tinerei. În esență este întoarcerea în timp,
castelul este caruselul amintirilor și fereastra
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spre trecut. Aducerea trecutului în proximitatea temporală răstoarnă perspectiva receptării
sentimentelor. Este un timp ciclic, pentru că
microromanul debutează cu precizarea „24
de zile de la accident” și se încheie cu aceeași
imagine la aceeași distanță de 24 de zile de la
accident. Cu o deosebire: începutul microromanului descrie starea de… hipnoză („Eram
ca hipnotizat” în fața anunțului despre ocuparea postului de secretar la castelul fantomatic);
finalul strecoară în același text de descriere a
lecturării anunțurilor despre ofertele de serviciu
un mic comentariu care explicitează intruziunea fantasticului în cotidian:
„Aici zăboveam de obicei mai
mult, încercând să-mi imaginez (s. n.) ce m-ar aștepta, cum
m-aș descurca ocupând oricare
(s. n.) din posturile anunțate
vacante, și la ora când terminam lectura se făcea deja ora
la care trebuia să-mi iau medicamentele (…)”. Însă, și aici
intervine din nou stranietatea,
textul anunțului nu putea fi scris
de doamna O, murise de mult
timp. Toată povestea este reveria
naratorului, sunt gânduri care
au rămas depozitate în subconștient și acum
sunt activate dintr-un sentiment de vinovăție,
pe care îl resimte acut după producerea accidentului. Au fost astfel reactivate reminiscențele de
amintire care devin dominatoare până aproape
de pierderea vieții în starea de reverie (simptomele infarctului).
Singurătatea și sentimentul de vinovăție
devin „fantoma interioară” a protagonistului
fiecărui microroman. Titlurile sunt constructe
explicative. Ipotezele interpretării idiografice
(„ale spiritului”) sunt de neconceput în lipsa
unui cadru de relații nomotetic („ale naturii”), cum demonstrează Norbert Groeben în
al său volum Psihologia literaturii (Ed. Univers,
1978). Iar Constantin Cubleșan folosește cadre
naturale ușor recognoscibile (Clujul cultural),
nume reale din domeniul teatrului, experiența
sa de cronicar dramatic, atmosfera știută doar
din interior a teatrului și psihologia actorilor
mai ales în moment-cumpănă (pensionarea,
ieșirea din „scenă”). Le introduce treptat într-o
atmosferă de straniu și fantastic și face o explicitare a „fantomei interioare” pentru a defini,
finalmente, universul feminin.
Volumul lui Constantin Cubleșan Femei…
femei… femei… este un veritabil exercițiu de
introspecție psihologică a unor experiențe ce-și
caută rezonanța în planul unei realități imediate și care propune, la finalul fiecărei povești de
viață, întoarcerea în timp, o autointrospecție a
lectorului cu plăcerea divagării într-un univers
de fantasme. ■
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Eseu

Nicolae Bălcescu și Alecu Russo
Bicentenar

așoptismul este o ideologie culturală care fi auzit?”; apoi, la fel ca în Biblie, este așteptat
s-a manifestat între 1830 și 1860, având acel personaj providențial, capabil să conducă:
ca punct culminant Revoluția de la 1848. „Răzbunătorul prevestit nu s-a născut oare?”.
Epoca pașoptistă marchează începutul literatu- Prezentul invocat are aspect cosmogonic.
rii române moderne și se caracterizează prin
Tabloul naturii este compus într-o manicoexistența mai multor curente literare (prero- eră directă, subliniindu-se justețea stăpânirii
mantismul, romantismul, clasicismul, realismul teritoriului național de către români: „Dunărea
incipient). Revista „Dacia literară”, apărută la Iași bătrână, biruită de părinții tăi, îți sărută poala
în anul 1840, sub îndrumarea lui Mihail Kogăl- și îți aduce avuții din ținuturile de unde soaniceanu, impune un program substanțial pentru rele răsare și de unde soarele apune; vulturul
crearea literaturii naționale.
Nicolae Bălcescu și Alecu Russo
s-au născut în același an, 1819 (N.
Bălcescu, în data de 29 iunie, iar
Alecu Russo, în 17 martie), au avut
o dublă vocație, revoluționară și literară, precum și o viață similară ca
durată (Bălcescu a trăit 33 de ani, iar
Russo, 39). Cei doi s-au cunoscut la
21 mai 1845, la Mânjina, moșia lui
Costache Negri. Frumusețea locului
i-a inspirat lui Russo ideea poemului Cântarea României, poem care
figura în manualele școlare (înainte
de 1989) și al cărui titlu a pecetluit o
manifestare festivistă de tip comunist.
Publicat în 1850, în revista „România
Alecu Russo
Nicolae Bălcescu
viitoare” de la Paris, Cântarea României, promovat ulterior și în țară, a influențat mai din văzduh caută la tine ca la pământul său de
mulți scriitori, precum Calistrat Hogaș, Mihail naștere; râurile cele frumoase și spumegoase,
Sadoveanu, Al. Vlahuță, G. Cheroiu.
pâraiele cele repezi și sălbatice caută neîncetat
Motoul, preluat dintr-o Cronică moldo- lauda ta”. Atractivă este alternanța planurilor
venească, definește coordonatele (istorice și depărtat și intim, ca într-un film actual, regizat
religioase) ale volumului: „Dacă dușmanul de cineva înzestrat cu acuitate vizuală: „Orașele
vostru va cere legăminte rușinoase de la voi, se întemeiază și se înfrumusețează din nou...
atuncea mai bine muriți prin sabia lui, decât să oamenii cresc în îndestulare și se înmulțesc ca
fiți privitori împilării și ticăloșiei țării voastre. nisipul mării... pământul se acoperă cu holde
Domnul părinților voștri însă se va îndura de aurite... volnicia domnește ca mai înainte, dar
lacrimile slugilor sale și va ridica dintre voi pe nu acea volnicie pruncă, floare plăpândă a puscineva, care va așeza iarăși pe urmașii voștri tietății, ci slobozenia cea bărbată și luminoasă,
în volnicia și puterea de mai înainte”. Revăzut sau puternică și cu rădăcina țeapănă și adânc
astăzi, poemul amintește de invocațiile barzi- înfiptă în pământ... sabia, acum nefolositoare,
lor latini, adresate divinităților binefăcătoare, a războinicului stă în coliba sa spânzurată...
precum Venus: „Verzi sunt dealurile tale, fru- femeile zâmbesc dulce la pruncii lor... chipul
moase pădurile și dumbrăvile spânzurate de zbârcit al bătrânilor se întinde de bucurie...
coastele dealurilor, limpede și senin cerul tău; pacea aduce legea care chizășuiește”.
munții se înalță trufași în văzduh; râurile, ca
Pe un spațiu scurt, este înfățișată istoria
brâie pestrițe, ocolesc câmpurile; nopțile tale lumii (probabil cum se va fi desfășurat în
încântă auzul, ziua farmecă văzutul... Pentru ce mod real), așa cum nu este surprinsă în vreo
zâmbetul tău e așa de amar, mândra mea țară?”. lucrare de specialitate: „În vremea veche... de
În viziunea lui Russo (pe când se afla în demult, demult... cerul era limpede... soarele
surghiun, la Soveja, el a descoperit balada strălucea ca un fecior tânăr... câmpii frumoase,
populară Miorița), există două impedimente împrejurate de munți verzi, se întindeau mai
pentru ca prezentul pe care-l trăiește să devină mult decât putea prinde ochiul... păduri tinere
luminos: divinitatea care a ocrotit pe acei îna- umbreau dealurile... turmele s-auzeau mugind
intași destoinici încă nu este impresionată de departe... și armăsarii nechezau, jucându-se
de suferința pe care țara, personificată într-o prin rariște... pe o pajiște verde slobozenia,
femeie, o exprimă, deși mai mult de atât, copilă bălăioară cu cosițe lungi și aurite, se
sugerează autorul, nimeni nu poate îndura: juca cu un arc destins. Ferice de oamenii din
„Neamurile auziră țipătul chinuirii tale; câmpie, ferice de cei de la munte!.. Era vremea
pământul se mișcă. Dumnezeu numai să nu-l atuncea, când tot omul trăia fără stăpân și

