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la cea de a III-a ediþie a Festivalului
Naþional „Alexandru Macedonski”
Craiova – Goeºti/Dolj, 28-29 mai 2021

Î

n condiþiile nefaste ale pandemiei
de Covid 19, graþie entuziasmului
ºi strãdaniilor inspirate ºi neobosite ale întemeietorului sãu, universitarul craiovean originar din Goeºti/Dolj,
dar ºi remarcabil scriitor, Ion Munteanu,
s-a desfãºurat cu incontestabil succes ºi
cea de-a III-a ediþie a Festivalului Naþional
„Alexandru Macedonski”.
Un bogat program cultural-artistic a
fost susþinut pe 28 mai, în Grãdina Botanicã
din Craiova – în prima parte a zilei – cu
manifestãri care au reunit un public numeros ºi variat, iar seara – la sediul Asociaþiei „Acþiuni culturale francofone” –
s-a desfãºurat un colocviu privind viaþa
ºi opera poetului, agrementat cu un recital de muzicã ºi poezie sub genericul Dor
de Macedonski.
Conform deja „tradiþiei” instituite la
prima ediþie, din mai 2019, festivalul a
continuat a doua zi în satul Pometeºti (azi
Popeasa n.n.), comuna Goeºti, unde poetul ºi-a petrecut copilãria la conacul tatãlui
sãu, generalul Alexandru Macedonski, loc
evocat cu puternicã nostalgie ºi într-unul
din celebrele sale rondeluri (Rondelul trecutului). Evenimentul s-a remarcat prin
prezenþa unor cadre didactice ºi a numeroºi elevi din localitate alãturi de locuitori
ai comunei ºi prestigioºi invitaþi din
Craiova ºi din alte pãrþi ale Olteniei. Am
remarcat prezenþa la întregul program al
manifestãrilor a domnului Atanasie Adam,
primarul care a susþinut iniþierea festivalului, ca ºi pe a domnului Gheorghe Corbeanu,
primar în funcþie, ceea ce semnificã – în
opinia mea – înþelegerea potenþialului pe
care evenimentul îl are pentru promovarea
comunitãþii, cu toate valorile ei.
Dincolo de experienþa trãirilor generate
de participarea la acest eveniment cultural,
câteva reflecþii în planul mai general, social,
mi se par demne de împãrtãºit.
Mai întâi aº remarca funcþia emoþionalã, ataºamentul faþã de comunitatea cãreia îi aparþii ºi voinþa de a contribui ºi tu la
creºterea ei. La începutul acestei frumoase
ºi importante manifestãri a stat legãtura profundã a omului, universitarului ºi scriitorului Ion Munteanu cu locul naºterii sale,
comuna Goieºti, dar ºi cu cel al împlinirii
sale spirituale, Craiova. Desigur ºi cu sistemul sãu de valori, care i-a orientat energiile. Apoi este de remarcat finalitatea generoasã a acestui proiect, care l-a motivat

sã-l împãrtãºeascã cât mai multora: persoane fizice sau instituþii publice ori neguvernamentale, amplificând exponenþial resursele puse în serviciul punerii în operã.
Cel mai simplu ar fi sã luãm act de
„regãsirea” bustului poetului, realizat de
sculptorul Constantin Foamete ºi amplasat în 17 mai 1970 – când s-au comemorat
50 de ani de la trecerea lui Alexandru
Macedonski în eternitate – la intrarea în
Grãdina Botanicã din Craiova, amenajatã
pe o fostã proprietate a bunicilor materni,
unde a petrecut multe vacanþe fericite.
„Dispãrut” de mai mulþi ani, la reamenajarea Grãdinii Botanice – unde fusese
amplasat pentru a marca legãtura poetului
cu oraºul – trebuie spus cã „redezvelirea”
lui pe 28 mai 2021 a fost rodul cooperãrii
între Filiala Craiova a U.S.R., administraþia
oraºului ºi chiar cu cetãþeni preþuitori ai
operei macedonskiene!
Ar fi multe de spus, dar mai ales sunt
multe de fãcut. Ideea întemeierii unei
Asociaþii Culturale „Alexandru Macedonski” la Craiova, care sã contribuie la
cunoaºterea aprofundatã ºi promovarea
contribuþiei culturale a acestui creator
român de anvergurã europeanã, iniþiatã de
domnul Ion Munteanu, este o continuare
fireascã ºi de urgentã necesitate ºi va reprezenta încã o treaptã în valorificarea
moºtenirii culturale româneºti.
Dacã avem în vedere cã, în urmã cu
aproape o jumãtate de secol, conacul familiei Macedonski din Popeºti devenea
Casa Memorialã „Alexandru Macedonski”, aparþinând de Muzeul „Olteniei”
Craiova, înscrisã în LMI a judeþului Dolj
la poziþia 690 DJ-IV-m-B-08470 (c.f. Cristian Ciomu) pentru ca astãzi sã se afle în
starea pe care o vedeþi, deºi ultimul moºtenitor, Vlad Berlescu, a donat în 2002 –
cu destinaþie precisã – clãdirea împreunã
cu 49 ha de teren C.J. Dolj, transferându-se
donaþia în 2006 Consiliului Local Goeºti,
ne dãm seamã câte lucruri importante ºi
nobile sunt de fãcut, nu de vorbit!
Domnul Ion Munteanu a fãcut un pas
mare prin instituirea Festivalului Naþional „Alexandru Macedonski”. I s-a adãugat un nou ºi necesar proiect: Cenaclul
„Alexandru Macedonski”. Invitaþia ne-a
fost fãcutã. Cu drag, mã asociez, cu puterile mele!
Împreunã vom fi mai buni ºi mai
puternici!
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 CRISTINEL POPA

redescoperindu-l
pe Dallocrin

e la începutul anilor ’90
am descoperit, cumva
din întâmplare, literatura românã de avangardã. O ediþie
bilingvã Urmuz, apãrutã în 1985
la Editura Cartea Româneascã, a
declanºat o pasiune mistuitoare.
Fascinat de textele lui Urmuz, am
încercat sã aflu mai multe despre
contextul social ºi cultural care a
favorizat acele pagini bizare, dar
geniale. Sursele de informare
erau extrem de limitate pentru un
amator pasionat care nu avea
prea mult timp la dispoziþie pentru studiu în sãlile de lecturã ale
bibliotecilor, internetul era în
preistorie, iar atotºtiitorul Google
încã nu exista. Am cumpãrat
dintr-un anticariat Antologia literaturii de avangardã a lui Saºa
Panã ºi am devorat-o în câteva
zile. Mi-am fãcut o lista cu vreo
20 de autori ale cãror texte pur ºi
simplu mã rãvãºiserã. Am fost
ºocat de faptul cã, deºi numele
autorilor ºi unele cãrþi îmi erau cunoscute, textele antologate de
Saºa Panã nu aveau practic nimic de-a face cu titlurile din manual sau din librãrii. Cred cã e
evident cã mã refer la Geo Bogza,
Gellu Naum, Ilarie Voronca, Aurel Baranga, Virgil Teodorescu,
Gheorghe Dinu. Inutil sã mai

spun cã despre mulþi alþii nu ºtiam
absolut nimic. Cu lista în buzunar am început sã colind anticariatele din Bucureºti. Anticarii
zâmbeau amuzaþi de întrebãrile
mele naive ºi, eventual, scoteau
câte o cãrþulie jumulitã de sub tejghea ºi îmi cereau un preþ astronomic. Aºa am aflat cã vânãtoarea de avangardã începuse de
câþiva ani… Am gãsit totuºi câteva titluri din listã ºi douã lucrãri de memorialisticã: Nãscut în
’02 a aceluiaºi Saºa Panã ºi Jurnal de copilãrie ºi adolescenþã
a lui Geo Bogza. Aceste mãrturii
fabuloase m-au „infectat” iremediabil cu virusul avangardei literare ºi artistice. Mãrturisesc cã,
deºi le-am citit ºi recitit de câteva
ori, revin la ele cu aceeaºi plãcere ºi bucurie ori de câte ori am
nevoie sã-mi împrospãtez unele
informaþii.
În cei peste 25 de ani care au
trecut de la „iniþierea” mea, am
reuºit sã gãsesc aproape toate
lucrãrile selectate de Saºa Panã
în faimoasa antologie a avangardei româneºti ºi altele semnalate
de alþi autori sau chiar complet
necunoscute, încã. Unul dintre
puþinii autori despre care nu am
gãsit mult timp nicio informaþie
ºi nicio carte este Nicolae Oprea

Dinu – Dallocrin. Cei pe care îi
întrebam, buni cunoscãtori ai
avangardei, colecþionari pasionaþi, îmi spuneau cã nu au vãzut
niciodatã vreo lucrare de-a lui,
dar ºtiau cã a avut o colaborare
meteoricã la revista Meridian
scoasã de Tiberiu Iliescu la Craiova. Mulþi îi ºtiau doar numele
ºi cele 2-3 pagini „urmuziene” din
antologia lui Saºa Panã, dar nimeni nu vãzuse vreunul din volumele lui.
În Antologia lui Saºa Panã era
un poem absurd ºi extrem de amuzant, Moartea pãmântului ºi un
scurt fragment din Inginerul Tinca, un volumaº apãrut în 1914 la
Editura Dragonilor de Foc din
Piteºti. L-am trecut la categoria
„epigoni” sau „minori” ºi practic
am renunþat sã mai caut. ªi, cum
se întâmplã de multe ori în viaþã,
am gãsit când nu mai cãutam.
Acum vreo doi ani am vãzut pe
un site de vânzãri online un titlu
complet necunoscut atribuit lui…
Dallocrin: Imnuri japoneze, carte publicatã la Tipografia C.M.
Georgescu, Str. Julles Michelet
10, Craiova. Am cumpãrat cartea
ºi am continuat cercetãrile, acum
având mai multã experienþã, incomparabil mai multe cunoºtinþe
ºi, evident, un asistent foarte

Dallocrin 144
Coodonator: Petriºor Militaru
deºtept: Google! ªi aºa am aflat
cã misteriosul poet era, de fapt,
un adevãrat personaj de roman:
actor atins de geniu sau poate
de nebunie, ziarist frenetic, autor
de versuri din care contemporanii
sãi nu înþelegeau nimic ºi mai ales
stâlp al boemei artistice craio-

vene ºi ceea ce azi s-ar numi
show-man. Atât Victor Eftimiu, în
articolul Dallocrin din Urzica
numãrul 12/1964, cât ºi Enciclopedia Târgoviºtei, în cele
câteva rânduri pe care i le consacrã, menþioneazã cã a debutat
în 1914, cu Inginerul Tinca, ºi cã
Imnuri japoneze au fost publicate ulterior, la o datã neprecizatã.
Titlurile unor poezii ºi onomastica ciudatã ºi amuzatã te duceau
imediat cu gândul la titlurile ºi
personajele lui Urmuz aºa cã am
fost extrem de surprins sã gãsesc
pe volumul achiziþionat un exlibris olograf datat 28 Mai 1905,
deci cu 17 ani înainte de debutul
lui Demetru Dem. DemetrescuBuzau (Urmuz) în Cuget Românesc! ªi mai uimitoare este realizarea tipograficã a volumului.
Fiecare poezie este tipãritã cu
fonturi diferite, atât din punct de
vedere grafic cât ºi ca dimensiune,
unele foarte moderne altele foarte
exotice. M-am dus cu gândul la
publicaþiile DADA-iste care
urmau sã aparã însã 10-15 ani mai
târziu la Zurich, Paris sau Berlin.
Am cãutat cu înfrigurare o
confirmare sigurã a datei de apariþie a Imnuri japoneze ºi am avut
ºansa sã gãsesc un document…
politic(!) publicat la Craiova în
1906 ºi care eliminã orice dubiu
cu privire la data apariþiei acestui
volum: FALSURILE CONSILIERULUI JUDEÞEAN NAE TOMESCU (Rãspuns la o pretinsã
interpelare), de ELIE GHIZDÃ(Continuare în pag. 4)
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(Urmare din pag.3)
VEANU, Membru în delegaþia
judeþeanã a judeþului Dolj – Stabilimentul Industrial de Arte Grafice RALIAN si IGNAT SAMITICA, Craiova, 1906 – pag. 3839: „În mergerea sa prin judeþ ca
sã prezideze birourile electorale,
Nae Tomescu era acompaniat
de suavul poet atât de gustat al
Imnurilor japoneze, de ilustrul
scriitor Dallocrin. Nu ºtim ce
afinitate poate fi între Tomescu
ºi Dallocrin, dar faptul e aºa, repetat de mai multe ori. Ei bine,
Tomescu, în societatea lui Dallocrin ºi a altora, consuma sticle
peste sticle de vin în chiar sala
de votare, producând un adevãrat scandal public. Un exemplu.
La Bârca, unde D. Tomescu a prezidat alegerea în ziua de 14 August, s’a dedat, împreunã cu biuroul ºi cu Dallocrin al sãu, la bãuturã, încât cei una sutã alegãtori,
cari au cerut casarea alegerii, semnaleazã între alte neregularitãþi,
ºi urmãtoarele, în petiþia lor cãtrã
prefect: «În tot timpul de la ora
unu p.m. au stat în permanenþã
sticle cu vin la gheaþã aduse de
partea opozantã unde fusese gãzduit dupã cererea D-lui Preºedinte N. Tomescu, care (adecã
sticlele cu vin) în faþa publicului
fãrã jenã se consumau de oamenii biuroului. Ori ce comentarii
sînt de prisos.» În articolul de faþã
mi-am propus sã aduc cât mai
multe informaþii despre un „personaj” misterios ºi fascinant care
a anticipat explozia literar-artisticã avangardistã. Voi lãsa pe cineva mai priceput decât mine sã
facã o analizã a valorii literare, dar
vã prezint, pentru exemplificare,
titlurile câtorva poezii: Kuropatkin, Juricotel, Cinci-ori-tac, Turmancel, Tae bumba peste 7, Tikti-lac!, Javraostea, Riblofagi…
Deci, cine a fost Dallocrin? Pe
numele lui adevãrat Nicolae
Oprea Dinu, s-a nãscut la 9 aprilie
1877 în comuna Vulcana Pandele, în apropiere de Târgoviºte. Nu
se ºtie ce ºcoli a fãcut ºi pe unde
dar, în 1902 a apãrut la Craiova în
chip de ziarist, poet ºi… tragedian de mare forþã! Sub protecþia
unui politician local, Geblescu,

Dallocrin 144
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proprietar al ziarului „Steaua Olteniei”, dobândeºte o notorietate remarcabilã. Revista „Zeflemeaua”, condusã de mult mai celebrul George Ranetti, avea o polemicã aproape permanentã cu
tandemul Geblescu-Dallocrin.
Caracterul ciudat al ziaristuluipoet-actor l-a expus la numeroase confruntãri mai mult sau mai
puþin violente. Unele dintre manifestãrile sale artistice, de-a
dreptul scandaloase pentru acele vremuri, se aseamãnã incredibil de mult cu spectacolele dadaiste, de peste 15 ani, de pe scena Cabaretului Voltaire. Îºi recita propriile creaþii absurde sau
versiuni suprarealiste ale unor
spectacole clasice, participa la
lupte simulate în genul wrestlingului din zilele noastre, intra în dialoguri ºi conflicte, de multe ori
violente, cu publicul. Copiii îl urmãreau pe strãzi scandându-i
numele, iar prin cârciumile Craiovei se recitau poezele absurde
care îi aparþineau sau îi erau atribuite. Victor Eftimiu îl descrie ca
fiind „un fel de Hamlet al cimitirelor… un reprezentant tipic al boemei de la începutul veacului, trubadur provincial, a cãrui operã era
un amestec de farsã, absurd ºi
originalitate”.
În perioada de glorie de la Craiova nu numai cã scria aproape
singur „Steaua Olteniei” dar, la
sfârºitul anului 1902, mai conducea ºi ziarul independent „Valul
Dunãrei” din Calafat! Din documentul… politic din care am reprodus fragmentul despre aventurile electoralo-bahice ale cuplului Nae Tomescu – Neo Dallocrin
aflãm cã, în 1906, Geblescu era
prefect de Dolj, iar poetul ziarist
cãzuse în dizgraþie. Lipsa protecþiei ºi a slujbei de la „Steaua
Olteniei” l-au fãcut sã disparã din
Craiova la fel de misterios cum
apãruse ºi a reapãrut la…
Târgoviºte. A colaborat sau chiar
a fondat ºi a condus o mulþime
de publicaþii la Târgoviºte: Gura
Târgoviºtei, Þãranul, Cuvânt
Liber ºi, pe la sfârºitul anilor ’20,
Legea lui Þepeº, pe care l-a conceput ºi scris practic singur, construindu-ºi o reputaþie de inde-

pendenþã ºi integritate moralã, de
luptãtor neobosit împotriva moravurilor clasei politice. Se pare
cã vremea ºpriþurilor… electorale apusese.
În 1914 a publicat Inginerul
Tinca despre care, pânã acum, se
ºtia ca a fost primul sãu volum
de poezie. Diverse surse mai
amintesc volumele: „Odrasle de
Dumbraviþa”, „Punte de picador”, „Psalmii de foc”, „Patria
rondã”, „Iisus”, „Iconiþele lui
Oster”, „Basarabului” (poemã în
versuri premiatã de Academia
Românã!). Cele mai multe dintre
acestea sunt la fel de fantomatice
ca cel care le-a creat ºi este o
adevãratã provocare gãsirea lor.
Victor Eftimiu spunea ca „nu se
mai gãsesc nici în Biblioteca
Academiei Române”. Inginerul
Tinca, volumul care i-a atras
atenþia lui Saºa Panã, i-a prilejuit
lui Artur Silvestri urmãtoarele
consideraþii cu privire la locul lui
Dallocrin în istoria avangardei
româneºti: „Nu este însã ºi cazul
lui Dallocrin (Nicolae Oprea
Dinu), un extraordinar prozator
ignorat, care trebuie socotit adevãratul precursor al avangardei
româneºti înainte chiar de Urmuz,
ale cãrui schiþe ºi nuvele au mult
din inovaþiile acestui necunoscut. Într-o curioasã producþiune,
Inginerul Tinca (Editura Dragonilor de foc, Piteºti 1914),
Dallocrin nu urmuzianizeazã, în
principal, ci dezvoltã, înainte de
naivi, o picturã naivã, luxuriantã,
ca de Rousseau le Douanier
(fericit, iazuri, nicoree, tãmâie
albastrã din vilaietul Yemen etc.).
Cea mai durabilã parte din acest
roman fantast e probabil aceea
care presimte suprarealismul
visului, al lui Breton din Najda,
al picturii metafizice. Portretul
fantezist e ºi aci, cu asociaþiile
arbitrare urmuziene încã estompate: «Era sãrac lipit… Fãcuse
rotaþiunea dezastrului, dar n-o
mãsurase, cu toatã matematica
lui, cãci tocurile de la ghete i se
miºcau ca pe douã rotile de
mosorel… el abia cãlca de ruºine. Câþiva nasturi de la hainã îi
lipseau! Un pãr blond, în care
domnea Simunul, îi cãdea pe
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sfârºit prea tragic ºi nemilos pentru un Don Quijote…

delãturile gâtului într-o atmosferã îmbâcsitã de ruºine.» Însã asociativitatea mergea la Dallocrin în
sensul unui fantast baroc. Seria
urmuzianã a literaturii române se
exprimase aºadar ºi pânã la Urmuz ºi toþi aceia care au creat apoi
o ºcoalã de emuli ºi imitatori
(G. Apunake, Moldov, Jacques
G. Costin, V. Dobrian, Jonathan,
A. Zaremba) nu au fãcut decât
sã întãreascã, sub raport cantitativ, o perspectivã care se exprimase ºi avea, prin aceasta, creatã
ºi preistoria ei.” (Artur Silvestri,
Înainte de Urmuz, publicat în revista Luceafãrul, nr. 1089, 11/19
martie 1983, p. 3.)
ªi, aproape anecdotic, dar
foarte… românesc, poetul Neo
Dallocrin, este practic ignorat sau
tratat într-o cheie minorã de cercetãtorii avangardei romaneºti,
dar apare într-o antologie a poeziei moderne europene ºi americane, publicatã la Berlin în 1992,
alãturi de Apollinaire, Breton,
Aragon, Éluard, Celan, René
Char, Federico Garcia Lorca, Bob
Dylan ºi Mircea Dinescu. Dupã
o viaþã ciudatã marcatã de episoade absurde, comice, eroice, de
apariþii neaºteptate ºi dispariþii
misterioase boemul poet a pãrãsit aceastã lume cu capul zdrobit
de un bolovan aruncat probabil
de unul dintre vecinii pe care nu
i-a lãsat sã-ºi facã drum pe proprietatea lui ºi cu care luptase
aprig timp de peste 20 de ani. Un
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...ºi un „ºtrengar”
pitoresc: Dalocrin

„ […] În anii 1930 bãtrânul teribilist reapare, sporadic, în Caietele Meridian – revista filoavangardistã ºi modernistã craioveanã condusã de Ion Mihãescu ºi
Tiberiu Iliescu – cu poemul
„Moartea Pãmîntului“ – în linia
postfumistã a folclorului absurd
amorsat de Urmuz ºi de promotorul sãu – el însuºi actor ºi comediograf – George Ciprian, dar
de un fantezism mai plebeu:
Pe marginea mãrii, suspinã în
tãcere/ O gâscã/ Cu coadã ºi coamã de cal/ ªi-o muscã ce-ar vrea
sã se ducã la bal./ Dar n-are picere. Alãturi, suspinã o raþã bãtrânã,/ Ce poartã-n mânã/ Mãnuºe
de linã./ Ar vrea sã arunce, sã
rumege stele/ Dar n-are mãsele./
Pe Ocean, pluteºte-n tãcere/ O
sticlã cu bere./ Iar Africa! Africa
se aratã mândrã la mal/ Cãlare pe
cal./ Pãmântul tresare, se zgudu-

ie, se ridicã-n picioare,/ Dar cade
ºi moare./ El moare ºi-l plânge
duioase/ Trei broaºte þestoase/
ªi-l plânge ºi peºtii cu hohot,/ în
ceruri s-aude un sunet de clopot.
Din asemenea «ºtrengãrii»
s-au alimentat dadaismul ºi urmuzianismul. În cazul lui Dalocrin,
acest spirit hedonist-boem, definit de o joie de vivre cvasipopularã, a înflorit în epoca de la 1900
ºi s-a stins, odatã cu el, în dezastrele celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Supravieþuirea lui freaticã va genera forme noi mai târziu, într-un context mult modificat. Dar aceasta e deja o altã istorie.”
Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)fee ale avangardei româneºti interbelice, Editura Polirom, Iaºi, 2018, p. 277.

