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oetă, prozatoare, traducătoare, cu o activitate
meritorie deopotrivă în
țară și în Suedia, unde a emigrat
în 1975, Gabriela Melinescu face
parte din primul val al generației
șaizeciste, fără un program estetic,
dar cu contribuții importante la
înnoirea liricii românești.
Față de scriitorii din exilul
românesc, Gabriela Melinescu
a avut un statut oarecum diferit, plecarea ei din țară nefiind
impusă, dar șicanările Securității
– pentru „relațiile cu un străin” –
o determină să solicite emigrarea.
La București îl cunoaște pe René
Coeckelberghs, care deținea o editură în Stockholm, unde publica
scriitori afirmați în țările comuniste, pe care îl urmează. Devine
soția acestuia și se stabilește în
Stockholm. În România numele ei
este interzis o perioadă îndelungată ca al multor scriitori care au
ales exilul. Scrie versuri și proză în
română, dar și în suedeză, traduce
în și din cele două literaturi, colaborează la reviste de literatură din
cele două spații culturale.
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Ion Țuculescu – Ouă roșii

Fiica lui Ion Melinescu,
ebenist, și al Mariei (născută Crăciun), Gabriela s-a născut la 16
august 1942, în București, unde își
petrece copilăria și urmează Școala
elementară și Liceul „Gheorghe
Șincai”, apoi Institutul Pedagogic
(1960-1963) și Facultatea de Limba
și Literatura română a Universității
din București, cu licența în 1967.
La absolvire își începe activitatea
ca redactor la revistele „Femeia” și
„Luceafărul” (1967-1975).
Debutează cu versuri, încă de
când era elevă, în revista „Luceafărul” (1959), după care colaborează
la „Viața studențească”, „România literară”, „Tribuna”, „Steaua”,
„Vatra” ș.a. Editorial debutează,
ca studentă, în 1965, cu volumul
de versuri Ceremonia de iarnă în
Colecția „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură, unde și-au
publicat volumul de început
aproape toți colegii ei de generație: Nichita Stănescu, Cezar Baltag,
Ilie Constantin în 1960, Constanța
Buzea în 1963, Ioan Alexandru,
Marin Sorescu în 1964.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Gabriela Melinescu

P

rimele versuri sunt
marcate de candoare și
presimțiri erotice specifice
vârstei: „Eu nu-i vedeam, îi
auzeam râzând/ Băieții fluierau
frumos pe stradă./ Rufe spălam
în curte, sub un pom/ și frică
îmi era c-or să mă vadă./ Simțeam cum înfioară drumul,/
iubeam și pietrele pe care ei
călcau./ Pe garduri aplecați ca
peste umeri/ abia-nfloriții trandafiri ardeau./ Umezi mi-erau
ca la sălbăticiune ochii.../ Pe
sârmă vântul cuprindea în
dans/ mijlocul strâmt al unei
rochii” (Cenușereasa); „Ce singuri suntem pe pământ,/ eu la un capăt, tu la celălalt/ ca pe un
galben balansoar –/ tu în adânc, eu în înalt./ Prea mult mă ții
în sus/ și am văzut atâtea asfințiri/ și mi-e dor/ picioarele să-mi
lunec pe pământ/ ca avioanele-amețite după zbor.” (Cântec II).
Gabriela Melinescu se află la un moment dat sub aripa protectoare a lui M. R. Paraschivescu și scrie poeme pitorești cu tentă de
baladă în maniera Cânticelor țigănești ale acestuia, precum Cântăreața Iosefina: „Lăudați pe cântăreața Iosefina,/ vie ieri,/ rea și
surdă la-mbieri/ călca în local/ cu zulufii de zambilă/ peste greața
voastră, peste silă.// Ca un măr pe o tipsie/ venea legănându-și/
bucile de iasomie,/ voalul fistichiu cădea/ de pe umeri ca un leș/
lenea ei purta/ picioarele cu meși.// Și cânta deodată Iosefina, fără
să deschidă gura, murmurând,/ și borfașii înlemneau/ crezând
că nebuna-și cântă/ singură în gând.”
În 1964 leagă o strânsă prietenie cu Nichita Stănescu, aproape
un deceniu de „dramatică dar fericită relație erotică” ce se va
reflecta în evoluția ei poetică. „Nichita era un fenomen... se născuse cu poezia în el. De la el am învățat că nu există lucru mai
greu decât a trăi”. Pentru Nichita acești ani au fost dintre cei mai
prolifici, poetul concepe și publică volumele 11 elegii, Oul și Sfera,
Laus Ptolemaei, Necuvintele și În dulcele stil clasic. În amintirea ei,
Nichita Stănescu scrie poezia A mea: „Singuratecă ea mă așteaptă
să-i vin acasă,/ În lipsa mea ea se gândește numai la mine,/ ea cea
mai dragă și cea mai aleasă/ dintre roabele sublime.// Ei i se face
rău de singurătate/ ea stă și spală tot timpul podeaua/ până o face
de paisprezece carate/ și tocmai să calce pe dânsa licheaua...”
Gabriela Melinescu nu va scrie în manieră stănesciană, dar
creația sa câștigă valoric, poezia devine mai abstractă, fantasticul
și grotescul ocupând din ce în ce mai mult spațiu.
După ruperea relației cu Nichita îl cunoaște pe René Coeckelberghs, „o întâlnire fericită, un hazard fericit că l-am cunoscut.
Cred că n-aș putea iubi niciodată o persoană care nu are legătură
cu literatura. Viața mea... intimă trebuie să fie implicată în
pasiunea pentru literatură”, cum mărturisește într-un interviu
acordat Martei Petreu în revista „Apostrof ”. Sfârșitul va fi dramatic, René Coeckelberghs moare în 1989, iar Gabriela rămâne
singură și de un deceniu suferă de o boală severă ceea ce-i împiedică prezența în viața publică.
Publică numeroase volume de versuri, proză și jurnal: Ființele
abstracte, (1967), Interiorul legii (1968), Boala de origine divină
(1970), Jurământul de sărăcie, castitate și supunere (1972, Premiul
Uniunii Scriitorilor), în care criza viziunii erotice este puternică,
Îngânarea lumii (antologie, 1972), Împotriva celui drag (1975), Casa
de fum (1982), Jurnalul unui egoist solitar (1982), Oglinda femeii
(poeme, 1986), Vrăjitorul din Gallipoli (jurnal, 1986), Lumină din
→
lumină (1993), precum și Jurnal suedez, vol. I-V (Ed. Polirom).
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Publică și versuri pentru copii: Bobinocarii
(roman fantastic, 1969), Catargul cu două corăbii (1969), precum și reportaje Viața cere viață
(în colaborare cu Sânziana Pop, 1975). Ileana
Mălăncioiu realizează antologia O sută și una
de poezii, antologarea și selecția reperelor critice aparținându-i, cu o Introducere de Mircea
Martin, două convorbiri ale autoarei cu Marta
Petreu și o Postfață de Ion Pop (Editura Academiei Române, 2016). Mircea Martin consideră
că poezia Gabrielei Melinescu are „o mișcare
ceremonioasă, o feminitate firească, o noblețe
nelipsită de șăgălnicie”, în timp ce Constantin Cubleșan subliniază că poezia Gabrielei
Melinescu „e puțin nostalgică însă, mai mult
discursivă în denunțul emoționant al trăirii stărilor/ideilor metafizice, în fața marilor dileme
existențiale”: „Am onoarea de a trăi în splendoarea lumii/ și nu am frică de răul gust./ Diavole,
mă iubești tu?” (Diavole, mă iubești tu?)
Are talent și pasiune pentru desen și pictură pe care le practică mai ales după plecarea
în Suedia devenind autoare a numeroase picturi, gravuri, desene, ilustrații de carte cu care
organizează expoziții de pictură și gravură în
Suedia, Elveția și România, cum este cea de la
Galeria Dialog din București din 6 aprilie 2009
coordonată de Ruxandra Garofeanu.
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După 1989 revine adeseori în România,
dar continuă să trăiască în Suedia. În literatura
română revine cu trei volume: Lupii urcă la cer
(1992), Jurământul de sărăcie, castitate și supunere (1993), în care sunt incluse și trei cicluri
de poeme scrise după placarea sa din țară în
1975 – Împotriva celui drag (1975), Casa de fum
(1982), Lumină din lumină (1993) și Regina străzii (1997). A urmat apoi volumul 33 de revelații
(1998), care cuprinde proze scurte, portrete literare, pagini de jurnal. Ileana Mălăncioiu, veche
prietenă, îi îngrijește apariția primei antologii
din poezia sa, Jurământul de sărăcie, castitate și
supunere (1993), în care include și texte din Casa
de fum (1982) și Lumină din lumină (1993); Ființele abstracte și alte poezii. Antologie de Matei
Albastru (2001). Pe coperta exterioară îngrijitorul ediției consemnează: „Poezia Gabrielei
Melinescu a evoluat de la expresia stării de
fecioară la aceea de sfântă. Nu știu cât se trage
ea din Bacovia, Ion Barbu și Nichita Stănescu,
dar sunt convins că Nichita îi datorează mult”;
Puterea morților asupra celor vii. Antologie, cu
selecții de referințe critice semnate de Mircea
Zaciu, Ion Pop, Dumitru Mureșan și Mircea
A. Diaconu, cu ilustrații aparținând autoarei
(2005); Ghetele fericirii. Nuvele. Traducere din
suedeză de autoare, cu ilustrații (2006).
Poezia Gabrielei Melinescu
oscilează între tenebre și piscuri
de lumină, spune de fiecare dată
o poveste, surprinde o trăire,
are o bătaie mai lungă decât
rostirea: „Când scriem trebuie/
să păstrăm distanța/ față de ce
s-a întâmplat în cuvinte.// Ca
atunci când/ salvezi un om/ de
la înec:/ Trebuie să-l ții pe acela/
strâns dar nu prea aproape de/
tine ca să nu te poată trage/ și
pe tine cu el/în adânc.” (A scrie)
În ultimii ani creativi nu
mai publică poezie, ci romane
Nichita Stănescu și Gabriela Melinescu (1969)
și Jurnal suedez, în cinci volume,
Primește cetățenia suedeză și devine unul care acoperă perioada 1976-2008, apărute între
dintre cei 36 de scriitori/traducători suedezi 2000-2010 la Ed. Polirom (premiul USR). Într-un
care au venit garantat de la statul suedez, interviu cu Ovidiu Șimonca („Observator cultuceva echivalent unei burse pe viață; începe să ral”, nr. 26/2006) Gabriela Melinescu declara că
publice în limba țării de adopție volume de Jurnalul l-a început în Suedia – „doream să fixez
versuri, romane și jurnale apreciate de critica viața mea de acolo, care a fost plină de luptă” –,
literară suedeză: Den befruktande guden/Zeul l-a scris în română din dorința de a nu uita limba
fecund (1977), Lögnens fader/Tatăl minciunii maternă. Consemnează evenimentele politice
(roman, 1977), Tålamodets barn/Copiii răbdă- din România și din țările din Est, se referă la
rii (roman, 1979), Vargarnas himlafärd/Lupii grevele din Valea Jiului și de la Brașov, la cădeurcă la cer (roman, 1981, publicat și în Norve- rea comunismului, Charta ’77 sau protestele
gia), Gatans drottning/Regina străzii (roman, lui Paul Goma. Autoarea crede că prin Jurnalul
1988), Fågelmannen/Omul pasăre (1991, pre- suedez poate deveni cunoscută în România mai
miul „De Nio” al Academiei Suedeze), Ljus mot ales de către tineri care nu știau nimic despre ea.
ljus/Lumină spre lumină (1993), Ruggningar/ Volumul I se încheie cu amintiri despre NicoSchimbarea de pene (1998), Hemma utomlands/ lae Breban, Matei Călinescu, Ileana Mălăncioiu,
Acasă printre străini (roman, 2003, Premiul Constanța Buzea, Sânziana Pop și Nichita –
„De Nio” al Academiei Suedeze), Mamma som „regăsindu-l în timp și netimp”. Jurnalul se citește
Gud/Mama ca Dumnezeu (roman, 2010, Pre- ca o proză memorialistică și îi întregește profilul
miul „Albert Bonniers Stipendiefond”). Este autoare. Gabriela Melinescu este reintegrată în
membră a Sveriges Författarförbund (Uniunea literatura română, inclusă în dicționare și volume
Scriitorilor din Suedia) și F.P.A. (Foreign Press critice, comentată favorabil, ca puțini scriitori din
Association of Sweden), beneficiară a Bursei diaspora. Îi apar antologiile Poezii (1997), Ființele
Fredrik Ström (1989).
abstracte și alte poeme (2001), Puterea morților
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asupra celor vii (2005), Stări de suflet (2010), O
sută și una de poezii (2016). Este recunoscută ca
o poetă șaizecistă importantă și distinsă cu Premiul „Nichita Stănescu” al Academiei Române
în 2002, Premiul Institutului Cultural Român
pentru întreaga operă (2004), Premiul Național
„Mihai Eminescu” Opera Omnia (2006).
Traduce din suedeză în română Swedenborg,
August Strinberg, Katarina Frostenson, Birgitta
Trotzig, Stig Dagerman, Göran Sonnevi, Agneta
Pleijel, iar din română în suedeză contribuie la
apariția unor antologii din poezia lui Nichita
Stănescu și a Ilenei Mălăncioiu (împreună cu
Agneta Pleijel și Dan Shafran) și din alți scriitori
români precum Paul Goma, Nicolae Breban,
Mircea Eliade în diverse reviste și antologii.
Sensibilă și puternică în același timp, emanând feminitate și mister, Gabriela Melinescu
este o artistă complexă, înzestrată cu grație și
profunzime, o prezență plăcută și elegantă care
impresionează prin ținută, felul de a-și citi poeziile, felul în care comunică, privește, se mișcă.
Poezia ei are candoare și gravitate, întorsături
neașteptate, aer de îngeri și zbateri tenebroase.
„Mai stați pe pământ un timp./ Între dințatele
roți/ ale Carului Mare.// Priveam munții/ și ne
hrăneam cu această priveliște./ În timp ce roțile
stelelor/ ne măcinau mărunt/ ca să fim/ ușori la
plecare.” (Îngerul ne-a adus o veste bună); „Tot
ce vedem/ mâine ar putea să dispară,/ purtat
cine știe unde de vânt./ Tot ce păstrasem ca
amintire/ să se așeze ca praful sub picioare/ în
aerul tare al feței tale.” (Aerul tare al feței tale) ■

Desen de Gabriela Melinescu
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U

Constantin
CUBLEȘAN

na din cărțile fundamentale pentru
cercetarea etnologică a operei lui
Mihai Eminescu este cea datorată lui
Petru Caraman (1898-1980), eminent etnolog
și etnograf de talie internațională, intitulată
Pământ și apă. Contribuție etnologică la studiul simbolisticii eminesciene. Ediție îngrijită
și postfață de Gheorghe Drăgan (Ed. Elion,
București, 2000).
După studii la Lvov, Varșovia și Cracovia
unde Petru Caraman își susține doctoratul în
slavistică și filosofie, a predat la Universitățile
din Cernăuți și București, până în 1947 când a
fost epurat din învățământ, odată cu atâția alți
savanți români ai perioadei interbelice, fiind
acuzat, în principal, de a fi susținut ideea existenței datinilor traco-romanice înaintea celor
de origine slavă la români. Poliglot, comparatist reputat, cunoscător profund al culturilor
tradiționale din Orientul și Sud-estul Europei,
este autorul, între altele, a unor studii esențiale
de etnografie și folclor: Substratul mitologic al
sărbătorilor de iarnă la români și slavi (1931);
Contribuție la cronologizarea și geneza baladei
populare la români (1932); Vechiul cântec popular ucrainian despre Ștefan Voevod și problemele
lingvistico-etimologice aferente (Iași, 2005,
publicat după 50 de ani de la elaborare) etc.
Demersul analitic și comparatist, de etnologie, privitor la simbolistica poeziei lui Mihai
Eminescu este, fără îndoială, unul de factură
savantă, enciclopedică.
În prima parte (amplă) a studiului, face
o riguroasă introducere în evaluarea simbolurilor de tip arhaic, în general, privite prin
prisma etnologică, abordate de altfel și de
Mircea Eliade. Textul poetic asupra căruia
își focalizează atenția este Scrisoarea III, analizând tipurile simbolice de monarhi („În
Mircea cel Mare, eroul principal al acestui
poem, Eminescu a creat un splendid simbol al
domnitorului român, marcat de marile virtuți
ale unui monarh ideal: ardent iubitor al țării
sale – adevărat părinte al ei – și viteaz renumit”, dar evocând și „figura unui tânăr prinț
român”, feciorul lui Mircea cel Mare, având aici
„rolul de simbol senin prin excelență, reprezentând restabilirea echilibrului după vijelioasa
încleștare semănătoare de moarte”).
Se trece apoi la discutarea simbolului
„îngemănat” – pământ și apă – catalizator al
confruntării între cei doi beligeranți – Mircea
și Baiazid: „În răspunsul lui Mircea, ne atrage
mai întâi atenția expresia cu semnificație de
simbol: «au cerut pământ și apă»”, întrebându-se retoric: „Care să fie oare obârșia acestui
simbol? De unde l-a cunoscut Eminescu?”. Întrebări incitante pentru profesorul Caraman care
purcede la o investigare de adevărată arheologie culturală/spirituală, mergând la istoriile lui
Herodot pentru a evidenția relațiile dintre sciți
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Pământ și apă
la Mihai Eminescu
și perși, istoricul ce „nu se poate stăpâni de a-și
exprima admirația sa pentru serifieni și pentru
melieni, fiindcă «aceștia, singurii dintre insulari,
nu au dat barbarului pământ și apă»”, evocare
foarte frecventă, de altfel, a dorinței de a stăpâni
pământ și apă, în incursiunea perșilor, ceea ce
arată că „ritualul care făcea uz de el cunoștea o
foarte puternică și vie tradiției la medo-perși și
probabil de asemenea la o serie de alte popoare
asiatice din secolele al VI-lea – al V-lea î.e.n.” Așa
încât, urmărește acest „rit medo-persan” la scriitori antici greci și la scriitori latini, observând
„ritul pământului și apei” la assyro-babilonieni,
pentru a concluziona că Eminescu a cunoscut
„obiceiul vechi asiatic de a cere pământ și apă” de
la „Herodot și numai de la el”.
Cercetătorul intră apoi
mai adânc în investigația sa,
căutând substratul mistic
al ritului vechi asiatic, din
perspectivă comparatistă,
evidențiind simbolul pământului în ritualul „purtării
brazdei pe hotar litigios” la
romani, la slavii meridionali
și la cei orientali, ca și la cei
occidentali (poloni, cehi,
slovaci) dar și la popoarele
germanice, subliniind aspectul religios „de ordalie” al
ritului brazdei pe hotar, ritul
vest-european de „investire
ca proprietar”, detaliind „sincretismul ritualului medieval maghiar” ș.a.m.d.
până la „mostra de pământ ca simbol nostalgic
pentru înstrăinați și pentru morți”. Pentru tot
acest excurs savant utilizează un impresionant
aparat documentar, de note, ajungând la acest
simbol, pe care îl constată ca fiind prezent și în
fondul folcloric autohton: „Nu încape îndoială
că lui Eminescu, care a cunoscut așa de bine
folclorul românesc (…) îi era familiară locuțiunea: «a se face o apă și-un pământ»”.
O altă însemnată parte a studiului are în
vedere „uzul simbolurilor” în general, ca mijloc
de comunicare între oameni. Urmând iarăși
identificarea comunicării prin simboluri la
grecii antici, la sciți, la arabii medievali ș.a. până
la români: „Adesea, eroii sau eroinele basmelor
folosesc, în locul graiului, limbajul simbolic de
tipul arhaic”. Și, iarăși avem descinderi în simbolurile civilizațiilor diverse, în originea alfabetelor
ca simboluri, o veritabilă incursiune în utilizarea simbolurilor la români în datini, în lirica
populară (doina) ș.a.m.d., notând: „Nicăieri pe
terenul folcloric nu s-a repercutat mai din belșug
și mai variat uzul simbolurilor ca în domeniul
paremiologic” etc. etc., pentru a veni la obiectul cercetării propriu-zise: „acest lung ocol l-am
socotit necesar pentru a încadra simbolurile eminesciene (…) pe de-o parte în ramele credințelor

