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ersonaj controversat și nonconformist, cu o biografie
senzațională de aventurier,
pasionat de călătorii până la obsesie, Panait Istrati face o figură aparte
în literatura română, afirmându-se
la vârsta de 40 de ani ca „prozator
francez” remarcat imediat de scriitori ca Romain Rolland și Georg
Brandes. A fost numit „apostol al
umanitarismului” sau „eternul peregrin în împărăția inimii universale”.
Autodidact, Panait Istrati și-a scris
cea mai mare parte din operă în
limba franceză și a avut un succes
neașteptat, tradus în peste 25 de țări,
dar naturalizarea în cultura română
se va realiza mult mai târziu.
Scriitori și critici literari precum
Mihail Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu, Pompiliu Constantinescu,
Perpessicius au remarcat încă de la
apariția primelor sale scrieri în limba
franceză că acestea „aparțin creativității și spiritualității românești”.
Opera „vagabondului-scriitor”
revendicată în aceeași măsură de
două literaturi, franceză și română,
reprezintă, după aprecierea lui
Romain Rolland, „un succes
universal”.
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artistul atitudinilor
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p. 24

Lucrare de Silviu Bârsanu

Panait Istrati (cu numele la
naștere Gherasim Panait Istrate)
s-a născut la 10/22 august 1884 în
Brăila, fiul natural al lui Gheorghios
Valsamis, negustor și contrabandist
grec, și al Joiței (născută Istrate), spălătoreasă. Copilăria și-o petrece în
Baldovinești, unde „orizontul e mai
aproape de om, bolta cerească mai
sus”, satul de origine al mamei, în casa
bunicii și sub îngrijirea unchilor săi
Anghel și Dumitru, de la care asculta
povești cu haiduci și contrabandiști
evocate în prozele Moș Anghel și O
noapte în bălți. Urmează patru clase
la Școala primară „Tudor Vladimirescu” din Brăila după care, pentru
a-și câștiga existența, lucrează în tot
felul de meserii ocazionale: băiat de
prăvălie, ajutor de plăcintar, ucenic la
Atelierele docurilor Brăilei, muncitor
la Pescăriile Statului și la Fabrica de
frânghii, hamal, zugrav și purtător de
reclame, fotograf-ambulant, ziarist.
Intră în contact cu mișcarea muncitorească, se alătură muncitorilor
din Portul Brăila și ajunge primul
secretar al sindicatului lucrătorilor portuari și redactor la ziarul
„România muncitoare” susținând
idei umanitariste.
Continuare în p. 2
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D

ebutează în „România muncitoare” cu articolul Hotel
Regina (1906) urmat de alte două: Biserică și popi (1907)
și Om cu scaun la cap (1908), unele semnate cu pseudonime (L.
Delaport, L. Răzvrătitul).
Succesul său literar din Occident ‒ de critică și de public ‒ nu
va avea același ecou în țară, uneori fiind și suspectat de autorități ca „un ins periculos ordinii statului”. Cartea sa Domnița din
Snagov, apărută în septembrie 1926, este confiscată de poliția din
București, iar când vizitează Uniunea Sovietică ziarul „Cuvântul”
scria că va fi primit la întoarcere în țară „cu degetul pe trăgaci”.
În 1902 îl cunoaște pe Mihail (Mihailovici Kazanski), figură
de boem rus, legând cu acesta o strânsă prietenie, ambii fiind
stăpâniți de pasiunea pentru lectură și setea de călătorie. Doi ani
mai târziu pleacă împreună la București și se angajează ca agenți
la Biroul de plasare al lui Gheorghe Cristescu, zis „Plăpumarul”
și „Ciucuraș”, devenit primul secretar al Partidului Comunist, pe
atunci Socialist. Lucrează în redacția ziarului „România muncitoare” unde publică Note din Egipt, iar în „Lumea nouă” schița
Nostra famiglia. În 1905 se îmbarcă clandestin pe un vapor ce
făcea ruta Constanța-Cairo și vagabondează prin Egipt și Siria.
În 1914 se stabilește pentru câteva luni la Paris găzduit de cizmarul Gheorghe Ionescu, cu care va purta apoi o corespondență
importantă. Tuberculoza de care suferea încă din 1911, când s-a
internat într-un sanatoriu, îl sâcâie mereu și în 1916 pleacă în
Elveția pentru îngrijirea sănătății, se internează într-un spital
din Lausanne, dar pentru a se întreține este obligat să presteze
munci brute ca muncitor la calea ferată, la o uzină sau tractorist.
În Lausanne îl cunoaște pe Josué Jéhouda, scriitor și gazetar, la
îndemnul căruia citește scrierile sale lui Romain Rolland, la sugestia căruia își redactează în limba franceză primele sale povestiri,
și va purta o corespondență cu scriitorul francez. Cei doi scriitori au o afinitate puternică. Panait Istrati mărturisea: „Opera lui
Romain Rolland a fost pentru mine o revenire la viață, când eram
mai dezamăgit. Am sorbit din ea forțe de rezistență împotriva
amărăciunilor pe care le aduce viața, oricare ar fi omul”. O perioadă colaborează la gazeta „La Feuille” din Geneva. În octombrie
1920 ajunge pe Coasta de Azur, cu „sănătatea și moralul foarte
proaste”, unde, în 4 ianuarie 1921, are o încercare de sinucidere
în fața Mediteranei (își taie gâtul cu un brici) și este internat în
Spitalul Saint-Roch, de unde îi trimite o scrisoare lui Romain
Rolland. Impresionat, scriitorul francez mărturisește: „Citii și mă
simții pătruns de zbuciumul geniului. Era ca un pârjol cotropitor
peste câmpii. Era spovedania unui nou Gorki, din țările balcanice.
Sinucigașul fu salvat. Voii să-l cunosc. O corespondență se începe
între noi. Devenirăm prieteni...” Această însemnare va deveni prefața, cu titlul Un Gorki balcanic, la cartea Kira Kiralina, publicată
inițial la 15 septembrie 1923 în nr. 8 al revistei „Europe”, iar în
volum un an mai târziu în Editura Rieder din Paris. Într-o scurtă
introducere, la începutul volumului Kira Kiralina, Istrati mărturisește: „Sunt opera lui. Pentru a putea trăi a doua mea viață, aveam
nevoie de stima lui și pentru a putea obține această stimă caldă,
amicală, el îmi cerea să scriu. «N-aștept de la dumneata scrisori
exaltate», îmi scria el, «aștept de la dumneata opera. Realizează
opera. Ea e mai esențială ca dumneata, mai durabilă ca dumneata,
care ești pojghița ei»”, îndemnuri de care viitorul scriitor va ține
seama. La finalul textului său Romain Rolland îl descria astfel:
„E un povestitor născut, un povestitor din Orient, care se încântă
și se emoționează de propriile-i povestiri și așa de mult se lasă
robit de ele, că, odată povestea începută, nimeni nu știe, nici chiar
el, dacă ea va ține o oră sau o mie și una de nopți. Dunărea și
meleagurile ei... Acest geniu de povestitor e așa de irezistibil, că
în scrisoarea scrisă în ajunul sinuciderii el își întrerupe de două
ori jelaniile deznădăjduite pentru a istorisi două întâmplări →
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glumețe din viața sa trecută. L-am decis să-și
noteze o parte din aceste povestiri; și el s-a pus
pe o muncă îndelungată, care a și dat până azi
două volume. E o evocare a vieții sale; și opera,
ca și viața sa, ar putea să fie dedicată Prieteniei:
căci aceasta e pasiunea lui sfântă.”
La Nisa își câștigă existența ca fotograf
ambulant pe Promenade des Anglais. Din 1922
se stabilește la Houtil-sur Triel și începe să scrie
intens cu intenția realizării unui roman autobiografic în mai multe volume ori un serial de
povestiri șeherezadice. După publicarea povestirii Kira Kiralina, începând cu 1924 Istrati
colaborează la presa culturală românească între
care „Facla”, „Adevărul literar”, „Omul liber”,
dar mai ales la „Adevărul literar și artistic”
unde publică două povestiri ‒ Sotir și Pescuitorul de bureți ‒ scrise direct în românește, și o
scrisoare deschisă „domnului N. Iorga” în care
ține să menționeze că „toate romanele și nuvelele ce se scriu de autori cu temperament sunt,
foarte adesea, în strânse relații cu viața trăită de
ei, sunt un fel de evocare a ceea ce au văzut și
simțit de aproape ‒ uneori chiar așa de aproape
că e vorba de autorul însuși și de familia lui ‒,
dar nu sunt «memorii», ci romane și nuvele”.
În 1924 îi apare, în Editura Rieder din Paris,
Kira Kiralina și în același an, la Editura Adevărul
din București, o versiune românească anonimă
care „a masacrat pe Kira”, după opinia autorului. De acum Istrati își reia legăturile cu scriitori
români și leagă prietenii cu M. Sadoveanu,
G. Galaction, D. Botez, D. D. Pătrășcanu, I. I.
Mironescu. În aceeași editură pariziană, Rieder,
îi apar în 1925 Presentarea haiducilor, cu o versiune românească de I. I. Neagu-Negulescu (Ed.
Cugetarea, 1930), Domnița din Snagov, Codin și
Mihail și Neranțula, iar în Editura Renașterea din
București povestirea Moș Anghel, în tălmăcirea
lui Panait Istrati, și volumul autobiografic Trecut
și viitor. Pagini autobiografice, scris în limba
română, apoi Codin, publicat la Editura Facla,
versiune românească de N. D. Cocea (1925) și un
an mai târziu la Editura Rieder din Paris. În 1935
este publicat și de Editura Hertz din București
(cu o versiune românească de autor și prefața
Panait Istrati a plecat... Opera lui a rămas, de Ion
Minulescu); Haiducii, Domnița din Snagov apar
și în versiune românească de Al. Talex (Cartea
Românească, 1937); Nerrantsula (Ed. Grasset,
Paris, 1927), cu o versiune românească de
Teodor Buzoianu (Ed. Eminescu, 1927); Familia
Perlamutter (Ed. Gallimard-N.R.F., 1927); Isac,
împletitorul de sârmă (Strasbourg, 1927); Ciulinii
Bărăganului (Paris, 1928), cu versiune românească de autor și Alexandru Talex, prefață de
Perpessicius; La stăpân. Pagini de autobiografie
(Ed. Gallimard- N.R.F., 1928), cu versiune românească de autor (Cartea Românească, 1940).
În 1927 Istrati este invitat în URSS la festivitățile celei de-a 16-a aniversări a Revoluției
din Octombrie și asistă la Kiev la turnarea unui
film după Chira Chiralina. Șederea îndelungată
în URSS îi produce „un șoc de revoltă și decepție în fața realităților patronate de puterea
bolșevică” și publică, după doi ani, vol. Vers
l’autre flamme: Après seize mois dans l’URSS.
Confession pour vaincus.

În perioada 1926-1928 face
dese călătorii prin mai multe țări
europene, între care Grecia, în
compania lui Nikos Kazantzakis
cu care își consolidează prietenia,
precum și cu A. M. Yong și Josué
Iehouda. Continuă peregrinările în Crimeea, Muntele Ararat,
Oceanul Înghețat de Nord. În
septembrie 1929, impresionat de greva muncitorilor de la
Lupeni, vine în țară, coboară în
mină și discută cu minerii după
care publică în ziarul „Lupta” opt
reportaje despre „măcelul de la
Lupeni”. Este considerat „agent al Moscovei”
și este apărat de poliție împotriva studenților
creștini care voiau să-l omoare. Este obligat să
părăsească imediat țara.
În 1930 revine și se stabilește definitiv în
România, scrie și publică intens în țară și în
Franța, face călătorii în Germania și Austria
unde ține conferința Artele și umanitatea de
azi. Eseul L’homme qui n’adhère à rien, publicat
în 1933, în care își expune atitudinea de frondă
și independență, îi atrage puternice contestări
în țară și peste hotare, în ciuda operei sale de
mare succes.
1934 este un an precipitat pentru scriitor,
fiind foarte solicitat, boala se agravează. Scrie
prefața la Apărarea are cuvântul de Petre Bellu
și prefața la primul roman al lui George Orwell
tradus în franceză, La Vache enragée . Ultimul
text scris de autor este Moartea noastră laică,
publicat postum în „Cruciada românismului”.
Bolnav, Panait Istrati se internează în Sanatoriul de la Mănăstirea Neamț și la 16 aprilie
1934 încetează din viață. La Brăila s-a deschis
ulterior Casa memorială ce poartă numele
scriitorului.
Opera lui Panait Istrati scrisă în limba franceză și tradusă o parte în română, chiar de autor,
cuprinde povestiri cu puternice accente autobiografice din copilăria, adolescența și viața lui
Adrian Zograffi (un alter ego al scriitorului),
organizate pe cicluri. Din primul ciclu fac parte
Kyra Kyralina, Oncle Anghel (1924), Les haïdoucs
(I-II, 1925-1926); al doilea este alcătuit din
Codine (1925); al treilea cuprinde vol. Mikhaïl
(1927); ultimul include La maison Thüringer
(1933), Le bureau de placement (1933) și
Méditerranée (1934-1935). Dintre operele neincluse în cicluri se numără La famille perlmuter
(1927), Le refrain de la fosse. Nerrantsoula
(1927), Les chardons du baragan (1928), Tsatsa
Minka (1931), dar și o serie de volume autobiografice: Trecut și viitor (1925), Mes départs
(1928), Pour avoir aimé la terre (1930).
Debutul răsunător al lui Panait Istrati cu
Kira Kiralina în literatura franceză, comparația
autorului cu Maxim Gorki, au vexat într-un fel o
parte din critica și presa românească. „Succesul
repurtat la Paris de un vagabond” era semnalat
doar ca un fapt divers. Presa politică de dreapta
emitea tot felul de presupuneri, chiar bănuiala că
Panait nici nu ar exista, fiind o născocire a presei
democratice. I se punea la îndoială talentul, și
se afirma că succesul s-ar datora doar biografiei
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sale senzaționale. Chira Chiralina
era socotită de unii o povestire
imorală. Tudor Arghezi, într-un
articol din „Clipa” (16 nov. 1924),
cu ironie, aprecia că antipatiile
față de scriitor provin din faptul
că „Panait Istrati nu s-a ivit din
cenaclu, din concubinajul Universității cu Critica, amorul
tragic al Finanței cu Editura. […]
Iritarea multora vine de acolo că
dl. Panait Istrati dovedea în ziua
înfățișării la rampa literaturii că
existase dincolo de cuiburi și în
afară de parlamentul literar. Criticii, care păzesc cu galoane și sculare în picioare
porțile literaturii în București, au rămas,
într-adevăr, neplăcut impresionați. Ignoranța
acuză întotdeauna obiectul iscat pe neașteptate de delicatețe”. Alte considerații, favorabile
operei lui Istrati, emit criticii literari T. Vianu,
E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, M. Dragomirescu,
P. Constantinescu sau scriitori precum I. Slavici,
C. Petrescu, G. Bogza. Perpesicius considera că
„povestirea lui Panait Istrati a fost o revelație,
din cele ce se întipăresc adânc în memorie”, iar
Cezar Petrescu aprecia că „Chira Chiralina e fără
îndoială o carte plină de substanță, de umanitate și de pitoresc, unde legenda se împletește
cu cea mai curată deflorare a sufletelor de către
realitate. Panait Istrati are duh de povestitor”.
Un loc important în creația lui Istrati îl ocupă
povestirile despre haiduci, începând cu Chira
Chiralina, Codin, Cosma, În lumea Mediteranei,
Prezentarea haiduciei, Domnița din Snagov. Haiducul lui Istrati nu păstrează nimic din trăsăturile
baladei populare ‒ protest social, spirit de dreptate ‒ este un individualist, ascultă și acționează
doar „poruncilor inimii”. „Sunt haiduc pentru
mine, nu pentru semenii mei”, spune Cosma,
„omul cel mai pătimaș”. Valoroasă în ansamblul
operei lui Istrati este povestirea Ciulinii Bărăganului, „expresie a unei libertăți individuale”, cu
episoade despre răscoalele din 1907.
Personajele povestirilor lui Istrati sunt „zurbagii”, răzvrătiți și violenți împotriva a orice fel
de constrângere, gata „să întoarcă lumea cu
fundu-n sus și să tulbure pacea dumnezeiască”,
se supun doar „poruncilor inimii” care este
„nelegitimă”, „răul și binele sunt două forțe ale
aceleiași vieți”, spune unul dintre personaje, iar
altul crede că „lumea va deveni bună numai în
ziua când va recunoaște că e bolnavă până în
gât de-o cinste meschină”. Personajele istratiene
au fost considerate uneori „homerice”. Adriano
Tilgher numea povestirile lui Istrati „epopee în
formă de povestire orală poporană”. Scrierile
sale au sevă și savoare, sunt deopotrivă magice
și realiste, îmbină note autobiografice cu spilcuiri din viețile celor pe care i-a cunoscut sau
observat în drumurile sale.
Figură unică în peisajul literar românesc,
Istrati oscilează între pasiune și abandon,
exuberanță și depresie, rămâne în afară categoriilor, un rebel mânat de curiozitate și curaj
dar reformat de capcanele istoriei în care nu
se sfiește să cadă dar are puterea să învețe și să
se reformuleze. ■
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amplă cercetare comparatistă a influențelor operei lui W. Shakespeare asupra
creației lui Mihai Eminescu întreprinde
Teodora Elena Weinberger în studiul intitulat
Între real și ideal la Eminescu și Shakespeare (Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2018), reprezentând,
de fapt, teza de doctorat, susținută la Universitatea de Nord din Baia Mare în 2017. La drept
vorbind sunt urmărite, cu mare
minuțiozitate, corespondențele
de imagini, de idei, tematice
etc. considerând că între cei doi
scriitori geniali există comunicări de profunzime, dincolo de
diferența mare de timp în care
au trăit și au scris – „similitudini
identitare, afective și intelective
(…) alianțe ideologice”.
În demersul său, autoarea
pornește de la constatarea chiar
a unor similitudini biografice,
cei doi având comportamente
și preocupări în aceeași rezonanță, încă din
copilărie și din tinerețe, cum ar fi dragostea
pentru natură, pentru folclor și mai apoi
pentru teatru („medii, natura și teatrul”). „Biografia afectivă a lui Eminescu începe în cadrul
mirific al primului mediu, cel natural al Ipoteștilor, când iubirea adolescentină pentru «iubita
cu ochi mari» sfârșită prematur prin moartea
tragică a acesteia, va furniza și primul moment
psihocritic din care apare viziunea filosofică
asupra morții și tentația Absolutului”.
De cealaltă parte, la Shakespeare, „din
mesajul sonetelor se desprinde concepția
înrudită cu cea eminesciană, a unei iubiri spiritualizate, eternizate prin artă, o iubire-aspirație
către Absolut (…) biografia afectivă include, pe
lângă sentimentul de iubire, și modul de desfășurare al relațiilor sociale, reflectând aceeași
tendință către titanism”.
Pe aceste coordonate discută cultura și
creația de geniu a celor doi, subliniind că
„multiplele similitudini, atât în formarea personalității artistice, cât și în domeniile culturii
acumulate și modelate creativ și nu în ultimul
rând concepția literar-artistică ce-i plasează pe
tărâmul nemuritor al Adevărului uman, toate
acestea conduc spre demonstrarea unei alianțe ideologice, care se găsește în cazul marilor
autori universali Shakespeare și Eminescu la
un nivel superior, acela de congenialitate”. Se
urmărește apoi receptarea lui Shakespeare de
către Eminescu, așa cum apare în teatru, în
proză și publicistică, dar mai ales în poezie.
O cercetare aparte avem asupra romantismului ca o „reluare amplificată a Renașterii”, cu
nu puține propuneri originale de interpretare,
insistându-se asupra faptului că Renașterea
engleză și romantismul românesc se întâlnesc
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similitudini identitare, afective și intelective
în ideea de națiune, în literatură. „Asemenea
Renașterii engleze, notează exegeta, romantismul românesc a cunoscut o întârziere,
deoarece dezvoltarea socială și culturală nu
se putea produce în absența libertății și unității naționale”. Pornind de la ideea că autorii
geniali transcend epocile culturale, se insistă
asupra contextului auctorial al lui Shakespeare
și Eminescu „între real și ideal”,
căutând a identifica drumul
celor doi de la curente literare
la atitudini creatoare eterne.
Cel mai amplu capitol este
cel al analizei iubirii în operele
celor doi, definind atitudinea acestora și concepțiile lor
despre iubire. „Viziunea shakespeariană și deopotrivă cea
eminesciană – observă Teodora
Elena Weiberger – evoluează
între iubirea-pasiune și iubirea-căsătorie, adică între «a
visa iubirea-Eros și a îndura sau a trăi iubirea-Agapè», în contextul unei tainice aspirații
spre fuziunea acestora”. Exemplele sunt foarte
numeroase și de fiecare dată insistența este atât
analitică cât mai ales comparatistă, sprijinită pe
o amplă bibliografie din care nu lipsesc studiile
unor Tudor Vianu, Edgar Pappu, G. Călinescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ioana Em.
Petrescu ș.a. Vorbește astfel despre magie, vis
și utopie în iubirea ideală, dedusă din armonia
cosmică. Dacă la Eminescu, bunăoară, „prin
constanta aspirație către Ființă și prin prezența
exclusivă a planului ideal, iubirea se circumscrie doar romanticului, feeria shakespeariană
Visul unei nopți de vară o putem încadra în

tipul comediei romantice în care «părăsim
lumea experienței spre a pătrunde în cea
ideală, a inocenței și a romanticului»” citându-l
aici pe Northrop Frye din Anatomia criticii. În
demersul analitic-comparatist se merge până
la detalii cum ar fi ritualul iubirii la cuplurile
eminesciene și shakespeariene în teatru, ritualurile erotice între Eros și Agapè, ritualul de
adorație și slujire, ritualul de „consonanță” în
cadrul iubirii, ritualul de seducție etc.
Cealaltă mare secțiune a cercetării privește
„Istoria ca manifestare a voinței sau spiritului
la Eminescu și Shakespeare”, exemplificările
fiind luate din teatrul shakespearian și din
marile poeme eminesciene.
Cercetarea doamnei Weinberger reprezintă
astfel o încercare temerară de a intra în esența
universului gândirii celor doi titani ai literaturii universale, căutând a încadra pe Eminescu
în «canonul occidental» – definit de Harold
Bloom – alături de „canonul shakespearian
constituindu-se unul distinct eminescian”. În
metoda comparatistă practicată se include
„comparația genetică”, autoarea dezvoltând largi capitole teoretice pentru a putea
evidenția „o eventuală constructuralitate a personalităților, dar și confluențe între contextele
cultural-istorice”. Se identifică astfel corespondențe în afect, în intelect și în imaginația celor
doi scriitori. Titanismul și spiritul renascentist al celor doi îl descoperă și îl comentează
analitic în viața lor sentimentală, observând
„momente psihocritice similare”.
În totul, lucrarea e o cercetare temeinic,
adăugând o nouă deschidere critică comparatistică asupra contextualizării în universalitate
a lui Mihai Eminescu. ■

