Scrisul
Românesc

Serie nouă Anul XVIII
Nr. 10 (206) 2020

Revistă de cultură fondată la Craiova, în 1927, serie nouă, din ianuarie 2003
Publicată de Scrisul Românesc Fundația-Editura, recunoscută CNCS
Florea
FIRAN

Paul Celan – 100

C

Darie Dup – Lorem ipsum

Eseu
Oana Băluică
Teodor Burnar
Proză
Emanuel D. Florescu
Rodica Grigore Andrei Codrescu
Poezie
Horia Dulvac
Dodo Niță
Carmen Firan
Ion Parhon
Elena Ștefoi
Gabriela Rusu-Păsărin
Dan Duțescu
Emilian Ștefârță
Adrian Sângeorzan
p. 4
Constantin Cubleșan – Eminescu – Ipotești
și prima iubire
p. 6
Adrian Cioroianu – Patronul, filosoful, istoricul –
și victoria Memoriei asupra Istoriei
p. 8
Ioan Lascu – Actualitatea unei „cărți de geniu”
p. 9
Mihai Ene – Un secol de roman
p. 11
Dumitru Radu Popa – 200 000 de morți – o piatră
de hotar
Dan Ionescu – Vasile Alecsandri, azi
p. 20

onsiderat unul dintre cei mai
importanți poeți ai secolului
XX, Paul Celan (pseudonimul
lui Paul Peisah Antschel) a marcat
profund gândirea poetică europeană.
La 100 de ani de la naștere și 50 de ani
de la moarte, readucerea personalității sale în actualitate ni se pare un
gest necesar.
Poet, eseist, traducător prodigios,
Paul Celan a scris în limba germană
și a tradus în această limbă literatură
română, franceză, portugheză, rusă
și engleză, iar din limba germană a
tradus în românește povestirile lui
Franz Kafka.
S-a născut la 23 septembrie 1920
în Cernăuți, oraș în Bucovina, cu o
structură multietnică, „un ținut în
care trăiau oameni și cărți”, cum va
mărturisi cu nostalgie mai târziu în
cuvântul său la primirea premiului
orașului Bremen. Părinții săi, evrei
ortodocși, erau vorbitori de limbă
germană; tatăl, Leo Antschel-Teitler,
era tehnician constructor, iar mama
Friederike-Fritzi (născută Schräger),
fiica unui negustor. La 6 ani, Paul este
dat la școala cu predare în limba germană „Meisler-Schule” din Cernăuți
(1926-’27), transferat apoi la școala
elementară evreiască „Safah-Jvriah”
Anda Simion

Gala Premiil3or
UNITER
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(1927-’30), după care urmează clasele
gimnaziale din cadrul Liceului Ortodox de Băieți din Cernăuți (1930-’34),
ce data din timpul ocupației austriece,
continuând Liceul „Marele-Voievod
Mihai” din același oraș, unde obține
bacalaureatul în 1938. Este elev eminent, monitor de clasă, studiază limbile
clasice, greaca și latina. Citește în original opere de Rilke, Hölderlin, Trakl și ia
parte la șezători literare unde se citeau
creații proprii și poezie clasică. La una
din ședințele literare citește Luceafărul de Eminescu tradus de profesorul
Neißglas. Este atras de opera clasicilor
filosofiei germane și citește cu pasiune
Așa grăit-a Zarathustra de Nietzsche.
În perioada când în Germania
începea prigoana împotriva evreilor, participă la unul din cercurile
antinaziste nou înființate. În 1938 se
înscrie la Facultatea de Medicină din
Tours – Franța, orașul preferat de
evreii din Cernăuți care se îndreptau spre medicină, dar după două
semestre, din cauza războiului, este
obligat să întrerupă și se întoarce în
Bucovina, unde se înscrie la Facultatea de Filologie, secția Romanistică,
a Universității din Cernăuți, care se
închide în 1940 din aceleași motive.
Continuare în p. 2
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D

in iunie 1941 este mobilizat în
detașamente de muncă obligatorie la Rădăzani, Fălticeni și Tăbărăști, iar
un an mai târziu părinții sunt deportați
în lagărul „morții”, la o carieră de piatră
peste Bug, în Transnistria. În 1944,
când armata sovietică intră în Cernăuți,
lucrează o perioadă ca medic psihiatru
la un spital din oraș. Un an mai târziu
se refugiază și se stabilește la București,
lucrează ca redactor și traducător la
Editura Cartea Rusă, unde este coleg cu
Petre Solomon, între cei doi legându-se o prietenie durabilă evocată
în volumul Paul Celan. Dimensiunea românească (1987). Frecventează cercul suprarealiștilor bucureșteni condus de Gherasim Luca,
la care participau poeții Gellu Naum, Marcel Aderca, Nina Cassian,
Ion Caraion și criticul literar Ovid Crohmălniceanu.
Debutează cu o plachetă de versuri în limba germană, publicată
în revista „Agora” (nr. 1/1945) scoasă de Ion Caraion, semnând,
pentru prima dată, cu numele Paul Celan (anagrama numelui
de familie). În 1947 îi apare în „Contemporanul”, în versiune
românească, Tangoul morții, în traducerea lui Petre Solomon.
La sfârșitul acestui an, în decembrie, părăsește România, trece
clandestin granița prin Ungaria la Viena, unde fusese recomandat
avangardei austriece de poetul Alfred-Margul Sperber, pe care îl
considera mentorul său. La Viena o cunoaște, în casa pictorului
Edgar Jene, pe Ingeborg Bachmann, studentă la Filosofie, tânără
(de 21 de ani, Celan 27), frumoasă, inteligentă, prezentă în mediul
intelectual și artistic vienez. Între cei doi se leagă o strânsă prietenie
literară și sentimentală, care va dura din 1948 până în 1970. Celan
îi dedică poezia În Egipt și îi umple casa cu flori de maci, simbolic,
după ce tocmai publicase în limba germană volumul Mac și memorie. Mai târziu, Ingeborg editează romanul Malina, în care străinul
evocat are profilul lui Celan. Din relația lor a rezultat și celebra
corespondență strânsă și publicată în volumul Ingeborg Bachmann,
Paul Celan, Herzzeit (Vremea inimii) la Editura Suhrkamp din
Frankfurt, în 2008. Volumul cuprinde și corespondența dintre Paul
Celan și Max Frisch, precum și cea dintre Ingeborg Bachmann și
Gisèle Celan-Lestrange. Cei doi au avut un sfârșit tragic, Celan
înecat în apele Senei, Bachmann murind în somn, la Roma, în
urma unui incendiu izbucnit de la țigara sa uitată aprinsă.
Editura „A. Sexl” din Viena îi publică volumul de versuri Der
Sand aus den Urnen/Nisipul din urne (1948) urmat de Mohn und
Gedächtnis/Mac și memorie (1952) în care se simte atmosfera poeziei
suprarealiste cu care Celan a luat contact mai întâi la București, apoi
la Viena și Paris, carte care i-a adus recunoașterea criticii. Poemul
Todesfuge (Fugă macabră), care formează cel de-al doilea ciclu al
volumului Mac și memorie, este cea mai reprezentativă creație literară despre genocidul împotriva evreilor. Ion Caraion menționează
că unele dintre versurile celor două volume circulaseră și în limba
română, apoi paralel și în cele două limbi, până când versiunile
românești „s-au retras în uitare, deplin părăsite hazardului”. În postfața la volumul Nisipul din urne tradus de A. I. Șurlea și publicat la
„Scrisul Românesc”, în 1994, Marin Sorescu releva: „Emblematic, în
toate sensurile cuvântului, Paul Celan vine cu o durere ancestrală, o
neliniște exacerbată de un timp tulbure și o tristețe metafizică depășind și timpul și spațiul. […] Franța nu l-a receptat. Ea l-a absorbit,
prin Sena, de pe pod. Însă memoria vine din urmă, se înalță și
plutește peste ape și, postum, în spațiul parizian, este acum un poet
glorios. Giuvaergiu, a scos, din alcătuirea poroasă a cuvintelor, vidul,
lăsând doar temeiul lor, abstract. Abstract și nu tocmai, pentru că îți
iese în cale, de pretutindeni, din aceste poeme, viața dură, durută,
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În iulie 1948 Paul Celan părăsește Austria
și pleacă la Paris unde se stabilește definitiv
și o întâlnește pe graficiana Gisèle Lestrange,
cu care se căsătorește un an mai târziu și timp
de aproape două decenii își scriu peste 700 de
scrisori în care se simte stilul lui Kafka din Scrisori către Felice și Scrisori către Milena. Poartă o
a doua corespondență de mare valoare literară
cu scriitoarea Nelly Sachs, laureată a Premiului
Nobel pentru Literatură. „Paul, frate iubit,...
noi aparținem morții în sensul cel mai profund – viața a avut bunăvoința să ne sfărâme
în bucăți...”, scria într-una din scrisorile sale.
Poetul poartă corespondență și are o strânsă
prietenie cu Nina Cassian care aprecia că
„Celan a asimilat experiențe variate, printre
care cele ale marilor poeți români Arghezi și
Ion Barbu... Paul este mai puțin «Trandafirul
nimănui» și, mai mult, «Trandafirul tuturor»...
Poezia timpurie a lui Paul dovedește rigoare
gândirii, a murmurului din adânc precum și a
versificației propriu-zise – iar opera lui ulterioară n-a pierdut nimic din această rigoare ci
doar s-a ridicat la un nivel superior.”
La Paris, studiază la Sorbona germanistica
și științele literaturii și traduce din literaturile
engleză, franceză, germană; devine lector de
limba și literatura germană la École Normale
Supérieure, iar în 1955 obține cetățenia franceză. Se impune ca poet de limbă germană și
traducător prolific fiind distins cu Premiul
pentru Literatură al orașului Bremen (1958)
și Premiul „Georg Büchner” (1960), cel mai
important premiu pentru literatură din spațiul germanofon, pe care l-au obținut ulterior
și Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Oskar
Pastior etc. Discursurile ținute la înmânarea
premiilor rămân importante și pentru modul
în care Paul Celan și-a expus crezul poetic și
din care s-au putut înțelege mai bine aspecte
din viața și activitatea sa. Îi apar volumele de
poezii Der Sand aus den Urnen/Nisipul din
urne (1948); Mohn und Gedächtnis/Mac și
memorie (1952); Von Schwelle zu Schwelle/Din
prag în prag (1955); Sprachgitter/Vorbirea-grilă
(1959); Die Niemandsrose/Trandafirul nimănui (1963); Atemwende/Respirație-întoarcere
(1967); Fadensonnen/Sori împletiți (1968);
Lichtzwang/Lumină-impuls (1970); Schneepart/
Zapadă-parte (postum, 1971).
În 1960, Claire Goll, văduva poetului Yvan
Goll, decedat la Paris în 1950, reia acuzațiile
mai vechi prin care susținea, pe nedrept și fără
temei, că Paul Celan ar fi plagiat unele poeme
din volumul postum al lui Yvan Goll, Planta de
vise (1951) și le-ar fi reprodus în volumul său
de versuri Mac și memorie, ceea ce a declanșat
un scandal literar care l-a marcat profund pe
poet. În apărarea lui Paul Celan s-au pronunțat
o serie de personalități importante din Germania și s-a dovedit că poemul Corona, cu versul
„ca mac și memorie noi ne iubim“, care a dat
titlul volumului lui Celan, face parte din secțiunea Nisipul din urne și a fost publicat pentru
prima dată în 1948, poem scris la București
în perioada 1945-’47, când Celan se intersecta
cu grupul suprarealiștilor români, după cum
susține și Andrei Oișteanu.

La 20 aprilie 1970, bolnav
incurabil de ciclotimie, hărțuit
de o stare obsesivă privind
moartea părinților, dramele
războiului și receptarea critică a operei sale, după mai
multe internări în clinici psihiatrice pariziene, Paul Celan
se află într-o stare de depresie
profundă și se sinucide aruncându-se în Sena, de pe Podul
Mirabeau, cel cântat de Apollinaire, locul în care își va găsi
sfârșitul, în aceeași manieră,
și Gherasim Luca (cu mesajul
lăsat pe propriul telefon: „În această lume poeții
n-au ce căuta”). A fost înmormântat, la 12 mai,
în Cimitirul Thiais din Paris. Emil Cioran, care
îl vizita frecvent și îl găsea mereu în stare de disperare și pesimism accentuat, consemna astfel
sinuciderea poetului: „Paul Celan s-a aruncat în
Sena. I-au pescuit cadavrul lunea trecută. Acest
om fermecător și insuportabil, feroce cu accese
de blândețe, la care țineam și de care fugeam,
de teamă să nu-l rănesc, căci totul îl rănea. Ori
de câte ori îl întâlneam, eram atât de atent și
mă supravegheam atâta, că după jumătate de
oră eram istovit.”
Paul Celan a tradus din rusă în română Un
erou al timpului nostru de Mihail Lermontov
și povestea Țăranii de Cehov, semnate cu pseudonimul A. Pavel, publicate la editura Cartea
Rusă. O parte dintre scrierile sale în română
au apărut în revistele „Viața Românească”
(nr. 7/1970), „Secolul 20” (nr. 1-2-3/1971),
„Ramuri” (nr. 9/1979), „Transilvania” (nr.
7/1982) și în Addenda la vol. Paul Celan.
Dimensiunea românească de Petre Solomon
(1987), carte de referință care conține poezii
și poeme în proză scrise în limba română de
Paul Celan (Regăsire, Cântec de dragoste, Azinoapte, Poem pentru umbra Marianei, Reveion,
[Orbiți de salturi uriașe] poezie fără titlu, cel de
față reprezintă începutul primului vers, [Fără
titlu, fragment dintr-un poem neterminat]:
„Iarba ochilor tăi, iarbă amară./ Flutură vânt
peste ea,/ pleoapă de ceară./ Apa ochilor tăi,
apă iertată”), traduceri din Fr. Kafka în limba
română și corespondența poetului cu Alfred
Margul-Sperber, poet de limbă germană și
traducător din poezia cultă și populară românească și cu Petre Solomon, poet și traducător.
Volumul Paul Celan: Das Frühwerk (Frankfurt,
1989) editat de Barbara Wiedemann, la secțiunea II Bukarest, reproduce 8 poezii și 9 poeme
în proză în limba română, fără modificări din
versiunile publicate în revistele românești.
Scriitorul se află în atenția criticii literare
românești, dar nu cum și-ar fi dorit. Ion Negoițescu scria: „Dacă până la faza cea mai abstractă
a poeziei sale tardive, urmele suprarealismului
frecventat la București și îndată apoi la Viena
s-au păstrat, cred că Paul Celan, în textele sale
românești, se comportă cu mentalitatea, nu lipsită la el de o notă melancolică, a celui ce se joacă
de-a poetul. [...] Și totuși, dacă, hotărât lucru, ca
mare poet el ține numai de literatura germană,
textele lui românești – versuri și proză –, puține
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câte sunt, dar autentice mărturii ale unui artist, aparțin
în schimb literaturii noastre
și criticii români sunt cei mai
chemați să le aprecieze”.
Andrei Corbea susține
că „nu textele românești
«în sine», reprezintă miza
fundamentală a experienței
absolvite de Paul Celan în
zona «bilingvismului» poetic
româno-german. [...] Limba
română însoțește din umbră
(și probabil și din structurile
«de adâncime» ale limbajului
poetic) opera maturității poetului, fără însă a
o marca la «suprafață», precum franceza sau
rusa, din care Paul Celan a tradus în deceniile
cinci și șase cu pasiune și intensitate”.
Ca traducător, Paul Celan este foarte productiv, tălmăcește cu pasiune și rigurozitate
peste 40 de autori – francezi, portughezi,
ruși, englezi, americani, italieni, israelieni și
români între care: A. Rimbaud, P. Valéry, Ch.
Baudelaire, J. Cayrol, Aimé Césaire, André
du Bouchet, P. Éluard, G. Apollinaire, St.
Mallarmé, Gérard de Nerval, G. Simenon, J.
Supervielle, A. Breton, Em. Dickinson, J. Cocteau, Al. Blok, M. Maeterlinck, R. Char, Fr.
Kafka, O. Mandelstam, S. Esenin, H. Michaux,
W. Shakespeare, J. Supervielle, G. Ungaretti,
F. Pessoa, E. Evtușenko, M. Lermontov, A. P.
Cehov, V. Hlebnikov, T. Arghezi, G. Naum, V.
Teodorescu ș. a. A fost primul traducător al lui
Emil Cioran în Germania (Précis de décomposition – Die Lehre vom Zerfall. Essays, Ed.
Rowohlt, Hamburg, 1953).
În România Paul Celan a fost tradus de
Nina Cassian și Petre Solomon, Versuri (1973),
A. I. Șurlea, Nisipul din urne (1994), Luminița
Graur și Ion Papuc, Poeme (ediție bilingvă,
1998), Mihail Nemeș și George State, Mac și
memorie (2006), Nora Iuga, Trandafirul nimănui (ediție germană-română, 2007), George
State, Paul Celan. Opera poetică I (2015), II
(2019). Volumul Ochiul meu rămâne să vegheze
(1999) cuprinde poeme de Paul Celan, traduse
de Maria Banuș, Nina Cassian, Petre Solomon,
Petre Stoica, Ion Caraion, Dinu Flămând ș. a.
După ’89 au apărut în România studii importante ale unor critici literari români despre
scriitor și opera sa: George Guțu (Die Lyrik
Paul Celans und der geistige Raum Rumäniens,
1990; Die Lyrik Paul Celans und die rumänische
Dichtung der Zwischenkriegszeit, 1991), Petre
Solomon (Paul Celan – Dimensiunea românească, 1987), Andrei Corbea (Paul Celan și
„meridianul” său, 1998), Mircea Țuglea (Paul
Celan și avangardismul românesc. Reactualizarea sensului, 2007) etc.
Prin creație și destin, Paul Celan rămâne
în literatura secolului XX un poet avangardist
original care continuă să se bucure de atenție
deosebită în mediul cultural. Regizorul Alexandru Solomon, fiul lui Petre Solomon, a
realizat documentarul Duo pentru Paoloncel și
Petronom, ca un omagiu adus prieteniei dintre
cei doi scriitori. ■