 VLAICU BÂRNA

m iºcarea ideilor

 PAUL CERNAT

Craiova interbelicã1
De la miturile secolului al
XlX-lea la modernitate. Artã,
literaturã ºi un remarcabil
centru al literei tipãrite,
începând cu Ramuri ºi Scrisul
românesc la Grai ºi suflet
oltenesc pânã la Meridian.
Bardul misterios Dalocrin ºi
uriaºul ºantier de la TârguJiu. O izbândã de mai târziu –
monografia Brâncuºi de Radu
Varia

C

etatea banilor îºi avea
o zestre de mituri dobânditã mai ales în secolul trecut, când Iancu Jianu ºi
Tudor din Vladimiri îi fuseserã
eroi ºi protagoniºti, figuri charismatice de largã rãspândire populistã. Modesta boierime olteneascã, de þarã, cu apelaþiuni ca boier
Mâþã, la care robeau jarcaleþii
satelor, avea ºi câte un nume mai
sãltat, cum era al Glogovienilor,
pentru care Tudor, om de încredere, pornea la drum spre Buda
ºi spre Viena, ducându-le la vânzare turme întregi de vite mari.
Iancu Jianu, cu ceata lui de haiduci, îi prãda pe arendaºii greci
ºi pe zapciii strângãtori de biruri,
ca sã-i ajute pe sãraci.
De la aceste mituri, oraºul banilor a plonjat, dupã primul rãzboi mondial, într-o atmosferã de
progres ºi modernitate. Tipografiile craiovene stampaserã de la
începutul veacului ºi încã dinainte sute ºi mii de publicaþii, reviste ºi cãrþi, iar edituri cum era Samitca creaserã o tradiþie a ediþiilor controlate profesional.
[…]
Calitatea de iscusiþi negustori
a oltenilor, probatã de lipsa evreilor din pieþele ºi dughenele târgului, produsese, dupã Marea
Unire, un adevãrat transfer de
populaþie ruralã spre Capitala þãrii. Erau negustorii ambulanþi de
fructe ºi zarzavaturi. Mii ºi mii de
cobiliþari, purtãtori pe umãr a
douã coºuri plate, de rãchitã, atârnate de un lemn încovoiat, pentru a nu-i rãni, îºi purtau pe strãzi
încãrcãtura de legume, fructe,
peºte ºi iaurt, oferindu-le în gura
mare cumpãrãtorilor. Negustorii
se înfãþiºau în straiele lor de la
þarã, majoritatea din ei în opinci,
stãpânind tot cuprinsul Bucureºtilor ca o armatã de ocupaþie. În
fãcutul zorilor, auzeai pe strãzile
din centru un bizar strigãt care
se repeta: chiop, chiop, chiop, ºi
într-o bunã dimineaþã am alergat
dupã cobiliþar sã vãd ce poartã
în coºuri, ca sã mã lãmuresc cã
erau cãrbuni de lemn, mangal,
folosit în maºinile casnice de cãlcat rufe. O altã masivã prezenþã
olteanã în Bucureºtii acelui timp a
fost omul politic Potârcã, naþional-þãrãnist, funcþionând într-un
guvern ca titular al Ministerului
Agriculturii. Era un uriaº din
speþa lui Gargantua, pe care l-am
vãzut într-o zi la masa unei grãdini de varã de pe Filantropia,
aºezat ºi abia încãpând pe douã
scaune. Uºor de observat totala
contradicþie între siluetele alerte
ºi spelbe, de dansatori, ale cobiliþarilor ºi huiduma ºtabului politic regional Potârcã. Dacã Fãgeþel mai scotea la Craiova o revistã, Secolul, iar Elena Farago ºi
Dongorozi o altã publicaþie ca
Foaie pentru popor, nici oltenii

din Bucureºti nu-ºi neglijau legãturile. Aºa, de pildã, publicistul Mircea Damian, pe numele
adevãrat Const. Mãtuºa, i-a
stors, prin ºantaj, ministrului Potârcã o mare sumã de bani, ameninþându-1 cã are sã dea în vileag una din grasele potlogãrii
fãcute de acesta în gestiunea instituþiei pe care o patrona.
La Craiova se ridicase acum
o generaþie de tineri amanþi ai
muzelor. O modestã familie
Constantinescu, care îºi numãra cinci descendenþi de sex masculin, i-a vãzut pe toþi hotãrâþi
sã-ºi dovedeascã calitatea de
scriitor. Cel mai mare dintre ei,
ofiþer de administraþie, a fost cel
care activa sub numele de Paul
Constant, autor de poezii, de
schiþe umoristice ºi al unui roman intitulat Râia. El ne-a lãsat,
în câteva proze scurte, pitoreasca figurã a unui actor ºi scriitor
craiovean, care semna cu numele Dalocrin. Autor ºi interpret
foarte dãruit, cunoscut de pe
scena teatrului, de la ºezãtori ºi
de pe strãzile oraºului, acest
Dalocrin debita cu elan marile
roluri din piesele clasicilor, de
la Shakespeare ºi Schiller pânã
la Davila ºi Delavrancea. Tonsura lui de artist, cu laþe abundente, într-o vreme când toatã lumea
purta pãrul scurt, dupã moda
nemþeascã, provoca uneori intervenþii ale golãnimii ºi copiilor care-1 apostrofau scandând:
„Dalocrin, tunde-te! Dalocrin,
tunde-te!”. Din scrisul lui Dalocrin deþin un singur mic poem
sau scenariu, cu un sunet deosebit, pe care-l voi reproduce în
continuare. Citez: „Pe-o alee
migdalee/ Iatã vine o femee/
Tânãrul Bartidavera/ o zãri cam
pe-nserate/ O Kara obedenate/ ºi
fu gata daraveral”. (Pe rostirea
ultimului vers, un gest cu antebraþul drept, cu semnificaþie
priapicã.) De notat cã textul celui
de-al cincilea vers, „O Kara
obedenate”, pare sã fie o reflecþie
a eroului, într-o limbã necunoscutã nouã, dar cu atât mai
misterioasã.
Despre autorul Dalocrin, pe
care-l cunoscuse, regretatul scriitor craiovean ªtefan Bosun ºtia
cã numele lui adevãrat era un
nume banal în eseu ºi cã murise
în timpul ultimului rãzboi, în satul lui natal din Argeº, ºtirea fiind datã atunci în ziarul Universul. Socotesc cã istoria literarã
are tot interesul sã nu-1 treacã
cu vederea.
Pe la mijlocul deceniului, la
Craiova apare un caiet lunar de
literaturã, cu aspect modern, intitulat Meridian ºi redactat de
Ion Mihãescu ºi Tiberiu lliescu.
Publicaþia a fost remarcatã ºi la
Bucureºti, cu articole semnate de
Pandrea ºi alþi eseiºti de marcã.
La ea vor colabora ºi bucureºteni, între care M.R. Paraschivescu, suspectat ca fiind agent acoperit al Moscovei. A apãrut acolo ºi numele subsemnatului, cu
un poem pe care mi l-a solicitat
fostul meu coleg de facultate Ion
Schintee, ocupat atunci cu traducerea ºi popularizarea în româneºte a lui Jean Giono.
În timp ce, la Craiova, Plopºor
iniþiase o cafenea literarã dupã
modelul Capºei, scoþând ºi cãrþi

sub egida „Grai ºi suflet oltenesc”, iar Tiberiu lliescu îºi alinia Meridianul în descendenþa
miºcãrii avangardiste, sub munte, la Târgu-Jiu, pe un uriaº ºantier, se modelau ºi asamblau de
zor masivele piese de piatrã ºi
metal lustruit ale unui complex
monumental Brâncuºi: Masa
tãcerii, Poarta sãrutului ºi Coloana infinitã. Ctitor al acestui
aºezãmânt fãrã pereche era familia de veche tradiþie olteneascã a omului politic liberal
Gheorghe Tãtãrescu, care în tinereþe frecventase ºedinþele cenaclului „Sburãtorul” ºi cãruia i
se jucase atunci o piesã pe scena Naþionalului din Bucureºti.
Lângã cercetãtori strãini de
mare clasã, studiile ºi exegezele
semnate mai târziu de Comanescu, Lassaigne, Brezianu ºi
Pandrea spun tot despre opera
originalului artist nãscut la
Hobiþa. Dar cartea monumentalã
în care va fi reprodusã ºi
discutatã întreaga creaþie a lui
Brâncuºi, din toate muzeele lumii
ºi de pe toate continentele, unde
autorul ei s-a deplasat ºi a fotografiat personal, avea sã fie giratã
cu numele criticului de artã
român Radu Varia, la finele
deceniului nouã. Tipãritã la cea
mai prestigioasã imprimerie de
artã din Italia, cartea reprezintã
un unicat ºi o piesã de bibliofilie.
1
Fragmentul este extras din volumul Între Capºa ºi Corso de Vlaicu Bârna, Biblioteca Memoria, Editura Polirom, Iaºi, 2014, pp. 166167.
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in memoriam

O

lteancã de origine, Ileana Vulpescu s-a nãscut într-o zi sfântã, 21
mai (1932), într-o familie de agricultori din Bratovoeºti, comunã
în judeþul Dolj, aflatã la 24 de km
distanþã faþã de Craiova. În Wikipedia, dintr-o regretabilã eroare,
localitatea de naºtere a ilustrei
scriitoare este prezentatã ca fiind
„Bratoveºti, Titeºti, Vâlcea”, iar
o agenþie de presã (Mediafax) a
„nãscut-o” în Bucureºti!
Doamna Ileana Vulpescu mi-a
acordat, de-a lungul anilor (19822017) câteva interviuri publicate
în mass-media din Craiova (Înainte/ 1982, Gazeta de Sud/ 2012,
2013, 2015, Ramuri/ 2014,
Mozaicul/ 2017) ºi în trei cãrþi ale
subsemnatului: Interviuri pentru
eternitate/ 2002, Marin Sorescu, în anticamera Nobel/ 2018 ºi
Arta conversaþiei cu Ileana &
Romulus Vulpescu - dialoguri
peste timp/ 2016. Toate rãspunsurile scriitoarei Ileana Vulpescu
au fost consemnate, conform rugãminþii Domniei sale, cu „î“, aºa
cum a fãcut-o din 1953 încoace,
Domnia sa evitând sã respecte
regulile noi impuse de Academia
Românã în 1993, admiþând scrierea cu „â“ doar în cazul particular
al numelui propriu „România“ (cu
întreaga familie de cuvinte).

remember Ileana Vulpescu:
„toatã viaþa am sã mã consider
din Bratovoeºti ºi din Craiova”
Fondul literar, unde eram datoare. Problema gloriei era subordonatã celei de zi cu zi. Erai
mai invidiat pentru o locuinþã
bunã decît pentru un premiu. Vi
se poate pãrea curios, dar în
Uniunea Scriitorilor era o atmosferã mult mai creºtineascã, în
sensul bunãvoinþei, decît în zilele noastre. Erau cîþiva mahãri,
în rest, toþi cam sãrãcuþi, dar
prietenoºi unii cu alþii. În orice
caz, nu simþeai cã-þi rãsuflã-n
faþã invidia, reauavoinþã, intriga. E drept cã n-am vrut sã iau
locul nimãnui, favoruri nu mi se
fãceau, nu mã luam la întrecere
cu nimeni”.

„Montarea cu Arta
conversaþiei
de la Naþionalul din
Craiova, de mare
fineþe“

Cinsprezece luni
în gips…
Ileana Vulpescu a petrecut primii ºapte ani de acasã în Bratovoeºti: „Am fost copil singur la
mama. Tata a murit cînd aveam
doi ani. Am crescut la marginea
satului, departe de orice vecini.
Deºi mi-a plãcut de totdeauna
sã stau de vorbã cu oamenii –
ºi, mai ales, cu cei mult mai bãtrîni decît mine – cînd eram copil, cel mai bine petreceam (ºi
fiindcã n-aveam cu cine sã mã
joc) plimbîndu-mã prin cîmp,
vorbind de una singurã ºi inventîndu-mi poveºti. Personajele
din basme îmi erau familiare“.
În 1939, mama Ilenei s-a recãsãtorit ºi familia a plecat la Craiova: „Plecarea din marginea satului Bratovoeºti, de pe malul
unui pîrîu cît un fir de aþã, a fost
una dintre cele mai mari dureri
din viaþa mea… La Craiova,
aveam vecini, aveam copii de-o
vîrstã cu mine, ºi descopeream
cinematograful… Aveam tot ce
v-am spus, dar îmi muriserã personajele din basme… De copiii
din vecini m-am despãrþit chiar
în copilãrie: au plecat din Craiova. Eram cu toþii camaradã,
tovarãºã de joacã, dar prietenã
trup ºi suflet n-am fost cu nimeni:
îmi lipsea elanul confesiv.
În clasa a treia de liceu, m-am
îmbolnãvit ºi a trebuit sã mã retrag de la ºcoalã. Peste doi ani,
aveam sã stau cincisprezece luni
în gips.
Nu venea nici o colegã sã mã
vadã. Toatã lumea se ferea – ºi,
pe bunã-dreptate – de tuberculozã, boalã cam fãrã leac pe vremea aceea. Boala-mi dãdea timp
sã mã gîndesc, sã citesc, s-ascult
muzicã. Începeam sã mã uit cu alþi
ochi la lume. Mi-am dat seama cît
de uºor eºti exclus, dintr-un motiv sau dintr-altul, cît de precare
sînt relaþiile dintre oameni, cît de
fragilã este viaþa. Pentru prima
oarã, am simþit singurãtatea ca peo inevitabilã condiþie sufleteascã.
Dupã ce-am reintrat într-un
circuit normal, deºi-mi fãceam
ºcoala-n particular, m-am împrie-
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Ileana Vulpescu, Bucureºti, 1976

tenit cu trei fete… Am cunoscut
de copil oameni amãrîþi, oameni
nenorociþi. Ei ºi boala m-au învãþat cîteva lucruri esenþiale: sã
deosebesc necazul de nenorocire, sã nu mã supãr pe omenire
pentru soarta mea, sã n-am vanitãþi ºi sã-mi pãstrez firea în faþa
adversitãþilor de orice fel…“
Despre nostalgia locurilor copilãriei ºi adolescenþei, Ileana
Vulpescu spunea (interviu din
martie 1982): „Cu toate cã în
1983 se-mplinesc treizeci de ani
de cînd trãiesc în Bucureºti, toatã viaþa am sã mã consider din
Bratovoeºti ºi din Craiova. Eu
am un suflet provincial, pe care
nimic nu-l poate schimba. Folosesc ºi astãzi toate expresiile
„de-acasã“, auzite-n copilãrie,
poate ºi pentru ca uitarea sã nu
le-acopere. Îi spun mereu fetei
mele: „La noi, la Bratovoeºti,
aºa zicea lumea...“ sau „La noi,
la Craiova...“. Copilãria ºi adolescenþa lasã urme de neºters în
viaþa oricui, nu numai în viaþa
unui scriitor. De când am plecat
din Bratovoeºti ºi din Craiova,
am vãzut Parisul ºi Roma, Florenþa ºi Bruges. Trec luni de zile
ºi nu-mi aduc aminte de ele. Nu
trece însã nici o zi în care sã
nu-mi fugã un gînd mãcar spre
locurile copilãriei ºi ale adolescenþei. ªi visele tot pe-acolo mã
poartã. Ce datorez acestor locuri? Mã datorez pe mine; prin
urmare, ºi sursa iniþialã ºi de
neînlocuit a resurselor acumulate de-a lungul anilor”
Dupã volumul de nuvele ºi de
teatru ª.A.M.D. (1969), dupã romanul Rãmas-bun (1975), Ileana
Vulpescu a publicat, în 1980, romanul Arta conversaþiei, carte ce
s-a bucurat de-o bunã criticã, de
„audienþã“ extraordinarã la citi-

tori, de ediþii succesive... Ce aþi
dorit sã subliniaþi prin ea? La
aceastã întrebare, autoarea a precizat: „Mai întîi, ideea unei permanenþe spirituale româneºti, în
ciuda vicisitudinilor pe care istoria le-a impus poporului nostru. Apoi, am vrut sã-nfãþiºez individul în faþa destinului personal ºi-n faþa istoriei, acest destin colectiv”.
Autoarea avea 48 de ani când
a publicat Arta conversaþiei
(1980). Aþi fost invidiatã de colegii de breaslã? Ileana Vulpescu dixit: „Succesul m-a lãsat aºa
cum m-a gãsit, iar colegii
n-aveau de ce sã mã invidieze:
cu banii de pe carte abia am
reuºit sã-mi achit împrumutul la
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Piesa de teatru cu acelaºi
nume (Arta conversaþiei, dramatizare în colaborare cu actorul
George Bãnicã)) s-a jucat (ºi)
pe scena Teatrului Naþional din
Craiova, stagiunea 1984-1985,
premiera fiind în octombrie
1984. Regia: Remus Mãrgineanu; scenografia: Vasile Buz; din
distribuþie au fãcut parte:
Smaragda Olteanu-Mãrgineanu, Constantin Sassu, Mirela
Cioabã, Valentin Mihali, Rodica Radu, Vladimir Juravle.
Peste ani, Ileana Vulpescu a þinut sã sublinieze: „Montarea de
la Craiova era de mare fineþe,
ceea ce mã face sã mi-o aduc
aminte cu nostalgie”.
Piesa „Arta Conversaþiei” s-a
jucat, în perioada 1983-iunie
1990, la Teatrul Giuleºti (peste
1.000 de spectacole!), Teatrul de
Stat Oradea, Teatrul Naþional Craiova, Teatrul Maghiar de Stat
Cluj. „Piesa nu se mai joacã din
1990, când s-au scos din repertoriul teatrelor multe piese, considerate contaminate de comu-

nism. N-am fost deloc surprinsã
de aceastã metodã de igienizare ideologicã, de vreme ce au
fost glasuri care au cerut dinamitarea Casei Poporului care,
scãpatã de mînia revoluþionarã, a devenit Casa Parlamentului!”, a adãugat Ileana Vulpescu.
În timp ce un Aurel Segãrceanu (jucãtor de tenis de câmp), fãrã
nicio legãturã cu Cetatea Bãniei
(ca ºi alþii) au fost fãcuþi cetãþeni
de onoare, un scriitor ilustru, originar din Dolj, precum Ileana Vulpescu, a devenit Cetãþean de
onoare abia în iunie 2015 (la 83
de ani)! Ileana Vulpescu: „Nici
dacã nu primesc ceva ce, sã zicem, mi s-ar cuveni, nici dacã-l
primesc, nu-mi pun întrebãri.
M-a bucurat sã devin Cetãþean
de onoare al comunei Bratovoeºti, ºi al municipiului Craiova,
locuri atît de importante-n viaþa
mea. Singurul meu comentariu:
ºi-a adus cineva aminte cã mai
sînt printre cei vii ºi singurã pe
lume, aºa cã hai sã…”.
Peste câþiva ani de la decernarea titlului de Cetãþean de
Onoare, scriitoarea Ileana Vulpescu a donat Bibliotecii „Aman”
din Craiova un numãr de cãrþi ºi
materiale aparþinând familiei Ileana ºi Romulus Vulpescu, precizând: „Am donat acele cãrþi fãrã
sã-mi fie solicitate. Mã simt legatã de Biblioteca „Aman”, fiind prima bibliotecã publicã pe
care am frecventat-o ca elevã de
liceu, la Craiova. Oricît ai trãi,
oricît ai colinda prin lume, oricît ai uita, amintirile copilãriei
ºi ale adolescenþei îþi rãmîn vii.
Cînd am fost fãcutã Cetãþean de
Onoare al municipiului Craiova
(în iunie 2015, n.a.), am fost
condusã ºi la biblioteca „Aman”.
Aºa mi-a venit ideea acestei
donaþii. Ceva din sufletul meu sentoarce într-un loc drag, într-un
loc unde mi-am petrecut zile
întregi ale adolescenþei”.

 Ion Jianu

Ion Jianu ºi Ileana Vulpescu, Bucureºti, noiembrie 2015

în cãutarea transparenþei

A

l doilea volum al jurnalului lui Radu Vancu e
la fel de încãrcat de
roadele, ceva mai coapte, ale unui
bun fanatism pro-literar, inofensiv-atroce, plãpând, dar consumptiv pânã la moleculã, alimentat cu o tenacitate care nu poate
izvorî decât din ea însãºi: Rãul,
Editura Humanitas, 2021, 284 p.
Avem în faþã un flux de cuvinte
trãite cu o intensitate câteodatã
incredibilã, ca ºi când autorul ar
vrea sã sufoce pagina, numai sã
scape de ea, pentru a trece, bineînþeles, la urmãtoarea: „(ªi gândul ãsta nu te terifiazã? Ba da,
dar viciul scrisului e mai puternic
decât toate terorile. ªi abia asta e
teroarea purã.)” (p. 73) [Se poate
identifica în aceastã parantezã un
concentrat ideatic, intenþional ºi
stilistic al volumului, respectiv
visceral-autoanalitic, translucideliberator, nepãsãtor-redundant.]
Poetul e, aici, cineva care trãieºte
hipnotic în afara mlaºtinilor ºi
maºinaþiunilor omeneºti, otrãvurilor politice de la începutul lui
2017, din august 2018 ºi mai departe, chiar ºi atunci când se aflã
prins în ele, se lasã captat, e afectat ºi aproape distrus de acestea.
Cautã „microarmonia” ºi nu poate sã o sufere prea mult sau gãseºte frecvent, pe nepregãtite (de
ex., p. 196) sau pe îndelete, fie ºi
ca autosugestie, paradisiacul,
inundându-l cu tristeþe („paradisuri veninoase”), la modul atât de
kafkian, pânã la urmã: v. p. 149.
Ceea ce-l intereseazã în pericolul
insondabilului, singurul care conteazã (jurnalul e scris tocmai ca
sã-l gãseascã, sã-l provoace, sã-l
întãrâte!), devine un scut impenetrabil în faþa rãului: cãci înãuntru, în „el Alephul” personal se
poate afla totul (inclusiv impuritãþi, desigur) ºi chiar puþin mai
mult: v. splendida paginã 225. (Din
aceastã perspectivã, titlul e antifrastic.) Radu Vancu nu e un
„fost” gnostic, cum scrie undeva
(p. 217), ci unul foarte concret,
„actual”, care permite contrariilor,
dualitãþilor, antinomiilor sã se împleteascã ºi sã spunã noi poveºti.
Patetismele, multiºoare, nu-l încurcã: ºtie cu cine/ce are de-a
face, aºa cã melodramaticul nu e
respins, ci numai constatat ºi,
eventual, reconfigurat.
O anume angoasã a influenþei
lui Mircea Cãrtãrescu e încã perceptibilã, mai ales în ciclotimicul când jucat, când irepresibil: „Ar fi putut fi un bun titlul de
poem – dacã aº mai fi fost încã
poet”; „pentru mine, sunt dovada cea mai limpede cã paradisul
existã”; „Aproape cã nu mai pot
crede cã au existat vreodatã cãrþi
sau oameni vii.”; „e aproape insuportabil sã scrii cartea asta”;
„îmi vine greu sã cred cã exist”.
(Pe scurt: îºi face loc un fel de
imitaþie „inconºtientã” a unei
postùri scriitoriceºti care tocmai
cã nu e imitabilã.) Dar meritã sã
semnalez cã, în cele mai bune
momente, Radu Vancu se apropie de nivelul contemporanului

sãu: „ºi, când focul sacru al sinapsei îmi trece prin precarion
spre periferie, simt adesea colþii
leului în jurul gâtului care cântã
– ca atunci când citeºti poezie –
ºi toatã povestea asta de fapt asta
ºi e: un enorm poem incendiind
creierul lumii.” (p. 228) Sau:
„...acum mã intereseazã mai ales
literatura pe care sã o pot rãcâi...”
Ori: „ªi-n tot timpul, senzaþia persistentã cã totul va fi interpretat
împotriva ta ºi cã reinterpretarea
a ºi început deja.” (p. 18) Unele
fragmente reuºesc sã-i înþeleagã
ºi pe ceilalþi, dupã ce a intervenit, fericitã, autocomprehensiunea, ca în aceastã poziþionare simultan post-proustianã ºi postcãrtãrescianã: „Fiindcã stilul nu e
doar decoraþiune – nu e doar
epiderma unui corp de cuvinte –,
ci e chiar corpul de cuvinte în întregime. E forma integralã a unei
existenþe. ªi, prin urmare, pentru
a modifica stilul, trebuie sã modifici forma în care percepi existenþa; trebuie, altfel spus, sã-þi modifici creierul. Fiecare carte e, de
fapt, un creier extern” (p. 231) În
rest, încearcã sã suplineascã absenþa debordanþei onirice cu formulãri retenibile, „oraculare”,
probabil mult dospite, de felul: „A
scrie e abuzul suprem.” (p. 207);
„Depresia e antonimul transparenþei.” (p. 204); „hormoni ai frumuseþii” (p. 226). Ajunge, altfel
spus, la ele cu un firesc bine temperat, þâºnind din contopirea premeditãrii cu ineditul ori senzaþia
lui: se citeºte printre rânduri pariul cã va fi citit cum îl citeºte el
pe Cioran.
Nu vãd urme de mândrie: cel
mai subtil-letal pãcat, vorba unui
domn extrem de informat. Aici,
poate, însã suficient de autoironic: „(dupã ce mi-a repetat de
douã ori cã sunt very handsome,
ceea ce m-a fãcut sã mã umflu ca
un pãun)” (p. 223) Aº zice chiar
aºa: jurnalul adevãrat începe numai acolo unde trufia a încetat.
Urmeazã întrebarea: simþiþi cum
vreo nouã zecimi din „producþia”
mondialã sunt sorbite de spontane chemãri de dispariþie? Îmi
place asta: Radu Vancu ia extrem
de în serios propria doctrinã a
insignifianþei eului. E un „ascet”
(v. askesis) postmodern, cosmopolit ºi tatuat pe tot corpu-i livresc cu citate care încã nu au
fost pronunþate ori imaginate, dar
ºi cu destule altele, arhivate, se
prezintã ca paradoxal-sociabil,
dar este irezistibil atras, ca tânãrul Eliade, de chilia/„mãnsãrduþa” lui. Încã o dualitate dintre
multele care-i compun amprenta
creativã.
Când e folositor, reuºit, acaparant, cum este cel al lui Radu
Vancu, jurnalul ne transmite ºi cã
literatura ar trebui sã fie salvatã
din ea însãºi, deoarece, în clipele
lui de graþie, el ºi numai el, diarismul, ne poate spune (îndrãzneºte asta) cã sunt imagini care nu
pot ajunge la cuvânt sau nu vor
s-o facã. (Dacã privim din altã
direcþie, critica literarã însãºi e un
jurnal ameliorat.) ªi atunci intervine o parafrazã a indicibilului,
oricâtã disperare repetitivã ar (putea) conþine: „cantitatea enormã