umbla mândru, fără să-și plece capul la alt om;
când umbra văilor, pământul și aerul cerului
erau deschiși tuturora; iar viața se trecea lină ca
un vis; și când ajungeau pe om nevoile bătrâneților și moartea, el se ducea, zicând: «mi-am
trăit zilele», și era sigur că viața lui se va prelungi în copiii și moștenirea lui”.
Alecu Russo a evocat figuri istorice, precum
Decebal sau Ştefan cel Mare. Nicolae Bălcescu
are meritul de a fi readus în atenție faptele
de arme ale lui Mihai Viteazul, în
lucrarea Românii supt Mihai-Voievod Viteazul.
N. Bălcescu își începe această
operă de la ideea că istoria stă sub
semnul providenței: „omenirea a
intrat în calea care o duce gradat
către perfecția sa, către absolut, către
nemărginit, către Dumnezeu. Care
oare va fi rezultatul final al acestei
căi? Această mișcare de perfecție va
avea oare un termen? Misia istoriei
este a ne arăta, a ne demonstra această
transformație continuă, mișcare progresivă a omenirei, această dezvoltare
a simtimentului și a minții omenești,
supt toate formele dinlăuntru și dinafară, în timp și în spațiu. Supt ochiul
providenții și după legile și către ținta hotărâtă
de dânsa mai înainte, omenirea înaintează în
evoluțiile sale istorice”. Ideea a fost preluată de
la „învățatul istoric Cantù” (pe care îl citează
în Introducere), care afirma: „Marșul general al
omenirei în căile ce providența pregătește, aduce
acele minunate reînnoiri ce se fac pe pământ și
scot binele din rău“.
Din punct de vedere literar, principala
abilitate a lui N. Bălcescu este aceea de a crea
personaje. De exemplu, Murad al III-lea (care
este și primul personaj istoric ce apare în lucrare)
este prezentat cu stările fizice și morale, probabil
avute de fiecare individ în împrejurări asemănătoare: „spaima și groaza ce cuprinsese tabăra
și ținuturile de margine, ale împărăției turcești
intrară și în Constantinopol și pătrunseră până
și în seraiul unde trăia trai desfătat și fără grijă
desfrânatul sultan Murad III. Vaietele și cârtirile
poporului, demoralizarea ostașilor, a ienicerilor
chiar, carii nu mai vroiau a merge la război supt
pricinuire că nu li se plătesc lefile, îl înfioră de
frică și îl sili a se gândi și la trebile împărăției
sale. Vistieria fiind sleită cu totul, el fu silit a lua
din casa sa bani spre a mulțumi oștile ce cârteau
cu obrăznicie, făcând adesea și răscoale”.
Motivul erodării alianței dintre Mihai
Viteazul și Sigismund Bathory este identificat
în mod corect și clar: „Tocmai în minutul când
mai cu seamă se cerea încrederea reciprocă
și unirea, nesocotitul Bathori, mai mult din
zădărnicie, aprinse torța acum stinsă a vechilor uri naționale.
→

Eseu

Î

→
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(anamnesis)
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Gheorghe
DĂNIȘOR

n antichitatea greacă, în sec. V-IV î.Ch., s-a
iscat o dispută aprinsă, cu reverberații până
în zilele noastre, între sofiști, care susțineau
că virtutea poate fi predată și se poate învăța, și
Socrate, bineînțeles, și Platon, care credeau că
virtutea nu poate fi predată și, ca urmare, nici
învățată. Care era semnificația acestei dispute?
În primul rând, era una de natură practică,
vizând sofiștii, primii profesori din istorie
care predau în vederea
obținerii de foloase materiale, unii dintre ei adunând
averi fabuloase pentru acele
vremuri. Tot în domeniul
practicii, substratul disputei
era unul de natură politică:
puteau tinerii să fie învățați
să practice virtutea pentru a
accede la funcții importante
în stat? Semnificația acestei
dispute era și una de natură
teoretică: se poate preda și,
implicit, se poate învăța virtutea dacă cel ce urmează
să învețe nu are în sine acel
„ceva” care să-l facă apt de
a primi învățătura?
Din punerea problemei de această manieră rezultă doar două
posibilități: ori omul are în sine acel „ceva”
ce-l face apt de a primi învățătura, ori nu-l
are și, în acest caz, învățarea nu este posibilă.
Platon se axează pe prima variantă, și anume
pe faptul că există acel „ceva” în interioritatea
umană care, dacă este stimulat prin întrebări bine puse, iese la iveală și îl face pe om

să cunoască ceea ce știe. În această situație,
însă, nu este vorba de învățare în sensul că primesc cunoștințe de la o sursă exterioară, ci de
scoaterea la iveală a ceea ce știu deja, dar care
este necomunicabil: este în mine însumi, dar
l-am scăpat din vedere. Cunoașterea, în acest
sens, este recunoaștere. Eu însumi recunosc
propria-mi interioritate și atunci știu ce știu.
Este valabilă în acest caz maxima pascaliană
conform căreia „nu m-ai
căuta dacă nu m-ai fi găsit”.
În dialogul Menon,
Platon susține că noi ne
reamintim (anamnesis),
nu cunoaștem. Iată conversația dintre Socrate și
Menon: „spui că noi nu
învățăm nimic nou și că
ceea ce numim știință este
de fapt reamintire”. Socrate:
„spun că nu există învățătură, ci doar reamintire”.
Iar mai înainte, tot Socrate
susținea că „nu e de mirare
că el (sufletul) își poate
aminti despre virtute și
despre celelalte, cele pe
care le-a știut mai înainte
… Căci tot ce căutăm să știm și tot ce știm
nu e decât reamintire.” Căutarea, însă, este
declanșată de un stimul exterior care pune în
funcțiune un mecanism intern. Ambele sunt
atât de bine conectate, încât nu pot exista una
fără cealaltă. În dialogul Menon, sclavul necunoscător de carte ajunge să-și reamintească
ceea ce știa, prin întrebări succesive venite de

la un interlocutor. Dacă n-ar exista în el acele
cunoștințe lăsate în „adormire”, intervenția
interlocutorului nu ar avea niciun efect, cum
și cunoștințele sale, adânc acoperite și ținute
astfel în ascuns, dau substanță intervenției
interlocutorului ca factor extern.
Reamintirea poate fi declanșată de transcendent în care, astfel, omul își găsește locul
său ca spațiu de locuit, așa cum, în sufletul
omului, transcendentul își găsește locul său
privilegiat. În felul acesta trebuie gândit omul,
nu numai prin prisma fenomenologică în care
limita îi devine esență, făcând imposibilă ieșirea în nelimitatul ce stăruie în ceea ce este
marcat de limită. Gândirea dialectică, atât de
îndrăgită de Platon, nu ne permite să rămânem în fenomenologic, lipsiți de conexiunea
cu ceea ce ne transcende. Gândul omului trebuie să zboare spre limita ce se dezlimitează,
rămânând la sine. Sufletul omului trebuie să
prindă aripi pentru a străbate sferele infinite
ale lumii ce nu se oferă științei și pentru a
se descoperi pe sine ca ființă infinită în propria sa finitudine. Acesta este omul adevărat,
adică acea ființă care se dezlimitează continuu lăsând în urmă ceea ce îl limitează pentru
moment. Prind dezlimitare, omul rămâne la
sine, dar este o ființă interconectată la întregul
ce îl transcende și care, de fapt, îi constituie
adevărata sa imanență. Tendința spre transcendent este în echilibru cu tendința sa spre
imanență. Nu este posibilă tendința spre
transcendent, dacă omul nu se întemeiază pe
imanența sa, așa cum și invers, imanența sa
rămâne în „adormire” dacă transcendența nu
o trezește din somnul său adânc. ■

Proiectele lui ambițioase găsiră partizani
nu numai în Ardeal, dar încă și în Moldova și
Țara Românească”. Față de trădări, în general
atitudinea voievodului român este aceasta
(le cunoaște, dar face unele compromisuri
în baza interesului național): „Tocmai se
gătea Mihai-Vodă de a se apăra împotriva
năvălirei cu care îl amenința vezirul Ferhat-Pașa, când prinse veste de întâmplările
din Moldova și de cugetele ambițioase ale
lui Bathori asupra țării și domniei sale.
Dintru-întăi el nesocoti acele proiecte ale
unui aliat trădător și călcător de jurământ
și declară că își va apăra cu puterea drepturile, de se va atinge cineva de dânsele.
Dar stolul oștirilor turcești acum se pornise spre țară și, în acea primejdie, Mihai
simți nu numai că nu putea intra în luptă
cu Sigismund Bathori, dar încă că avea trebuință de ajutorul lui”.
Talentul descriptiv al autorului este evident
în prezentarea Transilvaniei. Criticul Dan Cristea consideră că „descrierea țării Ardealului
făcută de Bălcescu rămâne ca una dintre cele