Fulgerul ironic

Andrei
CODRESCU

înghesuiți vaccinați și fără măști un milion de spectatori
s-au legănat și sărit în sus și-n jos la cântecele rap și rock
îndemnați de pământ vânt și foc și de cântece pop de care
eu nu știam nimic în anii când ele penetrau creierul public
lumea cânta ﬁecare cuvânt care se pare l-a memorat în autobuz
pe drum către elementară când eu eram deja un adult cu copii
care-s deja prea bătrâni să știe de aceste trupe
aveți dreptate dacă întrebați de ce m-am amestecat eu
în gloata și zarva acestei generații de găști și gâsculițe
și răspuns nu am decât că plictiseala și neliniștea epocii
nu-s capabile să-mi readucă ceva pierdut din universul anilor ’60
ani în care totul era nou viu pasionant intens și tonic
a răspuns uraganul Henry cu un torent de ploaie și fulger ironic
deci dragi cititori dacă doriți răspuns la întrebări și aventură
nu-i musai să vă grăbiți o să răspundă coerent natura ■
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Afganistan sau de ce
nu putem evada din geograﬁa noastră

n 2008, generalul de brigadă englez Mark
Carleton-Smith (comandantul trupelor
britanice în Afganistan) declara unei ziariste
venite la fața locului că acel conflict (împotriva
insurgenței talibane, în creștere atunci) „nu poate
fi câștigat, din punct de vedere militar”. Interviul
a apărut pe prima pagină în „The Sunday Times”,
unii l-au acuzat pe Mark Carleton-Smith de
defetism, alții i-au dat dreptate.
Repet, era anul 2008. În deceniul care a
urmat, mai mulți ofițeri care au trecut prin zonă
sau analiști independenți au declarat același
lucru, în diverse formulări, date fiind realitățile concrete din teren. Aceasta, în condițiile în
care începutul a fost poate înșelător: în octombrie 2001, când (după bombardamente aeriene
masive) un corp de armată american a intrat
în Afganistan (ca urmare a atentatelor din 11
septembrie), în paralel cu înaintarea trupelor
Alianței din Nordul țării (antitalibană) spre
Kabul, conducerea talibană a fost destructurată în 60 de zile. De partea americană, în acea
operațiune au murit 4 soldați și un agent CIA.
Negocierile SUA cu talibanii au primit undă
verde de la Casa Albă în 2018 și s-au desfășurat
în cei doi ani următori, cu intermitențe, până
în februarie 2020, când s-a ajuns la un acord –
care prevedea, printre altele, plecarea trupelor
SUA până în mai 2021. Deocamdată, nu se
cunosc toate detaliile acestor discuții – și nici
contextul precis care a făcut ca guvernul/conducerea afgane în funcție în acele momente să
nu fie parte directă în acele discuții (guvernul
afgan și talibanii au avut o linie de negociere
separată, dar care n-a condus la nimic).
Dar ceea ce se știe, din păcate, este că guvernul
afgan era minat de ineficiență, șicane interpersonale, incapacitatea de a strânge o bază reală
de susținere în societate și a avea, în linii mari, o
legitimitate discutabilă – ca și președintele țării:
de exemplu, la alegerile prezidențiale din 2019,
mai puțin de 2 milioane de afgani au votat (față
de 8 milioane de votanți la alegerile precedente,
din 2014). Aceasta, dintr-un număr de peste 20 de
milioane de oameni cu drept de vot. Neîncredere
în vot? Teamă de represalii? Oricare ar fi răspunsul, ideea e aceeași: nu poți clădi un stat liber fără
responsabilitatea cetățenilor. 20 de ani înseamnă
mult pentru prezența pe teren a unei armate
occidentale. Dar aceiași 20 de ani se pot dovedi
insuficienți pentru clădirea unui stat funcțional
din punct de vedere democratic, mai ales atunci
când democrația nu are acolo niciun precedent...
În plus, în toți acești ani talibanii au folosit în
interes propriu rivalitățile, complicitățile, animozitățile, asocierile sau frustrările dintre grupurile
etnice din societate – adică, un ghem de relații cu
tradiție tribală pe care armata occidentală abia
dacă a ajuns să le înțeleagă. Nu e ușor să creezi
o națiune civică dintr-o populație a cărei cultură

politică funcționează într-o altă paradigmă.
Principala lecție a zilei de 15 august a.c., când
talibani au recucerit (și) capitala Kabul fără să
tragă un foc de armă, este că – pur și simplu –
lumea noastră occidentală nu este omnipotentă.
Putem exporta idei, dar nu le putem întotdeauna
materializa, în casa altora, în culturi diferite. Sau,
cum se spune prin satele noastre, nu poți face
binele cu forța – mai ales când ceea ce pare bine
pentru tine este bizar pentru alții.
În tot acest interval, în afara implicării SUA
și aliaților lor, actori regionali precum Pakistan,
Iran, Rusia, India, Arabia Saudită sau China au
avut propria lor implicare, mai mare sau mai
mică, mai vizibilă sau mai discretă. Până acum,
unele din aceste state erau interesate să mențină
SUA „lipite” cât mai mult timp acolo, pentru că
oricum situația nu făcea decât să se degradeze.
Paradoxul face că unele din aceste state, care
nu neapărat erau cotangente interesului SUA,
e posibil să ajungă, în viitorul previzibil, să
regrete că americanii au plecat de acolo. De ce?
Pentru că nu există vid, în geopolitică: în lumea
reală, dacă pleacă o putere, alta îi va lua locul.
Deci, pe de altă parte, abia de acum încolo
va fi interesant de urmărit cum unele state din
vecinătate (cum ar fi Rusia sau Iran) se vor acomoda cu noul regim taliban/sunnit/Deobandi,
mai ales dacă acesta se va radicaliza iarăși,
într-o formă sau alta. Sau, dacă al-Qaeda sau
vreo ramură a Statului Islamic vor prinde teren
aici, e greu de presupus că ele vor fi o amenințare doar pentru lumea occidentală.
Nota bene: populația Afganistanului (în jur
de 38 de milioane în prezent) este una extrem
de tânără: 70% din populație are mai puțin de
25 de ani! Un și mai larg segment de populație, adică cei de +/-40 de ani, s-au născut
fie în timpul „tutelei” sovietice, fie în timpul
celei occidentale. Să fie acest tineret o condiție
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propice unei societăți calme? Vom vedea.
Pentru coaliția occidentală, „călcâiul lui
Ahile”, în toată această poveste, a fost lunga graniță dintre Afganistan și Pakistan (vezi harta de
mai jos), de-a lungul căreia trăiește, de-o parte și
de alta, grupul etnic paștun – cel care formează
majoritar baza de selecție a talibanilor. Se știe azi
că, după 2001, talibanii s-au retras, s-au pregătit,
s-au antrenat, au strâns bani și trupe etc. în acea
zonă muntoasă din Nord-Vestul Pakistanului.
În tot acest timp, SUA au considerat
Pakistanul, în mod oficial, drept un aliat (deși
Osama bin Laden și-a petrecut ultimii ani
ante-2011 tocmai ascuns în Pakistan... și deși
americanii aveau date despre situația din teren,
unde serviciul secret pakistanez ISI, sau interpuși,
îi antrenau pe talibani...) și au dat Pakistanului
anual bani pentru întărirea capacității armatei de
luptă împotriva... talibanilor. Dar, atenție, această
aparentă aberație nu trebuie să surprindă: date
fiind nisipurile mișcătoare din acea zonă a globului, fiecare putere exterioară joacă mai multe
cărți, simultan. Iar geopolitica are constrângerile
ei: dată fiind inamiciția deja epică între Pakistan
și India, este de notorietate deja faptul că Pakistan
i-a sprijinit (în acest timp) pe talibani, în timp
ce India a sprijinit guvernul/armata republicane
afgane, aparent operaționale până mai ieri...
Nimeni nu-și poate face iluzii: această confruntare, între vecinii Afganistanului, va merge
pe mai departe. Federația Rusă va constata că are
expusă vecinătatea sa sudică, sau pântecul său
moale după unele interpretări rusești (adică, căi
de acces la musulmanii din interiorul Rusiei!).
China, brusc, va descoperi că, fără paratrăsnetul
american, Vestul musulman al Chinei are, cel
puțin pe hartă, legături cu... Afganistanul – și
va trebui să ia măsuri. Aș putea continua pe mai
departe „lanțul slăbiciunilor”, dar o voi face când
voi scrie o carte pe această temă.
Date fiind ideile de mai sus, cred că, în
contextul actual, retragerea americanilor și
aliaților din Afganistan va funcționa și ca o
hârtie de turnesol, care îi va face vizibili nu
atât pe cei îngrijorați de soarta fetelor/femeilor
din școlile și facultățile afgane, cât pe cei care
au un dinte împotriva Occidentului în genere.
În concluzie: retragerea din Afganistan este
rezultatul logic al unui conflict care oricum s-a
extins mult și al unei situații, de fapt, fără sorți
de finalizare în viitorul proxim – adică, în sensul
construirii unei, fie și incipiente, democrații de
tip occidental, dar cu realitatea brută a unei
societăți dominate de oameni mânați de pasiuni
tribale (și uneori de corupție). Desigur, în Afganistan sunt și oameni care își doreau o societate
modern-democratică. Dar, una peste alta, Afganistanul este și el, ca toate statele lumii, dovada
faptului că niciodată, într-un răstimp scurt,
Nu putem evada din geografia noastră. ■
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Robert Șerban – adevărul poeziei
și utilitatea experimentului

oetul timișorean Robert Șerban este
unul dintre cei mai activi și dinamici
scriitori și animatori culturali din
România, pe lângă activitatea editorială și
publicistică bogată și organizarea unui festival
internațional de literatură la Timișoara, fiind
o prezență constantă și consistentă în spațiul
cultural autohton. Poezia sa, directă, sensibilă
și sinceră, a evoluat și ea de-a lungul timpului,
reușind să coaguleze o voce distinctă, apreciată nu doar de cititorii români, ci și de cei
germani, sârbi, maghiari etc., la care textele
sale au ajuns prin traduceri în volume colective sau de autor.
Deși nu este un poet experimental prin
excelență, Robert Șerban a căutat de multe ori
comunicarea cu alte spații artistice, a căutat
spații noi pentru expresia poetică, atitudine
care ține tot de dinamismul inerent despre
care aminteam mai sus. Astfel, în sâmbăta de 12
octombrie 2019, Robert Șerban a pus la cale un
experiment, un performance poetic numit Ziua
de lucru a poetului, desfășurat în cadrul Festivalului Baroque|Urban și organizat la Galeria
Meta Spațiu din Timișoara. Ideea era simplă și
în același timp incitantă: poetul avea să se afle
permanent la masa de scris timp de opt ore,
între 10 și 18, să scrie un poem lung pe o rolă
desfășurată în sala expozițională. Vizitatorii/
spectatorii puteau să intre oricând și să asiste
live la activitatea de creație și de producție a
textului poetic. În final au rezultat 15 metri de
hârtie acoperită cu versuri scrise cu diverse
culori, „pentru că poezia nu e monocromă, ci
e (și) un joc ce are nuanțe și culori diferite”, așa
cum precizează poetul însuși. Pe lângă faptul că
intenționa să atragă atenția asupra travaliului
artistic, asupra muncii concrete pe care scriitorul o desfășoară, contrar imaginii de visător
pe care o au poeții în percepția populară, „performance-ul avea și un substrat de zeflemea: se
scrie enorm, arta a ajuns să fie aproape orice
are chef oricine să o numească astfel. Orice
glumă, însăilare, mâzgăleală are toate șansele
să fie acceptată ca artă.”
Citatele selectate fac parte din textul introductiv cu care Robert Șerban își deschide
cartea care a rezultat, la aproape doi ani distanță de la acel performance și care cuprinde,
pe lângă poemul scris atunci, fotografii-document de la eveniment, respectiv facsimile
ale unor fragmente colorate de text, și o foarte
interesantă inițiativă interactivă: la finalul
poemului, prin accesare a două coduri QR,
cititorul poate asculta poemul în lectura autorului și poate vedea filmarea lecturii respective.
Astfel, Poemul curcubeu. Un experiment, apărut
la Casa de pariuri literare, nu este doar o carte
de poezie, editarea unui singur poem mai lung,
ci un produs mediatic extrem de interesant și

care ne conduce în prezentul complex pe care
dezvoltarea căilor de comunicare l-a pus la
dispoziția inclusiv a literaturii și scriitorilor.
Textul în sine – deși suntem de acord cu
autorul că performance-ul în sine, cel puțin la
momentul respectiv, a contat mai mult decât
textul care ar fi rezultat în urma sa, pentru că
mizele sale sunt și unele sociale, care țin de condiția scriitorului și de arta sa care se petrece de

obicei în solitudine și nu are nimic spectaculos,
așa cum poate avea cea a unui pictor, sculptor sau muzician – are importanța sa și ea ține
de ceea ce a ales poetul să scrie exact în acel
moment. Așa cum mărturisește Robert Șerban,
nu a venit la acel performance cu un plan, nu
știa ce va scrie dinainte, s-a lăsat purtat de valul
de emoții și de ineditul experimentului și cred
că a fost o alegere foarte bună, pentru că doar
astfel acel moment și-a păstrat autenticitatea
pe care trebuia să se bazeze. Poemul este unul

autobiografic, o rememorare a anilor pubertății și adolescenței petrecuți în Severinul natal,
în ultima decadă comunistă, cea dominată de
lipsa căldurii și a luminii, care îi evocă amintiri familiale și familiare pentru oricine a trăit
în anii aceia în România, obsesia celor două
„Trepte”, cum se numeau examenele de admitere în clasele a IX-a și a XI-a, și care îți stabileau
tot parcursul, poate chiar toată viața ulterioară,
accesul la un liceu bun și apoi la facultate, evitarea intrării „în producție”, unde munca era, de
multe ori, grea și puțin satisfăcătoare, context în
care sunt rememorate și experiențele rurale, în
care prezența bunicilor alături de avertismentele
lor se îmbină cu o viață pe care copilul de atunci
o percepea mai degrabă într-o notă bucolică,
decât în cea degradantă cum îi era zugrăvită
de cei din jur, în fine, primele iubiri, experiența
poeziei și cea a armatei, de la Craiova, unde
îl prind pe poet și zilele Revoluției din 1989
și teama de moarte și paranoia din acele zile,
din care se detașează un singur gând: să-și vadă
poeziile publicate, un vis pe care poeții din anii
’80 știau că-l pot realiza cu foarte mare greutate
sau cu sacrificii imense.
Deși textul nu este unul de avangardă,
experimental el însuși, ci doar rezultatul unui
experiment – fapt în care unii comentatori au
văzut, poate, un minus –, consider că textul care
a rezult at este unul care a mizat, corect, așa cum
spuneam și mai sus, pe autenticitate, iar alegerea, cu atât mai mult cu cât a fost una instinctivă,
de a adopta registrul autobiografic și de a sonda
amintiri din zona cea mai intim-nostalgică a
acesteia, adolescența și începutul maturizării,
al descoperirii lumii și literaturii, este una revelatoare. Prin experimentul său, Robert Șerban
ne reamintește ceea ce ar fi trebuit să știm încă
de la Goethe, Lessing sau Dilthey, și anume că
poezia înseamnă totodată cufundare în sine sau
sondare a lumii alături de știință a scrisului și
efort expresiv, adică experiență și travaliu, Dichtung și Erlebnis. ■
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Sartre –
Ieșirea din impasul existențial

nele personaje sartriene acceptă condiția de degradare, de alienare, până
la capăt, altele nu. În proză, exceptând
Les Chemins de la liberté și câteva povestiri,
eroii se complac în starea de salaud („mârlan”
„ticălos”). Așa stă treaba cu Copilăria unui șef,
Erostrat sau Greața. Antoine Roquentin din
Greața reușește să iasă din această condiție, să se
salveze în cele din urmă. Din ins inautentic scufundat într-un trai absurd el devine un om ce se
regăsește pe sine, nu prin revoltă, ca la Albert
Camus, ci printr-o operă de artă, prin creație.
Este o soluție originală, oarecum neașteptată:
Roquentin începe să asculte muzică (jazz), își
amintește trecutul și scrie o operă autobiografică recuperându-se pe sine. Este preluat din
stadiul de „mârlan”, trăiește printre meandrele
unei vieți obscure, vâscoase, alienante, într-o
lume de care se simte străin. Universul aglutinant care înconjoară personajele le asimilează,
le răpește orice posibilitate de evadare. Am scris
de două aspecte semnificative ale întunecimii
(„noirceur”) lui Sartre: contingența carnală și
prezența celuilalt. Prima silește conștiința la
servitutea de a exista pur și simplu în corporal
– este doar o „existență care se simte existând”.
Faptul de a se complace într-o astfel de condiție nu aduce decât „răul de a exista” (le mal de
vivre) și duce la un sentiment de culpabilitate
a lui „a exista” și la „greață”.
În Ființa și neantul (1943) filosoful este interesat de „ființa-în-sine” și „ființa-pentru-sine”,
fixând niște raporturi ontologice între lume
și conștiință, în vreme ce în scrierile literare
de până în 1960 el introduce al treilea raport,
„ființa-pentru-celălalt”, ceea ce ar putea oferi
posibilitatea ieșirii din criză, din impasul existențial. Nu este lipsită de semnificație mențiunea
că subiectivismul pronunțat al unor astfel de
stări și imagini provine chiar din complexul de
a exista al lui Jean-Paul Sartre, așa încât, relativ la zona absurdului, opera sa literară poartă
o amprentă autobiografică. Prinsă în capcana
primului raport conștiința devine „o conștiință
care se uită” relativ la sine. Spre deosebire de
Albert Camus, unde individul singular ajunge
în comunitate și poate astfel ieși din nihilism,
implicându-se în acțiuni colective, la Sartre
insul trebuie să iasă din incomunicare și din
individualism în general de unul singur. Drama
incomunicării înseamnă izolare și solitudine.
„Infernul sunt ceilalți” este legat (și) de complexul privirii ce realizează contactul existentului
cu lumea care la Sartre este „vâscoasă”. Complexul sartrian față de lume este unul real, privirea
fiind stânjenită, lușă și conflictuală, o cale de
înstrăinare a eului. Disprețul față de celălalt și
mizantropia pun stăpânire pe Antoine Roquentin care este distant, morocănos, ursuz, retractil.
Aventura lui amoroasă, plată și pasageră, cu

Emmy nu-l poate smulge din această condiție.
Platitudinea și vagul existențial persistă marcând
o existență submediocră, fără relief. „Eu n-am
necazuri, am bani ca un rentier, n-am șef, nici
nevastă, nici copii; exist, asta-i tot. Și acest necaz
e atât de vag, atât de metafizic, încât mi-e rușine.”
(Greața, Ed. „Minerva”, 1981). Pentru Sartre răul
de a trăi, o temă a gândirii și a literaturii sale, ține
de metafizic, iar romanul său este subintitulat,
tendențios și manifest, „jurnal metafizic”. Singurii eroi sartrieni care se integrează în comunitate
sunt Antoine Roquentin, prin regăsirea de sine,
și Mathieu Delarue, prin lupta cu arma în mână
și, finalmente, prin bravură și moarte. Astfel
aceștia devin din inautentici – izolați, pasivi,
șovăitori, debusolați – oameni autentici. Ei
ajung să se conștientizeze, să se pună în situație – postură necesară și tipică la Sartre – și să
se angajeze în acțiune, să se facă („se faire”). În
chip sensibil tezist, așa cum este în genere literatura existențialistă, ambii urmează traiectul
conștientizare-opțiune-responsabilizare-acțiune
și evadează din absurd.
Apropo de punerea în situație, teatrul lui
Sartre este un teatru de situații. O ilustrare adecvată o constituie drama Cu ușile închise (Huis
clos). O piesă „neagră”, fatalistă, în dramaturgia sartriană, aceasta ne pune în față triunghiul
Garcin, Estelle și Inès, locatari ai infernului
propriu în care fiecare îi terorizează pe ceilalți,
expresie elocventă a tezei binecunoscute, l’enfer c’est autrui. Condiția acestora de oameni
inautentici, ca și a altor personaje dramatice,
este mult mai drastică. Situația absurdă este,
în cele mai multe cazuri, insurmontabilă. Ca
și în cazul lui Sisif, eroul camusian, Sartre se
limitează doar la o vagă sugestie privitoare la
ieșirea din această condiție. În finalul piesei
mai sus menționate se deschide, totuși, o ușă
pe care deocamdată nimeni nu se gândește sau
nu îndrăznește să iasă. Celor (auto)condamnați
li se oferă o speranță (espoir) – ea există, este
disponibilizată, dar trebuie îmbrățișată, trebuie
făcut primul pas către acțiune. La Camus acest
prim pas consta chiar în pronunțarea cuvântului „absurd”, urmat apoi de reflecția asupra
lui, a situației impuse de el, ca ulterior să
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apară și soluția evadării. Sisif împinge în susul
povârnișului enormul bolovan care, odată ajuns
în vârf, se prăvălește la vale. Supliciul fără sfârșit,
de fapt acțiunile inutile, cunoaște și răgazuri.
Când Sisif coboară panta pentru a reîncepe
infernalul travaliu are răgazul de a medita
asupra condiției sale. Acesta ar fi, conform
chiar referinței lui Camus, prezumtivul început
al eliberării. Mai există o condiție, cea relativă la
stabilirea corectă a opțiunii (choix), în timp ce
personajele din piesa Cu ușile închise nu au nici
una, iar Oreste din Muștele (Les Mouches) face
o alegere greșită. Revolta predicată de Camus
îi rămâne străină lui Sartre, așa cum remarcă
Francis Jeanson în monografia frecvent citată.
Așadar „Absurdul nu este în ochii lui decât
ceea ce este dat de unde pornind trebuie să încercăm să ne facem, făcând ceva. E vorba de a fi, e
vorba de noi toți care ne aflăm față în față cu el, și
există această putere de a da înțeles, putere a cărei
exercitare nu poate fi evitată – prin însuși faptul
că noi trăim – ținând cont de toate cu câte intrăm
în raport.” Anevoioasă și explicația lui Jeanson,
dar înțelegem că Absurdul poate fi surmontat
prin conferirea de sensuri lumii și existenței.
Certificatele de autenticitate sunt obținute
de Antoine Roquentin și Mathieu Delarue,
cei care fac o alegere bună, și-o asumă în mod
responsabil și trec la acțiune care nu este zădărnicită de eșec. Chiar dacă Delarue sfârșește prin
moarte, el își împlinește destinul prin trecerea la
fapte în folosul comun. Cei doi nu mai sunt ca
noi toți la început, recte „niște obiecte absolute”,
cum a spus Sartre în Situations IV. Ei se salvează
în numele unui umanism autentic anticipând și
confirmând concluzia filosofiei lui J.-P. Sartre, și
anume că existențialismul este un umanism (v.
L’existentialisme est un humanisme, 1946).
Este lesne observabil faptul că proza și dramaturgia lui Sartre fac un permanent rappel
la realitate. Francis Jeanson comenta că „unul
din aspectele esențiale ale condiției noastre,
[...] înseamnă să avem totdeauna o copilărie în
spate, să fi fost în mod necesar (conform celorlalți), înainte de a fi putut încerca să existăm.” (v.
Francis Jeanson, Sartre, p. 31). Dacă mai întâi
am fost numiți prin el și abia apoi am putut
spune eu atunci am existat „ca niște obiecte absolute”. Diferența între a fi și a exista se măsoară
deci prin distanța dintre „obiect”, un eu străin de
sine, și ființa care conștientizează. Monografia
lui Francis Jeanson, densă, pe alocuri sofisticată,
se alătură cel puțin altor două studii scrise de
el despre filosoful existențialist: Sartre par luimême (1955) și Le problème moral et la pensée
de Sartre urmată de Un quidam nommé Sartre
(1966), dar nu trebuie ignorat nici volumul La
foi d’un incroyant (1963). În aceste vremuri critice, fără să ne dăm bine seama, problematica
existențialismului poate reveni în actualitate. ■
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n toamna anului 1982 și primăvara lui 1983
bătea un vânt – un curent de opinii, printre
literați: să fie preîntâmpinată, în presă, aniversarea „bizarei opere” a judecătorului-poet
Urmuz, care se-apropia de „vârsta” de 100 de
ani!... Îndrăzneț, răsucit, aproape subversiv,
încurajat, în epocă, de însuși Tudor Arghezi,
Urmuz își încununase viziunea cu o zgomotoasă, teribilă faptă tragică: sinuciderea sa, la
Șoseaua (Kisseleﬀ ), în zori cețoși, de noiembrie, cu un pistol Steyer-1913...
S-au publicat importante eseuri, considerații, istorie literară, dar un almanah „Urmuz”
al „Tribunei”, precum fusese cel despre „Brâncuși”, în 1976, a fost amânat, sine die, adică tacit
refuzat. Atunci s-a petrecut un eveniment „personal”, poate neașteptat: Dumitru Radu Popescu
și-a adunat și structurat, în volum, aproape
toate poemele sale, din 1953 (de la debutul,
din cotidianul „Crișana” și „Steaua”), și până în
momentele acelea – vreme de trei decenii! Se
intitula, șocant, urmuzian: Câinele de fosfor!...