și tradițiilor folclorice românești, precum și
în cele ale folclorului universal, iar pe de alta,
pentru a le circumscrie simbolisticei generale”.
În această conjunctură, concluzia exegetului
se impune ca de la sine: „Eminescu a împrumutat ambele simboluri: pe unul din sursa
folclorică persană, inspirându-se din Herodot;
iar pe altul, din sursa folclorică vie a propriului
său popor”. Precizând: „Aceste împrumuturi,
departe de a însemna o scădere pentru poetul
nostru, constituiesc dimpotrivă dovada cea
mai palpabilă nu numai a erudiției sale și a
orizontului său folcloric larg, ci și a gustului său
estetic impecabil (…) pe de altă parte, constatăm că, prelucrându-le, Eminescu a păstrat cu
sfințenie semnificația lor originară”. Mai înseamnă și faptul
că „Eminescu era născut
pentru cugetarea de esență,
pentru filosofie, remarcând
la dânsul o uimitoare putere
de concentrare, o năzuință
perpetuă către sinteză”.
Se trece apoi, în capitolul
de referire efectivă asupra
operei poetice originale, la
discutarea, în parte, a câtorva
dintre cele mai ilustre creații
ale sale. Astfel, „o temă exotică este cea a Veneției, cu
tabloul ei dezolant din perioada contemporană care, sub
pana lui Eminescu, a devenit
simbolul gloriei apuse”, adăugând: „Nimeni n-a
reușit ca Eminescu să dea acestui minunat oraș
agonizant, cu un trecut atât de glorios, acea
semnificație tulburătoare, care predispune la
meditații triste în legătură cu soarta vitregă a
tuturor creațiilor omului, menite – mai curând
sau mai târziu – decadenței sau chiar dispariției fără urmă”. La steaua, „poezie de tonalitate
profund elegiacă”, dă expresie unuia dintre cele
mai impresionante simboluri eminesciene ce
„are darul de a deștepta puternice ecouri în
sufletul cititorului, predispunându-l la meditare în legătură cu propria sa viață”, depășind
astfel, în profunzime, sensurile ideatice din
poezia Siehst du den Ster, a lui Gottfried Keller,
ce a reprezentat impulsul inspirației poetului
nostru. În Venere și Madonă, „antiteza reală se
reliefează între simbolul complex Venere-Madonă, care ilustrează idealizarea femeii până la
apoteozare, și femeia reală, cu păcatele inerente
unei muritoare”.
Cercetarea simbolurilor esențiale cu care
operează M. Eminescu, se face în structura
poemelor Înger și demon, Împărat și proletar,
Scrisoarea I, Scrisoarea III, Scrisoarea V, Pe
lângă plopii fără soț, Floare albastră, Codrul
(care îi prilejuiește un amplu comentariu
asupra simbolisticii codrului la Eminescu, →
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Zece cărți de (re)citit
în vacanță

entru că vine luna iunie, în ciuda epidemiei, e imposibil ca gândul să nu ne
fugă la vacanță, la soare, la locuri noi sau
la peisaje deja cunoscute, la mare sau la munte,
în fine, oriunde putem să ne bucurăm de ceea
ce ne poate oferi o evadare departe de lumea
dezlănțuită. Și nu poate fi imaginată o escapadă
lungă și reușită fără cei mai buni și mai fideli
prieteni, cărțile. Astfel încât, m-am gândit și eu
la o listă redusă la 10 titluri de cărți pe care mi-ar
face plăcere să le recitesc și pe care oricine cred
că ar trebui să le aibă pe o listă de (re)lecturi.
1. Mereu mi-am dorit să am la dispoziție o
vară – sau o iarnă, deși mereu iernile se dovedesc
aglomerate – ca să pot relua un ciclu romanesc
citit fragmentar, uneori pe fugă, cu distanțe
între volume, pentru a-mi oferi satisfacția unei
lecturi continue: În căutarea timpului pierdut,
capodopera lui Marcel Proust, una dintre acele
scrieri care definesc un cititor. Îmi și imaginez
volumele așezate, de la primul la ultimul, într-o
piramidă fericită, a cărei dimensiune este invers
proporțională cu plăcerea lecturii și nu pot decât
să sper că acest moment va veni curând.
2. Unul dintre cele mai frumoase romane
scrise vreodată rămâne, pentru mine, Toamna
patriarhului, în care Gabriel Garcia Marquez
nu numai că face un tur de forță stilistic, dar
în care sunt înțelese, deconstruite și minunat
expuse toate rotițele mecanismelor puterii
dictatoriale, inclusiv mitologia care o înconjoară, și pentru care autorul are și o anumită
percepție subtilă, diferită de cea a politologilor
sau moraliștilor de profesie. Nuanțele, atât cele
ale scriiturii, cât și cele ideatice, sunt cele care
fascinează în acest roman unic.
3. Un alt roman preferat, și pe care nu
am mai apucat să-l recitesc din facultate, este
Memoriile lui Hadrian, una dintre cărțile care
respiră de erudiție, cunoaștere profundă a
lumii antice în special și a omului în general,
scris de, probabil, cea mai bună scriitoare din
literatura franceză: Marguerite Yourcenar. Pe
parcursul cărții, scrise la persoana I, ajungi să
uiți că acele gânduri nu sunt ale împăratului
roman de-acum aproape 2000 de ani, ci ale
unei femei din secolul XX al timpului nostru,
ceea ce spune totul despre performanța acestei
scriitoare desăvârșite.
4. Război și pace este unul dintre acele
romane eterne, care nu doar impune unul sau

mai multe personaje extraordinare, ci care reușește să reconstruiască o lume. Citit în anii de
liceu, nu am mai găsit timpul unei relecturi,
deși am citit între timp aproape integral opera
marelui scriitor rus. Și deși romane ca Învierea
sau Moartea lui Ivan Ilici, ca să nu mai discutăm de celebra Anna Karenina, sunt cel puțin
la fel de ofertante la relectură, totuși acea mare
frescă socială și istorică, îmbinând destinele
personale cu evoluția generală a unei lumi
apuse învinge orice rivalitate și transformă
așteptarea într-o nerăbdare puerilă.
5. Printre romanele atât de diverse publicate de Mario Vargas Llosa, Războiul sfârșitului
lumii ocupă un loc special. Niciunul dintre
romanele sale, nici măcar capodopera Conversație la Catedrala, nu reușește
să depășească istoria – mare
sau personală – pentru a trece
într-o mitologie eternă a literaturii, așa cum se întâmplă cu
această poveste stranie și care
ar necesita nu doar recitiri, ci
și reinterpretări frecvente.
6. O lectură aproape
ritualică, pentru mine, este
romanul lui Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray. Alături
de eseurile sale, cuprinse în
volumul Intențiuni (tradus la
noi și sub numele primului său
eseu, Decăderea minciunii),
nicio altă carte de ficțiune nu
vorbește mai elocvent despre
relația dintre frumusețe, artă și decadență, pe
de-o parte, și rigorile societății, morală și limitele
lumii în care trăim.
7. Și dacă tot ne putem lăsa în voia deliciilor
decadenței, un alt roman pe care l-aș reciti
oricând – cu atât mai mult într-o vacanță
siciliană – este Ghepardul lui Giuseppe Tomasi
di Lampedusa. Deși scris la jumătatea secolului
XX, el descrie decăderea aristocrației și ascensiunea burgheziei din secolul al XIX-lea, într-un
minunat stil fin-de-siècle. Și prima lectură a
acestui roman a fost tot într-o vacanță, după o
lungă și dificilă sesiune de examene în facultate,
plăcerea lecturii fiind sporită de sentimentul de
libertate de a putea citi în voie tot ceea ce doreai.
8. Foarte rar las cărțile neterminate, iar
atunci când se întâmplă pentru că alte necesități
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de lectură mă obligă, le reiau imediat ce am un
răstimp mai lejer. Nu același lucru s-a întâmplat însă cu una dintre cele mai emblematice
opere ale modernității: Omul fără însușiri, de
Robert Musil. Cred că de peste 10 ani, după
terminarea travaliului doctoral, mi-am propus
să reiau celebrul roman, abandonat undeva
în partea a doua a sa și să-l recitesc, de data
aceasta, da capo al fine. Iar ediția nouă, în două
volume masive, apărută la Ed. Polirom, mi-a
ușurat sarcina. Sper să reintru în vara aceasta
în universul Kakaniei.
9. Francofil în toată copilăria și adolescența,
am descoperit literatura italiană grație unor
autori de care m-am îndrăgostit iremediabil:
Giovanni Papini, Cesare Pavese, Dino Buzzati,
mai sus amintitul Tomasi di
Lampedusa, Italo Calvino,
Curzio Malaparte, Pier
Paolo Pasolini, Umberto
Eco, Alessandro Baricco ș.a.
Dintre autorii recenți, am
citit cu delicii pe care le-aș
resuscita oricând romanul
de debut al lui Alessandro
Piperno, intitulat Cu cele mai
rele intenții. De asemenea, pe
lista scurtă de așteptare se
află și o scriitoare care a făcut
furori în ultimii ani în Italia
și nu numai, și căreia i s-au
și ecranizat, într-o excelentă
serie încă neterminată (Prietena mea genială), romanele
din Tetralogia napolitană: Elena Ferrante.
10. Există mai multe romane care concurează la titlul de „Marele roman american”. De
la Marele Gatsby la De veghe în lanul de secară,
de la romanele lui Hemingway la cele ale lui
Philip Roth. Totuși, On the road (Pe drum),
romanul iconic al generației Beat, ar fi cel care
mi-ar plăcea să mă însoțească pe propriile drumuri prăfoase într-o vară toridă...
Desigur, toate aceste lecturi sunt tot atâtea
puncte de plecare. Și de visare. Lor li se pot
adăuga nenumărate altele, frumusețea literaturii este aceea a oricărei rețele în expansiune:
niciodată nu se termină, întotdeauna te poți
întoarce din drum și de fiecare dată vei descoperi o varietate de lucruri, forme, realități, părți
însemnate din marele text care este lumea. ■

→ în pandant cu poezia populară românească; un îndoim că pe unii dintre ei i-a cunoscut bine și cu adâncă recunoștință de orice român, dat
studiu aparte, în sine) pentru a stărui detaliat
asupra simbolisticii din poemul Luceafărul, utilizând, tot așa, metoda comparatistă, punându-l
în ecuația simbolisticii unor poeme datorate lui
Shelley, Byron, Hölderlin, Keats, Lamartine ș.a.,
pentru a demonstra că „niciunul dintre poeții
străini citați nu l-au înrâurit pe Eminescu la
crearea poemei Luceafărul (...) deși nu ne

(…) dar el nici nu avea nevoie să se inspire de
aiurea. Jaloanele principale ale creației sale erau
foarte precis fixate chiar în izvorul autohton”.
Studiu impune în demonstrația sa, sintagma: „fenomenul Eminescu”, Petru Caraman
dând în final o apreciere de înaltă vibrație
admirativă și apreciativă, deopotrivă: „EMINESCU! Nume care se cuvine rostit cu pietate

fiind că e numele celui mai de frunte din nobila
ceată a elitelor românești. El este recomandația
noastră în lumea largă. Este mândria noastră.
Genialitatea lui marchează geniul poporului
român. El ne reprezintă cu o rară demnitate
în fața străinilor, revelându-le, prin opera sa,
până la ce treaptă se poate înălța potențialul
spiritual al neamului românesc”. ■
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Va exista o lume după
covid-19?

u, recunosc, nu înțeleg toate detaliile
crizei prin care am trecut cu toții în
această primăvară – și, neînțelegând pe
deplin, nici nu încerc să explic altora ce, de
ce și cum a fost. Sincer, nu cred că lumea de
după covid-19 va fi fundamental diferită de cea
din-naintea maladiei – pentru că, în Istorie,
momentele de „ruptură” sunt rare (în timp ce
„fisurile” sunt dese, ca să vorbesc în termeni
cvasi-medicali).
Pe de altă parte, admit că una dintre convingeri mi-a fost destrămată: ca mai toți
din generația (plus/minus ceva ani) din
care fac parte, inclusiv în aceste pagini
(Carmen Firan, Mihai Ene, Adrian Sângeorzan, Gabriela Rusu-Păsărin, Dodo
Niță, Dumitru Radu Popa ș.cl.), eu eram
convins că marele eveniment la care am
fost martori în viața noastră va fi căderea comunismului în Europa. Ei bine,
azi nu mai sunt așa convins – pentru
că simpla definiție a „evenimentului” se
poate schimba de la un an la altul. Cum
intuia Raymond Aron, parafrazându-l
pe Marx: „Masele fac Istoria – doar că
ele nu știu mereu ce Istorie fac!”.

state (vest)europene care au primit bani americani prin Planul Marshall de după 1947. Ei
bine, de bun simț vom observa că rezultatele
acelui ajutor sunt fericite în ambele cazuri, dar
– totuși – rămân diferite între ele. Așadar, în
criza Covid-19: e ușor să spui, acum, că „modelul suedez” de izolare parțială era preferabil
celorlalte – fatalmente, trebuie să fii Suedia
pentru ca modelul suedez să funcționeze sută
la sută. După cum trebuie să fii Elveția ca să ai
ambiții de neutralitate elvețiană etc. ...

Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XXXV)

Poate că și Eurovisionul
e bun la ceva...

iii) E, oare, posibil ca schimbările să vină
din direcții la care nu ne gândim acum?
Oh, da! Aceasta, cred, e cea mai posibilă
ipoteză! Recent, am văzut, într-o seară, la
Tv franceză de stat, un documentar4 despre
festivalul-concurs de muzică Eurovision. Ei
bine, acest festival anual, pe care românii îl
apreciază, e o lecție de Istorie (și/sau geopolitică): revedeți drumul de la primii câștigători
ai anilor ’50 (femei cu talii de viespe
în rochii de seară mic-burgheze &
bărbați la papillon/cravată) și până la
femeia cu barbă sau infra/supra-ponderalele/ponderalii sau indecisele/
indecișii/sexual soliști ai zilelor noastre. Această tranziție rezumă istoria
toleranței europene. Atenție la țările
din Nordul Europei! La Eurovision,
prima cântăreață purtând pantaloni și prima cântăreață de culoare
de acolo au venit! La fel va fi, cred,
după Covid-19: urmăriți modelele
dominante (trends, în engleză): deja,
generația celor născuți după 1985 e
mai la stânga decât cea a părinților
„Modelul suedez”,
Malul drept al Senei, vedere de pe Pont Neuf, mijlocul lui mai a.c.
lor – dar o stângă nu musai sociadupă 30 de ani
listă/comunistă, ci una care schimbă
Nu mai e niciun secret: practic,
criteriile statisticilor noastre. Într-un
nicio țară n-a fost pregătită pentru
scurt text, prima-ministru a Islandei
Covid-19 – deși toți fripturologii1
spune că în viitorul proxim economia
crizei dau lecții post-festum despre ce
«bunăstării» nu va mai fi judecată în
și cum ar fi trebuit să facem etc. Dacă
funcție de PIB sau de «creștere», ci
măsura izolării oamenilor & îngheță„în funcție de indicatori sociali sau
rii economiilor statale a fost bună sau
de mediu, precum: sănătatea, educanu – vom vedea, cred. Omul, de la un
ția, șomajul, egalitatea bărbat-femeie,
capăt la altul al planetei, este (biologic
emisiile de carbon” – un total de 39 de
vorbind) identic. Dar statele și socieastfel de indicatori pe care islandezii
tățile nu sunt identice: pentru că ele
vor să le aplice în bugetul lor! Poți s-o
au o anumită a) memorie a trecutului,
combați? E clar că are dreptate! Pare,
la noi, SF? – probabil! Dar, acum 100
b) o anumită filosofie a prezentului și
c) anumite speranțe/proiecte/proiecții
de ani, și impozitul pe venit părea ceva
privind viitorul.
de neconceput în Europa. Nota bene.
În Place Dauphine, jucătorii de petanque au ocupat parcul deschis –
iv) Câte momente „critice” a trăit
Așadar, în cele ce urmează voi
mijlocul lui mai a.c.
rezuma câteva idei despre acest viitor
civilizația noastră în ultimii 75 de
de după Covid-19 – nicidecum predicții, ci mai
ii) Ce e de preferat: statul centralizat ani? Analizând în adâncime, criza actuală
curând întrebări pe care mi le pun și eu.
(Franța) sau flexibilitatea autorităților locale nu e decât una/alta din salba crizelor sociale
i) Poți aplica reguli suedeze altundeva decât (Germania, stat federal)? Iată o întrebare prin care omenirea a tot trecut: după al Doilea
în Suedia? Ei bine, părerea mea e că nu! Vezi importantă. Cazul României e calchiat, de Război Mondial, statul a preluat controlul,
istoria recentă: în anul 1990, în România și 100 de ani, după modelul centralizator fran- în dauna privatului – vezi naționalizările
alte țări din Est, tot felul de exaltați, naivi sau cez. Și, în cazul nostru, am putut constata cum din Franța, Anglia etc. Pe baza acestui stat
foști politruci recomandau „modelul suedez” autorități locale de o calitate dubioasă (adică „grijuliu” au urmat la trente glorieuse (spun
de dezvoltare economică – anume, prosperi- politizate în extrem tocmai de la centru!) au fost francezii), trei decade de creștere în lumea
tate capitalistă și avantaje sociale asigurate de incapabile să gestioneze situația – după care occidentală5. După ele, s-a schimbat filosofia:
stat. Toți aceștia pierdeau din vedere că (Otto guvernul central a fost obligat să intervină cu americanul Reagan și britanica Thatcher au
von Bismarck e unul dintre cei care au spus-o) disciplină militară2! În Franța, acum, există propus neoliberala competiției cu orice preț –
„Politica nu este o știință exactă”: poți aplica, în aceeași dezbatere: Hexagonul și Germania au care pare a se fi fost blocată la criza mondială
două state diferite, aceleași măsuri, iar rezul- cheltuieli de sănătate relativ similare (cca 11% de după 2008! Iată-ne, așadar, în 2020, într-o
tatele vor fi cu totul altele. Mai precis: Grecia din PIB), dar răspunsul la criză a fost diferit, nouă intersecție a Istoriei: de ce anume ne
și R.F. Germania s-au numărat printre cele 18 în avantajul Germaniei3.
vom teme, acum?
→
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1.
O vietate plăpândă
cu ciocul vânăt tremurător
venită de undeva de niciunde
poate chiar dintr-un raft al bibliotecii
se cuibărise la pieptul meu
cu pieptul ei neatins de greșeală
aș fi vrut să o pot întreba
de ce nu mai vrea
dintr-odată să zboare
ce anume o înfricoșează
de cine caută adăpost
la mine sub vesta portocalie
în timp ce eu hăpăi cu polonicul
de la distanță mierea amiezii
de pe cer de pe copaci de pe pagini
și nu văd vreun pericol nu aud vreun lătrat
vreo mașinărie războinică sfâșiind bucuria de viață

2.
Avea să treacă și spaima cea mare
grohăiau guguștiucii pe la ferestre
cu gușile doldora de liniștea surdă
care se tăvălise nestingherit
printre boabe mari de otravă
pe-un petec de cer umblaseră de cu zori
încolo și-ncoace după cuibul de viespi
o cârpă multicoloră și ligheanul cu detergent
purtate parcă de vânt și de gând
de îndemânările unui strigoi
rămas fără slujbă
aruncat la gunoi
toate puteau încă să se așeze la locul lor
duminica dănțuia frivol pe-o coadă de mătură
eu mă sălbăticisem cu mult înainte

Scrisul Românesc

Nr. 6 (202) ♦ iunie 2020

7

Elena
ȘTEFOI

Poeme

Din ciclul Vise în izolare
3.
Pe ușa întredeschisă
năvăleau țipete
dintr-o locuință de vizavi
oameni urâți
se loveau între ei
se-mpingeau înafară
se trăgeau înăuntru
se amenințau răgușit
își aruncau blesteme
sudalme demult infectate
pietroaie cu fitilul aprins

în care s-a ascuns toată credința
și frontierele toate boțite
să urmărească de-acolo mâna cea dreaptă
cum încearcă să împingă prudent
spre perete capacul să împiedice
saltul previzibil al lipitorii
s-o țină departe de tastatură
mișcarea chinuie pur și simplu ecranul
absurdă și descleiată precum limba mutului
din născare

5.

am vrut să mă-ncui să mă baricadez
să-mi strâng în brațe
cele câteva plante de interior
livide de frică înecate de tuse

Praf si pulbere în burta norilor
pe pieile lor peste scenă
sus pe cărările înțesate de urme de avioane
jos în ochii Satanei sub solzii de crocodil

dar ușa mea n-avea cheie
sau eu n-o găseam

praf si pulbere pe întinderea atâtor decenii
de lux și mizerie de slută inadecvare

4.
Nici vorbă de luptă ori de alegerea resemnării
harta lumii a aflat oficial într-o seară
că a venit peste ea un alt alfabet
și că semnele lui vor reteza rând pe rând
semnele din cărțile noastre de căpătâi
doar o lipitoare nemaivăzută
își ițise creștetul ca la comandă
din spatele laptopului meu argintiu

chiar eu am întors cu lopata
pe fundul lăbărțat al oceanului
tone de jar în singurătate ca hoții
și am pus pe hârtie rugi
să fac tăciunii să lumineze
să separe hăul necunoscut plin de viață
de hăul virtual de care m-am săturat
arde arde strigă zgâlțâind ușa
vocea mea de copil zvăpăiat
se stinge se stinge murmură în oglindă
buzele lui de bunică ratată ■

→ Eu am cu mine, oriunde aș fi, două cărți: Micul Ce s-a întâmplat până acum arată că răspun- ideea de stat național (pe care n-o avuseseră),
prinț al lui Saint-Exupéry și Războiul peloponeziac al lui Tucidide. Cu 500 de ani înainte de
Christos, istoricul Tucidide spunea că, de fapt,
„Istoria e doar o eternă reîncepere a lucrurilor”.
Cred în asta. Desigur, reînceperea se face mereu
pe o bază preexistentă – și, în definitiv, iată
ce îi deosebește pe italieni de germani sau pe
români de suedezi (ca să mă rezum la Covid19). Deci: se prea poate ca Istoria să reînceapă
după Covid-19 – dar fiecare societate va trăi
reînceputul în alt fel!
v) O altă întrebare, pentru viitorul apropiat: va reveni abrupt statul în viețile noastre,
publice & private? Vom ajunge la controlul
din 1984 al lui Orwell, în care fiecare cămin
va fi supravegheat prin ecranul pe care-l folosește pentru informare sau distracție (în cazul
nostru, prin telefoane sau prin rețelele sociale,
deloc inocente)? Va fi, acel stat, unul liber sau
unul tot mai autocratic?
vi) Poate oare exista o altă solidaritate, în
afara încrederii? Umila mea părere e că nu.

sul optim în fața Covid-19 a fost dat de statele
în care încrederea cetățenilor în sistem/aleși/
instituții a fost mare (sau în dictaturi, în care
nimeni nu poate sonda încrederea cetățenilor în stat...). Suedezii, în martie 2020, au ales
paradigma de securitate propusă de autoritățile lor – nu din teamă, ci din încredere în
acele autorități! Din păcate, acest model nu se
poate replica/altoi oriunde – așa cum una e
să altoiești un lămâi în România/Grecia, alta e
să o faci în Belgia/Olanda... Așadar: rezultatul
oricărei politici statale depinde major de încrederea pe care cetățenii o au în statul respectiv.
Aviz românilor & francezilor (ș.a.), care nu
excelează, din acest punct de vedere!
vii) În fine, întrebarea adiacentă: ce impact
va avea această criză asupra solidarității europene – adică, UE? Ceva îmi spune că vom
fi surprinși aici. Uniunea Europeană nu s-a
născut la un banchet, ci la o înmormântare: o
serie de state puternice își îngropau statutul
lor de foste imperii; și, cum nu puteau reveni la

au decis că, pentru fiecare și pentru toți, o confederație de valori și principii ar putea fi mai
benefică – astfel a luat naștere bunica Uniunii
Europene, care se ocupa de cărbune și de oțel
(e teza istoricului britanic Timothy Snyder).
Restul îl cunoașteți: într-o lume a marilor
puteri, Europa nu poate rezista decât unită/
împreună. Altfel, devine irelevantă. Așadar,
vom discuta, într-un viitor apropiat, dacă acest
Covid-19 a pus crucea UE – sau dacă a întărit-o (ceea ce eu cred). ■
(va urma)