mai frumoase și curate pagini scrise în limba tabloul cel mai încântător farmecă vederea.
română”. Metafora „gura de rai” din balada Stânci prăpăstioase, munți uriași, a căror vârMiorița își regăsește în acest fragment expli- furi mângâie norii, păduri întunecoase, lunci
înverzite, livezi mirositoare, văi răcoroase, gârle a căror limpede apă lin curge
printre câmpiile înflorite, pâraie repezi,
care mugind groaznic se prăvălesc în
cataracte printre acele amenințătoare
stânci de piatră, care plac vederii și
o spăimântează totdeodată. Apoi, în
tot locul, dai de râuri mari, cu nume
armonioase, a căror unde port aurul.
În pântecele acestor munți zac comorile
minerale cele mai bogate și mai felurite
din Europa: sarea, fierul, argintul, arama,
plumbul, mercurul, zincul, antimoniul,
arsenicul, cobaltul, tuteaua, teluriul și, în
sfârșit, metalul cel mai îmbelșugat decât
toate, aurul, pe care îl vezi strălucind
citarea oportună: „Pe culmea cea mai naltă a până și prin noroiul drumurilor. Astfel este
munților Carpați se întinde o țară mândră și țara Ardealului”.
Operele scrise de Nicolae Bălcescu și Alecu
binecuvântată între toate țările semănate de
Domnul pre pământ. (...) Oriîncotro te-i uita, Russo se pot citi astăzi, iar sentimentul de relavezi colori felurite ca un întins curcubeu, și xare, trăit de lectori, este propriu artei scrisului. ■
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Ironia ﬁlosoﬁcă,

onceptul de ironie, ca expresie distinctivă
a limbajului uman, a făcut obiectul unor
interpretări cel puțin parțiale sau tangențiale în operele literaturii universale, cu mai
mult sau mai puțină finalitate, deci și abordare,
filosofică declarată. Una dintre cele mai metodice
pertractări și mai explicite abordări filosofice care
vizează subiectul ironiei o reprezintă lucrarea teologului și filosofului danez Soren Kierkegaard
(1813-1855) intitulată relevant Despre conceptul
de ironie, cu permanentă referire la Socrate.
De-a lungul scurtei sale activități analitice
și cariere publicistice, Kierkegaard avea să se
consacre ca un gânditor și scriitor mai atipic,
cu o viziune originală privind problemele dezbătute, soluțiile propuse, dar și stilul personal.
Apelând de cele mai multe ori la pseudonime
diferite și sub o formă stilistică de un lirism straniu, în care poezia cea mai înaltă era dublată
de analiza cea mai profundă, teologul danez a
tratat cu atâta seriozitate și predilecție despre
sensul și (ne)autenticitatea existenței umane,
încât a devenit un veritabil filosof ce avea să fie
considerat părintele filosofiei existențialiste a
secolului XX. Metafizica lui de nuanță religioasă
a direcționat interesul filosofic spre zona unor
trăiri umane legate de iubire, neliniște, căsătorie, viață sau moarte, revelând avatarurile unei
conștiințe răscolite de o dramatică confruntare
cu sine pe drumul obținerii
existenței autentice. Susținând
că, datorită naturii ei evolutive, determinate, temporale
și schimbătoare, existența
umană nu poate fi exprimată de un concept general
și abstract, Kierkegaard a
refuzat să-și organizeze ideile
într-un sistem clasic și a respins treptat dar sigur filosofia
sistematică, abstactă și speculativă a lui Hegel.
În opera citată, autorul
afirmă că ironia filosofică
începe practic cu Socrate, care
s-a remarcat nu doar ca fin dialectician, ci și ca
un incomod ironist ce contesta ordinea stabilită, disprețuia realitatea empirică și pretindea
idealitatea. Comparat cu un înger al morții care
își rotește sabia distrugătoare asupra cutumelor, superstițiilor sau prejudecăților grecești,
Socrate și-a exercitat ironia caustică în toate sferele vieții, în toate dilemele epistemologice și-n
toate relațiile în care a fost implicat. Reproșându-le ironic sofiștilor că, deși se pricep bine la
vorbire nu se pricep deloc la convorbire, imputându-le deci strălucita elocință abstractă dar
inutilă, Socrate ridică ironia la rangul de artă
a dialecticii în special în dialogurile platonice
Banchetul, Protagoras, Phaidon sau Apărarea
lui Socrate. În cazul lui putem depista o ironie

Eseu

Mihai
DUȚESCU

ca motiv literar

de tip epistemologic, prin care se raportează
cu incisivitate la marile teme ale gnoseologiei
care vizează cunoașterea virtuții, a omului, a
înțelepciunii, a vieții sau a morții. Plecând de
la presupoziția asumată că tot ce știe e că nu știe
nimic, ingratul interlocutor se situa pe poziția
unui observator ironic și-a unui comentator
ignorant de unde reușea de fiecare dată să-și
încurce partenerii de dialog, să le demonteze
argumentele și să-i facă să-și denege convingerile inițiale.
În plan epistemologic, ironia socratică
se remarcă prin faptul că, deși oracolul de la
Delphi l-a declarat drept cel mai înțelept dintre
muritori, el se vedea cel mai neștiutor dintre ei,
de unde concluzia că prezumtiva înțelepciune
consta tocmai în faptul că, spre deosebire de
aceștia, el știa totuși că este un ignorant. Ironia sa
iritantă s-a evidențiat și pe parcursul fatidicului
său proces, când, fiind invitat să-și stabilească o
pedeapsă, a propus în mod sfidător să primească
răsplata de-a fi hrănit în pritaneu. Iar despre
moartea-i iminentă declară cu același sarcasm
imperturbabil că nu se teme de ea tocmai pentru
că nu știe exact ce este. La Socrate ironia se distinge ca libertate infinită și totală nepăsare a
subiectivității. Dacă esența ironiei rezidă într-o
identificare disimulată cu ceea ce vrea să combată, în enunțarea cam neserioasă a unor lucruri
serioase sau în aparența de-a fi
prins în capcană, specific ei este
însă faptul că nu-și dă masca jos
indiferent de circumstanțe. După
Kierkegaard, filosoful antic și-a
păstrat imaginea de ironist versat
și atitudinea acrimonioasă chiar
și-n fața celor mai importante,
grave sau dramatice aspecte ori
momente ale vieții. De unde
rezultă că, indiferent de natura
ei disimulativă ori satirică, ironia
socratică a reprezentat un fenomen controlat cu rol limitativ,
educativ, corectiv și chiar punitiv.
Ea comportă implicit un ineluctabil și provocator aer de superioritate, care nu
pretinde totuși o înțelegere imediată sau totală
a lucrului pe care vrea de fapt să-l escamoteze.
În opinia filosofului modern, conceptul de
ironie desemnează o negativitate absolută, este
un etalon abstract care nivelează totul și care nu
exprimă clar o idee ca atare, ci numai o sugerează
indirect sau voalat. Printr-o formulare demnă
de repertoriul socratic, el conchide despre ironie
că este serioasă în privința nimicului, întrucât
nu este serioasă în privința a ceva concret. Fiind
însă începutul absolut al vieții personale și determinația primă a subiectivității, ironia trebuie
luată în serios ca un fenomen specific umanului, ce are rol în dobândirea existenței autentice
prin subminarea falselor certitudini ale omului

Septembrie
Septembrie vine pe bicicletă,
se oprește la poartă
și-mi aruncă scrisoarea unei păsări,
pe urmă merge la vecina mea,
doamna Alexandrescu, care are 90 de ani
și-i aduce o epistolă de la bărbatul ei
care a murit luna trecută,
pedalează apoi mai departe
printr-o lumină de miere,
cu căștile la urechi și cu părul în vânt.
în septembrie aerul devine lichid
și cerul ne curge-n stilouri,
în septembrie îmi amintesc de copilărie
și de borcanele cu gem, ce delicii,
din păcate,
toți cei care mi-au făcut copilăria fericită
Au murit.
superficial. Iar Kierkegaard s-a dovedit și el un
veritabil ironist, care și-a îndreptat atacurile caustice în principal împotriva filosofiei lui Hegel și
a teologiei creștinismului bisericesc. În cazul lui
Kierkegaard se poate vorbi de o ironie predilect
existențialistă, care nu trebuie însă considerată
neserioasă sau lipsită de conținut. El propunea
drept condiții pentru trăirea unei vieți autentice
asumarea suferinței și-a tragicului existenței,
recunoașterea păcatului și-a valorii pozitive
a angoasei, acceptarea paradoxului credinței
iraționale și o permanentă raportare la Divinitatea discreționară. Adică o mistică a disperării
omului finit, care este percepută ca anacronică
și indezirabilă în raport cu standardele mult mai
comode ale individului secolului XXI.
Pare o adevărată ironie a sorții că exigențele
existențiale ale ironistului Kierkegaard, pe care
acesta le-a susținut însă la modul cel mai serios,
sunt întâmpinate astăzi cu o ironie impasibilă,
în timp ce abordarea aparent neserioasă a ironistului Socrate, care nu oferea nicio certitudine,
rămâne la fel de atractivă pe cât e de facilă și este
asimilată cu maximă seriozitate în pofida naturii
ei exclusiv ironice. Să reprezinte această situație paradoxală o culme a ironiei într-o societate
care pretinde totul dar care preferă nimicul? În
chestiunea aceasta, tot ce știu e că nu cunosc
răspunsul! Şi nu este o replică ironică, ci doar o
abordare socratică. Mă rog, presupunând că ar
putea exista abordare socratică lipsită de ironie! ■

Poezie

Destin
Mă porți...
Dintr-un pântec în altul,
din vechiul vis, într-un cânt nou.
Dinspre tărâmurile lui Hades
înspre o luntre a tăcerii
și mai apoi...
Într-un sunet de pântec,
ce aștri va naște
și zei ce vor țese odată cu noi
poveștile lumii, poveștile sacre,
de mult nerostite,
aproape uitate sau...
doar spuse-n șoapta
ce domol trece
dintr-un vis în altul.