Comentarii
eminesciene
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Eminescu – Ipotești
și prima iubire

egat sufletește dar și biografic de Ipotești (a condus aici, ani de zile, Centrul
de studii eminesciene), Valentin Coșereanu realizează cea mai amplă antologie din
creația lui Mihai Eminescu (Desculț în iarba
copilăriei, Ed. Junimea, Iași, 2020, Colecția
Memoria clepsidrei. Ilustrații de Mircia Dumitrescu. Prefață de Pompiliu Crăciunescu), în
care atmosfera și peisajul împrejurimilor este
prezent, sub aura primei iubiri juvenile a poetului, frumoasa Casandra Alupului, moartă la
numai 19 ani (ianuarie 1864). Relația de amor
între un copil (totuși) de numai 14 ani și o adolescentă, cu cinci ani mai în vârstă, a fost, fără
îndoială o puternică trăire romantică („experiențele sufletești sunt trăite acum cu maximă
intensitate”), fiind impresionat puternic tocmai
de dispariția ei subită (imaginea iubitei moarte
este evocată cu emoție febrilă, ne spune autorul
ediției, în poezia Vis, din 1876: „Când ai murit
tu? Cum se poate/ Să nu o știu că nu mai ești?/
Visez? Sau moartă ești, iubită,/ Sau ambii-n
groapă visăm morți?// Ești moartă tu? Sunt
mort în groapă/ Te văd ca-n vis, o dulce stea?/
Trăim în lume? Este lumea?/ Sau e o viziune-a
mea?”), fapt ce va constitui – spune Valentin
Coșereanu – în toată poezia acestuia „tematica
legată de amintirea iubitei din Ipotești”; poezia
De-aș muri ori de-ai muri – 1869 – „reprezintă
un jurământ de credință față de iubita pierdută”.
Volumul masiv este o antologie comentată
a poeziilor lui Mihai Eminescu în care peisajul
ipoteștean se află viu prezent de-a lungul creației
acestuia, urmărit începând din 1866 și sfârșind
în 1882, peste care se suprapune obsedantă imaginea „iubitei moarte”, cum se exprima Petru
Creția, în peste opt zeci de texte lirice cărora li
se alătură ample citate din proza, dramaturgia
și corespondența scriitorului. Pentru fiecare
dintre acestea se realizează câte o riguroasă
fișă analitică, critică (amintind modalitatea de
lucru la volumul de poezii – Opere I. Poezii.
Cronologii și simbioze poetice, 2019-2020), utilizând numeroase exegeze critice apărute în
timp, referitoare la tematica propusă, mai ales
contribuția lui I. D. Marin, pe care îl citează
în extenso dar de care se delimitează adesea,
pentru a-și expune, firesc, propriile comentarii:
„Nu suntem dintre susținătorii totali ai cercetătorului în cauză /…/ I. D. Marin vede totul ca
sigur, noi interpretăm nuanțat ceea ce la dânsul
e lege”. În acest sens aș avea o observație: nu
vizitează deloc studiile mai recente în care critici și istorici literari de azi comentează, uneori
amplu, poeziile acestui areal tematic. Bunăoară,
i-ar fi fost de real folos parcurgerea volumului
Poemele Ondinei de Cristian Livescu, apărut
în 2003, precum și altele. Dar, și fără acestea,
întreprinderea lui Valentin Coșereanu este una
de mare profunzime și probitate critică, totul
este organizat într-o construcție monumentală,

pe ani, reproducând poeziile pe care le comentează, evidențiind pentru fiecare în parte ecoul
ipoteștean și modul în care figura Casandrei e
prezentă. Iată, în chiar poezia de debut în revista
„Familia”, De-aș avea… (compusă în 1865),
notează: „floarea mândră, dulce, răpitoare va fi
fost iubita de la Ipotești (…) iar spațiul ipoteștean, menționat în poezie și fixat în chiar luna
în care poetul a cunoscut străfulgerarea iubirii
(luna mai), nu este altul decât spațiul în cadrul
căruia îi declara iubitei dragostea lui”.
Din toate aceste comentarii, peste sobrietatea observațiilor critice și de istorie literară,
răzbate o afecțiune aparte cu care autorul
antologiei se apropie de lirica eminesciană.
Bunăoară, în Freamăt de codru: „Atât de densă
este amintirea copilăriei și-a naturii ipoteștene
în această poezie, încât Eminescu nu se va
putea desprinde de ea până la sfârșitul vieții
(…) imaginile apar ca în toate poeziile lui
Eminescu legate de Ipoteștii copilăriei: izvorul, pădurea deasă, lacul, iarba verde, creanga
de tei care se apleacă cu mirosul ei peste cei
doi îndrăgostiți, norii, cerul albastru, izvoarele și gârlele, oile care coboară-n turme din
dealul de vizavi, înconjurând pădurea, venind
din dealul Crucii, unde la vremea aceea se
afla stâna, iar peste toate, un dialog imaginar
cu vechiul stejar. (…) Mai mult decât atât,
iubita din Ipotești îi aduce aminte poetului de
imaginea tipică a copilăriei, care, zburdalnică
se agață de creanga unui copac pe care se
leagănă, gest făcut poate în tandrețea iubirii
nespusă în vorbe. (…) Regretul de a-și fi pierdut pentru totdeauna iubita tinereții răzbate în
strofa finală unde transpune nu numai figura
diafană cu care Mihai se prinsese tovarăș, dar
și regretul că azi amintirea fetei e întunecată
de moartea acesteia, întrucât tânărul poet
retrăiește suferința fetei bolnave. Chiar și așa,
el o cheamă să revină, să fie singuri și fericiți,
ca-n vremurile trecute”.
Am reținut acest lung citat întrucât el este
reprezentativ pentru toate celelalte comentarii
aplicate la fiecare poezie în parte. Desigur, cu
nuanțările pe care trecerea anilor și înaintarea
în vârstă a poetului, o impune. Delicate, însă
tranșante, sunt comentariile polemice privitoare la sugestiile, din poeziile maturității, în
care unii comentatori căutau/caută a identifica
alte muze, în diverse ipostaze. Iată, referitor la
poezia Te-aștept iubită, scrisă în epoca maturității, Valentin Coșereanu notează: „Iubirea
aceasta care plângea flori (nu ne-o închipuim
pe Cleopatra Poenaru, pe Veronica și cu atât
mai mult pe Mite Kremnitz în atari posturi!) și
pe care o considera Copilă soră, așa cum nu-și
va mai numi iubita niciodată nici în ciclul
veronian și nici în vreuna din poeziile iubirii mature”. Sau, în altă parte, în Călin (File de
poveste), imaginea fetei „poate fi a Casandrei,

Cronică
literară
cea care apare peste tot cu flori albastre prinse
în păr. Sigură că în perioada veroniană, când
Eminescu reia multe din poeziile compuse înainte de a o cunoaște pe Veronica, le preface,
adaptându-le și dedicându-le acesteia, căci de
unde altundeva să-i vină Veronicăi ideea să-i
dăruiască flori albastre dacă nu în urma preferințelor mărturisite de poet?”
Sau, în Ea-și urma cărarea-n codru: „O
poezie în care iubita din Ipotești pare a fi din
nou prezentă, căci prin comparație cu alte creații poetice se întrevăd și aici aceleași jocuri
șăgalnice ale dragostei dintre cei doi, înfăptuite cu aceleași gesturi și cu aceleași repetate
săruturi furate./ Atrag atenția diferențele care
apar între Povestea codrului și Ea-și urma cărarea-n codru, adică între versiunea compusă la
Iași și cea lucrată la București: prima versiune
cu caracter de improvizație aparține epocii
ieșene; versiunea finală figurează într-un caiet
dictando din epoca bucureșteană./ Să admitem acum că poezia a fost scrisă cu gândul
la Veronica Micle, dar la vârsta la care se
afla poetul în perioada bucureșteană nu pare
firească o asemenea atitudine, căci în viața de
toate zilele n-a fost deloc atât de timid, era un
ziarist temut, cu atitudini ferme și chiar dacă
în forma finală atitudinea lui se estompează
oarecum, în versiunea ieșeană, lucrurile au o
și mai accentuată turnură din acest punct de
vedere” ș.a.m.d., urmărind prezența, ca motiv
liric, a acestei fete de la Ipotești: „Casandra este
ecoul unei frumoase și dragi aduceri-minte,
care răsare din când în când în imaginația
nocturnă eminesciană și pe care avem toate
motivele s-o identificăm în ea”.
De asemenea, e mereu prezent, într-o
formă sau alta a evocării, peisajul ipoteștean:
„realul transfigurat în operă: dealurile din fața
casei prefăcute în munți (așa cum apăreau în
mintea copilului de altădată), imagine care
apare recurent în multe din creațiile legate de
Ipotești, câmpul înmiresmat de flori, flori care
răspândesc un miros adormitor și în care se
lăfăiau nestingheriți cei doi îndrăgostiți (așa
cum se întâmplă aproape prozaic în Codru și
salon)”. Sau atmosfera, evocată, a copilăriei „în
care se petrec toate acestea – vezi Când crivățul cu iarna, n.n.Ct.C. – nu este alta decât cea
ipoteșteană, pe care poetul o reia de câte ori îi
este la îndemână, vrând să ilustreze ceea ce a
fost odată, căci el nu se poate desprinde nici
acum, cum n-o va face niciodată, de imaginea
fantastică a celor doi iubiți ascunși în inima
naturii copilăriei lor”.
Antologia, cu amplele comentarii analitice,
la obiect, detectiviste, în care Valentin Coșereanu descifrează detalii cu sensuri… încifrate
(„migală de orfevru”, zicea Petru Creția), face
din excursul acesta hermeneutic o descindere
inedită pe un traseu biografic al poetului (pe
care au mai călcat și alți analiști), cu aplicație critică însă, de arghezologie literară, este
capabilă a da o nuanțare de veritabilă coloratură, autentică, în biografia poetului Mihai
Eminescu. E, fără îndoială, opera unui istoric
literar de rafinament și de profundă iubire
pentru obiectul cercetării sale. ■
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ascinația cu limba engleză și universul
poetic descoperit în New York m-au
acaparat într-o plasă densă de revelații.
Începusem să învăț engleza și să-i dau târcoale
poetice. M-am alăturat unui grup de poeți
tineri, însuflețiți de revoluția epocii. Am scris
o poezie în engleză într-o noapte psihedelică:
never say
it says
it speaks
it talks
because it does not
A fost prima mea poezie scrisă cu adevărat
în limba engleză. Este intraductibilă. Pentru „it”
nu există traducere. „It”, fabricat în engleză din
germana lui Sigmund Freud, este un compromis
între „ich” și „I” (eu). Pronume neutru, „it”, în
engleză, denotă totul. Acest „tot” este comunicare permanentă, nu are un „eu”. Limbajul eului
se desparte de substanța din care face parte ca
să exprime neputința de a o descrie. Limbajul,
despărțit de viață, părea un atașament, ca un
fular, o pălărie, sau o coadă. Fularul și pălăria
sunt alegeri practice și estetice. Coada are un
rost. Dar nici una nici alta nu sunt necesare
existenței în sine. De unde vine și ce sau cine
ne-a adăugat limbajul e mister. Ce știam cert
în acel moment era că tot ce există e viu și
comunică prin miliarde de mijloace, printre care
limbajul e unul specific umanilor. Universului
nu-i pasă dacă limbajul e un virus („language is
a virus”) cum a zis William Burroughs, un dar
de la extratereștri, sau un mod, între altele, care
ne-a asigurat succesul speciei. Numai oamenii
se fudulesc și investesc în el.
Scrisul acestei poezii, care cedează eul meu
spectacolului cosmic, a fost trudă. Literele au
sărit cu greutate din tastatură să-mi exprime
neputința. Limbajul mi s-a părut imposibil. Ce
înțeleg prin „limbaj” este un surplus de comunicare între oameni în alt scop decât comunicarea
informațiilor ‒ păsările și copacii au și ele limbaj,
dar bănuiesc ‒ nu sunt sigur ‒ că e comunicare
pentru supraviețuire, o descriere a primejdiilor
din mediu, și informații de orientare la hrană,
refugiu, apărare. E posibil să greșesc, că păsările
cântă și numai de dragul cântării, că vietățile,
iarba și copacii vorbesc ca noi, fără noimă,
căutându-ne sensul și originea. E posibil ca
alte ființe să-și pună la îndoială existența? E
posibil ca superfluitatea metafizică ce ne conduce la un surplus de vorbe să nu ne aparțină
în exclusivitate? E posibil. E posibil să sufăr de
excepționalism uman. Port haine și am orar. Am
și pușcă, D-le Viezure. Și pistol, dom’ Burroughs.

înrudite cu cele scrise pe românește. E posibil
să-l parafrazez pe Vintilă Horia, că aceste poezii
ar fi poezii românești cu o mască de engleză.
Frază seducătoare dar deloc precisă... Poeziile
din License to Carry a Gun au fost scrise nu
numai în engleză, dar în newyorkeza americană, cu totul altă făptură. License to Carry a
Gun este scrisă de trei poeți pe care i-am inventat. Le-am dat biografii: Julio Hernandez, un
tânăr portorican în închisoare, Peter Boone, un
veteran al războiului din Vietnam, agresiv și
rasist, și Alice Henderson-Codrescu, o protofeministă lesbiană cu nume împrumutat de la
prietena (mai târziu soția) mea.

Oh, don’t ask why îl cânta pe Bertold Brecht
Jim Morrison în „Alabama Song (Whisky Bar)”
în 1967. Brecht și Kurt Weil au compus cântecul
în 1929. America în 1967 trecea printr-o criză
de spirit asemănătoare Republicii Weimar în
1929. Pe stradă armata trăgea în demonstranți.
Orașele ardeau. Anarhiști, teroriști, fasciști și
troțkiști se asaltau reciproc. În 1968, au fost
asasinați Robert Kennedy și Marthin Luther
King. Jumătate din generația mea era în război
cu părinții lor, cealaltă jumătate era în războiul
din Vietnam. Acest apetit pentru „persoane” a
fost registrul timpurilor și mi-a venit organic.
Cei trei poeți erau personaje într-un roman
interior despre lumea nouă în care ajunsesem.
Aveam și sentimentul ciudat că poeți de limba
română mai trăiau în mine paralel cu cei pe
care-i dospeam în engleză. Ce-ar fi scris ei în
acest cazan de violență și energie dezlănțuită?
Am inventat și poeți români pe care i-am imaginat în New York. Am scris poeziile întâi în
engleză și apoi le-am tradus în română. Am zis
de multe ori că n-am mai scris în limba română
Nu m-am predat. Prima mea carte în după ce am plecat din Italia, dar acum cred
engleză, License to Carry a Gun a apărut în 1970. că n-a fost chiar așa: în New York am tradus
Despărțite numai de câteva luni, poeziile sunt pe românește poezii scrise de mine în engleză,

Nr. 10 (206) ♦ octombrie 2020

5

Andrei
CODRESCU

un gen de poezie născută în română, scrisă în
engleză și „tradusă” în română. O chestie. Mă
doare capul. Clar că nebunia vremurilor era în
mine și că la 20 de ani ai putere să faci așa ceva.
Am adunat într-un manuscris șapte poeți
numit „The Questionable Hell: Seven Romanian
Poets” (Infernul Discutabil: Șapte poeți români.)
Trei din ei aveau nume cunoscute: Tristan Tzara,
Nichita Stănescu, Ion Alexandru. Ceilalți erau:
Maria Parfenie (născută în Roma), Aurelia
(fostă iubită și numele fluviului subteran din
poemul lung ‒ și pierdut ‒ „Il Fiume Aurelia”
scris în italiană la Roma), Anonim (din folclor),
și Lazlo Farkas (poet maghiar compus din viitorul în care „diversitatea” era musai.) Pe de o
parte, unii (cei cu nume cunoscute) se trăgeau
din ce-mi aminteam, cărțile le lăsasem în România. Poeți compuși din cenușa limbii și vieții
părăsite. Eu nu auzisem încă de heteronimile
lui Pessoa sau manuscrisul „găsit” de Cervantes
(o convenție literară veche de secole), dar știam
că aceste personaje puteau să-și facă de cap cum
„eu” nu puteam. Manuscrisul a rămas nepublicat și bine a făcut. Pe prima pagină am bătut la
mașină cuvintele lui Lucian Blaga (în original):
„Lucian Blaga e mut ca o lebădă./În patria sa/
zăpada făpturii ține loc de cuvânt.” Spicuiesc:
La ce a folosit exercițiul? La ce folosește
poezia? Cred că a fost și este o disciplină spirituală, un post prelungit cu scopul de a mă goli
de diferite „realități” (sau „atașamente” cum o
numesc azi terapiștii). Frumoasele limbi care
se revărsaseră ca pârâuri în Dunărea limbii
române a primelor mele atentate la poezie;
iubita mea Aurelia căreia i-am scris scrisori
poetic disperate despre eventuala reîntâlnire
care știam bine că n-o fi să fie; locurile în care
trăisem, cămăruțele cu cărți colecționate minuțios și aranjate alfabetic și tematic, prietenii,
poeți și camarazi, cățelul Nemo, Sibiul medieval și singuratic unde golăneam și imaginam,
lucruri mici și mijlocii, date eventual uitării...
La 20 de ani, eram mai melancolic, îndârjit
și mai decis să mă cunosc din interior decât
acum, la 73 de ani, când ar trebui să meditez cel
puțin o țâră la ce vine. Zicala americană, „youth
is wasted on the young” (tinerețea e risipă pentru
tineri) nu-i adevărată: tinerii (the young) sunt
făpturi animate de gânduri profunde și emoții
puternice. În anii 60 aceste puteri erau capabile de zguduirea ordinii sociale prin poezie.
Încet-încet, am fost pacificați cu droguri somnifere ca opium și TV și Internet, care ne-au
furat puterile, memoria, corpul, creierul, pasiunea. Miezul de substanță al omului tânăr a fost
transformat în banii unsuroși cu care adulții
înfulecă Terra. În România copilăriei și tinereții
mele acești vampiri electronici nu existau.
( Va urma)
(Din volumul Bio-Poezie în curs de apariție)
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Patronul, ﬁlosoful, istoricul –
și victoria Memoriei asupra Istoriei

oamna, se știe, este sezonul preferat al
tuturor editorilor și librarilor francezi:
între septembrie (la rentrée littéraire) și
decembrie (inclusiv cadourile de Crăciun etc.)
sunt, teoretic, cele mai mari vânzări de carte,
în măsură să-i bucure pe autorii norocoși și,
bineînțeles, pe toți cei din industria cărții –
chiar dacă, trebuie spus, și în Franța vânzarea
de carte (indiferent de suportul său, hârtie sau
digital) este în declin.
Și, chiar și în acest an bizar al pandemiei,
rafturile au fost pline de noutăți – sute și sute de
romane sau cărți de nonficțiune, la edituri din
tot Hexagonul, ba încă unele târguri de carte
locale au avut loc în acest septembrie ’20, în
condiții care de care mai adaptate vremurilor.

Ce spunea proprietarul
de restaurant
Duminică, 20 septembrie a.c., am fost invitat de dl V.T. – un amic om de afaceri – la un
restaurant din localitatea Nogent-sur-Marne,
care e un fel de satelit din marele bazin urban
al Parisului. Masa a fost foarte bună, dar
ceea ce mi-a atras atenția a fost o anumită
filosofare a patronului restaurantului, care, foarte amabil, a
stat destul de mult în preajma
noastră. Omul era zâmbitor,
dar cu totul descurajat: deschisese restaurantul doar cu
un an și jumătate în urmă, la
început totul demarase fericit
(zona este una rezidențială,
locuită de mulți parizieni cu
bani), doar că după martie
’20 urmase o succesiune de
coșmaruri: panica inițială a clienților, apoi închiderea tuturor
restaurantelor, apoi deschiderea teraselor, apoi deschiderea
interioarelor etc. – dar, una peste alta, clienții
tot întârzie să vină.
– Înainte, până la început de martie, aveam
restaurantul plin cu rezervări încă de vineri
seara, când oamenii își terminau săptămâna
de lucru. Acum, cu acest télétravail (telemuncă,
muncă-la-distanță), oamenii nu mai au zile
libere, nici program fix, dar nici nu prea mai
ies din casă. Sunt norocos când mai primesc
câte o comandă de mâncare, pe care o livrez la
domiciliu – dar la un preț mai mic. În curând
trebuie să concediez cinci oameni și nu pot să
le promit nimic optimist nici celorlalți.
Ziua în care am intrat în acest restaurant
era chiar ziua în care se termina ediția 2020 a
Turului ciclist al Franței (de regulă are loc în
iunie-iulie, dar în acest an a fost amânat pentru
septembrie). Televiziunile transmiteau în direct

ultimii zeci de kilometri ai cursei. Într-un colț
al restaurantului, pe un ecran, se vedea curgând cohorta multicoloră de bicicliști.
– Țineți minte ce vă spun!, ne-a mai adăugat patronul. Astăzi e Turul Franței, toată
lumea e pe trotuare la Paris, terasele sunt
pline! Apoi va începe turneul de tenis Roland
Garros1 și, vreme de câteva săptămâni, lumea
se va mai bucura puțin. Dar asta doar pentru că
mai avem niște alegeri politice de făcut2! După
care, o să vedeți, Franța se va închide din nou!
În acel moment atât eu cât și amicul meu
am protestat – că nu mai credem posibilă o
altă închidere a societății, așa cum a fost în
martie-mai trecute. La ora la care scriu aceste
rânduri (final de septembrie ’20), deși cazurile de
infectări covid-19 din Franța a crescut iar peste
vară, încă mai cred că o închidere generalizată,
precum cea din primăvară, nu mai e posibilă.
Dar, în toate aceste zile, citind ziarele am
tot resimțit ecoul celor spuse de patronul din
Nogent-sur-Marne: începând cu ziua de 27
septembrie ’20, toate restaurantele, terasele,
cluburile etc. din Marsilia și din alte localități
din Sud au fost forțate să închidă până pe 11
octombrie (când se va lua o nouă decizie...), iar
la Paris și în alte zone programul tuturor acestor spații se va
termina la ora 22h. Până la noi
ordine – cum se spune.