1
Numesc fripturologi acea specie de fripturiști ai oricărei
crize care, odată consumată criza, ies în față din oportunism
și devin specialiști în domenii pentru care nu au, de fapt,
nicio pregătire.
2
Vezi cazul județului Suceava, în Nordul României. A fost
normală epidemia de acolo? A fost produsă prin neglijență?
Iată întrebări, pentru viitor.
3
Natacha Tatu, „Jacobinovirus”, editorial în L’Obs (ex-le
Nouvel Observateur), 14 mai 2020, p. 3.
4
Canalul France 2, sâmbătă 16 mai 2020.
5
Între cca 1945 și 1975 – de la reconstrucția postbelică
până la impactul primei crize mondiale a petrolului, în 1973.
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Procesul unor personalități marcante
Alexandru Marcu

rofesorul universitar Alexandru Marcu
a fost trimis în judecată pentru niște
fapte încadrabile în Legea nr. 312/ 1945,
fapte comise, chipurile, în calitate de subsecretar de stat la Ministerul Propagandei în
guvernul Ion Antonescu. La proces, acuzatorul
public a recunoscut însă că Alexandru Marcu
lucra sub directivele date de Mihai Antonescu,
deci nu avea putere de decizie. I s-au pus însă
în seamă mai multe conferințe ținute la radio
în care ar fi proslăvit pe Mussolini și armatele
fasciste italiene.
Avocatul Emilian Delcea, apărătorul lui
Alexandru Marcu la proces, a susținut că,
deși cu legături temeinice printre cărturarii și
literații de frunte ai Italiei milenare, de când a
văzut că aceasta a apucat pe drumul dictaturii
fasciste, Alexandru Marcu nu a mai întreținut
legături decât cu savanții cu preocupări strict
științifice, din care cauză savantul român
ajunsese să fie dezavuat de cercurile aflate la
conducerea Italiei. Avocatul Emilian Delcea
a susținut prin pledoariile lui că niciuna din
faptele incriminatorii nu pot fi reținute în sarcina lui Alexandru Marcu cu titlul de crime
de război. Cu toate că acuzatul funcționase
multă vreme la Ministerul Propagandei unde
ajunsese subsecretar de stat datorită temeinicei
sale pregătiri ca om de litere, el nu îndeplinise
atribuții cu caracter politic, ci numai cu caracter administrativ, pe care le avea, de altfel, și
secretarul general al Ministerului Propagandei. Inculpatul nu a avut nicio legătură cu
Direcția Presei, căci ministerul se afla sub
controlul nemijlocit al lui Mihai Antonescu,
care emitea toate directivele legate de presă și
de propagandă.
În ce privește competențele de italienist ale
profesorului Marcu, ele constau într-o înaltă
specializare și, în acest sens, s-a dat citire unui
memoriu semnat de aproape 200 de studenți,
unii deja profesori la rândul lor. Printre ei se
număra și Alexandru Balaci. De altminteri, în
depoziția sa, tânărul, pe atunci, profesor Balaci
evidenția faptul că Alexandru Marcu avea
chiar vederi de stânga. La rândul ei, martora
Olga Eftimiu a invocat atitudinea umanitară
și antifascistă a profesorului. Martorii au menționat și ce lucrări literare scrisese Alexandru
Marcu cât fusese la Ministerul Propagandei;
din niciuna din respectivele lucrări nu s-ar fi
putut deduce că Alexandru Marcu ar fi propagat fascismul sau rasismul și, mai mult, grație
acelor lucrări cu caracter științific, profesorul
Marcu, membru corespondent al Academiei
din Napoli, a primit cel mai important premiu
– „San Remo” – la propunerea profesorului
Bertoni, de asemenea antifascist. În concluziile sale avocatul Emilian Delcea a declarat
că se alătură întrutotul avocaților Anibal Teodorescu și Hurmuz Aznavorian cu privire la
neimplicarea decizională și politică a subsecretarilor de stat din guvernul Antonescu și
cere achitarea inculpatului Alexandru Marcu,

relevând că el s-a detașat de actele acelui
guvern demisionând pentru că era împotriva
participării României la război alături de Germania și de Italia fascistă.
Toate probele și pledoariile au fost însă în
zadar. Prin decizia criminală nr. 27 dată în
ședința din 6 februarie 1948, aceeași Curte
de Apel București, secția a IX-a, se decidea
condamnarea acuzatului Alexandru Marcu în
vârstă de 53 de ani, român ortodox născut în
comuna Burdujeni, județul Suceava, domiciliat
în București, str. Știrbei Vodă, nr. 20, profesor
universitar, aflat pe atunci
în Penitenciarul Văcărești,
să sufere 12 ani temniță
grea și degradare civică pe
același termen. În aceeași
zi condamnatul a declarat
recurs împotriva deciziei
criminale nr. 27/ 1948.
Motivele trimiterii în
judecată ale lui Alexandru
Marcu erau derizorii:
Funcționase ca subsecretar de stat la Ministerul
Propagandei (al cărui titular era Mihai Antonescu)
de la 4 decembrie 1941
până la 23 august 1944.
Numirea și menținerea în funcție fuseseră
determinate chipurile de
relațiile strânse pe care
inculpatul le avea cu Italia, el fiind profesor
de limba și literatura italiană la Facultatea de
Litere din București.
Manifestase public o atitudine favorabilă
fascismului (1941), fusese prieten cu și arătase
încredere lui Mihai Antonescu.
În actul de acuzare se mai arăta că, la 3
martie 1941, profesorul Alexandru Marcu
rostise la radio în cadrul „Orei italiene” o
conferință intitulată Mussolini prin care ar
fi căutat să-l înfățișeze pe dictator ca pe un
om politic genial. Tot în cadrul „Orei italiene”
profesorul Marcu ar fi conferențiat despre
Marșul asupra Romei, făcând apologia fascismului. De asemenea, la 18 august 1941, cu
prilejul trecerii trupelor italiene spre frontul
de est, acuzatul le-a salutat într-o conferință la
radio reprodusă și în ziare. Alexandru Marcu
ar fi semnat și un protocol privind cinematografia cu Ministerul german al Propagandei,
prin care Germania își asigura posibilitatea
de a face propagandă în România, îngrădindu-se astfel organelor române dreptul de
filmare. Acestea au fost capetele de acuzare
care i-au adus ilustrului profesor 12 ani de
temniță grea!
În volumul I al dosarului 39187, la fila 3,
se afla un memoriu depus în favoarea lui Alexandru Marcu de un număr de peste 100 de
studenți, foști sau actuali (la acea dată, se înțelege). În memoriu se sublinia, printre altele:

„Subsemnații, studenți, foști studenți,
absolvenți, licențiați în litere, doctori în litere,
profesori secundari care au urmat cursurile
de limba și literatura italiană în Universitatea
din București sub conducerea profesorului
nostru Alexandru Marcu, respectuos vă
rugăm să binevoiți a lua în considerație prezentul memoriu [...]. În Universitatea din
București am avut norocul, pentru pregătirea
noastră științifică, estetică și umană, să populăm într-un număr impresionant între 500 și
1 000 de studenți și studente anual cursurile
de limba și literatura italiană.
Aceste cursuri, în decursul
ultimilor douăzeci de ani, în
ciuda titulaturii lor administrative, o școală de frumos,
de ordine și DISCIPLINĂ
ȘTIINȚIFICĂ, ne-a făcut să
cunoaștem o Italie autentică,
în permanențele ei sigure, în
afara realităților politice trecătoare și ne-a dăruit clar și
luminos un colț al culturii
europene, revelație căreia
țara noastră, de la cronicari
și până azi, îi datorează atât
de mult. Ori, tocmai atunci,
când după 23 august 1944,
această școală trebuia să dea
țării noastre elemente pregătite în spiritul larg și luminos
al Renașterii italiene, de
cunoaștere, prețuire și înălțare a omului în
respectul de el însuși și de propriile sale forțe
și valori, îndrumătorul nostru de totdeauna,
prof. Alexandru Marcu, pentru motive care
nu stau în căderea noastră să le apreciem,
a fost îndepărtat din învățământul superior.
Totuși, noi, prin prezentul memoriu ținem
să declarăm că niciodată profesorul Alexandru Marcu nu a folosit calitatea sa pentru
a face în vreun fel propagandă politică fascistă, șovină sau rasială printre studenții săi.
Acestea cu atât mai mult cu cât în anii noștri
de pregătire universitară nu am avut niciodată prilejul să ascultăm la cursurile sale de
limba și literatura italiană decât prelegeri al
căror conținut nici măcar nu se apropia de
vremurile noastre, ele tratând despre literatura italiană de la originile ei și până cel
mult la epoca romantismului. Subiectele tratate în aceste cursuri se găsesc consemnate
în registrele Facultății de Litere și Filosofie
din București...”
În final era o listă de 127 de semnături
printre care se distingea și cea a profesorului Alexandru Balaci, valorosul italienist
de mai târziu, traducător al capodoperei
dantești Divina Commedia. Dar memoriul
a fost zadarnic; ca în atâtea alte cazuri ale
unor personalități din acea vreme, condamnarea fusese stabilită înainte de pronunțarea
sentinței. ■

Eseu
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ncercări eminesciene în filosofie, așa s-ar
mai fi putut intitula rândurile care urmează.
Silogismele noastre își focalizează sensurile
asupra gânditorului Eminescu, cel ce ne-a
lăsat în manuscris și texte cu caracter teoretic,
prin care tindea spre întruchiparea unui ceva,
a unei filosofii a totului-una. Puțini exegeți ai
operei sale au acceptat, fără rezerve, harul unor
chemări paralele (poet, publicist, filosof), dar
și mai puțini au încercat să demonstreze un
atare adevăr, chiar dacă mereu insolita ladă cu
manuscrise putea oferi – pentru cine avea privirea pătrunzătoare – probe apodictice.
La umbra poeziei unui geniu, reflecția
metafizică părea, pentru mulți comentatori,
lipsită de fibră și clorofilă. Un critic ca Al. Piru,
altminteri bine intenționat, spunea undeva că
„gândirea eminesciană e simbolică și metaforică și că, prin urmare, trebuie interpretată
ca poezie, și nu ca filosofie”. (Nu vom face aici
un excurs despre ceea ce știe oricine în legătură
cu metafizica ascunsă în „formele simbolice”,
așa cum a fost dezvăluită, de pildă, de un filosof precum E. Cassirer.) Dar G. Călinescu ne-a
avertizat mai demult: „Cugetarea poetului nu
trebuie s-o căutăm însă în versuri, ci mai ales
în scrierile cu caracter teoretic” (v. Opera lui
Mihai Eminescu, vol. II, 1970). Poezia, textele
social-politice și economice au stat sub această
zodie, în timp ce puterea speculativă sau intențiile vreunei construcții abstracte au fost, de
cele mai multe ori, axiologic vorbind, marginalizate, periferializate, dacă nu chiar ignorate.
Reiterând aceeași tăcere sterilă instaurată
după moartea poetului, cercetările axate pe o
atare problematică întârzie să apară și după
aceea, pentru ca în perioada interbelică, până
prin anii treizeci și ceva, dincolo de unele
mici și neînsemnate reacții, situația rămâne,
în esență, neschimbată. Este semnificativ
faptul că publicații precum „Revista Fundațiilor Regale” sau „Revista de filosofie” nu au
nicio altă inițiativă teoretică în afara recenziilor de întâmpinare a volumelor de poezii
editate. Chiar un articol ca Eminescu și spiritul
german de Ion Sân-Georgiu (v. RFR, 10/1934),
deși pare elaborat în marginea însemnărilor
eminesciene făcute în limba lui Goethe, nu
depășește cenușiul opiniei critice dominante în
epocă. După ce este exprimată uimirea pe care
cititorul o poate avea în fața paginilor germane
eminesciene, autorul observă că opera poetului pare să fi intrat „într-o fază bună”, lucru
care s-ar explica și prin existența unui spirit
critic care „a reușit să înlăture din viața noastră
literară diletantismul grăbit, superficialitatea
încântată de sine și anumite idei preconcepute”.
Autorul e interesat însă de faptul dacă se poate
spune că Eminescu „gândea în nemțește”, unul
din argumentele pro fiind acela că „notițele sale
curente” erau făcute în limba germană („proba”
aceasta se poate, desigur, de-construi până la
anihilare). După care invocă, dar superficial,
traducerea din Critica rațiunii pure de Im.
Kant (vorbește de un studiu-fragment intitulat
Simțire și filosofie, în care Eminescu se ocupă
de metafizica gânditorului de la Konigsberg),
consideră că influența lui Schopenhauer asupra
poetului poate fi comparată cu aceea exercitată
de Spinoza asupra autorului lui Faust; ne-am
fi așteptat însă la o analiză arheologică, una a
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Gânditorul
privat Eminescu
structurilor de profunzime ale spiritului germanic, recognoscibile în opera eminesciană.
Punerea în chestiune, formularea în mod
deschis a întrebărilor fundamentale aveau să
fie făcute tot de Călinescu: „Și-a fost pus oare
Eminescu în chip sistematic marile probleme
ale Cosmului, fost-a el un filosof în înțelesul pe
care universitatea îl dă acestui cuvânt?” Sunt
sugerate o serie de ipoteze, după care criticul
conchide: „Filosoful de profesie nu crede că e
cazul de a vedea în el altceva decât un poet cu
idei metafizice împrumutate, în vreme ce literatul
rămâne pătruns de adâncimea lui filosofică și-1
numește poet-cugetător” (op. cit., p. 7, subl. ns.,
I.D.). Altfel spus, poet printre filosofi și filosof
(„poet-cugetător”) în tabăra literaților. Iar dacă
este „exagerat să-i atribuim o filosofie originală
și cu zidurile pe deplin ridicate, el poate fi numit
filosof dar nu pentru atitudinea contemplativă
a poeziilor și nici pentru că în acestea străbat
meditațiile din cărțile sacre sau din înțelepciunea
populară, ci pentru veleitățile de metodă pe care
i le descoperim în cugetări și care cimentează
părțile speculative ale operei” (ibidem).
Apropiindu-se însă mai mult de laboratorul
manuscriselor, autorul Scrinului negru avea să
treacă de la judecata că Eminescu „încercase să-și
asimileze un sistem și să-l potrivească întrebărilor
lui metodice, cu străduința de a răspunde critic și
mulțumitor” (ibidem) la ideea mai fidelă, se pare,
spiritului eminescian: că gânditorul „încercase
să răspundă sistematic la problemele metafizice
fundamentale, cu străduința de a da soluții pe cât
cu putință proprii și mulțumitoare” (v. Studii și
cercetări de istorie literară și folclor, 1956, nr. 3-4).
Am reprodus in extenso aceste fragmente
întrucât în ele există nuclee ce vor domina
perspectiva receptării ulterioare, după cum
rezumă însăși ezitarea sau dilema în care s-au
găsit criticii atunci când au căutat căile de acces
către gânditorul privat Eminescu. Nu alta a fost
soarta gânditorului social-politic și economic,
găsit, și el, tributar conservatorismului, excesiv
de partinic sau chiar minor, „puțin interesant”,
căci gazetăria lui e aridă și „lipsită de perspective”, cuprinzând câteva idei, impulsiuni sau
fapte aproximative care „dau prea des măsura
scrisului său politic” (afirmațiile sunt făcute de
Noica în Jurnal filosofic, 1944).
Revenind la G. Călinescu, să observăm că
nuanțarea gândului și schimbarea accentelor
(mai puțin acel epitet „mulțumitor”, imprecis
și vag-protocolar) nu fac parte din vreun joc
facil de vocabule și nici nu țin de calofilie, ci ele
exprimă o sesizare a maturizării operei filosofice
eminesciene, ca și a receptării ei critice, căreia nu
intenționează să-i dovedească izvoarele cugetării
(două instanțe tutelează totuși discursul: Kant și
Schopenhauer), ci „raza de cultură”, acele „date
pentru folosul propriu sau pentru alcătuirea unei
podele pe care să se înalțe o politică și o etică”.
S-a trecut relativ ușor peste cultura filosofică
probată de G. Călinescu, peste comprehensiunea
și intuițiile sigure asupra unor lucrări, cum ar
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fi, bunăoară, Fenomenologia spiritului de Hegel,
text care poate produce indigestie filosofică sau
crampe mentale chiar și unor minți agere, op în
marginile căruia intuițiile călinesciene țintesc
extraordinar de sigur (același Noica îmi spunea
însă, pe un ton de cusurgiu, că monograful lui
Eminescu nu stăpânea idiomul german).
Prin urmare, G. Călinescu vede discursul
filosofic eminescian ca fiind sistematic, cu soluții pe cât cu putință proprii, originale, cu ambiții
de metodă, ceea ce ar însemna că suntem
într-un fel la un pas de templu, de intenția
unui sistem filosofic. Este însă doar un gând de
suprafață, unul care se cuvine depășit printr-o
analiză a structurilor de profunzime, cele care
întemeiază gândirea eminesciană.
O istorie a receptării, în posteritate, a
operei filosofice eminesciene nu va putea
eluda metamorfoza produsă în deceniile din
urmă. Din Istoria gândirii sociale și filosofice
din România (1964), dincolo de obișnuitele
epitete jurnalistice, aflăm doar că, în pofida
unor carențe ideologice, note de pesimism sau
conservatorism, concepția social-politică a
poetului exprimă idei înaintate, care au depășit
viziunea și erorile partidului conservator. Când
încercase să explice că lipsa de formă definitivă
a însemnărilor cu conținut metafizic s-ar datora
preocupărilor social-politice ale gazetarului,
Călinescu vorbea mult mai nuanțat de acel
„conservator progresist” care a fost Eminescu.
Dar tot în 1964, când se împlineau 75 de ani
de la moartea poetului, exegeza gândirii filosofice
eminesciene se înscria întrucâtva în alt orizont.
Fără să pună cumva între paranteze acumulările
produse prin cercetarea călinesciană, dimpotrivă, plecând tocmai de la acestea, culegerea de
Studii eminesciene (1965) marca o reală deschidere, un spirit nou de abordare a întregii opere.
Am reaminti texte precum Eminescu și gândirea filosofică de M. Ciurdariu (cel mai pertinent
studiu de până atunci legat de poziția teoretică
a poetului în filosofie, de sensul și natura idealismului său, precum și de tendința creării unui
sistem), Eminescu și Schopenhauer de Liviu Rusu,
Semnificația critică și polemică a pesimismului
eminescian de N. Tertulian ș.a., texte care reluau
sau continuau interpretarea izvoarelor, influențelor și originalității viziunii filosofice eminesciene.
Comentatorii, inclusiv cei ce vor urma
acelui moment, relevă, cum bine spunea mai
târziu Sergiu Al-George, că marile filosofii își
pierd autonomia și sunt încorporate în perenitatea propriei filosofii. Influența nu mai este
căutată atunci pe suprafața unor termeni, oricât
de surprinzătoare ar fi coincidența lor lingvistică, ci în adâncimea și în spiritul operei, în
unitatea ei organică, loc în care afluenții și-au
pierdut identitatea în matca omogenă a lucrării
autorului. O lucrare a minții, a cutremurului
nervilor care dau măsura altitudinii unui gânditor privat ca Eminescu, pe care nu vom ezita
să-l caracterizăm cu o sintagmă de-a lui Vasile
Băncilă: un anahoret la domiciliu. ■
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C. Rădulescu-Motru:
etnicul românesc și ideea europeană