de luminã periculoasã distribuitã
stângaci peste lume”; „genul de
frumuseþe atât de excesiv de evidentã, încât se strãduieºte din
rãsputeri sã te convingã cã realitatea existã”; „e exact rãul care
m-a devastat în ultimele luni – ºi
din care a trebuit sã fac frumuseþe”. Etc. Lipit atât de stângaci/
dibaci de amintitul improbabil,
autorul se agaþã de scrisul sãu
variat ºi unitar, deopotrivã, ca sã-l
facã ºi mai prezent, cât mai relaxat-feroce-acroºant.
Radu Vancu are în el o insaþiabilã fibrã dostoievskianã. Se confeseazã cu un fel de Selbsthaas,
dar e ºi copleºit de durere când o
face. Trece grãbit frontierele
tehnicilor de tatonare pentru a
intra direct în mãrturisirea cea mai
cruntã. Nu numai cã se prefigureazã, dar sunt chiar amintite,
multe vestigii care îl submineazã
din adâncuri, o psihologie pe
care el însuºi o „abisalizeazã”,
prin râcâielile ei continue. În
astfel de zone textuale nu mai
gãsim nimic simplu-retoric. Dar ºi
mai arzãtoare este convieþuirea
cu increatul neguros, spãimos,
infernal. Exageraþiunile, candorile, stuporile lui vin dintr-un sentiment irepresibil al vinei „antropice” (v., de ex., p. 137), pe care
vrea, cumva, de unul singur, dacã
se poate, s-o ispãºeascã. Ar reconverti, adicã, acea umanitate
care nu „meritã” frumuseþea de
care are parte: „cu hipnoza extaticã cu care orice scriitor viseazã
cã cititorul îi va urmãri defilarea
energiilor verbale” (p. 275) E,
astfel, destul de justificatã ºi gemelaritatea fantasmatã, automãgulitoare, cu Cioran. Tot aºa cum
Mircea Ivãnescu e un dublu ºi
mai apropiat, la care revine neîncetat, în afara oricãror chingi sau

amendamente exegetice.
Mai ales cã pentru el, ca pentru primii romantici, miraculosul,
fastuos-terifiantul, das ganz Andere sunt, practic, peste tot ºi
tocmai asta îl descurajeazã,
într-un prim tempo. Religiozitatea
kalotropicã e rãspunsul pe care,
încordatã, îl dã firea lui anxioasã,
deºertului pe care îl simte (sau îl
inventeazã!) dedesubtul tuturor
lucrurilor. Aºa cã va face referiri
la „straturi(le) de cauzalitãþi întreþesute” (p. 200), acelea care nu
pot fi elucidate în câteva note de
jurnal, dar pot fi mãcar enunþate,
stenografiate, expuse privirii care
sã vrea mai mult. Ca în Frühromantik, percepþia înglobeazã viaþa, adicã natura, o estetizeazã cu
îndemânare sau cu teamã, prin
simboluri ºi detalii care pot înflori
aparent nedesluºit ºi nesfârºit,
susþinute de-o ironie care nu
complicã, ci clarificã, îºi gãseºte
drumurile ei prin vegetaþia luxuriantã a unei gândiri care acceptã
sã se lase fotografiatã în cele mai
„indecente” ipostaze: Totul,
transcendentul, iubirea, cosmicul, apocalipticul. (Scriitorul, generic vorbind, e, de altminteri, cel
mai perfecþionat computer cuantic.) Sunt cunoscute afinitãþile
postmodernismului cu acea variantã incipientã ºi glorioasã a romantismului: ambele doreau ºi
doresc sã transfigureze fragmentul, sã-l holisticizeze, sã refacã
demnitatea ontologiilor pline, uitate sau obnubilate de antecesorat (clasicismul ºi modernismul;
ce e modernismul altceva decât
un neoclasicism mai prolix ºi mai
vulgar?) ºi sã regãseascã mãreþiile ascunse trãirilor comune.
Vederea lor, a celor mai valoroºi
(cum încã nu e diaristul nostru!),
„umbla prin timpi nebunã” (Doi-

Ion Buzera: Aþi fãcut de-a
lungul anilor diverse referiri la
Mircea Horia Simionescu ºi opera lui. (În Note de lecturã, bunãoarã.) Cum l-aþi evoca acum?
Virgil Nemoianu: Simionescu
era un om ambiguu, într-un fel.
Avea o carierã de „ºtab”, dar în
sinea lui era „reacþionar”, mai ales
monarhist. Era un bãrbat chipeº,
bine fãcut, deºi mereu se cãina
de diverse maladii.
Era inteligent, bine citit, mai
ales în literatura clasic-anticã,
precum ºi în cea francezã ºi, incontestabil, în literatura românã.
Îi plãcea sã fie protectiv cu oamenii de valoare ºi în cele ce scria
era vioi, hazos, intrepid, imaginativ – îndrãznesc sã spun cã era
un fel de Borges român. Era loial
cu prietenii ºi continua sã þinã la
legãturile stabilite din prima tinereþe. Cât de bun scriitor era? Eu
cred cã foarte bun. Cea mai bunã
carte a lui o socot pe cea dintâi,
apoi devine treptat ceva mai repetitiv. Totuºi îmi vine sã-l judec
în grup, colectiv. Vreau sã spun
cã nu l-aº judeca altfel decât împreunã cu Radu Petrescu, Olãreanu, Þopa, Cãplescu ºi poate alþi
vreo 2-3. Ar trebui adãugat cã
avea o foarte frumoasã culturã
muzicalã.
Personal îi datorez mult. Nu
ºtiu de ce, s-a ataºat de mine ºi
m-a ajutat considerabil în viaþã ºi
în carierã.
naº despre Eminescu), magnetiza câmpurile continuu-suprapuse ale istoriei ºi utopiei, transformându-le în materie primã pentru
poezie. Radu Vancu are acces la
suficientã secreþie a lumii, pe care
evident cã tot el o creeazã, pentru a scrie în continuare. Mai ales
cã are ºi în Sebastian, fiul sãu, o
sursã continuã de inspiraþie. Dintre sapienþele orale atât de degajate ale copilului am ales-o pe urmãtoarea: „– Tati, ºtii de ce vreau
sã învãþ genetica?/ – ªtiu: ca sã
învii dinozaurii./ – Nu. Ca sã te
înviu pe tine.” (p. 228) Adevãrul
e cã poetul resurecþioneazã spontan numai auzind aºa ceva. Efecte puternice apar atunci când straturile geologiei minþii/imaginarului se ciocnesc: cel automortificant, „nihilist”, negru, uºor þanþoº-vidat, copleºitor-deceptiv ºi
cel beatitudinar, „extatic”, cvasiinavuabil. (Dar pentru el ºi Mircea Ivãnescu, a cãrui lecþie a „antiminciunii” continuã s-o asimileze,
nu existã nonmãrturisibil, ci numai
nonscriptibil, acesta din urmã pe
criteriul epuizãrii strict fizice sau,
eventual, legat de amintitul refuz
al limbajului.) Intrã atunci în scenã
oximoronul, o figurã nu numai
stilisticã, ci ºi existenþialã, pur ºi
simplu. Probabil cã de aceea nu e
nevoie nici sã-i suspectezi integral
unele expresii-limitã, care ar putea
sã parã gratuite, sofiste, de purã
artificiozitate.
Acest segment diaristic se încheie brusc, în cheie tragic-rememorativã, pe 12 februarie 2020.
Pandemia bãtea la uºa unei umanitãþi nedumerite, uºor somnoroase, care urma sã treacã testul
BHL: paranoia generalizatã, alcãtuitã dintr-un noriºor de 5-7 miliarde de particule. Un timp tocmai
bun pentru scris jurnale: aºtept,
aºadar, de la junele scriitor român
ceva ºi-mai-ºi decât cele douã
volume publicate.
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O întrebare pentru
Virgil Nemoianu

 ION BUZERA

 ION POPESCU-BRÃDICENI

l ecturi

„melancolii” de Mariana Udriºtoiu
„Melancoliile” Marianei
Udriºtoiu se trag, desigur, din
„dorul fãrã saþiu” al lui Emil Botta.
Elogiazã, in corpore, iubirea
aproapelui. Defineºte omul-om
ca pe un labirint care se-ntrupeazã „din fluide, calde unde”. Sã fie
vorba de baroc ori de manierism?
Oleacã, da, poeta „desluºeºte
rostul” „cãutând oglinda” în timp
ce „cu sine îºi confruntã gestul”.
„Un puzzle” îi e chipul, iar (re)lectorului îi e viratã sarcina interpretãrii tâlcului „atâtor piese gândite
laolaltã”. „Ochiul de smarald” al
poemului e ca „o scoicã-nchisã,
udã ºi înecatã-n vis”.
Când cade în erotism, pãrelnic perpetuu, autoarea, adeptã a
prozodiei moderniste, adoptã
metoda strãmutãrii în sinea/ în eul
ei/ a perechii evadamice, ca sã se
desãvârºeascã „nuntirea – scut
tainic… tivit cu zori de ziuã, umbrit de pleoape stinse”. Pe calea
amintirilor sale cernite, iubirea
continuã a fi „motor al învierii” ºi
„altar zidit din raze spre duhul
mântuirii”, în care pãtrunde,
sfioasã ºi feciorelnicã din nou,
„ca într-un templu de liniºte ºi
dor”. Apoi poeta, în clipã de extaz kaitoricã, exclamã, ca-n „Iluminãrile” lui Arthur Rimbaud: „ªimbãlsãmatã-n pure miresme adevãrate/ Mã disipez în stele, mã
contopesc c-un nor”.
De fapt melancolia însãºi îi e
contopire repetatã „întru tãmãduire”, „sub zodii ºi sintaxe” ori
„pe valuri tivitã cu-albe spume”
ale Afroditei înroºite în sângele
sacrificial al lui Orfeu. Astfel iubirea e „scut sacru” ºi înãlþarea
în mit. Erotikonul Marianei Udriºtoiu este pasional, înflãcãrat (can Gaston Bachelard – n.m.), sfideazã nemãrginirea, ajunge la
mal, adicã se reîntoarce din idealitate în real „cu vasu-ntreg” al
cãrui catarg este chiar sentimentul ei pãtimaº, încã ºi indestructibil, ca o „stea aprinsã” cu care
consumã „în nopþile albe”, când,
uneori, ca-n „Oda – în metru antic” (a lui Mihai Eminescu – n.m.)
îmbracã precum Nessus „hainã
stropitã de venin”. Apoi legatã
„cu funii de cuvinte” de iubitul
care-i urzeºte „veºminte din fire
moi de iarbã”, îi întoarce, acestuia, „sub vraja unei taine… dorul
cu iz de fân cosit”.
Erotikonul Marianei Udriºtoiu pare un lanþ de ecouri la neoromantismul unor ªtefan Augustin Doinaº, Cezar Ivãnescu, Adrian Pãunescu ori Mircea Dinescu
sau Emil Brumaru. Dicþionarul ei
poetic e retromagic. „Deschis…
ochiul minþii” exploreazã într-o
cãdere catabazicã „labirintul metafizic”, „schiþând desãvârºirea”
ºi totodatã „în cãmara unui vis”
„tiparele vieþii”, o predeterminã
la un „gest utopic”, asumat
(in)voluntar cu autoironia de rigoare dar ºi cu „talentul retoric”
de necontestat moºtenit – de ce
nu? – de la Byron ºi Prévert.
„Alter ego” e ce-a de-a doua bijuterie a „Melancoliilor” ºi prin
urmare o citez integral: „Dimineaþa, devreme, pe-un pat de
spital,/ Se scuturã cerul cu sclipiri
de opal.// O umbrã-a cãzut, în
joacã, tiranã/ Pe obrazu-mi de var
ce-ascunde o ranã,// Un hãþiº se
rãscoalã, fãrã blândeþe/ În
pântecul moale, la bãtrâneþe.//
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Sângele ºuierã, îi simt rãsuflarea./
Ce-aduce-n fãrâma de carne salvarea.// De-mi scuturã rama un
fir de smarald,/ Încep cãlãtoria pe
tãrâmul mai cald.// Cu îngerul meu
pãzitor, cu dorul de el,/ Mã-ndrept
spre luminã, cu iubire de El.”.
Mariana Udriºtoiu ºi-a continuat altfel, mai încoace, talentul
filologic ºi vocaþia pentru gramaticalizarea poeziei române. Poemele sale izbutesc semioze deschise ºi vãdesc propensiunea
spre retrãirea intensã a copilãriei,
dar ºi reîntoarcerea în regimul resacralizãrii dicþiunii rematice.
Poeta – cãci pot afirma fãrã
dubii cã autoarea „Melancoliilor”
posedã aceastã onorantã calitate
– rãmâne în zona unui neomodernism optimist, uºor sentimental,
explorând teme, motive, toposuri
recurente „tradiþionale” ºi în bunã
„plasã” a compoziþiei armonioase,
fluide, muzicale, oarecum prizoniere unui simbolism mãrturisit
tacit ºi totuºi cu un deosebit apetit
pentru „naraþiunea” succintã,
absorbit de un lirism cumva
asimilat corect, prozodic, teoretic
ºi reveriant.
Fiecare text (din cele 82 de toate) enunþã clar o dignitate a rostirii întemeiate pe fraternizarea cu
clipa, pe tãcerea dinaintea cuvintelor, pe „solidaritatea în doi” a
limbajului ºi a melancoliei (reabilitatã drept condiþie esenþialã a unei
poeticitãþi) aflatã în consubstanþialitate cu despovãrarea de
prejudecãþi insipide. Poetã deci de
autenticã vocaþie utopicã, de
emoþionantã apelare la resursele

unei transretorici rezonante cu
modele lejer recognoscibile însã
deloc deranjate la audiþie, vizualizare ori declamaþie ritmicã, autoarea cãrþii se va impune.
Îi e dat Marianei Udriºtoiu sã
se realizeze ºi în acest teritoriu
devoþional, pretenþios, cãci expresivitatea ºi-o autocenzureazã
salutar. ªi stãpâneºte prin „demersu-i explorator la nivelul sufletelor” arta unei comunicãri exponenþiale. Totodatã „probeazã migalã
etalând echilibrul” între antiteze:
(auto)ironia ºi retrospectiva.
Prin urmare, surprinzãtoarea
poetã îºi dã jos vãlul secretizant
al propriei „tiparniþe ontologice”
întrebându-se ca W. Shakespeare: „umanitatea privirii cât îndulceºte chingile vieþii?”. Ori degajând teritoriul de umbre ca sã îndulceascã timpul cu „dar dumnezeiesc”, când „amurgu-i tot luminã, din sfântul duh ceresc”. O
„Dorinþã” (romanþã) este transeminescianã, are acel aer capodoperial de „lied” paradiziac, ca ºi
urmãtorul text verslibrist „O singurã clipã”; de altfel, haikuurile
ºi mircopoemele „epigramatice”
(ca-n poetica latinitãþii – n.m.)
sunt cele mai izbutite, convingãtoare, seducãtoare fulgerãtor:
„Ceasornicul stricat/ spânzurã
jalnic/ pe creanga timpului” (Viziune); „Imagini… reflecþii…/
convingeri… iluzii/ … ºi certitudinea propriilor picioare/ urcând
ºi coborând/ treptele infinitului/
revãrsat în mine.”. Utilizarea oximoronului creeazã surpriza receptãrii spectaculoase: „Mã refugiez
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în mine însãmi –/ colac de salvare –/ în fluxul ºi refluxul/ somptuoaselor mele angoase”; Oricum,
poeta „se lãmureºte pe sine/ presimþind esenþialul”. Procedeul ei
este transfigurarea ideii ºi nostalgizarea timpului trecut. La
graniþa dintre certitudini ºi incertitudini, douã cârje îi „sprijinã suflul supraîncãrcat cu poveri nebãnuite (arhetipurile/ anarhetipurile/ escatipurile – n.m.)”.
Poeta Mariana Udriºtoiu practicã în consecinþã arta confesiunii. Þinta mãrturisitã a poeziei sale
este de a acþiona asupra emoþiilor, de a oferi obiecte interesante
de contemplaþie sensibilitãþilor.
Naraþiuni, nonficþionale totuºi,
textele acestei poete se prezintã
accesibile po(i)etic ºi poezesc.
John Stuart Mill a definit, în eonul
sãu, poezia ca reflectare a bucu-

riilor ºi suferinþelor vieþii la un
grad de profunzime ºi elevare
cãrturãresc în ultimã instanþã.
Adevãrul poeziei constã în descifrarea sufletescului delicat ºi
sensibil al naturii umane, în care
legile emoþiei sunt transcrise cu
litere mari. În aceste poeme, viziunile, fulguraþiile, insomniile,
alteritãþile, îngrijorãrile, visurile,
tristeþile, crezurile, confidenþele,
evocãrile, temerile, idealurile,
punctele de vedere, perspectivele, semnele, cãutãrile, limpezimile
de-o clipã, dorinþele, consecinþele, consubstanþialitãþile, retrospectivele ontologice, fracturile,
premoniþiile, revoltele, stãrile, (auto)ironiile, oscilaþiile kairotice, se
revendicã din adevãrul vieþii
întreg ºi numai adevãrul, pasionat, regândit prin nuanþarea lui
sentimentalã ºi prin elocinþa auzitã. Citez: „Lumina ce venea
de-afarã,/ Se proiecta în abat-jour./
Erai timid. A câta oarã?/ Schiþai
discret un gest d’amour.// Îmi fredonai blues-uri alese/ Pe-o bancã
solitarã-n Crâng./ Din heleºteu,
umbrele dese/ Se oglindeau în
pãru-þi lung.” (Atunci, acolo). Prin
urmare, poezia rãmâne fructul
natural al solitudinii ºi meditaþiei,
iar elocinþa, al interacþiunii cu
lumea. Sufletul însuºi al melancoliei se lasã revelat în poezia
Marianei Udriºtoiu, ieºind la ivealã în singurãtate mai plin de sens
ºi de aceea mai profund poetic
decât cuvintele ca atare. Stilul
abordat o individualizeazã indiscutabil în gruparea poeþilor din
Cetatea Bãniei.

Mihai Þopescu

 MIHAELA ALBU

Î

ntr-un timp marcat vizibil
– mai ales în sfera literaturii, a artei în general! –
de egocentrism, de individualism
ºi, uneori, chiar de autosuficienþã, un scriitor ne atrage subtil
atenþia cã trãim totuºi în colectivitate, ba chiar într-o comuniune, legaþi prin mii de fire unii de
alþii, cã mergem fiecare pe drumul nostru, dar alãturi… ºi totdeauna cu ajutorul celorlalþi.
„N-am fost singur” ne transmite ºi recunoaºte astfel criticul
ºi istoricul literar Stan V. Cristea
printr-un volum cu acest – inspirat – titlu (apãrut la ed. Aius,
în 2021).
Cum demonstreazã?
Printr-un masiv tom de scrisori
primite într-un interval determinat de timp (anii 1987-2020) de la
confraþi (scrisori ordonate alfabetic, de la A la Z, de la Gabriela
Adameºteanu la Gh. Zbârcea).
Fireºte, o ordine cronologicã în
cadrul mesajelor – de mai mare
sau mai micã dimensiune – dezvãluie, indirect, ºi atmosfera, dar
aduce ºi informaþii specifice momentului.
ªi, fiindcã a venit vorba despre
informaþii, cea mai mare importanþã a acestor scrisori o constituie
bagajul informaþional pe care-l
conþine majoritatea, ele dând seamã nu numai despre semnatar,
despre activitatea lui la un moment
dat ori chiar despre stilul sãu
epistolar, dar chiar ºi despre realitãþile perioadei în care au fost
scrise (desigur, referirea principalã
fiind legatã de cele din sfera de
interes a expeditorului ºi a destinatarului). O subliniase Sanda Golopenþia, ea însãºi îngrijind admirabil acea Rapsodie epistolarã,
patru volume de referinþã în istoria
genului: „Scrisorile sunt una din
cãile prin care pãtrundem în
spiritul unei epoci ºi în miezul
frãmântãrilor celor care au trãito, încercând s-o modeleze.”
Avem ºi de data aceasta o „rapsodie epistolarã” – fie-ne îngãduit
sã preluãm inspirata sintagmã a
Sandei Golopenþia, sub care
aceasta publicase scrisorile primite ºi trimise de Anton Golopenþia
(ed. Univers enciclopedic), documente de mare însemnãtate, peste
timp, în cunoaºterea nu numai a
personalitãþii celui care, ca ºi alte
minþi strãlucite, a fost distrusã de
regimul comunist, dar ºi a epocii
ºi oamenilor de dinainte de rãzboi.
Volumul publicat de Stan V.
Cristea este un tom dens (680 de
pagini). Nu intenþionãm sã-l detaliem, în primul rând din raþiuni
de spaþiu, deºi… într-o prezentare generalã, tocmai detaliile îi
conferã miez ºi substanþã.
Vom prezenta mai întâi „armãtura” pe care se sprijinã construcþia: Argumentul autorului,
scrisorile primite (ne-ar fi interesat, mai ales în cazurile corespondenþei susþinute ºi mesajele destinatarului), urmate de o Addenda (cu 23 de scrisori în facsimil).
„Întregul” este precedat ºi de o
scurtã prefaþã – „Stan V. Cristea
ºi corespondenþii sãi”, datoratã
lui Nicolae Scurtu.
Desigur, expeditorii sunt scriitori, nume mai mult sau mai puþin
cunoscute, mulþi intrând în legãturã cu criticul teleormãnean (ºi)
printr-un act de culturã desfãºu-

rat de acesta, fie Judeþul Teleorman. Dicþionarul bibliografic.
Culturã, artã, ºtiinþã, ori Dicþionarul scriitorilor ºi publiciºtilor teleormãneni, fie prin revista
Meandre, fie prin festivalurile
dedicate lui Zaharia Stancu ºi
Marin Preda sau evenimentele
organizate cu ocazia centenarului „filosofului de la Vitãneºti”.
Am afirmat mai sus cã printre
expeditori sunt nume „mai mult
sau mai puþin cunoscute”, notorietatea lor nefiind însã în dependenþã obligatorie cu valoarea
operei lor, ci mai degrabã – nu de
puþine ori – ºi din cauza unor circumstanþe exterioare.
Un astfel de nume este Octavian Vuia (1929-2003), un medic
(specializat în neuropatologie)
care a trãit cea mai mare parte din
viaþã în exil, în Germania, fiind
totodatã autor al volumelor Misterul morþii lui Eminescu, Despre boala ºi moartea lui Eminescu, Spre adevãratul Eminescu. Din unica sa scrisoare, expediatã în 3 sept. 2000, desprindem
înalta apreciere pentru Dicþionarul bibliografic alcãtuit de Stan
V. Cristea („Vã asigur cã vã ridicaþi ºtiinþific la nivelul celor mai
cunoscute tratate germane”), dar
ºi menþionarea specialã a doi po-