Ce spune filosoful
În acest context, am fost
foarte interesat de ultima carte
a filosofului și scriitorului Bernard-Henri Lévy. Scrisă chiar
în timpul faimoasei izolări la
domicilii (le confinement) din
martie-mai 2020, apoi publicată de editorul Grasset chiar
în luna iunie a.c., cartea a intrat
în discuție, cum era și normal, după revenirea
din vacanțe. Micul volum, scris mai curând sub
forma unui manifest de 100 de pagini, intitulat Acest virus care [ne] înnebunește (Ce virus
qui rend fou) e – desigur – provocator și polemic, B-HL fiind unul dintre acei intelectuali
mediatici ai Franței care dau atâta farmec dezbaterilor de aici. În linii mari, B-HL se întreabă
ce anume s-a întâmplat cu noi, astfel încât toate
societățile noastre au arătat „o extraordinară și
la nivel mondial supunere în fața unui eveniment care e tragic, desigur, dar nicidecum fără
precedent” în istoria umană etc.
Întrebările lui B-HL (plus argumentele sau
contra-argumentele sale) sunt hrană pentru
creier, aș zice; poți fi sau nu de acord cu ele,
dar pun pe gânduri; iată câteva dintre aceste
întrebări:

1. Cum s-a ajuns la afișarea acestei noi puteri
în stat, „puterea medicală” (acele echipe de medici
care conduc consilii statale ad hoc, care apar pe
lângă președinți sau prim-miniștri etc.), asta în
condițiile în care, epistemologic, este normal ca
toți acei medici, de fapt, să nu fie mereu de acord
între ei, să vadă lucrurile deseori diferit etc. (acest
dezacord fiind, de fapt, chiar baza științei)?
2. Cum s-a ajuns la această cvasi-religie a
virusului din mintea unora, un soi de „surpriză
divină”, care parcă e trimisă să (ne) pedepsească sau să ne vindece?
3. Cum s-a ajuns ca unii oameni să fie chiar
fericiți pentru starea lor de izolare („les heureux du confinement”), în care văd un fel de
redemțiune, de ispășire a păcatelor etc.?
4. Cum sunt posibile toate aceste paradoxuri ale prezentului, precum: în panica inițială,
tot felul de produse au fost declarate ca fiind
de primă necesitate (de la instrumentar medical la făină etc.), dar nu și cărțile – care sunt,
totuși, una dintre culmile creației umane?; cum
e posibil să fi fost permisă plimbarea pe-afară
a câinelui sau animalelor de companie, dar a
fost interzisă plimbarea iubitului cu iubita, a
cuplurilor umane etc.?; cum e posibil ca Papa
să oficieze în mijlocul unei piețe Sf. Petru goale,
în timp ce la baza creștinismului se află un Isus
Hrisos care, printre alte fapte, i-a vindecat și
pe cei zece leproși?; cum e posibil să ne temem
de propria noastră proximitate cu bătrânii din
familiile noastre, sau să ni se ceară să nu-i mai
vizităm prin azile etc., în condițiile în care
tocmai empatia umană între generații este un
semn al despărțirii noastre de sălbăticie?; cum e
posibil ca tocmai acele GAFA (firmele Google,
Apple, Facebook, Amazon etc.) pe care le bănuiam înainte de pandemie că ne folosesc datele
în propriul lor interes (financiar) să fi devenit,
în timpul pandemiei, „furnizorii binecuvântați”
ai cadrului pentru muncă-la-distanță, școală-la-distanță, divertisment, supraveghere etc.? →
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În lumea necunoscută
Specific local
Arșița e când strident colorată
când cu dungi, cu modele
cu geometrice complicații
gri și cernită aspră sau mătăsoasă
uscată ori sărată și limpede
unduitoare și țanțoșă fluturându-și prezența
după cum îi vine ei bine
după cum a potrivit-o în culorile firii
marele meșter artizanul tuturor țesăturilor
o măsor o pipăi o miros
mi-o însușesc
o pun la păstrat sunt în stare să umplu cu ea
câteva dulapuri cât casa
o s-o tai c-un foarfece vechi
în fața oglinzii o s-o croiesc după tipare
din cărțile facerii o s-o înfășor
în jurul obrazului

îți vine să dormi
dar insomnia ronțăie tone de plastic
bucăți de metal
molozul din poartă

→

5. În fine, B-HL se mai întreabă dacă e
normal că, de la o zi la alta, pe fondul refrenului mondial restez chez soi/stați acasă, virusul a
dat impresia că a șters dintr-o dată toate celelalte știri ale planetei: Statul islamic a ucis în
continuare dar aparent nimeni nu i-a mai dat
atenție, inamicii democrației liberale au sabotat în continuare politica Uniunii Europene și
nimeni nu s-a mai alarmat, problema migrației
extra-europene (manipulate și ea de lideri din
afara UE) mai că n-a mai interesat pe nimeni
(deși a rămas la fel de acută) etc.
„Aceasta este lecția acestui virus. Aceasta
este rațiunea mâniei mele.
Iată de ce ar trebui să rezistăm, cu orice
preț, acestui vânt de nebunie care bate asupra
lumii” – așa se termină volumul lui Bernard-Henri Lévy.

Ce spune istoricul?
Iar vestea cea mai proastă a toamnei 2020,
în opinia mea, a fost anunțul încetării apariției
fabuloasei reviste care a fost „Le Débat” –
odată cu numărul 210, datat mai-august 2020.
Publicată vreme de 40 de ani, câte 5 numere

calmă îndemânatecă și precisă
cum își înfășurau mătușile mele tulpanul
când bătea crivățul moscovit
o îndoi atent înspre tâmple
o trec peste grumaz de la stânga la dreapta
îi fac un nod sănătos
undeva la mijlocul cefei
mă-nvârt o las să-mi lunece peste umeri
și peste șolduri
să curgă să mă învăluie să mă sculpteze
învăț în sfârșit să mă cred importantă
să nu-mi văd cocoașa să admir
dulcea lăcomie a formelor
fericită că încă pot închide cu mâinile mele
fermoarul lung de la spate
că încă mi-aduc aminte
cât de frig mi-a fost în viața cealaltă
prin care am trecut ca gâsca prin apă
mioapă grăbită nevoie mare și fără repere ■

Darie Dup – Silentio I

Îți vine să dormi
cât e ziua de lungă
și noaptea de grea
să te saturi de somn
până-n măduva amintirilor
răsădite pe alt continent
să nu miști un deget
să te îndoape
o mână blândă
cu mari castroane de aghioase
dulci rotunde și fără de sâmburi
să le toarne apoi cu găleata
să ți le-ndese
între sinapse între viscere
sub unghie peste limba maternă
în cromozomi
până visezi că borăști
icnind ca un cal
tras haotic de hățuri
pe ulița satului
lovit de coada de bici înfășurată în sârmă
de mâna tatălui tău care de altfel
n-ar fi omorât nicio muscă
să tot icnești până dai afară
tot ce-ai trăit fără rost
hălci mari năclăite în somnul de veci
la care te-ai lăcomit peste poate
mai mult din frică de bătrânețe
decât de spaima lumii necunoscute din jur

pe an (adică unul la fiecare două luni, dintre
care un număr de vară, mai larg, mai-august),
cu fiecare ediție având dimensiunile unei cărți
(peste 200 de pagini), „Le Débat” a fost creată
în 1980 de istoricul Pierre Nora și filosoful
Marcel Gauchet tocmai pentru a dezbate, cu
calm, cu argumente și cu anvergură, toate
fenomenele din societate.
Întrebat acum care au fost motivele sfârșitului acestei aventuri intelectuale3, Pierre Nora
(cel care a descris altădată magistral raportul
dintre memorie și istorie) răspunde: „Au fost
mai multe motive, dintre care niciunul nu a
fost financiar”; principalul motiv este schimbarea ambientului, adică declinul curiozității
enciclopedice, ca urmare a scăderii nivelului cultural al societății în ansamblu (spune
istoricul Nora!). În ultimii ani, revista vindea
3 000-4 000 de exemplare la fiecare ediție, adică
la fel cum vindea la apariție, în anii ’80 – doar
că „numărul studenților (spune Nora) a crescut între timp. În lumea pe care noi o speram,
acești studenți, profesorii lor, ar fi trebuit să ne
citească”. Ceea ce nu s-a întâmplat.
Și concluzia lui Pierre Nora: „Avem
impresia că nu mai avem priză în țesutul

social de azi. (...) Revista noastră se baza pe
un triptic: istorie, politică și societate. Doar
că domeniile de interes, cu siguranță, s-au
deplasat spre altceva: biodiversitate, specism, crize climaterice, criza sanitare. (...)
Radicalizarea a devenit o trăsătură majoră
[a vremii noastre]. Sensibilitățile comunităților și ale minorităților impun revendicările
lor. (...) Astăzi, cele mai vizibile revendicări
sunt cele agresive (...), Memoria a devenit
câmp de luptă, în timp ce Istoria a devenit
ceva secundar, doar un pretext recuperat sau
fetișizat din rațiuni ideologice, unde nu mai
respectăm ceea ce ne-ar putea uni. Am trecut
cu toții de la o memorie liberatoare la mai
multe memorii conflictuale între ele”.
Odată cu revista Le Débat, o pagină glorioasă din istoria intelectuală a Franței se încheie
(sau intră într-o paranteză?). ■
1
De regulă, turneul are loc anual, în mai-iunie; în anul
2020, turneul a fost amânat pentru intervalul 21 septembrie – 11 octombrie.
2
Pe 27 septembrie, în Franța au avut loc alegeri pentru
o parte a locurilor din Senat.
3
Interviu în Le Point, 3 septembrie 2020, pp. 89-91.
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Actualitatea
unei „cărți de geniu”

n secvența epistolară a XXXIII-a din Scrisori persane, în spiritul cumpătării (atât
de propriu vieții autorului), Montesquieu
condamnă cu aciditate un viciu social rușinos:
beția, „cel mai de temut dar pe care natura l-a
făcut oamenilor”. După care scriitorul francez
glosează: „Dacă ceva a stricat viața și reputația
monarhilor noștri, apoi asta a făcut-o beția [...],
cel mai otrăvit izvor al nedreptății și cruzimii
lor.” Vin apoi reflecții mergând până la concluzii cu valoare de maxime: „Desfrâul și orgia îi
fac pe oameni să se revolte cu furie împotriva
preceptelor și astfel legea făcută pentru a ne
îndrepta servește adesea ca să ne facă și mai
vinovați.” Evident, încălcarea conveniențelor
morale prin neînfrânare și dedare la dezmăț
duce la viciu și depravare. Autorul deplânge
slăbiciunea celor nefericiți care-și caută alinarea în băutură: „Nimic nu e mai trist ca
mângâierea scoasă din necesitatea răului, din
inutilitatea remediilor, din fatalitatea destinului,
din ordinul providenței și din nefericirea speciei
umane.” Cu simplicitate, este propus consumul
băuturilor creatoare de bună dispoziție, „care
înveselesc” și în care orientalii, mai înțelepți,
caută remediu pentru mâhnire. Și pentru ca
acele licori să nu fie niște paliative, optimismul
și încrederea moralistului se îndreaptă spre om
ca spre o ființă sensibilă, nu neapărat ca spre una
care judecă, în stare să vadă tristețea propriei
nenorociri fără a putea să se ridice deasupra ei.
Scrisoarea a XXXV-a pune în dezbatere
problema religiei, a deosebirilor de lege divină
dintre creștini și musulmani, căutând și aflând
numeroase afinități între cele două credințe.
Montesquieu, care era deist, avea toate motivele
să creadă în triumful unei religii universale.
„Va veni o vreme când Cel Veșnic n-o să vadă
pe pământ decât adevărați credincioși [...].
Oamenii o să se mire cu toții când se vor vedea
sub același steag.” În secolul XIX August Comte
și astăzi scientismul promovează aceleași idei.
Scrisoarea a XXXIX-a tratează cu pătrundere și discernământ o întrebare delicată: „E mai
bine să le iei femeilor libertatea sau să le-o lași?”
Analizând statutul femeii în Europa și în Orient,
autorului nu-i scapă nici desele cazuri de infidelitate ce survin, în ce-i privește pe europeni, din
prea marea ușurătate cu care era privită căsătoria: „La urma urmei [...], când suntem nefericiți
în calitate de soți, găsim întotdeauna mijlocul de
a ne despăgubi în calitate de amanți. Pentru ca
un bărbat să se poată plânge pe drept de necredința soției, ar trebui să nu existe pe lume decât
trei persoane; dar ar fi chit când ar exista patru.”
Nu este privită cu ochi buni nici tiranizarea și
martirizarea femeii prin viața de harem, izvorâtă, la orientali, din neliniștile pe care europenii
nu le au în legătura cu virtutea soțiilor.
Epistolarul țintește mai departe și mai sus:
„O altă problemă e de a afla dacă legea naturală

le supune pe femei bărbaților.” Autorul declară
hotărât: „Natura n-a dictat niciodată o asemenea lege.” Argumentele, lucide, curg în favoarea
acestei afirmații: stăpânirea bărbaților asupra
femeilor e o adevărată tiranie, tolerată de dânsele
prin atuul blândeții, adică al umanității și înțelepciunii pe care-l au față de bărbați. Privilegiul
„pentru că suntem mai tari” se prăbușește în fața
puterii naturale a femeilor, „aceea a frumuseții
căreia nimic nu-i rezistă” și care este universală.
Sunt puse pe tapet și chestiuni de etică socială:
modestia și lipsa de modestie, lauda grotescă
de sine. Modestia, „o virtute
necesară celor cărora cerul
le-a dat mari talente”, ține de
virtutea naturală, de hărnicie
și cinste, pe câtă vreme lipsa ei
ține de îngâmfare și nimicnicie. Locvacitatea și obrăznicia
își fac loc în comportamentul
unor „proști care se laudă pe
ei și care își atribuie tot”, care
„au făcut tot, au văzut tot, au
spus tot, au gândit tot; sunt un
model universal, un nesfârșit subiect de comparație, un
nesecat izvor de exemple.” O
reflecție cu caracter general
încheie întregul demers meditativ: „Fericit cel care are destulă mândrie ca să nu
se laude niciodată; care se teme de cei ce-l ascultă
și nu-și compromite meritele cu orgoliul altora.”
Sunt subtil ridiculizate obiceiurile devenite
anacronice ale aristocrației unui popor situat
la cealaltă extremitate a Europei, ceea ce dovedește că fiecare țară își are moravurile ei, viciate
într-o manieră aparte. Aici este vorba de Rusia.
La Moscova femeile nu cred că sunt pe inima
soților decât dacă sunt bătute strașnic de aceștia. Aleargă în a la oferi bărbaților prilejuri ca să
le maltrateze cu o febrilitate disperată și suportă
aplicația cu o voluptate stranie. Curat masochism! E pomenit și amuzantul episod al tăierii
bărbilor, apoi interdicția pe care o acceptă moscoviții – aceea de a nu depăși nicicând granițele
țării pentru a călători în străinătate. Dacă moda
bărbilor a devenit astăzi pandemică, interdicția
de a ieși peste granițele țării a dispărut odată cu
înlăturarea „cortinei de fier”.
Cochetăria feminină este cu talent veștejită
în scrisoarea LII. O femeie de optzeci de ani
se crede la fel de cochetă ca una de șaizeci de
ani de care e nemilos divulgată, cea de șaizeci
de ani la fel de tânără ca una de patruzeci care
afișează un dispreț suveran față de mătușa ei
sexagenară, iar cea de patruzeci gândește că
este la fel de fermecătoare ca o fată de douăzeci.
În numele „dreptului natural” Montesquieu
înfierează despotismul, dictatura cum s-ar zice
în zilele noastre, bazată pe domnia bunului plac
și pe injustiția socială: „Regele, curtenii și câțiva
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particulari stăpânesc toate bogățiile, în timp
ce toți ceilalți gem într-o sărăcie cumplită.”
Ludovic al XIV-lea, suveranul din vremea lui
Montesquieu, a iubit „politica orientală”, adică
„despotismul”. Marii aristocrați, trântori înfumurați, nu sunt nici ei cruțați: „Un mare senior
este un om care-l vede pe rege, stă de vorbă cu
miniștrii, are strămoși, datorii și pensii.” Astăzi,
fără o ascendență nobiliară, clientela politică se
bucură de avantaje materiale și de pensii speciale, una din cele mai mari ajungând la colosala
sumă de 74 000, în timp ce pensia minimă a
sute de mii de sărmani este de 800 de lei!
Scrisorile persane ridică și probleme de
ordin demografic, dezvăluind cauzele care duc
la scăderea natalității și condițiile favorabile
accentuării ei: interzicerea divorțurilor, răspândirea celibatului, sărăcia endemică și guvernarea
iresponsabilă. Abstinența a nimicit mai mulți
oameni decât ciuma și războaiele
cele mai sângeroase. Mănăstirile
sunt niște „familii veșnice în care
nu se naște nimeni și care viețuiesc pe seama familiilor celorlalte.
Casele acestea sunt veșnic deschise ca tot atâtea prăpăstii în
care dispar generațiile viitoare.”
Dacă astăzi divorțurile nu sunt
interzise, ba dimpotrivă, prea
frecvente din motive puerile,
dacă nu abstinența ci avalanșa
de avorturi nimicește o groază
de viitoare ființe omenești, dacă
rigorile vieții mănăstirești nu
afectează societatea, celibatul,
sărăcia endemică și guvernarea
iresponsabilă continuă să facă ravagii în domeniul natalității în perpetuă scădere.
Clasificând războaiele în drepte și nedrepte,
socotind drepte războaiele pentru apărarea
patriei și pentru ajutorarea unui aliat atacat
(vezi azi alianța de tip NATO), Montesquieu
înfierează războaiele nedrepte: „În dreptul
public, cel mai aspru act de justiție este războiul,
pentru că scopul său este distrugerea societății”.
N-am uitat, sunt prea aproape de noi, războaiele
devastatoare purtate de ISIS în Orientul Apropiat. Cucerirea, consideră Montesquieu, conferă
un drept prin ea însăși, iar tratatele de pace
„sunt atât de sfinte pentru oameni încât par a
fi glasul firii care-și cere drepturile.” (Scrisoarea XCVI). Cuvintele referitoare la bombe și la
primejdia născocirii unor mijloace de nimicire
în masă, izvorâte din conștiința unui gânditor
luminat, îngrijorat de destinul umanității, sunt
și astăzi de o crudă actualitate. Premonitor, Redi
îi scrie lui Uzbec: „Știi că de la născocirea prafului de pușcă nu mai există cetăți de necucerit.
Cu alte cuvinte, Uzbec, nu mai există adăpost
pe pământ împotriva nedreptății și a violenței.
Mi-e teamă într-una, să nu se ajungă, până la
urmă, la descoperirea unui secret care să le procure o cale mai scurtă, pentru a ucide oamenii,
pentru a distruge popoare și națiuni întregi.”
(Scrisoarea CVI).
Sainte-Beuve, cu toată autoritatea lui, califică Scrisorile persane drept „una din cărțile de
geniu” ale literaturii franceze. ■
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na dintre aniversările care au trecut
neobservate în spațiul literar românesc, deși de o importanță evidentă,
este împlinirea unui secol de la apariția primului roman românesc modern, titulatură de
care s-a bucurat scrierea lui Liviu Rebreanu,
Ion (apărut în noiembrie 1920). Avem, așadar,
un secol de roman modern de toate facturile,
inclusiv postmodernă, cu contribuții remarcabile, de nivel european. Fără a nega în vreun
fel importanța prozei secolului al XIX-lea,
de o bogăție puțin bănuită la o primă vedere
(a se consulta Muzeul digital al romanului
românesc din secolul al XIX-lea, proiect realizat de Muzeul Astra din Sibiu și de revista
Transilvania), chiar dacă nu întotdeauna de o
calitate a scriiturii superioară, totuși diferențele dintre romane precum cele semnate de
Rebreanu, Camil Petrescu, Sadoveanu, Anton
Holban, Mateiu I. Caragiale sau Hortensia
Papadat-Bengescu, pe de-o parte, și Nicolae
Filimon, Duiliu Zamfirescu sau Ioan Slavici,
pe de altă parte, este evident.
Există, de altfel, o prejudecată, potrivit căreia literatura română ar avea o poezie
extraordinară, de multe ori victimă a intraductibilității, și un roman inferior, puțin interesant
la export, mai degrabă aplicații ale poeticilor
romanului european decât realizări originale,
cu prea puține reușite care să iasă din această
paradigmă imitativă. Fapt întărit de critica literară și preluat ulterior de poncifele școlare prin
formule de genul „proustianismul lui Camil
Petrescu”, „balzacianismul lui
Călinescu”, „gidianismul lui
Eliade” etc. Fără-ndoială că
există un sâmbure de adevăr în
această prejudecată, că, precum
orice literatură fără privilegiul
unui imperiu în spate și al
unei limbi de circulație măcar
europeană, nici literatura
română nu a putut impune
un stil sau o școală literară,
ci a fost mereu nevoită să se
plieze pe modele și modelele
literare franceze, germane,
italiene sau, mai târziu, engleze
și americane. Dar în interiorul
unor paradigme se poate crea
literatură autentică fără nicio problemă. Iar
talentul narativ, conștiința estetică, materialul
epic sunt, de multe ori, remarcabile.
În plus, romanul românesc recuperează
teren cu o rapiditate absolut uluitoare, în doar
câteva decenii consumând experiențele literare
ale câtorva secole de literatură. Avem, așadar,
un roman rural al cărui apogeu îl reprezintă,
în interbelic, Rebreanu, cu Ion și Răscoala, iar
în postbelic, Moromeții lui Marin Preda, dar
avem și un roman citadin variat și complex,
psihologizant, cu influențe naturaliste, decadente, expresioniste etc., nu numai Camil
Petrescu și Hortensia Papadat-Bengescu, dar
și A. Holban, Max Blecher, H. Bonciu sau
Gib Mihăescu, avem roman experimental și
roman satiric, avem geniul sarcastic al lui G.
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Un secol
de roman
Călinescu, prezent atât în romanele interbelice,
cât și în cele postbelice, în plin realism socialist, prin două romane neverosimile pentru
perioada respectivă, Bietul Ioanide și Scrinul
negru, dar chiar și romanul realist socialist ar
merita o revizitare critică, putând revela surprize semnificative, mai ales prin prisma unei