Prefațatorul cărții, retipărite, astăzi, de Editura Academiei Române, în cunoscuta Colecție
„101 poezii”, Cornel Ungureanu, important
bio-bibliograf, are dreptate: poemele nu au fost
gândite succesiv-cronologic, ci între sfârșitul
unui roman și începutul altui roman: dis-continuități, tensiuni, momente lirice, secvențe,
adaosuri, care difereau de modelele poetice ale
celor din aceeași generație cu dumnealui; în
primul rând Sorescu, Nichita, Ion Alexandru.
„Contrapoezie?”, „Nonpoeme?”, „Antiliterară?” se poate întreba, firesc, cititorul de astăzi.
Vizualizăm, astfel, întregul efort amplu al
marelui autor – al nuvelelor și romanelor Leul
albastru, Duios Anastasia trecea, F, Vânătoarea
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Dumitru Radu Popescu
și „Câinele de fosfor”
regală, Iepurele șchiop, care au ajuns studiate în
școli, reprezentative pentru o întreagă perioadă
istorică, după concluziile Listei lui Manolescu,
care l-a definit un reprezentant fundamental
realist-fantastic, esențialmente, profund poetic,
al culturii românești.
Lumea se simțea bântuită, pândită de „schimbări chimice”, de „nebunie” războinică, cuvintele
nu mai stăteau la locul lor: „Limbile pământului
își pierd (sau nu-și mai găsesc) tonul!...” „Memoria pâlpâie/ Precum un câine de fosfor/ Nori nu
se mai văd/ Vântul a pierit/ Doar pelicani apar,
albi,/ Ca un nou răsărit/ Coboară din cer/ Leruiler/ Câinii albaștri,/ de fosfor/ Cu ochi de fier/
Lerui-ler.../ Noaptea descrește/ Memoria seacă!/
Doarme dusă lumea/ Și luna.../ Și, totuși, într-un
ou de pelican/ Se aude un ecou/ năzdrăvan!”
(...) Sau: „Care e bogăția noastră?/ Singură, ca
o peruzea/ Și care ne-acoperă/ Ca o testemea/
Pe care niciun ticălos/ Nu vrea/ Să ne-o ia?.../
Moartea/ Moartea!...” (Motto)
Poezia lui D. R. Popescu se edifică tragic-absurdă, peste întregul său univers, de
prozator, scenarist și dramaturg, stufos, frământat, arlechinesc, fantast. Ne-apropiem de
lumea „paralogică” a Pelicanului urmuzian și
de urechile și surzenia Babiței avangardiste!...
Faimoase expresii intertextuale, ale acelor
„vremi interesante”, de care nu eram feriți, de la
legiferarea ticăloșeniei și vicleniei machiavelice,
la sărmanii rătăciți ai lui Eugene Ionesco și
Samuel Beckett, la „lașitățile cugetării” și „ticăloșiile justiției”, la Urmuz. Poemele din Câinele
de fosfor, structurează, precum în colaje de
neo-avangardă (pentru anul de grație 1983!)
crize de neocolit, ale spiritului, adevăruri cumplite, confuzia sensurilor și pierderea fluxului
istoriei, a vitalității și onoarei omului anonim!...
„Pălăria melon/ Din actul întâi/ E călcată în
picioare, vârtos./ Să trecem, însă, să ajungem
prin foi/ Spre actul doi/ Și să ne punem, pe
cap,/ Altă pălărie melon!/ Și, în mâini, să luăm
/ Valiza cu nisip/ Ca să înceapă jocul!/ Bate
gongul!/ Ne vine sorocul! (Pălăria cetățeanului
Samuel Beckett).
Mașina de scris, Homer-Maimuța cheală,
Alabala, Pelicanii, Don Quijote sunt poeme
care surprind metafizic, literele și cuvintele
„dezgolite”, „secetoase”, camuflate de „relativismul” unor vești-adevăruri „moriști”, nesăbuite
și false: „Când dezordinea morală bătea, lin/
Cavalerul porni, în lume/ Cuprins de delir./
Ieșind pe poarta din dos, a grădinii/ Pe furiș,
prin tufiș/ Ca un hoț/ Ca un derbedeu, ca un
zeu/ Păsările nu-l mai luau în seamă/ Și nime!/
Capul lui (Don Quijote), părea o moară de vânt/
Ce funcționa foarte bine!” (Din Don Quijote).
Nostalgia iubirilor din alte dăți, expusă
elegiac-paralogic, mărește sentimentul frustrării și absurdității, din vremi grele, fie ele de

molime, holeră, revoluții și pandemii, rezonând
în urechi, divin, folclorul paralogic-străbun;
iată, spre ilustrare, fie pe Paraschiv-Parascheva,
fie pe Genoveva: „Altfel se macină/ culorile,
în aer/ Înflorite flori/ Alta e direcția săgeții/ În
cocori./ Altele, ale lumii și-ale luminii palori/
Numai teii, pe sub care mă plimb/ Sunt aceiași,
Paraschivo,/ Și al urii tale nimb...” (Paraschiva).
Dragostea, care, dacă nu e!; iubirea, re-concilierea, regăsirea (fluxului, tonului): „Dintr-o
nevoie de înălțimi, pure și albastre (...). Păsărilor
au început să le crească/ Mai multe aripi/ Aripi,
aripi,/ Foarte multe/ Aripi,/ E o iluzie, un monstru, o divinitate,/ Pliscurile lor/ Multicolore și
multiforme/ Babilonează/ Vom vedea, vor trăi!...”
Poezia, literele, spiritul sunt continuu amenințate: „Punctul – între litera mică/ Și litera cea
mare!.../ Toate literele sunt plecate, la vânătoare/
Cu mic/ Cu mare./ Într-o lumea de virgule/ Și
de semne de întrebare/ De paranteze/ Semne
ale mirării/ Lume de ghilimele/ Vesele și amare/
Punctul rămâne singurul mort/ Care știe adevărul/ Cu literă mare.” (Punctul)
Sau: „Nu e nimic patologic!.../ Dulceața lumii
se sleiește/ Surzesc lăstunii-n zbor/ Și cucii!
(...) Femei, cu săbii?!/ Unde sunteți?... Femei
războinice/ Munții să stăpâniți,/ Pădurile să
cuprindeți,/ Izvoarele să păziți?.../ Unde sunteți
voi – unde vă este Regina?...” (din Femei cu săbii).
Arta poetică a sugestiei, cu o „fosforescentă”
paralogie a limbajului abscons, de la Aristotel la... ostropel, Pelicanul, viezurii vărgați și
Babița; și până la seceta și deșertul războaielor;
pălăria lui Beckett, călcată-n actul III; decăderea onoarei și cavalerismului...
Scrisă, în acele pauze între romane, cu
diverse stări, vremi, diferențe, viziunea „câinelui de fosfor” a lui D. R. Popescu, care nu poate
fi despărțită (pusă între paranteze), de capodoperele și teatrul său, de la Leul albastru și F,
Împăratul Norilor și Iepurele șchiop; Falca lui
Cain; la Pisica, în noaptea anului nou și Pădurea
cu pupeze, reprezentând o operă fundamentală,
aureolată cu nimbul poeziei tragice. ■
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Jocurile –
o hipnoză regresivă

omanul Ligiei Rizea, Între lumi (Scrisul Românesc, Craiova, 2021), este o
reală provocare în a descoperi valențele jocului ca formă compensatorie a unei vieți
trăite la limita suportabilului, dar salvată prin
pasiune și iubire, și ca formă de hipnoză regresivă, ca intenție de recuperare a unor sensuri
ale evenimentelor care au marcat destinul unui
cuplu la un moment dat. Ligia Rizea creează un
univers romanesc așezând în oglindă două lumi
și poziționându-se ab initio „între lumi”. Jocul
este un act voit compensatoriu pentru crearea
unei lumi iluzorii, o alta decât cea din proximitatea temporală și locală. Autoarea își expune
propria experiență de viață marșând pe două
coordonate: iubirea pentru Felix, viitorul său
soț, și profesia, sociolog obișnuit cu analiza realității imediate. Narațiunea păstrează numele
reale ale protagoniștilor și include suficiente
detalii care ajută la procesul de identificare a
evenimentelor sociale și istorice și a personalităților vremii. Este un document narat despre
o lume a trecutului sub dominația comunismului și o lume postdecembristă, cea a căutărilor
și negăsirilor. Între aceste lumi este o graniță
psihologică pe care autoarea o identifică și o
subliniază prin jocul hazardului: jocul pe calculator, online-ul oferind cadrul evadării într-o
lume construită pentru a compensa lipsa afectivității în lumea reală, a dreptății și a valorilor
așezate într-o ierarhie axiologică. Felix este
„mai pământean”, el alege jocul pe scenă, are
ambiția de a fi student la actorie fără să fi urmat
studiile liceale, suportând o condamnare și o
grațiere, purtând stigmatul actelor sale toată
viața. Este cel ce se joacă real cu viața, folosindu-se de duplicitatea conferită de asumarea
rolurilor. Ligia este însă captată de o altă lume
atemporală și aspațială, o lume virtuală, unde
jocul este „mortal”. Dacă din lumea virtuală te
repliezi într-un cotidian stresant, dar real, Felix
este un perdant al jocului, negăsindu-și locul
nici pe scenă, nici în viața jurnalistică, nici în
cea de dramaturg. Va sfârși dramatic la doar 49
de ani din cauza unui cancer cu metastaze craniene, și poate nu întâmplător, jocul cu mintea
alterează creierul până la distrugerea acestuia.
Este doar o decodare în granițele narațiunii la
granița dintre real și imaginar.
Jocul poate genera o hipnoză regresivă. Este
o metodă de a obține informații din subconștient
pentru a descoperi cauza principală a problemelor de natură psiho-emoțională. Poate lipsa
încrederii în sine, ca și problemele emoționale
se constituie în cauzele apelării la joc. Tehnicile
de regresie ajută la retrăirea acelor momente sau
evenimente fără a resimți afectarea acestora de
conjunctura socială sau emoținală. Este un
mod, cum susținea Sigmund Freud, de a face
față amintirilor. Felix refuză amintirile și nu va

povesti niciodată despre o perioadă din viață,
când nu a urmat studiile liceale, dar nimeni nu
vorbește despre acea perioadă a lui. Amintirile
despre acea vreme vor rămâne în subconștient
și vor acționa ca un element distructiv pentru
echilibrul său emoțional. Va încerca salvarea
prin jocul pe scenă, prin asumarea unor roluri
în viața reală, în duplicitatea în căsătorie.
Ligia este personajul care narează, este
vocea confesivă despre o poveste de iubire, o
poveste de viață, poziționându-se între lumi. Nu precizează
dacă sunt două lumi, cum am
tinde să credem după primele
pagini, o lume virtuală, în care
ar trebui să fie inițat lectorul pentru a înțelege efectele
jocului asupra spectrului emoțional, și o lume reală, în care
Ligia se implică dezvoltând o
relațue afectuoasă cu un personaj cu tendințe de răzvrătire.
Felix este un nonconformist și, asupra acestui aspect
comportamnetal, rămâne ca
lectorul să creeze independent
de derularea narațiunii o lume
paralelă de intuire a evoluției
conflictului. În aceasta rezidă valoarea romanului Ligiei Rizea, în provocarea deschiderii
perspectivei asupra unor lumi imaginare de o
parte și de alta a cadrelor narate (cel virtual,
„mortal”, și cel real cu suficiente detalii controversate din care se vor dezvolta episoade
dramatice).
Lumea virtuală este o lume ce animă adrenalina, o descrie explicit autoarea: „Era o
senzație plină de adrenalină, atât de concentrată, cum rar găsești în viața reală. Erai lac de
sudoare după o luptă de 10-15 minute, parcă
atâta durau bătăliile cu boșii (s.a.), în jur de
10-15 minute”. Efectele jocului virtual sunt surprinse de un coleg de joc, Geo: „Îmi iubeam din
ce în ce mai mult caracterul, îi făceam poze la
fiecare level și treptat a încetat să mai fie o copie
a celei din Diabolo. Căpăta personalitate. A
preluat de la mine pasiune, perfecționism, perseverență. Nu mai era un caracter dintr-un joc,
era ce voiam eu să fiu și, poate, nu găseam forța
să fiu în lumea reală. În mod clar, era ceva, ce în
Diabolo nu ar fi putut niciodată să fie”. Acesta
este profilul ascuns al Ligiei, pasionată de jocul
virtual, cel despre care știu doar prietenii de joc.
Felix adoptă jocul „la suprafață”, exteriorizat,
perceput în funcție de relația pe care o are cu
cel de alături. În relația Adrian, un prieten al
Ligiei, Ligia și Felix, rolurile sunt asumate astfel:
„Adrian îmi era prieten. Am avut tot timpul
sentimentul că se interpune între mine și tot ce
îmi putea face rău. A preluat pe cont propriu
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lupta cu acea parte din Felix, care părea să mă
nege și să mă transforme în ceva cuminte și
complementar personalității lui, ceva pus deoparte și păstrat acolo în siguranță, findcă «dădea
bine în peisaj». (...) Jocul tensionat dintre mine și
Felix (s.n.) era vizibil pentru toată lumea”.
Întrebarea firească este unde se intersectează
cele două personalități, fiecare jucându-și rolurile duble. Regăsim răspunsul într-o scrisoare
a lui Felix către Ligia și nu întâmplător în mărturisirea lui, pentru că el
este impetuosul, imprevizibilul, Ligia este realista
cu tendința permanentă
de a rămâne în echilibru
„între lumi”: „Uneori sunt
trist ca un amurg peste o
pădure desfrunzită în care
vântul a stat, ca să nu tulbure ramurile întinse spre
cer a rugă, ca niște brațe
pioase chemând lumina,
și atunci începe furtuna.
Brațele devin paloșe din
basme, furioase, puternice, și-mi taie sufletul,
și mă înconvoaie într-un
geamăt prelung, în care
ultimul cuvânt, care-mi aduce putere și liniște,
este iubirea și pentru asta îți mulțumesc ție, Lee”.
Desprinderea de joc și de viață se face treptat, o
ieșire „din scenă” care atenuează durerea despărțirii finale: sunt două luni de despărțire, apoi
boala fulminantă a lui Felix și Marea Plecare.
„Ultimii trei ani în care Felix a mai rămas cu
mine au fost atât dedenși, iar Ultima Plecare,
atât de gra, încât numai pe un tărâm cu totul
nou, adică într-o altfel de realitate puteam să
îmi revin. Cu ea, am reluat firul poveștii de la
capăt. Între oamenii concreți, așa-zis «reali»,
îmi era imposibil. Nu aveam skill-urile necesare.
Eu nu trăisem în realitate, ci într-o lume pe care
mi-o fabricasem continuu. La fel și Felix.”. Dacă
romanul s-ar fi terminat aici, chiar și cu lecturarea din fragmentul de roman ca ultime clipe
de viață ale lui Felix, universul romanesc ar fi
rămas amprentat de aura de mister al hipnozei
regresive cu alternarea „lumilor”.
Autoarea alege să plaseze o Postfață semnată LER, în care este prezentată biografia lui
Felix Anton Rizea. Misterul este spulberat, iar
dacă lectorul este tentat, ca în cazul romanelor
cu final suspence sau polițiste să citească finalul
și apoi paginile narațiunii în succesiunea lor,
ar rămâne dezamăgit. Lumile nu mai au aura
de mister, introspecțiile psihologice au un răspuns deja știut. Rămâne tenta biografică și ne
place să credem și autobiografică a Ligiei Rizea
care are talentul incontestabil de a se poziționa
„între lumi”. ■
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Arta de a face față vieții

V

ictor Munteanu vede în poezie forma supremă de exprimare și
disponibilitatea comunicațională este atât de pregnantă, încât își
denunță cămașa ca pe un detaliu cenzurant: Cămașă suferită de trup –
titlul antologiei apărute la editura Tracus Arte, 2021. Poemele – selectate
din volumul Prier – sunt scrise sub influența marelui poet austriac, Georg
Trakl, de la care a împrumutat și motivele: fereastra, ciocârlia, mestecenii, felinarul etc. Acestor motive expresioniste le sunt atribuite realități
actuale, contemplate sub imperiul melancoliei: „Afară plouă rupând în
strigătele grele ale văzduhului,/ curg înălțimile peste satul întreg./ Stau în
bufet cu viața aruncată pe jos” (Depășind muțenia crucii). Pentru un om
în etate, simțul oftalmic devine principala cale de relaționare cu lumea,
datorită mersului mai lent, care-i asigură timpul necesar de a surprinde
mai multe din drum. Umorul secvenței este diminuat de ideea principală
a poemului Mestecenii, anume că înțeleptului numai pietrele dețin secrete,
în rest, totul îi este deschis, precum o carte: „Un om bătrân de om singur
pășește încet,/ dilatând realitatea în jur/ numai pietrele își țin adevărul cu
dinții”. Vârstele sunt surprinse cu manifestarea lor specifică. Astfel, în condiția unui tânăr, pe care autorul și-o
asumă cu emfază, nimeni nu-l vede
trecând pe stradă, din cauza mersului alert: „Trec pe stradă și nimeni
nu mă crede că trec./ Mă arată vitrinele, ploaia,/ întreb cunoscuții și
vântul,/ adun mărturii,/ dar nimeni
nu crede” (Zile pedepsite cu om). Ca
trăsătură specifică a tinereții, mișcarea energică este glorificată și, în
același timp, recomandată și altora:
„Grăbește-ți auzul și văzul pentru
ca/ ziua să devină mai întreagă prin
asta!// Grăbește-ți arțarii, fântânile,
piatra,/ pune tu mâna pe sufletul
meu/ și grăbește tăietura din mine!”
(Tăietură de fulger). Precumpănirea
valorilor a două vârste semnificative, tinerețea și bătrânețea, e succedată
de un exercițiu în marginea dragostei, de o regie în urma căreia se va
observa dacă fericirea în relație reprezintă un mijloc de ignorare a trecerii
vremii, de sustragere din chingile ei: „Hai să ne prefacem că stăm pe o
bancă/ și luăm aminte la distrugerea clipelor” (În doi). Fiindcă exercițiul
acesta de conviețuire nu reușește, în poemele din volumul Vești în marginea acoperișului, vom redescoperi un eu liric dedicat sieși, deprins a se
bucura, într-o stare de calm, de tot ceea ce viața îi oferă: „Beau o bere în
spelunca ticsită” (Calm, foarte calm). Din volumul Locuință pentru un
strigăt, al cărui titlu este o metaforă pentru propriul trup, autorul reține
acele poeme care conturează o imagine consistentă a eșecurilor, fie în
dragoste (Despărțire: „nu mai aveam niciun strop de putere/ ca să o luăm
de la capăt” ), fie în temeritatea de a se menține într-un anume echilibru
emoțional, în trecerea prin viață („Stau în mijlocul zilei de naștere” – Pe
muchie de cuțit. Antologia se încheie cu texte din volumul Prizonierul
tăcerii, texte care îl prezintă cititorilor ca pe un om dornic să iasă la suprafață, într-o societate față de care, în sfârșit, are puterea de a fi impasibil,
datorită artei scrisului: „Poezia e una cu Dumnezeu:/ în ea nu se poate
ajunge/ fiindcă de acolo nu mai ai unde pleca!” (Poemul desăvârșit).
Cu această antologie, Victor Munteanu, dintr-un sentiment că, până
în prezent, nu a fost lizibil la cele mai înalte cote artistice, face un gest
considerabil față de sine însuși, anume să apară în fața publicului cu
poemele care-l reprezintă cel mai bine. ■