eþi originari din zonã, ªt.O. Iosif
ºi Alexandru Gregorian. Dacã referitor la primul spune „þin foarte
mult la cinstirea acestui poet nu
de toate zilele” ºi îi aseamãnã
destinul cu cel al personajului
Victor Petrini – Marin Preda,
„ilustrând figura înstrãinatului
prezent în romanul nostru ca cel
al învinsului”, referindu-se la cel
de al doilea, un exilat ca ºi expeditorul, scrisoarea devine ºi o
sursã de informaþii cu privire la
funcþia lui Alexandru Gregorian
de director al „Europei Libere”,
dar ºi asupra titlurilor volumelor
de poezii ale acestuia, publicate
la München. O „definiþie” a poeziei colegului întru exil incitã
cititorul volumului de corespondenþã la dorinþa de cunoaºtere a
poeziei lui Gregorian, dar revelã
totodatã dorul înstrãinatului
pentru meleagurile natale: „Poetul vede Teleormanul în miros de
cimbru ºi zambile a Coastei
Soarelui, aspect mai mult decât
propriu întregii creaþii gregoriene”.
Trecând în revistã setul de
scrisori, o curiozitate m-a îndemnat sã urmãresc ºi statistic aceastã corespondenþã. Ne vine în ajutor chiar autorul volumului, deoarece acesta, preîntâmpinând
interesul cititorului, a avut grijã
sã specifice la Cuprins numãrul
de misive primite de la fiecare expeditor.
Aflãm astfel cã recordul îl deþine Iordan Datcu (61 de mesaje,
între 24. IV. 1988 ºi 2. XI. 2017),
cunoscutul critic ºi istoric literar,
etnolog ºi publicist, el însuºi deþinãtor al unei bogate corespondenþe, publicate nu cu mult timp
în urmã – M-au onorat cu epistolele lor (2019) ºi Iordan Datcu ºi
Constantin Eretescu în scrisori
(2020).
La o lecturã a celor trimise de
el însuºi lui Stan V. Cristea, informaþiile sunt nu puþine. Prima ex-

primã „satisfacþia” apariþiei „Paginilor teleormãnene” (din revista
Argeº, martie 1988), despre care,
la Note, destinatarul menþioneazã
cã „din acel prim numãr a fost
cenzurat un Calendar al personalitãþilor teleormãnene aferent
lunilor ianuarie – aprilie”. Iatã,
aºadar, o completare destinatã
istoriei literaturii!
ªi de data aceasta, ca ºi în alte
rânduri, Notele aferente scrisorilor aduc completãri necesare nu
numai pentru înþelegerea textului, dar ºi pentru o informare adiacentã asupra evenimentelor menþionate ºi nu mai puþin asupra
activitãþii ºtiinþifice a expeditorului. Astfel, de mare importanþã
pentru cunoaºterea unei pãrþi a
acestei activitãþi, dar ºi asupra
unor evenimente desfãºurate la
momentul respectiv sunt menþiunile asupra Caietului-Program
de la sesiunile academice la care
Iordan Datcu a participat cu diverse comunicãri (cãrora le aflãm
astfel titlul, în cadrul temei generale – de interes ºi aceasta!). În
plus, aceste Note completeazã
informaþiile cu datele biobibliografice ale expeditorului.
ªi astfel, în prezentarea noastrã o menþiune specialã, o subliniere chiar, se cuvine adusã ediþiei
în ansamblu, felului în care a fost
conceputã. ªi aici, ca în toate volumele publicate de Stan V. Cristea,
seriozitatea ºi acribia cu care acestea au fost alcãtuite sunt modele
demne de urmat. Toate demonstreazã, aºa cum aratã Nicolae
Scurtu, „fãrã echivoc, pasiunea ºi
exigenþa acestui cãrturar din cei
foarte rari ºi foarte preþioºi”.
Aprecierea înaltã o aratã, întrun fel sau altul, ºi expeditorii acestor scrisori. Desigur însã cã destinatarul nu le-a publicat cu acest
scop.
Este necesarã atunci o întrebare drept concluzii:

Este nevoie sã fie publicatã
corespondenþa purtatã de scriitori? Au vreo relevanþã scrisorile
ºi pentru ceilalþi (în afara celor doi
protagoniºti ai dialogului)? Fiecare astfel de volum apãrut la noi (ºi
exemplele ar fi multe, dar amintim
aici – la întâmplare – cele care
restituie corespondenþa purtatã
de Vintilã Horia cu fratele sãu,
Alexandre Castaing, cea adresatã
lui L. M. Arcade de mai mulþi
confraþi, cele mai numeroase scrisori fiind de la poetul Horia Stamatu, masivul volum – 588 pagini
– publicat în 2019 de Christian
Schenk, cele amintite deja, editate de Sanda Golopenþia, fãrã a mai
lua în discuþie inestimabila corespondenþã a lui Mircea Eliade ºi,
desigur, multe altele, de la noi sau
din alte þãri), aºadar fiecare astfel
de volum aduce un plus de informaþii, nu atât (ºi nu numai) asupra
celui care scrie, dar mai cu seamã
asupra timpului în care scrie.
„Stau ºi mã întreb /.../ dacã
nu cumva un vraf de corespondenþã e mai aproape de viaþa
cotidianã ºi de istoria care din
ea se desprinde cu timpul”, reflecta Vintilã Horia.
Un „vraf” de corespondenþã,
un tom masiv de scrisori primite
de-a lungul a peste trei decenii
de cãtre omul de înaltã þinutã
ºtiinþificã, Stan V. Cristea, ne aduce aproape nu numai un crâmpei
din viaþa protagoniºtilor, dar mai
cu seamã „capitole” dintr-un timp
cu istoria unei lumi din care noi
înºine am fãcut/ facem parte.
Rãspunsul la presupusa întrebare de mai sus vine atunci firesc: da, nu numai cã este nevoie
sã fie publicatã corespondenþa
purtatã de scriitori, dar este chiar
o misiune a acestora.
Cel care ºi-o asumã aduce astfel o contribuþie importantã la istoria literaturii ºi la istorie în
general.

Mihai Þopescu
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corespondenþa – incontestabil, un document!

 GEORGE POPESCU

dante
ante
700
ante700
700

divina cãlãtorie dantescã
într-un mirabil spectacol teatral*
(Emil Boroghinã sub vraja Poeziei)

M

ai bine de o jumãtate de veac s-a scurs
de când, june amant
ºi eu ºi, pe deasupra, începãtor
scrib de versuri risipite prin târgul trademist, l-am ascultat pe
Emil Boroghinã recitând poezii.
ªi nu numai: dacã memoria nu
mã înºealã, cred cã întâiul contact s-a petrecut prin mijlocirea
fabuloasã, din nefericire pieritã-n
uitare a lui I. D. Sîrbu, cu ineditele
ºi incitantele sale conferinþe în sala
din vechiul locaº al Naþionalului
craiovean în care tânãrul actor de
atunci l-a secondat cu pagini teatrale ionesciene.
Pãtimaº cititor de poezie, cu
un rafinat gust pentru capodopere ale genului din largul areal
al creaþiei universale (de la cristalul versului din patrimoniul folclorului autohton ºi de la strãvechile euritmii ale „Cântãrii cântãrilor” ºi ecourile pontice virgiliene trecând prin sonetele marelui
Will spre Eminescu ºi, mai departe, spre contemporani), Emil Boroghinã ºi-a topit, îmi pare, neobosita-i memorie, în sunetele aurifere ale versului oferind spectatorilor sãi fideli spectacole
de... colecþie. Una singularã, la
rândul ei, ce se va revãrsa, ca o
binecuvântare meritatã, în proiectul sãu visat de o viaþã, cel al
unui Teatru poetic. În sfârºit,
împlinit sub marca... POESIS.
ªi cum ataºamentul sãu de
cititor, iubitor de ediþii rare ºi, fireºte, ispitit de sunetele ºi de
sensurile nemuritoare ale Divinei Comedii a genialului florentin Dante Alighieri, îl urmãrea de
mulþi ani, era cu neputinþã sã nu
ia calea unui recital-spectacol. ªi

Î

n anul acesta, dedicat comemorãrii a 700 de ani de
la moartea genialului poet
Dante Alighieri, au loc celebrãri
în întreaga lume, inclusiv în þara
noastrã, Craiova aflându-se printre oraºele unde evenimentele în
memoria lui Dante se gãsesc la
loc de cinste. Manifestãrile organizate în Craiova au culminat cu
prezentarea în premierã, pe scena Teatrului Naþional Marin
Sorescu, a recitalului „Cãlãtoria
lui Dante”, de cãtre actorul Emil
Boroghinã. Spectacolul a fãcut
parte dintr-o perioadã bogatã în
evenimente culturale, fiind una
dintre acþiunile Zilelor Craiovei
desfãºurate anul acesta între 27
mai – 1 iunie. Recitalul a avut
loc în seara zilei de 28 mai 2021,
cu o zi înainte de „Ziua Dante”,
numitã astfel de Societatea
Dante Alighieri – Sediul Central
din Roma, 29 mai fiind consideratã ziua de naºtere a poetului. Celebrarea a început încã de
dimineaþã prin întâlnirea organizatã de Secþia de Limba ºi Literatura Italianã a Facultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova
ºi Societatea Culturalã RomânoItalianã „Dante Alighieri”, Comitet Local al Societãþii „Dante
Alighieri” din Roma. Evenimentul a fost marcat de o masã ro-
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aºa s-a ºi întâmplat într-un context nelipsit nici el de singulare
atribute: aniversarea celor ºapte
secole de la trecerea în nefiinþã
– cu siguranþã prin mistuitorul
vers final al capodoperei sale direct în Paradis – a lui Dante însuºi, ca ºi prin rãgazul îndelung
aºteptat al îmblânzirii intrigantei
pandemii îngãduind astfel întâl-

nirea ºi ascultarea fizicã a recitalului în sala mare a Teatrului
„Marin Sorescu”.
Un spectacol de departe emblematic pentru proiectul-vis al
interpretului, cel de teatru poetic, întâi fiindcã e vorba de
Dante, unul din cei mai glorioºi
poeþi ai lumii ale cãrei divine terþine din „Commedia” sa au nãs-

cut, prin veacuri, încã de la contemporanul ºi întâiul sãu „agent”
literar, Boccaccio, uimitoare ºi
neuitate recitãri în public.
ªi, apropo de aceastã particularitate, mi se pare a fi identificat,
într-o confesiune publicã a lui
Roberto Benigni, unul dintre
autorii de recitãri danteºti, resortul esenþial ce confirmã, o datã
în plus, nevoia imperativã a recitãrii Comediei:
„Frumuseþea, poezia – avertiza el – nu stau în cel ce scrie, ci
sublimul se aflã în urechea celui ce ascultã, înãuntrul vostru
se aflã Dumnezeu. Nu doar înãuntrul lui Dante care le-a scris.
El le-a scris, însã dacã voi nu le
ascultaþi, n-a scris nimic. Prin
urmare, poetul sunteþi voi, voi
sunteþi Dumnezeu”.
În fapt, izolat în liniºtea aproape sideralã a sãlii teatrale în auscultarea unor versuri pe care, în
absenþa unei memorii imposibil de
confruntat cu cea a lui Emil Boroghinã (ºocantã, cred!), aserþiunile disociative ale lui Benigni
mi-au secondat audiþia; sub farmecul unei limbi, cea eminescianã întâi de toate, resãdite magistral de Eta Boeriu pe originalul
italo-florentin dantesc, cãlãtoria
(nici nu se putea un titlu mai inspirat!) lui Dante prin cele trei
regnuri ale Vieþii, ale Omului, ale
Umanitãþii în integralitatea sa
esenþialã, s-a transformat miraculos într-un itinerariu al cãutãrii
Sinelui pentru fiecare spectator.
Emil Boroghinã nu iubeºte
emfaza, atât de proprie creaþiei
actoriceºti, ignorã exuberanþa,
gestica împinsã spre spectaculosul gratuit al retoricii de bu-

 IOLANDA MÃNESCU

Dante 700
tundã la care au participat distinºi profesori din cadrul Universitãþii, precum ºi de la licee ºi ºcoli
din Craiova ºi din împrejurimi,
fiind prezenþi de asemenea traducãtori ai operei marelui poet. O
altã componentã a activitãþii comemorative a fost reprezentatã de
momentul poetic susþinut de studenþi ºi elevi care au recitat din
opera lui Dante.
Seara a reprezentat apoteoza
unei zile dedicate în mare parte
geniului lui Dante, o zi încheiatã
rotund prin recitalul alcãtuit din
versurile Divinei Comedii. În
sala mare a Teatrului Naþional din
Craiova atmosfera era impregnatã
de freamãt ºi aºteptare. Erau prezenþi oameni de culturã relevanþi
ºi se simþea în aer un suflu elevat
intelectual, datorat conversaþiilor
ºoptite, pe tema vieþii sau operei
marelui poet italian Dante Alighieri, care urma sã fie invocat,
prin rostirea versurilor din lucrarea sa capitalã, de cãtre actorul
Emil Boroghinã. Alãturi de realizãrile sale remarcabile, în cali-

tate de director de teatru – care a
fãcut ca numele Teatrului Naþional Craiova sã devinã faimos, în
lumea întreagã, prin spectacolele montate aici de regizorul Silviu
Purcãrete – ºi apoi de fondator ºi
director al bine-cunoscutului
Festival Internaþional Shakespeare de la Craiova, Emil Boroghinã mai avea de împlinit visul
sãu înfiripat încã de la începutul
carierei, acela de a înfiinþa primul
teatru de poezie din România ºi
iatã cã Teatrul Poesis are deja o
activitate susþinutã atât la Craiova cât ºi la Bucureºti unde
„Cãlãtoria lui Dante” a vrãjit spectatorii din nou, la Teatrul Nottara,
la puþin timp dupã prezentarea de
pe scena Naþionalului craiovean.
Odatã cu estomparea luminilor sãlii de teatru, s-au stins ºi
ºoaptele, iar scena a devenit,
pentru mai bine de o orã, asemeni unui templu în care sacerdotul, þinând strâns în mâini Cartea, a cuprins pe toþi cei prezenþi
în farmecul oficierii. Cartea
este, de altfel, un simbol prezent
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în toate recitalurile lui Emil
Boroghinã care a afirmat, nu o
datã, cã îºi doreºte ca Poezia sã
ajungã la ceilalþi direct, fãrã intervenþia sa, lãsându-l pe Poet sã
se exprime, iar pe spectator sã
recepteze pur, de la sursã. Versurile curgeau line sau învolburate, duioase sau aprige, transportându-i pe toþi în cãlãtoria
prin cânturile lui Dante. Spectacolul, bazat pe traducerea Etei
Boeriu, a fost pus în scenã de
regizoarea Alina Hiristea – o colaboratoare constantã a Teatrului
Naþional din Craiova, coordonatoare artisticã a Teatrului Poesis
(al cãrui coordonator literar este
Nicolae Coande) ºi semnatarã,
alãturi de fondatorul Teatrului
Poesis, Emil Boroghinã, a scenariului elaboratului spectacol
„Cãlãtoria lui Dante”, precum ºi
a ilustraþiei muzicale. De altfel,
Alina Hiristea a regizat majoritatea recitalurilor din repertoriul
Teatrului Poesis. Pe lângã Dante,
interpretat de Emil Boroghinã, au
fost prezente în spectacol perso-

levard, recitalurile sale se pliazã pe acustica secretã a silabei,
a cuvântului ºi a versului în cea
mai naturalã îngemãnare.
ªi tocmai fiind vorba de
Dante ºi de Comedia sa, în unicitatea lor genuinã, opþiunea
pentru restituirea unei tonalitãþi
majoritar ºoptite, aproape de stilistica rugãciunii ºi numai rareori,
în forme de avertisment, presãrând uºoare înãlþãri de voce
conferã recitalului-spectacol
dimensiunea unei oraþii testamentare a Omului medieval regãsibil ºi identificabil în omonimul sãu dintotdeauna.
Omul înveºnicit, eternizat –
de logosul pe alocuri mistic al
lui Dante – ºi Omul pe care doar
Iubirea, ea însãºi de extracþie ºi
finalitate divinã, îl poate trece
prin poarta prin care Paradisul
sfârºeºte, poetic, spre a începe
sã trãiascã în inimile spectatorului-ascultãtor.
Un spectacol cât o creaþie
autonomã, de o autenticitate
care impune ºi se impune în forma unui atât de necesar MEMENTO al destinului uman pe
Terra ºi în cosmosul spuzind de
stele ºi de sori.
Un spectacol cãruia secundariatul nu mai puþin inspirat al
echipei regizoral-tehnice îi conservã ºi îi conferã ambiþiosul ºi
împlinitul demers. O paginã teatralã ºi poeticã în singularitatea sa ce asalteazã istoria culturalã ºi spiritualã.
*
CÃLÃTORIA LUI DANTE 700 de ani de la marea trecere. Recital al actorului Emil Boroghinã. Regia artisticã: Alina Hiristea. Editare
video: Ciprian Duicã.

naje ale Divinei Comedii în
proiecþii video, prin intermediul
actorilor Raluca Jugãnaru
(Beatrice), Mihai Bica (Virgiliu),
Valer Dellakeza (Caron), Iulia
Colan (Francesca da Rimini),
Cãtãlin Bãicuº (Paolo Malatesta),
Ion Colan (Papa simoniac),
Dragoº Mãceºanu (Ulise), ªtefan
Cepoi (Diomede), ªtefan Mirea
(Ugolino), Adrian Andone
(Casella), Marian Politic (Manfred), Valeriu Dogaru (Nin).
Emil Boroghinã este, dupã
cum ne-a obiºnuit în recitalurile
sale, cel care ne introduce, prin
rostirea versurilor, în lumea celor
mai mari poeþi ai omenirii, începând de la Cartea Cãrþilor, la
Shakespeare, la poezia popularã,
la Eminescu, la Ovidiu. Din patosul cu care se dãruie menirii sale
rãzbat vasta sa culturã, iubirea
pentru ceea ce va sã dãinuie etern
ºi, mai ales, dorinþa de a transmite, din marea poezie, tuturor celor care vor sã nu uite, celor care
vor sã afle, celor care vor sã se
pãtrundã de inefabil, de frumuseþe, de nobleþe, de ceea ce înalþã ºi transcende. Dupã cum spune rafinatul critic George Banu,
„în spatele versurilor identificãm
discreþia subtil modulatã a unui
interpret ce se expune în toatã
umanitatea sa!”

„Giornata della Dante”
la Universitatea din Craiova

A

nul 2021 înseamnã,
printre altele, împlinirea a 700 de ani de la
moartea lui Dante Alighieri (12651321), Sommo Poeta („poet în cel
mai înalt grad”).
Sunt numeroase acþiunile dedicate în lume, în acest an, lui
Dante Alighieri, însã douã zile
atrag atenþia în mod special.
Prima este ziua de 25 martie,
Dantedi („Ziua Dante”), care, în
2020, a fost votatã de Consiliul
de Miniºtri al Italiei – la propunerea ministrului Culturii, Dario
Franceschini – ca zi naþionalã

D

dedicatã lui Dante Alighieri. 25
martie este data pe care specialiºtii în opera lui Dante o recunosc drept începutul cãlãtoriei
în lumea de dincolo, descrisã în
„Divina Commedia”.
Cea de-a doua este ziua de 29
mai, sãrbãtoritã din 2016 ca „Giornata della Dante”, Ziua Societãþii Dante Alighieri. Majoritatea
specialiºtilor considerã data de
29 mai 1265 drept ziua în care s-a
nãscut Dante Alighieri.
Dintre acþiunile dedicate la
Craiova lui Dante Alighieri în
acest an, amintim aici activitatea

organizatã vineri, 28 mai 2021, cu
începere de la ora 12.00, de secþia
de Limba ºi Literatura Italianã a
Facultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova ºi Societatea Culturalã Româno-Italianã „Dante
Alighieri”, Comitet Local al Societãþii „Dante Alighieri” din
Roma, o întâlnire dedicatã zilei de
29 mai ºi Zilei Naþionale a Republicii Italia (2 Iunie), moderatã de
prof. univ. dr. Elena Pîrvu ºi gânditã în douã pãrþi.
Prima parte a activitãþii a constat într-o masã rotundã la care
au participat: prof. univ. dr. Elena

Pîrvu, conf. univ. dr. Nicoleta
Cãlina ºi lect. univ. dr. Ramona
Lazea, cadre didactice la specializarea limba ºi literatura italianã
a Facultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova; prof. Carmen
Teodora Fãgeþeanu, Liceul Adventist Craiova; prof. Iulia Mãnãchescu, Colegiul Naþional „Ioniþã Asan” Caracal; prof. Alexandra Olariu, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuºi” Craiova; prof.
Paula Mladin, ªcoala Gimnazialã
Coþofenii din Dos; prof. Raluca
Veliºcu Gavrilescu, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Cra-

iova; traducãtorii: Claudia Vulpan, Carla Manuela Buicã ºi
Rareº Dinu.
Partea a doua a activitãþii a
constat într-un moment poetic.
Au recitat din „Divina Commedia” ºi „Vita nuova” studenþii:
Felix Radulian (anul I, secþia englezã-italianã), Gabriela Corina
Gugu (anul II, secþia românã-italianã), Iulian-Silviu Burtan (anul
II, secþia francezã-italianã), Cristiana-Nicoleta Tãmbãlãu (anul
III, secþia românã-italianã) ºi Alexandru Besnea (anul III, secþia
francezã-italianã) ºi elevii: Naomi
Sîrbu, Samuel Rareº Delcea (clasa a XI-a), Phillipe Pãcescu (clasa a VIII-a), Filip Dulgheru (Clasa a XII-a) de la Liceul Adventist
Craiova, ºi Bocai Mihãiþã Nicuºor (clasa a XI-a E) ºi Cîrciumaru
Andreas Constantin (clasa a X-a
G), de la Colegiul Naþional „Ioniþã Asan” Caracal.
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 ELENA PÎRVU

italienistica la Craiova – o tradiþie vie

e mai bine de un deceniu, graþie determinãrii doamnei profesoare Elena Pîrvu, sub egida Universitãþii din Craiova, este organizat
anual Simpozionul internaþional
de italienisticã/ Convegno internazionale di italienistica, ale
cãrui lucrãri sunt publicate apoi
în Italia. Este una dintre puþinele
manifestãri ºtiinþifice de anvergurã internaþionalã organizate la
Craiova despre care se poate
spune cã a ajuns sã reprezinte un
etalon, un proiect amplu care a
pus Cetatea Bãniei pe harta internaþionalã a italienisticii. Numãrul participanþilor ºi nivelul lucrãrilor au crescut de la an la an,
mulþi intelectuali, din toate colþurile lumii, preocupaþi de cultura italianã fãcându-ºi astãzi un
obiectiv din participarea la evenimentul tutelat de Elena Pîrvu.

Douã reviste gorjene
În vremea acestei (încã) pandemii, care parcã nu se mai
terminã, suntem mulþumiþi cã mai
reuºesc sã aparã revistele, fãrã sã
ne mai gândim la întârzierea cu
care ajung uneori la noi. Am primit
de curând la redacþie, prin bunãvoinþa poetului ºi criticului literar
Ion Popescu-Brãdiceni, douã interesante reviste gorjene, pe care
ne bucurãm sã vi le semnalãm.