Scenă din filmul „Ion”
Ioana Crăciunescu (Ana) și Șerban Ionescu (Ion)

analize ideologice. Apoi, bogăția de formule ale
romanului deceniilor șapte, opt și nouă, de la
esopism la postmodernism, de la pitorescul de
periferie (inclusiv lingvistică) din Groapa lui
Eugen Barbu la alegoria aceluiași din Principele, de la temele grele ale lui Buzura la jocurile
romanești ale lui Agopian,
de la prozele masive și cam
teziste ale lui Breban la textualismul inteligent și jucăuș al
optzeciștilor, toate dau seama
de o literatură hiperactivă și
extrem de productivă inclusiv
în expresia ei romanescă. În
fine, explozia tematică de după
Revoluție, cu foamea de înțeles pentru teme și medii tabu,
precum cea erotică, deși nu
cred că avem un mare roman
erotic în literatura română nici
după 1990, deși încercări au
fost mai multe. Totuși, o eliberare a limbajului și o anulare
inclusiv a unei benefice autocenzuri au dus și
la rateuri numeroase, deși premisele promiteau
mai mult. Iar în ultima vreme au apărut și scriitorii profesioniști, cei care publică cel puțin
un roman o dată pe an, prozatori tineri, care
încearcă să scrie o proză autenticistă, la limita
dintre autobiografie și ficțiune.
Cred că mai degrabă acum ar fi un moment
propice unei reevaluări (deși îmi displac topurile literare, cel realizat de revista Observator
cultural în anul 2000 și publicat la începutul lui
2001 a constituit un bun prilej de dezbatere),
unei priviri critice comprehensive, care să
scaneze din nou peisajul romanului românesc
pentru că e posibil ca unele modificări, imperceptibile la prima vedere, să fie esențiale. Chiar
despre Rebreanu s-a spus de multe ori că este
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prăfuit, că nu mai interesează, mai ales când era
vorba de elevii de liceu, un comentator (autor?)
de manuale susținând că elevii de azi nu mai
pot empatiza cu problemele unor țărani de la
începutul secolului trecut, dintr-o lume pe care
nu o cunosc – și, presupunea, probabil corect,
autorul, nici nu vor să o cunoască. De fapt,
cred că lucrurile stau tocmai invers, o abordare
adecvată ar evidenția mai degrabă conexiunile
dintre problemele pe care le ridică romanul lui
Rebreanu și lumea de astăzi, în care decorul
s-a schimbat, dar multe dintre aceste probleme
încă există: exploatarea, disensiunile sociale,
condiția precară a femeii din medii conservatoare și/ sau precare, violența domestică,
ascensiunea diverselor extremisme, chiar și
războiul, deși acum vedem doar consecințele
sale dramatice, traduse în criza refugiaților, iar
problemele de conștiință pe care le generează
și-au schimbat și ele substanța. Altfel cum s-ar
explica succesul extraordinar al spectacolului
Pădurea spânzuraților (dramatizare a romanului omonim) al unuia dintre cei mai apreciați
regizori actuali, Radu Afrim, pe scena Teatrului Național din București? Dincolo de reușita
regizorală și actoricească, este evident că dacă
un text clasic atât de uzat prin obligativitatea
studierii sale școlare reușește să stârnească un
asemenea interes, înseamnă că el este viu și
merită toată atenția noastră! Și mai cred că
aceasta nu este deloc o excepție (reevaluarea
fulminantă de care a avut parte Max Blecher,
de exemplu, după 1990, este un argument în
plus), iar „secolul romanului” încă ne mai
poate captiva și surprinde, chiar și în tânăra
literatură română. ■

Saveta Lazăr,
fiica lui Ion și Ana din romanul lui Rebreanu
(decedată pe 1 octombrie a.c., la 95 de ani)
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Cronică
literară

Gabriela
RUSU-PĂSĂRIN

C

Simpatie intuitivă
sub auspiciile universalității

riticul și istoricul literar Florea Firan și-a
făcut drept crez al pasiunii sale pentru
restituirea documentelor inedite de
cultură românească configurarea cu detalii semnificative pentru posteritate a portretelor celor
mai reprezentative spirite ale literaturii române.
Astfel se argumentează volumele ample publicate de-a lungul deceniilor prin care recuperează
informații importante pentru înțelegerea spiritului epocii culturale, spirit filtrat prin grila
de receptare a unui set de norme estetice și
axiologice, care au asigurat plasarea acestor personalități în panteonul culturii naționale.
Ca altădată pentru Dilthey, a înțelege înseamnă
a reproduce sau a retrăi.
Procesul de receptare și
receptivitate începe cu o
reacție de simpatie intuitivă
prin care istoricul și criticul
literar retrăiește imaginativ
existența celuilalt, surprinsă
în existența sa fundamentală.
Este similar cu formula adresată lui Ronsard, despre care
se spunea că are „sentimentul cotidian al existenței”. Am
recurs la apropierea cu zona
poetică a trăirii sentimentului de asumare a unui destin
ținând cont de atașamentul criticului Florea
Firan față de valorile culturale cărora le adaugă
un plus de interes prin aducerea în actualitate
a unor aspecte inedite din activitatea personalităților subiect al portretelor-comentariu. Este
o trăire simpatetică a istorcului literar dezvăluindu-și astfel afinitatea cu destinul celor ce au
scris file de referință în istoria culturii românești. Este formația sa culturală grefată pe o
sensibilitate receptivă la valoarea culturală care
definește un spațiu și un timp istoric.
Volumul Amprente și voci (Scrisul Românesc, 2017) se înscrie în suita de volume de
portrete care întregesc opera istoricului literar.
Chiar autorul în prefață mărturisește: „Volumul
Amprente și voci oferă un segment polifon al
culturii române printr-o selecție de creatori care
și-au pus într-un fel sau altul amprenta asupra
timpului și spațiului în care s-au manifestat.
Prezentările sunt de tip monografic în sinteză îmbinând aspecte biografice cu momente
importante ale operei scriitorilor și artiștilor
analizați din perspectiva criticii literare”. Ideea
de reperare a afinităților personalităților culturale aflate în atenția sa se concretizează în
formulări memorabile. Despre Corneliu Baba,
Florea Firan scrie: „După mărturisirile pictorului, afinitățile de-a lungul vieții sale sunt legate de
mari drame ale picturii: „delirul extatic al lui El
Greco, conflictul umbră-lumină rembrandtian,
monștrii și coșmarele goyești, luciditatea insolită

a transei lui Van Gogh, lumina interioară a
pânzelor lui Luchian și Tonitza, echilibrul compozițional pe asimetrii la Petrașcu”.
Portretul care deschide volumul este dedicat lui Valeriu Anania, și poate nu întâmplător,
cu toate că principiul alfabetic funcționează.
Volumul Rotonda plopilor aprinși (1983) este
un exercițiu memorabil între „exactitatea controversabilă” și „onestitatea aproximației” sub
forma unui eseu memorialistic. În această zonă
Florea Firan se aseamănă parțial cu Valeriu
Anania: portretele tip monografie biografică
sunt prefațate sau pigmentate cu experiența
personală în relația directă
cu personalitatea culturală.
Un exemplu doar: „Personal, ultima dată l-am întâlnit
pe Corneliu Baba la Roma,
în 1982. Venise în Italia cu
gândul să deschidă o expoziție
personală cu ultimele lucrări
pe care s-o itinereze la Roma
și în mai multe orașe, având
convingerea că este spațiul cel
mai potrivit și care se armoniza perfect cu opera sa. (...)
Temele recente abordate în
pictura sa nu erau pe placul
puterii. Ca urmare, n-a putut
deschide expoziția la Roma. I
s-a oferit în schimb Ferrara, oraș mai mic, dar
centru cultural de mare tradiție. (...) Cum mă
aflam la Accademia di Romania din Roma, ca
profesor în acorduri culturale, m-am dus la
vernisaj, cu atât mai mult că auzisem că maestrului nu i se aprobase deschiderea expoziția și la
Roma, unde era așteptat. Nu era în cea mai bună
stare, se declara dezamăgit, era retras și tăcut.
A fost o mare pierdere pentru cultura română,
încă una în lungul șir de erori din acel timp”.
Forma inedită a portretului este susținută
și de antepunerea unei scrisori la zi aniversară,
după care este dezvoltat portretul biografic.
Este cazul portretului lui D. R. Popescu, de
unde aflăm detalii despre cenzura volumului
Profiluri și structuri literare – contribuții la o
istorie a literaturii române, o carte a lui Florea
Firan apărută (Ed. Scrisul Românesc, 1986)
în 16 000 de exemplare. „Pentru faptul că am
inclus în volumul respectiv scriitori considerați indezirabili pentru regimul comunist – Al.
Busuioceanu, Eugen Ionescu, Virgil Ierunca,
D. Caracostea, N. I. Herescu etc., s-a dispus
topirea cărții. Cui puteam să mă confiez atunci
dacă nu președintelui Uniunii Scriitorilor din
România?! M-ai ascultat, ai dat un telefon și
mi-ai spus să merg adjunctul Ministerului Culturii, unde am fost primit imediat, dar cu țipete
și cu amenințarea că al doilea volum nu se va
mai publica... Și așa s-a întâmplat, următorul
volum din Profiluri și structuri literare... l-am

putut publica abia după 1989”. De aici se va dezvolta o relație de prietenie și colaborare, care se
va statornici în 2002 prin prezența în revista
„Scrisul Românesc”, serie nouă, a paginii semnată de D. R. Popescu, și publicarea la editura
cu titlu omonim a cinci volume de teatru inedit
cu 20 piese și două volume de eseuri și proză.
Volumul Amprente și voci a avut mai multe
ținte comunicaționale: s-a dorit un volum ce a
reunit articolele – editorial publicate în revista
„Scrisul Românesc” despre mari personalități ale
culturii române, s-a concretizat un nou volum în
seria Profiluri și structuri literare, s-a dovedit a fi o
continuare a arhivei fotografice unice deținută de
Florea Firan, din care autorul postfeței intitulate
Omul enciclopedic, Constantin Cubleșan, reține
„o fotografie de grup, de la Colocviile revistei
«Scrisul Românesc», din 2014, în care îl aflăm pe
amfitrion alături de Adrian Cioroianu, Augustin Buzura, D. R. Popescu, Cornel Ungureanu
și Gabriel Coșoveanu sau de la Casa Macedonski din Pometești-Adâncata alături de Al. Piru,
Adrian Marino, Nicolae Gheran, C. D. Papastate (1971). Tot atât de inedită este imaginea lui
Horia Vintilă, aflat în mijlocul celor ce jubilau, în
1960, la anunțarea Premiului Goncourt, pentru
romanul Dumnezeu s-a născut în exil. De reținut
și trioul (în pandant cu cel clasic deja: Mircea
Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu, la Paris,
după război), Virgil Ierunca, Virgil Nemoianu și
Ștefan Augustin Doinaș, în 1984, tot în Franța”.
Cele 41 de portrete care compun volumul
Amprente și voci se constituie într-o veritabilă
artă a scrierii detaliului biografic semnificativ, cu
ilustrații ce pot ele însele constitui o carte pentru
eternitate, și cu mărturisiri despre experiențele
autorului în relație culturală, uneori și prietenească, cu marile personalități ale timpului.
Despre arta portretului profesată de Florea
Firan au scris numeroși critici, Ovidiu Papadima, Șerban Cioculescu, Al. Dima, Pompiliu
Marcea, Liviu Călin, Z. Ornea. Reținem în acest
context observația critică a lui Al. Piru: „Într-o
rubrică specială, profesorul Florea Firan a
publicat cu regularitate fișe biobibliografice
despre scriitori olteni, care au fost culese apoi
în extrem de utila sa lucrare De la Macedonski la Arghezi...”. Iar Liviu Călin nota în același
sens: „Aspirația lui Florea Firan spre cercetare
exhaustivă e vădită dintru început, iar accentele
simpatetice nu tulbură efortul obiectivității”.
Consecvența, seriozitatea cercetării, acribia
scrierii unui text critic, apatența pentru valorile
culturale ce rezistă validării timpului, înverșunarea de a continua proiecte de anvergură chiar
și când vremurile nu susțin asemenea demersuri de amploare, toate îl definesc pe criticul
și istoricul literar Florea Firan impunându-l
drept un model de cum se scrie istoria literară
și, mai ales, cum se recuperează pagini inedite
uitate sub colbul istoriei. ■
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200 000 de morți –

Î

o piatră de hotar

n luna martie când pandemia globală a
lovit New Yorkul, ziarista Kat Moon, din
redacția cunoscutei reviste „Time”, a decis,
după o matură chibzuință, că e mai potrivit
să se reîntoarcă la casa copilăriei ei, în Taipei.
În ciuda apropierii de China continentală,
unde totul începuse la Wuhan, Kat Moon și-a
făcut bine socoteala. Taivanul avea numai 495
cazuri de COVID-19 și doar șapte morți, într-o
populație mai mare de 23 de milioane, situându-se astfel între țările cu cel mai mare succes

în combaterea coronavirusului din lume. Un
succes atât de mare încât, în August, Taipeiul a fost în stare să găzduiască cea mai mare
adunare de oameni de la lansarea distanțării
sociale: 10 000 de persoane într-o arenă de
concert, pe care Kat Moon și fotograful An
Rong Xu l-au comentat pentru „Time”. După
cum s-a exprimat un cititor din America pe
Twitter: „O arenă de concert găzduind 10 000
de oameni, în condițiile și restricțiile impuse
de coronavirus, pare o întâmplare de pe o altă
planetă, luând în considerație ce se întâmplă
acum la noi, în SUA”.
Și ce se întâmpla, în timpul acesta, în SUA?
Spitalele lucrau la supracapacitate, nemaiavând
loc pentru pacienți, măștile nu erau destule,
la fel și ventilatoarele, ca și cum țara n-ar fi
avut capacitatea să fie oricând pregătită pentru
erupția unei pandemii. Nici vorbă de respectarea distanței sociale, iar președintele Trump
era primul care dădea exemplul prost, îndemnându-i și pe alții să o facă, nepurtând mască.
Aceasta în ciuda faptului că faimosul doctor
Anthony Fauci nu pregeta să atragă atenția
că încă nu s-a ajuns la stadiul de vârf al pandemiei și, cu nerespectarea strictă a regulilor,
deocamdată va fi mult mai rău înainte să se
vadă lumina de la capătul tunelului.
Tot președintele Trump, rău sfătuit,

preconiza tratamente sigure pentru coronavirus, care s-au dovedit tot atâtea eșecuri,
și minimaliza efectele pandemiei, liniștind
poporul american, încrezător că virusul va
dispărea dintr-o dată, tot așa cum a apărut
sau promițând un vaccin care să rezolve criza
într-un timp foarte scurt, asta în pofida doctorului Fauci care avertiza că un astfel de vaccin
ar putea să mai ia încă ani de cercetare. Mai
târziu, în fața evidențelor, Trump a recunoscut
că era conștient de dimensiunile dezastrului
dar că ...nu a vrut să stârnească panică în poporul american! Ce să spun, mai multă panică și
derută a stârnit așa.
Dacă sunt un mare număr de mistere în
jurul lui COVID-19 (cum a generat, de unde și
de ce s-a răspândit atât de tare etc.), metodele
de a diminua șansele lui de răspândire nu intră
între ele. Oamenii de știință din întreaga lume
le-au făcut cunoscute cu claritate. Nu numai
testare pentru COVID-19; nu numai distanțare
socială; nu numai purtatul măștilor; ci TOATE
la un loc! recomandă Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al lui World Health
Organization, cea atât de eficace în reducerea
răspândirii coronavirusului și atât de criticată,
în numeroase rânduri, de Trump. „Țările care
au adoptat această comprehensivă atitudine
au suprimat sau redus la minim transmiterea
virusului și au salvat atâtea vieți!”, conclude
directorul general al WHO.
Dar să ne întoarcem la SUA, care în
curând va depăși (dacă nu a și depășit când
citiți aceste rânduri) o piatră de hotar devastatoare: cifra de 200 000 de morți cauzate de
COVID-19. Această cifră a morților – de trei
ori mai mare decât cei căzuți în războiul din
Vietnam – e de departe cea mai mare din lume
și procentul de morți per capita depășit numai
de 12 țări ale lumii.
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Din partea
cealaltă

Eseu

„Time” l-a intervievat pe Tom Ridge, fostul
guvernator Republican al Pennsylvaniei, care
mai târziu a servit ca primul Secretary of the
Depatment of Homeland Security – un rol creat
după 11 Septembrie 2001, ca o recunoaștere a
faptului că pericolul atacurilor teroriste pe sol
american va fi întotdeauna parte din realitatea națională. Sunt paralele clare, nu numai cu
pericolul permanent al lui COVID-19, dar de
asemenea cu posibilitatea unor viitoare pandemii, prezise de virologi, care vor fi probabil mai
periculoase decât coronavirusul. Spune Tom
Ridge: „Vedem în mod dureros și dramatic globalizarea acestei boli și asta ne face responsabili
să ne angajăm în niște schimbări radicale, de
substanță. Dacă nu le vom face, rușine nouă și
celor care ne conduc!”
Coperta celui mai recent număr din
„Time” este deopotrivă foarte emoționantă și
ilustrativă. Artistul grafician John Mavroudis
– folosind datele furnizate de John Hopkins
Coronavirus Resource Center – a scris de
mână numărul morților în SUA în fiecare zi
din cele 193 trecute de la Februarie 29, când
s-a confirmat prima moarte determinată de
COVID-19 în America, și până în 8 septembrie, data când revista a trebuit să meargă la
tipar. Datele sunt edificatoare pentru apropierea de devastanta cifră 200 000. Ilustrația
aceasta a fost plasată într-un chenar negru,
și e numai pentru a doua oară în istoria prestigioasei reviste când se întâmplă așa ceva:
prima dată a fost după 9/11...
„Sper din suflet ca această copertă să fie un
semnal de alarmă pentru cei care nu cred în
pandemie sau se prefac că nu e problema lor. E
imposibil să nu fi sensibilizat de această catastrofă”, spune John Mavroudis și adaugă: „Știința
și bunul simț sunt răspunsul ls această criză”.
Măcar de ar auzi și pricepe cine trebuie! ■

Casa Albă – illustrație de Golden Cosmos
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Adrian
SÂNGEORZAN

Poeme
Cu laţul de gât
Am ajuns atât de furioși
Încât trebuie să declarăm război cuiva
Iar cu statuile e cel mai ușor de luptat.
Noi suntem ele cu sute de ani în urmă
Pe vremea când purtam peruci, nu ne urmăreau sateliții
Și ne lustruiam unii altora pantofii.
În bronzul fiecărei statui poate sta ascuns un vierme
Strecurat acolo într-un moment de neatenție a sculptorului
Și a celor care au crezut în victoriile celor turnați pe socluri
Sau în cărțile pe care le-au scris.
Doar Lenin încă zace în mausoleu îmbălsămat
Umplut cu ziare Pravda ce se schimbă la 10 ani.
Deșertul conservă bine chiar dacă-i ascuns între cuvinte
Mumiile egiptene au fost mutate de mult în muzee
Cu bandajele rămase neschimbate de pe vremea faraonilor
În sarcofage în care au fost cândva alte mumii
Aruncate la gunoi acum două trei mii de ani.
În fiecare noapte câte un rege sau un rebel uitat
Descalecă de pe cal speriat
Își ia în spinare bronzul și soclul de piatră
Căutând o piață mai liniștită
Sau poate un alt regat.
Să le punem la toate lațuri la gât până nu dezertează
Să le tragem jos, să le vârâm într-o groapă
Cu toți morții nerevendicați ai orașelor
Cu soldații de teracotă deja îngropați
Să-l păzească pe împăratul Qin în mausoleul lui.
Vom aștepta apoi ca toate să putrezească democratic
Compost inutil al istoriei
Până când viermele acela va ieși afară din fier
Să roadă și soclurile goale pe care ne pregătim să le ridicăm
Noi eroi trași la sorți din pălăria stricată a lumii.
Ce rebeliuni grozave vom pune la cale
Împotriva nimănui și a tuturor.
Până și copiii vor ridica pumnii strânși
Și vor scanda lozinci peltice
Pline de rime și idei prost distilate prin alambicurile
Grădinițelor. Păziți-vă!
Revoluțiile culturale se nasc din ură
Când sunt prea mulți cei ce învață să urască
Și sunt și ei urâți peste măsură.

Ce harababură istorică cu toate viețile noastre irosite
Împrăștiate prin lume în căutare de aur și grădini roditoare
Când noi aveam acasă peste fiecare deal ceva gata de cules.
Ce carne bună de tun am ajuns printre străini
Ce mare crește porumbul aici, bunicule
Privește-l prin ochii mei!
Îl seamănă unii, îl cresc și-l culeg alții
Care nici nu mai știu cine sunt
Ce limbă au vorbit când au ieșit în lume
Ce străbunică le-a descântat viitorul în stele și-n cărbuni stinși
Atunci când lumea era împărțită după puncte cardinale
Azi desființate de împărați analfabeți
Care văd pe cer doar sateliți și cuvinte plutitoare
Umflate cu minciuni mai ușoare ca aerul.

Visul scribului
Uneori visez noaptea că particip la bătălii
Date pe câmpuri de luptă ori ascunse chilii
Sau care nu s-au purtat niciodată
Bătălii uitate prin cărți de istorie scrise în grabă
De scribi cărora li se dicta în două-trei limbi deodată.
Scriau după ureche pentru a mulțumi regii de-atunci
Puteau să le taie capul, să le dea porunci
Unde să pună virgule, punct sau semn de exclamare
Ce an trebuie ținut minte, ce an poți să arunci
Între două paranteze de gunoi și uitare.
Există radiere și pentru piatră și pentru fier
Ștergi câteva nume și câteva milioane de morți
Oricum ajunși la cer
Apoi iei zarurile și tragi iar la sorți
Alte milioane de soldați desculți
Le pui o armă în mână le dai ceva lozinci
Puțin ideal și muniție
Și imnuri ce nu-s făcute să le-asculți
Și la luptă cu ei, bătălii vor fi destule
Eroii noi nu-și au locul în niciun muzeu sau expoziție
Sunt buni doar de piațete dosite
Sau depozite temporare
Plimbate dintr-un loc în altul
Nu pe socluri, ci în cărucioare. ■

Puncte cardinale
După ce-am trecut repede prin viață
Și-am ridicat câteva case, săpat niște fântâni
Am ajuns, iată, propriul meu bunic.
Mă recunosc după mustața albă și răsucită
După uniforma austră-ungară
În care m-am trezit într-o dimineață
Când soldatul de serviciu suna deșteptarea pe strada mea
Unde yankeii se pregăteau de bătălia de la Getysburg.