Critica mimetismului
Problema modernizării românilor își are
originile în secolul al XVIII-lea. Entuziasmul europenizării în Principatele Dunărene
s-a manifestat mai cu seamă, după 1848. La o
sută de ani de la Revoluţia pașoptistă românii
„se găsesc la răscruce de drum, între tradiție
și europenizare”1, scrie C. Rădulescu-Motru.
Acest lucru s-ar putea spune și astăzi la mai
bine de 80 de ani de la instaurarea comunismului în România și de la peste trei decenii
de la înlăturarea lui. Urmând linia critică de
la Junimea a liberalismului politic, filosoful
constată scăderea entuziasmului pentru europenizare în primele decenii ale secolului XX.
Critica liberalismului este pusă mai puţin pe
seama romantismului, cât mai cu seamă pe
rezultatele mediocre ale mimetismului europenizării. În mod paradoxal, C. Rădulescu-Motru
consideră că individualismul european trecut
în tradiţia românească „în loc de a produce
opere minunate, ca în Apus, a produs opere
mediocre.”2 Am fi tentați să credem că filosoful trece cu vederea efectele modernizării și
europenizării României după A. I. Cuza sau
în timpul domniei lui Carol I. Fidel distincţiei
cultură-civilizaţie, fără a exagera respingerea
dimensiunii politice din componenta națiunii, C. Rădulescu-Motru nu pune la îndoială
operele de cultură create în această perioadă
istorică, ci neconcordanţa dintre formele de
civilizaţie occidentală și realitatea românească.
În acest sens, trebuie remarcat faptul că, într-o
mare măsură are dreptate când scrie că „individualismul apusean, în loc de a deștepta spiritul
capitalismului întreprinzător, a deșteptat poftele la prădare a avutului public. Niciunde, ca în
România, individualismul n-a creat mai mulți
indivizi lacomi și mai puține vocații individuale… După europenizarea începută la 1848,
toate instituţiile ţării au fost îmbrăcate în forme
noi, dar n-au fost însufleţite de un suflet nou.
Instituţiile n-au fost luate în serios. Fiecare
individ, când a putut, a încercat să facă din ele
instrumente de dominaţie. Politica apuseană a
fost transformată în politicianism românesc”.3
Din considerațiile filosofului cu privire la
critica mimetismului, nu reiese un scepticism
în ceea ce privește europenizarea, deși anunţă
că va da, din păcate, apă la moară pesimiștilor.
Revenirea la trecut nu mai este posibilă odată
ce dizlocarea s-a început. În acests sens, misticismul politic nu poate fi acceptat. Critica lui C.
Rădulescu-Motru se îndreaptă spre conducătorii politici, care imită Occidentul fără a produce
o europenizare efectivă. Aduc forme, dar nu
reușesc să pună în mișcare fondul vocaţional
al românilor. Această hibridare politicianistă
a europenizării nu are scopul de a reforma, ci
de a domina. Aici filosoful adunce în discuţie funcţionarea personalismului anarhic în

detrimentul celui energetic în privinţa realizării vocaţionale a indivizilor. „Românii, dacă
n-au reușit, cauza este că ei au împrumutat
numai faţada individualismului apusean, fără
să-i împrumute și fondul instituţional. Pe când,
în Europa apuseană, iniţiativa individului era
sub controlul unei conștiinţe morale, în România, după 1848, iniţiativa individului era lăsată
la voia temperamentului.”4
În această ordine de idei, acuzaţiile aduse
tradiţiei junimiste cu privire la încrâncenarea
în autotohnism nu sunt justificate. În fond nu
problema europenizării este pusă la îndoială, ci
falsa europenizare. Acuza dintotdeauna adusă
„mioritismului” românesc de către pesimiștii europenizării, care consideră că poporul
român nu are vocaţie europeană, este la fel de
păguboasă. E ca și cum ar spune că noi fiind
strâmb croiţi în istorie, un fel de rasă inferioară, nu putem avea acces la modernitate.
Dacă există un adevăr în această afirmaţie,
acesta poate fi pus pe seama politicului sau pe
ceea ce Eliade numea poporul român la intersecţia marilor imperii, improprie unei așezări
culturale de tip occidental. Mentalitatea românească este într-o oarecare măsură rezistentă
la occidentalizare, ca orice mentalitate ea este
conservatoare. Modernizarea însăși a Europei
a avut loc timp de secole. Dar elita noastră
europeană a reușit, într-o mare măsură să ardă
etapele istorice. Dovadă faptul, consideră C.
Rădulescu-Motru, că tinerii cu vocaţie care
au luat contact cu Apusul și-au pus în valoare
energiile productive creând instituţiile românești după modelul celor europene.
Dificultatea a venit atunci când acestea au
trebuit să devină funcţionale. Aici putem spune
că rezistenţa a venit din spiritul autohton al dispunerii și ierarhizării puterii politice pe care
filosoful îl numește politicianism. Din cauza
politicianismului s-a făcut o selecţie pe dos, în
ceea ce privește recrutarea oamenilor de vocație: „productivii au fost înlăturați pentru a se
face loc improductivilor; împrumuturile făcute
în Apus, sub diferite forme, împrumuturi de
idei și de bani, au fost utilizate pentru a mării
beneficiile personale, iar nu productivitatea culturală a ţării”.5 Reforma politică nu a fost dusă
până la capăt, lucru de altfel, constatat și astăzi.
În acest sens filosoful este mai actual decât oricând. Cum se exprima un comentator la un
post de televiziune, din punct de vedere politic
la noi partidele nu fac decât să reconfirme faptul
că nu există decât București și câteva feude,
care poartă denumirea unor baroni care aduc
osanale lui Vodă. Din păcate același lucru se
întâmplă și în ceea ce privește recunoașterea
și realizarea valorilor culturale. Critica lui C.
Rădulescu-Motru este pe deplin justificată,
soluţia însă nu este renunţarea la valorile individualismului apusean și la democraţie.

Românismul între vocație și utopie
C. Rădulescu-Motru propune „românismul” din necesitatea unei reforme morale de
spiritualizare a românilor pe fundamentul
cerinţelor vieţii românești, dar și ancorarea ei
la o nouă spiritualitate europeană. Europa este
și ea un proces. Schimbarea de spiritualitate
la nivelul Europei este cerută chiar de crizele
europene. Filosoful vorbește de un european
mai realist care se naște după marele Război,
de un european care refuză normativismul și
convenţionalismul juridic al secolului XIX.
„Europeanul contemporan este primul om de
cultură care s-a convins de deșertăciunea unei
politici sociale care își fundamentează validitatea pe normele deduse pe un postulat de drept”.6
Critica individualismului și liberalismului
politic a secolului XIX, exagerată, fără îndoială,
are totuși meritul de a pune sub semnul întrebării un tip de individualiate abstractă supusă
numai legilor pieţii și convenţionalismului juridic, în dezacord cu vocaţia socială determinată
de aptitudinile pe care o colectivitate umană le
poate avea prin mediul ei de viaţă. Noţiunea
de „aptitudini sufletești și biologice” ale unui
popor pare astăzi desuetă. C. Rădulescu-Motru
vorbește în limbajul și la nivelul epocii culturale
în care trăiește. Ideea care transpare aici, însă,
trimite și la critica normativismului tratatelor,
care a determinat, de altfel, alături de alţi factori, nașterea ideologiilor totalitare: nazismul și
comunismul, chiar dacă noţiunea de „totalitate
socială” are și ea o conotaţie totalitară, mai ales
când filosoful ţine s-o așeze înaintea individului
criticând conceptul tradiţional de democraţie
ca „egalitate de șanse la îmbogăţire”. Putem
spune că sensul noţiunii de „democraţie”, pe
care el îl are în vedere, se apropie, de cel de
„democraţie socială”, ca „organizare politică
în care sănătatea, morala și munca celor mulţi
sunt ocrotite în condiţii prielnice pentru totalitatea poporului”7. ■
Va urma
1 Constantin Rădulescu Motru, „Vocația, factor hotărâtor
în cultura popoarelor”, în Personalismul energetic și alte scrieri,
Ed. Eminescu, București, 1984, p. 736.
2 Ibidem,, pp. 737-738.
3 Ibidem, p. 738.
4 Ibidem, p. 739.
5 Ibidem, p. 740.
6 Constantin Rădulescu-Motru, Românismul…, p. 21.
7 Ibidem, p. 23.
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Vin bicicliștii!

C

ând am predat într-o vară în China,
la Beijing, cu mai bine de zece ani în
urmă, am fost impresionat de numărul
extrem de mare al bicicliștilor. Bărbați, femei,
copii, tineri și bătrâni pedalau harnic spre locul
de muncă sau casă, într-o disciplină perfectă,
fără să încurce traficul, respectând legile de
circulație și fiind, la rândul lor respectați de
automobiliștii de toate felurile. Gândindu-mă
mai bine, mi-am dat seama că acolo există o
adevărată civilizație a bicicletei, împământenită
probabil de multe decenii. Nu vreau să spun că
toate merge perfect în China și, în consecință,
ar trebui dată lumii întregi ca exemplu, mă
rezum doar la această disciplină, parcă naturală, împământenită a bicicliștilor.
În ultimii cinci ani, New York City dar și
alte mari orașe americane au fost martorele
unui boom al bicicliștilor fără precedent. Bicicletele de închiriat, oferite în mari parkinguri
chiar de către Citi Bank, sunt folosite ca opțiune pentru commuting, pentru a te deplasa cu
repeziciune în oraș dintr-un punct în altul,
dar și ca un mijloc de sport și recreație. Există

benzi de circulație speciale pentru cicliști, care
îi protejează în trafic. Toate ar fi bune și frumoase dacă acești adepți ai velocipedului nu ar
întrece măsura, intrând cu nonșalanță pe sens
invers, neoprind la stopuri și considerându-se,
în principiu, exceptați de la orice regulă de circulație, fără să realizeze că comportamentul lor
poate provoca accidente tragice.
Lucy Madison e o scriitoare, editoare în New
York și publică adesea în „The New York Times”.
Testimoniul ei este dramatic, emoționant și plin
de învățăminte, în același timp. Într-o după
amiază de martie, în jurul orei 6:30, mama ei,
Jane Bennett Clark, ieșise în stradă în drumul
ei spre metrou, după servici. Era vineri, o zi
neobișnuit de caldă în Washington D.C. și ea
se gândea, probabil, în drumul său, cu plăcere
la petrecerea sfârșitului de săptămână, Acestea
au fost însă ultimele ei momente conștiente. La
câteva secunde după ce s-a angajat pe traversare
la stopul cu lumină verde, un biciclist a doborât-o
la pământ trecând stopul cu o asemenea viteză
încât i-a rupt coloana vertebrală la gât și câteva
coaste. Biata femeie, care respecta legile pentru

pietoni cu o fervoare aproape religioasă, a căzut
pe spate fracturându-și craniul și și-a pierdut
imediat cunoștința. Ciclistul a fost citat de către
poliție pentru nerespectarea unui semn de trafic.
Mama Luciei Madison, în schimb, a fost declarată moartă a doua zi la spital. Avea 65 de ani, era
o respectată ziaristă, mamă a trei copii, nevastă
iubitoare, fiică devotată și proaspătă bunică.
Accidentul acesta a avut loc în Washington D.C. dar ar fi putut să se întâmple foarte
bine și în New York, două dintre cele mai
bike-friendly orașe din Statele Unite. După
cum raportează „The Times”, sunt mai mult
de 450 000 de călători cu bicicleta în
New York în fiecare zi. Cu 10 000 de
Citi Bikes (care se pot închiria folosind
cartea de credit într-un parking aproape
de punctul de plecare și returna într-un
alt parking al Citiului, aproape de destinație) și cu numeroasele (aproape prea
multe!) benzi speciale doar pentru biciclete, străzile lui Big Apple sunt astăzi
mai ospitaliere decât oricând în istorie
pentru cicliști. Și aceste cifre care merg
în sus nu sunt unice doar pentru
New York. Între anii 2000 și 2013 rata
de bike-commuters pe țară s-a ridicat
cu 62 de procente în medie, după cum
informează The League of American
Byciclists. Din punct de vedere ambiental s-ar putea spune că aceasta este o
veste bună, contribuind la diminuarea
poluării. Dar creșterea atât de mare a
numărului bicicliștilor în marile centre
urbane trebuie să fie însoțită de serioase
eforturi din partea forțelor de ordine ca
și din partea cicliștilor de a face sigur că
aceștia din urmă respectă cu strictețe legea și
regulile de trafic.
Primarul New Yorkului, Bill De Blasio, a
lansat o campanie (The Vision Zero Initiative)
pentru a reduce numărul fatalităților în oraș,
dar aceasta privește cu precădere mașinile.
Mai mult de 10 000 de pietoni au fost răniți și
137 morți, în 2015, în accidente provocate de
vehicule motorizate. Iar 4 453 de bicicliști au
fost răniți în același an și 14 au murit. Cu toate
aceste eforturi, s-a făcut încă mult prea puțin
pentru a proteja pietonii de bicicliști iresponsabili care nu respectă legea. Numărul coliziunilor
între pietoni și bicicliști s-a ridicat aproape cu
50 de procente din 2012 când s-au înregistrat
224 de astfel de accidente până în 2015 când
numărul lor a fost de 361. Dar nu e vorba doar
de riscul la care se expun pietonii din pricina
acestor bicicliști, ci chiar și de coliziunile între
bicicliștii înșiși, care au crescut, pentru aceeași
perioadă de timp, cu aproximativ același procentaj. Scriitorul Michael Musto, un veteran
ciclist în New York, recent și-a rupt piciorul
și glezna, lovit de un alt biciclist în Midtown.
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Unii bicicliști, mărturisea el, consideră că sunt
cu totul deasupra legii, apar de unde nici prin
gând nu îți trece, mergând pe sens interzis și
puțin le pasă de cine le stă în drum.
Lucy Madison trăiește în Prospect Heights,
din Brooklyn, unde cicliștii pot să fie văzuți
pretutindeni. Obișnuiește să facă plimbări
lungi în cartierul ei, traversând parcul și liniștitele străzi din împrejurime, împreună cu soțul
ei și fetița. Dar acum, mai ales după tragicul
accident din Washington D.C. în care și-a pierdut mama, de fiecare dată când părăsește casa
se uită cu grijă în toate părțile și, cu un spirit de

observație fără îndoială ascuțit de experiența
mamei ei, remarcă cu stupoare numărul foarte
mare de bicicliști care nu respectă niciun fel
de lege a traficului. Îi vede trecând cu nonșalanță pe roșu, neoprint acolo unde scrie stop,
șerpuind prin trafic în loc să meargă pe banda
special rezervată lor, adesea cu căști la urechi
prin care își ascultă muzica preferată sau chiar
testând pe Iphone în vreme ce circulă. Revoltată, câteodată Lucy se răstește la ei și le atrage
atenția că nu respectă semnele de circulație, ca
asta nu e bine și poate provoca accidente. Unii
se uită la ea ca la o persoană de pe altă planetă,
ignorând-o total. Alții îi răspund obraznic
aruncându-i în față o întreagă gamă de epitete
nereproductibile, sau îi arată senin degetul mijlociu de la mâna dreaptă ridicat în sus...
Dincolo de toate astea, un lucru e clar:
poate că nu toți bicicliștii sunt de teapa celor
pe care i-am descris până acum și, în mod cert,
nici cei care respectă semnele de circulație, nici
cei care nu le respectă nu plănuiesc, Doamne
ferește, să omoare pe cineva. Dar e mai ușor
ca un accident să se producă din inconștiență,
adică din nerespectarea legilor de trafic, care
trebuie să se aplice în mod egal automobiliștilor, pietonilor dar și bicicliștilor. Primarul ar
face mai bine să-și întrerupă cruciada contra
birjelor de la Central Park, ori aceea care ar
dori dărâmată celebra statuie a lui Columb de
la strada 59 (pentru că a fost alb, conchistador
și a oprimat populațiile indigene – ah! Corectitudine politică, ce bine știi tu să poruncești!)
și să se concentreze asupra unor probleme, să
le zicem mărunte, dar cu atâtea implicații în
viața de zi cu zi cum sunt, de pildă, bicicliștii! ■
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e două ori în viață mi-a fost frică
pentru propria mea piele, lucrând
într-un spital.
În timpul revoluției din România eram
în sala de operații și făceam o cezariană chiar
înainte de Crăciun. Se înnoptase și afară începuse să se tragă din nou și un glonț rătăcit a
intrat prin fereastră și s-a înfipt în tavan. A
desprins bucăți de ciment care aproape că au
intrat în burta deschisă a femeii. Toată echipa
ne-am lăsat jos înfricoșați, privind pe fereastră
rafalele de gloanțe trasoare care treceau peste
spital undeva spre munții din jurul Brașovului.
— Să nu mă lăsați așa, neterminată! Vă rog! Am auzit vocea
pacientei care zăcea crucificată
pe masa de operație cu anestezie
rahidiană. Singura care nu putea
fugi de-acolo. Ne-am ridicat încet
și am terminat operația rapid, apoi
ne-am dus în camera de gardă
unde era mare bucurie. Dictatorul
fusese prins și știam că s-a terminat cu comunismul. Toți stăteam
pe jos departe de ferestre, fumam
și ne uitam la televizor. Revoluția
română se transmitea în direct și
noi chiar credeam că suntem parte
dintr-o revoluție. Trei bărbați,
muncitori la uzina Steagul Roșu,
apăruseră cu niște arme adevărate în mână și
buzunarele pline de gloanțe și îi postasem la
ferestrele de sus ale spitalului, la secția lăuze.
Acolo erau nevestele lor care tocmai născuseră
și noi născuții erau amenințați cu moartea de
așa zișii „teroriști”. Atunci uzinele erau militarizate și multor muncitori li s-au dat arme
și muniție, fără nicio instrucțiune dacă și în
cine să tragă. Prin fața spitalului patrula din
când în când o mașină blindată care nu știam
dacă ne păzește sau ne amenință. Cineva venise
cu ideea să avem pregătite câteva „coktailuri
Molotov” cu benzină din propriile mașini. Asta
în caz că vom fi atacați. Confuzia era generală
și foarte profesionist creată.
În noaptea aceea au adus un băiat împușcat
în spate și o balerină cu un picior făcut praf
sub genunchi. Erau mai mulți tineri împușcați
afară dar majoritatea erau deja morți. Am cerut
ajutorul unui chirurg de la spitalul Județean
dar n-a venit nimeni. Acolo jalea era mult mai
mare și nimeni nu îndrăznea să circule. Era
un alt tip de izolare, și pericolul erau gloanțele. Băiatul de 18 ani a murit la scurtă vreme,
iar balerina n-a mai dansat niciodată, dar cel
puțin a rămas în viață. Zvonurile zburau peste
tot în mare viteză: banca de sânge a orașului
fusese aruncată în aer, apa de băut otrăvită și
un stol de helicoptere rusești, albe și foarte
silențioase, vor începe să tragă de sus în tot
ce mișcă. Dimineața următoare un grup mare
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Gărzi de noapte
de muncitori hotărâți au luat cu asalt clădirea
Securității, aflată vizavi de spital. Ne așteptam
la un adevărat măcel, dar singurul rănit care
a ajuns la noi a fost un bărbat lovit în cap cu
o găină înghețată. Sediul Securității era gol
și când au găsit frigiderul restaurantului plin
de găini înghețate au început să le arunce ca
ofrandă pe ferestre, în mulțimea înfometată de
peste 25 de ani.
În camera de gardă unde nu mai venise
nimeni să ne schimbe, fumam ca turcii. Era un
fum atât de gros, că nici cel mai bun lunetist n-ar
fi putut nimeri pe nimeni. De frica apei otrăvite

beam bere și apă minerală. În nopțile acelea țin
minte că mă duceam într-un salon de la ginecologie care era gol. Luam o saltea de pe pat, o
puneam jos pe podea și adormeam buștean sub
o fereastră. Vom fi liberi să călătorim, să emigrăm, să spunem ce vrem, cui vrem, fără frica
stăpânilor care erau în sfârșit cu mâinile legate.
În câteva zile dictatorii au fost executați, după
care ne-am văzut de ale noastre. Oricum s-ar fi
terminat, știam că lumea noastră se va schimba
doar în bine. Era logic singura direcție pentru că
atunci ajunsesem la fund. Am revăzut spitalul
din Brașov acum doi ani și nu am mai recunoscut nimic. Totul fusese refăcut, reconstruit. Apoi
am emigrat în America, unde viața era demult
așezată într-o altă matcă, în care puteam să curg
și eu cu condiția să învăț să înot după alte reguli.
După treizeci de ani continui să lucrez la
New York în același spital din Queens. De când
a început pandemia e unul din spitalele de linia
întâi, aflat într-o luptă pe viață și pe moarte cu
acest straniu inamic căzut din cer, sau cine știe de
unde. Cu excepția sălilor de naștere, tot spitalul
e plin de sus până jos pe șase etaje cu sute de
pacienți cu Covid19, care fie că sfârșesc în cele
patru frigidere uriașe aduse de niște camioane
peste noapte, fie pleacă vindecați, cu sau fără
sechele. Presimt, la fel ca acum treizeci de ani,
că după ce totul se va potoli, nici lumea asta nu
va mai fi la fel. Doar că senzația de acum e cu

totul alta, cu optimismul dat la minim. America
și lumea vestică au ajuns poate prea sus, undeva
spre un tavan al civilizației umane. Mai poți de
aici să te duci în sus? Ăsta să fie oare evenimentul
mondial pe care presimțeam c-o să-l mai prind
în viața asta, după căderea comunismului? Mă
gândeam la un război, la o mare criză economică, la terorism atomic, dar nu la un nenorocit
de virus. Acesta, după ce va continua să ucidă
încă mulți nevinovați, va da tot mai multă apă la
moară celor care stau cu sforile lumii gata întinse.
Tot mai mulți mă sună din România, sau din
părți liniștite ale Americii, și mă întreabă cu o
ciudată îndoială în glas dacă situația e chiar așa dramatică cu toți
morții ăștia al căror număr crește zi
de zi, ca la o funebră bursă a morții.
Simt din tonul vocii lor îndoiala și
efectul teoriilor conspiraționiste
care abundă. Ieri m-a întrebat
cineva, care trăiește în New York,
dacă e adevărat că negrii sunt pur
și simplu lăsați să moară! M-am
blocat efectiv. Să se fi lovit și America cu capul de tavan?
Continui să merg în clinicile
spitalului care se deschid timid,
și fac în fiecare miercuri o gardă
de 24 de ore, care e spaima vieții
mele de acum. Cum arată o gardă
în condițiile astea? Îmi pun masca din mașină
și când mă apropii de spital îmi pun încă două.
Parchez de obicei între corpul principal și căminul pentru bătrâni. De trei săptămâni nu mai
pot parca acolo pentru că au adus încă două
frigidere uriașe în care încarcă morții. Câte trei,
patru odată. În spatele spitalului mai sunt două
frigidere mari care pot duce până la 80-100
de morți în niște saci de plastic roșii. Știm că
guvernul a mai comandat peste 100 de mii de
saci pentru un eventual val ce va urma, să nu
fim luați pe nepregătite și pe insula Hart, aflată
spre Bronx, s-au săpat multe gropi comune.
Trec pe lângă Urgență fără să clipesc,
semnez punându-mi degetul pe un dispozitiv
numit Kronos, șterg degetul imediat cu spirt
70% și urc direct în Sala de naștere unde contaminarea e mai mică. Cobor apoi în camera
de gardă și îmi ia cam o oră s-o dezinfectez cu
masca pe față. Am obstruat de mult sistemul
de ventilație care circulă aerul prin tot spitalul
și șterg cu cel mai puternic dezinfectant fiecare
suprafață. Miroase atât de tare a clor că aproape
mă sufoc. Nu suntem foarte ocupați pentru că
se moare mult mai mult decât se naște și oamenilor le e frică să mai vină în spitale. În fiecare
seară la ora 7 mii de oameni ies în balcoane,
aplaudă și bat în cratițe de bucătărie. Asta cică
pentru cei care își riscă pielea în linia întâi.
Nopțile sunt în general liniștite la sala de
naștere, dar e greu să te odihnești. Salvările urlă →
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Casa e timp

De ce? Pentru că

Stewardesa îmi spune că nu stau pe locul meu
Litera F e la fereastră, rândul 33 mult mai în spate
Vă rog să mergeți acolo unde ați fost destinat
Locurile cele mai bune se plătesc și toate sunt luate.