Cronică
literară

Sentimentul
desprinderii de sine

L

egătura dintre om și natură este cheia în care trebuie citită cea mai
recentă carte, semnată de Ion Cristofor, al cărei titlu, Poeme canibale
(Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021), sugerează efortul în creație (versurile devastează trupul celui care își exprimă emoția). Fiindcă
peisajul urban nu oferă decât o imagine seacă, o mască unică pentru orașe
în general, rezidenții sunt dispuși a se dedica oricărui fragment de natură
adevărată: „Deasupra uzinei electrice/ Liliacul dă lecții de zbor pentru
puii/ speriați de întuneric.// Soldații s-u mutat în copaci / în frunze”
(Strada pustie). Mările nu ar fi decât „niște băltoace împuțite” (Un tratat
despre vise) fără lacrimile celor care le-au străbătut întinderea albastră.
Nașterea lui Iisus a îmbunătățit calitatea apei de pe planetă – susțin adevărații creștini. În viziunea lui Ion Cristofor, lacrimile corăbierilor au
fost cele care au purificat apa mării, fapt care invocă nevoia elaborării
„unei istorii a lacrimilor”. Prezența ficușilor alină durerea bolnavilor din
spitale: „Nimeni nu a scris o istorie a ficușilor/ Dintr-un colț de salon
al spitalului de urgență/ În care iată tocmai acum agonizează o tânără
femeie”. Fenomenele meteorologice, precum vântul sau ploaia, influențează starea sufletească a oamenilor, de condiții variate, de la scribi până la
călugări. Prin impresia de mobilitate,
vântul aduce în atenția scribului solitar fantasme ale trecutului, fapt care-l
dezarmează și-l determină să recurgă
la un gest de lehamite, care-i trădează
splinul. Pentru el, mai mare importanță are trecutul, dar imposibilitatea
de a-i reactualiza circumstanțele și de
a-l retrăi în mod real îl aduce în pragul
disperării, al desconsiderării proprie-i
îndeletniciri, însăși transcrierea faptelor însemnate de la curte: „Bate vântul
peste întunecatele câmpii ale provinciei/ Singur, cufundat în întuneric,/
Scribul scuipă în propria-i călimară”
(Bate vântul). Nu mai este perioada
romantică din vremea lui Macedonski, pentru care marginalizarea constituia un motiv de inspirație, de
elaborare a unei capodopere precum Noapte de decemvrie.
O dublă inocență recunoaștem în jocul a „doi copii de țigani” din
poemul Vreme de ploaie: pe de o parte, ei sunt convinși că pot „să ducă
norul acasă”, iar, pe de altă parte, se gândesc să-l lege „cu o sârmă ruginită”. Ipostazele la care aspiră, cu mintea lor de copii, conțin amândouă
improbabilități: norul nu poate fi capturat, iar dacă, printr-o minune,
s-ar întâmpla, sârma ruginită ar ceda, norul fiind o resursă de precipitație. Pe tărâmul liric, totul este posibil, însuși preotul bătrân „murmură
ca pentru sine:/ Nimeni nu știe ce ascund domnii poeți/ în poemele
lor neînțelese”.
Cârligele de măcelărie nu strălucesc în cămară, ci în „măreția stoică
a soarelui în apus” (Critica rațiunii pure). În confruntarea celor două
planuri, terestru și astral, cel de-al doilea este suveran și participativ emoțional, datorită însușirii menționate, „măreție stoică”, fără de
care soarele ar dezechilibra Terra, sub impresia a ceea ce zărește când
răsare sau apune, destule aspecte negative și injuste. Față de paralelismul acesta etern, poetul își duce viața, în spiritul lui Vergiliu, departe
de oraș, într-un târg provincial, acolo unde ținte ale proprie-i atenții
devin, pe lângă meșteșugari, păsările cerului și chiar o muscă „prinsă
între sticlele gemului/ amarnic văietându-se de a nu fi citit la vremea
potrivită/ Critica rațiunii pure”.
Volumul exprimă viziunea despre lume a unui poet dispus a se
apuca de lucru, în reconstrucția planetei, de ale cărei probleme este atât
de afectat, încât vocea-i lirică este mai tristă ca oricând. ■
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Afganistan:
retragere, dar fără torțe...

imberly Dozier este Research Foundation
America Visiting Fellow și colaborator la
„Time”. Comentariul ei recent apare în
sugestiv intitulata rubrică The View Opener și,
într-adevăr, e cam timpul pentru toți să deschidem bine ochii la ceea ce se întâmplă în lume.
Relatarea ei începe cu un eveniment în Afganistan, la numai două luni de la atacurile din 9
septembrie 2001. Pe atunci ea lucra ca reporter
pentru CBS News. Un afgan, pe care din prudență îl numește doar Mahommed, a luat-o în
mașina lui, a trecut-o ascunsă de punctul de
control al Talibanului dintre Jalalabad și capitala
Kabul, care tocmai cădea în mâna Talibanului.
Loc în care, la numai o oră după trecerea
ei, o mașină plină de coresponenți și ziariști străini au fost uciși în mod brutal. Ea a
ajuns teafără la Kabul numai datorită acestui om, care nu era în slujba nimănui dar,
știind că e o ziaristă străină, își închipuia
firesc ce s-ar fi întâmplat cu ea dacă ar fi
căzut pe mâinile Talibanului. El i-a găsit
apoi un loc sigur unde să stea la Kabul și
i-a servit ca translator și ca șofer, un ajutor
clandestin și dezinteresat de mare valoare!
Au trecut anii, dar ori de câte ori
revenea la Kabul, Kimberly îl căuta
pe Mahommed, vorbea cu el, se interesa de familie, iar el ar fi condus-o și
în iad dacă i-ar fi cerut. În 2012, trei
necunoscuți l-au bătut amarnic și l-au
înjunghiat pe fiul său de 18 ani, i-a
mărturisit Mohammed, pe motiv că
tatăl lui „a lucrat pentru americani” –
Talibanul afla tot! Mohammed, după
ce și-a dus fiul în grabă la spital, și-a
mutat imediat familia într-un alt
loc din vasta capitală afgană, trăind
tot timpul cu spaima să nu simtă pe
cineva bătându-l pe umăr, semnul clar
că au fost descoperiți. Când a aplicat pentru viză
de intrare în Statele Unite, ca unul dintre afganii
ce au lucrat pentru guvernul american, a aflat cu
uimire că nu era eligibil pentru asta. Da, lucrase
și salvase viața unui american (Kimberly), dar
nu pentru armată sau diplomați. Mohammed
se întreba, și pe bună dreptate, dacă asta nu
însemna nicio diferență pentru Taliban, care
l-ar fi excecutat imediat, de ce era un lucru atât
de important pentru guvernul S.U.A.?
Începând din 2 august, Mohammed și
sute de alții ca el ar putea fi eligibili pentru o
viză specială, asemănătoare cu aceea pe care
Washingtonul a asigurat-o celor 20 de mii de
afgani care au lucrat pentru americani în timpul
războiului. Multe organizații și instituții, incluzând CBC News, au petiționat administrația
Biden „să ajute pe acei afgani care au lucrat
cu U. S. Media ca ziariști, interpreți sau în alte
capacități și acum sunt îngroziți de perspectiva
retalierii Talibanului”.

Problema este, oricât de absurd ar părea,
că autoritățile americane nici nu se vor uita la
aplicația lui Mohammed până când el și toată
familia sa nu vor scăpa din Afganistan. Spre deosebire de ceea ce li s-a oferit afganilor care au
lucrat pentru Guvernul American, lui Mohammed și familiei sale nu i se va oferi niciun regim
special, cum ar fi mutarea într-o țară unde ar
putea aștepta în siguranță rezultatul aplicației lui,
proces care, de altfel, poate să dureze mai bine de
un an, timp în care el și familia ar fi expuși răzbunării Talibanului. Militanții acestuia au cucerit
rapid nouă capitale de provincii, luptele continuă
dar, potrivit generalului Mark Milley, „momen-

tul strategic pare să fie de partea Talibanului”. Iar
cele 300 000 de forțe afgane militare și de securitate, antrenate ani de zile de către americani, au
opus doar o vagă, desconsiderabilă rezistență. De
blamat, după unii, ar fi retragerea rapidă, pripită
a americanilor, fără ca să se intereseze dacă în
țară există o infrastructură solidă, forțe militare
care să poată apăra populația și guvernul democrat. Președintele a fugit din țară iar guvernul a
fost decimat într-o clipă.
Președintele american Joe Biden a declarat
că, de-acum, războiul e exclusiv o problemă a
afganilor, deși Statele Unite vor continua să dea
bani, ajutor umanitar și suport aerian. Cui? Mă
întreb. Guvernului inexistent și președintelui
fugit? Toate vor intra în mâinile Talibanului fără
protecție militară americană. Din perspectiva
lui Biden, calculul e simplu: mulți politicieni,
în ambele partide și majoritatea americanilor
doreau sfârșitul războiului din Afganistan. La
fel doresc și majoritatea bărbaților și femeilor
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care și-au servit țara acolo. Aproape 2500 de
militari americani și mai mult de 3800 de contractori privați au murit în acest război, după
cum raportează Associated Press. Mai mult de
o sută de mii de afgani civili și-au pierdut viața
în acest conflict, după statisticile ONU. Statele
Unite au cheltuit în regiune mai bine de 2 trilioane de dolari. „E cea mai mare înfrângere din
toată viața mea!”, a exclamat un ofițer american
în retragere.
Pentru afgani, a trăi în ultimele două decenii a însemnat, aproape în fiecare zi, o opțiune
de loialitate. Cei care i-au ales pe americani și
guvernul sprijinit de ei și de țările occidentale
acum se tem de o sângeroasă răzbunare.
Social-media e plină de știri precum că
comandouri afgane ar fi fost executate de
forțele Talibanului, că femei au fost obligate să se mărite cu luptători din Taliban
și că, în zonele de sub controlul Talibanului, s-au reintrodus lapidarea în public și
decapitarea. De altfel, conducători ai Talibanului au anunțat reintroducerea Shariei
ca lege a statului afgan. Toate acestea nu
au fost nici confirmate nici infirmate de
diplomați care, în Kabul, stau baricadați în ambasadele și consulatele
lor și nu pot verifica ce se întâmplă.
Dar mulți afgani au confirmat aceste
atrocități.
Mohammed știe la ce se poate
aștepta. Când a condus-o pe Kimberly
Dozier, în 2001, de la Jalalabad la
Kabul – nici măcar în mașina sa care
îi fusese furată de un luptător Taliban,
ci într-un taxi – el a observat imediat
postul de control al Talibanului, cu
bărbații înarmați și purtând turbane
negre, stând pe fiecare parte a drumului. Mohammed i-a spus repezit
câteva cuvinte șoferului, în tonul lui se simțea
urgența. Acesta a accelerat și a trecut printre
Talibani fără ca aceștia să o poată observa pe
Kimberly care stătea în spate. Când au remarcat-o, totuși, ei erau deja departe, făcuseră o
cotitură în jurul unui colț de munte care obtura
acum vederea. Așa i-a salvat Mahommed viața.
Acum el se teme de același tip de violență, de
amenințarea abstractă și imprevizibilă. „A trăi
acum în Afganistan e un lucru foarte, foarte
periculos”, i-a mărturisit el lui Kimberly.
Secretarul de Stat Anthony Blinken și-a luat
însărcinarea de a extinde programul de vize
pentru mai mulți afgani ca Mahommed. „Au
fost cu noi, acum e rândul nostru să fim cu ei”
a declarat el reporterilor.
„Poate că Mohammed va reuși să scape de
acolo, spune Dozier. Dar ce se va întâmpla cu
fiecare afgan pe care l-am lăsat în urmă și care
și-a riscat viața pentru noi crezând cu sinceritate în țara mea?” ■
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Adrian
SÂNGEORZAN

C

hiar asta era scris pe plicul pe care Sam
nu-l deschisese pentru că era prea roșu
și prea amestecat cu toate deșeurile
poștei din acea zi de luni. Un roșu cardinal ca
cel al păsărilor pe care le hrănea zilnic, sau al
pulpanei Papei de la Roma care tocmai vizitase
New York-ul, pe care-l blagoslovise împăciuitor
și plin de înțelegere. Sam aduse coșul de gunoi
lângă sofaua pliantă și aruncă nedeschise în el
toate plicurile de reclamă trimise de la agențiile de asigurări pentru viață și moarte, casă,
mașină, sănătate, case funebre. Chiar și cel al
unei case de copii ale triburilor din Dakota
de Nord sau de Sud. Pentru 10 dolari pe lună
îți trimiteau poza unei fetițe care creștea de la
o lună la alta. În schimbul sponsorizării tale
primeai de două-trei ori pe an acele cercuri
magice făcute de indienii Cherockee din piele
de căprioară împănate cu pene adevărate de
păsări. Pentru ei penele care se desprindeau din
păsările în zbor însemnaseră pe vremuri tot ce
prețuim noi mai mult azi, libertate, onoare și
demnitate. Pana unui vultur era mai de preț
ca un cal, și după câștigare unei bătălii eroii
asta primeau. O pană de pasăre. Sam primise
cândva o medalie și promisiunea unei pensii
bune. Cercurile pline de pene le punea afară pe
terasă și încet încet vântul soarele și timpul le
dezintegrau până nu mai rămânea nimic din
ele. Poate că asta era de fapt parte din mesajul
penelor, că până la urmă totul e trecător.
Plicul roșu îl aruncă pe masă peste celelalte mormane de hârtii. Uită de el cum uita de
multe, dar a doua zi primii altul la fel și de data
asta îl aruncă direct la gunoi. După încă patru
zile în care văzu din nou roșu în fața ochilor de
câte ori lua poșta, veni weekendul și luni una
dintre acele sărbători în care poșta americană
pare intrată în grevă. Duminecă seara, când se
hotărî să facă ordine pe masă dădu de primul
plic roșu și zâmbind ironic hotărî să-l deschidă.
Avea doar o pagină pe care scria cu litere foarte
mari și negre „Nu faci bine ce faci! Ai aruncat deja patru plicuri roșii, ceea ce e insultător
pentru Agenția noastră. Nu vrem decât să te
ajutăm să ieși din impasul în care ești. Numărul
nostru e 888-666 6969. Lucrăm 24 din 24, dar
trecem și peste limita asta pentru că timpul nu
e o problemă pentru Agenție.” Sam simți un
fior neplăcut, dar mototoli hârtia și o aruncă
jos lângă pat, de parcă ar fi aruncat mesajul
unui nebun. Își mai turnă un pahar cu coniac
și hotărî să adoarmă cu televizorul deschis,
unde se juca în direct o finală de tenis la femei.
Sunetul ritmic al mingilor lovite cu putere, și
cel al icnetului scos de jucătoare aveau pentru
el un efect senzual și paradoxal hipnotic. De
obicei se trezea mult după miezul nopții bătut
pe umăr de vezică pentru că trebuia golită.
Când se întorcea în pat stingea televizorul și de
multe ori reintra direct în același vis, chiar dacă
nu-i convenea ceea ce se întâmpla în el. Orice
ai visa e bine, chiar și atunci când ai un mic
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Agenția de Consultanță
Existențială
coșmar, pentru că însemna că dormi. Pentru
Sam somnul era o problemă, pe care o rezolva
cu o pastilă pe care o înghițea cu alcool înainte
de culcare. În duminica aceea pe lângă icnetele
jucătoarelor, i se mai păru că aude și un foșnet
ciudat de hârtie. Se crăpa de ziuă și văzu lângă
pat aceeași hârtie pe care o aruncase mototolită
pe jos. O luă în mână și o privi consternat. Era
dreaptă și lină ca orice coală normală de hârtie
tocmai ieșită dintr-o mașină de copiat. O mai
citi o dată și o mototoli din nou, până ajunse
mai mică decât o minge de tenis. Nu reuși să
adoarmă. Luă telefonul și sună numărul acela,
care îi rămase înfipt în memorie ca un cui bătut

Lucrare de Silviu Bârsanu

prost. Îi răspunse o voce ciudată, nici de femeie,
nici de bărbat, nici măcar de robot electronic.
 Bună dimineața! Spuse Sam. Am primit
un mesaj din partea Agenției de Consultanță
Existențială!
 În sfârșit te-ai hotărât să intri în legătură
cu mine...
 Cine sunteți? Întrebă Sam bănuitor.
 Sunt sofaua pe care stai, telefonul la care
vorbești, laptopul pe care scrii.
 Ce pot să fac pentru dumneavoastră,
domnule? Spuse Sam aproape cu același ton
cu care spunea „ordonați” pe vremea când era
la Marina militară.
 Problema e ce pot să fac eu pentru tine,
dragă Sam. Te caut de ceva timp!
 De ce mă căutați tocmai pe mine?
 Nu ești singurul om cu care vreau să
vorbesc acum. Sunt pe fir cu alte câteva mii.
 Și de ce m-ai ales pe mine?
 Pentru că ești un hoț de vieți furate. Ar
trebui să fii pedepsit, dar mai pot amâna asta.
 Care vieți furate? Eu nu sunt hoț!
 În primul rând al celor apropiați de tine.
Pe care i-ai gonit, nevastă-ta și cei doi copii.
 Gonit? Eu n-am gonit pe nimeni. Soția
mea e la părinții ei peste iarnă. Sunt bătrâni și
au nevoie de ajutor, iar copiii sunt la facultate.
 Crezi că se vor mai întoarce la tine?
Așteaptă și ai să vezi! Apoi vocea făcu o pauză

în care Sam încercă să audă în telefon respirația
celuilalt, dar nu se auzea nimic. Vocea continuă
pe același ton: Oricum ăsta e un furtișag minor,
dragul meu. Se vor descurca cu toții foarte
bine. Problema gravă e că ai ucis și torturat!
 Ucis, torturat? Pe cine?
 Vrei numărul exact? Cifrele s-ar putea
să-ți spună ceva: Morți: 867 de bărbați, 739 de
femei, și 193 de copii sub 16 ani. Plus tortura,
pentru că mulți n-au murit imediat, și mai sunt
219 care încă se mai târăsc fără vreun picior
sau vreo mână prin zona aceea a Asiei unde
tu zburai nopțile.
 Dumnezeule, de unde aveți cifrele astea?
Eu nu mi-am făcut decât datoria, domnule!
Zburam la 50 000 de metri și copilotul îmi
spunea când să apăs pe buton să lansez bombele.
 Datoria? Deci datoria ta era să ucizi.
Apăsai pe un buton și adio câteva sute de vieți.
 Era război, domnule, iar eu eram doar
un soldat, un pilot trimis în misiune.
 Misiunea să ucizi cât mai mulți. Dacă
ai ști de când țin separat socoteala morților
de război, te-ai îngrozi! Dar eu nu sunt aici să
te judec pe tine, sau pe alți criminali ai lumii.
Dimpotrivă, vreau să te fac să te simți mai bine
în pielea ta, întinsă ca cea de pe o tobă. Simt că
vei exploda în curând...
 De unde veniți cu toate afirmațiile astea?
Tocmai ajunsesem la un fel de pace cu mine
însumi și poc dumneata cu plicul roșu. Cine
ești, domnule? Sam simțea nevoia să fie prudent, folosind cuvântul „Sir”, ca atunci când
vorbea cu superiorii lui.
 Eu sunt cine sunt, iar tu Sam nu mai ești
cine erai, așa că îți propun ceva cinstit!
 Ce anume?
 Încearcă să-ți reinventezi existența. Încă
te poți salva...
 Cum?
 Trebuie să afli singur!
Aici se făcu liniște. Sam auzi doar câteva
silabe neclare, ca atunci când pierzi legătura
intrând într-un spațiu în care semnalul mobilului se poate pierde. Ce serviciu de consultanță
era ăsta dacă te lăsa singur să-ți găsești liniștea?
 Alo, alo, alo! Sam se trezi buimac tulburat
de propria lui voce, care suna în casa goală ca o
stafie. Era dimineață și primul lui instinct a fost
să sară în uniformă și să plece la Pentagon, unde
lucra de 10 ani. Apoi își aminti că e o zi de sărbătoare națională, una din acelea care nu se țin în
toate statele Americii, dar care era respectată în
capitală. Își șterse frunte asudată, se uită pe jos
după foaia de hârtie pe care o mototolise de două
ori. Știa bine că făcuse asta, pentru că memoria lui
de soldat adevărat funcționa foarte bine pe detalii. Nici urmă de ghemotoc, sau de foaie de hârtie
pe masă. Se duse la baie și la întoarcere deschise
ușa de sub chiuvetă și privi în coșul de gunoi.
Plicul roșu era acolo, desfăcut, ca o prevestire ce
nu mai poate fi oprită. Lunea aceea liberă a fost
cea mai chinuitoare zi de sărbătoare. Ce naiba să →
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(Continuare din numărul anterior)