Iertare Pământului
Sori căzători chipul își arată.
Preschimbă-te-n cer,
Preschimbă-te-n râu,
În amurgul acesta,
Pământul ne iartă.
Tu, râu tăcut ce aduci uitarea...
cu miile gânduri tulburi îți
dăruim,
Preschimbă-ne-n păsări,
Preschimbă-ne-n lotuși,
al Pământului suflu
adânc să-l simțim.

Scrisul Românesc
Tu, cer-oglindă-n care
sori căzători se arată...
Deschide-te,
prin tine să ne-amintim
să ascultăm Pământul,
în vechi cânturi de harpă și,
preschimbați în Îngeri,
să-l venerăm cum știm,
căci chiar acest amurg
e Semnul că ne iartă.

Despre Suflet
Pustiu îndărăt. Pustiu înainte.
Trupuri albe firav se leagănă-n vânt.
Departe, tot mai departe pare grădina vrăjită
Ce-și cheamă copilele printr-un nesfârșit
cânt.
Şi râu-i vrăjit.
Şi luntrea-i de aur,
ca sufletele ce în ea tăcut au pășit.
Stele mii scaldă-n blândă lumină
timpul, râul, luntrea…
dar și albele trupuri
ce cunosc doar din spuse tărâmul sortit.
Şi lunecă, lunecă netulburat luntrea.
Întuneric după întuneric încet despicând.
Însuși luntrașul îngână de-acum cântul grădinii
Înspre „neființă” copilele-lotus purtând.
Şi râu-i vrăjit.
Trupuri albe firav se leagănă-n vânt.
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Klaudia
MUNTEANU

„Unul e Visul. Şi noi suntem Unul.”
Se aud copilele în șoaptă spunând.

Despre Memorie
Zei ai readucerii-aminte,
în căutarea vechilor ancore de siguranță,
m-ați îndemnat mereu să privesc înspre
miezul cel negru al nopții,
înțesat la nesfârșit de poveștile
tuturor popoarelor trecute și viitoare.
Mi-ați spus cândva că
însuși Întunericul e desprins,
la rândul său, dintr-un alt miez,
unul strălucitor, solar,
din care răsar neobosit, noi și noi lumi.
Târziu m-ați învățat să ascult însă
cânturile sacre ale Şerpilor de Aur.
Grazie lor, noi, pământenii
am devenit adoratori ai Soarelui
ascuns în inima nopții,
iar acum… suntem pregătiți
să ne amintim
Trecutul și Viitorul în același timp. ■

PO EME
Derizoriul zilei
Nici vară nici toamnă
într-o urbe mică pe ale cărui străzi
ai da orice să te pierzi
duminica după-amiază
prin melancolia lividă
a caselor cu ziduri cucerite de iederă
dincolo de care auzi fie un pian
fie icnetele unor pui de pisică
Nici bucurie nici tristeţe
când strângi pe chip zâmbetul
ca pe-o curea în care te încingi
să mai poţi merge
acolo unde vrei tu să mergi
prin derizoriul zilei
sub o arcadă cu margarete unde zărești
cum ţine întreaga lume pe umeri
un Atlas copil

Vintage
Precum privești insectele prinse
între foile de sticlă ale ferestrei
așa se întâmplă uneori
să vezi cum suferă femeia ce nu te-a dorit
și mai suferi și tu încă o dată
și nimic subversiv ori excesiv

în aceste lașităţi vintage
unde suspinul se emancipează
iar declaraţiile se ramifică
de fiecare dată când ajungem aproape
de capătul lor
iar totul se întâmplă într-un trecut
mai prezent ca niciodată
sub o ghirlandă de globuri ce strălucesc
precum în petrecerile din Marele Gatsby
în care ne oglindim
foarte altfel chipul

Alexandru
CAZACU

și niciodată ochii tăi nu au fost
atât de albaștrii

Efectul Stendhal

Ce simplu ar fi dacă ai putea să definești
măcar partea văzută a binelui
în aceste întâmplări nocturn-anodine
Lebensraum
de lângă staţia de carburanţi a cartierului
cu nume italian
Tu încă mai spuneai că am putea reclădi
unde totul pare un troc
o întâmplare
cu produse de necesitate secundară
din amintirile disparate ale celor care
iar stelele zaruri ce se rostogolesc
au trăit-o
peste rezervorul camioanelor cisternă
în camera bad & breakfast unde buchetul
când găsești mai umane scuzele
de hortensii
decât explicaţiile
se zărește în ultimul cadru al vederii periferice
iar uitarea un șir alb de cadâne
și foarte aproape de inima noastră
ce traversează bulevardul
un fel de paradis a început să îmbătrânească
urmărite de farurile mașinilor
în care luceafărul a sclipit
Mobilierul standard al camerei
Un efect Stendhal se vor numi clipele acestea
cere un lebensraum ferestrelor
când o devoţiune anonimă
iar zborul pescărușilor parcă anunţă
face ca totul să existe ■
începutul unei glaciaţiuni
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Cronică literară

Scrisul Românesc

Cleopatra Lorințiu: „Mă întorc
cu umilință și lacrimi la poezie“

xpresivitatea, știința echilibrului între
introspecție și contrapartida realului,
disponibilitatea unui imaginar mereu
în alertă, apt să se sedimenteze în compoziții
rafinate, dense, prin gravitatea și dicțiunea
problematizării, par să facă parte din formula
talentului Cleopatrei Lorințiu. Desvrăjire,
luciditate bruscă, trezire într-o exterioritate
friguroasă, abuzivă, părăsită
de mister. Versul însuși devine
notație netă, decupaj halucinant, un fel de stop-cadru al
adevărului. Prinsă în rețeaua
de nuclee ale desvrăjirii
semantice, poezia Cleopatrei
Lorințiu se face tot mai montaliană. Prin tot mai multă
virtuozitate sau printr-un efort
al gândului, poeta ia parte la
o întâlnire esențială. Cu sine,
fără cruțare, împărtășind cititorilor o aventură poetică de
anvergură europeană.
Scriam, printre altele, și
aceste fraze în anul 2000 sub
titlul Ceaiul desvrăjirii într-o
carte a mea, Poezia română
între milenii. Dicționar de autori (Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 2002), despre câteva volume
ale optzecistei Cleopatra Lorințiu apărute la
editurile Cartea Românească și Dacia. După
aproape două decenii primim din partea poetei
o antologie masivă, ultraelegantă, cartonată,
cu aer de ediție a celor mai frumoase poezii tip
ne varietur, tipărită de Editura Şcoala Ardeleană, 2019, 382 p. Este vorba de un florilegiu
intitulat Anii scurți, ce răsfrânge obsesia și
anxietatea dimensiunii temporale, a trecerii
inexorabile a timpului („marele dușman este
timpul“), dar și a solitudinii, căreia poeta i-a
opus, cu credința de a o exorciza, dimensiunea spațială, rugându-se și trudind (ora et
labora!!!) în cele mai diverse locuri, presa
scrisă și televiziune, și călătorind în Europa și
la antipozi, în prezent fiind director adjunct al
filialei ICR de la Tel Aviv.
Așadar, în Anii scurți ne reîntâlnim cu
savuroasele poezii vârstate de noblețea elegiei, de priveliști transilvane și nu numai, de
desene interioare din cărțile care au făcut din
Cleopatra Lorințiu copilul teribil al anilor optzeci și despre care au scris peste 40 de critici,
dintre care îi amintim cu cuvenita deferență
pe Al. Piru, Cornel Regman, Marin Sorescu,
Radu G. Țeposu, Ion Murgeanu, Ion Oarcășu, Valentin F. Mihăescu, Lucian Chișu,
Petru Poantă, Adrian Popescu, Grete Tartler.
Deci după cunoscutele Peisajul din care lipsesc, Terasa cu oleandri, Aproape imaginară,
și după o întrerupere de 7 ani, va apărea abia