Și de ce acel pentru că?
Și acel pentru că de ce?
Prin de ce și pentru că.
Scara-n sus ca poezia
scara-n jos ca proza.
De ce e puț de oglinzi, nu are terminus
cum nici pentru că nu are. Sunt gnoză.
Atunci de ce se bate atomul cu ce conține?
De ce și pentru că sunt gnoză.
Ce nu întreabă și ce nu răspunde
n-au rost nici nu există.
Inexistentul ne e indiferent.

Mă întorc acasă peste treizeci de ani
Cu pașaportul expirat de câteva ori dar acum valabil pe viață
În fotografia digitală seamăn cu colega mea din ultima bancă
Pe vremea când la florării se vindeau crizanteme de plastic
Și borcane cu piure de spanac
O lume falsă, doar trupul tânăr era adevărat.
De pe fereastra ovală apusul de soare
Pare un cartof dulce zdrobit cu furculița.
Sclipesc primele stele pe bolta încovoiată
Sub orizontul meu de așteptare.
Nici vorbă, îmi spune vecinul de scaun,
Sunt avioane, ori poate sateliții lui Musk
Plecați cu burta în jos la plimbare.
La graniță un ofițer mă întreabă direct:
Cât stați la noi? Sau v-ați întors?

Două feluri de-a muri
Vrei să mori în somn sau hiperconștient?
Fricoșii zic în somn că acolo nu-i durere.
Budiștii zic că viața e gândul la tot ce există.
Dacă mori superconștient revii om înțelept.
Bineînțeles nu poți evita durerea.
Din somn nedureros ajungi nedumerit într-un
univers complex și viu în care nu te recunoști.
Durerea pentru somnoroși e fenomen adult.
Budiștii dimpotrivă o pun la început
și de acolo se scufundă în cunoaștere
până-nțeleg de unde au venit și unde se duc.
Adormiții dorm pe veci dacă au noroc. ■
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Taxiul intră pe strada copilăriei. Șoferul își face o cruce
Cu geamul deschis. Din curtea bisericii latră un câine străin.
Nu vă prindeți centura, totul aici e permis.
Oprește și mă lasă în fața unei farmacii.
Poate m-a dus la o adresă greșită. Unde e casa?
Amintirile au trebuit îngropate, îmi spune
Au crescut buruieni pe ruine.
Casa nu e locul unde ai dormit peste noapte,
Casa e timpul când puteai fi fericit din nimic. ■

→ continuu iar anunțurile în difuzoarele de pe cu nou născuții. O gravidă cu Covid19 a stat în așteptând ore întregi la niște cozi uriașe undeva
culoare de Cod99 se țin lanț. Cod99 înseamnă
că i s-a oprit cuiva inima iar cei cu Covid19
nu mai pot fi resuscitați. Timp de trei săptămâni, prin martie-aprilie, aceste anunțuri erau
un coșmar pentru că erau aproape continuu.
Numărul lor a scăzut treptat acum și au apărut
anunțuri optimiste care spun că „Un alt pacient
cu covid a fost externat cu succes”. După anunț
urmează prima parte din melodia Lean on me
cântată de Bill Withers și Stevie Wonder. N-am
s-o mai pot asculta niciodată. Încerc să ies cât
mai puțin din camera de gardă și când o fac
trec printr-un întreg protocol de dezinfecție a
mâinilor, schimbarea măștilor etc.
Când o femeie naște sau trebuie să fac o
cezariană îmi pun o mască specială de cauciuc,
cu filtre, ca în armată, când ne învățau cum să
ne protejăm de gaze toxice. Mulți colegi s-au
îmbolnăvit, unul a murit și altul a dus virusul
părinților, care s-au dus la o zi unul după altul.
Unii au fost aproape obligați să vină la lucru
știindu-se infectați, cu condiția să nu aibă febră
timp de 72 de ore și să poarte mască. Am avut
multe gravide infectate, dar la cele mai multe
am aflat rezultatul doar după ce au plecat acasă

spital peste 6 săptămâni. La internare fetusul
avea 24 de săptămâni, limita viabilității. După
o săptămână a ajuns pe ventilator, în comă, apoi
pe dializă pentru că în afara inimii niciun organ
nu-i mai funcționa. Într-o noapte când părea a
fi ultima ei noapte, iar eu eram de gardă cei de
la terapie intensivă, m-au chemat să mă întrebe
dacă voi veni să fac o „cezariană postmortem”.
Așa ceva trebuie făcută în primele 5 minute
după decesul mamei, pentru a salva fetusul. Am
făcut-o de două ori în 30 de ani, dar nu pentru
un copil atât de prematur. Toate nopțile care au
urmat păreau a fi ultima ei noapte, dar am decis
să nu scoatem copilul afară decât după 28 de
săptămâni, dacă le apucă. Și le-a apucat. Acum
două zile femeia a fost externată din spital pe
ușa din față cu presă și televiziune și toți cei
care au îngrijit-o în jur. Copilul e bine și el. A
fost, cred, unul din cele mai disperate și mai
neașteptate cazuri de Covid19, o boală pe care
lumea o învață din mers.
Niciunul dintre noi, personal medical, nu se
poate testa în spital, decât dacă e internat. Probabil că dacă ar face-o spitalul ar rămâne fără
personal peste noapte. M-am testat de două ori

în Queens sau Brooklyn. Deocamdată sunt
negativ și continui să am o atitudine pozitivă.
Până ieri, 4 mai, când ni s-a spus că numărul
morților va continua să crească în jur de 3000
pe zi. Dacă în spitalul în care lucrez nu se mai
moare, atunci unde se întâmplă tot carnagiul
ăsta? Și toți mor numai de Covid? Unde au
dispărut toți cardiacii, hipertensivii, canceroșii,
accidentele, înjunghiații, împușcații, drogații
etc.? Se pare că doar pe sinucigași se mai poate
conta. În Australia numărul lor a crescut cu
50%, deși Australia e o țară veselă și optimistă.
Scriu din gardă și în spatele spitalului mai
avem doar un frigider din cele patru aduse de
camioanele morții în martie. Astăzi au fost
doar patru Cod99-uri, iar femeile continuă să
rămână gravide și să nască. Pe la trei noaptea
m-au chemat urgent la sala de naștere. Adormisem profund, am sărit din pat și m-am
repezit pe ușă. În sala de naștere toți se uitau
la mine ca la un extraterestru. Am realizat că
uitasem să-mi pun masca, boneta și tot restul
echipamentului de protecție, de parcă intrasem
brusc într-un fel de normalitate. Sper cu fiecare
săptămână să se termine toată nebunia asta. ■
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mediat ce am zărit cartea semnată de
Mineke Schipper pe raftul unei librării
(Să nu te căsătorești cu o femeie cu picioare
mari. Femeile în proverbe din întreaga lume, Ed.
Vellant, 2020), am decis, după un zâmbet larg,
că trebuie să o citesc. Titlul ludic și amuzant a
reprezentat doar o mică parte din decizie, care
a fost, bineînțeles, augmentată de posibilitatea
de a studia relațiile de gen și raporturile de
putere în cadrul unuia dintre cele mai durabile
segmente: proverbele. Dacă există ceva care să
condenseze misoginia, pasiunea, malițiozitatea, ironia sau chiar dezgustul, cel mai probabil
acesta este proverbul: într-o formă ușor de
enunțat, dar care înglobează un întreg tablou
al considerațiilor sociale și culturale, proverbul
nu este doar o practică recurentă a societăților
în genere, ci și o reminiscență a culturii orale
pe care ne bazam cu toții cândva. Poate tocmai
de aceea durabilitatea și persistența proverbelor
nu poate fi contestată în niciun mediu, fie el
rural sau urban, laic sau religios, intelectual sau
proletar. Pur și simplu, atunci când dorim să
punem punctul pe i, este inevitabil să nu apelăm
la un proverb bine ales și bine țintit pentru a
ilustra, fără un demers teoretic cronofag, tot ce
gândim despre un subiect anume.
Așa cum reiese și din titlu, proverbele din
cadrul volumului sunt adunate din toate colțurile lumii, iar semantica acestora demonstrează
un adevăr universal valabil: în nicio parte de
pe mapamond, femeile nu sunt privite ca egalele corespondentului masculin – proverbele
pot ilustra uneori (în puțin cazuri) superioritatea lor, de cele mai multe ori, inferioritatea,
însă niciodată egalitatea. Lecturând volumul
însă, putem descoperi cu facilitate similitudini
pe care nu le bănuiam înainte între resorturile care guvernează, de exemplu, gândirea
locuitorilor din Papua Noua Guinee și cea a
locuitorilor Italiei sau Olandei în ceea ce privește actanții feminini, chiar dacă legile acestor
state în privința egalității de șanse diferă foarte
mult. Gândirea funciară, ancestrală cu privire
la statutul actantelor feminine rămâne, totuși,
neschimbată la nivelul culturii populare.
Munca de culegere a acestor proverbe a durat
mai mult de 15 ani, așa cum dezvăluie autoarea și provin din peste 240 de limbi și de pe
toate continentele – este, într-adevăr, o muncă
uluitoare și laborioasă, dar și extrem de percutantă cu privire la rolurile pe care le atribuim
în societate diverșilor actanți.
După cum notează autoarea, cele mai multe
proverbe sunt facil de înțeles, altele au nevoie
de explicații adiacente, și acesta este și motivul
pentru care volumul nu se limitează la a fi o
simplă adunare de proverbe înșirate pe sute
de pagini: ele sunt grupate tematic și explicate în amănunt, acolo unde este cazul, prin
intermediul similitudinilor, diferențelor, prin
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Femei și paremiologie
intermediul apelului la surse istorice sau antropologice cu privire la mitologia sau cutumele
unei țări care, evident, sunt intrinseci anumitor proverbe, determinând un anumit grad de
dificultate în comprehensiunea acestora, însă,
odată înțelese, își regăsesc rapid un corespondent semantic în cultura receptorului.
După cum notează și autoarea: „În stilul lor
concis și memorabil proverbele dezvăluie feluri
în care se poate vedea viața. Muzicale, directe
și sincere, acestea nu reflectă doar unicitate
culturală, ci și aspectele comune împărtășite de
întreaga lume pe tot parcursul
istoriei, grație faptului că
suntem cu toții echipați cu
un corp fie de bărbat, fie
de femeie. Oamenii au fost
programați ca bărbați și
femei în mare parte fără să fie
conștienți de aceasta. Mesajele
proverbiale reprezintă un
instrument excelent pentru
a evalua în ce măsură
continuăm să înghițim,
individual și social, aceste
idei încăpățânate sau dacă
am ajuns să ne uităm la lume
altfel decât o priveau strămoșii
noștri. Conștient sau nu, cu
toții am fost influențați de astfel de mesaje, în
ciuda diferențelor locale și regionale, respectiv a
evenimentelor și schimbărilor istorice”.
Unele proverbe inventariate sunt foarte
subtile la nivel semantic, sunt îmbibate de
cultura locului de proveniență și se limitează
la a fi descriptive, altele, din contră, sunt prescriptive, dictează norme care trebuie luate în
considerare și evidențiază o doză mai mare de
agresivitate și malițiozitate la adresa actantului
feminin. Explicațiile autoarei însă sunt formidabil de precise, instruite, empatice și, acolo
unde este cazul, ironice sau tăioase. Cele mai
multe dintre aceste proverbe pot fi înțelese pe
deplin doar în context, deși ideea centrală nu
este dificil de reperat. Dificil de sintetizat sau
înțeles sunt proverbele care nu sunt comunicate
oral; în anumite regiuni și locuri, proverbele
sunt comunicate distinct, prin intermediul
unor obiecte, culori, materiale, astfel încât,
dacă nu se oferă o explicație adiacentă, nu pot
fi înțelese de alți membri decât cei care fac efectiv parte din comunitățile respective. Autoarea
oferă exemple extrem de originale:
„În Africa mesajele sunt comunicate uneori
printr-un tip de fustă purtată de femei (fustă
numită și pagne, lappa, leza sau acoperământ).
Funcția socială pe care o are pagne este ilustrată de exemplul felului în care se desfășoară
certurile domestice dintre două soții ale aceluiași soț prin intermediul textilelor. De pildă,
dacă pânza este legată cu nodul la spate în loc

să fie în față, unde își are locul de obicei, aceasta
face referire la o vorbă care spune: «După mine
urmează o imbecilă» și o vizează pe cosoția
cu care soțul a hotărât să se căsătorească sau
cu care s-a căsătorit deja, în ciuda dorințelor
primei soții”.
Femeile fiote utilizează și ele o formă originală de a transmite mesaje soților – utilizând
capacele oalelor. „Populația fiote trăiește în
Cabinda, o enclavă a Republicii Angola. Capacele sunt folosite pentru a indica adevăruri pe
care femeile nu ar avea voie să le exprime verbal
față de soții lor. Capacele sunt
plăci rotunde cu diametru de
aproximativ optsprezece centimetri. Pe partea superioară
sunt sculptate în relief imagini
care exprimă un proverb sau o
zicătoare”. Dat fiind faptul că,
în această regiune, soțul și soția
nu mănâncă împreună, soțul ia
masa împreună cu clanul masculin, atunci când există certuri
sau divergențe, femeia alege din
colecția ei sau confecționează
un anumit capac pentru oală
cu care va acoperi mâncarea pe
care o trimite soțului, utilizând
acest mijloc de exprimare care
înlocuiește frunzele de bananier cu care este,
de obicei, acoperită mâncarea. Atunci când
bărbații descoperă că unul dintre ei a primit
mâncarea cu un capac special, încep discuțiile
și deliberările: „Ce, un capac special? Al cui e
și ce înseamnă? Soțul respectiv trebuie să mărturisească problemele și încep discuțiile. Ar
putea fi o problemă legată de lene, impotență,
zgârcenie, de frustrările sexuale ale soției sau
obiecțiile ei față de faptul că el își ia o a doua
soție. Dacă el spune că nu înțelege, un specialist
va analiza capacul și, în funcție de verdictul
acestuia, soțul va fi sfătuit de semenii lui. Acest
mijloc de comunicare foarte special are câteva
avantaje unice. De pildă, ea evită prima reacție
de furie a soțului, din moment ce nu va fi acolo
când ajunge mesajul la el. Pe de altă parte, el
este predispus să își tempereze reacția în fața
celorlalți membri ai clanului”.
Sigur, acestea sunt excepții culturale, cele
mai multe proverbe din volum sunt orale, nu
fac apel la alte obiecte, însă semnificațiile lor
dau notă despre frică, misoginie, iubire sau
frustrare, emoții și obiceiuri etern umane care
sunt astfel condensate într-o mică emblemă a
unui cod cultural; pentru toți cei interesați de
astfel de reminiscențe tradiționale sau curioși
cu privire la persistența anumitor practici
sau legi sociale, volumul semnat de Mineke
Schipper este efectiv o bijuterie. Mai mult, este
o lectură extrem de amuzantă, originală și, în
același timp, revelatoare. ■
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olumul monografic Ștefan J. Fay sau
Cercul care se închide (Ed. Școala Ardeleană, 2019, Cluj-Napoca) a fost dedicat
împlinirii a 100 de ani de la nașterea scriitorului.
Demersul de istorie literară aparține Doinei Rad,
o pasionată cercetătoare a fenomenului literar
din perspectiva restituirii unor profiluri importante prin monografii necesare pentru cultura
română: Eta Boeriu (2005), Viața ca rescriere.
Cella Serghi (2010) și Ștefan Fay sau Cercul care
se închide (2019). Monografia dedicată scriitorului ardelean, care va alege ca finalul vieții să îl
petreacă alături de fiul său în Franța, are valoare
din trei perspective: readuce în actualitate opera
și viața lui Ștefan J. Fay, recuperează și plasează în
context argumentativ documente literare inedite
și oferă perspectiva receptării operei scriitorului
în epoci diferite. Respectând cuvintele scriitorului ce se pot constitui într-un moto al vieții sale,
„mor doar cei uitați”, Doina
Rad rămâne consecvență prieteniei pe care i-a purtat-o,
alături de soțul său, scriitorul
și profesorul universitar Ilie
Rad, ardeleanului iubitor de
istorie a Transilvaniei, prozatorului și genealogistului
Ștefan J. Fay. În anul 2009
Ilie Rad publică un volum
inspirat de corespondența cu
Ștefan J. Fay, definit sugestiv
de Irina Petraș „cartea unor
întâlniri epistolare”. Actualul
volum scris de Doina Rad
nu este o cercetare aleatorie,
este o continuare a documentării despre viața și
opera unei personalități, pe care a cunoscut-o și
a cultivat-o prin cel mai generos și trainic gest,
cel al prieteniei. Sunt veritabile pagini de cronică
a familiei scriitorului care are un arbore genealogic impresionant, ce se desfășoară de aproape
un secol. Chiar și destinul scriitorului pare a se
derula în cercuri ce reprezintă câte o etapă de
viață. Doina Rad restituie într-un demers argumentat viața și legendele înaintașilor nobiliari
din ambele filiații, ceea ce a constituit și sursă de
inspirație pentru scriitorul Șt. J. Fay.
Reținem câteva episoade din multele semnificative din viața scriitorului, episoade care au
amprentat devenirea sa culturală. Din deceniul
trei Mircea Vulcănescu îi propune să sintetizeze
în fișe de lectură biblioteca sa. Astfel se înțelege
perceperea scriitorului de mai târziu ca secretar
particular al lui Vulcănescu. În casa acestuia i-a
cunoscut pe Mircea Eliade, Petru Comarnescu,
Constantin Noica, Cella Delavrancea. A fost
ucenic al lui Ion Jalea, un bun documentarist. A
debutat cu eseul Fata morgana în săptămânalul
„Universul literar”, 1940. În același număr publică
Ion Pillat, Ștefan Baciu și Constantin Noica.
Șt. J. Fay a fost prozator, poet, eseist. A scris
narațiuni ce au rezonat cu „proza obsedantului
deceniu”, de care însă nu s-a dezis. Șt. J. Fay exersează arta portretului prin care scrierile de mai
târziu vor excela. Prozele cu tematică istorică
au fost într-un evident crescendo valoric: Acea
noapte, acea zi de iarnă ’33 și La cina din nouă
sute șapte sunt axate pe momente dramatice din
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„Cercul critic”
al interiorității
istoria națională. Romanul Caietele locotenentului Florian (Ed. Albatros, 1983) a fost scris „cu
gândul la tatăl meu” și are ca sursă documentară
cele patru caiete de memorii, pe care inginerul
Florian Bogdan (devenit, la un moment dat,
locotenent) le-a notat la senectute.
Succesul romanului impune o perspectivă de receptarea a scrierilor lui Ștefan J. Fay,
perspectivă pe care Doina Rad o susține prin
selectarea unor declarații ale scriitorului cu
detalii inedite despre epocă și despre relațiile
de colaborare pe care scriitorul le-a cultivat.
Mircea Eliade va mărturisi
într-o epistolă că la citirea romanului și-a amintit scene trăite,
în copilărie, în timpul primei
conflagrații mondiale. Filosoful
îi scria lui Ștefan J. Fay: „Nu-ți
poți imagina bucuria, entuziasmul, dar și melancolia cu care
am citit, în afara admirabilei
D-tale scrisori din 10 oct., Caietele locotenentului, pe care le-am
găsit aici, la întoarcerea noastră
(după o absență de 5 luni), acum
vreo 12 zile. Caietele au declanșat o neașteptată anamneză:
aveam 9½ ani când România a
intrat în război. După cum ai aflat din Amintiri (care trebuiesc citite în românește…), am
fost martor la bombardamente, am văzut convoaie de refugiați, am asistat la intrarea trupelor
austro-germane (iar trei ani mai târziu, întâmpinam, cu flori și cântece, detașamentele aliate,
care soseau din Salonic). Îți mulțumesc că, înainte de a «schimba altă galaxie» (cum m-am
obișnuit să spun), m-ai proiectat încă o dată în
copilăria și adolescența mea…” (fragment din
scrisoarea inserată în volumul lui Ștefan J. Fay,
Caietele unui fiu risipitor, Ed. Humanitas).
Ștefan Fay va fi susprins de succesul romanului și îi va scrie prietenului Marcel Moreau:
„Caietele locotenentului au făcut avere – nu
pentru mine! Cartea s-a epuizat în mai puțin
de două luni. Cititorii au fost interesați de
punctele de vedere pe care le avansam în analiza faptelor diplomatice ale câtorva figuri
politice românești și chiar străine în timpul
primului război mondial. O reconstituire clădită pe cercetarea filosofiei diplomatice, cea
mai hotărâtoare pentru existența țării noastre
de-a lungul războiului (Ștefan J. Fay – Marcel
Moreau, Epistolar/Correspondance, București/
Paris. Traducere și prefață de Irina Petraș, Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005).
Am selectat aceste pasaje pentru a argumenta o perspectivă din care ar putea fi
interpretată monografia scrisă de Doina Rad.
Adeptă a demersului de redare a genezei creației cu asocierea de detalii din viața autorului
într-un parcurs diacronic, autoarea propune
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în subsidiar analiza receptării creației dinspre
centru spre periferie, dinspre nucleul subiectivismului spre receptarea de către lectori din
diferite epoci. Este poate ceea ce George Poulet
susținea în volumul Metamorfozele cercului
(Ed. Univers, 1987) că acest parcurs are în
centru autorul cu determinările lui (sociale,
temperamentale etc.) și care se răsfrâng asupra
operei, tendința fiind de explorare a determinărilor centrului. Traseul este de la centru la
circumferință și înapoi, în sensul de la creație
spre receptarea operei și asumarea de către
scriitor a reacțiilor celor ce au receptat opera.
Este „cercul critic”, în parte explicitat și de Șt. J.
Fay prin creația sa, și de Doina Rad prin interpretarea titlului pe care l-a dat monografiei:
„această dimensiune a existenței scriitorului, al cărui destin pare a fi acela de a închide
cercul câte unei etape de viață, supraviețuind,
pentru a deschide alte orizonturi menite să fie,
la rândul lor, împlinite” (din „Cuvânt înainte”).
Creația are un destin asemănător: este receptată de către fiecare generație, cu sensurile date
de circumstanțele sociale și culturale, și are
potențialitatea generării a noi abordări într-un
alt context istoric, cu altă generație de receptori.
Primul care face acest parcurs este chiar scriitorul prin memorialistică și epistolar. Apoi este
istoricul literar, care provoacă potențialitatea creației prin readucerea în prim plan a secvențelor
care generează plăcerea intelectuală a descoperirii ineditului documentului istoric. Un demers
meritoriu care se impune prin „metaforicitatea
antropologică în care centrul figurează interioritatea, raportul cu sine, în timp ce circumferința
acoperă exterioritatea”, cum sugestiv definea
această abordare Jean Starobinski în Prefața la
ediția a II-a franceză a Metamorfozelor cercului,
volumul lui George Poulet. ■
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CONCURS DE DEBUT