Revista Confesiuni (care apare sub egida Uniunii Scriitorilor
din România), giratã, în principal,
de venerabilul Gheorghe Grigurcu, are, în numãrul dublu 59-60,
pe noiembrie-decembrie 2020, un
conþinut bogat ºi consistent.
Publicaþia se deschide cu articolul intitulat Ion Creangã, tot despre „spectacolul“ receptãrii,
semnat de Constantin Trandafir,
ca pledoarie pentru a nu-l uita pe
marele povestitor ºi, în general,
pe clasici. Obiºnuitele (ºi de fiecare datã aºteptatele) cugetãri,
opinii, selecþii de texte ale lui
Gheorghe Grigurcu asigurã substanþialitatea a douã dintre paginile revistei. Constanþa Buzea, în
cercul suferinþei, este titlul unei
evocãri-eseu semnatã de Adrian
Dinu Rachieru, despre poeta care
a fost, un deceniu ºi jumãtate,

Masivul volum Lingua e letteratura italiana nel presente e
nella storia (peste 550 de pagini),
apãrut anul trecut la prestigioasa editurã Franco Cesati din Florenþa, reuneºte aproape 50 de
contribuþii, prezentate la cea de a
X-a ediþie a simpozionului, desfãºurat la Craiova, în perioada
14-15 septembrie 2018, sub patronajul Ambasadei Italiei ºi al
Institutului Italian de Culturã din
Bucureºti, precum ºi al Societãþii
Dante Alighieri.
Coordonator al volumului ºi
semnatar al prefeþei este reputata
italienistã Elena Pîrvu. Autorii sunt
profesori, cercetãtori, oameni de
culturã din peste zece þãri de pe
trei continente (SUA, Camerun,
Italia, Franþa, Spania, Germania,
Grecia, Ungaria, Bulgaria, România

º.a.), lucrãrile lor, care acoperã o
largã paletã tematicã, fiind grupate
în trei secþiuni: lingvisticã, didactica
limbii italiene ºi literaturã.

Ne atrag atenþia, în primul
rând, lucrãrile vizând aspecte
culturale româno-italiene, precum cele semnate de Elena Pîrvu
(„Literatura italianã în paginile
revistei Mozaicul din Craiova”)
sau Gabriel Nedelea („Exilul românesc postbelic sub semnul
culturii italiene”). Alte contribuþii abordeazã teme cu caracter
general privind limba ºi literatura
italianã, precum cele ale lui Paolo
Di Vico – „Italia unitã de gramaticã”, „Italianã, dialecte ºi limbi
strãine. Ajustãri ºi reajustãri ale
repertoriului”– Immacolata Tempesta, sau „Educaþie literarã ºi didactica literaturii italiene. De
unde venim, unde suntem ºi încotro ne îndreptãm” – Camilla
Spaliviero. Nu lipsesc nici subiectele insolite, cum ar fi: „Pa-

ocheanul întors
consoarta lui Adrian Pãunescu.
Paginile de cronicã literarã sunt
asigurate de: Viorica Gligor (romanul lui Romain Gary, Educaþie
Europeanã, apãrut la Editura
Humanitas Fiction, Bucureºti,
2020, traducere de Daniel Nicolescu); Magda Ursache (romanul
Deplasare spre roºu, al lui Radu
Mareº, Editura Polirom, 2012);
Lucian Gruia (Puterea celor lipsiþi de putere, de Lãcrãmioara
Stoenescu, Editura Limes, Cluj
Napoca, 2012); Aureliu Goci (cartea Eminescu. Ultimele zile la
Timpul, de Nicolae Grigorescu,
Casa editorialã Floare Albastrã,
Bucureºti, 2016) Sunt de remarcat eseurile semnate de Petru
Ursache (Lecþia „Convorbirilor“), Ion Popescu-Brãdiceni
(Dan Cristea ºi faptul de a scrie
în Arcadia imaginarã), Adrian
Dinu Rachieru (Gheorghe Tomozei, un calofil). Cât ne mai îngãduie spaþiul acestei rubrici, se
cuvine sã remarcãm ºi prezenþa
poeziei, prin Liviu Ioan Stoiciu,
Lucian Negoiþã sau traducerile
Olimpiei Iacob din Molly Vogel
ºi Tom Docherty.

Cea de a doua publicaþie de a
cãrei primire ne-am bucurat este

revista de culturã Brâncuºi, tot
numãrul din decembrie 2020.
Eseul care deschide publicaþia, cu
titlul Ansamblul de la Târgu Jiu
sau de la morfologie la sintaxã,
este un extras din cartea Brâncuºi, un sculptor de la rãsãrit,
publicatã de Pavel ªuºarã, în
2020, la Editura Monitorul Oficial.
Autorul îºi propune sã ne punã
în cunoºtinþã cu istoricul ideilor
din creaþia brâncuºianã care au
condus la conceperea monumentelor târgu-jiene ºi reþinem pãrerea cã, în reºedinþa Gorjului, Constantin Brâncuºi „nu a realizat un
ansamblu de sculpturã, ci a fãcut
o intervenþie durã, invazivã ºi iremediabilã în peisaj, în spaþiul urban, în habitatul social ºi în psihicul colectiv, reconstruindu-le
sensul din temelii“. Meritã toatã
atenþia eseurile O introducere la
opera lui Brâncuºi în România,
semnat de Matei Stîrcea Crãciun,
Arhetipuri brâncuºiene – Cuminþenia pãmântului, sub semnãtura lui Doru Strâmbulescu ºi
Pasãrea sfântã – întâlnire între
poetul-filozof Lucian Blaga ºi
sculptorul-filozof Constantin
Brâncuºi, semnat de Sorin Liviu
Buliga. De asemenea, articolele
ºi evocãrile semnate de Mircea
Radu Iacoban (Viaþã, iubire, nemurire), Doina Lemny (Despre
Brâncuºi) ºi Bogdan Creþu (Brân-

cuºi: demiurgul ºi atelierul sãu).
Foarte utile pot fi considerate informaþiile din articolul Opere de
Constantin Brâncuºi în colecþii
din þarã, semnat de Sorana Georgescu Gorjan, care asigurã (ºi se
cuvin pentru asta mulþumiri speciale) ilustrarea publicaþiei cu fotografii din timpul execuþiei ºi
montajului Coloanei fãrã sfârºit.
Republicarea poeziei Pasãrea
sfântã, a lui Lucian Blaga, vine
sã ne reaminteascã relaþia spiritualã dintre filozof ºi sculptor,
întãrind ideile unuia dintre eseurile citate, iar Ion Popescu-Brãdiceni ne oferã un remarcabil poem
intitulat Cele 12 întoarceri ale
lui Brâncuºi.
Ambele reviste sunt editate de
Centrul de cercetare, documentare ºi promovare „Constantin
Brâncuºi“, din Târgu Jiu, iar meritele incontestabile sunt ale directorului acestui centru, Doru
Strâmbulescu, poetului Gheorghe Grigurcu (redactor ºef la
„Confesiuni”) ºi, deopotrivã, profesorului universitar Ion Popescu-Brãdiceni, notat în casetele
tehnice ca lector al publicaþiilor,
dar a cãrui amprentã conceptualã, de publicist ºi critic literar versat, este evidentã.
(Mircea Pospai)

solini: Orgie ºi Filosofie sadianã. Termenii unei comparaþii
despre sex ca limbaj” (Georgios
Katsantonis), „Scena obscenã:
teatrul ºi mafia în dramaturgia
contemporanã” (Carmela Lucia), „Holocaustautofiction-ul
lui Curzio Malaparte” (Tommaso Pepe, Kaputt) º.a.
Apariþia acestei cãrþi este cu
atât mai remarcabilã cu cât a survenit în condiþiile dificile, pentru
ambele þãri, ale anului 2020. Dincolo de felicitãrile care se cuvin
tuturor celor care au contribuit la
volum, ºi în special coordonatorului, considerãm cã acest volum
este o dovadã în plus a soliditãþii
ºi prolificitãþii ºcolii de la Craiova ºi sperãm cã va stimula un interes tot mai intens pentru studiile italienistice în anii urmãtori.

 Carmen Teodora
Fãgeþeanu

„Reºiþa literarã”, revistã trimestrialã, care apare sub egida
U.S.R., se aflã în prezent în al treilea an de existenþã, aºa cum o
demonstreazã ediþiile on-line.
Pentru cã la redacþie am gãsit un
numãr mai vechi, numãrul 4/2019,
vã propun o experienþã de re-citire, chiar dacã la prima vedere.
Mai ales cã întregul demers reºiþean se aflã sub amprenta ideilor
de substanþial ºi remarcabil, care
impun revenirea asupra diferitelor texte. Ultimul numãr din 2019
acordã un „remember” de treisprezece pagini lui Ion Chichere,
care scrie „Poezia de la marginea
lumii”, în accepþia lui Daniel
Mariº. Cenaclul Semenicul este
prezent în trei „cânturi” cu poezii
semnate de Cristian Bistriceanu,
Lucian Adam, Ion Cocora, Costel Stancu, împreunã cu invitaþii
lor, George Schinteie, Vicu Cojocaru ºi George Popovici. Marcu
Mihail Deleanu primeºte „Legitimaþia de reºiþean”. Se remarcã
proza scurtã, „Micul Inchizitor”
de Raluca Gârban. Dacã Simona
Vasilache trateazã mijlocul „Sub
aparenþa întregului”, Radu Cernãtescu face „Radiografia geniului”, luându-l ca martor pe Schopenhauer. În plus, recenzii, festivaluri ºi entuziasm sincer.
(Ana Paraschivescu)
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Gheorghe Fabian –
„o viaþã & un destin. Filarmonica Oltenia”

C

raiovean prin naºtere,
formare ºi întreaga existenþã, sunt firesc ataºat de valorile culturale ºi istorice ale Bãniei ºi Olteniei, nu fãrã
nostalgii pentru momentele sale
de graþie sau regrete pentru virtualitãþi rãmase neîmplinite din
cauze încã obscure.
Craiovei lui Mihai Viteazul,
Constantin Brâncuºi ori Theodor
Aman, întemeiatã pe inteligenþa
ºi hãrnicia unei boierimi ºi a unei
burghezii dornice de a fi în rând
cu lumea civilizatã a Europei, i-au
adãugat virtuþi de modernitate alþi
fii luminaþi ºi dedicaþi progresului locului precum Nicolae
Romanescu, Nicolae Titulescu ori
Elena Teodorini sau Grigorie Gabrielescu, care au dus numele ºi
renumele oraºului pe tot întinsul
românesc ºi, mai departe, în lume.
Instituþii culturale puternice au
dat temeinicie manifestãrilor strãlucite ale personalitãþilor creatoare nãscute din întâlnirea generoasã a fertilului sol dunãrean cu lumina generoasã a sudului, asociindu-le strãdaniile în mai mult
decât centenare forme de manifestare colectivã a vocaþiei novatoare. ªcoala Centralã din Craiova – 1826, revista de culturã
„Mozaikul” – 1838, Teatrul Naþional – 1850, Societatea Filarmonicã-1904, ªcoala de Artã „Cornetti” – 1911 au fost începuturi
generoase, care au rodit generaþii de creatori cu recunoaºtere

„Prezentul tace sau vorbeºte,
numai trecutul cântã,
de aici farmecul amintirii”
Lucian Blaga

Î

l ºtiu pe domnul Gheorghe
Fabian de când eram elev
al Liceului de Muzicã ºi
Arte Plastice din Craiova, de la
începutul anilor ‘70 ai secolului
trecut... când participam la concertele educative ale Filarmonicii, împreunã cu profesorii ºi elevii liceului, în cadru organizat, în
fiecare sâmbãtã a sãptãmânii... De
fapt, era repetiþia generalã a orchestrei Filarmonicii, cu dirijorul
ºi solistul invitaþi în stagiunea
simfonicã craioveanã. Selecþiuni
din program ne erau prezentate
cu multã pricepere ºi farmec de
domnul Fabian, pe care noi îl vedeam ca pe un adevãrat Leonard
Bernstein al Craiovei.
Îmi aduc aminte ºi de concertele sau recitalurile susþinute pe
scena Filarmonicii, ca elev, apoi
student al Conservatorului „Ciprian Porumbescu”; toate programele de salã, repertoriul ºi lucrãrile alese, erau gândite ºi redactate de harnicul ºi destoinicul
secretar muzical care era domnul
Fabian! Dupã absolvirea Conservatorului ºi susþinerea mai multor concursuri, am devenit solist
concertist al Filarmonicii, în perioada directoratului maestrului
Teodor Costin. Dupã cum se ºtie,
secretarul muzical dintr-o filarmonicã este cel care asigurã legãtura cu dirijorii ºi soliºtii ce sunt
programaþi în cadrul unei stagiuni
de concerte. Astfel, eram într-un
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naþionalã ºi internaþionalã.
A fost dat ºi generaþiei mele
privilegiul de a cunoaºte personalitãþi absolut excepþionale, cum
ar fi marele poet nãscut la Bulzeºti – Dolj, Marin Sorescu, o incontestabilã glorie mondialã care
s-a vrut imortalizat în satul natal.
ªi ne-a mai fost dat privilegiul
inestimabil al unor ºcoli excepþionale care s-au numit Liceul Nicolae Bãlcescu, Liceul Fraþii Buzeºti
sau Liceul Elena Cuza, dar ºi Liceul
Pedagogic ori Liceul de Artã
Craiova, de pe bãncile cãrora au
ieºit generaþii de profesioniºti care
au marcat evoluþia României, din
plãmada cãrora s-a împlinit visul
universitar craiovean.
Dupã 1990 ne-a fost dat sã vibrãm planetar prin douã instituþii
de culturã craiovene: Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi Filarmonica „Oltenia”. Instituþii centenare, care au avut ºansa unor
manageri dãruiþi ºi vizionari, capabili sã dea libertãþii un sens
constructiv, dând potenþialului –
îngemãnând tradiþia cu momentul – o valoare fãrã precedent.
Numele lor este Emil Boroghinã
ºi Gheorghe Fabian.
Istoria Teatrului Naþional Craiova nu va putea, niciodatã, trece peste gloria Festivalului Internaþional „Shakespeare”, cum istoria Filarmonicii „Oltenia” nu va
putea ignora treptele regãsirii tradiþiilor muzicale ale societãþii cultivate craiovene, datorate pasiu-

nii ºi profesionalismului „de-o
viaþã” a lui Gheorghe Fabian,
bãnãþeanul „slovac” devenit „oltean” prin împletirea destinului
sãu muzical cu acela al filarmonicii craiovene.
Când în 1968, printr-o întorsãturã a hazardului, foarte tânãrului
profesor de muzicã Gheorghe
Fabian, absolvent al Academiei de
Muzicã „Gheorghe Dima” din
Cluj, ajuns la Liceul din Melineºti
– Dolj, i se oferã ºansa secretariatului muzical la Filarmonica „Oltenia”, are inspiraþia unei opþiuni
care se va converti în destin!
Lipsa de apetit managerial a
directorului Teodor Costin, eminent muzician dedicat vocaþiei
dirijorale, îl vor pune pe tânãrul
secretar muzical în situaþia de a
îºi asuma responsabilitãþi excedând fiºa postului, dar creându-i
oportunitãþi pentru a-ºi descoperii potenþialul. Prezenþa neobositã în media timpului, cultivarea
publicului ºi generarea de evenimente muzicale capabile sã fidelizeze ºi sã cultive publicul meloman craiovean sunt realitãþi incontestabile ilustrate de paginile
mãrturisiri care îi încununeazã 80
de ani de viaþã ºi mai bine de o
jumãtate de secol în slujba Filarmonicii „Oltenia”.
O nouã etapã începe din 1990,
sub directoratul tânãrului ºi valorosului pianist Mihai Ungureanu, când atât acesta, ca solistinterpret, cât ºi orchestra filarmo-

nicii întreprind turnee fãrã precedent în Italia, Spania, Franþa, Grecia, Elveþia º.a. O provocare cãreia echipa managerialã i-a fãcut
faþã cu brio, concertele bucurându-se de aprecierile presei din
þãrile gazdã iar experienþa colectivului artistic dobândind noi
valenþe.
Devenind din anul 2000 chiar
manager al instituþiei pe care o
servise decenii, Gheorghe Fabian
îºi propune, din perspectiva experienþei acumulate, un obiectiv
spectaculos: „altã filarmonicã cu
aceiaºi oameni”. Aflat la apogeul
maturitãþii manageriale, va scrie
pagini noi în viaþa muzicalã a Craiovei, mãsurabile în chip obiectiv de faptul cã jumãtate din public este fidelizat devenind abonat ºi prin înfiinþarea în cadrul
Universitãþii din Craiova a unui
departament de muzicã, un vis al
muzicienilor ºi melomanilor craioveni. „Clubul melomanilor”,
concertele organizate chiar în
Universitate la deschiderea anului de învãþãmânt sau serile de
concert dedicate facultãþilor, încurajarea unor experimente precum concertele cantautorului
devenit celebru, Tudor Gheorghe, cu orchestra filarmonicii sub
bagheta tânãrului dirijor Marius
Hristescu, dar ºi prezenþa obsesivã a managerului Gheorghe
Fabian la posturile de radio ºi televiziune, de stat sau private, inducând conºtiinþei publice cã

„dacã e vineri, e filarmonicã”, sunt
nu numai confesiuni de bilanþ ci
ºi provocãri la creativitate pentru
manageri de azi sau de mâine.
Condiþiile pensionãrii „de facto” sunt subiecte de meditaþie
pentru oricine se dedicã unei profesii, dar ºi pentru felul în care
pasiunea pentru muncã aduce, în
cele din urmã, atât recunoaºterea binelui public ºi mulþumirea
datoriei împlinite.
Îi doresc maestrului Gheorghe
Fabian sãnãtate ºi putere de muncã mulþi ani de acum înainte, cãci
mai are multe de împãrtãºit celor
care ºi-au dedicat viaþa muzicii,
ca muzicieni sau melomani, fie
consiliind pe cei interesaþi, fie
scriind despre cele învãþate ºi
trãite!
La mulþi ani luminoºi!

 MIHAI UNGUREANU

Gheorghe Fabian 80

Laureat al premiului Mozaicul, 2001

permanent dialog cu Domnia Sa,
bucurându-mã de o profesionalã
colaborare în stabilirea repertoriului ºi a calendarului de concerte; nenumãrate concerte educative, deplasãri cu programe muzicale atractive, gândite împreunã ºi prezentate la Deva, Târgu
Jiu, Râmnicu Vâlcea, DrobetaTurnu Severin, Slatina etc. au
avut loc în binecunoscuta perioadã a autofinanþãrii, la sfârºitul
anilor ‘80...
Dupã evenimentele din decembrie 1989, am primit prin vot din

partea colectivului Filarmonicii
onoranta ºi dificila sarcinã de director al instituþiei, beneficiind
mai apoi de preþiosul ajutor al
aceluiaºi domn Fabian. Dupã
1990, ca tânãr director al unei instituþii de culturã, în cãutarea
unor soluþii viabile care sã-mi
permitã susþinerea carierei de
solist concertist, m-am bucurat
de fructuoasa colaborare a secretarului muzical; domnul Fabian,
care cãpãtase o experienþã deosebitã pe vremea maeºtrilor Costin ºi Cichirdan, avea abilitatea ºi
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priceperea necesare, utile în desfãºurarea activitãþii mele manageriale. Pot spune cu inima deschisã cã domnul Gheorghe Fabian a
fost ºi rãmâne un împãtimit
slujitor al Filarmonicii, al vieþii
muzicale craiovene, ale cãrui
merite sunt recunoscute ºi în zilele noastre. Sunt obligat sã
spun, în deplinã cunoºtinþã de
cauzã, cã a fost ºi un director de
o energie rar întâlnitã, spirit întreprinzãtor, devotat trup ºi suflet
cauzei Filarmonicii. Îmi amintesc
cu plãcere de un ºir întreg de
iniþiative gândite ºi promovate
împreunã ºi pe care domnul
Fabian le-a pus „în paginã” cu
migalã ºi persuasiune: Concursul
de chitarã clasicã, prima ediþie a
Festivalului internaþional de
canto „Elena Teodorini”, concursul de interpretare instrumentalã
„Dinu Lipatti” (vioarã ºi pian),
Galele tinerilor interpreþi (dirijori
de orchestrã, de cor ºi soliºti).
În anii ‘90, când domnul Fabian a devenit director artistic al
Filarmonicii, instituþia s-a bucurat de o perioadã „înfloritoare”,
atât prin turneele internaþionale
întreprinse, cât ºi prin consistenþa stagiunilor de la sediu (simfonicã ºi cameralã), domnia sa excelând în relaþiile cu artiºtii de
prestigiu din þarã ºi cu oficialitãþile locale.
În diversificarea repertoriului,
domnul Fabian a iniþiat cicluri în-

tregi de programe ºi îndeosebi
integrale simfonice ale compozitorilor aniversaþi. Cea mai îndrãzneaþã acþiune în acest sens rãmâne integrala simfoniilor de
Anton Bruckner, un veritabil act
de culturã cu reverberaþii internaþionale. Aceeaºi bunã colaborare ºi conjunctura favorabilã
performanþei ºi bunului mers al
instituþiei s-au menþinut ºi în perioada 2000-2003, când domnul
Fabian a devenit manager al Filarmonicii. Fãrã îndoialã, experienþa ºi hotãrârea cu care a acþionat domnul Fabian au conferit
instituþiei o sporitã vizibilitate pe
plan local ºi naþional, prin folosirea publicitãþii stradale ºi mai ales
mass-media.
Dupã 2003, domnul Fabian a
rãmas conectat la pulsul vieþii
muzicale din Bãnie, scriind cronicã de specialitate în respectabila
revistã „Mozaicul”, dar ºi reintegrându-se, în calitatea de consultant artistic, în activitatea de concepþie, atât la Teatrul Liric, cât ºi
mai apoi din nou la Filarmonicã!
Am parcurs numai câteva din
amintirile mele legate de persoana inconfundabilã, carismaticã a
domnului Fabian... am un sentiment de realã împlinire, chiar mândrie pentru ceea ce am reuºit sã
realizãm împreunã în folosul vieþii muzicale craiovene. Cu tot respectul cuvenit, la împlinirea a opt
decenii de viaþã, sunt ferm convins cã ar mai putea contribui cu
succes la îmbunãtãþirea activitãþii artistice a urbei noastre!
LA MULÞI ANI!!!

gheorghe
heorghe fabian
abian 80
80

 FLORIAN ZAMFIR

un mentor muzical eficient

E

ram încã pe bãncile liceului, deci în urmã cu
mai bine de 50 de ani,
când domnul Gheorghe Fabian
prezenta, în calitate de secretar
muzical al Filarmonicii „Oltenia”,
concertele sãptãmânale ale prestigioasei instituþii. De fapt, în
acele vremuri, tot liceul urmãream
repetiþiile generale care se desfãºurau sâmbãta dimineaþa, înaintea concertului propriu-zis, care
era în seara aceleiaºi zile. Mi-amintesc cã, prin puþine dar meºteºugite cuvinte, domnul Fabian
reuºea sã ne pregãteascã subtil
pentru a ºtii cum sã pãtrundem,
încet-încet, în universul tainic al
ambientului muzical creat de piesele pe care urma sã le ascultãm.
Mai târziu, dupã cam 15 ani,
dupã ce am devenit profesor ºi
m-am afirmat ca dirijor de cor,
drumurile noastre s-au intersectat din nou. Obþinusem mai multe premii naþionale, cu mai multe
formaþii (coruri, orchestre, formaþii camerale, fanfarã etc. – atât
de copii cât ºi de adulþi) ºi tot
atunci am înfiinþat corul Fundaþiei „Carmina Nova”, cu care am
obþinut mai multe premii internaþionale ºi am participat la 4
ediþii ale Concursului Naþional

S

de Creaþie Coralã Contemporanã. De asemenea am susþinut
concerte ºi la Filarmonica „Oltenia”, în care abordam cu precãdere muzicã româneascã contemporanã.
Domnul Gheorghe Fabian m-a
remarcat ºi m-a susþinut pentru a
deveni maestru secund la corul
filarmonicii, alãturi de maestrul
Alexandru Racu. A urmat o colaborare fructuoasã de câþiva ani,
care a continuat dupã alþi circa
10 ani, în anii 2003-2004, când
Domnia Sa era manager la Filarmonica „Oltenia” iar eu la Teatrul
Liric „Elena Teodorini”. Dincolo
de colaborãrile normale între cele
douã instituþii, împreunã ºi cu
preotul Gheorghe Zamfir, am reuºit sã determinãm înfiinþarea Departamentului de Muzicã din cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii Craiova. Departamentul, cu
trei specializãri: pedagogie muzicalã, instrumente ºi canto, între
timp având ºi o secþiune de master, funcþioneazã în bune condiþii, producând muzicieni care s-au
realizat ulterior.
Peste alþi 5-6 ani, dupã ce domnul Gheorghe Fabian s-a pensionat, în calitate de manager al Teatrului Liric „Elena Teodorini”

l-am invitat sã îmi fie alãturi ca
secretar muzical, pentru a dinamiza activitatea de marketing a
instituþiei ºi a o adapta schimbãrilor din „piaþa” muzicalã. A fost
o colaborare de excepþie, diversitatea modalitãþilor de promovare ºi calitatea inconfundabilã a
programelor de salã contribuind
consistent la creºterea vizibilitãþii instituþiei ºi sporirea numãrului de spectatori fideli.
Când prin anul 2015 a revenit
ca secretar muzical la Filarmonica „Oltenia”, invitat de managerul Vlad Drãgulescu, m-a propus
sã pregãtesc corul din douã concerte vocal simfonice: unul cu
muzicã a formaþiei „Queen” ºi
celãlalt cu dificila compoziþie despre holocaustul de la Hiroºima
a reputatului violonist-compozitor Alexandru Bãlãnescu.
Acum ne întâlnim la concerte
ºi mã încurajeazã dupã concertele pe care le mai susþin, cu aceeaºi generozitate exigentã care
defineºte un profesionist al muzicii, pentru care repertoriul ºi interpreþii sunt cei care mãrturisesc
harul sublimei arte.
Îi doresc maestrului Gheorghe
Fabian, la împlinirea frumoasei
vârste, multã sãnãtate ºi sã fie

La Colocviile Mozaicul, 2007, alãturi de Nicoale Marinescu
ºi Stelian Negoescu

încã mulþi ani o prezenþã nobilã
în viaþa muzicalã a Craiovei, atât
prin participarea la concerte ºi
spectacole, cât ºi prin cronicile

muzicale publicate constant în
revista Mozaicul.
La mulþi ani, distinse maestre
Gheorghe Fabian!