în 1994 Ceaiul amanților. Îi va urma Simplă
suflare. Souﬄe Éphémère. Anii scurți cuprinde,
pe lângă cele peste 20 de pagini de referințe
critice, și o seamă de inedite transcrise sub
genericul „Orionide”.
Ne vom referi pe scurt la cele mai recente
texte, în care revine ca un laitmotiv ideea fericirii și a iubirii ce nu există decât sub chipul
unei suave rugăciuni, a unei
iluzorii libertăți a gândului,
a unei fragede cruzimi sau
convalescențe. „Iluzia că
mai suntem“ este pentru
poetă acel viaticum, cum
spuneau latinii, hrana,
pulsul și cifrul pentru călătoria pe aleile hyacintului:
„Toamna răvășește/ frunzele pentru mine, răstoarnă
dorul de tine/ peste toate/ Şi
cântă. Cântă/ ultima oară./
Lasă-mă să rămân așa!/ Să
trec spre ce spui/ cu gândul
la tine/ cu puținul mister
îmbătat/ așternut printre
frunzele foșnitoare/ ale
arțarilor./ Lumea se termină, lumea arde-n război,/ lumea, iluzia că
mai suntem“.
În ciuda acestui soare îndoliat al melancoliei, al unui trecut nefericit sub zodia firului
de salcie răvășit de furtună, Cleopatra Lorințiu are forța și resursele sufletești de a-și lua
revanșa, de a se reinventa, de a-și recupera
creativitatea și imaginarul sub razele soarelui vital al descinderii în prezent, precum un
arbore ce-și autogenerează clorofila, conștientă
fiind totuși de statutul său, nicicând același, de
odinioară: „Scrie ceva cu sufletul tău de acum./
El nu va mai fi niciodată la fel./ O corolă de
zorea întârziată,/ rămasă printre brume/

păstrându-și delicata prospețime“. Se conturează astfel un fel de estetică a resurecției prin
remediul homeopatic al fugii de sine, al fugii
de gânduri, al fugii de pe crucea eșecului: „Un
eșec mult dorit salvator/ un videoclip unic distrus/ în care tu te sprijini de canatul ușii și mă
privești/ fără ca eu să bănui/ fără ca logica să
funcționeze: legi nescrise/ potriviri/ ironii ale
sorții și scurte declanșări miraculoase/ emoții
împrăștiate cum puful de păpădie“.
Rememorarea unei vieți călăuzite de
mirabilele partituri poetice din cărțile anilor
optzeci-nouăzeci, „materiale magnetice“ cum
le numește poeta, constituie definiția însăși a
Speranței, a acelei Vita nova dantești, semn că
armonia și euritmia cântecului nu s-au pierdut
de tot, căci „Mai trăiește doar ceara uscată./
Curajul acesta tăcut“.
Şi totuși ultimele o sută de pagini ale cărții
sunt scrise în tonalitatea minoră a compozițiilor unor Chopin, Brahms sau Mahler, înrudite
fiind cu cărțile de pe urmă ale marelui anglist
și poet Mircea Ivănescu. Motivele unor clipe de
viață ale cuplului, devenite remember îndoliat,
asfințit autumnal, abandon, durere și moarte
sunt recurente: „(…) Ciudata aplecare spre
confesiuni,/ în scurte poeme/ trimise spre
nimeni spre nicăieri/ bumerang de-ncercare/
urzică moartă în glastra abandonată.// Toate au
un sfârșit./ Obișnuit cu aceasta, gândul străbate
haihui/ plictisit de atâta durere/ spațiul timpul/
dintre-ntâlnire și moarte./ Un chibrit ipotetic/
aprins la-ntâmplare, atunci”.
Cleopatra Lorințiu, poeta oleandrilor înfloriți, confirmă și prin această carte a unei vieți
așa cum a fost, că încă de la debut a anticipat, stilistic și estetic vorbind, poezia acestui
mileniu: epico-dramatică, împodobită cu
nestematele metaforei și oximoronului în chip
de lacrimă sau sacru bob de rouă în dimineața
dintâi a Genezei. ■

Cărţi primite la redacţie
• Eugen Negrici, Simulacrele normalității, Ed. Humanitas, București, 2019, 184 p.
• Theodor Codreanu, Hyperionice, Colecția „Eminesciana” nr. 98, Ed. Junimea, Iași, 2019.
• Cleopatra Lorințiu, Anii scurți, Ed. Şcoala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2019, 384 p.
• Radu Paraschivescu, Fluturele negru, Ed. Humanitas,
București, 2019, 328 p.
• Katrine Marçal, Cine i-a gătit cina lui Adam Smith?
O poveste despre femei și economie. Traducere de Dan Crăciun, Ed. Publica, București, 2016, 248 p.
• Meir Shalev, Roman rusesc. Traducere de Gheorghe
Miletineanu, Ed. Univers, București, 2015, 466 p.
• Alexandru Cazacu, Mesaje pentru Iulia. Versuri, Libris
Editorial, Brașov, 2019, 94 p.
• Ionuț Caragea, Iubirea mea abisală. Poeme. Convorbiri
despre Gary, Ed. Fides, Iași, 2019, 84 p.
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Scrisul Românesc

Lecția lui Dodin

ntâlnirile anterioare cu arta ilustrului
regizor rus Lev Dodin, prilejuite de festivalurile internaționale de teatru de la
Craiova, Sibiu și București, mi-au construit
un foarte promițător orizont de așteptare
în megafestivalul sibian din acest an, când
aveam să trăiesc satisfacția de a fi „martor
tăcut la cele întâmplate” în spectacolul său

intitulat provocator dar perfect motivat
„Hamlet”-ul lui Dodin. Asta, cu atât mai
mult, cu cât la conferința de presă, Dina
Dodina, nepoata și colaboratoarea regizorului rus, directorul Teatrului „Maly Drama”
din Sankt Petersburg, a mărturisit că era
pentru prima dată, după trei ani de la premieră, când spectacolul a putut fi găzduit peste
hotarele țării, sibienii reușind să asigure dificilele soluții tehnice de montare, neîmplinite
în cazul altor festivaluri prestigioase din
lume! Așteptările mele s-au împlinit, însă,
cu brio atât prin spiritul contemporan, prin
vitalitatea excepțională, emoția fierbinte,
plăcerea surprizei și adevărurile profunde ale
acestui spectacol considerat „testamentar”
chiar de realizatorii lui, cât și prin trăirile
de astăzi ale regizorului ajuns la venerabila
vârstă de 75 de ani, când, cum afirma chiar
Dina Dodina, „am devenit pesimiști pentru
că lumea contemporană nu ne-a dat prea
multe motive de optimism”.
Înlăuntrul textului, regizorul nu se sfiește
să introducă idei consensuale din Saxo
Grammaticus, Raphael Holinshed și Boris
Pasternak, ori succinte fragmente din alte
capodopere ale celebrului dramaturg, alcătuind acest discurs artistic complex, proaspăt și
devastator, adecvat unui spectacol „de autor”,
cu o puternică și memorabilă individualitate.
Acest sentiment este sporit și prin surprinzătoarele distanțări sau reducții în raport cu
textul bine cunoscut. De pildă, unele replici
sunt puse în gura altor personaje decât cele
știute, Polonius va încredința Regelui scrisorile primite de Ofelia de la Hamlet, preluând
astfel „sarcina” lui Laertes, prea bunul Horatio
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Teatru