Se adresează celor care nu au împlinit 35 de
ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
semnate cu un motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis atașat manuscrisului. El
va cuprinde numele și prenumele concurentului,
data de naștere, adresa, numărul de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise,
până la data de 1 sept. 2020, pe adresa:
Revista – Editura Scrisul Românesc,
str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763
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afael Chirbes face parte din grupul
scriitorilor spanioli contemporani
care, fără a fi renunțat cu desăvârșire
la inovațiile formale sau la experimentele stilistice care au caracterizat proza anilor ’60-‘70,
manifestă tendința (care a părut multor critici
suficient de surprinzătoare) de a utiliza o serie
de procedee și strategii narative mai degrabă
tradiționale. Este evidentă, în cazul său, încă de
la primele romane, Mimoun (1988), En la lucha
final (1991) sau La buena letra (1992), și până
la o creație a deplinei maturități cum este Los
disparros del cazador (1994), o plăcere nedisimulată de a povesti completată la tot pasul și
în fiecare pagină cu un interes
marcat pentru istoria recentă
a țării sale, dar, deopotrivă, cu
efortul de a păstra vie memoria epocii cruntului război
civil care a afectat Spania la
sfârșitul anilor ’30 și, în egală
măsură, pe aceea a perioadei
care a urmat încheierii dictaturii franchiste.
Căci Rafael Chirbes construiește, în romanele sale,
destinele unor personaje ce
nu pot fi rupte de contextul
social și istoric în care trăiesc, istoria determinându-le,
în mare măsură, alegerile și
atitudinile, chiar și în viața personală. În acest
fel, cititorii săi vor avea în față, indirect, o vastă
panoramă a societății spaniole a ultimelor
decenii, scriitorul, spre deosebire de majoritatea contemporanilor săi, surprinzând (și) prin
tematică. Astfel, el nu se arată preocupat de
pretextele narative spectaculoase sau șocante,
nu descrie nici crime, nici neverosimile povești
de iubire, ingredientele consacrate ale succesului rapid de librărie, ci rămâne constant în
tentativa sa – mereu reluată în fiecare carte
pe care o publică – de a recupera amintirile
oamenilor cu privire la o perioadă istorică bine
determinată în Spania, perioadă care a început odată cu confruntările fratricide care au
sfâșiat această țară și ale cărei sechele mai pot
fi identificate și în prezent. Avem de-a face cu
o societate care a fost silită să adopte strategia
dedublării și a disimulării în fața pericolelor
reprezentate de aparatul de represiune și de
propagandă al regimului lui Franco, cu un
întreg univers uman dominat de oportunism
și ipocrizie, cu o serie de false valori ridicate
la rangul de etalon pentru o întreagă epocă. În
ciuda tuturor acestor elemente, Spania aceleiași perioade nu a fost lipsită nici de exemple
impresionante ale curajului și sacrificiului de
sine, de autentice acte de rezistență ori de luări
de poziție și atitudini umane care s-au ridicat
deasupra strictelor condiționări ideologice.
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Duble standarde
și convenții sociale
Vorbind el însuși despre demersul pe care l-a
întreprins ani în șir prin intermediul romanelor
sale care l-au impus opiniei publice și criticii
de specialitate nu doar în calitate de autor de
marcă al prezentului, ci și de conștiință gata să
meargă până la capăt pe drumul descoperirii
adevărului, Rafael Chirbes afirma că a avut în
vedere, întotdeauna, nu doar domeniul strict
al istoriei, ci, chiar dacă uneori doar tangențial, și pe acela al unei „intraistorii”, în sensul pe
care îl dădea termenului Miguel de Unamuno.
Marea istorie devine, astfel, elementul exterior
de la care scriitorul pornește pentru a descoperi
adevăratele efecte ale evenimentelor (petrecute
într-un moment bine determinat) la nivelul conștiinței
individuale, singura capabilă
să evalueze urmările marilor
momente ale devenirii unei
anumite geografii spirituale.
De aici, desigur, importanța pe care o capătă memoria
și actul însuși al rememorării
pentru toți protagoniștii lui
Chirbes, fapt evident mai cu
seamă în romanul din 1994,
Împușcăturile vânătorului.
Personajul central este Carlos
Císcar, care simte că își trăiește ultimele zile ale vieții în
casa sa elegantă din Madrid,
o casă plină de amintiri de familie, care, însă,
nu-i place deloc și pe care nu a considerat-o
niciodată un cămin, ci doar semnul succesului său și al ascensiunii rapide pe scara socială.
Căci, venit din provincie în anii care au urmat
Războiului Civil, Carlos, fiul unui modest muncitor republican, are nu numai o carieră la care
să viseze în față, ci și o tânără soție alături. Iar
Eva, aleasa sa, este nimeni alta decât fiica fostului său angajator, cunoscut pentru opoziția cu
care privise relația fetei cu ambițiosul servitor
al familiei, devenit, treptat, și prieten al fratelui
Evei, infirmul Manuel, singurul care îi încurajează pe cei doi în planurile lor matrimoniale.
După ce se stabilesc la Madrid, Carlos și
Eva sunt ajutați de câțiva cunoscuți și, în scurtă
vreme, ajung la o prosperitate la care, anterior,
nici măcar nu îndrăzneau să viseze. Însă, pe
nesimțite, afecțiunea lor se fisurează, căsnicia le
devine din ce în ce mai formală, Carlos își risipește energia în aventuri amoroase mai mult sau
mai puțin întâmplătoare și preferă să-și trăiască
viața prin luxoase camere de hotel mai degrabă
decât în casa din Madrid, cea pe care o simte
străină și neprimitoare, mereu plină de invitați ai Evei, oameni atât de simandicoși, încât
nimeni nu se simte în largul său printre ei... Iar
când, finalmente, cei doi vor încerca să ia de la
capăt viața de cuplu și să o trăiască într-adevăr
împreună, vor realiza, chiar si fără a recunoaște

vreodată, că e mult prea târziu; în plus, toate
lucrurile esențiale vor rămâne nespuse între ei,
moartea Evei de pe urma unei maladii neiertătoare adâncindu-l pe Carlos într-o deprimare
pe care nu o va putea depăși niciodată și pe care,
experimentând-o până la capăt, va aștepta clipa
finală. Sigur, existența lui Carlos exemplifică
perfect dublul standard al societății spaniole a
anilor dictaturii franchiste dar și ai epocii care
a urmat, a recuperării drumului către o democrație învățată de spanioli cam din mers și cu
poticnelile de rigoare. În plus, prețul pe care el
îl pune mereu pe minciunile considerate, practic, vitale pentru a-i menține familia „unită și
frumoasă” și a salva aparențele îi dezvăluie, la o
lectură atentă, și tragedia: de-a lungul celor mai
frumoși ani ai vieții, Carlos a câștigat tot sau
aproape tot ce și-a dorit sau și-ar fi putut dori,
însă a pierdut esențialul, și anume adevărul care
să facă să dureze dragostea lui și a Evei, și să dea
o consistență reală relațiilor pur formale pe care
le are cu copiii săi.
„N-am vrut să aflu, și totuși am aflat”, spune
chiar la începutul romanului Inimă atât de
albă unul dintre personajele lui Javier Marías.
Cuvintele acestea, care ar putea fi rostite de
numeroși protagoniști ai prozei spaniole a ultimelor decenii, fie că e vorba de creații ale lui
Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas sau Julio
Llamazares, i se potrivesc, poate, cel mai bine
lui Carlos Císcar din Împușcăturile vânătorului.
Căci pretextul de la care pornește demersul său
de rememorare a trecutului și încercarea sa de
a-l înregistra, prinzându-l în scris, este reprezentat de descoperirea, cvasi-întâmplătoare
a unui jurnal al fiului său, în care acesta își
exprima profundul dezacord cu modul de viață
și cu acțiunile tatălui, mult prea ocupat să câștige bani și să se ridice pe scara socială pentru
a avea timp să-și cunoască familia sau măcar
să stea de vorbă, din când în când, cu copiii
săi. Considerând că cecurile generoase acoperă
și nevoia de afecțiune, Carlos se înstrăinează
de toți ai săi și va realiza, dar numai atunci
când e prea târziu pentru orice, că nici luxul
pe care continua să i-l ofere Evei nu însemna,
pentru aceasta, nimic, tocmai indiferența soțului determinând-o să-și găsească pasagere clipe
de împlinire în aventuri trecătoare cu bărbați
pe care niciodată nu i-a iubit. Împușcăturile
vânătorului devine, astfel, dintr-o aparentă
narațiune intimistă, veritabilă reflecție nu
doar asupra societății spaniole prinse între
urmările nefaste ale practicării prea îndelungate a ipocriziei, ci deopotrivă asupra condiției
umane contemporane, a singurătății în cuplu, a
dificultății comunicării reale și chiar a imposibilității stabilirii unui dialog real până și între
membrii aceleiași familii. ■
Rafael Chirbes, Împușcăturile vânătorului. Traducere
de Maria Gabriela Necheș, București, Ed. RAO, 2018
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ndeva în Transilvania (Ed. RAO,
2019) de Mirel Taloș este un roman
tulburător, fără îndoială rodul unei
trude îndelungate și al unei meticulozități de
ceasornicar sau de bijutier. Căzând în eterna
capcană a intertextualității – pe care în ultimii cincizeci de ani, de când Julia Kristeva a
publicat Sèméiotikè, nu o poate ocoli niciun
cititor cu pretenții, căci „e greu să reziști la
farmecul legăturilor dintre cărți, chiar dacă
unele pot fi cu totul întâmplătoare”, cum
avertizează Umberto Eco în A spune cam
același lucru –, ne gândim la Numele meu
este Jamaica de José Manuel Fajardo, însă
doar pentru că autorul spaniol îi consideră
pe evrei, „campioni universali la a pierde”
necontenit de-a lungul istoriei, iar cel român
relatează „cea mai mare furtună asupra evreilor, din toate câte fuseseră: robia egipteană,
robia babiloniană, brutala ocupație romană
încheiată atât de aspru cu ștergerea de pe
fața pământului a Ierusalimului, apoi exilul
de atâtea secole, cu progromurile lui”. Ne
gândim de asemenea la Wladyslav Szpilman și la romanul său Pianistul, însă doar
pentru că și acolo e vorba despre urgiile
care s-au abătut asupra evreilor în cel de-al
doilea Război Mondial. La fel ca Pianistul,
Undeva în Transilvania relatează dureroase
și regretabile evenimente reale.
Însă Mirel Taloș s-a născut la mai bine
de treizeci de ani după evenimentele narate.
Scriitorul n-a inventat nimic, tot ce transformă în literatură s-a petrecut întocmai în
realitate. Din păcate. Faptele le-a luat din
documente istorice aflate în arhive publice și
din mărturiile urmașilor protagoniștilor, după
cum lămurește la început.
Romanul evocă evenimente care îi întristează pe toți românii: dictatul de la Viena,
sfâșierea țării, care nu cu mult timp în urmă
își încununase visul secular de întregire și
soarta tragică e evreilor din ghetoul de lângă
Șimleu-Silvaniei.
În prima parte, nu sunt multe indicii
care să anunțe grozăvia, se crede că „omul
e bun de la Dumnezeu”, în luna octombrie
a anului 1938 soarele învăluie pământul în
lumină duioasă și, în ciuda semnelor rău
prevestitoare, narațiunea curge suav, în
tihnă de femei care stau la taifas, povestindu-și una alteia necazurile, și de jocuri de
copii care folosesc în candoarea lor, fără
să-și dea seama, cuvinte „amestecate, românești, maghiare și idiș”, întrucât – după cum
notează tânărul Lazăr Klein în caietele sale –,
„români, maghiari, evrei, împreună sporesc
frumusețea dialogului existenței: culturile și
limbile se pun în evidență și se influențează,
înfrumusețându-se; mai mult, fiecare îl învață
pe celălalt, însușindu-și limba și cultura lui”.
Se deschid prăvălii, se fac lucrări la școală,

elevii învață împărțirile cu virgulă și citesc
povești, sătenii se duc duminica la horă și
timpul trece pe nesimțite, părinții se odihnesc
în cimitir, iar fiii lor și-i aduc aminte la un
pahar de vin între vecini care au credințe religioase diferite și în casele lor vorbesc limbi
diferite, dar se înțeleg perfect între ei și nu
pricep „de ce e atât de tulburată lumea”. În
înțelepciunea lor simplă, au înțeles bine că
„trebuiește să ții la țara ta cu oarecare aprindere, dar nu să pornești la război”, întrucât
„toate amarurile vieții sunt într-un război”;
războiul „este cea mai mare năpastă”.
Păcat că mai-marii lumii n-aveau timp
să le asculte conversația.
Căci, în vreme ce ei își
vedeau de treburile lor
zilnice, „norii negri ai urii
față de evrei să întindeau
în întreaga Europă”. Continentul începe să fiarbă,
căci „lumea s-a umplut de
patimă și s-a golit de minte”,
încât „nu mai pune preț pe
onoare, onoarea a devenit
o modă veche”, iar oamenii „se schimbă repede și
se potrivesc de bunăvoie
cu vremurile, pentru a se
furișa mai departe”, până
și copiii încep să priceapă
că zmeul va fura soarele și,
în mod imperceptibil și inexplicabil, totul se
năruie. Oroarea se cerne încet și sigur asupra
ținutului. De neoprit. Inexorabilă. În apusul
Europei, istoria „e scrisă de tancuri și de plutoane de execuție ale civililor”, încât în cele
din urmă se prăvălește cu toată greutatea ei
asupra bieților săteni din Transilvania, care
sunt conștienți că nu stă în puterea lor să abată
cursul evenimentelor și se trezesc deodată în
Ungaria, sub influență germană. Iar Hitler îi
urăște de moarte pe evrei. Frica învăluie orașul
„ca o ceață rece de toamnă”, încât, după toate
aparențele, „Dumnezeu nu-i va supraviețui
acestui război”.
Lazăr Klein, singurul personaj fictiv, „o
personificare a Rațiunii”, după cum avertizează autorul la început, încredințându-i
rolul corului grecesc de a comenta reprobabilele evenimente, este un iubitor de filosofie
și admirator al lui Seneca. Acest tânăr, neputând să-și explice circumstanțele propriei
existențe, notează într-una dintre scrisorile
pe care le scrie pentru nimeni, sau pentru
posteritate: „Unul dintre moraliștii francezi,
nu-mi amintesc acum care, spunea că nebunia se ia. Antisemitismul e o modă nebună,
dar, spre deosebire de alte mode, e mereu de
actualitate de două mii de ani, cu momente
de revărsare, cum e acesta. Întotdeauna va fi
antisemitism...” Ultimele cuvinte constituie o
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tulburătoare premoniție a tânărului.
Ceea ce urmează în roman știm cu toții
prea bine din cărțile de la școală: o crimă
enormă, nejustificată, repugnantă, nedemnă
de ființe umane, rușinoasă, împotriva evreilor, cărora nu le rămânea decât să închidă
ochii și să spere „că printr-un miracol se
vor trezi în altă lume”. Dar miracolul nu se
înfăptuiește, evenimentele din roman se precipită într-un vârtej fatal, urmând întocmai
și implacabil cursul celor din istorie. Mirel
Taloș le relatează gradat, cu o nebănuită
forță de sugestie, într-o vertiginoasă succesiune ascendentă și cumplită, umplând inima
cititorului de empatie, de
indignare și de păreri de rău.
Oricât de incredibil ar
părea, din narațiune nu lipsește delicatețea, întrucât
autorul filtrează uneori faptele
prin ochi inocenți de copii,
care simt pericolul, se tem și
se străduiesc în mod naiv, cu
puterile lor, să-și apere prietenii. Poate e o încercare a lui
Mirel Taloș de a atenua într-o
oarecare măsură grozăvia, din
deosebită considerație față de
cititorii săi, căci în prezent,
cu sensibilitatea noastră atât
de nouă, avem tendința de a
întoarce privirea, zguduiți, ca
să nu vedem hidoșenia istoriei. Încât, împreună
cu protagoniștii, vrem să credem că asistăm la
o ficțiune, la „o imensă dramă cu actori geniali,
cei mai geniali actori, care jucau atât de bine
rolurile groazei şi ale disperării”.
Evident că toate tentativele personajelor de
a-și salva prietenii evrei sunt zadarnice, după
cum ne amintim cu toții, abjecta mașinărie
înaintează fără ca niciun obstacol să-i poată sta
în cale, iar trenurile merg înainte, spre consumarea barbariei. Lazăr Klein sfârșește prin a
admite: „crezând în rațiune m-am înșelat, dar
m-am înșelat frumos. Credința în rațiune e cea
mai naivă dintre virtuți. Lumea va deveni un
cimitir al rațiunii și al omului”. Avea dreptate,
o bucată de timp lumea s-a prefăcut într-un
cimitir al rațiunii și al omului, dar până la
urmă rațiunea a ieșit triumfătoare.
Mirel Taloș nu greșește: este bine să ne reamintim evenimentele regretabile din trecut,
căci „istoria are parte și de regres, nu numai
de progres”, iar „cine nu își însușește învățătura
istoriei o trăiește din nou”.
De remarcat subtilele correspondances,
ieșite din niște flori ale răului cu mult mai
monstruoase decât și le-ar fi putut imagina
Baudelaire: Scrisorile către Lucilius ale lui
Seneca, Concertul pentru vioară de Mendelssohn și misticii pictați de El Greco, trei
vibrante manifestări ale spiritului oprimat. ■

Idei filosofice
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a începutul secolului al XVI-lea, umanistul și scriitorul Thomas Morus și-a
imaginat o națiune insulară diferită de
realitatea socio-politică a națiunilor vremii, dar
și de cea istorică anterioară. Produsul literar al
imaginației sale cu fond filosofic, cu scop politic și cu conotație etică îl reprezintă romanul
consacrat ulterior sub titlul de Utopia. Inventat
de eruditul nobil englez, termenul implică un
joc de cuvinte grecești cu dublu sens: poate
însemna atât ,,loc bun, fericit,” cât și ,,niciun
loc.” Pare a desemna teoretic un loc ideal, dar
care practic nu se găsește
nicăieri. În fond, locul idilic
pe care, după exilul biblic din
Eden, omul l-a tot visat și l-a
tot căutat, dar pe care nu l-a
regăsit, pentru că nu l-a construit dincolo de visuri, de
proiecte, de idealuri și iluzii.
În jumătatea de mileniu care
ne desparte cronologic de
idealistul umanist, termenul
pe care l-a inventat a devenit
sinonim cu viziunea himerică, cu idealul imposibil, cu
strategia fantezistă, aspirația
iluzorie ori starea irealizabilă.
Narațiunea lui Morus
descrie o societate izolată de
restul lumii, complet autonomă și cu un pronunțat accent pe ordine internă, disciplină
socială, egalitate între sexe, muncă obligatorie, proprietate comună, votul liber exprimat,
educație multilaterală și toleranță religioasă. La
începutul Renașterii, asemenea criterii etice și
socio-politice erau pe cât de avangardiste pe
atât de controversate, dar în modernitate au
ajuns să facă parte din viziunea filosofică a
două ideologii politice antitetice.
Prin lipsa proprietății private, prin diviziunea muncii, prin interzicerea călătoriilor în
exterior, printr-o ordine de tip etatist și prin
politica sa izolaționistă, statul literar al lui
Morus pare a se ralia avant la lettre la doctrina
istorică a socialismului. În schimb, prin ideile
de libertate de exprimare, egalitate de gen sau
toleranță religioasă și drepturi ale minorităților,
societatea insulară beletristică pare mai apropiată etic, filosofic și politic de valorile sociale
ale liberalismului. Or, omul de stat englez cu
viziune filosofică a amestecat cu o nonșalanță
sinonimă cu naivitatea aceste criterii socio-politice antagoniste în structura statului imaginat,
reușind astfel să realizeze o veritabilă utopie, în
accepțiunea modernă a termenului!
Dar, ca să consemnăm fidel adevărul istoric,
autorul Utopiei nu a fost singurul utopist din
analele literaturii cu conținut filosofic și substrat politic. Și nici măcar primul! Căci înaintea
lui, Platon descrisese deja în Republica cetatea
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Utopia
societății ideale
ideală condusă de filosofi și introdusese prin
dialogurile Timaios și Critias mitul Atlantidei
ca model socio-politic. Iar după el, Francis
Bacon a scris Noua Atlantidă și Tommaso Campanella a publicat Cetatea Soarelui, alte două
lucrări filosofice de tip utopic inspirate probabil
de Utopia precursorului Morus. Toate aceste
opere literare aveau ca numitor comun o serie
de criterii controversate din punct de vedere
etic sau specifice unor regimuri totalitare, deși
au trecut drept moderniste în epoca lor.
Idealul aprioric și abstract al perfecțiunii, unul care contrastează
flagrant cu imperfecțiunea empirică și concretă a
omului, pare a sta la baza
aspirației acestuia către un
stat perfect sau o societate
ideală. O aspirație etică, pe
care a transformat-o într-o
viziune filosofică cu veleități
de necesitate socio-politică.
O necesitate resimțită din ce
în ce mai acut, dar niciodată
satisfăcută! Poate pentru că
exigențele etice sau caracteristicile sociale și politice ale
unei ipotetice societăți ideale
(libertate absolută, drepturi
universale inviolabile, toleranță maximă, dreptate juridică, egalitate în fața
legii, lipsa oricărui tip de discriminare, accesul
tuturor la educație, respect mutual, responsabilitate asumată sau valori și interese comune)
s-au dovedit imposibil de pus în practică, adică
de-a dreptul utopice! Sau poate pentru că cele
care au fost aplicate deja în unele forme de
guvernământ pretins legitime, s-au dovedit
ineficiente, restrictive, coercitive ori chiar malefice. În unele cazuri, o viziune potențial pozitivă
n-a fost dublată de puterea necesară aplicării
ei, iar, în altele, concretizarea unei puteri discreționare n-a fost legitimată printr-o viziune
efectiv pozitivă. Viziunea filosofică fără o putere
reală rămâne doar un ideal abstract, în timp ce
puterea reală fără o ideologie rezonabilă devine
una eminamente totalitară.
Dacă în trecut idealul unui stat perfect a
fost unul mai curând teoretic, filosofic sau literar (deși Platon a avut o tentativă eșuată de-a-l
aplica în Siracuza tiranului Dionisos), în epoca
modernă a statului național unitar chiar s-a
încercat în mod repetat și concret implementarea lui în evoluția societății emancipate. În
sensul acesta s-au succedat prin istoria recentă
diverse filosofii și ideologii politice sau economice. Capitalismul, marxismul, liberalismul,
socialismul, naționalismul, etatismul, fascismul, nazismul ori comunismul. Toate au
încercat să-și impună propria optică socio-politică, toate au pretins că sunt pertinente, utile,