Gheorghe Fabian – o viaþã & un destin

pectacolul muzical din
România din a doua jumãtate a secolului XX ºi
începutul secolului XXI, abordat
cu pasiune ºi circumscris „Cetãþii
Bãniei”, este unul dintre dezideratele propuse de Gheorghe FABIAN
cu titlul O VIAÞÃ & UN DESTIN –
Filarmonica „Oltenia”.
Muzica româneascã din cea de
a doua parte a secolului al XX-lea
nu va fi altceva decât rezonarea
unor contribuþii de prestigiu
reprezentate prin George Enescu
ºi pleiada formatã printre alþii de
Mihail Jora, Sabin Drãgoi, Mihail
Andricu, Marþian Negrea, Filip
Lazãr, Paul Constantinescu, respectiv George Breazul ºi Constantin Brãiloiu pe palier muzicologic. De aici, parcã în mod firesc,
vor lua naºtere noi ºi noi valuri –
care vor surprinde fenomenul
muzical prin toate dimensiunile
sale: generaþia lui Wilhelm Georg
Berger, a lui Tiberiu Olah, ªtefan
Niculescu, Myriam Marbe, Anatol Vieru, Aurel Stroe, Sigismund
Toduþã, Mihai Moldovan, Liviu
Glodeanu, Corneliu Dan Georgescu, Corneliu Cezar, Alexandru
Paºcanu, Adrian Raþiu, continuatã de Dan Voiculescu, Dan Buciu, Adrian Pop, Irina Odãgescu,
Adrian Iorgulescu, Cornel Þãranu, Mihaela Vosganian, Doina
Rotaru, Iosif Sava, Octavian Lazãr Cosma, Viorel Cosma, Luminiþa Vartolomei, Grigore Constantinescu ºi mai „tinerii” Dan Dediu, George Balint, Diana Vodã
sau Valentina Sandu Dediu, Irinel Anghel, Mihai Cosma etc.
În acest context, subiectul ales
de Gheorghe Fabian, omul de culturã pasionat de timpul muzical
trecut dar ºi de cel prezent manifestat pe „teritoriul” Bãniei a constituit permanent o provocare în

a descrie ºi a lãsa moºtenire generaþilor viitoare, gânduri, realizãri, nãzuinþe despre actul cultural,
muzical, educativ desfãºurat la
Craiova, centrat pe valoroasa instituþie „Filarmonica Oltenia” care
pentru Domnia sa a constituit mai
mult decât o familie.
Lucrarea, alcãtuitã prin prisma
a opt repere, ne oferã posibilitatea
de a înþelege formarea ºi cadrul
evenimentelor care, pe de o parte,
au conturat profilul muzicianului
desãvârºit profesional pe meleagurile olteneºti iar pe de altã parte
consecinþele benefice ale activitãþii sale în plan cultural regional
ºi în mod direct pentru cea de a
doua a sa „casã”, totul exprimat
printr-un conþinut accesibil,
fluent ºi logic. Aºadar, dupã
preambulul (1. Prefaþã) absolut
necesar oricãrui demers de prezentare fie el oral sau scris, facem
cunoºtinþã la punctul 2. Însemnãri
autobiografice cu reperele native,
istorico-sociale, culturale: nãscut
la Butin, jud. Timiº – localitate
multietnicã, din pãrinþi slovaci cu
dragoste de pãmânt, copilul face
cunoºtinþã cu muzica prin frecventarea bisericii evanghelice,
prin exersãrile la armoniu de cãtre
tatãl sãu – organist al bisericii, la
acordeon – instrument primit de
la pãrinþii sãi în urma unor mari
eforturi materiale specifice vremii,
ulterior la orgã; ca adolescent parcurge cursurile liceului teoretic din
Nãdlac iar în timpul liber participa
cu o formaþie la diverse reuniuni
dansante, pentru ca ulterior, în
anul 1960, sã fie admis student la
Conservatorul de Muzicã Gheorghe Dima din Cluj-Napoca unde
întâlneºte ca profesori pe reputaþii dascãli ai momentului: Lucian
Sulaºiu (teorie-solfegii), Tudor
Jarda (armonie), Liviu Comes ºi

Ervin Junger (contrapunct), Romeo Ghircoiaºiu ºi Gheorghe Meriºescu (istoria muzicii), Vasile
Herman (forme muzicale), Wilhelm
Demian (teoria instrumentelor ºi
orchestraþie), Petre Sbârcea (citire de partituri), Dorin Pop ºi Ioan
Iancu (dirijat coral), Graziella Georgia ºi Aurel Miriºan (pian), Ioan
Nicola ºi Traian Mârza (folclor),
Niculina Mirea (canto). Dupã
absolvirea studiilor, în urma cãsãtoriei cu o olteancã ajunge la
Melineºti – Dolj, devin profesori
ai liceului din localitate ºi numai
dupã doi ani este recomandat lui
Teodor Costin, dirijorul-director al
instituþiei „Filarmonica Oltenia” în
acea vreme, care l-a angajat ca
secretar muzical în toamna anului
1968. Din acel moment are loc fuziunea activitãþii sale cu viaþa
muzicalã a Olteniei care va cunoaºte – ca într-un mariaj – miºcãri
oscilatorii, însã prin abnegaþie ºi
dragoste rãmâne un permanent
fidel partener al vieþii muzicale ºi
instituþiei „Filarmonica Oltenia”.
De aceea, cã vrem sau nu vrem,
va deveni unul dintre muzicienii
implicaþi în evoluþia destinului artistic din capitala „Bãniei”: înfiinþarea Secþiei de Operetã, pe lângã
Filarmonicã (1 ianuarie 1972), iniþierea unui festival denumit iniþial
Sãptãmâna muzicalã craioveanã, ce avea sã dãinuie pânã în zilele noastre sub genericul Craiova Muzicalã; publicarea, în colaborare cu Alexandru Firescu, a
primei cãrþi de istorie a instituþiei
la aniversarea unui sfert de secol
de existenþã a Filarmonicii; a descoperit Statutul Societãþii Filarmonice din Craiova, înfiinþatã în 1904
ºi ulterior a tipãrit, în colaborare
cu Alexie Buzera, la Editura Aius,
schiþa monograficã Filarmonica
„Oltenia” – 90 de ani de la în-

fiinþare; a publicat, sub egida Filarmonicii, volumul Filarmonica
„Oltenia” Craiova – 50 de ani;
a redactat trei albume aniversare
despre corul filarmonicii, sute de
programe de salã pentru concertele sãptãmânale ale Filarmonicii
ºi câteva zeci pentru Teatrul de
Operã ºi Operetã, cu ocazia premierelor; a semnat rubrici importante de iniþiere muzicalã la Studioul Teritorial de Radio „Oltenia”; a activat ca profesor asociat, în diferite perioade la Liceul
de Muzicã ºi Departamentul de
Arte a U.C.V., a colaborat ca secretar muzical la Opera Românã
Craiova; a sprijinit continuu conducerea instituþiei stimulat „de
dorinþa situãrii Filarmonicii în centrul vieþii culturale a oraºului”; a
participat la organizarea – dupã
1989 – a unor turnee internaþionale ºi va ajunge director adjunct,
ulterior director general al filarmonicii unde va fructifica întreaga sa
experienþã managerialã dobânditã în peste trei decenii de activitate. Din aceastã ultimã posturã,
timp de trei ani a cãutat necontenit sã implementeze noi strategii
care sã îmbunãtãþeascã mesajul
artistic prin toate elementele care
definesc comunicarea: transmiþãtor (componenþii orchestrei ºi
corului), receptor (publicul), mesaj (programele muzicale), canal
(locuri ºi manifestãri numeroase),
cod ºi feed-back... dar frumuseþea ºi complexitatea evenimentelor trebuie a fi descoperite de fiecare cititor în parte prin parcurgerea acestei cãrþi.
La punctul 3. Mãrturii, aprecieri, confirmãri... sunt aºternute în mod direct, cronologic, diverse impresii ale unor importanþi
muzicieni, oameni de culturã ºi din
media despre activitatea Filarmo-

nicii Oltenia ºi a muzicianului
Gheorghe Fabian: Alfred Hoffman, Claudiu Moldovan, Iancu
Dumitrescu, Anca Florea, Grigore Constantinescu, Iosif Sava ºi
alþii care au declarat impresii în
diverse publicaþii: Contemporanul, Înainte, Ramuri, România
Literarã, Actualitatea Muzicalã, Cuvântul Libertãþii, Gazeta
de sud, Mozaicul, Ora º.a.
Urmãtorul punct 4. Catalogul
creaþiei este compus din subpunctul Lucrãri de istoriografie
muzicalã, caiete-program aniversare... în numãr de 13 din care
2 sunt în curs de publicare ºi din
subpunctul Eseuri, cronici muzicale, interviuri... care însumeazã 210 numere.
Intensa sa activitate a fost rãsplãtitã, cum era de aºteptat, prin
numeroase Premii ºi diplome
(punct 5) care fãrã îndoialã vor
suscita interesul cititorului...
Prin cele descrise de autor...
despre autor dar ºi faþã de una
din instituþiile de culturã eºalon
cu o largã reprezentare pentru
sud-vestul þãrii, am trãit sau retrãit alãturi de publicul craiovean
ºi nu numai, momente sincere,
adânci, observate fin, însoþite de
imagini, completate de o Bibliografie ºi o Addendã foto adecvatã, care devin pildã pentru generaþiile viitoare ce doresc sã-ºi
dedice viaþa mesajului muzical,
actului cultural-artistic de calitate pentru a contribui direct ºi decisiv în formarea unor personalitãþi umane româneºti curate, nealte-rate de bogãþia informaþionalã
viciatã din pãcate de multe componente mediatice...

 Prof.univ.dr.
Eugen Petre Sandu
Universitatea din Craiova
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l ecturi
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columna lui Traian vs Festivalul
„povestiri istorice în benzi desenate”

uzeul Naþional de Istorie a României a
gãzduit între 1 ºi 6 iunie 2021 un eveniment foarte
interesant ºi totodatã inedit,
aceastã prestigioasã instituþie
ºi-a deschis porþile pentru Festivalul „Povestiri istorice în benzi
desenate”.
Noi, românii, ne putem lãuda
cu o perspectivã istoricã mult mai
îndelungatã a genului BD pentru
cã, acum aproape 2000 de ani,
Apolodor din Damasc a realizat
la Roma celebra Columnã a lui
Traian, care este chiar o bandã
desenatã în piatrã care s-a pãstrat pânã în zilele noastre.
Terminatã în anul 113, Columna are o înãlþime de aproximativ

J

urnalul biografic ºi de idei
al lui I. D. Sîrbu se îmbogãþeºte cu o nouã carte,
intitulatã Ultimele, care reuneºte scrierile autorului cuprinse între 23 noiembrie 1988 ºi 1 iulie
1989, precum ºi transcrierea înregistrãrii audio pe bandã magneticã, realizatã de nepotul sãu, Alexandru Farcaº (parþial ineditã).
Cartea a apãrut sub îngrijirea lui
Toma Velici, cu note, referinþe critice ºi indice de nume, aparþinând
editorului, la Editura Mãiastra,
Târgu Jiu, în anul 2020.
Apariþia în 1991, la Editura
Scrisul românesc din Craiova, a
volumului I al Jurnalului unui
jurnalist fãrã jurnal ºi al celui
de-al doilea în 1993 la aceeaºi
editurã, a însemnat pentru literatura românã recuperarea uneia
din cele mai celebre opere confesionale de sertar, scrisã în ultimii
ani ai dictaturii ºi care nu putuse
apãrea în acele condiþii de cumplitã represiune a spiritului.
Scrierile cuprinse în cartea
Ultimele se adaugã acestui Jurnal…, cuprinzând reflecþiile autorului despre societatea româneascã totalitarã, despre condiþia scriitorului român de marcã
în acele circumstanþe ostile ºi
accidentul sãu biografic, când o
rebelã boalã îl cuprinde ºi nu peste mult îi va curma viaþa (cu câteva luni înainte de prãbuºirea
comunismului, anticipatã ºi demonstratã cu precizie în reflecþiile sale politice).
I.D. Sîrbu este conºtient cã
boala e necruþãtoare, cã îºi trãieºte ultimele clipe în acea lume, pe
care a judecat-o cu atâta luciditate, dar nu se sperie, nu se lamenteazã, dimpotrivã, îºi înregistreazã faptele cu aceeaºi bonomie,
autoironie ºi limpezime a minþii ca
în toate lucrãrile de pânã atunci.
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40 de metri, iar exteriorul este prevãzut cu un faimos basorelief
sculptat, în formã de spiralã, care
reproduce artistic, sub o formã
epicã, rãzboaiele dintre romani ºi
daci, purtate de Traian, pentru
cucerirea Daciei, înfãþiºând 123
de episoade cu 2500 de personaje, imaginea împãratului Traian
fiind reliefatã de 60 de ori, iar chipul demnului sãu adversar, Decebal, de vreo opt ori.
Columna lui Traian este un
document istoric deosebit de important. Începând din sec. al
XIX-lea, a interesat foarte puternic societatea româneascã, care,
prin mai mulþi reprezentanþi iluºtri,
ºi-a exprimat dorinþã sã avem ºi
noi, în România, o copie a acestui

monument. Mihail Kogãlniceanu
a fãcut prima propunere în anul
1867 pentru obþinerea de fonduri
în vederea realizãrii unei copii
dupã „acel nemuritor document
al istoriei noastre”, apoi pictorul bãnãþean Nicolae Popescu
(1835-1877) a întreprins copierea basoreliefurilor de pe Columna lui Traian pentru a fi litografiate ºi rãspândite în popor. Au
urmat ºi alþii.
În prezent, Muzeul Naþional de
Istorie a României deþine un mulaj complet dupã Columnã, realizat în timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial de meºteri de la
Vatican, sub conducerea lui Francesco Mercatalli. Lucrãrile mulajelor s-au efectuat în timp de
rãzboi, fusul coloanei a fost terminat în 1940, iar soclul, în 1943.
Copia Columnei a costat statul
român suma de 4 milioane de lei
ºi a fost achitatã integral. Realizarea mulajelor a fost supravegheatã de arheologul Emil Panaitescu, iar calitatea lor a fost verificatã de o comisie reprezentatã
de Guido Galli, directorul tehnic
al muzeelor pontificale, Italo Gismondi, arhelog ºi arhitect, Giuseppe Lugli, arheolog, Virgil Vãtãºianu, istoric de artã, ºi Emil
Panaitescu, arheolog. Din cauza
rãzboiului, mulajele nu au ajuns
imediat în România dupã terminarea realizãrii lor. Între timp, ele

au fost adãpostite în subsolurile
Muzeului Lateran, ale Forului lui
Traian ºi în depozitele Palatului
Expoziþiilor, la Roma. Mulajele
Columnei au ajuns la Bucureºti
abia în iunie 1967. Reproducerea
Columnei este de foarte bunã calitate, materialul care a fost întrebuinþat, ciment alb armat amestecat cu praf de marmurã, se apropie ca aspect de cel original, iar
soclul imitã perfect originalul,
respectând proporþiile monumentului. Toate metopele sunt
expuse la Muzeul Naþional de Istorie a României din Bucureºti
într-o vastã salã, Lapidarium, special amenajatã ca sã gãzduiascã
aceastã copie.
Festivalul „Povestiri istorice
în Benzi Desenate”, din iunie
2021, a fost un regal al benzilor
desenate româneºti cu subiect
istoric, fiind iniþiat ºi coordonat de jurnalista Mãdãlina Corina Diaconu ºi de autorul ºi profesorul de benzi desenate Mihai
I. Grãjdeanu. Evenimentul a fost
realizat în parteneriat cu Muzeul
Naþional de Istorie a României
ºi dedicat copiilor, cu ocazia
Zilei Internaþionale a Copilului.
Astfel, în premierã, lângã Copia Columnei lui Traian din sala
Lapidarium a Muzeului Naþional
de Istorie a României, au fost expuse în original publicaþii româneºti din colecþia Szasz Andrei

ºi planºe semnate de artiºti ai
benzii desenate româneºti: Albin Stãnescu, Puiu Manu, Sandu
Florea, Valentin Tãnase, Sorin
Anghel, Vasile Mãnuceanu, Vintilã Mihãescu, ªerban Andreescu, Vali Ivan, Daniel Danil, Mihai
I. Grãjdeanu, Gabriel Tora.
Subsemnatul am avut privilegiul de a fi invitat sã expun aici
banda desenatã „Moartea lui
Decebal”, publicatã, în premierã, în anul 1970, în revista Licãriri a Liceului „Nicolae Bãlcescu” din Craiova (azi, Colegiul
Naþional „Carol I”), reluatã dupã
1990 în revistele Prichindel, MiniAzi ºi BDC, apoi, în 2020, în
albumul „Povestiri desenate istorice ºi comice”. Aceastã bandã desenatã, pe care am pus-o
chiar ºi pe muzicã în 2021, se regãseºte într-un fel pe Columna
lui Traian, lângã care a fost expusã în iunie 2021, realizându-se
un emoþionant dialog ºi o punte
între o creaþie BD anticã, semnatã Apolodor din Damasc, ºi
creaþiile autorilor BD daco-români, urmaºi vrednici ai unora
din cei 2500 de luptãtori antici
din scenele de pe Columnã.
Dupã rãzboiul daco-roman, pãrþile au trãit în pace ºi au format
un popor, care azi face de toate,
însã totuºi prea puþine benzi
desenate. Motiv sã sperãm la
mai mult ºi mai bine ºi aici!

 GEO CONSTANTINESCU

I.D. Sîrbu, Ultimele
Acest om ºtie cã putea avea un
destin pe mãsurã într-o societate
normalã, unde valorile nu fuseserã inversate ºi strivite cu ºenilele
tancurilor ruseºti (dupã fatidicul
23 august 1944), dar ºi-a asumat
condiþia de luptãtor pentru reîndreptarea stãrii de fapte ºi de
gânduri fãrã sã crâcneascã ºi fãrã
sã dea înapoi niciodatã. Nãscut
în colonia muncitoreascã de la
Petrila, dintr-un tatã român,
muncitor ºi apãrãtor al drepturilor
proletare ºi o mamã de origine
cehã, casnicã, dar o gospodinã
desãvârºitã ºi de o inteligenþã pe
mãsurã, copilul Gary a învãþat din
copilãrie toate limbile ce se vorbeau în jocurile lor: româna, maghiara, germana, ceha. Deºi tatãl
sãu îl dorea un bun continuator al
destinului sãu de om practic ºi
drept, copilul simþea altã chemare, el fiind de o inteligenþã superioarã celor din jur. Câºtigã concursuri de admitere, burse, se întreþine singur, dând meditaþii la toate
materiile ºi ajunge primul conferenþiar la o vârstã atât de fragedã
(28 de ani) la Universitatea din
Cluj. Asta dupã ce a fãcut rãzboiul în Rusia, a fost luat prizonier, a
evadat ºi a parcurs 1900 de kilometri pe jos, aproape desculþ,
pentru a reveni în þarã. Acolo i-a
avut ca mentori pe Lucian Blaga,
Liviu Rusu, D.D. Roºca. Pentru cã
nu a intrat în corul detractorilor
intelectualilor de clasã care erau
ºi nu acceptaserã compromisul cu
puterea strãinã, a fost scos din învãþãmântul universitar (în 1948) ºi
silit sã predea pe la ºcoli diverse,
pe când proletcultistul de atunci,

Anatol Baconski nu obosea sã tot
facã rapoarte la forurile superioare ºi note informative la Securitate pentru a fi îndepãrtat definitiv
de profesia pentru care era fãcut
ºi-ºi desãvârºise pregãtirea.
Din 1957 pânã în 1963, I.D.
Sîrbu ajunge deþinut politic. În
primul an „pentru sãvârºirea infracþiunilor de nedenunþare la
crima de uneltire împotriva securitãþii interne a R.P.R” (14
februarie-17 septembrie 1958).
Este rearestat chiar în ziua când
trebuia sã iasã din închisoare ºi
este învinuit de „uneltire împotriva ordinii sociale” pentru cã
scrisese piesa despre mineri,
„Sovromcãrbune”. Printre anchetatori, în afarã de bruta recunoscutã prin bãtãile sãlbatice pe care
le administra învinuiþilor, cpt.
Gheorghe Enoiu, apare cpt. Tudor Vornicu, în postura de anchetator cu staif, (ulterior lucrãtor
în Televiziunea Românã) care-i
propune nici mai mult nici mai
puþin decât colaborarea cu „organele”. Cum marele intelectual nu
acceptã „vânzarea”, este condamnat la ºapte ani închisoare (la 16
decembrie 1958). Astfel e încarcerat la Jilava ºi la Gherla ºi trimis mai apoi la muncã forþatã în
Insula Mare a Brãilei ºi în Deltã.
Prin urmare, acestea erau mãsurile de represiune cu care fusese înzestratã poliþia politicã
româneascã, inspiratã din practica pedagogului roºu, Makarenko, pentru strivirea coloanei vertebrale ºi a conºtiinþei celor ce
îndrãzneau sã judece cu propriul
creier ºi sã-ºi scrie opera pe baza
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înþelepciunii proprii, cu adevãrat
creatoare.
Iar I.D. Sîrbu nu s-a lãsat înduplecat. A continuat sã scrie, sã
publice cât s-a putut ºi a umplut
sertarele cu opere uluitor de actuale, în postumitate.
Ceea ce caracterizeazã aceastã operã este permanenta legãturã a spiritului lucid cu realitatea.
El nu scrie pentru atingerea frumuseþii pure ºi simple, inumane
ºi ideale, ci pentru reflectarea ºi
îndreptarea atât cât se poate a
condiþiei umane în frãmântãrile
societãþilor contemporane, întru
regãsirea de sine, între atâtea crize ºi provocãri. Afirmã el în ciclul de reflecþii intitulat „Sã nu
uit”: „Sã nu uit cã trebuie sã am
mereu grijã sã nu pierd, pe parcurs, idea-sintezã metaforicã
între o problemã psihologicã, pe
fundal social, cu implicaþii filosofice, dar totdeauna cu ascunse finalitãþi metafizice sau morale”. Prin urmare, el nu e un
autor cu preocupãri eminamente estetice ºi amorale. El face
parte din marea familia a scriitorilor ardeleni, permanent legaþi de conºtiinþã ºi faptã, totdeauna drepþi ºi vigilenþi în desãvârºirea operei lor.
Iar opera lui I.D. Sîrbu s-a reconstruit în libertatea biroului
sãu modest pentru viitorime, la
adãpostul impostorilor care îi urmãreau pânã ºi conversaþiile cele
mai intime de teama permanentã
a adevãrului ºi a spiritului lucid
ºi demn ce putea ieºi din pana lui
slobodã, nepervertitã.
Spune el, în final, când „Doam-

na neagrã din sonete” i-a bãtut
la uºã, ºi nu-l întreabã ce regretã din viaþa furatã de imbecilii
puterii, pe care el a închinat-o
verticalitãþii spiritului ºi dreptãþii, ci de ce a scris, în acele condiþii vitrege. Iar el de aceastã
operã de sertar se îngrijeºte ºi
o dã spre pãstrare pentru vremuri
mai bune fiinþelor morale de-o
credinþã ºi de-o seamã . Pentru
cã doar ele vor învinge la scuturarea de lacrimi a istoriei.
Iar I.D. Sîrbu, în aceastã confruntare cu judecata divinã, intrã
tot brav, demn ºi neaplecat. Iar
opera pentru viitorime ºi-a cãpãtat locul meritat în constelaþia de
valori a neamului românesc. Tocmai pentru cã a rãmas credincios
propriei sale definiþii, afirmatã cu
mai multe prilejuri: „Sunt un european, cu limba de predare, româna”. ªi nu s-a dezminþit niciodatã. Opera lui s-a ridicat mereu
la înãlþimea limbii în care a fost
scrisã. Iar de trecerea ei în codurile altor limbi europene ne rãmâne nouã, deschisã, datoria. Cãci
ºi europenii, în oscilaþiile lor nu
totdeauna creatoare, au nevoie
de un astfel de „judecãtor lucid,
solitar ºi solidar cu drama ce o
trãiesc ideile, azi, pretutindeni”.