Claudia Mandi – Compoziție
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Poeme
Rugă de toamnă
Tatăl nostru care ne hrănești frica
de a fi rămas ultimii visători ai pământului
Tu care ne umpli valiza cu melci
să ne cărăm patul cu noi oriunde
ne-ar sufla vântul de toamnă
uită-te în ochii noștri obosiți de drum
și mai schimbă măcar o dată fusul orar,
meridianele pline de lapte și miere
încurcă mersul trenurilor
și pune piedică sateliților
să ne tragem sufletul puțin înainte
de marele dezgheț
ori înainte de marea depresie scoasă la mal
odată cu trupul celui adormit
în ruinele cetății părăsite în grabă

Până când mă voi acoperi de albastru
La umbra palmierilor cu trunchiul
Tras în piele de elefant privind
Tot singură luna.

Nori
Vara la țară culcată în iarbă
Vedeam în nori animale preistorice
Catedrale cu turnuri

Tatăl nostru care ne hrănești frica
unui viitor descărnat de suflet
descărcat pe prag de gladiatori
ce se sfâșie pe ecrane
sau ațipesc apatic cu celularul pe piept
întoarce la noi zborul gâzelor
și ramura de măr înflorit
dă-ne nouă pentru ultima oară sărutul furat
atingere de rouă, mirosul de sare vara la mare
întoarce spre noi fața adevărată
a medaliei îndoite între dinți
rupe urzeala mileniului pustiit.
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Îngeri de abur și dragoni pufoși
Groși ca papucii bunicii.
Ploile invocate în tăciuni paparude și bobi
Despicau cerul se prelingeau pe obraji și ferestre
Mângâiere de apă în blândețea tăcerii.
O alt fel de tăcere stăpânește acum
Singurătatea cea de toate zilele
Frica de apă de aer și foc
Plătim acum un nor să ne păstreze amintirile
Întinși pe ciment ne privim în ochi celularul
De frică să nu ne fure cineva norul personal
Să-l scuture în piața publică
Picătură cu picătură uscată
Fotografii de care nimeni nu-și mai aduce aminte
Trecutul în pixeli prezentul în paranteze
Intimitate pulverizată în eter
Un cer tot mai toxic ascuns în mega-nor.

Un alt sfârșit
Necunoscutul X a ajuns la noi într-o seară
Înfloriseră cireșii și lumea se pregătea
De primăvară
Zburau păpădiile în direcții necunoscute
Ca locul de unde bătea vântul
De unde cădeau fulgi de gheață
La sfârșit de martie
La sfârșitul alfabetului cum îl știm
Ori la începutul altei lumi
Necunoscute ca nepoftitul X
Căzut pe nepusă masă.
În megafoane urlă vântul.
Stați în casă!

Iarnă în Florida
Tai zilele din calendar una câte una
Ca soldații în așteptarea permisiei
Verific de câteva ori cum va fi vremea
Îndes în valiză cărți de citit cu ochelari de soare
Acolo anotimpurile au fost demult anulate
Toate rămân etern înflorite
Doar merii nu cresc
Doar gutuile nu se coc
Frunzele se îngălbenesc doar de singurătate

Facebook nu e o carte
O față nouă legată în piele
Fereastră deschisă în viața prietenilor
Pe care nu i-ai cunoscut niciodată
Îți ridici singur un zid și îl tapetezi
Cu imagini triumfătoare din vacanțe
Cluburi de noapte, ultimul fel de mâncare
Îți ascunzi bine realitatea după zid
Singurătatea cu gheare de pisică
Îmbălsămată an după an
Profilul bate portretul,
Spune un proverb tibetan.

Când eram mică nu credeam că Florida există
Era doar un cuvânt plin de portocale
O livadă de vise crescută în mintea
Profesorului nostru de geografie
Care nici el nu credea
Că istoria se va încălzi vreodată
Și ne tot arăta cu indicatorul puncte
Indescifrabile pe o hartă
Nimic nu seamănă cu tinerețea mea la mare
Doar mirosul de alge după furtună
Pe malul oceanului nu se sărută îndrăgostiți
Se plimbă singuri tatuații vorbind la celulare
Iguanele împietresc pe asfalt
Bătrânii lenevesc în cărucioare la soare
Chiar și așa tai zilele una câte una

Nr. 10 (206) ♦ octombrie 2020

Claudia Mandi – Compoziție

E plin facebookul de pisici și de morți
Peisaje montane ori înțelepciuni
Scoase din cărți adevărate
Dispărute pe drept din vitrine cu falsuri și falsete
Dimineața îți bei cafeaua și în loc de ziar
Deschizi facebookul să vezi cum mai stai
Câte likuri au apărut peste noapte
Sub fotografia pisicii tale postată pe zid
Mai frumoasă ca toate. ■
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E

venimentele și situațiile recente care au
declanșat valuri întregi de reacții nu sunt
doar produsul unor forțe sau epidemii
care, este adevărat, cu greu pot fi ținute sub control; modul în care se manifestă reacțiile la aceste
evenimente este, pe de altă parte, o consecință a
ceea ce experții bănuiau demult (și în privința
căreia avertizau): în general, acea „democratizare a cunoașterii” pe care o
aduc cu sine mass-media, în
special Internetul, este o falsă
cunoaștere (atunci când este
privită în mod real și realist), o modalitate de a oferi,
într-adevăr, o voce tuturor,
iar pericolul tocmai aici se
regăsește: într-o pletoră de
voci, unele avizate și cultivate,
altele pur și simplu ignorante
sau rău intenționate, este
foarte dificil să găsești răspunsurile adecvate. De altfel,
despre anti-intelectualismul
maselor s-au exprimat, de-a
lungul timpului, mai mulți
sociologi sau exegeți. Într-un
volum publicat în 2017 și tradus în România
în 2019, Tom Nichols abordează tocmai aceste
elemente sensibile și periclitante ale anumitor
discursuri și campanii: Sfârșitul competenței.
Discreditarea experților și campania împotriva
cunoașterii tradiționale (Ed. Polirom, Iași) este
un volum pe care, cel puțin pentru a ne salva de
la colapsul imaginativ și rațional, ar trebui să îl
avem cu toții pe lista de lectură, mai ales având
în vedere faptul că lucrurile pe plan mondial
nu par să își diminueze nici amplitudinea, nici
virulența reacțiilor (indiferent că ne referim la
revolte, tratative sau măsurile luate împotriva
unei pandemii care a destabilizat social, emoțional și financiar mersul lucrurilor).
Profesor de securitate națională la US Naval
War College și profesor asociat la Harvard
Extension School, Nichols abordează problema
competenței și a sfârșitului ei în termeni pragmatici, umoristici pe alocuri și tragici în genere,
tocmai pentru că realizează implicațiile pe care
o astfel de atitudine, un modus vivendi centrat
pe teorii alternative sau pe teorii ale conspirațiilor, pe neîncrederea în versiuni oficiale sau în
experiența unui profesionist într-un domeniu
pot afecta în mod incomensurabil viața unei
societăți. Observă faptul că, „deși competența
nu s-a sfârșit, ea trece printr-o perioadă grea”.
Problema majoră pe care o identifică autorul
nu este ignoranța, care și-a avut locul în societate dintotdeauna, între limitele unui nucleu
care ierarhizează și stabilește parametrii necesari bunei conviețuiri; problema de fond, cea
care riscă să pulverizeze și slabul liant social
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Cunoaștere
și ignoranță
și să ducă la colaps este aceea a aroganței, iar
acesta este, de fapt, elementul îngrijorător,
care a determinat, de altfel, și scrierea acestui
volum: „Am scris-o [cartea, n.m.] pentru că
sunt îngrijorat. Nu mai purtăm discuții fondate pe principii și argumente. Cunoștințele
de bază ale americanului de mijloc sunt la un
nivel atât de scăzut, încât au trecut de pragul
«neinformat», l-au depășit și
pe cel de «informat greșit»,
iar acum sunt în cădere liberă
spre «în eroare într-un mod
agresiv». Oamenii nu numai
că dau crezare unor aberații,
ci se împotrivesc învățării în
loc să renunțe la convingerile lor. Nu am trăit în Evul
Mediu, așa că nu pot spune
că această situație e fără precedent, dar nu-mi amintesc să
mai fi văzut ceva asemănător”.
Sigur, această discreditare
a experților sau a intelectualilor a existat dintotdeauna,
însă nivelul furibund al discuțiilor este perpetuat și
exacerbat de faptul că democratizarea cunoașterii adusă de Internet este eronat înțeleasă: ea
se referă la democratizarea accesului către un
anumit tip de cunoaștere, nu înseamnă că orice
tip de cunoaștere regăsit prin colțurile absconse
ale unui site este demn de a fi luat în considerare. Însă oamenii care nu privesc acest raport
al lucrurilor, înțeleg cu greu că nu orice părere
sau idee exprimată valorează ceva în sine, că nu
în orice individ zace un Good Will Hunting, cu
alte cuvinte, un autodidact genial, că nu orice
individ care pare rebel și anti-establishment este,
în esență, un expert într-un domeniu anume, iar
faptul că știe să manipuleze frânturi de informații, nu îl aseamănă în niciun fel cu un expert în
domeniile respective. Regretatul Umberto Eco
vedea în tot acest vacarm al vocilor tot un fel de
cenzură, doar că nu este o cenzură tradițională,
instituită printr-o lipsă, ci una mai insidioasă și
subtilă, instituită printr-o atât de mare polifonie,
încât obținerea adevărului devine, ca și în cazul
cenzurii tradiționale, aproape imposibilă.
Fenomenul antiintelectualist a fost, de multe
ori, asociat cu Statele Unite, însă el a devenit,
odată cu democratizarea bunurilor și a serviciilor, ubicuu, astfel încât poate fi regăsit cu
facilitate printre toți cetățenii mapamondului,
care consideră, pe urmele umoristice ale ideii
lui Isaac Asimov că „ignoranța mea e la fel de
bună ca știința ta”. Iar Tom Nichols aduce în
discuție o multitudine de situații istorice și
culturale în care acest lucru se întâmplă: progresele pe care știința le-a făcut (salvând vieți)
prin eforturi colosale de a contracara un grup de
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negaționiști ai SIDA, la începutul anilor 1990,
bătăliile pe care experții din domeniul medical și sanitar le poartă cu cei care se declară
împotriva vaccinării, deși aceștia din urmă
nu au expertiza necesară pentru a susține un
astfel de argument (de multe ori, fiind doar persoane publice), pericolele pe care le pot declanșa
grupurile furibunde de naționaliști obsedați de
ideea conflictelor și așa mai departe, până la
chestiuni care ar putea părea minore, o dovadă a
unei simple infatuări și preferințe personale, dar
care se poate transforma rapid în ceva extrem de
periculos. Așa a fost cazul „mișcării pentru laptele crud”, pe care Nichols o detaliază: „o modă
trecătoare printre gurmanzii care susțin dreptul
de a ingera produse lactate netratate” și care a
fost amplu prezentată în „The New Yorker”, afirmându-se că „laptele crud incită hedonismul
gurmanzilor într-un mod aparte”.
Fără a contesta gusturile, Tom Nichols reiterează, evident, și periculozitatea unor astfel
de mode trecătoare: „chiar dacă pasteurizarea ar afecta gustul laptelui, ea elimină agenți
patogeni care ne pot cauza moartea. Acestea
sunt, firește, doar mici exemple de ignoranță
și aroganță, extrase dintr-o întreagă serie,
care nu se termină niciodată. Din păcate,
soluțiile la această problemă de fond nu sunt
nici foarte simple, nici extrem de sofisticate –
fac, mai degrabă, parte din ceea ce ar trebui
să constituie un simț comun (un bun simț
comun), însă tocmai prezența unei astfel de
atitudini este dificil de regăsit astăzi; Nichols,
în schimb, trasează o linie directoare: „Experții au responsabilitatea să educe. Votanții au
responsabilitatea să se informeze. În cele din
urmă, oricât de multe recomandări ar face profesioniștii, numai publicul poate stabili în ce
direcție se îndreaptă opțiunile politice importante cu care se confruntă națiunea. Numai
votanții pot să aleagă dintre opțiunile care le
afectează familia și țara și numai ei poartă în
final responsabilitatea pentru aceste decizii.
Însă experții au obligația să ofere ajutor. ■

Al. Pascu – Mănăstirea Mraconia (pe malul Dunării)

N

ăscută în anul 1966 și afirmată inițial în
spațiul cultural norvegian drept talentată pictoriță, Kari Fredrikke Brænne
va publica, de la începutul anilor 2000, piese
de teatru și proză, devenind, nu după multă
vreme, una dintre vocile de marcă ale literaturii
norvegiene contemporane. Sub umbrele adânci
(Under de dype skyggene au løvtunge trær, 2010),
cel de-al doilea roman al său, dar, practic, cel
dintâi care se bucură de adevărata recunoaștere
internațională, fiind tradus rapid în mai multe
limbi și recompensat cu importante premii literare, este o poveste impresionantă a unor fapte
de viață și a unor alegeri care au marcat destinele personajelor implicate, conturând soarta
unei întregi familii. Dincolo, însă, de acest prim
nivel (al evenimentelor și al semnificațiilor),
autoarea abordează, cu un nebănuit curaj, dar
și cu o extraordinară luciditate, aspecte delicate ale istoriei norvegiene a ultimului veac,
evaluând consecințele atitudinii unora dintre
conaționalii săi în timpul ocupației naziste și,
deopotrivă, în epoca ce a urmat încheierii celui
de-al Doilea Război Mondial.
Interesant este că primele pagini ale romanului duc cititorul cu gândul mai degrabă la o
complicată enigmă polițistă, care ar fi de presupus că va fi rezolvată după intrarea în scenă
și după intervenția unui detectiv abil și obișnuit
cu astfel de probleme. Astfel, capricioasa Evelyn,
în vârstă de optzeci și cinci de ani, pune la cale
o întâlnire a mai multor generații ale familiei
sale, propunându-și să-și organizeze o petrecere
cu ocazia zilei sale de naștere. Ideea e să-i reunească pe fiul său, Wilhelm, plecat intempestiv
în Statele Unite ale Americii, în urmă cu treizeci
de ani, și pe cel pe care ea îl consideră nepotul
său, Robin (Robert), un celebru actor de teatru
și film, pe care îl văzuse în câteva emisiuni televizate și în fotografiile pe care presa le publica
frecvent. Exact aici e punctul în care enigmele
unui aparent thriller psihologic se întretaie cu
substratul, mult mai profund, al semnificațiilor
pe care le are în vedere scriitoarea, câtă vreme
misterele care ar trebui elucidate cu privire
la cabana din mijlocul pădurii nemărginite,
sub umbrele adânci ale copacilor seculari, se
dovedesc a fi doar pretextul – excelent găsit
de Kari Fredrikke Brænne – pentru a aduce
în fața cititorului legăturile de familie, care pot
(re)aduce alături, chiar și după decenii întregi,
oameni extrem de diferiți, dar și pentru a sublinia dorința de comunicare a oamenilor, și mai
cu seamă nevoia lor de a descoperi, dedesubtul oricăror aparențe, adevărul, singurul care
poate elibera ființa umană de teroarea spaimelor trecutului și a tuturor umbrelor sale și care,
finalmente, poate oferi șansa salvării spirituale.
Nu e, desigur, deloc întâmplător că Robert
joacă rolul lui Hamlet, însetatul de adevăr prinț
al Danemarcei. Iar piesa de teatru la care acesta
lucrează (ale cărei repetiții sau reuniuni ale
actorilor sunt prezentate, în cadrul câtorva fragmente romanești extraordinare, exclusiv prin
numele personajelor – Hamlet, Regina, Claudius etc. – în pielea cărora actorii intră, parcă,
definitiv și irevocabil) e o subtilă punere în abis
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Secrete vechi
și umbre adânci
a tuturor elementelor de care autoarea norvegiană are nevoie pentru a-și configura textul,
ținând în permanență seama de o dublă articulare: pe de o parte, raportându-se la trecutul
Norvegiei și al unei familii marcate de sumbre
secrete și de tragice fapte, dar și, pe de altă parte,
la memoria culturală europeană, la efigia lui
Shakespeare și a marilor sale personaje și piese,
care plutesc, simbolic, deasupra planului narativ propriu-zis. În plus, Brænne joacă perfect,
în acest excelent roman, cartea ambiguității, pe
care o orchestrează desăvârșit la nivelul spațiului și al timpului, pentru a crea un text care,
realmente, bântuie cititorul și îl provoacă să
mediteze chiar și asupra acelor aspecte pe care,
în general, e mai comod să le evităm... Tăcerile
fiecărui personaj se împletesc, jumătățile de adevăr
își răspund și se reflectă
una în alta, iar ansamblul
istoriei familiale – dar și al
istoriei norvegiene – devine
evident abia la final, la capătul unei compoziții narative
riguroase și care face uz de
tehnica suspansului și, deopotrivă, de cea a punctului
de vedere, căci, să nu uităm,
cartea e întemeiată pe trei
voci principale, a lui Evelyn,
a lui Wilhelm și a lui Robert.
Atmosfera neobișnuită e
susținută și de intervențiile
unei alte voci, care punctează
momentele nodale ale romanului și care transformă Sub umbrele adânci într-un extraordinar
text poetic, în cel mai bun și mai deplin sens al
termenului: „Dimineața era cea mai frumoasă.
Ceața deasupra mlaștinii la asfințit. Aburii pe
geamuri. Umed înăuntru, răcoare afară. Soarele
care ardea. Cerul care veghea. Atât de albastru,
atât de senin. Ne trezeam în liniștea pădurii. Îți
amintești razele de lumină ce se strecurau printre copaci? Pârâiașul cu apă de munte? [...] Cât
de adânc era întunericul. Fără cale de întoarcere.
Totul a dispărut. Totul s-a sfârșit. De ce sunt atât
de singură. De ce nu pot să dorm. De ce trebuie
doar să aștept. Să aștept, să caut, să-mi fie dor.
Parcă trebuie să aștept peste o sută de ani.”
De-a lungul a trei generații, membrii aceleiași familii par a fi puși în fața unor alegeri
asemănătoare, par a repeta aceleași greșeli și a
se confrunta cu aceleași temeri sau îndoieli. De
la scenele dure ale anilor ocupației naziste în
Norvegia, pe care Evelyn nu le poate uita, până
la fuga neîntreruptă a lui Wilhelm prin Statele
Unite, din oraș în oraș, nereușind să se rupă
de propriul trecut, dar nici să se regăsească, și
până la convingerea (care se va dovedi, finalmente, a nu fi decât o iluzie...) a lui Robert că își
va putea găsi identitatea potrivită schimbând
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la infinit măștile și rolurile pe scena teatrului,
doar pentru a înțelege, în cele din urmă, că
întreaga lume e un teatru, protagoniștii par
mai aplecați spre diversele forme ale violenței
decât spre manifestările de tandrețe, de aceea
comunicarea rămâne mereu deficitară, iar dialogurile sfârșesc, nu o dată, în tăcere, ca și cum
gândurile protagoniștilor ar rămâne pentru
totdeauna ascunse sub umbrele adânci – ale
pădurii norvegiene, dar și a sufletului lor.
Pe de altă parte, Kari Fredrikke Brænne
știe perfect cum să descrie, cu minuțiozitate,
dar utilizând de fiecare dată doar elementele
esențiale, existența cotidiană a personajelor
sale, să le construiască acestora o viață atât
de umană, încât cititorul se recunoaște, nu
o dată, în spaimele sau în
convingerile inexplicabile ale
acestora. Întunecimea casei
vechi a lui Evelyn prinde viață,
deodată, în doar câteva rânduri, la fel ca și singurătatea de
care suferă Wilhelm în mijlocul marilor orașe americane, o
singurătate mai adâncă decât
cea a pădurilor Norvegiei...
Chiar și personajele secundare
sunt extrem de pregnante, fie
că e vorba de Aslaug, care, în
ciuda repetatelor respingeri, se
încăpățânează să o viziteze pe
atât de dificila și de cârcotașa
Evelyn, fie de Anna, energica
și hotărâta soție a lui Robert.
Dar scriitoarea adoptă, atunci când e cazul,
un ton detașat și rece și prezintă inimaginabile acte de cruzime, momente de tortură,
constituind, toate, planul întunecat al romanului – imagine reflectată a umbrelor adânci
din sufletele unora dintre personajele acestei
uimitoare cărți. Drame succesive au marcat
existența familiei lui Evelyn și s-au desfășurat
la cabana ascunsă în mijlocul pădurii, departe
de ochii oamenilor, acolo unde doar natura
putea cunoaște întunecatele secrete ale trecutului. Tocmai de aceea, Evelyn, imaginea
matriarhală prin excelență, cea responsabilă
de actul de trădare inițial, care a declanșat
întreaga tragedie, devine tot mai puțin reprezentată către finalul textului, căci ea și-a făcut,
în cele din urmă, și datoria de a iniția acțiunea reparatoare (și revelatoare!), urmând ca
ceilalți, generațiile viitoare, să decidă drumul
de urmat. Nu întâmplător, cartea se încheie
cu imaginea fiului lui Robert, Lukas, cel care,
împreună cu jucăria sa de pluș și cu întreaga
sa inocență, va putea readuce în prim plan
puritatea și își va ajuta familia să re-întemeieze
lumea și aibă curajul de a lua viața de la capăt.
Kari Fredrikke Brænne, Sub umbrele adânci. Trad. de Cosmina Tomi, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2017.
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roclamat drept „rușinea Franței” de un
conațional indignat, în recentul film
Thalasso (2019), laolaltă cu nu mai
puțin celebrul și comentatul Gérard Depardieu, Michel Houellebecq este în realitate, în
pofida detractorilor inerenți, mândria Franței, dovadă că, în același 2019, autorul a primit
din partea președintelui Republicii mult râvnita Legiune de Onoare. De ce este, totuși, atât
de înfierat Houellebecq din Hexagon până în
România, în condițiile în care tot despre el se
vorbește ca despre un Balzac al zilelor noastre,
ba chiar cel mai mare scriitor în viață?
Există multe răspunsuri posibile, unul
ar fi că Houellebecq nu este străin de o controversă bună. Numai că notorietatea sa nu
trebuie atribuită atât acuzațiilor de islamofobie,
misoginism, pornografie și așa mai departe,
cât unei lecturi superficiale și onestității sale.
Căci Houellebecq este profetul secolului XXI,
un Ioan Botezătorul strigându-ne păcatele în
deșertul irosirii noastre.
Pe numele său real Michel Thomas, Houellebecq s-a născut în 1958 în insula Réunion,
teritoriu francez din Oceanul Indian. Biografia
sa este a unei epifanii: după o viață petrecută în
slujbe anoste și spitale de psihiatrie din Paris
(urmare a unor depresii și căderi psihice cauzate de o viață anodină), Houellebecq atinge
notorietatea cu romanul Particulele elementare,
publicat în 1998. Pentru oricine a citit romanele sale în sens cronologic invers, evoluția
scriiturii sale pare opera lui deus ex machina.
Și asta pentru că romanul său de debut, Extinderea domeniului luptei (1994), deși anunța o
voce originală în peisajul literaturii franceze,
n-a impresionat: ceea ce a urmat este absolut
miraculos, saltul valoric vizibil în cărți precum
Posibilitatea unei insule sau recenta Serotonină
este incomensurabil.
Nu este un detaliu deloc insignifiant faptul
că Michel Houellebecq și-a început cariera de
om de litere ca poet. „Sunt dator mai multor
poeți, iar în fiecare carte a mea încerc să-mi
mai plătesc câte o datorie”, mărturisea în fața
publicului danez în urmă cu ceva vreme. Și,
într-adevăr, nu există carte houellebecq-iană
care, dacă nu conține o poezie a acestuia, să
nu manifeste cel puțin o profundă trăire lirică.
Dacă Marin Sorescu era „singur printre poeți”,
Michel Houellebecq este unic printre romancieri. Iar această unicitate provine tocmai din
poezia lui sublimată în fiecare rând al prozei
sale.
Și totuși, despre ce scrie Michel Houellebecq? Câteva precizări se impun, menite fie a-i
stârni pe potențialii cititori ai romancierului,
fie a obține confirmarea din partea lectorilor
de Houellebecq consacrați. Detașându-mă de
pasiunea mea pentru scriitorul francez, trebuie spus că aproape fiecare carte a sa are o
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Michel Houellebecq – arta
de a ﬁ neînțeles
premisă similară, semn că persistența într-o
obsesie (iar Houellebecq are destule obsesii
evidente) îți poate aduce perfecțiunea. Privit
dintr-un punct de vedere, Houellebecq este
acel „om al unei singure cărți” despre care
vorbea Toma de Aquino: personajul său central este, aproape fără excepție, un bărbat alb,
de vârstă medie, alienat și mizantrop, urmărit
de demonii tinereții și ai iubirii ratate, care
caută cu disperare o ieșire dintr-o situație fără
ieșire (anonimatul într-o lume nemiloasă în
care ești doar un număr și un client). Ancorele vieții sale sunt, după caz, iubirile (reale)
trecute și plăcerile (vandabile, efemere, iluzorii) actuale, pentru că acest parizian/francez