Eseu
eficiente, necesare sau adecvate firii umane și
societății în ansamblul ei. Dar toate s-au dovedit, măcar parțial, inadecvate și ineficiente în
raport cu scopurile vizate ori despotice sau
populiste în raport cu mijloacele uzate. În fond,
niște idealizări subiective și niște abstractizări
demagogice, care au provocat însă crize politice, sociale, economice sau etice concrete!
Niște crize ale umanității generate ineluctabil
de inerentele imperfecțiuni ale naturii umane
și de interese divergente. În felul acesta, idealul
statului perfect și a societății impecabile a
rămas o utopie filosofică, precum cea prezentată beletristic de Thomas Morus.
Și actualmente suntem în căutarea sau în
formarea societății ideale. Cel puțin așa se
presupune, de vreme ce idealul acesta nu a
fost încă atins! Suntem desigur liberi să visăm
la acest model social, chiar dacă nu există un
standard confirmat în acest sens și nici un
reper evaluativ consacrat. Dar poate că tocmai
crizele existențiale ciclice și variate reprezintă
reperul obiectiv prin care ne evaluăm corect
situația reală de pe traseul perfecționării
societății. Când societatea trece printr-o criză
politică, economică sau sanitară, ca cea pe care
o parcurgem acum, atunci își arată adevăratul
ei nivel de progres, emancipare, competență,
civilizație, moralitate și umanitate. Dacă criza
respectivă scoate la iveală iresponsabilitate,
incompetență, intoleranță, discriminare, abuzuri, impostură, ipocrizie, prostie, suspiciune,
panică, răutate, egoism, cinism, superficialitate, mediocritate, insensibilitate sau inimiciție,
înseamnă că normala criză a umanității este
de fapt o anormală criză de umanitate. Or,
într-o criză de umanitate, societatea nu poate
fi nicidecum una ideală. Pentru că societatea
suntem noi, indivizii unici și diferiți, care ne
complăcem tacit în imperfecțiunile comune! Și
care nu suntem capabili să construim practic o
societate ideală. Însă, din când în când, o mai
proiectăm teoretic în scrierile noastre idealiste.
Adică, mai creăm câte o utopie! Că, dacă nu
suntem oameni ideali, să fim măcar umaniști
utopiști! Precum antecesorul Thomas Morus. ■

Grafică de Gabriela Melinescu
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Cronică
literară

uxandra Cesereanu este o poetă care,
în România, nu mai are nevoie de prezentare. Una din vocile de mare forță
lirică, cu o puternică angajare civică și culturală. Formată la admirabila școală echinoxistă a
anilor optzeci, redactor după anii 1990 al revistei de cultură clujene, „Steaua”, cadru didactic al
unei universități de europeană ținută, Ruxandra
Cesereanu promovează în literatură idealurile
de înnoire ale generației optzeciste, epurată de
zgura unor închiderile textualiste. Este unul
dintre optzeciștii eliberați aproape exemplar din
siajul sau magmele generaționiste, cu o inteligență stilistică remarcabilă, cu aptitudini native
spre inovare și contingența culturală.
Scrierile sale eseistice sunt de-o modernitate, inteligență științifică și stilistică de cele
mai multe ori delicioase; indiferent de registrul
plastic în care se angajează, acțiunile autoarei
sunt ample, ambițioase, articulate și practice,
în toate ipostazele lor reușite, ținând în echilibru raționalitatea cu sensibilitatea estetică
atent distilată. Nu se implică în mize neesențiale – chiar și atunci când demersurile sale se
dezvăluie în evantai pe terenul experimentului
și deconstrucției. Aceste aptitudini au deconcertat, unii suspectând în angajamentul său
poetic urme didacticiste: nimic mai inexact;
acest intelectual are un sănătos instinct stilistic,
iar angajamentele creației sale sunt dezvoltate
pe substratul unei vocații poetice autentice.
(Pomenim aici doar reușitul proiect Submarinul iertat, poem-roman scris în colaborare cu
Andrei Codrescu, ediție de lux de 150 de exemplare, cu ilustrații color, Ed. Brumar, 2007.)
Activitatea sa culturală trădează un impuls
de conciliere a perspectivelor adverse; de
armonizare a discursurilor diverselor generații, încrezătoare în esențialitatea până la urmă a
mesajului și finalității plastice, căci autorul are,
dincolo de abilitățile și darurile spre experiment,
orgoliul și aptitudinile spre soluția esențială.
Investiția în poezie este, la acest intelectual,
una vitală, deși nu în mod explicit declarată,
excedând închiderile raționalității, vizând
ultimativitățile propriei înțelegeri și existențe.
Miza aceasta este vizibilă în ultimele sale două
volume de versuri: California (pe Someș) (Ed.
Charmides, 2014) și Scrisoare către un prieten
și înapoi către țară (Ed. Paralela 45, 2018).
California (pe Someș) nu este construită în
jurul unei geografii simbolice, așa cum la un
moment dat critica de receptare a calificat; sau
în orice caz, nu aceasta este miza sa principală
(titlul mai degrabă induce în eroare decât ar
sugera ‒ receptarea acestei cărți aproape s-a
lăsat înșelată de falsa sugestie).
Spre deosebire de alte volume de poezie, în
care energiile contingente sunt manifest eliberate, această carte pare atașată de autoare cu o
anume pudoare, sub austeritatea tehnicii poetice. Mizele acestei cărți sunt așadar puternice,
ele țintesc spații poetice intime și profunde,
iar aparatul stilistic angajat este divers, tenace,
aproape cuceritor. Nimic mai inexact decât
punerea acestui volum sub semnul unei poeticități senzoriale. Acolo unde există, se manifestă
la interfețele unei senzitivități surrealiste,
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Țară imperfectă,
ziduri de gelatină
proces ținut sub control cu o inumană ascetică și luciditate de autor care, stăpânitor al
instrumentarului și tehnicilor poetice, ține să
își păstreze luciditatea până la sfârșit, într-un
fel de savoare ascetică a emoției.
Nu poate trece neobservată schimbarea
registrelor și instrumentelor poetice; ea se produce deseori chiar în cursul aceluiași poem, fie
ca nevoie de acoperire cu timbre, voci și perspective alternative a acestei materii poetice
sensibile, fie ca evadare dintr-o atroce suferință
pe care autorul o livrează pe cât
posibil controlat. Construcția
simfonico-poetică e fragmentată
prin tehnici poetice energice, de
clivaje spațio-temporale, prin
care se reafirmă o prezență auctorială difuză. Prezența lucidă
a conștiinței, alături de dezinvoltura intervenției stilistice de
forță pot fi marca acestui volum
care încântă la tot pasul cu
poezie: „Bucăţi de oameni circulau la periferii,/ corpurile se
rarefiaseră printre bulinele de
confetti,/ pieile miroseau a haine
de vată./ Dincolo de obiecte, creierul era insolubil,/ o mogâldeață pe un doc părăsit.” „Pachetele
de ţigări funcţionau ca un prezervativ social./
Clădirea Universităţii era acoperită de graﬃti,/
umezeala literelor vindeca boala scrisului./
Hotel California pe Someș era străbătut de
triciclete și prichindei./ Cioclii se găseau doar
în casele părăsite.” „Și atunci am știut:/ marsupiile noastre îi vor adăposti pe viețuitorii din
noul ghetto/ și astfel ne vom întregi fotografiile
de familie./ Noi suntem cei ce dorm în parcări
matlasate./ Nu mai există minuni xeroxate…”
Spre deosebire de California (pe Someș),
volumul de poeme Scrisoare către un prieten
și înapoi către țară este vizibil antrenat în contingență, în istorie, în conștiința imediatului.
Poemul este mai mult decât un manifest, o eliberare a vocii colective, o simplă exorcizare, așa
cum autoarea însăși declara. Relația cu istoria
se contaminează (prin aspirația la esențializare), de un soi de sacralitate.
Poetul se lasă cuprins de pathos ca de un
descântec, chiar dacă inițierea pare a fi începută
deliberat, cu revoltă și luciditate. Dezinvoltura cu
care se produce această angajare, lipsa de complexe
în gestica și acțiunea stilistică sunt de asemenea
remarcabile: își găsesc resursele în autenticitatea
vocației poetice, una care, vorba lui Rorty, dă
de seamă de locul nostru în lume cu mai multă
acuratețe decât raționalitatea, fie ea și academică.
Cartea e, așa cum însăși autoarea declara, „un
poem manifest de tip mozaic sau puzzle, care
folosește, parțial, procedeul colajului și metoda
jam session. Cu istoria României nu te joci, mai
ales cu latura ei tragică, dar poți construi un
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poem flower-power, cu inserturi de graﬃti, cu
cântece stradale, sloganuri, toate calchiate pe o
pânză (de fond) liturgică.“ Ceea ce nu poate face
raționalitatea istoriei, duce la bun sfârșit poetul,
capabil prin vocația sa contingentă să releve un
alt tip de esențialitate, chiar dacă energiile își
au sursa în deconstrucție. Una care pleacă de la
gesturi simple, virulente, concrete, ca gaura din
drapelul unei revoluții prin care se extirpează
simbolul, se exorcizează răul și se clamează eliberarea oamenilor și a limbajelor; căci așa încep
oamenii lucrarea lor de libertate,
prin schimbarea a ceea ce au ei
mai la îndemână (dar și esențial)
a limbajelor, prin distrugerea
soclurilor și semnelor: „țara e ca
o jupuitură acum,/ dar dincolo
de piele nu se mai vede carnea,
ci un drapel găurit/ care miroase
a vechi și bătrân./ tu ești captiv în
oasele tale craniene/ iar țara stă
lângă noi ca un cățel părăsit.”
Ceea ce autoarea numea
„depresia de țară” – un sentiment de neputință al generațiilor
pe care poetul îl preia ca un diapazon sensibil ‒ este exploatat cu instrumentele
deconstrucției, pentru a fi reașezat apoi în
familiare matrici; dincolo de energiile și furia
revoluților, a înlocuirilor, reconstrucțiile sunt
mai legate de tradiționalitate decât te-ai aștepta:
„depresia de țară se poate preschimba oricând
în depresie personală,/ iar Mr. Hyde are o șapcă
de proletar,/ arată ca un căpcăun cu buze din
fibre de sticlă./ deci i-ai vestit pe cei adormiți
așa cum scrie într-o evanghelie interzisă?/ sau
țara noastră e chiar substanța/ din care somnul
cleios își confecționează notele muzicale?
Istoria recentă, aidoma prezentului, este un
material indigest, înspăimântător, pentru că îi
lipsesc cuvintele și de aceea opune rezistență la
judecată. Prezentul este insuportabil în absența
acestui metabolism la care Poetul se angajează:
el furnizează învelișul vizibil, gramatica, articulațiile ca unei ființe care capătă astfel prin
ochiul și descrierea lui, substanță și fiziologie.
Iată de ce acest volum de poeme este mai
mult decât spune autorul însuși (dintr-o concedată modestie), un simplu exercițiu terapeutic,
de exorcizare a istoriei. Este metabolismul epuizant care face posibil realul, îl construiește din
substanța propriei existențe. „nu e nevoie de
armătură ca să dărâmi un zid de gelatină,/ când
țara e imperfectă și casele pentru autiști se desființează./ așa îi șoptește Hydess lui Mr. Hyde, lângă
oasele craniene ale unui popor./ misionarii ne
salută prin mailuri în numele lui Iisus,/ din toate
colțurile pământului,/ ca să ne preschimbăm în
slujitori vestiți/ dacă izbutim să spargem pușculițele din gânduri./ de după geam, țara se vede
ușoară ca fulgul în iarna cu miros de plăcintă.” ■
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Poeme

Prima întâlnire
Oare noi ne-am întâlnit vreodată
În lumea asta
Spune-mi tu unde
Când
Eu am uitat
Aș vrea să ne amintim
Doar dacă vom mai fi împreună
Dacă și tu mai vrei
Am îmbătrânit și uit mult
Și prea ușor în ultimul timp
Nu pot uita însă
Clipele când nu mai veneai
Era prima noastră întâlnire
Ploua și era atât de frig
Doar sufletu-mi era la fel
De fierbinte ca nisipul
Pe care ne-au pășit cândva pașii
Am rătăcit în viața asta
Cu gândul să acumulăm averi
Crezi că a meritat...
Am fost pierduți în neant cum ne sunt
Viețile noastre astăzi
Aș vrea să te mai revăd
Uneori
Să te rog să nu mai întârzii la întâlnirea
Cu viața care vine
După ce ne vom mai vedea
Poate
Odată cândva nu știu unde și când
Doar atunci când vei vrea tu
Să ne mai ținem în brațe

Doar o singură dată
Nu mai mult decât o simplă eternitate
Va veni o tăcere de dimensiunea Universului
Atunci unde am să te mai întâlnesc
Eu nu mai știu spune-mi tu dacă poți
Iubita mea nu-mi răspunde
Ne plac diamantele dar nu ne dăm seama
Ne naștem primind în dar
Cel mai prețios nestemat
Dat nouă cu împrumut
Pe care nu-l prețuim nicicând
Iubirea.

O zi... o noapte
O noapte
ce urmează ziua pășește
de departe
Șoapte
pierdute se aud în dialoguri sumbre
Umbre
acoperă pământul ca un imens
deșert incert
ultima pată de lumină tainic dispare
Oare
de ce se împarte lumea în zi și noapte
Poate ziua e viață
sau tumultul ce curge în torente
Momente
învăluite în misterul umbrelor e noaptea
Atâtea stări și doar lumina face diferența
Aparența ne înșală privind liber
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Dan Duțescu –Ploaia

cu ochiul
Albul sau negrul în care universul apare
Dispare
fiind extrem de efemer și atât de relativ
Motiv pentru care neantul este
infinit
Nedefinit
când după noapte vine zi
Zi ce așteaptă o altă noapte
Șoapte... mai vine o zi
Și iar o noapte.... ■
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Actorii Cristi Avram și Silvia Popovici alături de prof. Florea Firan
la Accademia di Romania din Roma (1982)
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Un Frankenstein teatral
fără bariere

upă ce scena teatrelor s-a întunecat și a rămas stingheră, fără puls,
până când ce știam drept firesc se va
întoarce, teatrul s-a născut a doua oară. În afara
ei. Pentru că arta nu rămâne captivă în limitele unui spațiu, teatrul a ieșit de dincolo de
cortină și s-a așezat în fața noastră cu naturalețe, dincolo de un ecran. Scriam, la începutul
pandemiei, despre cum echipa Teatrului Național „Marin Sorescu” și-a reinventat mesajele
și a început să joace și să se joace pe rețele de
socializare. Actorii și regizorii își beau cafeaua
cu spectatorii, pe Facebook, piese de antologie sunt readuse la viață, disponibile pentru
teatrofilii dintr-o generație nouă, dar și pentru
nostalgicii care au avut șansa de a le vedea la
vremea când se jucau.

Scriam că pandemia ne-a adus în sufragerie
piese din țară și din afara sa. National Theatre
din Londra publică în fiecare joi seara o piesă
din repertoriu pe canalul Youtube. Spectacolul rămâne disponibil timp de o săptămână,
cu acces gratuit și opțiunea liberă de a face
donații. După primele două spectacole distribuite online, National Theatre primise 100 000
lire sterline din donații. În seara în care a avut
loc premiera „online” a piesei Frankenstein,
adaptare de Nick Dear după Mary Shelley,
în regia lui Danny Boyle (cunoscut pe întreg
mapamondul mai degrabă pentru filmele sale)
donațiile pentru teatrul londonez curgeau.
În două zile, piesa strânsese peste 1 milion
de vizualizări. Iată cum, deși au fost închise
pentru public, teatrele au fost deschise pentru
o lume întreagă.
Personal, sunt un spectator al teatrului din
sală. Recunosc că teatrul privit pe un ecran
are limitele sale, uneori atât de mari încât mă
fac să renunț la vizionarea unor piese unanim

apreciate. Emoția trece greu
de ecran când canalul de
comunicare originar este
dublat de încă unul, care
depreciază conexiunea
publicului cu actorul, care
denaturează, adesea, atmosfera, pierde magia undeva
prin fibra optică. Dar spectacolul lui Danny Boyle a
reușit să treacă testul ecranului. Pentru câțiva oameni
din breaslă, a făcut-o prin
tehnica extraordinară, prin detaliile montării, prin execuția ireproșabilă a spectacolului.
Dar s-a împotmolit, totuși, la emoție. Pentru
mine, emoția a reușit să răzbată, uneori chiar
cu o neașteptată forță, precum în scena în
care Creatura descoperă frumusețea lumii, în
care muzica, lumina și interpretarea converg
într-un climax al umanității dinăuntrul unei
făpturi care nu era menită să simtă.
Cum a reușit Frankenstein să treacă testul
ecranului? În primul rând, prin înțelegerea
importanței covârșitoare pe care o are cinematografia, atunci când teatrul întâlnește
ecranul. Bineînțeles, experiența de film a regizorului Danny Boyle își spune cuvântul, căci
Frankenstein este filmat fără cusur, beneficiază
de cadre menite să transmită, să surprindă și
emoție, și tehnică, și poveste. Dacă spectacolul ar fi fost filmat cu un cadru general, una
sau două-trei camere fixe, cum se întâmplă
adesea pe la noi, unde teatrele încă nu pun
accentul pe importanța filmării și nici nu au
tehnica necesară pentru filmări de excepție,
e foarte probabil ca intensitatea lui să se fi
cernut. Și felul în care este filmat ar trebui să
fie un exemplu de luat în seamă pentru toți cei
care înțeleg că instituțiile de teatru pot reînvia prin streaming-ul online al spectacolelor,
depășind granițe și depășind numărul limită
al spectatorilor care pot încăpea într-o sală.
În privința interpretărilor actoricești, se
remarcă, desigur, Benedict
Cumberbatch, care este
extraordinar atât în rolul
Creaturii, cât și în rolul lui
Frankenstein, căci Boyle a
avut ingenioasa idee de a
schimba rolurile, oferind,
astfel, două variante de
spectacol. Este și o metodă
inspirată de a stimula
audiența să revină asupra
spectacolului, stârnită
de curiozitatea de a face
comparații între interpretările celor doi actori care
joacă, pe rând, rolurile
principale: Cumberbatch
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și Jonny Lee Miller. Amândoi au fost recompensați cu premii pentru interpretările lor
alternative. Cumberbatch rămâne, însă, mai
pătrunzător în ambele ipostaze cu ajutorul
carismei sale inconfundabile, deși Jonny Lee
Miller este deopotrivă talentat și, pe alocuri,
poate chiar mai uman. În schimb, tatăl lui
Frankestein și logodnica sa nu mi-au părut
foarte percutante.
Scenografia, în schimb, este impresionantă,
iar luminile sunt demne de menționat, instalația de becuri cu filament a lui Bruno Poet fiind
un spectacol în sine.
Dar marele merit al spectacolului de
teatru, răsfrânt din Frankenstein, este al
spectacolului de sală perfect adaptat pentru o
experiență cinematografică. De fapt, Frankenstein este un sincretism perfect între teatru și
film, un melanj demn de replicat. Căci, comparat cu alte spectacole de teatru, nu doar
autohtone, ci chiar producții ale aceluiași
National Theatre, Frankenstein se remarcă
puternic prin această capacitate de a transcende scena fizică. Antoniu și Cleopatra, de
pildă, o altă piesă distribuită pe Youtube, cu
un alt actor din cinematografia mainstream,
Ralph Fiennes, nu reușește la fel de iscusit
acest lucru. Cel puțin pentru unii, printre care
mă număr și eu, spectacolul nu a reușit cel
mai important obiectiv: să țină publicul în
fața unui ecran. ■
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untem după mai bine de trei luni de când
nevoia noastră de întâlnire cu arta spectacolului s-a împlinit departe de ambianța
sacră a scenei și de sălile în care, ca în catedrală,
umăr lângă umăr și emoție alături de o altă
emoție, ne bucuram de acele clipe magice de
adevăr artistic și uman ivite împreună cu sentimentul infinitului. Teatrul, dar mai ales teatrul
cel mare, teatrul cu majuscule, s-a mutat pe
micile sau foarte micile ecrane. Cât va dura acest
desant este greu de prevăzut. O scurtă privire prin
„tunelul timpului”, mărturisitoare retrospectivă
de bucurie, din mulțimea celor văzute pe sticlă,
poate avea darul de a ne încărca și ea cu răbdare și
speranță, alimentate de valoarea teatrului românesc și de puterea lui de a se reinventa neîncetat,
prin clipe de grație, clipe vecine cu eternitatea.