Teatru

este interpretat de unul dintre actorii trupei
ambulante, în vreme ce momentul „căinței”,
când Claudius, uzurpatorul tronului, nu
poate să îngenuncheze, este întrupat de un
alt actor al trupei ambulante, scena prezentată
de aceștia în fața prințului, spre a-i câștiga
încrederea în puterea lor și a teatrului, în
general, nu este inspirată din „tragicii greci”,
așa cum o cere textul, ci din
„Regele Lear”, iar dialogurile
dintre Hamlet și Ofelia, ori
dintre Claudius și Gertrude,
ne amintesc uneori de clipele
iubirii înfierbântate de pasiune din povestea lui Romeo și
a Julietei sale. În ciuda acestui
carusel al surprizelor, care se
afirmă din start, prin tangoul
de o rară senzualitate ce îi
cuprinde înlănțuiți pe Gertrude
și Hamlet, sau irumpe o dată cu
rostirea monologului „a fi sau
a nu fi” de către prinț printre
dezmierdările generos oferite
de Ofelia, spectacolul impune prin coerență
și cursivitate, prin noi conotații și tâlcuri ivite
din miezul textului shakespearian, la care se
adaugă, așa cum ni s-a deslușit pe scenă și în
acea conferință de presă, amprente delicate și
dureroase țesute „din sufletul, gândul, sângele
și nervii regizorului”.
Decorul (Alexandru Boronski) descoperă imaginea unui șantier în construcție,
cu o schelă metalică bine ascunsă sub cei trei

după altul, acoperiți deîndată cu plăci dreptunghiulare de lemn, totul transformându-se
parcă într-un secret cimitir, acoperit și el în
cele din urmă de un imens „covor” negru și
lucios, pregătind îndoliata sărbătoare a sosirii triumfătorului Fortinbras. Histrionismul
este cel care precede ultimele clipe de viață ale
prințului, vegheat de privirile triste ale „actorilor”, când amintirea lui Yorik înnobilează
vremelnic și conferă sangvinitate trăirilor
sale, ca un punct terminus al „cutremurului”
din ființa lui, ivit chiar în timpul pregătirii
„cursei de șoareci”, acolo unde s-a născut
germenul răzbunării teribile, prefigurând adevărul că „violența naște întotdeauna și mai
multă violență”.
Dincolo de pecetea actuală și viguroasă
conferită acestei violențe, nu numai la nivel
individual dar și colectiv, prin incriminarea
conflictelor dintre norvegieni și danezi, acest
spectacol mi s-a părut performant în primul
și în ultimul rând prin stranietatea și contrarietatea trăsăturilor caracterologice, greu de
stăpânit ori și mai greu de armonizat, pe care
ni le oferă personajele principale, în frunte cu
Gertrude (Ksenia Rappoport) învăluită de un
ghem de aspre judecăți și de insolite motivații, cu Hamlet (Danila Kozlovski) cel oscilând
între revelațiile umanismului și nebunia
teroristului, cu Claudius (Igor Chernevich),
deschis și el autoanalizei propice unor atitudini mai puțin belicoase, cu Ofelia (Ecaterina
Tarasova), cercetată de pulsațiile erotismului
adolescentin, dar grăbită să dezavueze vehe-

„pereți” de pânză albă, ce se vor prăbuși în
final, dezgolind violentul spectacol al morții,
cu vinovăția crimei asumate de toți protagoniștii, cu un Hamlet victimă și călău, ca o
efigie supremă și postmodernistă a proliferării
victorioase a Răului și a Nebuniei. Podeaua
are aspectul unui uriaș fagure sau a unei table
de șah, găzduind „cursa de șoareci”, cu alveolele adânci în care eroii se vor prăbuși unul

ment lipsa de pudoare a Reginei, și, în fine,
cu razele de umanitate și de forță interogativă aduse în acest univers sumbru de actorii
ambulanți. Cât de simplu, de măreț și de
îndumnezeit pare teatrul slujit de toți acești
interpreți! Cât de greu este să uiți sentimentul
generat de acest spectacol ce îți reamintește
că trăim într-o lume poate mai putredă decât
Danemarca nefericitului Hamlet! ■
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nul 1956 a fost unul crucial pentru
istoria Teatrului Naţional Craiova.
Cu puţin timp înainte, un număr de
doisprezece importanţi actori craioveni fuseseră îndepărtaţi, se pare din motive politice, și
împrăștiaţi în mai multe teatre din ţară, sărăcind
și slăbind colectivul craiovean numeric și valoric. În acel timp, la nivelul Ministerului Culturii
și Ministerului Învățământului se studia posibilitatea ca având în vedere calitatea artistică
excepţională a absolvenţilor promoţiei 1956, un
mănunchi al acestora să rămână împreună și să constituie nucleul unui viitor
teatru, ca loc al preconizatei noi instituţii fiind în discuţie orașul Sinaia. Se
renunţă la această idee a înfiinţării unui
alt teatru și o mare majoritate a absolvenţilor promoţiei 1956, una strălucită,
intrată în conștiinţa teatrului românesc drept „promoţia de aur”, solicită,
împreună cu dascălul lor, regizorul Vlad
Mugur, repartizarea la Teatrul Naţional
Craiova, o instituţie care își sărbătorise
de curând Centenarul.
Sosesc la Craiova Gheorghe Cozorici,
Constantin Rauţchi, Amza Pellea, Victor
Rebengiuc, Dem. Rucăreanu, Eliza Plopeanu, Silvia Popovici, Sanda Toma. Aceștia, cu
talentul, tinereţea și entuziasmul lor, aduc un
nou suflu în bătrânul teatru craiovean, alăturându-se unor actori vârstnici precum Remus
Comăneanu, Ovidiu Rocoș, Manu și Madelaine Nedeianu, Margot Boteanu-Păcuraru, Ilie
Cernea, Richard Rang, Costică Ionescu, Florica
Nicolescu sau mai tinerii Vasile Constantinescu,
Angela Bârsan, Paula Culitză, Constantin Sassu,
Nicolae și Rodica Radu, Maria Ciochină, Iancu
Goanţă, Mircea Bohoreanu și Ion Marinescu.
Primele spectacole ale noii echipe vor fi
fosta producţie pentru examenul de diplomă
al proaspeţilor veniţi, Bărbierul din Sevilla de
Beaumarchais și Bunbury (Ce înseamnă să fii
onest) de Oscar Wilde, în care în rolurile vârstnicilor din ambele piese vor fi distribuiţi vechii
actori ai teatrului. Simbioza este una aproape
perfectă. Premiera spectacolului Bunbury are loc
cu câteva zile înaintea Crăciunului, în decembrie 1956. În prima parte a lunii ianuarie 1957,
Teatrul Naţional Craiova întreprinde un turneu
în Capitală. În faţa unor săli arhipline, în care se
vor afla printre spectatori nenumăraţi oameni de
teatru, Bunbury realizează un adevărat triumf.
Revista „Teatrul”, fondată cu puţin timp
înainte, în cursul anului 1956, avându-l drept
prim director pe nimeni altul decât marele dramaturg, prozator și teoretician Camil Petrescu,
publică în numărul 3 din 1957, o cronică de-a
dreptul impresionantă, cu titlul O surpriză și
câteva probleme, din care reproducem fragmentul de început: „Succesul repurtat în Capitală
de recentul turneu al mult încercatului teatru
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Promoția de aur
din 1956
craiovean a constituit – în afară de entuziasmul
și desfătarea cu care ne-a copleșit spectacolul
oferit (Bunbury de Oscar Wilde) – și un prilej
de meditaţie și analiză. Pentru lumea teatrului
nostru, realizarea artistică a copiilor lui Vlad
Mugur nu înseamnă numai un succes, un
triumf. Mai mult decât atât, în politica noastră
artistică, contează lecţia, demonstraţia care a
avut loc. Vlad Mugur a dovedit pe concret că
un regizor dotat și conștiincios poate face artă
de calitate oriunde: chiar și în provincie. Şi a mai

Promoția de aur 1956, la aniversarea a 25 de ani (1981)

dovedit că, pentru a realiza un spectacol bun,
nu e nevoie de o distribuţie cu palmares; tineri,
abia ieșiţi de pe băncile institutului, pot deveni
vedete atunci când crudul lor talent încape pe
mâna înţeleaptă a unui regizor care știe să fie și
artist și pedagog. Vlad Mugur a făcut, într-un
anume fel, pionierat artistic la Craiova. Pentru
acest fapt, la meritele sale de om de teatru, trebuie să adăugăm pe cele care rezultă din calitatea
de profesor și cetăţean. Saltul calitativ al craiovenilor se datorește în cea mai mare măsură
faptului că un grup de studenţi (excelenţi ca
talent și școală) au continuat să lucreze, pe scenă
cu profesorul care i-a crescut și educat. Se știe,
absolventul institutului nu e un actor format; nu
are o personalitate definitivă, un stil de joc, o
specializare în direcţia anumitor roluri. De cele
mai multe ori, e o simplă potenţialitate, un fel de
materie primă a artei scenice. Totul depinde de
cel care îl ia în primire în primii ani de activitate.
În acești ani, îi cresc aripile: aripi de ceară sau
aripi adevărate. Rebuturile scenelor noastre sunt
de multe ori asemenea talente ratate, victime
inconștiente ale unor proaste îndrumări. Şi când
se ratează talentul, când se falsifică vocaţia și
entuziasmul, apar, ca o necesară compensaţie
psihologică, cabotinismul și oarba invidie. De
aceea, exemplul preţios al teatrului din Craiova
trebuie să ne dea de gândit. Viitoarele repartizări ale absolvenţilor institutului ar fi bine să
ţină cont de această experienţă. Mai mult, n-ar
strica deloc să se ia în studiu problema menţinerii contactului acestor absolvenţi cu maestrul (și
implicit, cu stilul) care i-a fost format și crescut”.