Un om norocos

M

inivanul s-a oprit și am fost invitați să coborâm. În fața unor porți
masive erau trei persoane cu mască și
costume de protecție așezate la o masă lungă
deasupra căreia atârna o pancartă: RECEPȚIE.
Bine ați venit! În jur era un peisaj impersonal,
deșertic, cum sunt multe la noi. Dune și coline
pietroase lipsite de vegetație se întindeau până
la marginea orizontului. Primii trei în ordinea
în care coborâsem din minivan am fost invitați
să ne așezăm fiecare în fața unuia dintre agenții
cu măști și ecrane protectoare.
Cum a fost drumul? M-a întrebat o voce
plăcută și atunci am observat că agentul meu
era o femeie cu ochi albaștri. N-a așteptat să-i
răspund, mi-a înmânat o sticlă cu apă și mi-a
cerut cartea de identitate. A deschis un dosar
în computer și m-a întrebat formal numele,
data nașterii, adresa, ocupația și numărul de
identificare personală, deși părea să știe totul
despre mine. Mi-a cerut apoi celularul, i-a înregistrat numărul și mi-a cerut parola, după care
mi l-a înapoiat vorbindu-mi rar și tare, poate
din cauza măștii, sau să fie sigură că înțeleg
bine ce-mi spune.
Este esențial să ai tot timpul celularul cu
tine. M-am bucurat, adevărul e că nu mai
puteam trăi fără el. Înlocuia tot ce făceam înainte în lumea reală. Pe el vei primi instrucțiuni
care te vor ghida în noul loc, mi-a spus simplu.
Ce fel de loc e ăsta? Am vrut să întreb dar
n-am apucat, agenta a schimbat tonul și mi-a
spus cu voce joasă și jucăușă: Știi că telefoanele
celulare sunt indestructibile? Vor continua să
existe și după sfârșitul lumii. Și după moarte.
Mi-a trecut un fior pe spate și am simțit
înțepături în inimă. Cu toată tevatura prin
care treceam uitasem să-mi iau medicamentele
de tensiune. Mi-am amintit că după moarte,
fratele meu continua să primească mesaje pe
Facebook, unii îi urau la mulți ani de ziua lui
de naștere, iar pe celularul lui uitat la încărcat au continuat să sune roboți cu reclame și
oferte. Era ca și cum îi ducea viața mai departe,
o viață virtuală așa cum aveam cu toții de la
un timp încoace.
Văzându-mă cu gândul în altă parte, agenta
a continuat ridicând puțin vocea: Protocolul
este să treci pe la departamentul de salubrizare.
Vii dintr-un mediu contaminat. Urmează să fii
dezinfectat, curățat, și ți se vor da apoi cheile
apartamentului în care vei sta. Nu-ți face griji,

este întocmai ca cel în care ai locuit. Mașina
este în garajul de sub bloc la nr 66, același tip
de mașină cum aveai, dar electrică, cheile sunt
pe masa din holul de la intrare, acolo unde le
țineai și acasă. Noțiunea de acasă ar trebui însă
adaptată. Acum acasă este aici.
Cât timp? Am întrebat intimidat de ochii ei.
Recunoaștem un singur timp, prezentul.
Eu am 66 de ani, urma să mă pensionez,
am murmurat, tot mai nesigur pe ce mi se
întâmpla.
Să fie într-un ceas bun! A zis agenta și am
bănuit că a zâmbit, deși nu puteam să-i văd
gura sub mască, doar ochii i-au strălucit pentru
câteva secunde. Nu mi-am dat seama dacă
inflexiunea din voce venea din ironie sau milă.
Putea fi doar o formalitate politicoasă spusă
cu indiferență. Nu sunt suspicios, n-am mania
persecuției și nu văd conspirații în știrile care
curg din mass-media sau din mediile politice.
Mă gândeam cu speranță la viitor, am adăugat încet, în timp ce înțepăturile în inimă
deveneau tot mai supărătoare.
O să-ți duci soarta până la capăt, mi-a
spus sigură pe ea. Dacă ai nelămuriri, acum
e timpul să pui orice întrebare. Sau dacă ai o
dorință specială...
Păream față în față cu Pitia din Delphi, dar
mult mai tânără decât în legendele grecești.
Deși mascată cum era, putea să aibă orice vârstă
și să fie oricine. Nu degeaba în teatrul antic
masca putea ascunde orice identitate. Mi-am
desprins ochii din privirea ei care redevenise
rece și atunci am văzut zidurile înalte de piatră.
Unde mă aflam? Cine era acel comitet de
primire? Ce se întâmpla de fapt în spatele acelor
ziduri? Dar dacă bărbații aceia nu erau oamenii
guvernului ci niște ucigași sau psihopați care
puseseră la cale vreun experiment nebunesc?
M-a copleșit naivitatea cu care acceptasem să
merg cu ei, din teama de a nu contrazice vreo
autoritate, sau din lașitate, sau poate din vanitatea de a mă fi trezit peste noapte avantajat.
Nu aveai de ales, mi-a răspuns agenta deși nu
apucasem să rostesc nimic cu voce tare. Cei aleși
nu mai au de ales, trebuie să-și poarte crucea.
Am privit-o cruciș. Eu aveam nevoie de
clarificări, nu de și mai multe șarade.
Cine sunt ceilalți cu care urma să conviețuiesc în locul acela nou despre care nu
știam nimic și nimeni nu sărea să-mi dea vreo
explicație?
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Oameni de tot felul, de vârste și ocupații
diferite, nativi sau emigranți, a rostit agenta,
cum a căzut norocul.
M-am gândit prima oară la noroc cu frică.
Nu degeaba se spune a dat norocul peste tine.
Ca un camion. Și norocul ăsta de ce ține?, am
șoptit. Inima îmi bătea nebunește și o gheară
îmi strângea pieptul.
De timp. N-ai simțit cum și-a accelerat curgerea? Nu te-ai plâns de atâtea ori că trece prea
repede, că a luat-o razna?
Mi s-a spus altceva, am protestat nedumirit.
Că mă voi afla aici la adăpost de apocalipsa
care pândește planeta.
Întocmai, a confirmat agenta plictisită. Vei
fi ferit de drame și suferință. Acum e timpul
să-ți iei inima-n dinți și să treci dincolo de
porțile astea. Cineva te va ghida mai departe.
A deschis alt document în computer și a strigat
peste capul meu: Următorul la rând!
Un alt minivan oprise și alți șase norocoși
coborau obosiți cu celularul în mână.
Îmi tremurau picioarele și durerea devenise
aproape insuportabilă. În spatele porților mă
aștepta un bărbat cu ochelari fumurii, identic
cu ghizii dinainte. Mi-a făcut semn cu mâna
să-l urmez. Am trecut prin secția de deratizare
și m-a așteptat până am fost spălat și primenit,
apoi mi-a arătat în față ușile unor lifturi masive.
Urcăm sau coborâm? L-am întrebat. A
ridicat din umeri. Contează? Mă gândeam
că poate mă duce într-un buncăr subteran
unde să fiu în siguranță, ori o salină uriașă,
sau într-o biosferă creată artificial. M-a luat
amețeala. Liftul s-a deschis și înăuntru am avut
senzația că văd fața tatălui meu trecut de mult
dincolo. O halucinație, liftul era gol. Bărbatul
mi-a spus să intru și să apăs butonul din dreptul etajului 66. Nu vii cu mine? L-am întrebat.
Nu, te duci singur.
Atunci am văzut într-un colț al liftului
câteva telefoane celulare. Ce e cu astea? Ale
cui sunt? Nu mi-a răspuns. M-a luat o frică
de moarte. Nu mai trage de timp, mi-a spus,
sunt și alții care așteaptă. Am simțit că leșin. O
fracțiune de secundă m-am gândit cu o durere
imensă la viața mea, așa cum fusese ea până să
fiu între aleși, apoi pieptul mi s-a ușurat, parcă
mi s-a luat ceva de pe suflet, s-a închis ușa,
am închis ochii și liftul a țâșnit în tunel. Tot
ce-mi amintesc a fost o lumină strălucitoare
și blândă. ■

→ sărbătorești într-o zi în care un nebun numără Totul părea filmat într-o uriașă casă de nebuni. acelea stricate” sunt la fel ca tine. Ți-am auzit
în spatele tău toți morții și răniții războaielor.
Oare îi numără pe toți? Din fiecare tabără a
fiecărui inamic? Pentru că oamenii s-au ucis
totdeauna între ei cu conștiința împăcată. Până
seara bău o sticlă întreagă de whisky, în timp ce
se uită la câteva parade militare special făcute de
veteranii americani pentru ziua aceea și la două
meciuri de baschet. Schimbă plictisit canalele
și din întâmplare dădu de o defilare militară
gigantică, undeva în Coreea de Nord sau China.

Se întrebă dacă pot fi numiți oameni adunătura
aceea de jucării umane stricate, perfect sincronizate. Ce-ar zice maniacul de la telefon dacă ar
vedea defilarea aia? Reuși să adoarmă cu greu
spre miezul nopți, nu înainte de a-și pregăti uniforma și servieta pentru a două zi. Dimineața se
urcă în ultimul vagon al metroului și se bucură
că găsise un scaun liber. Trenul porni ușor, apoi
prinse viteză. Deodată auzi o voce în spatele lui:
 Să știi că am văzut defilarea de ieri și „jucăriile

gândurile și am văzut cum apăsai pe butonul de
bombe în somn. Bum, bum, bum!
Sam înlemni dar nu îndrăzni să întoarcă
capul. Se uită ușor în sus de unde începuseră
să cadă mulți fulgi și apoi pene de păsări care i
se așezau peste umeri, pe brațe, peste tot. Până
ajunse la ultima stație fu complet acoperit de
fulgi și pene. Arăta ca o pasăre de pradă împăiată iar când a trebuit să coboare nu era sigur
dacă va merge sau va zbura. ■
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Juan Carlos
Céspedes Acosta
(Siddartha)

Poeme

Poet și scriitor columbian, director al revistei La UrraKa și al Atelierului
literar El Claustro, fondatorul Festivalului de Poezie Erotică din Cartagena; autor
a numeroase volume de versuri și antologii: Multe povești/puține cuvinte, Luciditatea celor contaminați, Gustul cireșelor, Împotriva tuturor evidențelor, poezia etc.

Un poem pentru drum
Știam că viața lovește cu putere
din acea dimineață în copilărie,
când sub copacii din curte
am înțeles că mama
s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată.
Da, omule
rănit de mai multe ori
decât poate corpul meu mărturisi,
ca un animal sălbatic
m-am ascuns în adâncurile pădurii
să-mi ling mâinile învinse.
Azi fără să mă plâng nimănui
îmi arunc hoitul omului de pe drum
și cânt și ochii mei ploioși zâmbesc
oricui mă vede și mă poartă.
Viața e dură, știu, am știut dintotdeauna,
Și totuși cânt, cânt, cânt, cânt, cânt...

Clarvăzătorul
Poetul nu știe că știe
Antonio Gamoneda

Poetul nu știe că știe,
trece prin viață orb
cu bagheta lui înflorită de voci
și un semn indescifrabil pe frunte.
Poetul nu știe
că știe ce caută,
ce descoperă.

Poezie

Distruge cu tălpile sale paradigme,
pietre profane, fără să-i pese de limite
și rănește pentru ca pașii lui halucinați
să scoată la lumină infracțiuni ascunse.
Poetul crede că nu știe
când ia în palme
focul din grotă,
când sculptează cu lama cuvântului
cea mai ascunsă tăcere.

Manifest intim
Strigă că ești poet,
acceptă, nu ești nimic altceva,
știi, în adâncul sufletului știi,
nu ești fabrică sau companie.
Ai încercat totul,
nimic, nimic din toate astea nu-ți dau bucurie,
doar cuvântul te identifică,
doar vocea ta are putere.
Ești cuvântul,
cuvânt care dezvăluie universul.
Acceptă, nu ești nimic altceva,
poate că lumea te revendică
pentru că nu-i porți pecețile,
nu-i potrivești cheile,
nu te potrivești cu semnele ei,
și te arată cu degetul,
vocea ta e o supra voce,
nu cea care vinde
și cumpără totul.
Ești doar un poet, acceptă și trăiește
cu povara asta imensă

dar umerii tăi sunt puternici.
Ridică-ți vocea către lume,
în mijlocul atâtor surzi
cuvântul intră prin cea mai mică fisură,
se răspândește, luminează,
oamenii au nevoie de poezie,
au nevoie ca poetul să vadă,
și dacă timpul ăsta li se pare întunecat,
poezia e cel mai înalt far pe care-l au.
Ești un poet, știi asta, nimic altceva.

Dacă rămân tăcut
Dacă rămân tăcut
Îi pot auzi sunetul pașilor
Când vine pe jos
aduce o limbă care îmi vorbește
de pagini rupte
Dacă se așează în fața mea și le strânge pe toate
îmi spun că dețin un secret frumos de povestit.
Uneori le răsfoiește și vocea sa capătă
o senzualitate alunecoasă
vorbește despre o după-amiază de iunie
când a învățat să-mi citească în ochi.

Către poeţi
Fură propriul tău foc
nu te încălzi la focul altcuiva.
nu vrei ce-ți oferă alții
Un lăsa să-ți vâneze mâncarea
alte mâini decât cele proprii
Refuză să bei apa adunată
prin gura altuia
Du-te și adu focul care îți aparține
lemn de foc unghii și chiar ochii tăi
pentru că trebuie să renunți la ceva
pentru poezie.
Traduceri de Marta JUNIM
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Fawzia Zouari – povești și taine
„Nu putem să ne trăim viaţa și s-o povestim.” (Fawzia Zouari, Trupul mamei mele)

O

rice se poate povesti, fata mea: bucătăria, războiul, politica, averea, dar nu și
ce se petrece înlăuntrul unei familii. Ai
scoate-o astfel de două ori la vedere. Allah ne-a
povățuit să învăluim toate tainele, iar cea dintâi
este femeia! Sunt cuvintele pe care le adresează
Yamna, protagonista a cărei existență este recompusă din amintirile celor care au cunoscut-o,
fiicei sale, plecată de acasă, din Tunisia, și stabilită
în Franța. Yamna e mama, dar, în egală măsură,
matriarha, stăpâna incontestabilă și păstrătoarea tuturor tainelor neamului ei. Și exact acesta
este pretextul narativ de la care pornește Fawzia
Zouari în romanul său, Trupul mamei mele.
Scriitoare și jurnalistă de origine tunisiană, doctor în literatură franceză și comparată,
Fawzia Zouari a publicat mai multe romane,
printre care La caravanne des chimères (1989),
Ce pays dont je meurs (1999) sau La deuxième
epouse (2006), dar și excelente volume de
eseuri: Pour en finir avec Shahrazad (1996), Le
voile islamique (2002), Molière et Shéhérezade
(2018). Publicat în anul 2016, Le corps de ma
mere a fost recompensat cu Premiul Comar
d’Or și Premiul celor cinci continente ale francofoniei. Excelent primit de critica literară și
de publicul cititor, Trupul mamei mele este nu
doar povestea tulburătoare a vieții unei femei în
Tunisia epocii anterioare Revoluției Iasomiei, ci
și istoria sui-generis a unei întregi civilizații și a
lumii tradiționale a beduinilor. O poveste care
are deopotrivă darul de a o repune pe fiica plecată departe, în Franța, și convinsă că e complet
integrată în universul occidental, cu limba și
cultura acestuia, în contact cu valorile și regulile unei lumi de care, chiar dacă s-a desprins
fizic, continuă să rămână legată, deși uneori
chiar ea e suficient de puțin înclinată să accepte
asta. Iată ce scria, în acest sens, Fawzia Zouari
însăși, în volumul său de eseuri intitulat Molière
et Shéhérezade, definind implicit experiența
exilului spiritual și fizic, dar și pe aceea a celor
două limbi și culturi de care întreaga sa viață și
experiență culturală au fost modelate: „Nu mă
împotrivesc, așa cum te lași în voia curentului.
Îmi spun: există o singură limbă, un univers în
sine. Un tărâm de cuvinte, de povești și de închipuiri. Tot ce trebuie e să-ți faci un loc înlăuntru,
să vii cu metaforele tale originare, cu poveștile și
visurile tale și să începi să altoiești efigia strămoșilor tăi pe trunchiul altor strămoși, să-ți sădești
amintirile pe țarini brăzdate deja, să taci ca să
dai glas vocilor lăuntrice, să clădești alte mausolee și să te reculegi la alte morminte. Și iată-mă
între două planete/limbi. Și nu se întâmplă nicio
dramă și nici nu te simți în exil. Căci de mine
depinde să fiu punte între ele.”
Romanul Trupul mamei mele este împărțit în trei părți (Trupul mamei mele, Povestea
mamei mele, Exilul mamei mele), cărora li se

adaugă un Prolog și un Epilog. Textul, având,
pe alocuri, accente desprinse parcă din cele O
mie și una de nopți, dar fiind infuzat și cu neașteptate fragmente relatate în cheie ironică ori
comică, precum și cu pagini întregi de profunde
meditații, prin intermediul cărora autoarea
rostește, cu hotărâre, numeroase adevăruri ale
lumii arabe (analfabetismul fetelor și accesul
dificil la educație, violența domestică etc.) pune
în fața cititorului istoria vieții Yamnei, mama
naratoarei. Dar, cartea se dovedește a fi și o

extraordinară călătorie în istoria culturii tunisiene, o explorare curajoasă și profundă a unei
lumi patriarhale în esența sa, dar în care, totuși,
puterea și influența femeilor nu pot fi negate.
Astfel încât viața Yamnei și, în egală măsură, a
celorlalte femei din neamul de beduini din care
aceasta face parte, este o epopee a suferinței și a
renunțărilor, a lacrimilor ascunse și a eșecurilor
acceptate, însă, în unele momente, aceeași viață
apare drept celebrare a frumuseții, a încrederii
în sine, a forței de a merge înainte, indiferent
de câte greutăți i s-ar ivi în cale: „Reputația de
eleganță a Yamnei a ajuns peste hotare. Doamnele cereau să li se aducă «catfiea Yamna» ori
stofă de culoarea «fucsia Yamna». O admirau
pe soția lui Fares, care purta două bucăți de
material suprapuse. [...] Astfel încât puteai s-o
privești ceasuri întregi crezând că te uiți la o
cutie muzicală expusă în vitrina unui magazin
de bijuterii, al cărei refren ar fi fraza care-i era
dragă: «Spuneți-i soarelui să strălucească, de
nu, strălucesc eu în locul lui!»”
Acțiunea începe în primăvara anului 2007,
când, într-un spital din Tunis, Yamna își trăiește
ultimele zile, înconjurată de copiii săi, Noura,

Jamila și Souad, cărora li se alătură fiica, respectiv
sora, înstrăinată de ani de zile, plecată de acasă
și stabilită în Franța. Iar aici, cea receptată inițial drept străină și incapabilă să-și mai înțeleagă
familia și neamul, încearcă din răsputeri să afle
totul despre mama sa, adică să descopere toate
tainele, toate secretele pe care, în adolescență,
Yamna refuzase să i le împărtășească, convinsă
că puterea unei femei stă (și) în capacitatea de
a-și duce cu sine tainele în mormânt. Impresionată și tulburată deopotrivă de slăbiciunea
mamei, ale cărei păr și trup nu le văzuse niciodată până atunci, franțuzoaica își rememorează
trecutul, încercând să înțeleagă, acum, după ani
de zile, de ce s-au întâmplat unele lucruri sau,
mai precis, de ce s-au întâmplat așa. Simțind
mereu că ceva îi scapă, că mereu rămâne ceva
nelămurit sau imposibil de înțeles, ea are șansa
să vorbească, finalmente, cu Naima, femeia care
o îngrijise și o însoțise în ultimii ani pe mama
sa, adevărata sa moștenitoare, după cum Yamna
îi spusese nu o dată. Iar aceasta, după îndelungi
ezitări, îi va spune povestea mamei sale... Abia
acum vălurile bine trase par a se ridica, iar tainele, atât de bine păstrate, sunt dezvăluite. Sau,
cel puțin, o parte din ele.
Se dovedește, acum, că tatăl Yamnei, Gadour,
cel numit leul văilor, din cauza numeroaselor
sale aventuri extraconjugale, o rănise profund
pe mama acesteia, Tunes, luându-și o a doua
soție, mult mai tânără. Ignorată, la naștere, de
unica moașă din partea locului, care alege să o
ajute pe cea de-a doua soție – dar mai tânără...
– a lui Gadour, și plecată dintre cei vii din cauza
complicațiilor apărute în acele momente, Tunes
îi cere Yamnei, de-abia o fetiță pe atunci, să-i
promită că nu va permite niciodată bărbatului
său să-și ia o a doua soție. Fidelă acestei promisiuni, Yamna va păstra toată viața dușmănie față
de cealaltă femeie, cea pe care o consideră responsabilă de moartea prematură a mamei, dar
va reuși să se impună în fața lui Fares, soțul său,
pe care îl provoacă adesea și pe care ajunge chiar
să-l amenințe că îl va ucide dacă va îndrăzni să
aducă încă o femeie în casă. După ani de zile,
când Fares nu mai e nici el printre cei vii, iar
copiii și-au văzut de viețile lor, Yamna ajunge să
aibă un comportament greu de înțeles pentru
toți cei din jur. Căci, convinsă cu greu să plece
de acasă, din acea lume tradițională pe care o
cunoștea și unde se putea orienta și impune, ea
va locui la Tunis, îngrijită de fiicele și de fiul său,
însă neînțeleasă de niciunul din ei. Plină de furie
uneori, înclinată spre disprețul la adresa celorlalți și recurgând adesea la un limbaj scandalos,
Yamna pare a fi alta și altfel, odată cu desprinderea de locurile natale. Doar Naima o înțelege
și, după ani de zile, fiica sa venită din Franța în
acel loc îndepărtat, pe care abia cu greu îl mai
poate numi acasă.
Continuare în p. 16
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Arcușuri de vioară...
Arcușuri de vioară în
astă seară
Îmi spun că a mai trecut
o vară
Cu valuri ce se tot topesc
la mal
Te strâng în brațe în al
nopții voal
Privesc în depărtări fără
lumină
Sunt marea cerul și o
lună plină
Mai e o dâră de galben
arămiu
Sufletu-mi fără de tine
e pustiu
La țărmul mării mai vino
iară
Să te sărut așa ca prima
oară
În vaiete de pescărușii
pribegi
Tu sufletul rănit să mi-l
dezlegi
Și după ce o viață vom
spera
Și îmi vei da din nou
iubirea ta
Să ne iubim ca și în astă
vară
Doar pe arcușuri de vioară

Poezie
Cronică literară

Scrisul Românesc

Poeme
Nu sunt trist

Sunt deja în toamna vieții și
se pregătesc să-și ia
zborul

La final câmpul rămâne verde
lăstarii încep să crească
în jurul meu

Ca și noi într-o bună zi

Moartea unui copac chiar dacă este
al vieții lasă în urmă amintiri și o pădure plină
de speranțe...

Am auzit aseară o cucuvea
certându-se cu luna
Doar nopțile târzii mai au
timp să îmi vorbească

O noapte înnegurată

Sunt singur
Eu cu gândurile-mi desfrunzite
de anii trecuți ca o
cometă în neantul
întunericului
Aud o apă ce se apropie de țărmul
unde te-am întâlnit cândva
Are culoarea ochilor tăi care unesc
orizonturi de apele neliniștii ce mă
înconjoară
Atât a mai rămas o mare albastră
ce sărută cerul la orizonturi
Un copac părăsit de păsări și frunze
ce cu disperare privesc
la iarna care vine

Mă uit la marea înnegurată
Te regăsesc frumoasă fată
Nu mai pleca rămâi cu mine
În noaptea asta poate mâine
Să ne acoperim de valuri
Ce au sărutat atâtea maluri
În care pașii și-au pierdut
Noțiunea timpului trecut
Vino acum spre orizonturi
Să ne iubim pe alte fronturi
Albastru întunecat al mării
Reflecta ochi-ți și misterul
M-am întâlnit în bezna grea
Cu chipul tău și amintirea
În brațe să te mai am o dată
În noaptea asta înnegurată ■

Copacul vieţii
Au mai rămas câteva crengi
în copacul părăsit
al vieții
Doar frunzele mai caută cu
disperare
lumina printre uscăciuni
Nici păsările cerului cuib nu
își mai fac în el
Continuare din p. 15

Yamna nu mai era ea căci, odată cu plecarea
forțată din lumea beduinilor, ea nu mai știe
cum să trăiască dar, pe de altă parte – doar
aparent paradoxal! – vrea să trăiască. Vrea să
trăiască și să se simtă femeie, admirată, privită, iubită, câtă vreme, în toți anii lungii sale
domnii și dominații asupra întregii familii, se
simțise doar soția lui Fares și mama copiilor
lui, și foarte puțin femeie...