deziluzionat se mișcă într-un univers în care
totul este de cumpărat și de vândut, cu atât mai
mult dragostea comercializată în formele sale
primare, carnale. Dar cărțile lui Houellebecq
sunt despre ceva mai mult decât despre criza
vârstei mijlocii a bărbatului care se apropie ineluctabil de bătrânețe și extincție în societățile
capitaliste civilizate, occidentale. Romanele
lui Houellebecq vorbesc cu o răceală chirurgicală despre scufundarea titanică a lumii în
care trăim: despre turismul irațional, despre
consumerism ca sport, despre falimentul
democrației, rapacitatea neoliberalismului și
tarele globalizării, despre superfluitatea artei
și a televiziunii, despre conștiința dureroasă
că am pierdut Raiul chiar când publicitatea ne
promite contrariul: un abonament perpetuu,
de 365 de zile, la el.
Este prea ușor și este o capcană în care
mulți cititori de Houellebecq cad la prima
lectură (fără a mai reveni niciodată) să îl
eticheteze pe acesta (ca și când sinonimia personaj-autor ar trebui să fie absolută) drept un
pesimist incurabil, un bătrân decrepit pentru
care sexul fără reguli și amoralismul au valoare
de canon. Însă o lectură mai atentă, o lectură
a detaliilor dezvăluie un Houellebecq diferit: un autor preocupat de colapsul pe care-l
zugrăvește hiper-lucid, fără să-l judece, mai
puțin ateu decât ar lăsa el, enfant terrible, să se

înțeleagă, tânjind după Dumnezeu și iubire,
după Dumnezeu-în-femeia-iubită, dar constatând cu decepție că lucrurile nu se schimbă în
bine oricât te-ai strădui, iar dansul nebunesc al
lumii e realmente de neoprit. Tot ce poți face
e să dansezi în tandem și să-i mai furi câte un
pas, din când în când.
„Aș spune că întrebarea dacă dragostea încă există ocupă același loc în romanele
mele precum întrebarea despre existența
lui Dumnezeu la Dostoievski”, mărturisește
Houellebecq, ceea ce poate părea o supralicitare din partea unui autor asociat mai mult cu
hedonismul decât cu romantismul. Există însă
fraze revelatoare în fiecare dintre operele sale:
lumea pe care autorul francez o
descrie poate părea prea sălbatecă pentru a fi îndurată; sexul
prea frust; abrutizarea mediului și însingurarea personajelor
sale, de nesuportat. Dați însă
la o parte vălul pictat, și veți
descoperi un scriitor pentru
care, într-adevăr, chestiunea
esențială este căutarea dragostei într-o lume din ce în ce mai
improprie pentru astfel de idealisme juvenile.
Dacă tirajele repetate și cota
lui în mediul cultural românesc sunt un indicator credibil,
Michel Houellebecq este unul dintre autorii cu
priză la publicul din România. Cu toate acestea, la fel ca și în cazul lui Slavoj Zizek, filosoful
marxist sloven care s-ar înțelege fără îndoială
de minune cu autorul francez, n-am întâlnit
prea mulți intelectuali care să-l și aprecieze pe
Houellebecq. Citești Houellebecq nu pentru
că ți-ar plăcea, ci pentru a avea pe cine și ce
să combați: societatea nu poate fi atât de rece
și permisivă cu dispariția noastră lentă, viața
noastră nu poate fi fără sens, iubirea nu poate
fi doar o piață de carne. Din acest punct de
vedere, Houellebecq a devenit un clasic, pentru
că stăpânește la perfecție arta de a fi neînțeles:
„În scris, mă consider un realist care exagerează
un pic. (...) Scrisul nu schimbă absolut nimic.
Exceptând, desigur, când te îmbogățește.”
Post-scriptum: Îmi aduc aminte încă frapat
un episod petrecut anul trecut când, aflându-mă în librăria dintr-un aeroport londonez,
am căutat fără succes o carte de Houellebecq,
apelând în cele din urmă la o angajată plină
de solicitudine. M-a șocat atunci că am fost
nevoit să-i silabisesc numele unuia dintre cei
mai mare autori contemporani (nu doar după
propria-mi apreciere), dovadă că-n grădina
Raiului cei mai buni horticultori au fost dintotdeauna ignoranții. Houellebecq, absolvent al
Institut National Agronomique Paris-Grignon,
mi-ar da dreptate. ■
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Impersonalul
personalității umane

rin trăsăturile fizice specifice și însușirile psiho-spirituale unice, dintre
care primează simțul rațiunii și al
moralității, ne distingem de celelalte ființe ale
habitatului nostru terestru și ne pretindem
persoane calitativ superioare, conștiente de
statutul lor privilegiat. Drept pentru care, se
impune, și chiar se așteaptă, să ne trăim viața
prin prerogativele distinctive ale personalității,
care este apanajul ontologic al ființei umane.
Dar ceea ce este necesar, normal, scontat sau
măcar dezirabil, nu este neapărat și real sau
permanent. Este și cazul situației noastre existențiale, în care existăm efectiv ca persoane,
dar nu trăim exclusiv ca atare. Statutul de persoane nu exclude exprimarea impersonalului
în cadrul personalității noastre complexe și
contradictorii. Probabil că deseori ne manifestăm ca persoane autentice, dar cu siguranță
uneori ne dovedim niște persoane cam impersonale! Pare o sintagmă teoretic paradoxală,
dar ea sugerează o practică totuși verosimilă.
În analitica ființării umane (Dasein-ului),
pe care o realizează printr-o hermeneutică
fenomenologică cu scopul de a descoperi
determinațiile ei existențiale, Martin Heidegger constată că impersonalul aparține,
ca fenomen originar, constituției pozitive a
Dasein-ului personal. Având ca principale
determinații existențiale faptul de a-fi-în-lume
și specificul de a-fi-împreună cu alți semeni,
ființarea umană nu se prezintă în lume nici
sub forma unui subiect individual, nici a unui
subiect general, ci în ipostaza unui neutrum
impersonal, a impersonalului ca atare. Nu ființăm noi înșine în calitate de ființe personale,
susține filosoful german, ci prin noi ființează
ceva impersonal, care este sinele ascuns al
Dasein-ului în viața cotidiană. Fiind echivalentul heideggerian al persoanei, Dasein-ul
este afectat implicit și constant de impersonalul personalității sale, care îl înstrăinează
de sine însuși, îl privează de autenticitate și îl
face să decadă în raport cu menirea sa morală
și potențialul său ontologic. În consecință, în
viața facticială se produce adesea o pierdere
existențială sinonimă cu o stare de veritabilă
și deplorabilă inautenticitate.
Decăderea ființării umane și inautenticitatea vieții, ca urmare a manifestării excesive a
impersonalului latent, se caracterizează prin
redundanta flecăreală, morbida curiozitate și
frustranta ambiguitate, care denotă futilitatea
unei trăiri impersonale a Dasein-ului. În plus,
sub imperiul temporalității ineluctabile, ce
ilustrează finitudinea omului și efemeritatea
vieții lui, persoanele trăiesc ca ființe marcate
primordial de fenomenul grijii cotidiene și
multilaterale, care le provoacă sentimentul
nedefinit, bulversant și recurent al angoasei.
Angoasa are însă importantul rol de a-l smulge

pe om din starea nedemnă de inautenticitate,
atunci când este asumată voluntar prin înțelegerea cauzelor ce o determină și a finalității
ei salutare.
Tradus într-un limbaj mai accesibil, existențialismul fenomenologic al lui Heidegger
postulează că Dasein-ul se trezește aruncat
într-o lume în care trăiește în mod impersonal
și inautentic, apăsat de grijă și angoasă, căutând disperat să se cunoască pe sine și să-i dea
vieții un sens dincolo de aparențele pozitive și

de certitudinile negative. Partea lui optimistă
este că individul are posibilitatea, și poate chiar
datoria morală, să iasă din starea de inautenticitate, printr-o înțelegere tot mai profundă
a lumii și o trăire tot mai personală a vieții, și
să evolueze conștient spre o direcție în care să
se simtă împlinit ca persoană distinctă. Ca la
toți filosofii existențialiști, și la Heidegger se
remarcă importanța trăirii autentice și a devenirii personale. Poate părea un aspect normal și
banal, dar experiența comună ne demonstrează
că această normalitate banală nu se materializează foarte frecvent în viața umană.
Dacă, la rândul nostru, efectuăm corect o
analiză a propriei ființări și a vieții din societatea contemporană, vom putea observa mai
curând anomalia unei relativ dese exprimări
impersonale și-a unei vieți sociale artificiale,
decât normalitatea unei manifestări personale
constante și-a unei existențe comune autentice. Impersonalul se arată în viața noastră și
se impune în reacțiile, atitudinile sau faptele
noastre mai mult decât am fi tentați să credem
și dispuși să recunoaștem. Impersonalul se
insinuează perfid în toate atributele personalității umane și se repercutează inevitabil în
formele tradiționale ale civilizației și culturii
noastre: familie, școală, etică, religie, politică, artă și societate. Pentru a se exprima mai
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mult sau mai puțin manifest, el se prevalează
chiar de educația pe care o primim formal
sau informal de la familie, școală și societate.
Prin ea se induce o modalitate mai subtilă de
manifestare a individului ca subiect neutru
sau sine impersonal, care are rolul aparent
benefic de-a generaliza și de-a nivela valorile,
virtuțile, defectele, cunoștințele, convingerile,
gusturile sau idealurile. Se pare că rolul, totuși
negativ, de-a genera efectul de turmă, este mai
greu sesizabil și mai puțin imputabil! Dar el
se concretizează, atunci când avem anumite
reacții, atitudini ori manifestări doar pentru că
am fost educați să facem ca ceilalți sau pentru
a ne menține într-un conformism comod, și
nu așa după cum o solicită justețea contextului
respectiv sau după cum ne îndeamnă propria
rațiune ori moralitate.
Sub impulsul efectului de turmă, acționăm
adesea ipocrit, imităm epigonic și simulăm
emfatic, căzând în capcana imposturii penibile
și-a snobismului ridicol ori complăcându-ne
în ițele uniforme ale conformismului. Când
trăim pur și simplu din inerția vieții și (re)acționăm mai degrabă instinctiv și mimetic, decât
rațional și personal, rămânem tributari impersonalului imanent, care își cere mereu tributul
ilegitim. Dacă alegem comoditatea inerției
și-a instinctelor animalice ori ne declinăm
responsabilitatea după paravanul societății
uniformizatoare, ne dovedim ființele impersonale ce își revendică veleitar o personalitate
artificială. Dacă facem efortul de-a ne analiza
grijile, de-a ne înțelege angoasa, de-a ne asuma
propria subiectivitate, putem depăși faza exprimării impersonale și deveni noi înșine. Adică
tot niște ființe finite, imperfecte, preocupate,
temătoare și curioase, dar niște ființe personale
și autentice.
A te suporta pe tine însuți e o condiție
existențială indispensabilă, dar ea depinde de
virtutea de-a te cunoaște pe tine însuți și de
demnitatea de-a fi mereu tu însuți. Aceasta face
diferența între trăirea personală și autentică a
vieții și trăirea impersonală și inautentică a ei.
Un exemplu relevant este însuși Heidegger,
care a aderat în 1933 la Partidul Nazist tocmai
din snobismul, oportunismul și conformismul
sinelui impersonal, ducând o viață aparent
împlinită, dar superficială și inautentică. În
1945 a trebuit să se dezică sincer de politica
nazistă, care promova o trăire impersonală și
mimetică, pentru a-și putea redobândi personalitatea identitară, demnitatea umană și
autenticitatea vieții, deși scrisese despre aceste
aspecte încă din 1927, când a elaborat monumentala lucrare filosofică Ființă și Timp prin
care s-a impus ca filosof. Ca Dasein personal și
autentic s-a impus deci ceva mai târziu, dar s-a
impus finalmente! Poate că aceasta este principala realizare a vieții lui! ■
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Poeme
Aniversare
Nu am fost niciodată prieten cu Timpul.
Chiar l-am urât de când mi-a furat tinerețea.
A ascuns-o undeva în trecutul meu
Știind că nu mă mai pot întoarce la ea.
Azi am împlinit o vârstă
Cred că am mai mult trecut decât viitor
Prietenii mi-au spus „Mulți înainte...”
Da... am râs în sinea mea.
Aș fi preferat mai mulți înapoi
dar nu se poate.
Prietenii sunt cei mai buni contabili ai vieții tale,
Ei știu totul despre tine și familia ta
Au cunoștințe vaste despre medicină
Îți pot prescrie tratamente chiar dacă nu sunt doctori
Îți dau sfaturi peste sfaturi.
Aș vrea să fac pace cu Timpul
Să-l rog să mă mai ducă o dată în anii copilăriei
Lumea nu era atât de mercantilă
Oamenii se respectau și se iubeau mai mult
Am trecut azi pe strada copilăriei mele
Oprindu-mă în fața unei case
Casa bunului meu prieten
...am sunat la ușă din instinct
A ieșit o femeie care m-a întrebat
pe un ton aproape certăreț.
Pe cine căutați domnule?
Pe... era numele prietenului meu
Înfuriată mi-zis du-te domnule la doctor
noi locuim aici de peste 50 de ani.
I-am răspuns știți cumva un doctor
care să mă vindece de dorul copilăriei?
Am plecat era doar...
Aniversarea mea

Zbor de noapte
Îmi las sufletul să zboare spre tine
cu aripi împrumutate din ținutul îngerilor
ce îți veghează visurile
în care m-am rătăcit de atâtea ori.
Am decolat de pe aeroportul clipelor de iubire pierdute
cu întârzierea anilor trecuți prea repede
în bagajul de mână am luat sufletul meu
atât de îndrăgostit de sufletul tău.
Dacă n-am să pot ateriza pe aeroportul
în care lumina speranței a dispărut
voi ruga păsările cerului
să mă învețe să zbor.
Când zborul meu le va îngreuna aripile
am să mă las pradă întunericului nopții
rugându-le să-ți aducă la fereastră
buzele mele arse de dorul tău.
Mai am o ultimă dorință în zborul meu disperat
spre aeroportul pierdut în întunericul clipelor de tristețe
lasă-mă să mă prăbușesc în albastru ochilor tăi neiertători
și triști la care mă gândesc în acest ultim
Zbor de noapte. ■
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a Cluj ființează din anul 2012 Asociația „Vechiul Cluj” care are ca scop
promovarea cunoașterii istoriei orașului de pe Someș. Două sunt axele
principale de activitate ale asociației: „Re-descoperim Clujul”, un tur
ghidat al orașului și „Povești despre Cluj”, o întâlnire anuală a oamenilor pasionați
de istoria orașului. Aceste întâlniri, aflate deja la a șasea ediție, sunt organizate la
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu susținerea financiară a Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și aduc în fața publicului interesat istorici de seamă
ai orașului, începând chiar cu Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.
Ulterior, cele mai interesante prelegeri sunt adunate între copertele unor
volume intitulate Povești despre Cluj și publicate de Editura Școala Ardeleană.
Deja au apărut cinci volume iar al șaselea este în curs de editare.
Unul dintre cei mai prolifici membri ai Asociației „Vechiul Cluj” este Gabriel
Rusu. Născut în 1967, anul în care au început să fie editate noile reviste „Magazin
Istoric” și „Cutezătorii”, el și-a petrecut toată copilăria devorând articolele din
prima și benzile desenate istorice din a doua. Acest lucru a făcut ca toată viața
lui Gabriel Rusu să se împartă între cele două pasiuni: istoria și a noua artă.
Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj,
în 2002 (după ce, în 1994, a obținut licența în Drept la Academia de Poliție din
București), Gabriel Rusu este doctor în istorie din anul 2011. A publicat numeroase
articole în revistele de specialitate,
dar și câteva volume apreciate de
specialiști: Vremea cruciadelor
(2005), Restituiri transilvane.
O lume așa cum a fost (2007),
Istorie și civilizație europeană: O
sinteză (2008), Gherla. Cetatea lui
Martinuzzi (2013), Floarea pustei.
Istoria lui Rosza Sandor, ultimul
mare haiduc al Europei (2015),
Mundus malefactorum. Studii și
cercetări privind criminalitatea în
Transilvania medievală și premodernă (2018).
În aceeași perioadă Gabriel
Rusu a realizat zeci de benzi
desenate, apărute în paginile a numeroase publicații pentru copii ale vremii,
precum și trei albume: Premiera (1996), Porțile creației (1999) și Eternul Adam,
adaptare după nuvela lui Jules Verne (2015). Cel mai nou volum istoric al lui
Gabriel Rusu este Poveștile Transilvaniei, apărut anul trecut la editura Eikon din
București. El conține povestirile prezentate anterior de Gabriel Rusu la postul
de radio EBS din Cluj, în cadrul emisiunii „Tête-à-tête cu Anca Brășfălan”. Din
acest motiv povestirile sale sunt scurte și concise, iar ritmul narațiunii alert și
secvențial, ca într-o bandă desenată.
Prin fața cititorilor defilează personaje celebre dar și mai puțin cunoscute:
Regele Ladislau, cavalerii Crucii Negre, hoardele tătare conduse de Batu și Kadan,
„husiții” de la Bobâlna, Iancu de Hunedoara, principesa Maria Christierna, principii
Andrei și Gabriel Bathory, generalul David Zolyomi, popa Gheorghe din Ciurila,
baronul Dionisie Banﬀy de Bonțida, căpitanul Clujului, Ileana Lenart, vrăjitoarea
din Tărpiu, strigoii din cimitirul Dejului, Rosza Sandor, haiducul fără cap etc.
Aflăm lucruri inedite despre comorile din pământul Ardealului, despre pasiunile vânătorii a nobililor ardeleni, despre „moartea neagră” – ciuma care a decimat
populația Clujului, hoții și tâlharii din Carpați, răpirea fecioarelor, evadările din
pușcăria Gherla, incendierea Sibiului din 1633 etc. Folosindu-și talentul său de grafician, Gabriel Rusu ilustrează fiecare povestire cu câte un desen care completează
în mod fericit povestea respectivă, creând o adevărată simbioză între text și desen,
ca într-o bandă desenată. Pentru cititorul de astăzi e mult mai ușor să „citească”
o imagine decât pagini întregi de descrieri fastidioase. Iar când aceste desene –
adevărate tablouri în miniatură – sunt documentate și veridice, ele servesc și mai
bine la reconstituirea istorică a epocii sau evenimentului respectiv.
Poveștile Transilvaniei este o carte importantă în bibliografia publicațiilor care
urmăresc popularizarea istoriei României, pe înțelesul și gustul cititorilor de astăzi. ■