Teatru
Această excepţională cronică privitoare la
turneul bucureștean al Teatrului Naţional Craiova, apărută în revista „Teatrul” nr. 3 din 1957,
poartă semnătura lui Ion D. Sîrbu.
Ion D. Sîrbu, fost student al lui Lucian Blaga
și al lui Liviu Rusu, membru al Cercului literar de la Sibiu, ajuns conferenţiar la Catedra
de Estetică a Universităţii din Cluj, trimis apoi,
pentru „neînregimentare”, profesor la două școli
elementare din regiune și după aceea la un liceu
clujean, ajuns la București în 1955 secretar de
redacţie la „Revista de Pedagogie” și, odată cu
înfiinţarea Revistei „Teatrul”, devenit cronicar
dramatic. Cu foarte puţin înaintea scrierii cronicii la spectacolul craiovean Bunbury, lui Ion D.
Sîrbu îi apărea în numărul din decembrie 1956,
o altă cronică, cu titlul Grandoarea și servituţile
debutului, referitoare la piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan și spectacolul Teatrului
Naţional din București, în care Ion D.
Sîrbu își exprima rezervele sale faţă de
text și de artificialitatea acestuia.
În același număr 3 din revista „Teatrul”, în care apărea cronica lui Ion D.
Sîrbu la spectacolul craiovean, va începe
și o campanie de presă îndreptată împotriva acestuia, purtată în principal de
colegii săi, redactorii Andrei Băleanu,
Horia Bratu și Henri Zalis, sprijinitori
ai lui Alexandru Mirodan.
În articolul Judecata de valoare,
factor esenţial sau Despre dogmatism
în arta dramatică, Henri Zalis scria cu
viziune estetizant-proletară: „Desfacerea
elementelor alcătuitoare ale articolului lui Ion
D. Sîrbu era necesară, oportună. Oarecum, voi
reveni și eu la materialul iniţial, în măsura în care
simt nevoia să mai adaug unele precizări, să-mi
exprim puncte de vedere (în acord cu Andrei
Băleanu și Horia Bratu) și cu osebire să semnalez
în cele ce urmează implicaţii mai largi ale problemei dogmatismului în critica dramatică. (…)
Ion D. Sîrbu a comentat defectuos Ziariștii. El nu este atât un dogmatic, pe cât a căzut
prizonierul unei exagerări dogmatice ivită din
aplicaţia osificată și absolutizantă a unor reflecţii
valabile relativ. Slăbirea discernământului critic
înlesnește pătrunderea pernicioasă a tiparelor
dogmatice, mai cu seamă când, atrași de alte
probleme, uităm că dogmele și canoanele nivelatoare își fac loc acolo unde atitudinea critică faţă
de ele se estompează, iar concesia, compromisul
ideologic, se substituie intransigenţei. Concluzia se impune de la sine: cu evaluările voalate,
imprecise, nu poate exista conciliere”.
În 1957 moare Camil Petrescu, ceea ce
a permis după părerea noastră dezlănţuirea
camarilei împotriva lui Ion D. Sîrbu. Conjugând incriminările și înfierările purtate pe mai
multe planuri cu ajutorul politrucului Leonte
Răutu, după cele spuse de Ion D. Sîrbu, rudă
a lui Alexandru Mirodan, cu „omisiunea de
denunţ” a lui Ştefan Augustin Doinaș și a lui
Marcel Petrișor și cu acuza de a fi scris piesa
Sovrom cărbune, lui Ion D. Sîrbu i se intentează
procesul care va aduce la început condamnarea
la un an de închisoare, ajungându-se în final la
7 ani de detenţie. ■

Eseu

M

Scrisul Românesc

Nr. 9 (193) ♦ septembrie 2019

De la benzi desenate
la studii teologice aprofundate

ira Davidoglu s-a născut pe data de 14
mai 1923 la București, într-o familie mixtă,
româno-elenă. Își petrece copilăria într-un
mediu intelectual, vorbind franceza din familie şi
dobândind o solidă cultură. Talentată la desen și
dornică să supravieţuiască restriștilor războiului,
se adresează scriitorului N. Batzaria, directorul
revistei „Universul copiilor”. Acesta scrie scenariul
serialului de benzi desenate Povestea vestitului cântăreţ Florea, care apare în paginile revistei începând
din octombrie 1941, fiind semnat de „domnișoara
Mira Davidoglu” (avea vârsta de 18 ani!).
Anul următor colaborează la noua publicaţie „Graiul copiilor”, o revistă de propagandă
pentru copii și tineret, editată bilunar (ulterior
lunar) de Ministerul Culturii Naţionale şi al
Cultelor. Primul număr apare la 1 mai 1942.
Sunt publicate articole, povești şi poezii
patriotice, exaltând faptele de vitejie şi
patriotism ale militarilor români. Chiar din
primul demarează serialul de bandă desenată
Ionică Grozavu, scenariu Ion Cheșca, desene de
Mira Davidoglu care, de altfel, semnează majoritatea ilustraţiilor revistei. Acest serial, despre
un băieţel care vrea să fie aviator și, în lipsă de
avion, folosește o barză pentru a „bombarda”
cu pietre bolșevicii, va domina primul an de

keanos
Revista Steaua (nr. 7/2019) a aniversat, de
curând, 70 de ani de la apariție. Prezentul număr
se deschide cu un editorial semnat de Adrian
Popescu și conține o multitudine de
articole dedicate culturii și literaturii
românești, dar și radiografii sociale
și politice. În acest sens, vizita Suveranului Pontif în România, ce a avut
loc recent și se constituie într-un
eveniment de certă importanță a
fost surprinsă în analizele semnate de
Nicolae Mareș, Titu Popescu și Ion
Buzași. Marcarea aniversării celor 70
de ani este realizată printr-un dosar
ce cuprinde texte semnate de Gelu Hossu și Virgil
Mihaiu – Revista «Steaua» între politică literară
și literatură politică II: 1964-1967 și Mult-râvnita
oază întru frumusețe – articole ce surprind (și
cuprind) premisele unei activități culturale, intelectuale și publicistice de amploare, reliefând, în
același timp, conflictele care se pot ivi între social,
politic și cultural. Despre personalitatea criticului Constantin Cubleșan, care a împlinit recent
vârsta de 80 de ani, scrie Ion Pop în articolul
intitulat Câți ani, atâtea cărți, evidențiind astfel
prodigioasa activitate publicistică a autorului și
capacitatea acestuia de a concepe proiecte originale și de certă apertură teoretică – o multitudine

23

Dodo
NIȚĂ

apariţie al revistei (la un moment dat apare ca
personaj chiar tânărul Regele Mihai).
Mira Davidoglu va mai desena povestea în
imagini Vara, versuri de Şt. O. Iosif (1943) și La
gura sobei, versuri Vasile Alecsandri (1944), înainte ca revista să-şi înceteze apariţia, în iulie 1944.
În toamna anului 1945
artista participă, pentru prima
(şi ultima) oară la Salonul
Oficial de Desen, Gravură, Afiş,
semn al recunoaşterii oficiale
a talentului său. În aceeaşi
perioadă numele său apare, alături de cel al Monicăi Lovinescu,
buna sa prietenă, în cadrul grupului de teatru experimental
„Les Chameaux” de pe lângă
Institutul Francez din București.
În 1946 se stabilește, împreună cu mama sa, la Paris (vor
primi cetăţenia franceză în 1959). Face studii
de drept și contabilitate și lucrează la diverse
întreprinderi industriale și comerciale din regiunea pariziană. În paralel pictează, expune în
cadrul unor saloane de artă și vinde tablouri,
pe care le semnează Mira Davy.
În anii 70 Mira Davidoglu dispare de pe

simeze și, în general, din viaţa laică. Monica
Lovinescu va scrie despre ea: „Şi-a pierdut
vocaţia de pictor, ca şi propria-i persoană,
într-un Paris unde a dispărut fără urmă” (În
volumul La apa Vavilonului).
De fapt Mira Davidoglu îl va (re)descoperi pe Dumnezeu și-și va
consacra tot restul vieţii studiilor teologice, publicând
în reviste de specialitate,
începând din 1976 și până
în 1993. Mai întâi în revista
„Matines”, a Monseniorului
Ducaud-Bourget, ulterior în
La Voie (a cărei fondatoare
și directoare a fost, vreme de
24 de numere). Toate aceste
studii, considerate foarte
importante de unii teologi
catolici francezi, vor fi reeditate în volume de editura Saint Remy (2011):
Etudes et écrits publiés de 1977 à 1993: Pour la
défense de l’Eglise, gardienne de la foi; Analyse
logique de la these dite de Cassiciacum.
Bolnavă, după o suferinţă de 7 ani, timp în
care nu a mai putut scrie sau picta, Mira Davidoglu s-a stins din viaţă pe data de 7 aprilie 2001. ■