Lucrare de Silviu Bârsanu

Cartea cucerește prin capacitatea autoarei
de a spune chiar și acele lucruri de care cei și
mai ales cele venite din lumea arabă se feresc,
prin expresivitate, prin temeritatea de a explora
zone ce rămân, adesea, ascunse sub vălurile
ce acoperă existența femeilor din Tunisia –
și nu numai. Sau, după cum scrie Boualem
Sansal în prezentarea pe care o face acestui
roman, „Fawzia Zouari ne oferă o extraordinară poveste de familie, shakespeariană prin

subiect, amploare și stil, o poveste în care
cititorul este prevenit că va fi prins într-un
vârtej, încă de la primele pagini, că nu se va
putea sustrage dorinței, plină de primejdii, de
a-și întoarce privirea spre sine și de a-și pune
întrebări despre istoria propriei familii. Va citi
povestea Fawziei Zouari și va scormoni totodată înlăuntrul său.”
Fawzia Zouari, Trupul mamei mele. Trad. de Alexandra
Ionel, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2020

Cronică
literară
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Utopia meritocrației

n societatea contemporană, conceptul
de meritocrație s-a consacrat sub o aură
pozitivă și s-a impus finalmente ca un ideal
social și politic reprezentativ pentru sistemul
democratic. Acest concept filosofic induce ipoteza dezirabilă că funcțiile de conducere sau
posturile administrative și profesionale sunt
ocupate pe baza unei competențe demonstrată
fără echivoc prin unele merite și talente
verificate după criterii obiective. Meritocrația
comportă astfel și o conotație etică prin ideea
că fiecare obține ceea ce merită în raport cu
talentul personal și efortul depus. Plecând de
la premisa conjecturală a egalității de șanse, ea
devine cheia succesului, cu care se identifică
aprioric, și contribuie semnificativ la formarea mentalității de învingător. Cei care merită
au succesul garantat, și-n consecință, cei care
au succes, îl datorează doar meritului lor. Pare
atât de simplu și de adevărat. Dar poate că este
prea simplu pentru a fi purul adevăr! De obicei,
dincolo de aparențele simpliste și de teoriile
abstracte ori apriorice, lucrurile empirice și
cazurile concrete sunt mult mai complexe sau
chiar mai complicate și deloc ideale.
Această concluzie realistă este confirmată și
argumentată și de filosoful american Michael
Sandel (n. 1953), profesor de filosofie politică,
jurisprudență și etică la Universitatea Harvard,
în cartea sa recentă Tirania meritului (2020).
Titlul poate părea provocator și paradoxal
pentru cei care înțeleg meritocrația în maniera simplistă descrisă mai sus, dar el este foarte
sugestiv pentru viziunea filosofică și poziția
etică a autorului, care analizează conceptul
și impactul lui în societate într-un mod mult
mai profund și mai practic. Reputatul profesor
admite că meritocrația implică teoretic presupoziția șanselor egale, că această prezumtivă
egalitate de șanse duce la ideea că învingătorul
își merită succesul și că această idee este tocmai
esența idealului meritocrației. Însă, obiectează
el, în practică lucrurile nu stau deloc așa. Pe de
o parte, presupoziția egalității de șanse, chiar
și-ntr-o democrație, este mai degrabă un mit
eufemistic cu scop propagandistic decât o
realitate obiectivă și cotidiană. În concurența
deschisă dintr-o societate competitivă, un
individ sărac, lipsit de sprijin sau relații și cu
o educație lacunară nu are deloc șanse egale
cu altul mai bogat, care beneficiază de o pregătire adecvată, de suport familial și contacte
influente. Statutul social, gradul de educație
prealabilă, influența familiei, rețeaua de relații
etc. fac ca mult invocata egalitate de șanse să fie
numai o noțiune abstractă dintr-un joc social
cu miză politică și veleități etice. Chiar dacă
criteriile concurențiale sunt aceleași pentru toți
candidații, poziția socială, cu toate aspectele ei
influente, afectează de obicei principiul argumentativ al șanselor egale.

Pe de altă parte, meritocrația nu formează
numai mentalitatea de învingător, ci și pe cea de
ratat social. Dacă, cel care are succes, consideră
că îl datorează exclusiv meritului său, cel care
nu are succesul vizat, crede că este doar vina
lui. Iar gândirea colectivă cultivă această mentalitate preconcepută, contribuind fatalmente
la o delimitare socială imorală între învingători și învinși. ,,În ultimele decenii, discrepanța
dintre învingători și pierzători s-a accentuat,
otrăvindu-ne politica și separându-ne complet.
În parte, ea este cauzată de inegalitate, dar e
vorba și despre atitudinea pe care o avem față

de succes și eșec.” O atare discrepanță favorizează sentimentul de mândrie al unora și pe
cel de umilință al celorlalți și poate degenera
în insultarea tacită a celor mai puțin educați
și realizați social. Departajarea în funcție de
merit poate duce la un antagonism social de
tip marxist între elite și proletariat. Adesea elitele se mulțumesc să dea sfaturi muncitorilor
de pe poziții de superioritate și din confortul
unui succes aparent dobândit prin niște merite
presupuse. ,,Acestor elite le scapă insulta implicită din aceste sfaturi: dacă nu mergi la facultate,
dacă nu prosperi în noua economie, tu ești cauza
propriului eșec!” Astfel se instaurează o ilegitimă
tiranie a meritului!
Asemenea mentalități superficiale și atitudini radicale, care reprezintă esența idealului
meritocrației, sugerează, în opinia lui Sandel,
că idealul însuși este greșit și că meritocrația
este corozivă pentru binele comun. De altfel,
filosoful american este preocupat de binele
comun și semnalează aspectele problematice ale meritocrației în raportul ei inevitabil
cu binele comun al societății. Or, în vederea concretizării binelui comun, el propune
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reconsiderarea unor aspecte ale vieții civice și
economice, precum rolul facultății, demnitatea
muncii și semnificația succesului. Se pare că
noua economie mondială pune condiția necesității unei diplome de studii superioare pentru
o muncă demnă și o viață decentă. O diplomă
de facultate nu rezolvă însă problema inegalității sociale, chiar dacă ridică puțin statutul celor
care o obțin. Ea nu este neapărat o dovadă a
meritocrației și nici nu contribuie implicit la
prosperitatea sau binele comun al societății. În
schimb, orice muncă este demnă prin ea însăși
și chiar contribuie concret la idealul realizării
binelui comun. În contextul social multilateral
și-n interacțiunea umană diversă, orice muncă
este utilă și chiar esențială, fie ea cea de gunoier sau curier! Filosoful pledează ferm pentru
condiții mai bune pentru muncitori.
În ceea ce privește succesul în viață, el invită
la o analiză mai profundă, care să confirme
că, pe lângă meritul personal sau talentul pur
în obținerea succesului, este vorba și de ceva
noroc, de o oarecare șansă sau de o întâmplare
favorabilă. ,,Oare chiar merit aceste talente care
îmi permit să prosper? Este meritul meu că trăiesc într-o societate care apreciază talentele pe
care se întâmplă să le am? Sau am pur și simplu
noroc?” Câți oameni talentați și merituoși nu
au avut succesul scontat în viață, pentru că au
fost lipsiți de dramul de noroc ori de o șansă
concretă sau pentru că întâmplarea i-a dus
într-o direcție neprielnică! Și câți dintre cei ce
au un anumit succes îl obțin realmente numai
pe baza meritului, al talentului și al efortului
propriu? Sau câți dintre cei ce se laudă cu meritul lor în obținerea unei funcții, unui job ori
post nu au luat în mod nedrept locul altora mai
merituoși dar mai puțin norocoși? Întrebări
retorice desigur, căci altfel ar trebui demascați
numeroșii incompetenți ,,de succes”, care duc
în derizoriu noțiunile de concurență loială,
șanse egale, competență, merit sau talent!
Ținând cont de rolul acestor factori favorizanți externi, profesorul de la Harvard invocă
spiritul modestiei, ca o virtute civică necesară
tuturor celor ce se laudă cu succesul lor. ,,Luarea
în considerare a rolului norocului în viață poate
oferi un grad de modestie”, susține el cu un realism de bun-simț dar și cu speranță. Modestia
ar trebui însoțită de empatie față de cei mai
puțin norocoși, dar chiar principiul de bază al
meritocrației are rolul de-a împiedica manifestarea empatiei față de aceștia. ,,Când insist că
succesul mi se datorează, mă împiedică să mă
pun în pielea celorlalți.” Din păcate, meritul sau
succesul, fie ele și reale, nu compensează lipsa de
modestie și de empatie a celui în cauză! Un astfel
de om de succes, nu numai că se află sub tirania
insesizabilă a meritului arogant și disprețuitor,
dar se bucură de privilegiile unei meritocrații
artificiale și idealiste. Adică, una utopică! ■
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Zaharia Boilă,
martor al istoriei

udă prin alianță cu Iuliu Maniu,
jurist și ziarist, membru marcant al
Partidului Național Român și mai
apoi al PNȚ, Zaharia Boilă (1892-1976) și-a
încredințat viața unirii Transilvaniei cu patria
mamă (devenită efectivă în 1918) și mai apoi
propășirii României Mari, în contextul crizei
Europei de după întâiul război mondial până
la prăbușirea ei, fără drept de apel, în cleștii
mișcărilor revizioniste și iredentiste ale celei
de-a doua conflagrații (1939-1945).
Zaharia Boilă a condus
ziarul Patria din Cluj (interzis în 1933 de Regele Carol
al II-lea pentru că nu putea
suporta intransigența critică
a directorului său), mai apoi
publicația România Nouă
interzisă tot de același controversat monarh, în 1938.
După abdicarea regelui intră
în conflict cu dictatorul Ion
Antonescu și suferă prima
închisoare politică la TârguJiu în 1942. Reia în 1946
editarea ziarului Patria, iar
după câteva luni directorul
său este arestat de comuniști
(la început ca martor în procesul Iuliu Maniu), plimbat prim mai multe
locuri de detenție, eliberat, rearestat în 1950,
lăsat liber în 1956, pentru ca ultima detenție
bolșevică să se desfășoare între anii 1961-1963.
Dar destinul postum al marelui om politic
și jurnalist va fi marcat de apariția volumelor: Amintiri și considerații asupra mișcării
legionare (2002) și Memorii (2003). Ce este
de remarcat la aceste cărți? Autorul folosește
propria memorie, dar și documente și texte
din experiența politică și jurnalistică în elucidarea evenimentelor, astfel încât memoriile
sale pot fi citite ca opere politico-istorice de
sine stătătoare. Autorul îmbină armonios stilul
publicistic, cu cel scriitoricesc (în analiza psihologiei personajelor cunoscute direct) și
științific, frazele sale având claritate, elaborate
cu acuratețe într-un moment când literatura
istorico-politică a vremii se baza pe false
mituri propagandistice transpuse în retorica
găunoasă a limbajului de lemn.
Deși știa că acele cărți nu vor putea apărea
în timpul vieții sale, iar aflarea conținutului
lor din partea poliției politice putea declanșa
drastice represiuni asupra lui și a familiei sale
totuși, juristul adevărat, omul politic intransigent și jurnalistul de mare anvergură, nu a lăsat
ca vasta experiență a acelor timpuri să treacă
neobservată pentru viitorime.
În prima carte de Amintiri... concentrată

pe fenomenul mistico-terorist și antisemit
care caracteriza mișcarea legionară, autorul
e interesat în a reliefa obscurantismul epocii,
frământările celorlalte formațiuni politice întru
colaborarea și chiar atragerea de partea lor a
fanaticilor, care la un moment dat se bucurau
de largă audiență națională. Critic fervent al
mișcării, cu toate că luase cunoștință cu mulți
din capii legionari și-i caracteriza în rândurile
cărții fără părtiniri și prejudecăți, el urmărește
și celelalte laturi obscure ale politicianismului românesc interbelic, care
alunecă foarte ușor spre tragedie, fanatism național,
însoțit mereu de crima politică, caracteristică constantă
a acestei mișcări. Aici îi surprinde propensiunea pentru
crimă politică a însuși regelui
Carol al II-lea, care în mersul
netulburat către dictatura
personală lasă multe fapte
în umbră, fără să împiedice
ignominiile de care, ca suveran, avea deplină cunoștință.
Astfel, se lasă prea ușor pradă
bănuielilor că potrivește faptele astfel încât să poată scăpa
de unele personalități cu ajutorul legionarilor (vezi crima de pe peronul
Sinaiei a lui Gheorghe Duca), negocierea cu
Corneliu Zelea Codreanu ca să devină el,
regele, conducătorul mișcării, iar în fața refuzului acestuia, crimele din pădurea Tâncăbești
soldate cu moartea liderului mișcării și a mai
multor legionari (la 30 noiembrie 1938) perpetrate direct de data aceasta, din ordinul său.
În cea de-a doua carte, Memorii, autorul
urmărește în primul rând momentele de mare
împlinire națională, când românii din Transilvania se opun pretențiilor ungurești de a
continua stăpânirea provinciei cu aceleași mijloace despotice cu care încercaseră s-o supună
încă din fatidicul an al dualismului, 1867. Cum
intrarea Austro-Ungariei în primul război
mondial se făcuse cu prețul sacrificării a vieții
tinerilor a 17 popoare ce „alcătuiau Imperiul
cu picioarele de lut” iar marea lor majoritate
erau supuse deznaționalizării celei mai crude,
odată cu acestă criză se accentuează ideea eliberării. Reacțiunea este pe măsură. Afirmă
autorul având în vedere prima mișcare hotărâtă de eliberare a poporului ceh. Guvernul de
la Viena a fost intransigent și crud. S-a compromis în fața Europei cu „exterminarea rebelilor,
decimarea regimentelor și încarcerarea oamenilor politici”. Aici corifeii Partidului Național
și-au dovedit inteligența și măiestria politică,
organizând provincia astfel încât pretențiile

Cronică
literară
guvernului de la Budapesta, mult mai crud
decât cel de la Viena, s-au prăbușit în fața realității istorice. Cu această viziune din interior
a evenimentelor, Zaharia Boilă anulează istoriografia interesată a momentului, care falsifica
evenimentele, punând în prim plan activitatea
Partidului Socialist, care își avea revendicările
lui, dar în procesul Unirii, cel care și-a spus
cuvântul a fost Partidul Național. Că până la
urmă și muncitorii români din Transilvania au
aderat la actul eliberării și Unirii cu România
este adevărat, dar cei ce au impus aceasta cu
argumente politice și istorice au fost membrii
Partidului Național.
Chiar la 14 noiembrie 1918, Consiliul
Național Român a avut o întâlnire cu Consiliul Național Maghiar reprezentat de ministrul
Jaszi, la prefectura comitatului Arad, la care
Iuliu Maniu a răspuns tranșant: „Noi trebuie
să ne punem pe punctul de vedere că suntem
azi stăpânii Ardealului și nu avem decât să ni
se respecte suveranitatea”. Iar ca rgument a
avut chiar demisia împăratului rege Karl (care
i-a succedat lui Frantz Iosif). Continuă tânărul
tribun român: „Guvernul Karoly este un guvern
al Consiliului Național Maghiar și nu mai mult.
La nici un caz nu are sub jurisdicția sa Ardealul”.
Analizând politica maghiară de după redevenirea țării la granițele firești, Zaharia Boilă
este realist, dar intransigent: „S-a instalat la
Budapesta un regim șovinist, rasist, de teroare
și, ceea ce a fost și mai grav, revanșardist”.
Problema proastei guvernări era mascată și
aruncată dincolo de granițe. Afirmă autorul:
„...toată cauza mizeriei oribile generale este
Tratatul de la Trianon”. De aceea, în 1934,
Iuliu Gombos semnează un tratat secret cu
Hitler. Spune politicianul român: „Ei mizau
totul pe politica aventuroasă a lui Hitler”. De
aici și până la Dictatul de la Viena nu a mai
fost decât un pas. Iar al noi, de la politica de
aservire a lui Carol al II-lea față de Germania
se adaugă și cea a lui Ion Antonescu de mai
târziu, care drept mulțumire pentru că ne-a luat
jumatate din Transilvania, dictatorul român a
pus întreaga armată română la dispoziția lui
Hitler, în speranța că aventurierul german ne
va fi recunoscător și ne va da înapoi vreodată,
cândva, ce ne-a furat.
Dar istoria și-a urmat cursul ei, creatorii
Unirii au fost închiși de regimul comunist,
elitele românești au fost în majoritate eliminate, prin regimul inuman de detenție de tip
stalinist, transplantat cu succes pe malurile
dâmbovițene, iar cele care au rămas nu s-au
mai putut exprima datorită regimului draconic
de cenzurare a ideilor.
Deși cuprinde multe elemente ale politicianismului românesc precar din perioada
interbelică, partea cea mai consistentă, atât ca
idei, cât și ca forță de exprimare a emoțiilor față
de cititori, rămâne cea a dialogului politic cu
omologii maghiari, care în degringolada prăbușirii Imperiului dualist, din orgolii rănite și
prostească suficiență de sine și-au înregistrat
eșec după eșec, rămânând până la urmă cu
ceea ce era al lor, dar cu care nu s-au împăcat
niciodată. ■

Interviu

Scrisul Românesc

Nr. 9 (217) ♦ septembrie 2021

Ilie Gheorghe, ultimul interviu:

M

19

Mihai
FIRICĂ

„Socotesc publicul ca făcând parte intrinsecă
din spectacol.”

ihai Firică: Maestre, vă rog să încercăm să oferim perspectiva lăuntrică a
actorului către public, o privire dinspre/din interiorul unui actor către interiorul
publicului. Cum îi vedeți pe spectatorii Teatrului
Național „Marin Sorescu” din Craiova?
Ilie Gheorghe: Frumoasă întrebare! Numai
că eu, la un moment dat, am s-o inversez un
pic. N-am să spun despre public sau dinspre
scenă spre public, ci am să vorbesc cam între
noi. Căci, eu socotesc publicul, și nu numai
eu, teoreticienii, toți, ca făcând parte intrinsecă
din spectacol. Când vorbești de spectacolul de
teatru, vorbești despre o Sfântă Treime: text,
actor, public. Nu există spectacol de teatru fără
public spectator. Asta este, cum să spun eu, o
axiomă pe care nu o putem ignora niciodată.
Când suntem întrebați despre public, noi,
actorii folosim expresia „Măria Sa, publicul”.
Ne place pentru că acest public, pe care noi
îl ridicăm la rang domnesc, Măria Sa, este cel
care ne ridică la rându-i pe cel mai înalt piedestal. Bineînțeles, el este, poate singurul, care
cu obiectivitate necontestată, indică actorului
locul pe care îl merită. Dacă ar fi să vorbesc,
în interiorul nostru, ca de la egal la egal, eu
actor, el public care joacă aproape lângă mine,
și textul dramatic, aș spune că publicul acesta
îi dă actorului plenitudinea forțelor sale. El
te înalță chiar în timpul spectacolului, dar te
și prăbușește. Dacă nu știi la un moment dat
să-i simți vibrația lui încotro te duce, te prăbușești tu. Te copleșește el, prin reacțiile pe care
le face. Dacă știi cum să-l prinzi și să-l aduci
lângă tine, cum merită să fie, poate în aceeași
emoție, în aceeași sferă a emoției, este un lucru
câștigat. Categoric. Publicul, cum să spun, te ia
de la începutul spectacolului, de când se ridică
cortina și până când se lasă, și aplaudă
prin felul de a reacționa, nu cu bătăi în
podea, de tropote din picioare, ci prin
ovațiile pe care le face, ridicându-se în
picioare în fața ta. Este cel care te înalță,
nu numai în fața lui, nu numai în față,
dar în fața propriei tale conștiințe. Îți dai
seama că l-ai servit, că l-ai slujit, că-i ești
credincios, că-ți este credincios.
M.F.: Nu sunt primul care afirmă un
lucru evident, că actorii Teatrului Național craiovean au înălțat și publicul
de aici, din Bănie. Au spus-o, înaintea
mea, oameni de teatru, critici teatrali
remarcabili și pe care trebuie să-i credem
pentru că se pricep cel mai bine la această
artă. Perspectiva pe care o înfățișați este aceea
de a construi împreună cu publicul. Dar sunt
și regizori care vor să ofere altceva publicului.
Reușesc ei de fiecare dată, chiar dacă au și o
distribuție foarte bună cu actori înzestrați?

I.Gh.: Pe mine, experimentele din teatru pe
care le relevați dumneavoastră, că sunt și regizori
care pot să ofere publicului, nu mă interesează.
Pentru că experimentele de dragul experimentelor nu-și ating niciodată idealul suprem: să
contribuie la educația publicului, la formarea
lui, nu știu ce... Dar, de publicul craiovean, cea
mai interesantă trupă de teatru din lume, cei mai
cei din Marea Britanie jucând aici, chiar la prima
ediție a Festivalului Internațional Shakespeare,
a avut o conferință de presă. La care, un actor
de culoare a spus că a întâlnit cel mai inteligent
public de teatru. Nu de alta, dar acea trupă a
fost nevoită să joace spectacolul Cum vă place
în costumele de stradă. Decorurile și costumele
lor au întârziat, în loc să vină la Craiova s-au dus
la Cracovia, în Polonia, și au fost nevoiți primul
spectacol să-l joace în blugi, în geci, ce mai aveau
ei. Succesul a fost fantastic, uluitor. Pentru că ei
trebuiau să elimine obsesia costumului printr-o
interpretare fabuloasă. Deci, te făceau să uiți că
personajele feminine erau îmbrăcate, poate, în
blugi sau aveau niște ii naționale românești, ce
găsiseră în magazia teatrului. Se concentrau pe
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trăirea, pe arta interpretării și-au cucerit publicul fantastic. I-au aplaudat aproape 15 minute la
sfârșit. De asta, actorul american care juca un rol
de femeie a spus: „Am întâlnit cel mai inteligent
public de teatru”.