Trăind cu virusul
și în Germania, la Remscheid, la reprezentația
cu Phaedra (Leni Pințea, în rolul titular), spectacol ovaționat pe numeroase scene din Europa,
sau cu prilejul megaspectacolului cu Danaidele,
pregătit tot la Craiova, transmis și el de televiziune, după ce cu ani în urmă l-am aplaudat patru
seri la rând în marele Festival Internațional de
la Viena (Wiener Festwochen), în mijlocul unui
public sedus de poezia, dramatismul, picturalitatea și muzicalitatea discursului artistic, de
modernitatea tâlcurilor sale.

*
Nu puține au fost spectacolele antologice reprogramate la televizor, pe site-uri și
Facebook, din creația ilustrului regizor Silviu
Purcărete, realizate pe scena Teatrului Național
„Marin Sorescu” din Craiova, ca Ubu Rex cu
scene din Macbeth, Noaptea de la spartul târgului,
Măsură pentru măsură, O furtună ș.a. Printre
aceste montări shakespeariene greu de uitat s-a
aflat o capodoperă ce îmi oferă satisfacția de a
fi fost martorul prețuirii entuziaste de care se
bucură teatrul neaoș dincolo de hotarele țării.
Este vorba despre Titus Andronicus, prezentat în
1997, la Stockholm, în cadrul Festivalului Internațional al Convenției Teatrale Europene, în fața
unei săli arhipline, cucerită de viziunea directorului de scenă și de virtuțile unor remarcabili
interpreți, în frunte cu regretații Ștefan Iordache
și Ilie Gheorghe, cu Valer Dellakeza, Ozana
Oancea și mulți alții, dintr-o distribuție de aur
a spectacolului. Alături de un cuplu de români
sosiți tocmai de la Göteborg pentru acest spectacol menit să întregească bucuria reîntâlnirii
noastre, ne îndreptam spre ieșire pe genericul
aplauzelor și al ovațiilor publicului când, năucitoare surpriză, în foaierul teatrului ne întâmpina
„Aaron” (Ilie Gheorghe), sinistrul artizan al odioaselor crime, acum captiv însângerat în uriașa
plasă de oțel străbătută de sulițele slujitorilor lui
Titus (Ștefan Iordache).
Momentul acestui final neprevăzut i-a electrizat pur și simplu pe spectatorii care și-au
reînnoit și mai zgomotos admirația și entuziasmul, amintindu-mi însă și de același final
uluitor petrecut într-o viscolită seară de iarnă pe
scările Teatrului Național din București. Era o
confirmare cu valoare de ecou a succesului acestei montări răsplătită de UNITER cu Premiul
pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru
cea mai bună regie și nominalizarea lui Ștefan
Iordache la Premiul pentru cel mai bun actor. O
imagine nu mai puțin semnificativă pentru respectul și aprecierile elogioase ale evoluției trupei
craiovene cu același regizor la timonă am trăit-o
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Scenă din spectacolul Antoniu și Cleopatra

Mihai Constantin în rolul Oblomov

Scenă din spectacolul Noaptea de la spartul târgului

O dublă bucurie dintre cele rare ne-a oferit și
Teatrul „Bulandra”, prezentându-ne în regim live
streaming, sub genericul „Arhertipuri umane”,
două spectacole fabuloase, cu Caligula, de Albert
Camus, în regia lui Mihai Măniuțiu, cu Marcel
Iureș magnific în rolul titular, și cu Oblomov,
după Goncearov, creat de regizorul Alexandru Tocilescu, cu Mihai Constantin în rolul
principal, demers artistic răsplătit de UNITER
cu Premiul pentru cel mai bun spectacol. Pe
minunatul Toca, pentru mulți „copilul teribil”
și histrionul fără pereche din teatrul românesc,
aveam să-l putem auzi peste timp și la început de
mai, în miezul „Stării de urgență”, în cadrul unui
ciclu de conferințe transmise de către Teatrul
Național din București. Dar pe Mihai Constantin
mi-l reamintesc și dintr-o altă reeditare, postată
de această dată pe site-ul Naționalului craiovean,

cu Hamlet în regia lui Tompa Gabor, cu Adrian
Pintea în rolul titular. Alături de acesta, de Ilie
Gheorghe, întrupându-l pe Polonius, și de Oana
Pellea în rolul reginei Gertrude, avea să ne impresioneze Mihai Constantin în „Claudius”, regele
uzurpator, mai ales într-o scenă de o frumusețe
mitică și mistică prin semnificațiile sale. Este
vorba de acea scenă a „căinței”, în care trufașul
rege își declamă chinul remușcărilor pricinuite
de uciderea fratelui său și de însușirea coroanei.
O criză morală aproape cosmică îl îndeamnă să
îngenuncheze spre a implora mila Domnului.
Numai că genunchii sau mai ales absența smereniei nu vor să-l asculte!
Aflăm din Cugetările filosofului Blaise
Pascal, datate cu aproape patru secole în urmă,
că „Omul știe că e ticălos, pentru că este, dar
e și măreț, pentru că știe! Măreția constă aici
în faptul că el își recunoaște ticăloșia. Un pom
nu poate să o facă… Iar în timp ce cunoașterea
lui Dumnezeu fără cunoașterea ticăloșiei ființei noastre dă naștere orgoliului, cunoașterea
ticăloșiei ființei noastre fără cunoașterea lui
Dumnezeu dă naștere la disperare.” Iată de ce
spun că scena cu pricina din spectacolul craiovean mi se pare nu doar lămuritoare pentru
calitatea excepțională a interpretării, încununată
cu Premiul criticii de specialitate pentru cel mai
bun actor, dar și o expresie emblematică pentru
adevărul teatrului, ca o „cursă de șoareci” menită
să scoată la lumină cele mai adânci adevăruri.
Cred că la parcurgerea acestor rânduri, vor
exista cititori care mă vor socoti nedrept față de
satisfacțiile pe care și comedia le poate aduce,
nu numai drame ca memorabilul Hamlet, în
regia lui Vlad Mugur, sau ca tulburătorul spectacol clujean cu Antoniu și Cleopatra, în regia
lui Mihai Măniuțiu, cu admirabilii și regretații
Gina Patrichi și Anton Tauﬀ în rolurile principale, retransmise de Televiziunea Română. În
acest caz, legat de comedie, aș aminti de celebra versiune cu O scrisoare pierdută, în regia lui
Liviu Ciulei, neîntrecută până astăzi și cred că
și până… mâine sau poimâine, fapt ilustrat de
aproape fiecare interpret, în frunte cu Octavian
Cotescu, în acel mereu actual Cațavencu, sau de
spectacolul cu Puricele, de la „Nottara”, în regia
lui Horațiu Mălăele, amândouă spectacolele
retransmise și ele de TVR 3. Altfel, de câte ori
l-am văzut și revăzut pe Mălăele în spectacole
ca acesta, ca Lecția, după Eugène Ionesco, sau ca
longevivele Măscăriciul și Cafeneaua, am încercat să îmi imaginez cine ar fi fost el și cum ar fi
arătat el, încoronat cu deplină motivație de un
Premiu Oscar sau Tony, sub blitzurile admirației
profund întemeiate a iubitorilor de teatru și de
film din întreaga lume. Până atunci, să-l admirăm și să-l iubim noi, cei de aici, să-i admirăm
și să-i iubim noi pe artiștii autentici care trăiesc
aici și pe care așteptăm cu nerăbdare să-i revedem pe scenă după ce nu va mai trebui „să ne
obișnuim a trăi împreună cu virusul”. ■
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José Ruy
Lusiada în benzi desenate
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osé Ruy s-a născut pe data de 9 mai 1930,
în Amadora, un orășel de lângă Lisabona.
La vârsta de 6 ani primește cadou de la tatăl
său, contabil de meserie, primul număr al unei
noi reviste de benzi desenate ‒ „O Mosquito”.
Poveștile desenate din paginile sale i-au plăcut
atât de mult încât își va petrece tot restul vieții
inventând și desenând astfel de benzi desenate.
La 7 ani desenează prima sa revistă BD, la 8
ani editează primul său fanzin BD ‒ 14 numere,
multiplicate (trase la xerox) în 20-30 exemplare, iar la 9 ani îi apare primul desen într-o
revistă adevărată ‒ „Colecção de Aventuras”.
La 14 ani devine colaborator (plătit) al revistei de benzi desenate „O Papagaio”. În paralel,
urmează cursurile Școlii de Arte Decorative.
Din 1952 colaborează din ce în ce la mai
multe publicații, pentru copii și pentru oameni
mari ‒ ziare, reviste, almanahuri. Îi apar benzi
desenate în aproape toate publicaţiile de profil
din Portugalia: „O Mosquito”, „O Papagaio”,
„Colecção de Aventuras”, „Cavaleiro Andante”,
„Jornal da BD”, „Tintin”, „Spirou”, „Almada BD
Fanzine”, „Cadernos Sobreda – BD”, „Cadernos
de banda desenhada” etc. etc.
Unul dintre primele sale proiecte ambițioase este adaptarea, sub formă de benzi
desenate, a romanului Peregrinação al lui
Fernão Mendes Pinto. El desenează 75 de
planșe care vor fi publicate, între 1956-1957
în revista „Cavaleiro Andante”. În 1979 lucrarea va fi reluată, parţial, în paginile revistei
„Spirou”. Sub formă de album va fi publicată
abia în 1982, de către editura Meriberica Liber
(1983 ‒ ediţia a 2-a; 1988 ‒ ediţia a 3-a).
Capodopera vieții sale este adaptarea BD
a operei epice Os Lusiadas (Lusiada), a binecunoscutului Luis Vaz de Camões. José Ruy
va lucra trei ani la realizarea celor 112 planșe
(scenariu, desene, letraj și culoare), care vor fi
publicate între 1983-1984 în serial, în revista
„Jornal da BD” și republicate, între coperțile a
trei albume, imediat după.
Primul tiraj de 10 000 ex. (foarte mare,

comparativ cu populaţia de aprox. 10 milioane
de locuitori ai Portugaliei) va fi urmat doi ani
mai târziu de un al doilea, de 11 000 ex.! De asemenea, diverse instituții vor tipări și ele ediții
speciale ale Lusiadei în benzi desenate: Primăria
din Almada, în 1985, Ministerul Educației din
Macao, în 1986 etc.
Lucrarea lui José Ruy este
prima și singura adaptare din
lume a Lusiadei, și autorul se
mândrește cu faptul că a respectat întocmai textul lui Camões.
Gloria și recunoștința internațională i le vor aduce însă o
lucrare de mai mici dimensiuni,
dar cu un impact uriaș! José
Ruy a desenat în 1978, pentru
revista „Mundo de Aventura”,
o povestire grafică de doar 6
planșe, Da Guerra Nasceu Uma
Flor: A Cruz Vermelha, despre
înfiinţarea organizaţiei internaţionale „Crucea Roșie”.
Lucrarea va fi remarcată de responsabilii
Crucii Roșii Portugheze care o vor publica,
anul următor, în revista „Humanidade”. Revista
va ajunge la Comitetul Internațional al Crucii
Roșii de la Geneva, care îi va comanda lui José
Ruy o ediţie redesenată, după un scenariu de
Jean-Jacques Surbeck, și o vor publica sub
forma unei fascicole de 4 pagini în culori, în
principalele limbi de circulație internațională:
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
rusă, idiș, chineză și arabă. Tipărită într-un tiraj
total de peste 500 000 de exemplare, fascicola
va fi difuzată în peste 150 de țări. În 1991, sub
titlul „Istoria Crucii Roșii și a Semilunii Roșii”,
fascicola va fi difuzată și în România, José Ruy
devenind astfel primul autor BD portughez
tradus în românește.
Cu cele peste 70 de albume de benzi desenate publicate, José Ruy este cel mai prolific
autor portughez. Majoritatea lucrărilor sale
sunt din genul istoric, dar artistul nu s-a dat în

lături să deseneze BD umoristice, science-fiction sau biografice. Astfel în 1985 a publicat „A
Vida Maravilhosa de Charles Chaplin em banda
desenahada”, dar și „Jorge Dimitrov”, „Heroi
Internacionalista”.
Dacă ar fi întrebat care este personajul său
preferat, cu siguranţă José
Ruy ar răspunde: Porto
Bomvento. Porto, așa cum îl
arată și numele (Bomvento
se traduce în românește prin
formula marinărească „Vânt
bun la pupa!”) este un îndrăzneț navigator portughez din
secolul XV care, împreună cu
prietenii săi fideli João Batavias și Dias Gaia, redescoperă
lumea antică, la bordul corăbiei sale. Fiecare din cele 8
albume cu peripețiile sale
desenate (apărute între 19871992) narează câte o călătorie
exotică și plină de aventuri
pe câte un alt continent: în Brazilia, în Africa,
la Capul Bunei Speranţei, peninsula Labrador,
India, China, Indonezia și Australia. În anul 2005
seria Porto Bomvento a fost reeditată sub forma
a două volume, de câte aproape 200 de pagini
fiecare, având prefaţa semnată de Carlos Pessoa.
Opera grafică a lui José Ruy a fost înnobilată
cu zeci de premii. În 1990, la aniversarea vârstei de 60 de ani, a fost primul autor portughez
încununat cu Marele Premiu al Festivalului de
Benzi desenate de la Amadora. Anul următor
a primit Medalia de Merit din partea orașului
natal. În 2001 istoricii BD Leonardo de Sa și
Antonio Dias de Deus semnează monografia
José Ruy – Riscos do natural. În fine, în anul
2003, municipalitatea Amadora a dat numele
său unei școli și unei străzi.
Pe data de 9 mai José Ruy a aniversat frumoasa vârsta de 90 de ani dar, plin de idei și
energie, artistul portughez continuă să lucreze
semnând câte un album BD în fiecare an. ■

Revista Tribuna (Nr. 423/ 2020) ne propune
un număr în care vom regăsi, ca de obicei, eseuri,
poeme, articole și recenzii semnate de nume
importante ale literelor românești. Editorialul
semnat de Mircea Arman, intitulat Expunerea
prealabilă a noțiunii de adevăr și autenticitate
raportată la structura apriorică a imaginativului
(XIII) este, de fapt, un amplu eseu dedicat reiterării metamorfozelor prin care a trecut noțiunea
de adevăr sau aceea de știință a adevărului de-a
lungul secolelor, de la filosofia grecească, până
în prezent. O cronică extrem de percutantă este

cea publicată de Ștefan Manasia și dedicată operei
lui Peter Handke, recent laureat al Premiului
Nobel, în special cu referire la volumul Scurtă
scrisoare pentru o lungă despărțire. Cronicarul
operează și o trecere în revistă a pozițiilor politice și sociale ale autorului austriac, care a fost
de mai multe ori învinuit pentru luările sale de
poziție, ciudate și nu lipsite de amendamente
etice și stabilește faptul că, în mod esențial,
tocmai aceste poziționări l-am menținut de-a
lungul timpului în atenția mass-mediei. Un alt
roman care a fost premiat și a devenit extrem de
popular printre cititorii de toate vârstele este cel
analizat de Irina-Roxana Georgescu în articolul
Cartea de zăpadă – ce se referă la romanul Cartea
albă, semnat de scriitoarea coreeană Han Kang,

cunoscută, mai ales, pentru romanele Disecție și
Vegetariana, ultimul fiind distins și cu International Booker Prize. I.-R. Georgescu descrie romanul
ca fiind „de o tandrețe neverosimilă, unde vocea
fiicei și a mamei se întrețes, cu două discursuri
complementare despre viață și despre moarte,
despre singurătate și despre frumusețe”. Analizând mai multe romane distopice (dar și volume
de cercetare efectivă) care s-au centrat cumva,
pe crize umanitare declanșate de pandemii sau
epidemii, Andrei Marga scrie un eseu intitulat De
la criza predicției la curajul de a schimba, unde
analizează transformările pe care pandemia de
coronavirus le produce la nivel social și economic
cu referire la multiple romane și volume axate pe
aceste subiecte. ■
Red.
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

A

Izolarea: instrument temporar
de păstrare a integrității

trebuit parcă să vină primăvara lui
2020 pentru ca omenirea să afle de la
piesele de artă din depozitele muzeelor, de la incunabule ori volumele princeps
din depozitele bibliotecilor ce este izolarea și
cum aceasta este cea mai sigură șansă de a
supraviețui fără a-și pierde din atribute. Rațiunea de a fi a unei opere este aceea de a trezi
admirație, de a fi contemplată, de a îndemna
la reflexie după cum pentru Umanitate
rațiunea de a fi este libertatea, la exercițiul
contemplării renunță o operă de artă când
se alege conservare, la libertate am renunțat
atât de mulți dintre noi alegând izolarea cu
speranța că în răstimpul asumat nu ne vom
pierde sentimentul prieteniei, al compasiunii, al solidarității, toate trăsături care ne
înnobilează și ne marchează. Rămâne de
văzut dacă izolarea a fost capabilă să păstreze nealterate prerogative ce îmi place să
cred ne definesc, pentru că dacă vom ieși din
izolare mai egoiști, mai obtuzi, mai meschini
ori mai mediocri totul a fost în zadar.

Dumitru Gheață – Târg la Baia de Aramă

COVID 19 a închis școlile, a făcut inutile
sălile de spectacole, bibliotecile, dar și muzeele. Cultura a fost amenințată de a fi pusă
între paranteze, câtă vreme socializarea a fost
radical și brutal proscrisă, patul germinativ
pe care aceasta înflorea și se dezvolta fiind
dramatic pus în primejdie. Mediul virtual a
fost cu siguranță paliativul salvator, el ne-a
permis să mergem la teatru, la concerte, să
citim ori să admirăm în continuare opere
de artă. Mediul virtual ne-a ajutat să socializăm, să cerem ori să dăm ajutor, să aderăm
ori să ne împotrivim, să fim solidari, el ne-a
permis să ne exprimăm compasiunea, să fim
reflexivi, să încercăm a găsi răspunsuri la
dilemele, spaimele, angoasele ce ne apăsau.
În lipsa comunicării virtuale pandemia ne-ar
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fi întors în grotă. Până să se descopere un
vaccin, până să se găsească un tratament,
internetul, telefonia, televiziunea va prezerva
umanitatea în coordonate nealterate, aceste
instrumente se dovedesc apte să ne panseze
neliniștile, să ne întrețină speranța, limbajul
binar, înlănțuirea de zero și unu dau sens
într-un mod aproape miraculos umanității. În aceste momente când izolarea a fost
imperativă, mediul virtual a păstrat speranța,
păstrându-ne în acest fel ‒ oameni.
Din postura în care mă găsesc sunt aplecat să meditez asupra unui tip aparte de
izolare, aceea din spatele operelor de artă
expuse, din spatele expunerii permanente
a Muzeului de Artă Craiova și care se află
într-o aproape perpetuă recluziune. Gândul
mă poartă către enormul patrimoniu cultural
păstrat, prezervat, conservat dar de fapt izolat
al depozitului de artă. Se întâmplă ca din
când în când câte o reselectare valorică, câte
o modă ori curent de revalorizare să scoată la
lumină câte o piesă, câte un autor, se întâmplă
din când în când ca un curator vizionar să le smulgă fie și temporar
din uitare, atunci se orchestrează
un întreg proces pentru ca lucrări
de excepție să părăsească azilul
confortabil care le păstrează nealterate atributele, acela al depozitului
pentru a intra pe simezele unor
expuneri naționale ori internaționale. Putem aminti aici câteva
piese și autori care au văzut vremelnic lumina rampei după care
și-au reluat inexorabila postură de
izolat în depozitul de artă.
În 2010 Ion Ţuculescu, Anton
Ventzel, Petre Alexandrescu, Isidor
Selagianu, în 2011 Petre Alexandrescu și Alexandru Eliescu și în 2015
Francisco Ávila participa cu lucrări extrem
de importante la Saloanele Naționale de
Restaurare. În perioada 2015-2017 poposesc la Pavilionul de artă ART SAFARI din
București Ion Țuculescu, Dumitru Gheață,
Eustațiu Stoenescu, Corneliu Michăilescu,
Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Nicolae
Grant și Jules Perahim. În anul 2016 Eugen
Drăguțescu participă la Roma într-o expunere de înalt nivel. Cea mai notabilă prezență
este aceea a lui Corneliu Michăilescu cu
lucrarea Floare de lotus la Expoziția „Tristan
Tzara – L’homme Approximatif ” organizată la Strasbourg în anul 2015. Toate aceste
lucrări, dar și altele de valoare comparabilă,
care din lipsă de spațiu de expunere vor fi
ISSN 1583–9125

Petre Alexandrescu – Portret de femeie

expuse în viitor publicului, în modalitate
excepțională pentru o perioadă limitată de
timp în care, sunt încredințat, vor fi atracția nr. 1 a Muzeului de Artă Craiova. Post
pandemie muzeele vor trebui să își regândească statura culturală. Pe moment doresc
să explorăm la Craiova două piste, una deja
demarată și anume deschiderea către mediul
virtual, azi oricine putând să viziteze clădirea muzeului și să-i admire în integralitate
sau în detaliu expunerea, cea de a doua fiind
deschiderea selectivă a depozitelor.
Am certitudinea că în lipsa transparenței
depline cultura secolului XXI își va pierde
atributul de ferment civilizator, lucru care,
sper, nimeni nu și-l dorește. ■

Nicolae Vermont – Femeie cu lumânare
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