de monografii consacrate unor autori clasici sau,
din contră, avangardiști, precum Eminescu, Slavici, Caragiale, Pavel Dan sau Urmuz –, dar și
intensa colaborare editorială. Delia-Simona Creți
publică articolul Sorescu, Stănescu, Cărtărescu, o
cronică pe marginea unui volum original semnat
de D. Sam Abrams – Între Beckley și București.
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Mircea Cărtărescu, citiți la Barcelona de un critic
american – despre care afirmă că:
„lectura minuțioasă a cărții transportă însuflețirea umană într-o
perspectivă nouă asupra realității
estetice”. Un amplu eseu dedicat analizei poeziei și operei critice a lui Ady
Endre este publicat de Cseke Péter.
Revista cuprinde, de asemenea, și un
considerabil număr de cronici cinematografice, pe marginea proiecțiilor
din cadrul festivalului TIFF, ediția 2019.
Revista Ateneu (nr. 56, iulie-august/2019)
se deschide cu editorialul Mergem mai departe,
semnat de Carmen Mihalache, actualul director al publicației, prin care
marchează 55 de ani de la întemeierea seriei noi, inițiată de Radu
Cârneci, continuatoare a „Ateneului
cultural” fondat în 1925 de George
Bacovia și Grigore Tabacaru. Despre
publicația băcăuană se pot afla multe
lecturând cuvintele de salut ale unor
conducători de reviste culturale din
țară solicitate de redacție, între care

Gabriela Adameșteanu, Magda Cârneci, Dumitru Brăneanu, Rodica Lăzărescu, Gellu Dorian,
Florea Firan, G. D. Zeletin, Alexandru-Ovidiu
Vintilă, Adrian Dinu Rachieru, Cristian Livescu,
Nicolae Panaite, Dumitru-Augustin Doman,
Ovidiu Genaru, Cornel Ungureanu, Cassian
Maria Spiridon, Doina Cernica, G. Th. Ciobanu,
Ioan Dănilă ș.a., toți relevând modernitatea,
spiritul critic și orizontul european al revistei.
Deși număr festiv, redacția a urmărit să păstreze
rubricile de bază ale publicației fiind reprezentate poezia, proza, eseistica și mai ales critica și
istoria literară. Un interesant dialog între Adrian
Jicu și Ovidiu Genaru cu genericul „Ateneul” a
fost o „gașcă” de rebeli ca, din neatenție, s-au luat
cu literatura, sau Secvențele unei amintiri. Radu
Cârneci de Ion Buizași atrag imediat atenția, la fel
și comentariu critic Trebuiau să poarte un nume
care se referă la vol. Zugzwang sau Strada cu o
singură istorie de Adrian Alui Gheorghe, o carte
interesantă despre constrângerea trăsăturilor
de caracter (Zug-mutare, zwang-constrângere).
Academicianul Alexandru Boboc își
continuă eseul Eminescu și filosofia
modernă. Spațiul poetic și lumi „posibile” prin care urmărește în cadrul
temei câteva aspecte ale prezenței
gândirii lui Leibnz în configurarea
spațiului poetic eminescian și a dispunerii timpului ca timp al creației,
concluzionând că opera lui Eminescu
aduce „imaginea creatorului total”. ■
Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Icoane repovestite

M

sau Breviar de rugăciune pictată

ihai Nistor ne dă prilejul redescoperirii, l-am văzut evoluând în zone
anodine în care artistul se autocantonase într-un orizont cordial, temător
parcă să nu „supere”, și, nu supăra, nu contraria, nu gesticula, puțin lipsea să atingă
anonimizarea perfectă; l-am văzut într-o
altă etapă, exersând stilul combinațiilor
cromatice aleatorii, când artistul implicat
într-un joc al întâmplării este solicitat mai
ales în selectarea unei anumite secvențe cromatice întâmplătoare în defavoarea alteia.
Intervențiile ulterioare pe subiect erau atât
de discrete încât nu reușeau să deturneze
scurgerea cromatică astfel încât aceasta să
devină suficient de încărcată în semnificație.
Astăzi Mihai Nistor prezintă o suită complet diferită. Ca să pictezi icoane, în accepția
mea, nu trebuie să fii neapărat artist, este
suficient să stăpânești meșteșugul, să cunoști

Maica Domnului din Vladimir

Maica Domnului „Rugul aprins”
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perfect codurile de exprimare creștin ortodoxă și să fii, și aici vine lucrul cel mai greu,
să fii cu adevărat un bun creștin. Fiecare zi
dedicată zugrăvirii unei icoane te apropie
tot mai mult de Dumnezeu, vei fi tot mai
aproape de adevărata credință, este un mod
special de a te apropia de Creator similar
rugăciunii practicate de ermit.
Ce vedem pe simezele Galeriei Arta
din Craiova (unde recent a expus lucrările
sale), sunt replicile unor icoane încărcate
de dramatismul credinței în timpuri în care
desprinderea de păgânătate presupunea un
gest de curaj extrem, vecin de multe ori cu
jertfa propriei persoane ori a celor apropiați. Avem în expunerea de față replicile
unor icoane care au făcut cândva minuni,
icoane înconjurate de nimbul sfânt al unor
întâmplări stranii. Aceste icoane, fiecare cu
povestea ei fabuloasă, cu siguranță atunci
când au ieșit din mâna meșterului zugrav
erau doar plămada simplă a dragostei unui
om pentru Creatorul său și cu siguranță nu
au fost de la început creatoare de miracole.
Icoana pentru mine este într-un fel calea
de urmat arătată celui ce crede, pentru ca
ruga lui să fie mai bine înțeleasă. Icoana
poate fi asemănată, dintr-un punct de
vedere parțial și simplificant, drept un filtru
al rugăciunilor noastre, filtru care păstrează
simbolice urme fine după fiecare invocare
a Divinității, urme care în timp se constituie în straturi de sacralitate care la un
moment dat își pot revărsa preaplinul de
har asupra unora vrednici sau nevrednici
aflați în nevoie. Nu mă aștept, după cum
nici nu exclud ca vreuna dintre icoanele pe
care Mihai Nistor ni le așază în față să fie
vreodată făcătoare de minuni, depinde de
cei care se vor ruga la ele, depinde de cum
se vor ruga și depinde pentru ce se vor ruga.
Mihai Nistor este zugrav cu state vechi
de meșteșug bisericesc, spun asta pentru că
este artist restaurator al Muzeului de Artă
din Craiova, are în urmă o carieră care își
numără anii în decenii. De o viață el redă
ființă și strălucire unor lucrări ce păreau definitiv pierdute, că a fost vorba de pictură de
șevalet, de icoane ori de pictură monumentală bisericească cu tenacitate și uneori cu
încrâncenare reașază pe simeze ori pe ziduri
de lăcașe de rugăciune capodopere pierdute.
Aici avem de-a face cu o readucere în
actualitate a câtorva povești uitate. Ceea ce
în cinematografie se numește „remake” face
Mihai Nistor cu aceste povești despre icoane.
El știe să se apropie de subiect cu smerenia,
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Plângerea lui Iisus

Maica Domnului din Cazan

cu sfioșenia, cu bună-voirea necesară unui
astfel de demers. Are mâna și ochiul exersat în astfel de manopere, nu are ezitări, nu
încearcă experimente, nu are nedumeriri ori
momente de rătăcire, Mihai Nistor este egal
cu sine de la prima la ultima lucrare, răspândește în jurul său din prima clipă o pace
binefăcătoare, o lumină favorabilă, un calm
prielnic. Înțelege în mod profund icoana, știe
la modul esențial care sunt regulile de urmat
și mai presus de toate are tenacitatea gravă a
apropierii intense de Dumnezeu prin pictură.
Nu știu dacă poate rosti rugăciuni prin
viu grai, dar cu siguranță poate rosti rugăciuni în limbaj plastic, așa că Mihai Nistor te
invit, îți solicit chiar, roagă-te și mai departe
pentru noi, zugrăvind nădejdea, milostenia și iertarea noastră, pentru că știi cum,
pentru că poți și pentru că meriți. ■
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