M.F.: Trebuie să spunem, erau britanici, dar
ați avut și experiențe legate și de actori de peste
ocean. Mi-aduc aminte acel spectacol al trupei
„Cheek by jowl” din Londra.
I.Gh.: Eu cunosc publicul britanic pentru că
am jucat opt luni de zile la Nottingham. E un
public format în mod special pentru teatru. De
ce? Pentru că, în fiecare teatru există un birou
care se cheamă Relația teatrului cu școala.
După numai trei repetiții s-a prezentat șeful
acestui birou să ne ia un interviu: „Să spuneți
în 100 de cuvinte de ce faceți lucrul acesta și
cum îl faceți”. După care, tot ce spuneam noi,
cei 17 actori, în piesa în care am jucat, se strângea într-un material. Se publica. Se trimitea în
toate școlile, colegiile din orașul în care jucam
noi și publicul era deja înștiințat cel așteaptă.
El știa că intră în sala de teatru și-o s-o vadă pe
Miranda jucând așa, că o să-l vadă pe Caliban,
pe care-l interpretam eu atunci, că o să joace
așa, Prospero la fel, Ferdinand și toți ceilalți.
Dacă erau cumva dezamăgiți că nu întâlneau
pe scenă ceea ce întâlniseră în materialul publicat, ne opreau. Cel puțin la spectacolele-școală,
cu publicul tânăr, ne opreau și se ridicau și spuneau: Stați puțin că, în materialul trimis, scena
cu Miranda se petrece nu știu unde, iar interpretarea... Ori, noi am descoperit altceva. Mai
vreți să-l jucați o dată momentul ca să vedeți că
avem dreptate. Reluam momentul. Nu vă exagerez. Și am jucat 85 de spectacole în Anglia,
în sensul ăsta. După care, am făcut un turneu.
Deci, publicul britanic este instruit să vadă
un spectacol de teatru. Educat cum să reacționeze. Dar, de instruit, ceea ce la noi, încă,
nu se face. Noi trimitem biletele să se vândă
prin școli. Impresarii noștri sau oamenii de la
agenție caută să prindă elevii, dar nu le dau
informația suficientă. Le dau biletul, doar, și le
spun: te costă atât. Poate îl și sperie cu prețul.
Dar, dacă pe lângă asta s-ar da și-un material,
în care, uite, să vedeți ce vă așteaptă când veți
intra în sala de teatru. Asemenea evenimente,
repetându-se, „repetitio est mater studiorum”,
îl învață pe spectator cum să asiste la un spectacol de teatru, ce să urmărească.
M.F.: Maestre, suntem aici la Teatrul Național
din Craiova, în sala „Ia te uită!”, un spațiu al dialogului și al întâlnirilor culturale. Sunt convins că
ați avut multe momente de satisfacție în cariera
dumneavoastră. Satisfacție pe care, cu siguranță,
o dau și premiile. Alături de noi, pe această masă,
sunt două distincții. Ați primit multe premii și
dintre cele mai valoroase, aici, ca un semn de
recunoaștere. Dar, este și Premiul de Excelență
pe care l-ați primit în cadrul unei gale organizate
chiar la Teatrul Național și, de asemenea, trofeul
„Oamenii timpului” pe care l-ați primit în urmă
cu puțin timp.
Continuare în p. 20
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Un trofeu la Iași, trebuie să spun acest lucru
și m-a bucurat în mod deosebit, un trofeu care se
acordă în urma jurizării de către publicul larg, în
urma votului. Ați câștigat acest trofeu remarcabil
prin faptul că ați fost ales de către oamenii care
iubesc teatrul și vă iubesc pe dumneavoastră. Vă
felicit! Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri pe
care le-ați văzut în frumosul Târg al Ieșilor.
I.Gh.: Cu trofeele acestea am depășit 30. Am
ajuns la 31. Internaționale și naționale. Acum,
să știți, dacă un actor nu ia un premiu în viața
lui artistică înseamnă că a trăit degeaba. Sincer,
vă spun. Nu că am luat atâtea. Nu că am jucat pe
toate meridianele globului pământesc. Că am
făcut turnee în țări pe care alții numai în gând și
le doresc: Australia, Canada, Japonia, Brazilia...
Dar, trofeele astea te regenerează, cum să spun,
nu numai pe tine ca ființă interioară, spirituală. Îți dau încredere în tine, în energiile tale și
iacătă, la vârsta pe care eu mi-o laud acum, 77
de ani, pot să joc Faust fără probleme, pot să joc
Noaptea bufonilor, Cehov, Shakespeare, iar fără
probleme. Pot să joc aici fără probleme Furtuna,
Rinocerii. De ce? Seva energiei mele se trage din
încrederea pe care mi-o dau aceste recunoașteri
naționale și internaționale.
M.F.: Trebuie să mai spun, fără ezitări, că
acest trofeu este frumos, realizat parcă pentru
actorii de teatru, Dar recompensează, cu siguranță, multe seri de aplauze, de satisfacție din
partea publicului și cred că mai cumulează și
mult efort, mult talent din partea dumneavoastră și enorm de multă muncă. Eu vă spun La
mulți ani, pentru că ați amintit vârsta pe care o
aveți și debordați atât de multă energie. Alături
de dumneavoastră, la Gala „Oamenii Timpului”
de la Iași au fost premiate o serie de personalități din multiple domenii. Credeți că societatea
românească își redescoperă valențele, potențialurile prin raportarea la valorile autentice? A
venit acel timp de care avem nevoie și de care
am tot vorbit în ultimii 25 de ani? Vorbind și de
pierderea de modele, de valori.
I.Gh.: Da. Societatea românească începe să
recâștige un teren pierdut. Să-și aprecieze la
justa valoare talentele, excepțiile. Eu, anul trecut
sau acum doi ani, am primit un premiu. Poate el
ca valoare n-a fost în sensul că se scria Premiu
pentru contribuții excepționale la îmbogățirea artelor spectacolului. Dar, lângă mine erau
nume ca: Peter Brook, Peter Stein, Lev Dodin,
Căciuleanu. Astea erau mai importante chiar
decât premiul în sine. Să te vezi alături de Peter
Brook, marele regizor englez, alături de Lev
Dodin, mare regizor rus, sovietic care stăpânește Petersburgul și pe care l-am văzut acolo
la lucru. Așa a fost și-acum. Domeniile de activitate, 10. Și ați văzut: arte, diplomație, relații,
management, în antreprenoriat, medicină. Dar
ce personalități. Eu am urmat după cine credeți, după primul ministru al învățământului
după revoluție, Șora. La vârsta lui, dar la valoare
fantastică pe care onorabila-i personalitate o
impune. Ca să mă văd imediat chemat în scenă,
la aceeași intensitate și să fac față concurenței a
fost o măgulitoare recunoaștere.
M.F.: Oricum, mult mai tânăr decât domnul
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Mihai Șora, care este centenar, a împlinit 100 de ani.
I.Gh.: De aceea a și venit cântând din fluier.
Pentru că fluierul este cel mai vechi instrument
al românului și prin unduioasele sale triluri
încântă și încălzește. Se împrospătează și el,
mai ales la vârsta lui. Asta a fost una din satisfacțiile mele extraordinare, fără limite. De asta
am și spus că socotesc sintagma „oamenii timpului” sau „omul timpului” mai cuprinzătoare
decât sintagma „omul anului”. Anul e scurt,
are 360 de zile. A fi om pentru 360 de zile nu e
mare lucru, dar a fi așezat în cupola asta fără de
sfârșit a timpului, fără de început, a timpului,
înseamnă că ești om pentru mai multă vreme,
pentru un timmp îndelungat. Care se măsoară,
uneori, în veacuri. Și zici: a trăit în timpul acela
Ilie Gheorghe. Și asta e un lucru extraordinar
pentru ființa mea. Un băiat născut la țară,
dintr-o familie de țărani luminați, harnici, care
m-au învățat să pun ca icoană în casă munca.
M.F.: O lume din care ați pornit, a satului
oltenesc. Din Giubega O lume descrisă, cred că
cel mai bine, totuși, de Marin Sorescu. Marin
Sorescu vorbește de lumea sa, de lumea noastră,
lumea oltenească. Și nu știu dacă este bine că voi
formula următoarea întrebare. V-ați reîntors la
„Iona”, la acest spectacol magic. Este vorba de
o reîntoarcere la spectacol sau este un spectacol
pe care, fără să modificați scenariul, jocul fundamental, îl puneți într-o altă formă?
I.Gh.: Absolut. E o reîntoarcere, dar pe un
plan mult mai important. Dacă în urmă cu 22
de ani, la 50 și ceva de ani puteam să alerg pe
scenă, să dau energie, frământări... De data
asta, l-am adus pe Iona în adevărata lui sferă
filosofică. I-am restrâns mișcările personajului,
alergările și i-am dat potență ideii, ideilor lui.
Omul în drumul către perfecțiune, subiectul
spectacolului nostru. Drumul acesta pe care,
uneori, îl rătăcește și ajunge să-l caute în sens
invers, intrând cu cuțitul în propriul lui pântec
pentru că acest univers interior este la fel de
vast ca universul din afară. Universul uman
atât de complex, de nesfârșit precum este universul exterior în care trăim. Ori, o să vedeți
sau dacă ați văzut spectacolul, asta am realizat.

Interviu
Am adus ideea lui Iona la o funcție filosofică care a pătruns foarte ușor în ființa celui
mai tânăr spectator. Cunosc un caz, o elevă
de la Liceul craiovean „N. Titulescu” care s-a
dus acasă și-a spus: „Mamă, e pentru prima
dată când am plâns la un spectacol. Păi, ce
s-a întâmplat? ‒ Nu știu!”. Și vine și astăseară. Mi-a dat telefon. Vine cu familia ca să-i
convingă că există spectacole cu ideii atât de
puternic existențiale pentru că, în fond, spectacolul e o dramă. Este o tragedie, o numește
poetul, în patru tablouri. Dar este această fenomenală luptă a omului cu propria existență,
nu? Drama umană. Ființa umană. El se găsește
într-o permanentă luptă cu existența. O tulburătoare dramă a existenței umane.
M.F.: Am văzut „Rinocerii” aici, la Naționalul
craiovean. Robert Wilson reușește să vă pună din
nou în lumină, să dați acea forță colosală rolului
și din nou, o piesă care-l face pe spectator să privească atent în lăuntrul său. Credeți că această
piesă putea fi pusă în scenă asemănător sau
undeva care să ofere iarăși această perspectivă și
de un regizor român? Sau strict de un american?
I.Gh.: Poate reușea și un regizor român
să facă chiar mai bine decât a făcut-o Robert
Wilson care a mărturisit la un moment dat:
„Fiind american nu sunt acomodat istoriei pe
care ați trăit-o dumneavoastră. Eu v-am dat
rama, spectacolului, dumneavoastră puneți
conținutul, tabloul”. Dar Robert Wilson a început să se lege între noi o prietenie formidabilă.
Am patru scrisori de la el în momentul de față.
Unele le am și la mine, vi le-aș putea oferi odată
să le fotografiați, să vedeți în ce stil mi le-a oferit.
Dar ultima realizare cu Robert Wilson n-a
fost Rinocerii, ci a fost cu câteva luni de zile în
urmă. În octombrie, pe 27, am fost invitat de
Robert Wilson la Frankfurt, unde alături de
trupa de la Berlin a făcut cel mai mare spectacol
radio intitulat Turnul Babel. Și-am fost singurul căruia i s-a dat mână liberă să-și aleagă el
valorile românești pe care vrea să le impună
în acest spectacol radio. Și-am ales din Eugen
Ionescu, Elegii pentru ființe mici, din Marin
Sorescu, Iona, un capitol care l-a impresionat.
Și ce să vă spun, acum nici două săptămâni
am primit o scrisoare de la el, și teatrul a primit-o, în care spune că spectacolul realizat, și
din care a făcut parte Ilie Gheorghe, a primit
cel mai mare premiu în Uniunea Europeană
pentru un spectacol care și-a propus să promoveze valori universale ale culturii. Deci, mi-a
făcut din nou un compliment și mi-a trimis și
o scrisoare holograf. O am, el scrie cam pe o
singură pagină. „Ilie așa, așa... Și mă gândesc
la o nouă colaborare cu tine”, după ce înainte
spusese: „Am pus 45 de ani piese de teatru în
lume, dar e pentru prima dată când găsesc un
actor care să mă înțeleagă atât de bine.”.
M.F.: Maestre Ilie Gheorghe mulțumesc
pentru acest dialog! Cred că este un final cât se
poate de nimerit. Ați cucerit, nu doar publicul din
Craiova, iată și un regizor redutabil, un regizor
celebru din lume care vă convinge să lucrați la
un alt proiect. Mulțumesc pentru acest dialog! ■
Interviu realizat de Mihai Firică
(21 decembrie 2016)
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căci ele dezvăluie adâncul. Dar și o comedie cu
scene cotidiene are sensul său și publicul său, iar
oferta devine mai săracă, în ultimii ani, pentru
acest public iubitor de haz și comic de situații.
Astfel că un spectacol precum Face to Face
vine ca un moment de respiro, în care ieșim să
luăm o gură de aer și o doză de soare după o
scufundare în adâncurile vâscoase ale existenței.
Textul apreciatului dramaturg britanicul
Peter Quilter este așezat într-o lumină caldă
de condeiul Monicăi Ardeleanu, care l-a tradus
și l-a adaptat pentru punerea în scenă de la
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova,
și de către ochiul lui Adrian Andone, din fotoliul regizoral.
Cei doi formează și distribuția piesei, interpretând, pe rând, trei cupluri în situații de viață
diverse, care le solicită valențele actoricești,
obligându-i să se adapteze rapid la registrele
cotidiene pe care le traversează scenariul.
Într-o primă scenă, regăsim două persoane
care își dau o întâlnire pe nevăzute, cu Monica
Ardeleanu interpretând o femeie extrovertită
care îl intimidează pe bărbatul mai conservator ce o primește acasă, stingherit. Urmează
o scenă în care Andone intră ușor în pielea
unui bărbat gay care își tachinează prietena de
o viață în ziua celei de-a treia nunți a acesteia.
Piesa se încheie cu un capitol din viața unui
cuplu căsătorit, aflat în pragul divorțului.
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Faţă în faţă
cu hazul comediei clasice

n vâltoarea (re)descoperirii contemporane,
în care teatrul se frământă și se dospește în
cele mai neașteptate forme, prin exerciții
experimentale, pentru a fi reinventat, pentru
a-și găsi noi glasuri, noi pământuri de explorat,
noi spectatori sau scene, uneori un moment
de repaus își are gloria lui. Printre căutări de
forme noi, formele vechi încep să capete noi
străluciri, iar simplitatea devine o bucurie prețioasă, de care începe să ți se facă dor.
Comediile în dulcele stil clasic încep să
devină păsări rare pe scena teatrului de astăzi,
unde noile generații își propun să aducă prospețime și originalitate, să aibă amprente proprii și
să creeze ecouri care să răzbată dincolo de ziduri.
Astfel că ne bucurăm mai rar de un spectacol de
teatru la care pur și simplu se râde, cu narative
simple, care lasă elegant metaforele în culise.
Sigur că explorările și metaforele sunt necesare,
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Toate cele trei fragmente abundă în
momente și replici amuzante, umorul fiind
simplu, dar savuros. Face to Face e ca acel
moment în care, după atâtea feluri sofisticate
de deserturi fine dining, ai poftă, în sfârșit, de
o savarină.

Am avut prilejul de a întâlni acest spectacol într-un mediu diferit, în Grădina de Vară
a teatrului craiovean, unde aerul plăcut al serii
întâlnește provocarea zgomotelor urbane. Confruntarea actorilor cu un spațiu deschis, în care
claxoanele mașinilor și glasul roților de tramvai
se pot dovedi un adaos care dezechilibrează
spațiul scenic. Însă cuplul Andone-Ardeleanu
a reușit să se îngrijească de atenția publicului
spectator și să facă orașul să devină imagine de
fond. O imagine neclară, care mai zvâcnea pe
alocuri, ajutând cadrele scenice să se încarce
de și mai multă viață. ■

Ion Caramitru
a plecat să ne privească din culise

singură dată am stat de vorbă cu artistul
Ion Caramitru, director general al Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București,
președintele UNITER. Anul trecut, cu câteva
zile înainte de Gala UNITER, ținută pentru
prima dată la Craiova, am purtat cu acesta un
dialog de jumătate de oră, căruia îi păstrez o
amintire prețioasă. Cu atât mai prețioasă acum,
știind că va rămâne unicul.
L-am întrebat atunci despre viitorul teatrului și cum crede că templul acesta căruia și-a
dăruit viața întreagă va rezista, într-o lume în
care viteza ne face să uităm să mai respirăm și
să ne mai întoarcem către noi. Ce trebuie să
facă teatrul pentru a rezista, pentru a-și păstra
publicul și chiar pentru a câștiga public nou?
Iar el mi-a spus că a întâlnit multe păreri, chiar
ale unor critici de teatru, cum că teatrul nu va mai
fi ce a fost, că odată cu transmisiunile online va
fi orientat din ce în ce mai mult din tehnologiile
moderne și că își va pierde din dimensiunea sa
clasică, a contactului direct cu spectatorii.
Și apoi a adăugat: „Mie mi se pare o prostie.

Teatrul stă în picioare, și va sta mereu. N-a
căzut niciodată. Nici măcar în Anglia unde, să
ne amintim, a fost o perioadă de aproape 30 de
ani când teatrul a fost interzis. În Anglia acelei
epoci a fost considerat instrumentul diavolului.
Teatrele au fost desființate, închise o perioadă
de aproape 30 ani. Dar teatrul a rezistat”.
Mi-a mai spus atunci că teatrul nu poate
pierde și nu va pierde niciodată calitatea lui
principală. Aceea de a întreține un fel de punte
spirituală între scenă și spectator. Căci acest
lucru nu-i poate fi luat.
L-am perceput mereu pe actorul Ion Caramitru ca pe un monstru sacru care ține vie
flacăra teatrului clasic, al unei epoci în care
oamenii mergeau la teatru îmbrăcați în cele
mai alese ținute, reuniți de un spirit aristocrat.
L-am perceput ca pe un conservator echilibrat,
care acceptă și se adaptează inovațiilor de pe
scena teatrală, dar nu este, neapărat, susținătorul lor fervent.
Însă el mi-a spus, în urmă cu un an, că
important este să nu se piardă spectacolele

bune și „curate”, chiar și cu invenții de tot felul.
Și mi-a explicat ce înseamnă, în viziunea sa, un
spectacol curat. Acel spectacol care nu pierde
substanța textului, spiritualitatea sa.
Caramitru trăia prin și pentru teatru. Și
odată cu plecarea lui, se desprinde o particulă
din marele univers al dragostei de scenă. Dar
acea particulă migrează către un univers paralel, unde cu siguranță monștrii sacri se reunesc
și privesc, din culisele unei sfere mai înalte,
către umila scenă a muritorilor.
„Teatrul vorbește despre om, despre patimile lui. Tot ce e mai expresiv în natura omului
se petrece pe scena de teatru, iar lucrul acesta
nu se va pierde niciodată” – Ion Caramitru.
Artistul a încetat din viață în data de 5
septembrie a.c. și a fost înmormântat pe 10
septembrie, în Cimitirul Belu din București,
Aleea Artiștilor. ■

Teatru
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Ion
PARHON

ub acest generic, la Brașov, între 2 și 8
august, s-a desfășurat cea de-a opta ediție
a Festivalului de comedie organizat de
Asociația culturală „Fanzin”. Rod al unui proiect
victorios dintre cele aflate pe agenda primăriei
brașovene și împlinit cu săli pline, în ciuda
unor temperaturi caniculare, printre spectatori
remarcându-l și pe domnul Allen Coliban, noul
primar al municipiului, festivalul și-a confirmat
viabilitatea datorită eforturilor manageriale și
organizatorice, competenței și spiritului de
echipă dovedite de staﬀ-ul său, în frunte cu
Marian Gâlea, președinte, Ioan Big, apreciat
specialist și jurnalist, implicat în succesul unor
festivaluri de teatru, muzică sau film, și Mihaela
Oană, reprezentând organizația „Fanzin”. Fidel
edițiilor anterioare, festivalul a cuprins două
secțiuni: spectacole de teatru găzduite seară
de seară de Teatrul „Sică Alexandrescu” din
Brașov, condus de actorul Dan Cogălniceanu,
colaborator al organizatorilor, cărora li s-au
adăugat și două spectacole pentru copii ale Teatrului „Strada”, și șapte filme din seria „Maeștri
ai comediei clasice”, oferite de la orele 2130 în
pitorescul Bastion al artiștilor, amintind prin
construcția sa circulară de celebrul teatru londonez „Globe”, unde spectatorii au putut urmări
isprăvile unor fermecătoare staruri ca Ryan O’
Nead, Mel Brooks, Barbara Streissand, Ingrid
Bergman ș.a. Este doar o parte din „zestrea”
cultural-artistică valoroasă generată de „Fanzin”
care, prin aceiași pricepuți și inimoși ctitori de
evenimente, a pregătit deja în linii mari cele două
mari festivaluri internaționale de toamnă, unul
dedicat filmului, iar celălalt muzicii (cu secțiunile sale de jazz și blues), amândouă aflându-se
în acest an la cea de a noua ediție.
Surpriza plăcută, ce ne-a întâmpinat seară
de seară la teatru prin publicul neașteptat de
numeros, cred că și-a aflat din start o explicație convingătoare în programul generos al
evenimentului, reunind prestigioase trupe bucureștene invitate la o ediție de festival brașovean
desfășurat însă pentru prima dată cu caracter de
concurs. Am văzut sau revăzut spectacolele cu
Noii infractori, de Edna Mazia, în regia lui Ion
Caramitru (Teatrul Național „I. L. Caragiale”),
Doi pe o bancă, de Aleksandr Ghelman, în regia
lui Mihai Bendeac (Teatrul de Comedie), Thailanda, de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara,
în regia lui Alexandru Jitea (Teatrul „Nottara”),
Dragostea durează trei ani sau Megapetrecere
cu divorț, după Frederic Beigbeder, în viziunea
regizoarei Chris Simon (Teatrul „Grivița 53”), și
Rosto, după I. L. Caragiale, în scenariul și regia
lui Alexandru Dabija (Teatrul Act), acestora adăugându-li-se în ultimele două seri, în afară de
concurs, reprezentația gazdelor cu O noapte furtunoasă, în regia lui Puiu Șerban, și spectacolul
de gală cu Familia Addams, pe libretul semnat
de Marshall Brickman&Rick Elice (Teatrul
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„Săptămâna
comediei”
Excelsior), demers artistic precedat pe scenă de
decernarea premiilor de către doi dintre membrii juriului, Maria Zărnescu, critic de teatru,
și Dan Cogălniceanu. Vom înfățișa aici câteva
notații succinte pe marginea celor văzute și a
premiilor care au configurat parte din izbutințele participanților, circumscrise performanței
acestei ediții de festival.
Prima seară, dedicată întâlnirii cu Naționalul
bucureștean, prin spectacolul cu Noii infractori,
ne-a făcut martorii unui discurs artistic bogat în
componente și ingrediente în general bine articulate, în decor tradițional, costume expresive,
lumini și efecte sonore creatoare de ritm alert
și atmosferă antrenantă, în care mariajul dintre

comedia de situații și mesajul ei mai puțin vesel,
dezvăluit spre final, pune în valoare o distribuție
numeroasă, cu vădită preocupare spre depășirea dificultăților legate de omogenitate. În mod
distinct și totodată semnificativ pentru calitatea,
consecvența și vigoarea comico-dramatică conferite personajului principal („șefa” unei familii
onorabile din clasa de mijloc, neocolită de seismele financiare, devenită peste noapte patroana
vulnerabilă a unei case de rendez-vous), evoluția Virginiei Mirea a fost răsplătită cu „Premiul
pentru cea mai bună actriță”. A urmat Doi pe o
bancă, întrupat de doi actori foarte buni, Ilona
Brezoianu și Mihai Bendeac, unde rezultatul nu
ne-a convins. În caietul-program, în calitate de
regizor, Mihai Bendeac ne-a atenționat că piesa
nu este o comedie. Și avea dreptate. Numai că
spectacolul contrazice în general această convingere a domniei sale. Asta pentru că intenția
legitimă de a masca miezul amar al textului sub
straiele umorului a strivit atât sâmburele amar al
textului, cât și parte din adevărul replicilor partenerei, lăsând locul unui îndrăcit „recital” comic
al protagonistului, ce-i drept, salutat cu voioșie
gălăgioasă din sală, de numeroșii simpatizanți
ai acestui actor cu o popularitate binemeritată.
Cea de a treia seară a fost în totalitate polarizată
de o „artă a conversației” în care trei personaje
feminine, două dintre ele în relație de mamă și
fiică, dau glas unei crize datorate uzurii vieții de
familie și, mai ales, unei tot mai dureroase lipse
de sensibilitate și empatie din partea bărbaților,
hotărând a înlătura acest spleen printr-o călătorie. Unde? Nu la Moscova, așa cum doreau