Proză

C

hiar dacă trecuse ceva timp de când
Doctorul decisese la maternitate că am
îndeplinit la limită standardele fizice de
ființă umană (dacă era după moașă, aș fi fost
radiat din Registru), ceilalți încă nu mă primiseră printre ei.
Încă eram privit chiorâș, așteptau momentul să mă mănânce fără să le murdăresc gura,
fără ca cineva să bage de seamă. Vorba aia:
jocul greșeala așteaptă.
Dar și eu răbdam. Asta era un indicator că
aveam un potențial periculos; că noile noastre
gene anunțau să ocupe întregul areal.
Era doar o poziție strategică. Nu mă arătasem încă la adevărata mea înfățișare.
Oricum nu eram încă sigur că ochiul oamenilor poate suporta să mă vadă și să trăiască.
Cu toate astea, trebuia să fim văzuți: asta
era ca o digestie. Fără ea, ne-am fi resorbit.
(De-aia și apar mereu ziare, comentatori. Prezentul are nevoie de digestia asta zilnică, ca un
borhot vegetal.)
Fiul meu cel mic (care făcea un masterat în Business and Law în libertinul oraș
Amsterdam) mi-a oferit de ziua mea, un caiet
cu filele curate, ca un cearșaf prenupțial. Sau ca
un cearșaf al morții irezistibile, pur.
Nici măcar nu am încercat să mă abțin.
Imediat am scrijelit pe netezimea lui scrobită,
câteva rânduri ca niște cămile ascuțite, rătăcite
prin deșert.
Dar simpla bănuială că asta e de fapt un
jurnal m-a blocat. Așa încep dependențele,
cârjele. (Și vorba moșului din salon: „Luați
medicamentele astea de aici! Lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze pe mine, cum m-a făcut!”.)
Chestia asta mi se părea ceva de prost gust,
cel puțin mincinos.
Nu găseam vreun sens să scriu. Nici măcar
despre cioara pe care am găsit-o moartă în parc
– deși mă afectase, și trebuia să clarific de ce.
Mă intriga, oricât ar fi de prudente aceste
creaturi, în unele conjuncturi greșesc. Oricât
de bune ar fi la matematici, cu ochiul lor
curios, egiptean.
— Dacă ele muriseră din neatenție, asta nu
cumva trebuia să îmi fie un avertisment, mă
întrebam?
Așa că automat, am început să gândesc. Atât
de intens, încât am simțit cum mi se accelerează
diureza. (Bulă: „Tati, de ce când tu faci pipi se
aude un sunet plăcut de ploaie pe tablă, iar când
fac eu, nu se aude nimic?” „Pentru că eu mă piș
pe burlan, iar tu pe pardesiul meu de stofă, fiule!”)
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Un harnic
și familiar motor
Nu m-am mai preocupat de ce va urma:
odată pornită, gândirea asta se alimenta pe ea
însăși cu tot ce avea nevoie, inclusiv cu erori,
până la enunțul final.
Când am terminat gânditul, am ars caietul,
cu arcul lui metalic cu tot.
Asta mi-a amintit de două lucruri: primul,
când mama m-a pus să dau foc ierburilor uscate
ale toamnei, pe grămada de gunoi era o pasăre
moartă, parcă era de pâslă, cu ochii înțepeniți.
După ce am scurmat resturile de cenușă,
am dat de câteva rămășițe: o monedă socialistă
ruginită, ca un soare ochios și ciocul păsării,
parcă ar fi fost de metal. Ciocul semăna cu
arcul jurnalului meu. Și avea un sens funebru.
Nu știu de ce.
A doua amintire: în copilărie, mersesem
cu mama la Muzeul de Artă din oraș. Acolo
am văzut-o pe Domnișoara Pogany. Avea ochii
închiși, ca ai păsării incinerate.
— Are ochii închiși, pentru că visează, mi-a
șoptit mama. Dar ea nu știe.
— Și dacă se trezește? am întrebat. (În
preajma marilor opere, ca a icoanelor, mama
simțea nevoia să vorbească în șoaptă, cu respect.)
— Dacă se trezește, va fi sfârșitul poveștii,
mi-a răspuns. Și apoi, privindu-mă în ochi:
„Nu vrei ca povestea să mai dureze puțin?”
Sigur că doream ca povestea să mai dureze
puțin. De altfel, povestea nici nu putea exista
fără gândul meu. Acesta părea a fi de fapt
și raționamentul jocului în ansamblul său.
Subrutina finală, ascunsă în felurite comenzi
ce țineau programul în derulare, timpul în loc.
Sau poate nu! Oricum, măcar asta încerca
să dea un oarecare sens lucrurilor. Măcar să
recunoști, la sfârșitul poveștii, personajele de
la început.
— Iată la ce e bună memoria, mi-am spus!
Fără ea, lucrurile nu s-ar întoarce de unde au
plecat. Nimic nu s-ar lega și toate întâmplările s-ar
alimenta voioase, din propria lor lipsă de finalitate.
Am șters gândurile parazite, apoi am trecut
procesul de gândire pe turbo atât de puternic,
încât parcă mi s-au pornit ventilatoarele creierului. Asta era bine, creierul mi se răcea,
altminteri exista, doamne ferește, riscul să se
ardă. Ca instalațiile electrice neprotejate.

Cărţi primite la redacţie

• N. Steinhardt, Varia, vol. II, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, referințe critice și indici de Florian Roatiș, Iași,
Editura Polirom, 2020, 792 p.
• Valentin Coșereanu, Desculț în iarba copilăriei, Colecția
„Memoria clepsidrei”, Iași, Editura Junimea, 2020, 446 p.
• Tom Nichols, Sfârșitul competenței. Discreditarea experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale, Iași, Editura
Polirom, 2019, 288 p.
• Kari Fredrikke Brænne, Sub umbrele adânci. Trad. Cosmina Tomi, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2017,
322 p.
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Horia
DULVAC

— Asta e logica, mi-am spus victorios!
Partitura ei luminează drumul de întoarcere –
unde urmează să dau nas în nas cu mine, mai
târziu. O întâlnire matematică exactă, din care
nimic nu era neglijat.
Totodată, asta mi-a amintit și de un perfect
circuit ecologic creat într-o sferă închisă, plină
cu apă; speciile se mâncau unele pe altele și se
reproduceau, împerechindu-se fără încetare:
un sinistru perpetuum- mobile biologic, un iad
într-un borcan.
(Cine m-ar crede dacă aș spune că matematica e alimentată de durere ca de un harnic
și familiar motor?)
A propos de durere. Odată, i-am strigat
mamei că mai bine aș fi fost un copil abandonat și găsit. Ba chiar am întrebat-o dacă nu
cumva m-a înfiat.
Țipătul ei s-a lovit de cantul ușii și a desprins de acolo, o așchie. Îmi era teamă să nu o
lovească în tâmplă. Țin minte că m-am ferit, ca
nu cumva așchia să ricoșeze și să mă lovească
și pe mine în obraz.
Săraca mama avea ochii în lacrimi.
Mi-a explicat de ce era importantă moliciunea inimii: pe canalul unei televiziuni britanice,
apăruse o miră, adică semnalul de control al
unei transmisii care avusese loc cu o jumătate
de secol înainte și intrase pe post acum.
Specialiști gomoși explicaseră că imaginea
umblase de colo-colo, ciocnindu-se de tot felul
de planete și gesturi, ca într-un joc mecanic.
Apoi a revenit la ochiul nostru, ca și cum nu
ar fi murit.
Ideea că gesturile noastre nu încetaseră să
fie eterne mi se păruse ceva înfricoșător. Unu,
că nu aveam chef să port în spinare întreaga
povară a gesturilor: cu timpul, devin un bagaj
mult prea împovărător. Cum ar fi să rămâi prizonierul propriilor fapte? asta e un coșmar. Și
apoi, câtă memorie îți trebuie pentru așa ceva?
— Trebuie păstrată moliciunea inimii, spunea
mama. Cât timp ai inima moale, ești iertat.
(Mie îmi rămăseseră în memorie săruturile Marinei, gură în gură. Dacă erau ale unor
schelete de mult moarte, mă întrebam? Iar
aerul afrodiziac al respirației sale era oftatul
unei mumii?) ■

• Alexandru Mamina, Cenaclul Flacăra. Istorie, cultură,
politică, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2020, 456 p.
• Florentin Popescu, Convorbiri cu Theodor Damian, București, Editura Rawex Coms, 2020.
• Eugen Dorcescu, Jurnal (1991-1998), Timișoara, Editura
Mirton, 2020, 538 p.
• Tatiana Niculescu, Seducătorul domn Nae. Viața lui Nae
Ionescu, București, Editura Humanitas, 2020, 256 p.
• ***, Florentin Popescu – 75: Viață și literatură, București,
Editura Rawex Coms, 2020.
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Teatrul „Poesis”

A

ctorul Emil Boroghină, întemeietor al
Festivalului Internațional Shakespeare,
manifestare artistică de anvergură, vine
cu o nouă inițiativă, cu totul inedită: Teatrul
„Poesis”. Dacă la Festivalul Internațional Shakespeare și-a dovedit măsura de manager a unei
manifestări artistice care a căpătat de la început
caracterul internațional, prin Teatrul „Poesis”
Emil Boroghină își probează, la 80 de ani de
viață și 55 de ani în slujba scenei, calitățile de
actor-interpret într-o zonă artistică subtilă și pretențioasă. Trebuie remarcat că acest gen artistic
este oarecum singular în mișcarea teatrală națională și universală. Se cunosc doar câteva astfel de
teatre, între care Maison de la Poésie din Paris sau
Teatrul Poème din Bruxelles. Îmbinarea poeziei cu
muzică și imagini creează un sincretism al artelor
de o mare complexitate și aderență la public.
Ideile și demersul lui Emil Boroghină în
construirea armonioasă a repertorului și
diverselor manifestări artistice din cadrul
Festivalului Internațional Shakespeare sunt
vizibile și în alcătuirea spectacolului-premieră

Dan
IONESCU

Î

Cântarea Cântărilor, unul dintre marile poeme
de dragoste ale lumii, care dă și titlul spectacolului, prezentat în prima parte, urmat de
o selecție de sonete din operele lui Dante
Alighieri, Francesco Petrarca, Michelangelo
Buonarroti, Pierre de Ronsard, William Shakespeare și Mihai Eminescu interpretate într-o
manieră personală de către Emil Boroghină.
Criticul de teatru și profesorul universitar
George Banu, prezent adeseori la Craiova la
festival și la spectacolele teatrului, releva: „La
Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel [...], în spatele versurilor
identificăm discreția subtil modulată a unui
interpret ce se expune în toată umanitatea sa!
Recitalul e și o radiografie afectivă.”
Teatrul „Poesis”, inaugurat la Craiova pe
25 septembrie a.c. la Teatrul Național „Marin
Sorescu”, în sala „Amza Pellea”, și la București pe 30 septembrie la Teatrul „Nottara”,
în sala „Horia Lovinescu”, este de fapt un
Proiect comun al celor două instituții, susținut de managerii Alexandru Boureanu,

Emil Boroghină (Foto – Emi Chirea)

respectiv Marinela Țepuș, și de directorul artistic al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu, în
coordonarea artistică a Alinei Hiristea și coordonarea literară a lui Nicolae Coande.
Am observat la Emil Boroghină pasiunea
pentru poezie și interpretarea ei încă din tinerețe, realizând de-a lungul carierei sale peste 10
recitaluri de poezie din marii creatori, culminând cu premiera recentă, sinteză a acestora.
Inițiativa de a întemeia un teatru de poezie, o
dorință a sa mai veche, s-a împlinit și merită
toată lauda și prețuirea. ■

Vasile Alecsandri,
azi

n studiul Literatura universală și literatura
națională (1956), Tudor Vianu sublinia
factorii care dau posibilitatea unei opere
literare să capete prestigiu universal: însemnătatea operei în dezvoltarea social-culturală a
omenirii, perfecțiunea ei artistică, larga ei difuzare spațială, lunga durată în timp și ecoul în
conștiința tuturor popoarelor. Toți acești factori, care sunt determinați de mediul geografic,
creația orală, tradiția culturală și de sensibilitatea specifică a poporului respectiv, contribuie
la ceea ce Lucian Blaga numea „matricea stilistică” în primul volum din Trilogia culturii.
În Literatura comparată, Paul van Tieghem
considera că „dintre toate activitățile artei umane,
literatura este cea care exprimă cel mai complet și
mai clar caracteristicile unui popor. Desigur că
nu orice operă literară din literatura națională
intră în patrimoniul literaturii universale”.
Între literatura națională și literatura universală există o condiționare reciprocă. Încă
din 1900, în studiul Literatura română și străinătatea, Titu Maiorescu arăta că „valoarea
universală a operei de artă sporește pe măsura
afirmării elementului particular etnic”. Pe de
altă parte, G. Călinescu în Studii și comunicări.
Eminescu, poet național, aprecia că „orice poet
universal este și un poet național. Universalitatea este o inimă individuală, puternică, sonoră,
ale cărei bătăi se aud în orice punct de pe glob,

precum și în viitor. Dacă operele literare naționale de o înaltă ținută artistică pot deveni
valori universale, la rândul ei, și literatura universală poate exercita o influență remarcabilă
asupra literaturilor naționale”.
Într-un moment în care limba națională se
afla în plin proces de formare, folclorul literar
a fost acela care a ilustrat capacitatea creatoare
artistică a poporului român. Scriitorul Ion Pillat
și criticul Vladimir Streinu apreciau că folclorul
reprezintă pentru noi ceea ce a reprezentat clasicismul pentru alte popoare. Doinele, baladele,
basmele, proverbele și zicătorile sunt adevărate
comori artistice. Sentimentul dorului din doine
nu are echivalență pe plan universal și în acest
sens, Tudor Vianu scria: „sentimentul dorului e
aproape intraductibil în alte limbi, pentru că el
exprimă întreaga gamă de sentimente ale poporului nostru și acest sentiment al dorului cu
rezonanțe sufletești neîntâlnite în lirica universală a pătruns și în capodoperele eminesciene
Luceafărul, Mai am un singur dor” (Originalitatea contribuției culturale a românilor).
Este meritul lui Vasile Alecsandri de a fi
publicat în 1852 culegerea intitulată Poezii
poporale. Balade (Cântice bătrânești) adunate
și îndreptate de Vasile Alecsandri, culegere care
se deschide cu Miorița. Această culegere a fost
tradusă în limbile franceză, germană și engleză,
în 1857. Istoricul francez Jules Michelet,

primul traducător în limba franceză al Mioriței, considera această baladă ca „un lucru sfânt
și emoționant”.
În timpul vieții, Vasile Alecsandri a îndeplinit
funcții diplomatice în Occident și a avut legături
strânse cu marii scriitori ai vremii precum Alphonse de Lamartine, Prosper Mérimée, istoricul
Jules Michelet, cu Henrik Ibsen și a obținut un
premiu important pentru poezia Ginta latină.
Autor de pasteluri, creator al dramei istorice, al
prozei de călătorie, Vasile Alecsandri a cunoscut o mare popularitate în străinătate. I-au fost
traduse în limba germană piesele de teatru Fântâna Blandusiei și Ovidiu. Despre locul lui Vasile
Alecsandri în contextul literaturii europene s-a
ocupat Charles Drouhet în lucrarea Vasile Alecsandri și literatura franceză.
În secolul al XIX-lea, se dezvoltă romantismul românesc, alături de unele elemente ale
clasicismului, literatura română sincronizându-se în special cu literatura franceză, de care
s-a detașat, prin originalitatea operelor semnate de Vasile Alecsandri. Pastelurile și teatrul
istoric de inspirație autohtonă rămân operele
sale ce-i asigură perenitate și azi. ■

Teatru

S
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Gala Premiilor UNITER
la Craiova

ub cupola Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” din
Craiova, a XXVIII-a ediție a Galei Premiilor UNITER s-a întâmplat
într-o zi de echinocțiu, pe 21 septembrie, pentru prima dată într-un
cadru natural, în aer liber, sub cer de toamnă. A fost o ediție altfel, cu distanțarea devenită normalitate, cu o realitate stranie, înfruntată împreună, cu
forța artei străbătând prin temerile și incertitudinile pandemiei. Iar artiștii
de pe scenă au avut, alături de trofeul UNITER, darul aplauzelor din sală.
Cum foarte bine a punctat Dragoș Galgoțiu, care a primit trofeul
UNITER pentru întreaga activitate în lumea regiei de teatru, Gala din
acest an a răsturnat reperele într-o simbolistică nemaiîntâlnită până
recent. În locul unui public care întâlnește măștile actorului de pe scenă,
omul de pe scenă a întâlnit, de această dată, măștile publicului. Poate
cel mai teatral cadru pe care l-am fi putut avea.
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Anda
SIMION

Premiul pentru critică de teatru a fost câștigat de Oana Cristea Grigorescu,
care a marcat cu franchețe importanța artistului care îi dă sens criticului, în
timp ce Premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală a mers către
Lya Miontescu, care a transmis cuvinte calde de dincolo de ecran.
Un moment de prețuit a fost cel al acordării Premiului de Excelență
Festivalului Național de Teatru, cu Emil Boroghină așezând în cuvinte
rosturi și frumuseți, alături de Marina Constantinescu, întruchiparea
iubirii necondiționate pentru teatru și spectator.
Oameni-cărămizi, care s-au „zidit pe ei înșiși”, expresie folosită chiar
de Emil Boroghină într-un interviu pe care mi l-a acordat cu prilejul
unei ediții a Festivalului Shakespeare. S-au zidit pe ei înșiși în edificiul
indestructibil al teatrului. Căci da, teatrul nu va cădea niciodată, cum
a spus și Marina Constantinescu pe scena Galei.

Mesaje fără menajamente ale artiștilor noului val

Premiul pentru cel mai bun spectacol a mers anul acesta la Cluj, la Chirița în Concert, un spectacol de Ada Milea, o „reprezentație sărită din confort
clasic”, cum citeam într-o cronică și care iată că scoate și premiile teatrului
din confortul clasic și îl provoacă să descopere noi forme de expresie.

Premii speciale pentru lumea teatrului craiovean
Odată cu sărbătorirea a 30 de ani de UNITER, au fost marcați și cei
170 de ani de istorie în teatrul românesc ai Teatrului Național „Marin
Sorescu” din Craiova, care a primit premiul președintelui UNITER și
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, categoria D – Arta
spectacolului, acordat de Președinția României într-o ceremonie desfășurată în foaierul teatrului, care a precedat spectacolul Galei. Nu au fost
uitați nici cei 80 de ani ai actorului Emil Boroghină, dintre care peste
55 în slujba scenei, fiind decorat de Președinția României cu Ordinul
Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer.
Au fost distinse cu Premii speciale UNITER și Teatrul „Colibri” din Craiova, pentru Festivalul „Puppets Occupy Street” și Minela Popa, make-up
artist la Teatrul Național „Marin Sorescu”, pentru machiaj de scenă.