 PETRIªOR MILITARU
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eºi originar din Preoteºtii Fãlticenilor, Emil
Simion a fost timp de
16 ani dascãl la Udeºti (19731989), ceea ce a dus inevitabil la
crearea unei strânse legãturi sufleteºti cu satul lui Eusebiu Camilar. Autor al unor volume de poezie (ca Strigãt tãcut sau Ostatic
în inima cuvintelor), creator de
epigrame (publicate în cotidianul
„Crai nou”), Emil Simion este cunoscut mai ales datoritã celor 17
cãrþi de prozã, printre care se numãrã ºi „Poveste de poveste…
fascinaþia amintirii” (Editura „George Tofan”, Suceava, 2016) – cãrþi
în care se reflectã în mare parte
viaþa satului, a comunei Udeºti, a
dascãlilor de acolo. Dupã ieºirea
la pensie, la Suceava, Emil Simion
a regãsit pasiunea pentru scris, o
parte din cãrþile publicate fiind
premiate la concursuri literare naþionale. De asemenea, în cãrþile
sale regãsim personaje inspirate
din realitatea din Udeºti sau care
au nume, porecle sau regionalis-

me folosite în aceasta parte a þinuturilor sucevene, precum ºi
toponimia locurilor udeºtene.
Aprecierile critice despre proza lui
Emil Simion din revistele de culturã poartã semnãtura lui Ion Hobana, Alexandru Ovidiu Vintilã,
Marius Chelaru, Adrian Dinu Rãchieru, Constantin Dram, Ioan
Þicalo, Constatin Cãlin, Ovidiu
Dunãreanu etc.
În ceea ce priveºte romanul
Furtunã în liniºtea gândului
(Editura „George Tofan”, Suceava, 2014), acesta dezvoltã o poveste de dragoste – în centrul
acþiunii fiind relaþia dintre Vlad
ºi Melisa, de la înfiriparea iubirii adolescentine de la sfârºitul
liceului, pânã când aceºtia se
maturizeazã ºi îºi formeazã propria filozofie de viaþã. Protagoniºtii oscileazã pe tot parcursul
romanului între împlinirea eroticã ºi împlinirea profesionalã,
pedagogul din spatele scriiturii
surprinzând atât momentele de
euforie în cuplu, cât ºi îndoiala,

deznãdejdea ºi însingurarea acutã la care sunt martori pe parcursul consumãrii iubirii dintre cei
doi eroi. Tânãrul medicinist Vlad
Mironescu este fascinat de trãirea emoþiei adolescentine ºi viseazã mereu la început paradiziac al relaþiei lor puse (în cheie simbolicã de narator) sub
semnul curcubeului. Melisa, pentru care viaþa este ca „o flacãrã
fierbinte”, este dornicã de a se
cunoaºte pe sine, de a se descoperi ºi în alte ipostaze ale sale, ºi
pune capãt relaþiei considerând-o
o etapã încheiatã care meritã
depãºitã o datã cu încheierea
liceului. Rememorând întâmplãri,
Vlad este total rãvãºit de aceastã
despãrþire ºi, cutremurat de
aceastã intensã rupturã afectivã,
încearcã sã înþeleagã ce s-a întâmplat de fapt: este rãnit, scormoneºte printre amintiri, fãrã însã
a reuºi „sã punã uitarea în locul
durerii”. Folosind cu tenacitate
tehnica punerii în abis (mise-enabîme), naratorul pune în sufletul

prin pãdurea ezotericã
a lui Eliade
„Eliade a fost, fãrã doar ºi poate, un mare cripto-ezoterist,
având grijã sã pãstreze mai întotdeauna secrete în legãturã cu
opera ºi viaþa sa.” Aceasta este
una dintre frazele care creioneazã o veritabilã analizã ezotericã a
lui Mircea Eliade (1907 –1986) ºi,
de asemenea, ne sugereazã cã în
strãfundurile operei eliadene zac
noi concepte ce aºteaptã a fi cercetate. Un prozator ezoteric:
Mircea Eliade de Cristian Gabriel Moraru, a apãrut la Editura
Aius, în anul curent, luminând
câteva aspecte ale operei istoricului religiilor.
Originar din Roºiorii de Vede,
Cristian Gabriel Moraru, licenþiat
în Filologie la Facultate de Litere, Istorie ºi Teologie a Universitãþii de Vest din Timiºoara, este
profesor de Limba ºi literatura
românã cu gradul I în învãþãmântul preuniversitar teleormãnean,
redactor-ºef al revistei „Teleormanul Cultural”, colaborator la ziarul „Drum”, precum ºi la revistele
literare „Armonii Culturale” ºi
„eCreator”, publicând pânã în
prezent 15 cãrþi de poezie, criticã
ºi istorie literarã.
Prezentul volum scoate cu tãrie în evidenþã o problemã foarte
rar abordatã de critici ºi teoreticienii literari, ºi anume, substratul ezoteric al literaturii române.
Aceastã lucrare constituie un
pas fãcut înainte în încercarea de
a stabili raporturile deja existente între literaturã ºi ezoterism ºi,
fãrã pretenþia de exhaustivitate,
constã în interpretarea prozei iniþiatice a lui Mircea Eliade.Aceastã prozã iniþiaticã instituite o paradigmã literarã, ce susþine în plan
narativ creativitatea miticã, mitul
fiind dupã cum se ºtie, un veritabil mod de cunoaºtere ezotericã.
Datoritã lui Mircea Eliade mitul nu mai poate fi înþeles în epoca noastrã ca un produs al ficþiunii necontrolate, ci precum o to-

talitate multidimensionalã autonomã, cu o logicã proprie, care
l-ar putea ridica la rangul de cuvânt primordial, de logos.
Practicarea hermeneuticii ezoterice asupra prozei lui Mircea
Eliade a început cu volumul consistent a lui Marcel Tolcea. În
continuarea acestei lucrãri, în
care se exploateazã substratul
conceptului ezoteric, Cristian
Gabriel Moraru reuºeºte sã reuneascã în cartea sa douã studii
de hermeneuticã aplicatã asupra
Secretul doctorului Honigberger ºi Nopþi la Serampore, constituind un „cogito” al lucrãrii.
Cele douã nuvele fãc parte din
aºa numitul ciclu indian de opere,
alãturi de Isabel ºi apele diavolului (1930), Solilocvii (1932),
Maitrey (1933), Lumina ce se
stinge (1934), India (1934),
ªantier (1935).
Un aspect captivant al cãrþii îl
reprezintã acele „caracterizãri” ale
personajelor care aduc în primplan idei religioase ºi credinþe pe
care Mircea Eliade le-a camuflat
în ficþiunile sale, deoarece acestea nu ºi-au putut gãsi locul în
cadrul operei sale ºtiinþifice de
istoric al religiilor.
Folosindu-se de teoria hermeneuticii, aceasta fiind unul dintre
conceptele obsedante pentru noi
ºi care ne-au orientat ºi structurat activitatea, alãturi de douã
concepte, romantism ºi fantastic, critica îºi atinge obiectivele
ºi îºi descoperã esenþa la nivel
conceptual.
De asemenea, accentul fiind
pus pe ezoterismul celor douã
nuvele, aceastã lucrare ar putea
fi consideratã o încercare de metafizicã a istoricului religiilor, dincolo de unele interpretãri, mai
mult sau mai puþin pertinente ale
criticii literare.
În condiþiile în care asistãm în
epoca contemporanã la tribulaþiile spiritului uman de a cunoaº-

tânãrului medic dorinþa de a
scoate cândva o carte despre
aceastã poveste de dragoste, iar
ea va fi scrisã de Florescu, pacientul lui Vlad care va propune
cuplului (refãcut peste ani) trei
caiete de însemnãri, în care se
regãsesc ecourile întâmplãrilor ce
evocã idila de altãdatã. Aºadar,
pânã la urmã, Melisa va renunþa
la facultatea unde era înscrisã ºi
va deveni ºi ea medicinistã la Iaºi
unde va avea parte de o studenþie
romanticã alãturi de Vlad. Ca în
orice poveste, eroina va rezista
avansurilor personajului Omar,
prinsã, la rândul ei, „în frumuseþea
meseriei”, dupã cum remarcã
naratorul cu o suavã ironie. În
acest fel se va reaprinde flacãra
pasiunii ºi cei doi se vor cãsãtori.
Între timp, Vlad Mironescu ajunge un chirurg respectat ºi, deºi
se aflã protejat de steaua iubirii
lor, mai au parte de încercãri aºa
cum se vede din corespondenþa
cu Dragoº (medicul din Québec)
sau din tensiunile cu tovarãºul

Dumitru Iacobescu
– Quasi
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te tot mai mult, hermeneutica se
dovedeºte din ce în ce mai necesarã ºi este, dacã utilizãm unul
din termenii lui Mircea Eliade, „a
saving discipline”.
Mircea Eliade, alãturi de M.
Sadoveanu, V. Voiculescu, se încadreazã în categoria prozatorilor români ce au nevoie de cercetãri intense care sã dezvãluie semnificaþiile tainice ale operelor literare.Creanga de aur a lui M.
Sadoveanu ºi Lostriþa lui V. Voiculescu reprezintã transpunerea
în literatura cultã a unui univers
spiritual rural dominat de credinþa în duhuri suprafireºti ascunse
în elementele naturii, în vraci fãcãtori de farmece, în descântece
magice, în demonism erotic, în
vise cu semnificaþie, în cãlãtorii
astrale, în destinul omului de a
se reintegra în fluxul universal al
naturii înconjurãtoare, întocmai
ca cele douã nuvele.
Cristian Gabriel Moraru ne
convinge prin profunzimea unor
studii de hermeneuticã ezotericã despre faptul cã fiecare operã literarã prezintã diferite substraturi, iar cu ajutorul criticului aceasta începe sã vorbeascã.
Aºa cum spunea Paul Ricoeur:
«Le critique anime l’oeuvre.»

 Adrian Badea

Pristavu, tipul personajului ce
aplicã mecanic „linia Partidului”.
Dar de unde vine acea furtunã
din liniºtea gândului evocatã în
titlul romanului? Împliniþi în plan
profesional, dar ºi afectiv, la vârsta maturitãþii cei doi eroi se vãd
apãsaþi de drama singurãtãþii ºi a
înstrãinãrii, deoarece copiii lor (cu
nume cu rezonanþe mitice Narcis
ºi Narcisa) vor fi fiind plecaþi în
strãinãtate, iar naratorul surprinde cu fineþe de psiholog tocmai
acest zbucium sufletesc al pãrinþilor însinguraþi, pe care nu-i liniºteºte decât evocarea bucuriilor de
demult care le-au fãcut viaþa ºi
care îºi au rãdãcinile în locurile de
care ei sunt, pentru totdeauna,
legaþi sufleteºte .

in când în când, sufletul nostru urlã dupã
poezie, acea ramurã a
literaturii care face sufletul sã vibreze. Astfel, pentru a ne satisface aceastã sete, un veritabil
volum al lui Dumitru Iacobescu,
pe numele sãu real Armand
Iacobson, a apãrut la editura
Aius, în anul 2014.
Prezentul volum, intitulat
Quasi este plin de sensibilitate
ºi emoþie care te face sã ai trãiri
diferite. Are o frumuseþe ºi un
farmec aparte, cu toate cã autorul ºi-a transpus propria suferinþã trãitã în urma tuberculozei în
operele sale.
Încercând sã adopte câteva
elemente stilistice de la simboliºti francezi, precum Paul Verlaine ºi Charles Baudelaire, autorul a luat un vas gol ºi l-a umplut cu propriile gânduri, cu propriile momente, fãcându-ne ºi pe
noi pãrtaºi la aceastã emoþie suferindã, tocmai aceastã sinceritate te determinã ºi pe tine, ca
cititor, sã devii una cu ceea ce
citeºti.
În poemele simboliste ale lui
Iacobescu exista o armonie între boalã, singurãtate, depresie,
ba chiar câteva dintre versuri exprimau chiar simptomele bolii de
care suferea autorul. Astfel, prin
poezia Poem de amiazã: Nici eu
nu ºtiu ce am!.../ Hemoragii de
soare-mi bat în geam,/ Cu lenevii de aur cald mã furã/ ªi mã
sãrutã lung pe ochi, pe gurã...
ºi poezia Bolnavul: În sângele
meu doarme o boalã fãrã leac/
Cum doarme luciul verde în
moartele canale/ O boalã
înfloritã în timpuri medievale/
Subtilizând în mine tristeþea
poeþilor nomazi, autorul ne
transpune în lumea lui.

De asemenea, ideea morþii, a
suferinþei ºi a bolii este reluatã în
majoritatea poemelor: Moartea
soarelui, Dansãm gavota moartã, ªi-n timp ce ziua moare de-o
grea tuberculozã, De parcuri
moarte ºi ruine, Când a murit
era o zi seninã, Dar mortul enigmatic rãmâne totuºi viu.
Ideile simboliste ale lui Iacobescu au fost unele inedite, deoarece doar un talent deosebit
poate transforma, la o vârstã atât
de fragedã, boala, moartea, într-o
adevãratã operã de artã, uneori
chiar neînþeleasã. Este extraordinar de greu sã poþi pune pe hârtie, într-un mod destul de subtil,
ideea morþii.
Cu toate cã versurile abordeazã o tematicã ce denotã boala,
moartea ºi suferinþa umanã, la finalul poeziilor lui Dumitru Iacobescu nu rãmânem cu un gol în
suflet, ci ne încarcãm cu energie
dupã cãlãtoria pe care ne-a
oferit-o poetul. Volum Quasi este
o cãlãtorie iniþiaticã spre sufletul
poetului ºi, implicit, spre propriul
suflet.
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l ecturi

farmecul candid ºi optimist al unei
poveºti de iubire adolescentinã

 CARMEN TEODORA FÃGEÞEANU

o antologie criticã pentru îndreptarea lumii

l ecturi

S

pirit erudit, analitic, cu
o prodigioasã activitate
literarã, profesorul craiovean George Popescu ºi-a dedicat întreaga carierã promovãrii
culturii italiene în spaþiul românesc ºi dialogului intercultural,
animat de convingerea cã arta, în
general, ºi literatura, în special,
au o importanþã deosebitã în viaþa socialã.
Proiect mai vechi al reputatului italienist, antologia Antidoto a un mondo in deriva/
Antidot la o lume în derivã
transcende esteticul ºi epistemicul, dorindu-se, dupã cum sugereazã chiar titlul, ºi un mijloc de
„promovare a multiculturalitãþii,
de stimulare spre transferul de
la unice identitãþi la posibile
entitãþi comune”, aºa cum aprecia, în Introducerea lucrãrii, criticul literar Marcello Carlino.
Volumul bilingv a apãrut, anul
acesta, la Editura Formenti din
Roma, în colaborare cu Fundaþia Piazzola, prezidatã de scriitorul Velio Carratoni.
Deºi neasemãnãtori stilistic, tematic ºi ca receptare, cei
ºapte poeþi antologaþi – fãrã „vitrinã”, pânã acum în România –
au în comun, dincolo de criteriul valoric, faptul cã sunt iniþiatori ai unor tendinþe inovatoare
în cultura italianã ºi internaþionalã a secolului al XX-lea.
Grupajele de poeme în oglindã sunt însoþite de profiluri bio-

bibliografice dense ale autorilor,
precum ºi de scurte, dar profunde, reflecþii critice. George Popescu reuºeºte sã sintetizeze dominanta liricã a fiecãrui poet în formule pe cât de concentrate, pe atât
de plastice: „lirism al unei puritãþi
(im)pudice” (Dario Bellezza),
„poezia ca scriiturã a ororii”
(Mario Lunetta), „poezia fantasmã a realitãþii” (Francesco Muzzioli), „delirantã metamorfozã ºi
orfism domesticit” (Marino Piazzolla), „Viaþã-Poezie/ Poezie-Viaþã:
o deconcertantã simbiozã” (Antonia Pozzi), „un poet a fenomenologicului: contingentul autarhic”
(Vittorio Sereni), „o nouã «Divina
Mimesis»” (Andrea Zanzotto).
Prima voce a antologiei este
cea a lui Dario Bellezza, poetul
descoperit ºi fãcut cunoscut de
Pier Paolo Pasolini, a cãrui poezie s-a inspirat mai mereu din
teme autobiografice, deci destinat „diversitãþii”, aºa cum subliniazã italienistul craiovean în profilul biografic al acestuia, în care
îi surprinde întreaga activitate literarã ºi îl situeazã, raportându-se la lirica noastrã, „între un
Bacovia funebru ºi contestatar”
ºi „un Virgil Mazilescu fãrã aluviuni criptic-vizionar-onirice”.
Mario Lunetta, al doilea poet
antologat, pe care acelaºi George Popescu, în rubrica Mondo/
Texte a cotidianului Cuvântul
Libertãþii, îl cataloga drept „un
mare poet italian antagonist”,

este prezentat, în secþiunea care
îi este destinatã, ca un rafinat intelectual, cu o vastã operã ce acoperã toate genurile literare ºi, îmbrãcând haina de „lunetist”, foloseºte „limbajul ca unicã armã”,
îndreptatã cãtre „Lume”.
„Cine sunt? Sunt poate un
poet?”, se întreba în Critica integrale Francesco Muzzioli, a treia
figurã proeminentã din antologie.
Profesor la Universitatea La Sapienza din Roma, cu o activitate
desfãºuratã pe mai multe paliere,
poeticã ºi eseisticã, acesta ne este
prezentat ca un novator al actului
poetic, care a impus un adevãrat
modus operandi, „o instigare la
un altceva cu totul nou”.
„Confruntarea” lui George
Popescu cu polivalenta persona-

litate a lui Marino Piazzolla s-a
datorat unei fericite coincidenþe,
de la începutul anilor 2000, când,
în atmosfera convivialã a „Premiului Internaþional Penne-Mosca”, în urma unei discuþii cu Velio Carratoni, a descoperit un
poet „pe cât de singular pe atât
de important”. Dacã Giovanni
Battista Blonzini ne propune o
„lecturã antropologicã” a operei
poetice a lui Marino Piazzola,
criticul nostru face o radiografie a tematicii poliedrice a acestuia, atât în poezie, criticã ºi
eseisticã, din care rãzbate un raport alterat cu divinitatea.
Una dintre vocile lirice cele
mai suferinde ºi mai pure ale
poeziei italiene a secolului XX,
cum comenta Dino Formaggio,
o voce izolatã ºi solitarã, puþin
cunoscutã pânã la redescoperirea sa de cãtre Montale, care i-a
asigurat faima definitivã, poetesa sufletului, cu o nesfârºitã dramã existenþialã, Antonia Pozzi
ocupã un loc semnificativ în antologie, fiind ºi singura prezenþã femininã. Vorbind despre particularitãþile creaþiilor sale literare, George Popescu îi catalogheazã lirica drept „o poezie a
simþurilor, înãlþate la demnitatea esenþialului”, prin „magia
Cuvântului”.
Geneza, structura ºi tãcerea
creatoare sunt instrumentele la
care apeleazã Vittorio Sereni
care, de asemenea, ocupã un loc

privilegiat în economia textului.
Raportându-se la poeziile sereniene, realizatorul antologiei
identificã cu abilitatea-i caracteristicã sursele creaþiilor acestuia,
care îºi au seva în spiritul contemplativ, în amintiri, în toposuri,
în relaþiile familiale, prin care
„comunicã experienþe”.
Unul dintre ultimii mari poeþi
italieni, Andrea Zanzotto, a cãrui
încadrare poeticã este foarte dificilã, cu versuri bogate în nuanþe, mereu diferite, este cel mai tradus ºi analizat poet din aceastã
galerie. George Popescu l-a prezentat deja, în diverse publicaþii,
ca fiind un „botanist al limbii”,
un spirit liber, un testimone. În
profilul bio-bibliografic conturat
cu subtilitate, ne este prezentat
ca un introvertit, „înãuntrul peisajului sãu”. Experimentarea limbajului ºi decorul trevisian sunt
temele fundamentale ale creaþiilor lui Zanzotto. Demersul sãu
poetic poate fi definit ca „o luptã
purtatã la graniþele limbajului”.
Asumându-ºi „inevitabilul caracter al parþialitãþii”, George
Popescu a reuºit sã ofere, prin
aceastã antologie, o imagine generalã a transformãrilor liricii italiene din ultimul secol. Pentru
publicul românesc ea reprezintã
o ºansã fãrã precedent de sondare a unei culturi pe care ne place
sã o considerãm apropiatã.