Teatru
surorile din piesa lui Cehov, ci în Thailanda,
destinație devenită astăzi magică și printre preferințele turiștilor români. Dezinvoltura, risipa
de energie mimică și vocală, secvențele de „respiro” prin imagini video și muzică de operă au
fost argumentele discursului artistic semnat de
regizorul-actor și profesor Al. Jitea, împlinit
printr-o manifestă bucurie a jocului de interpretele Andreea Măcelaru-Șofron, Victoria Cociaș
și Cristina Stoica. Pentru această revenire pe
drept cuvânt remarcabilă pe scena brașoveană,
pe care a slujit-o cu rară devoțiune cu mai bine
de treizeci de ani în urmă, în spectacole semnate
de Eugen Mercus, Florin Fătulescu ș.a., actrița
Victoria Cociaș a fost răsplătiră cu un „Premiu
special al juriului”. A urmat spectacolul cu Dragostea durează trei ani, în viziunea regizoarei
Chris Simion-Mercurian, vrednica fondatoare
a teatrului independent „Grivița 53”. Am fost
invitați să apreciem o comedie în care și autorul, și interpreții, ba chiar și spectatorii au bune
șanse de a se regăsi în ipostazele celor patru personaje grăbite să relativizeze atât euforia propriei
căsătorii, cât și abisul sufletesc datorat divorțului.
Pentru că odată cu sfârșitul urmează de fiecare
dată „un nou început”. Caruselul alert al situațiilor, cu momente interactive viu gustate de
tinerii din sală, cu secvențe coregrafice însoțite
de maxime mai mult sau mai puțin miezoase,
oferă un bun prilej de etalare a disponibilităților de joc în cheie ironică și autoironică pentru
interpreții Claudiu Istodor, Mirela Zeța, Vlad
Logigan și Andreea Șovan. Ca o mică uvertură
la acest balans de plus și minus, de veselie și
nebucurie, regizoarea și-a lansat în foaier o carte
cu propriile simțăminte și gânduri de optimism
ori de tonică atitudine în fața ipostazelor nenorocului, sub titlul Dicționar de optimisme, unde
filonul autobiografic și sinceritatea gândului sunt
însoțite de farmecul scrisului de mână și câteva
pagini libere rezervate spre completare cititorilor. Ultimul spectacol din concurs, intitulat Rosto
și inspirat din schițele lui Caragiale, ne dă întâlnire cu isprăvi din viața școlilor de pe vremea lui
Nenea Iancu, lesne de recunoscut și într-o vreme
mult mai apropiată de noi. El confirmă vocația
regizorului Alexandru Dabija de a valorifica
scenic particularități ale umorului românesc,
desprinse fie din scrierile lui Creangă (Absolut!),
fie din umorul Moromeților lui Marin Preda,
fie din proza avangardiștilor (Afară, departe, pe
câmp) sau din schițele lui Eugen Ionescu. Acum
a venit rândul lui Caragiale, iar nouă ne-a venit
rândul de a remarca viziunea inspirată a regizorului dublată de ingeniozitatea domniei sale în
calitate de scenograf, prin rafinamentul jocului
cu sforile menite să dinamizeze recuzita, și evoluția migălos condusă spre performanță a celor
trei interpreți, Marcel Iureș, Ionuț Toader și Dan
Rădulescu, acestuia din urmă fiindu-i conferit
„Premiul pentru cel mai bun actor”. Primit cu
semnificativă bucurie de publicul brașovean,
acest discurs artistic a fost încununat totodată
cu „Premiul pentru cel mai bun regizor” și „Premiul pentru cel mai bun spectacol”. Momentul
decernării distincțiilor a fost încheiat prin
decernarea „Premiului special al juriului”, care
a revenit lui Marcel Iureș, pentru personalitatea →

Eseu

X

hystos, Samaris, Urbicande, La Tour,
Brüsel... misterioase, fantastice și imposibile Orașe obscure, dar tocmai de
aceea atât de fascinante! Creatorii lor, desenatorul François Schuiten, crescut într-o familie de
arhitecți și posesor al unei diplome a Institutului
de Arte Frumoase Saint-Luc și Benoît Peeters,
scriitor și scenarist sunt, ca și personajul lor –
poate un alter-ego – „urbatectul” Eugen Robick
(ce apare în primele două albume), doi demiurgi
vizionari care utilizează banda desenată pentru
a da contur fizic (doar bidimensional) unor utopice lumi cu atât mai impresionante cu cât ele
sunt în întregime coerente.
Astfel, Samaris este un oraș „trompe l’oeil”
pe care Franz, trimis de municipalitatea din
Xhystos să afle de ce călătorii care îi trec porțile nu se mai întorc niciodată, îl descrie ca un
uriaș labirint mobil, cu străduțe semi-deșertice
populate de indivizi lipsiți de vitalitate și mărginite de fațade – decoruri de teatru alunecând
pe șine – printr-un complicat sistem de pârghii
și angrenaje – circular și concentric.
Urbicande a fost conceput de către urbatectul Eugen Robick, ca o gigantică entitate
arhitectonică dominată de unghiuri drepte și
simetrie, dar a cărui „perfecţiune” este tulburată
de apariția – într-o bună zi – a unei mici structuri de formă cubică, formată din tije metalice.
„Cubul” este constituit dintr-o stranie materie
autoregeneratoare și indestructibilă care, la un
moment dat, „înmugurește” și începe să crească.
Crește și crește, atingând rapid proporții colosale și alcătuind o gigantică rețea care, scăpată
de sub controlul rațiunii umane, strică raporturile prestabilite dintre Stat și Societate, după care
acoperă întreaga planetă și se pierde în univers.
Giovanni Batistta este unul dintre cei 500 de
Menținători ai Turnului (uriașul Turn construit
de către legendari Pionieri în scopul opririi sângeroaselor războaie care opuneau populațiile
continentului). Exasperat de îndelungata absență
a unui răspuns la imperioasele sale mesaje prin

→ excepțională a omului de teatru, afirmată și

în spectacole antologice de umor românesc și
pentru contribuția consistentă la dezvoltarea
teatrului independent în țara noastră.
Penultima seară de festival a revenit Teatrului „Sică Alexandrescu”. Prin spectacolul în
afară de concurs cu O noapte furtunoasă, de I. L.
Caragiale, în regia lui Șerban Puiu, cu o echipă
de interpreți răpiți din vacanță, spre a turna și
ei o picătură de veselie în privirile unui public
surprins de a-l reîntâlni pe Dan Cogălniceanu
părăsind juriul spre a-l întruchipa pe nevricosul
jupân Dumitrache. Gala premiilor, din ultima
seară, a fost onorată de savurosul spectacol cu
Familia Addams, în regia lui Răzvan Mazilu,
invitat și pe scena altor festivaluri din țară, pe
care publicul l-a răsfățat cu un edificator concert
de aplauze. Acest final poate fi perceput și drept
o atractivă promisiune pentru ediția din anul
viitor, unde garanția succesului este clădită pe
fapte, prin tot ce au însemnat până acum cele
trei festivaluri, de teatru, de film și de muzică,
construite de Asociația culturală „Fanzin”.■
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Fascinaţia
„Oraşelor obscure”
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Dodo
NIȚĂ

Brüsel va fi poate o altă imagine a
Bruxelles-ului, decalată în timp și spațiu, Palatul
său de Justiție fiind construit pe ruinele unui uriaș
turn legendar... Dar aici bătrânul Arhivar lăsă să-i
cadă din mână greoaia copertă a vechiului ceaslov, ce se închise ridicând un norișor de praf...
Creată acum aproape 40 de ani (în 1983, mai
precis) seria de benzi desenate numără doar 12
albume (dar și 14 titluri hors-serie) traduse în

aproape 10 limbi de circulație internațională.
Universul grafic original și unic al seriei,
autorii l-au prelungit și în viața de zi cu zi.
Astfel, la Bruxelles, fanii seriei pot să viziteze
muzeul trenurilor, Train World, deschis în
2015 în gara dezafectată Schaerbeck și amenajat după o scenografie originală concepută
de François Schuiten.
Sau La Maison Autrique, primul imobil
construit în stilul Art Nouveau de către celebrul arhitect Victor Horta, în 1893. După o
sută de ani, casa a fost cumpărată de către o
asociație fondată de cei doi autori, renovată și
amenajată într-un muzeu al imaginarului, de
asemenea după o scenografie imaginată de Schuiten și Peeters. Dar cei
pasionați de Orașele Obscure plonjează
la propriu în universul lor preferat,
coborând la stația de metrou Porte de
Hal, decorată exact ca o casetă de BD,
cu tramvaie care par să țâșnească din
pereți! În fine, și parizienii regăsesc
universul lui Schuiten, coborând în
stația de metrou Art et Metiers, amenajată așa încât călătorii par a se regăsi
în interiorul submarinului Nautilus.
În 1995 Schuiten și Peeters au fost
invitați de onoare la Salonul Internațional al
Benzii Desenate din România, organizat în
acel an la Casa Sfatului din Brașov. Cu această
ocazie, Editura Nemira a publicat volumul
Parisul în secolul XX, de Jules Verne, ilustrat
cu desene de Schuiten.
În anul 2009, o expoziție Orașele Obscure a
fost prezentată la Iași, în colaborare cu Ordinul
Arhitecților din localitate. ■

Revista Bucureștiul literar și artistic
(nr. 8-9/2021) se deschide cu editorialul red.-șef Florentin Popescu, Impas la
fiecare pas, un eseu critic privind starea
în care ne aflăm în pandemie. Marian
Nencescu semnează articolul Garabet
Ibrăileanu și dubla (sa) natură critică,
concluzionând că mentorul „Vieții
Românești” rămâne prin opera sa, „modelul de
critic cu dublă natură: abstract și impenetrabil
pe «dinafară», cald, uman, sensibil în intimitatea
sa creatoare”. Titus Vîjeu readuce în realitate, în
eseul Jacques Prevért, un moment al întâlnirii
poetului francez cu Nichita Stănescu, însoțit de
un grupaj de versuri traduse în românește de
autorul articolului. O pagină cu poeme semnate
de autori din diaspora este acordată lui Theodor
Damian, poet român ce trăiește la New York,

iar Dalia Dialcovski vine cu
o frumoasă prezentare: Theodor Aman. Noblețe cu rang...
de Artist și reproduce două
dintre lucrările celebre ale
pictorului.
Două pagini ale revistei,
cu genericul Cafeneaua literară românească ‒ o istorie
insolită a literaturii noastre,
prezintă Cafeneaua Capșa
din București în viziunea
unor scriitori din epocă,
între care Tudor Arghezi (Capșa și capșismul):
„Provincialul crede că la Capșa face purici oricine. Trebuie rezistență și spirit... Capșistul e un
individ inteligent și primejdios și critica reală
se face la Capșa, nu în presa literară.”
Ca în toate numerele, revista reproduce, sub
titlul „Memorii, Jurnale, Confesiuni”, texte ale
unor scriitori valoroși cum este Mircea Eliade
cu Încercarea labirintului. Europa întâlnirii, cu
referire la momentul Paris, 1945. ■
Red.

care arăta că Turnul se deteriorează pe zi ce trece,
el pornește către Bază, hotărât să-și îndeplinească
până la capăt misiunea. Ajunge însă în vârful lui,
trecând prin burguri liniștite și calme, sau distruse și cu locuitorii morți, întâlnindu-se cu alți
Menținători înnebuniți de singurătate și așteptare. Acolo sus este dezamăgit, pentru că Pionierii
pe care se aștepta să-i întâlnească părăsiseră
Turnul, coborând cu ajutorul unor complicate
macarale și scripeți printr-un puț adânc, săpat
în interiorul Turnului. Puț prin care Giovanni va
coborî și el și va ieși printr-o mică spărtură de la
Bază drept în mijlocul unei încleștări sângeroase
între soldați purtând uniforme și arme moderne.
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Atelier de artist

S

Silviu Bârsanu
artistul atitudinilor neconforme

ilviu Bârsanu este catalogat de mulți drept
un artist revoltat, un rebel. A fi rebel
pentru un artist este un lux pe care și-l
permit cu adevarat puțini artiști ce trăiesc din
arta lor, pentru că este de presupus că trebuie să
își asigure mijloacele de trai. Sunt puține cazurile în care artiștii au reușit să supraviețuiască
fără a face compromisuri și au reușit să rămână
iconoclaști până la capăt. Îmi vin în minte două
cazuri clasice un Gaugin și un Van Gogh, primul
avea să aleagă autoexilul printre băștinașii unei
insule aflată la maginea civilizației secolului în
care trăia cel de al doilea a fost stipendiat de un
frate care îl susținea în dorința sa de a fi liber în
a-și explora obsesiile. Silviu Bârsanu nu a avut
oportunitatea de a se simți cu adevărat liber, este

a depins de anumite conjuncturi, dar și de priceperea celor ce le-au promovat opera, modul
și momentul în care au decis să le fie pusă sub
lumina reflectoarelor creația. Nu există rețete
de promovare a unui artist necunoscut, există
doar povești de succes, cele care descriu eșecul
au rămas anonime și cu siguranță sunt infinit
mai multe. Din mica șaradă ce a animat zilele
trecute microuniversul nostru provincial putem
deduce că există mai mulți prieteni ai artistului care cred în steaua lui Silviu Bârsanu și că
acesta are datele necesare pentru a fi inclus în
constelația strălucitoare a marilor pictori. Până
aici totul e bine atâta doar că aceștia au păreri
diverse asupra metodei, într-atât de diverse
încât sunt aproape gata să organizeze vernisaje

greu să fii rebel de la 17 la 18, este greu să fii
rebel și profesor de liceu și cel mai creu este să
fii rebel și restaurator. Ori Silviu Bârsanu a lucrat
o perioadă bună de timp ca restaurator. Restauratorul pentru mine este un artist încătușat,
privat de ce are el mai valoros, beneficiul liberului arbitru, prerogativa creativității descătușate,
atributul visării neîngrădite. Nimic nu poate
fi mai constrângător decât, după ce a trebuit
să răspunzi unor norme, unor principii, unor
rețete obligatorii în procesul de restaurare, ca
la terminarea programului de lucru să vrei să
îmbraci haina de rebel. Cu toate acestea el a găsit
resurse de originalitate, nu și-a pierdut apetitul
pentru experiment, rămânând convins că poate
să aducă elemente noi în discursul său plastic.
Faptul că îl găseam asociat, cu ani în urmă,
într-o expoziție cu Mihail Trifan este și acesta
un simptom, ambii împărtășeau aceeași sete de
libertate posedați de aceeași neliniște funciară.
Am văzut, cu prilejul aflării veștii privind
trecerea în neființă a artistului, cum media
noastră locală, tabloidă și știristă vehiculând
șablonard termenul de celebrul pictor Silviu
Bârsanu. Etichetă aplicată grăbit din dorința
de a stimula încă din titlu dorința cititorului
pentru senzațional, Silviu Bârsanu nu este un
pictor celebru, din păcate nu este niciun pictor
suficient cunoscut, nici pe departe cât ar merita.
S-au cunoscut evoluții în posteritatea unor
artiști care au devenit postum celebrii, aceasta

repetate, vernisaj după vernisaj până când formula salutară va fi găsită. Niciunul dintre aceste
nuclee, din păcate, nu putea face proba unei reușite anterioare ceea ce nu ia împiedicat să creadă
că ei sunt cei ce dețin formula magică, elixirul
miraculos, au persistat în convingerea lor că
dețin poțiunea capabilă să transforme broscoiul în prinț cât ai pocni din degete. Acest tip de
entuziasm gregar este pe cât de ridicol pe atât
de tragic. Dacă într-adevăr îl iubesc pe Silviu
Bârsanu și nu doar vor să facă din el subiect de
hârjoană etilică ar trebui să înduplece un curator
să se ocupe de „caz”, un curator cu uși deschise
măcar în București dacă nu și în alte capitale cu
adevărat culturale ale Europei, să-i lase libertatea deplină de a face acea selecție a operelor cu
adevarat valoroase și semnificative, să îl lase să
decanteze valorosul din opera artistului de ceea
ce este doar balast și comercial, să construiască
acel material critic, să editeze acele publicații,
dar mai ales să organizeze acele evenimente,
majore, notabile, care să declanșeze interesul
colecționarilor importanți pentru opera artistului. Dacă nu cumva între timp artistul va sfârși
prin a se risipi în anonime colecții locale eșuând
în a răzbi pe piața de artă adevărată. Până când
un Silviu Bârsanu nu se va achiziționa cu o sumă
compusă din măcar cinci cifre, nu putem vorbi
de valorizarea operei sale, oricât de pline de senzațional ar fi titlurile tabloidelor noastre locale și
oricât de numeroși ar fi înverșunații săi prieteni.
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Asta nu înseamnă că nu există valoare imensă și
în cazul unor artiști ce au rămas necunoscuți sau
cvasi necunoscuți. Cert este un lucru acum și
aici, de azi Oltenia este mai săracă prin plecarea
dintre noi a acestui artist căruia cu siguranță nu
vom înceta să-i iubim lucrările, să o facem însă
fără emfază, fără veleitarism, decent și sincer,
consecvent și cinstit, mai puțin zgomotos și mai
puțin ditirambic.
Se întâmplă rar să existe în răstimplul unei
singure săptămâni să se pună la cale vernisarea a
două expoziții ale aceluiași autor. Deși am vorbit
în deschiderea expoziției, pe nepregătite fiind
luat și neavând abilitatea de a însăila instantaneu
un discurs substanțial am amânat formularea
unui punct de vedere cât de cât obiectiv.
Decupajul făcut din opera artistului și
prezentat pe simezele galeriei craiovene Arta
prezenta o artă de un figurativ descompus, chiar
dezagregat pe alocuri, întrepătruns cu alcătuiri decorativ abstracte. Explozia de culoare este
primul lucru care frapează vizitatorul, situație întâlnită tot mai des la artiști ce apațin ca
formațiune unor alte zone plastice, alta decât
pictura propriu-zisă. Este un adevărat regal să
îi vezi pe sculptori, sticlari și în cazul de față pe
un tapiser pictând. Apetitul manifestat de Silviu
Bârsanu pentru culoare este debordant, aceasta
se revarsă pe suprafața pânzei cu o asemenea
voluptate încât așteptăm ca în fiecare moment
să depășească limita pânzei. La aceasta se adaugă
modul în care sunt valorizate straturile de culoare
dispuse într-o secvențialitate surprinzătoare
în ceea ce privește textura, strălucirea dar și
transparența, explorând profunzimi cromatice
de o consistență imposibil de tăgăduit. Selecția
lucrărilor nu a mers pe firul temelor urmate
de artist de-a lungul anilor, a fost vorba de o
exploatare a spectaculosului din moștenirea
lăsată de artist. Sunt doar lucrări despre care poți
spune că îți merg la inimă, dar care nu îți lasă
răgazul meditării asupra vreunei teme anume
pentru că expunerea este tributară unei secvențializări mai degrabă aleatoare. Expoziție este
expresia unei revărsări sincopate, nepotrivită
introspecției, am fost puși în fața unui produs
mai mult de promovare decât de valorizare, ni
s-a oferit un produs frugal, ușor digerabil potrivit
pentru un public grăbit. Opera lui Silviu Bârsanu
cântărită cumpănit, explorată discret, evaluată
tihnit poate oferi infinit mai profunde satisfacții. Având de a face cu o creație ce se pretează
la multiple abordări de la frivol la profund, de
la trivial la conceptual sper că într-un viitor nu
prea îndepărtat Muzeul de Artă Craiova să poată
oferi publicului o prezentare care să devoaleze
profunzimea autorului, autenticitatea sa cu toate
elementele de surpriză și inovație, de diafan și
abisal din opera lui Silviu Bârsanu pictorul, graficianul, artistul atitudinilor neconforme. ■
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