În strălucirile Galei, artiști tineri au cucerit lista nominalizărilor,
într-un aer impregnat de mesaje-manifest privind scena independentă
și apeluri la combaterea discriminării în lumea artei teatrale. Eugen
Jebeleanu, câștigător al Premiului pentru cel mai bun regizor pentru
Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba, spectacol ARCUB – Centrul
Cultural al Municipiului București și Compagnie des Ogres, a ținut un
discurs sonor despre libertatea alegerii orientării sexuale și despre lipsa
prezenței feminine în lista nominalizărilor la regie.
Premiul British Council a fost acordat Companiei de Teatru Giuvlipen, reprezentat de Mihaela Drăgan, care a punctat apăsat că teatrul
rrom are dreptul să fie inclus în rândul teatrelor minorităților naționale,
lansând un mesaj tranșant împotriva discriminării etnice.
A urmat, la câteva momente, discursul Ioanei Marchidan, care a
primit Premiul special pentru promovarea teatrului-dans în numele
Centrului Coregrafic Linotip, un manifest esențial al scenei independente: „Suntem aici și suntem necesari”.
Iar în încheiere, când fervoarea noului val de artiști încă răsuna în
unghere ale scenei, Ion Caramitru a transmis, în compania consilierului
prezidențial Sergiu Nistor, că UNITER se angajează în lupta pentru sprijinirea artiștilor independenți, într-o perioadă fără precedent pentru istoria
teatrului românesc. „Sunt 5000 de artiști independenți în România și
undeva la 60 de teatre de stat”, a spus președintele UNITER, declarând că,
în ceea ce privește cultura, România și-a păstrat din tarele comunismului
și că e nevoie de reformă teatrală și de susținerea scenei independente.
Ce știm cu siguranță e că scena independentă este, într-adevăr, prezentă
și necesară. Și, mai mult decât prezentă, este vie și pulsează, adesea, mai
aproape de inimă decât arta instituționalizată. Și va rezista, căci motoarele ei
sunt pornite de o forță mult prea puternică pentru a putea fi ținute în frâu. ■

Frumuseţea oamenilor-cărămizi
Teatrul de Vară din parc a fost, pe 21 septembrie, vibrant, emanând
culoare, armonizând tensiuni și diversități.
Rodica Mandache a primit cu duioșia-i încântătoare, premiul pentru
întreaga activitate.
Viorica Rozalia Matei, câștigătoare a Premiului pentru editarea cărții
de teatru, a colorat gala cu un discurs în graiul oamenilor rari pe care încă
mai avem norocul să îi aflăm printre noi, despre dragostea pentru carte și
pentru cuvânt, plin de candoare, umor, naturalețe și înțelepciune. Păcat
că Timpul nu a mai avut răbdare și citatele pe care le ținea strâns în palme
au fost acoperite de un clip suprapus peste vocea sa cât o viață și păcat
pentru lipsa de inspirație în gestionarea momentului de părăsire a scenei.

Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”
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Un „HOP” la marea… înălțime

upă ce, ani la rând, Gala tinerilor actori
cu numele „Hop” a fost găzduită la
malul mării, mai întâi la Costinești,
apoi la Mangalia, din nou la Costinești, apoi
la Constanța, iată că de această dată, la cea
de-a 23-a ediție, în consens cu „distanțarea
fizică” impusă de pandemie, ea s-a desfășurat
la București, la mare… înălțime, în sala „Amfiteatru” de pe acoperișul Teatrului Național „I.
L. Caragiale”. În ciuda marilor dificultăți de
ordin organizatoric și financiar, a turbulențelor și opacităților din zona politicienilor, cu
consecințe nefaste asupra artei și culturii, fapt
reliefat și în cuvântul de deschidere rostit de
Ion Caramitru, președintele UNITER, sau în
pofida condiției tot mai vitrege resimțită prin
„singurătatea actorului de cursă lungă”, sugerată
în chip emoționant de Gigi Căciuleanu, directorul artistic al galei, evenimentul și-a dovedit cu
atât mai bine invulnerabilitatea, punând în calea
tuturor „virușilor” magia artei și îndumnezeitul
har al tinereții înnobilate prin talent și pasiune.

personalitate. „Pe scurt, mărturimai mult sau mai puțin celebre.
sea Gigi Căciuleanu, am dorit ca
Au fost reprezentate aproape
toate școlile de teatru din țară,
textele alese să constituie ferestre
dar pe podiumul laureaților au
deschise și nicicum uși ferecate”.
urcat doar interpreții care au
O frumoasă „uvertură” la
împlinit aprecierile favorabile
decernarea premiilor a constituit-o însuși spectacolul cu Iona,
ale juriului, însoțite de aplauzele
de Marin Sorescu, în coordonaunui public pe bună dreptate
rea scenică realizată la Teatrul
fermecat de prospețimea, colegiDramaturgilor Români de regialitatea manifestă și entuziasmul
zorul Victor Ioan Frunză, în
competitorilor. Aceștia sunt
tulburătoarea interpretare
Bianca Temneanu (absolventă a
oferită de valorosul actor Lari
Universității „Babeș-Bolyai” din
Giorgescu, de la Teatrul NațioCluj-Napoca) – Premiul „Ștefan
nal din București (craiovean de
Iordache”, Marele Premiu al galei;
origine), susținut în scenă prin
Iulian Trăistaru (Univ. „BabeșBolyai”) și Georgiana Vișan
aportul complex al colegilor lui
bine-cunoscuți Adrian Nour
(UNATC – București) – Premiul
Bianca Temneanu
și Lucian Maxim, conferind
pentru cel mai bun actor și cea
adeseori trup și sânge cuvântului din capodo- mai bună actriță, la secțiunea individual; Ana
pera marelui poet și dramaturg, dar și grai de Baciu (Univ. „Babeș-Bolyai”) și Bianca Temsimbol și metaforă limbajului corporal inspirat neanu – Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai
de semnificațiile lirice și filosofice bună trupă de actori, cu spectacolul Unu pe doi;
ale acestui superb discurs existen- Dragoș Ioniță (Univ. „Babeș-Bolyai”) – Premiul
țial cu o rară bogăție de trăiri și „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului.
sensuri, de interogații și revelații, Au mai fost acordate în gală și Premiul pentru
de personaje și situații dramatice. prestație și rostire scenică – Iulia Popa (UniProtagonistul spectacolului, care versitatea Lucian Blaga – Sibiu); Premiul 1/10
a fost și prezentatorul galei, și-a pentru TIFF – Alexandru Ionescu (UNATC).
confirmat cu brio calitățile sale de În urma votului exprimat electronic, publicul
„actor total” („vorbitor și mișcă- și-a desemnat și el preferințele pentru Ileana
tor”) și, în același timp, pe acelea Ursu și Dragoș Ioniță (ambii de la Universitatea
de minunat colaborator și discipol „Babeș-Bolyai”) – premiile la secțiunea indivial maestrului Gigi Căciuleanu.
dual; Alexandru Ionescu, Robert Iosif (Univ.
Cele trei seri de concurs, „Babeș-Bolyai”), Alexandru Petcu (UNATC) –
Dictum Meum Partum – Gala HOP, 2020 (foto: Andrei Gândac)
urmărite de un public mai puțin Premiul pentru secțiunea grup, cu spectacolul
Dedicată, ca și în anul trecut, teatrului core- numeros decât de obicei, cu respectarea draco- Dictum meum pactum.
grafic, printr-un moto intitulat „Zis și făcut”, nică a măsurilor impuse de pandemie, au scos
Ca un amănunt delicat, dar semnificativ și
proiectarea vorbei și a corpului în spațiu, gala la iveală atât exigențele și obstacolele cuprinse plin de culoare pentru starea de spirit și… de
s-a adresat în mod special interpreților în cali- în regulamentul pe care l-am evocat, cât și efor- grație care a călăuzit concurenții și a definit gala
tate de „vorbitori care se mișcă”, într-un dozaj tul impresionant de ordin intelectual, fizic și „Hop”, am reținut cuvintele lui Dragoș Ioniță
ideal, de „50% text, 50% mișcare”, repertoriul tehnic, chinuitoarele și seducătoarele căutări ale din caietul-program: „Eu sunt HOP. Se apropie
fiind alcătuit din 32 de texte la alegere din concurenților în vederea descifrării și restituirii primul date cu artistul pentru care am râs, am
opera lui Shakespeare. Năzuința programatică tâlcurilor acelor texte, dezvăluind adeseori câte suferit, am visat atâta timp. Ah, n-am obsera directorului galei, înfățișată în caietul-pro- ceva din ludicul teatrului marelui Will, dar și din vat că e aproape 1900. Îmi iau la revedere de la
gram și acceptată încă de la preselecție, a fost valențele dramaturgice ale sonetelor sale, atât de părinții din facultate, fac pasul și îi rog să nu mă
ca textele „să fie tratate cât mai liber, atât prin convingător amintite în cuvântul său de direc- aștepte. Am cheie. Și oricum îmi place să stau
spunere, cât și prin mișcare, dar scoase din torul acestei gale.
până târziu.” Pe drumul de la Marea Neagră la…
Faptul că gala a fost transmisă prin livestre- marea înălțime de pe acoperișul Teatrului Națiocontext și dezvăluite pe scenă pentru valoarea
lor intrinsecă: sens, idee, poezie și/sau încăr- aming a reprezentat o binevenită șansă pentru nal din București, unde, când și când, din noapte,
cătură dinamică, estetică”.
numeroșii iubitori ai teatrului de a participa la răzbătea până la noi câte un violent claxon de
Dimensiunea provocatoare a concursului eveniment și, implicit, la acordarea premiilor Salvare, amintindu-ne totuși de vremea pana fost sporită de faptul că fragmentele propuse din partea publicului. Cei 24 de concurenți care, demiei pe care o străbatem, cred că gala „Hop”
tinerilor actori nu erau însoțite de menționarea depășind rigorile preselecției, s-au înfățișat în a mai pierdut câte ceva din strălucirea proprie
operei din care au fost extrase, fie piese de teatru, această veritabilă finală a competiției dedicată acestui eveniment, dar negreșit ea a câștigat
fie sonete, pentru ca protagoniștii să nu cedeze „dansactorului” ne-au oferit nu puține momente prin însăși biruința, „supraviețuitorului de cursă
ispitei de a „reconstitui” personaje celebre și de virtuozitate, reușind adeseori să ne îndemne lungă”, descifrată prin gândul și chipul acestor
situații scenice bine cunoscute. Faptul și-a aflat la o participare emoțională și intelectuală, în viitori mari actori. Precum Nina din Pescărușul
efectul scontat în concurs, interpreții reușind chip binevenit eliberată de impulsurile memoriei cehovian, ei vor fi învățat deja cât de important
într-o bună măsură să evite clișeele, previzibili- involuntare, cea ispitită îndeobște să cocheteze este „să-ți porți crucea și să nu-ți pierzi credința”,
tatea, expresiile scenice lipsite de inventivitate și cu imaginea unor spectacole, actori și personaje încât nu se vor mai teme de viață niciodată. ■

Evenimente
culturale

G
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Claudia Mandi,
între ﬁcțiune și alegorie

aleria ARTA a Filialei Craiova a UAP
a găzduit, la sfârșit de septembrie, pe
simezele ei o artistă cu o exprimare
plastică intens conturată, artistă ce apelează la
un registru expresiv particular, un registru în
care se simte confortabil și care îi permite să
facă un act de creație fără a lăsa o clipă senzația de efort ori de nesiguranță. Ne găsim din
primul moment abandonați într-un univers
fantastic populat de personaje himerice.
Siluetele sale rafinat proporționate sunt
conturate în tușe categorice, ce nu cunosc
ezitarea, reprezentate în posturi ce mimează
când un dans hieratic, când ancorate teluric,
când sfidând gravitația, adesea încadrate de
elemente arhitecturale sugerate precar, totul
erupând dintr-un fundal copleșitor de dens și
oprimant de compact.
Siluete de o zveltețe incorporală fugitiv
conturate par a fi reprezentarea imaterială a
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unuia și aceluiași personaj surprins în posturi
multiple, chiar dacă uneori genul diferă par
a fi toate clone într-o secvențialitate infinită
și obsesivă, de o corporalitate serafică, idealizate până la transfigurare. Sunt reprezentări ale
unei făpturi unice, descinsă dintr-un univers
ireal, bizar și straniu în același timp. Compozițiile, toate, chiar și cele ample răspund unor
criterii greu decelabile, intuim conforme unui
propriu scenariu echivoc, cu aparență nedefinită. Pictura Claudiei Mandi este un fabulos
balans între ireal și spectral între ficțiune și
neadecvare.
Pânzele sale sunt concepute într-o cheie
enigmatică, ocultă, descifrabilă doar de cei cu
spiritul exersat. Privitorului neantrenat nu îi
rămâne decât să se mulțumească a aspira din
plin aerul de vag și de mister degajat de fiecare
lucrare în parte. Claudia Mandi este o artistă
înlănțuită într-o dulce himeră, ostatica propriei
sale reverii, singura în care își găsește echilibrul
sufletesc fără de care sentimentul terifiant al
inutilității ar copleși-o.
Captivitatea coconului țesut din ficțiune și
alegorie în care și-a găsit refugiu îi dă puterea
să înfrunte realul, să poarte un dialog inteligibil
cu lumea materială, cu concretul, doar astfel
putând să își disimuleze propria fragilitate, să
dea aparența unei robusteți funciare.
Claudia Mandi dă senzația că din clipa în
care a luat pensula în mână pentru prima dată
și până când o va lăsa irevocabil și definitiv a
pictat la fel, pentru că simte că ceva mai generos, mai consistent și mai onest nu poate oferi.
Pictura Claudiei Mandi de ieri este cea a
Claudiei Mandi de azi și cu siguranță a celei
de mâine. ■

keanos
Revista Vatra veche (nr. 8/2020) ne
propune, și în acest număr extrem de compact, o serie de articole, studii, interviuri
și poeme interesante și captivante. Astfel,
Nicolae Băciuț consemnează un interviu cu
Petru Botezatu, privitor la personalitatea și
creația lui Gellu Naum, pictorul fiind un
prieten foarte apropiat al poetului Naum,
pe care îl descrie în tușe nostalgice, dar
convingătoare din punct de vedere moral,
etic. Florian Copcea este autorul unui interesant eseu despre poetul sârb (cu origini
românești) Vasko Popa, pe care îl plasează
între Mitul și mitologia imaginarului și îl
consideră „animat până la obsesie de setea
aspirației faustice de a recrea o lume paralelă,

suprarealistă”. Dumitru Hurubă publică un articol
dedicat personalității Veronicăi Micle, analizând
relația acesteia cu cei doi scriitori clasici – Eminescu
și Caragiale – și încercând să ofere explicații de ordin
„psihomental” pentru deciziile și oscilațiile acesteia.
Tot despre iubire, de data aceasta, despre Iubirile
lui Nichita Stănescu, scrie Emilia Luchian, analizând relația acestuia cu poeta Gabriela Melinescu,
precum și sentimentele de pierdere și disperare
încercate de poet după despărțirea de aceasta. O
cronică despre volumul scriitoarei Constanța Vintilă-Ghițulescu – Evgheniți, ciocoi și mojici. Despre
obrazele primei modernități românești 1750-1860
– este semnată de Mihaela Mudure, care realizează
și o analiză despre trecerea scriitoarei de la o carieră literară (cunoscută, la început, pentru romanul
Evgheniții) la una axată pe cercetarea istorică. Între
paginile revistei sunt găzduite și o serie de poeme,
fragmente epice sau cronici dedicate unor volume
de poezie și critică. ■
Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

Lorem ipsum – edict
pentru un experiment perpetuu

M

uzeul de Artă Craiova găzduiește o
desfășurare plastică amplă semnată
de Mircea Darie Dup, artist fără
obsesii, fără manii, fără pasiuni exclusive,
care nu arată că se consumă până în pragul
extincției în actul de creație. Vedem un artist
care schimbă cu lejeritate tematica, jonglează
cu conceptele, este când grav când ludic, iar
uneori paradoxal simultan ambele, abordează
versatil orice subiect, care face asocierile cele
mai fruste, mai ingrate, mai obnubilante, insolent fără a fi sordid, trivial fără a fi rudimentar.
Darie Dup este artistul experimentului permanent ce manifestă interes față de subiecte
din cele mai diverse, capabil să urmeze simultan căi multiple, are antrenamentul, instrucția,
energia necesară. Afară de cazul în care asocierea unui bidon galben cu un furtun albastru
și trei pâlnii roșii pot fi considerate argumente
figurative, putem considera că Darie Dub s-a
desprins de ani buni de figurativ fiind din ce
în ce mai puțin sculptor cât mai ales un artist
vizual multivalent. Muzeul de
Artă Craiova nu are exercițiul
oferirii de spațiu expozițional
celor care nu au confirmat în
carieră, Darie Dup este un
artist cu reputație, cu un portofoliu valoros la activ, atâta
doar că este vorba despre
o expresie plastică într-un
registru complet diferit, ceea
ce vedem azi în sălile Muzeului de Artă Craiova este
noul Darie Dup, Darie Dup
cel reinventat, a fost sculptor
acum este artist vizual. Sper ca
această expoziție să îi consolideze direcțiile experimentate,
să îi asigure satisfacții cel
puțin la fel de întemeiate ca și cele din trecut.
De ce ai prefera o potecă prin hârtoape
când ești pe o autostradă cu patru benzi, de
ce ai alege să înnoptezi sub cerul liber într-o
noapte geroasă când ai confortul unei locuințe
cu încălzire centrală, de ce ai alege să plonjezi
într-un torent înghețat când ai piscina încălzită din spatele casei, de ce să abandonezi o
carieră aducătoare de renume, satisfacții și
recompense pentru a începe experimente în
zone despre care știi puțin spre deloc, unde
lupii tineri agili și flămânzi, mai pregătiți în
a arde etape și mai anevoie a cădea pradă
dezamăgirilor te așteaptă pentru a te surclasa.
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Darie Dup, din temeritate sau inconștiență, după ce a escaladat toate vârfurile pe care
și le-a propus, trecut binișor de vârsta maturității depline, decide să plonjeze în marasmul
abisal al experimentului militantist. Dintr-un
artist reflexiv și echilibrat devine un furios și
înverșunat polemist. În loc să își învețe studenții secretele meseriei se lasă molipsit de
ostilitatea, de spiritul rebel, impetuos și până
la urmă candid al elevilor săi. Profesorul sedus
de generația imberbă, profesorul captivat de
elanul adolescentin, profesorul momit cu tinerețe aceasta este Darie Dup și al său Lorem
ipsum. Este el de admirat sau este de compătimit?! Personal admir foarte puțin la alții ceea
ce pot face și eu, îi admir cu deosebire pe cei
ce ating trepte la care eu nu am putut vreodată spera. Admir de data aceasta atitudinea
și curajul lui Darie Dup, apreciez temeritatea,
ambiția, vigoarea, îl voi admira și mai mult
când voi ști că a reușit să se reinventeze semnificativ și notabil și la 60 de ani împliniți.

Silentio platea, Triptych

Temele abordate, ecologie, conservarea
mediului, dezvoltare durabilă și nu doar
acestea au găsit în Darie Dup un neobosit și
energic militant apt să transmită un mesaj
viguros adresat conștiinței publice fără să se
sprijine pe cuvinte cât mai ales pe imaginea
bi, tri și uneori quatrodimensională.
Punându-și expoziția sub logoul Lorem
ipsum vizitatorii sunt puși în gardă despre
ceea ce urmează, surpriza la contactul cu opera
este în mod intenționat atenuată, și parcă nu
s-ar fi fost făcut destul se mai și așază două
conglomerate de resturi din plastic policrom
provenite, presupunem, din deșeurile de pe un
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șantier de construcții ori de altundeva asemenea. Suntem astfel triplu avertizați că urmează
o desfășurare de experimențe vizuale cu sens,
cu sens rezidual, ori efectiv fără sens. Ceea ce
urmează este o dezvoltare amalgamată, mai
mult cromatică decât volumetrică în care
artistul cedează privilegiul de a-i fi dominate
lucrările dintr-o perspectivă descendentă, voit
accesibilă celui ce parcurge expunerea, creând
astfel o falsă concesie privitorului, situându-l
aparent în partea dominantă a dialogului
vizual cu opera, dar veți constata
parcurgând expunerea că lucrurile
nu sunt atât de simple cum par.
Din păcate spațiul muzeului prin înșiruirea de săli diferite
favorizează, îndeamnă chiar la
fragmentarea discursului vizual, eu
personal aș fi găsit la fel de interesant să fiu spectatorul unei singure
cursive narări, care să se întâmple
într-un registru ferm definit, chiar
dacă poate mai sărac și mai puțin
provocator și nu la o trecere în
revista ce îl supradescrie pe Darie
Dum artistul vizual al ultimilor
ani. Trecerea în revistă, propusă
de curator este desigur împănată
cu elemente extrem de valoroase,
toate încărcate de sens și generatoare de interes
dar mai sărace în coerență și cursivitate.
În concluzie despre Darie Dup putem
spune că este moțul paradoxal, moțul care
deși nu mai jonglează cu perfectul simplu ca
în copilărie, nu are totuși nevoie de translator rămas de izbeliște între Plenița și Orodel,
păidar fiind și el vodată oțâră oltean dupe ce
fuse deș cătă nărocul fo câțiva ani tomite pi la
Craiova la șicoală de-nvăță să văpsască mai
dihai ca jugravii ăi breji și asta până-l prinseră
juveții la uotar într-un pârleaz de-l luară în
răspăr și mi ți-l înțărcară pă-l dănac numaidecât cu o vadră de zaibăr. Lorem ipsum... ■
24 pag. – 5 lei
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