George Popescu, simbioza cu literatura italianã
Interviu cu George Popescu despre Antologia Antidoto a un mondo in deriva/ Antidot la o lume în derivã – ªapte poeþi italieni ai secolului al XX-lea
(Dario Bellezza, Mario Lunetta, Francesco Muzzioli, Marino Piazzolla, Antonio Pozzi, Vittorio Sereni, Andrea Zanzotto), realizat de Velio Carratoni,
în www.literary.it/rubriche/dati/intervista/carratoni_velio/a_george_popescu_su.html
Velio Carratoni: În volumul bilingv, italian-român,
apãrut în 2021 la Editura Fermenti, în colaborare cu Fundaþia Piazzolla, spui cã ai fãcut
alegerile, orientându-te, ca italienist, asupra autorilor care
au impus o serie de tendinþe regãsite în secolul încheiat recent. În ce sens?
George Popescu: Da, dragã
prietene, este adevãrat ºi, trebuie sã adaug, cã aproape pe toþi
(Antonio Pozzi, Vittorio Sereni,
Andrea Zanzotto, Dario Bellezza – în special) îi propusesem de
ani buni, în aºteptarea unei editurii din þara mea dar, desigur,
fãrã o susþinere pecuniarã din
partea vreunui institut, fundaþie,
sponsor etc. italieni, demersul
nu ar fi fost posibil în actualul
context al crizei culturale ºi nu
numai; adicã pregãtirea unor ediþii foarte cuprinzãtoare, întotdeauna în oglindã, cu aparat critic complet. Aºa am procedat, de
fiecare datã, cu traducerile mele
din poezia italianã, pentru revistele literare româneºti, pentru
unele proiecte editoriale, de tip
antologie. Pe deasupra, la cursurile mele de literaturã italianã modernã, pe care le-am susþinut decenii întregi la Universitatea din oraºul meu, Craiova,
din sudul României, nu departe
de Dunãre, am lucrat cu studenþii pe textele lui Pascoli, D‘Annunzio, Ungaretti, Montale,
Saba, Quasimodo. Pasiunea mea
pentru marii post-montalieni era
vie de foarte mult timp. De asemenea, am scris ºi publicat multe eseuri (unele transformate în
cãrþi: o monografie despre Ma-
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rio Luzi, alta despre Pasolini,
inclusiv despre poetica ºi poezia sa), astfel încât, antologia
propusã ºi îngrijitã de tine, pentru care ai toatã recunoºtinþa
mea, ºi, sper, chiar ºi pe cea a
cititorilor italieni ºi români, a
fost constituitã ca o alegere tocmai pentru a contesta climatul
dificil al culturii din aceastã perioadã pandemicã.
V.C.: Neasemãnarea dintre
autorii pe care i-ai amintit accentueazã marea diversitate
de obiective din cercetãrile poetice ale secolului trecut. Cu o
multitudine de aspecte, dupã
pãrerea ta, au ajuns la scadenþã sau sunt încã de receptat?
G.P.: În ciuda primelor ºi posibilelor impresii ºi, sã zicem,
ºi pre/judecãþi, toþi cei ºapte
poeþi aleºi de mine, definesc o
cale, un itinerariu, un tablou de
valori sintetice ºi, aº zice, simbiotice pentru destinul nu doar
al poeziei italiene, dar, îndrãznesc sã spun, ºi pentru cel al
celei internaþionale din ultimele ºase-ºapte decenii. În ce pot
consta apropierile, alegerile
comune ale realizãrilor lor poetice, dacã nu în efortul, niciodatã simplu, al unei detaºãri de
tradiþie (ermeticã, neorealistã,
novissima ºi aºa mai departe) ºi,
în acelaºi timp, cãutarea acelor
noi mijloace pentru a marca ºi a
face un salt înainte, cãtre noi stiluri ale iubitorilor de poezie.
Pozzi, de exemplu, prin singularitatea prin care o putem descrie (personal, aºa am descoperit-o pentru prima datã) ca un
fel de Orfeu, sau un Euridice în
haina poetului Orfeu, mi se pare

mai actualã decât aºa numitele
poete... autodefinite postmoderne; sunt multe de spus despre
Sereni – acesta, pentru mine, nu
este departe de un Char al Italiei, sau de Zanzotto, pe care l-am
tradus ºi publicat în anii ‘80 în
revista craioveanã „Ramuri”, la
care eram redactor. Cu textele lui
Zanzotto am purtat o lungã ºi
„foarte” grea bãtãlie lingvisticopoeticã, din motive cunoscute,
reminiscenþe, tatonãri, studii,
care nu sunt uºor de abordat,
însã, neolatinitatea limbilor
noastre, ca sã o spunem, poate
conduce la ceva care nu trãdeazã sensul, acesta din urmã fiind
esenþial, potrivit temeinicei exegeze a lui Stefano Agosti, pe
urme lacaniene. Piazzolla, de
asemenea, prin unicitatea sa
(fascinant recentul spectacol
video în viziunea Lettere della
sposa demente – Scrisorile soþiei demente de pe Youtube ºi pe
site-ul Fundaþiei Piazzolla:
www.fondazione-marinopiazzolla.it – în interpretarea lui
Marco Palladini, din care am tradus câteva poeme în revistele
româneºti), Bellezza, cu spiritul
sãu revoltat, Lunetta ºi Muzzioli,
incluºi de mine în miºcarea aceea pe care am denumit-o catapoeies, adicã acele forme de
aducere a limbajului la un nivel
de transfer cu realitatea cotidianã, dar impus poetic la imagini
oarecum suprarealiste.
V.C.: Vorbeºti despre autori
care nu au încã vizibilitate în
România. Care mai exact?
G. P.: Din pãcate, aproape
toþi, inclusiv Sereni sau Zanzotto,
ca sã nu mai vorbim despre Pia-
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zzolla, Bellezza sau Lunetta, chiar
dacã primii se regãsesc în unele
antologii; despre Antonia Pozzi
am auzit, dar nu cunosc cartea,
cã ar fi fost publicatã de curând
o antologie în care sunt incluse
ºi poemele sale. ªi este adevãrat
cã, în sectorul italieniºtilor, care
sunt mulþi ºi buni, existã eseuri,
prezentãri, citãri, referinþe, evaluãri, dar nu îndreptate spre poeticã, care reprezintã contribuþia lor
particularã la dezvoltarea poeziei
italiene din secolul al XX-lea.
V.C.: Ne-am cunoscut la început anilor 2000, la Premiul
Internaþional Penne-Mosca, eu
în juriu, reprezentând Fundaþia Piazzolla, ºi tu, ca expert
promotor al simpozioanelor ºi
multe altele. Ce îþi aminteºti
din perioada aceea?
G.P.: La Penne, o micã ºi mirabilã localitate din regiunea
Abruzzo, de care m-am îndrãgostit, am fost de câteva ori, mo-

mente importante pentru mine,
cu ocazia, dupã cum ai precizat,
Premiului Internaþional PenneMosca; la conferinþele despre
Gunther Grass, Vicenzo Consolo, Claudio Magris ºi alþii, unde
era o atmosferã culturalã ºi creativã de mare însemnãtate; îmi
amintesc de Igino Creati, Marcotullio, sponsorul, de activitãþile
Fundaþiei Piazzolla, pe care încã
o prezidezi. Sunt vremuri de care
mi-e dor. Igino Creati a venit la
mine, la Craiova, pentru a promova extinderea Premiului în anumite þãri ºi oraºe (Viena, Atena,
Paris etc.) ºi autoritãþile din Craiova au semnat documentul de
aderare. Dar a rãmas un vis, unul
dintre cele care ne lipsesc cel mai
mult astãzi, în aceste vremuri de
crizã culturalã ºi nu numai. Este
greu sã uiþi întâlnirile prelungite
ºi dezbaterile fructuoase. Titlul
antologiei în discuþie, îngrijite de
mine, anticipa deja semnele lumii
în derivã.
Notã: George Popescu, român, licenþiat în filologie, a lucrat ca jurnalist cultural, profesor de literaturã italianã modernã, traducãtor a numeroase cãrþi,
autor de criticã ºi istorie literarã. A tradus, printre altele, texte
de Eco, Corti, Sciascia etc. A participat la diferite simpozioane
internaþionale. De asemenea, este
ºi un poet major.

Traducere din limba
italianã de Carmen
Teodora Fãgeþeanu

 LIVIU G. STAN

pãmântul s-a liniºtit

inalul zilei l-am petrecut
în necropola partizanilor
lui Tito, la micã distanþã
de Turnul Lunetiºtilor.
- Bãi, cum se învârtea Svetlana aia, mi-a zis Robert.
- Dacã-i pui un lighean cu rufe
ude în braþe, þi le usucã din câteva piruete.
- Ticãlos misogin ce eºti.
- Falocrat retrograd neocon.
- Heterosexual autohtonist iliberal.
- Uite, pe-aici e intrarea.
- Asta-i intrare de tãrâm.
-Tãrâm fabricat în mintea unui
nene numit Bogdan Bogdanovici.
Necropola pornea printr-un
vast coridor cu zidurile învãlurite în stil Gaudi, înalte de vreo
ºapte, opt metri, ce ºerpuia labirintic pe terasamente pânã spre
colina Parcului Trimusa, în care
ne odihnisem în iarbã în urmã cu
câteva ore. Peste pereþii brãzdaþi
de fisuri alergau niºte membrane
de ciment, formând modelul unor
celule nervoase ce-þi dãdeau impresia de þesut viu. Locul fusese
lãsat în paraginã, vegetaþia se
împuia în voie, încât abia mai distingeai niºele triunghiulare din
marmurã ale apsidelor. Mucurile
de þigãri fãceau concurenþã, în
bâzâitul muºtelor,grãmãjoarelor
de fecale întãrite. ªi spre deosebire de pacifismul din turn, aici
predominau reglãrile de conturi:
însemnele totalitare, ºtampile ce
parafau ideea cã ceea ce urma sã
vezi puþin mai sus, ºi anume van-

dalismul, provenea din necesitatea unui act de lustraþie. Zvasticile ºi insignele miºcãrii fasciste
Ustaºa, responsabilã de asasinarea în 1934 a regelui iugoslav Alexandru I la Marsilia, erau pretutindeni. Lupta cu partizanii continua ºi dincolo de moarte. Fantasmele ustaºilor încã mai aveau
trecere printre croaþi. În Balcani,
ca ºi în întregul cimitir al defunctei URSS, revizionismul istoriei
lucreazã 24 din 24. Aºa se întâmplã când se prãbuºesc secole dea rândul imperii peste tine, nu mai
înþelegi din ce cioburi eºti alcãtuit. În anii destrãmãrii Iugoslaviei, miºcarea fusese reabilitatã
de cãtre Franjo Tudman, iar ecourile acestui episod continuau sã
se perpetueze în programele politice a diverºi lideri care exploatau într-o nouã cheie populistã
nostalgia separatismului croat.
Ajunºi pe platoul colinei, ºerpentinele s-au inundat brusc de
luminã, închegându-se într-o
structurã de altar dominatã de linii dure ºi futuriste. Estetica de
Spomenik începea sã-ºi dezvãluie grandoarea.
- Ce sunt astea? m-a întrebat
Robert.
- Plãcile funerare ale partizanilor.
- Le-au fãcut praf. Imbecilii...
În fotografiile vechi se vedea
clar cum fusese organizat spaþiul:
fiecare terasã înierbatã încadra un
segment funerar. Plãcile aveau un
decupaj floral. Acum, însã, zã-

Mihai Þopescu

ceau sparte printre gunoaie în
tufele luxuriante. Un prezervativ
se fosilizase pe numele unui luptãtor musulman.
- E atât de uºor sã fii un judecãtor nemilos al trecutului, i-am
zis. Ca ºi când ai avea într-un
borcãnel acasã Istoria ºi-n fiecare dimineaþã consumi câte-o linguriþã din ea. Sãnãtate curatã. Nu
conteazã cã existã totuºi o diferenþã între un copil de 17 ani care
piere într-o miºcare de rezistenþã
ºi un ºtab de Partid care vede în
lagãre garanþia cã aparþine unei
elite ºi cã prostimea nu va crâcni
faþã de substituirea unei burghezii cu alta. Toate plãcile astea fãrâmate spun poveºtile unor puºti.
Sus, platforma memorialã adãpostea relicva a ceea ce fusese
cândva un havuz, cu striaþii similare dinþilor unui pinion preistoric; un havuz strict decorativ din
proiectare, din care þâºnea doar
o apã imaginarã.
- Coridoarele prin care am trecut, i-am spus, au fost gândite ca
sã simbolizeze meandrele Neretvei,de aceea sunt învãlurite. E o
apã nevãzutã a morþii. Bogdanovici a vrut ca necropola sã fie sora
geamãnã a oraºului, ideograma
lui redusã la stadiul de hieroglifã. La memorial au lucrat cioplitori din Insula Korkula, bãrbaþi
cãliþi în prelucrarea pietrei dalmate. În jur de 12.000 de pietre au
folosit la construirea ei, împreunã cu molozul rãmas în urma distrugerilor din Al Doilea Rãzboi
Mondial.
Ne oprisem pe niºte trepte,
chiar sub fântâna artezianã.
- ªi alea de pe pereþi ce sunt?
- Cercurile acelea în basorelief?
- Da.
- Cadrane solare. E vorba de
un model astronomic, dar nu mai
îmi aduc aminte... Ceva cu... Parcã am citit cã pe-aici pe undeva
ar fi ºi Câinele Mare, constelaþia
aceea australã, dar habar n-am de
ce au...
Robert m-a oprit:
- Suficient. Mã retrag câteva
minute ca sã mã adun. Te copleºeºte locul ãsta. Vreau sã finalizez
aici episodul. Douã obiective
pentru un clip sunt suficiente. Tu
sã ai grijã de bunãtãþile alea ca de
ochii din cap. N-aº vrea sã ni le
ºterpeleascã vreun motan fascist.
M-am aºezat pe o treaptã. Comoara pe care fusesem însãrcinat s-o pãzesc se afla lângã coapsa mea dreaptã: o pungã cu torþile legate în fundã din care rãzbãtea mirosul ademenitor a douã
porþii de cevapi cu muºtar ºi cartofi prãjiþi. Chiar dacã mi se pãrea
un atentat la adresa stomacului
sã înfuleci aºa ceva pe o asemenea zãpuºealã, vãzând însã pofta cu care Robert îºi comandase
porþia aburindã de mici ºi, îmbiat
de mirodeniile ºi aburii de prãjealã dinãuntrul fast food-ului, n-am
rezistat tentaþiei ºi, pentru orice
eventualitate, mi-am luat ºi eu o
bombã caloricã.
L-am asigurat de întreaga mea
vigilenþã de santinelã. ªi-apoi am
rãmas dus pe gânduri cu ochii în
zare, unde natura nu reuºise încã
sã nãpãdeascã un sector al necropolei. La câteva zeci de metri
mai la vale, undeva la dreapta, îþi

b eletristicã
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atrãgea atenþia circumferinþa impunãtoare a unei adâncituri de
beton, rotundã ca o farfurie. Pãrea cupola întoarsã a Domului
Runit sau, mai precis, semãna cu
o antenã radar îngropatã. Oricâtã simbolisticã astronomicã folosise Bogdanovici în proiect, nu
avusese în intenþie obþinerea
unui monument extraterestru, dar
tocmai asta îi ieºise. Puteai lejer
sã þi-o imaginezi pe Ripley fugind
în Alien prin iarba înaltã cu lansatorul de flãcãri, urmãritã de fioroasa creaturã biomecanicã plãsmuitã de H.R. Giger.
Mã gândeam cã Mostar nu-mi
apãruse niciodatã în vis. Am un
vis recurent, mã însoþeºte încã
din copilãrie ºi pare hotãrât sã
îmbãtrâneascã odatã cu mine.
Uneori, visul mã liniºteºte. Alteori, se transformã într-un coºmar (cel mai adesea). În mare parte, acþiunea respectã mereu acelaºi scenariu, cu unele variaþiuni.
Începe cu mine rãtãcindu-mã întrun oraº necunoscut. Necunoscut
în sensul cã nu existã în realitate,
cãci de recunoscut în vis oraºul,
am ajuns sã-l recunosc. Este o
vastã aºezare urbanã care se dezvoltã continuu, un colaj inepuizabil, o cacofonie piranesianã în
care sunt îngrãmãdite detalii disparate, decupaje din locurile pe
care le-am vizitat. Pot lesne recunoaºte anumite clãdiri, unele
strãzi, ferestre, grãdini interioare, poduri, ºosele suspendate,
dar ele nu au nicio legãturã cu
topografia lor realã, par integrate
mai degrabã într-o infrastructurã
creatã dupã o logicã muzealã, la
fel ca oraºele reînscenate din studiourile cinematografice. Se întâmplã adesea sã urc în tramvai
ferm convins cã mã va duce spre
un cartier de care mã leagã ceva
important, ceva vital, ceva ce nu
suportã amânare, un cartier pe
care simt cã l-am mai vãzut cu alte
ocazii în vis ºi pot jura cã-i cunosc cu exactitate poziþia pe hartã, ca odatã ajuns acolo sã constat ºocat cã locul cu pricina a
dispãrut – sau mintea mea l-a
modificat, adãugându-i noi strãzi,
noi stâlpi de iluminat, noi trotuare. ªi nimeni niciodatã nu se
opreºte pe stradã când încerc sã
cer indicaþii, oamenii trec pe lângã mine teleghidaþi. Apoi mã nãpãdeºte ideea cã trebuie sã mã
grãbesc spre garã (obsesia pentru punctualitate îmi funcþioneazã cu precizie elveþianã în subconºtient) ºi mã cuprinde neliniº-

tea cã nu voi mai putea ieºi niciodatã din cartier.
Însã niciodatã nu mi s-a întâmplat sã recunoscut vreun detaliu
din Mostar. Niciodatã. M-am
gândit adeseori cã poate ar trebui sã apelez la un hipnotizator.
O, dar nu pentru cã aº da vreun
ban pe aºa-zisa putere vindecãtoare a hipnozei, ci strict din curiozitate jurnalisticã faþã de subiect, ºtiind cã aº putea scrie un
„autoreportaj” bun. În plus, exceptând momentele de coºmar în
care mã simt rãtãcit pe vecie în
cartier, pot spune cã m-am ataºat
de aceastã metropolã din strãfundul minþii. În dãþile când domneºte calmul, mã plimb cu mâinile la
spate pe arterele oraºului, cu rãbdarea neutrã a unui topograf, ºi
cercetez priveliºtea. Ultima oarã
când l-am visat, strãzile m-au purtat spre o falezã portuarã. Pãºeam
liniºtit, ba chiar fericit, printre
magazii de cereale din cãrãmidã
arsã, datând cel mai probabil din
interbelic, ce se înºiruiau de-o
parte ºi de alta a unei uliþe pavate cu piatrã cubicã. În dreptul ultimei magazii, fuma un muncitor
în salopetã. Vãzându-mã, a strivit chiºtocul pe-o treaptã ºi s-a
dus dupã colþ. ªtiam cã ne dãdusem întâlnire, trebuia sã-mi înmâneze o pereche de chei. Chei de
la ce? Habar n-aveam. L-am urmat. Deasupra noastrã, pe cer, se
întindeau braþele unor macarale
dezafectate. Le auzeam cablurile
scârþâind. Muncitorul a coborît
pe o pantã de pãmânt þinându-se
de niºte tufe. Tufiºurile se îndeseau, apoi o deschizãturã ca de
luminiº, ivitã de niciunde, a dezvãluit brusc malul apei. M-am
oprit confuz pe malul abrupt.
Muncitorul intrase în apã pânã
la brâu. Indica în jos cu degetul
arãtãtor. Cheile mã aºteptau pe
fundul apei. Moment în care am
început sã bat în retragere. Însã
fãrã teamã. Cu aceeaºi senzaþie
absurdã de fericire.
Orice spaimã tãinuieºte o sãmânþã de nebunie care, odatã încolþitã, preschimbã întregul univers interior al gazdei dupã tiparul acelei frici. Orice om este un
candidat la nebunie. În cazul
meu, dacã se va întâmpla vreodatã ca membrana ce desparte
frica din vis de luciditatea mea
diurnã sã crape, voi umbla pe
strãzi mortificat de viziunea unui
oraº infinit în care fiecare lucru
se modificã cu fiecare clipire.
Iatã o reformã a iadului.
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a r te

revizorul la Teatrul din Petroºani...
...poate fi titlul unui articol
social-politic din frãmântatul cotidian ilustrat în presã. Subiectul
ciudatelor decizii ale Consiliului
Judeþean, menþinând o tensiune
în echipa teatrului din Petroºani,
a ajuns la nivel naþional. Drept
care titlul recentei premiere nu are
cum sã nu impunã o tresãrire în
spectatorul atent, nu are cum sã
nu sublinieze o ilustrare a conºtiinþei omului de teatru. Vãzând
spectacolul, simt cã el îºi depãºeºte condiþia de reacþie la tensiunea zilei, Radu Tudosie propunând o temã de reflecþie mult
mai amplã.
Nominalizat în 2020 la Premiile
UNITER, pentru debutul în regie
cu A douãsprezecea noapte,
într-o construcþie modernã ce
poate face cinste oricãrui Naþional, Radu Tudosie a oscilat între
actorie (am în minte, pe lângã
roluri mai vechi, jocul din Hedda
Gabler – o bijuterie marca Antonella Cornici/ Andrei Cozlac) ºi
regie (în pandemie a mai regizat
Paracliserul ºi o producþie
filmatã). Propunerea lui de acum
îmi pare un pas decisiv pe un
drum rodnic pentru cã a construit
un spectacol de anvergurã. ªi
chiar de are neîmpliniri, e treapta
fireascã prin care se construiesc
lucrurile durabile.
Propunerea e ambiþioasã încã
din provocarea resurselor, actoriceºti în primul rând, aducând în
scenã întreaga trupã ºi încã un
plus. Condiþionãrile de distribuþie au reconfigurat nu doar rolul
principal dar au dus la inventivitate în definirea unor personaje.
Astfel, într-o scenã menitã sã lãmureascã spectatorul despre
identitatea personajelor, soþia
primarului (admirabil jocul Marinei Munteanu!) îºi impune rolul
conducãtor, în echipa ei femininã, prin obligarea celor douã potenþial fiice sã-i spunã „mamã”,
într-o manierã amintind de codurile mafiote. Valorificând replici ºi
situaþii din textul lui Gogol, regizorul dezvoltã tema. Pentru cã
Revizorul este o piesã cu mult
mai mult decât pare, dacã ne-am
limita la primul nivel, istoric ºi
social. Nu e nici despre Rusia
(sunt pãstrate doar numele ºi
adresarea specifice), nici despre
Est (într-o anumitã proporþie),
nici despre un sistem politic sau
altul (chiar dacã sunt douã scurte racorduri la actualitatea româneascã prin invocarea celor 30 de
ani de la cãderea comunismului).
Te poþi gândi la natura umanã, la
adânc înrãdãcinata tentaþie a obþinerii unui folos fãrã grija unor
repercusiuni, la preþul pe care e
gata sã-l plãteascã un om numai
ºi numai pentru a-ºi împlini o poftã. Cum nici religia nu a reuºit sã
tempereze asta, cum nici morala,
nici justiþia. Radu Tudosie pune
la vedere un tablou imens, în genul icoanelor, cu primarul în
postura unui sfânt, þinând în
mânã o evanghelie al cãrei titlu
este vizibil în spectacol („Mitã,
ªpagã, Dijmã”), înconjurat de
propriile mironosiþe, chiar dacã
una (Irina Bodea-Radu), cu o
seamã de replici prompte ºi savuroase, se extrage din ceea ce
criticã, fiind, într-un fel, personajul ce se salveazã, o conºtiinþã
lucidã. Mai mult, primarul face
cruci mari, uzeazã de invocarea
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practicii religioase ca o indulgenþã pentru pãcãtuirea continuã în
dauna comunitãþii, aºa cum vedem ºi azi oameni în funcþii publice înalte, manipulând cu o imagisticã debordând de icoane ºi
crucifixuri.
Dar dincolo de asta regizorul
conduce spectacolul ºi spre reflecþia pe care a propus-o Gogol
în „Deznodãmântul Revizorului”,
o scriere la 10 ani de la premiera
care a tulburat societatea timpului. Deºi a fost acuzat de misticism, Gogol a þinut sã vorbeascã
despre propria creaþie, gest extrem de rar între creatori, astfel:
„Revizorul este conºtiinþa noastrã care s-a trezit ºi care ne va sili
sã ne cercetãm, cu ochii în patru,
pe noi înºine. Nimic nu se poate
ascunde de acest revizor, pentru
cã e trimis dintr-o poruncã de sus
ºi ne vom trezi cu el când n-are
sã mai fie cu putinþã sã dãm înapoi nici mãcar cu un pas.” Regizorul surprinde ºi printr-un personaj pe care-l plaseazã undeva,
sus, amintind de Morgan Freeman, zeul în alb zâmbind la zbaterile celor pe care i-a creat. Lângã
el (Ionel Dimitriu) urcã, dupã ce
pãrãseºte scena, Osip (Mihai
Sima), ca un fel de Iov, ca bietul
om sub vremi. Celebra replicã: „ªi
voi? De ce râdeþi? De 30 de ani
de voi râdeþi!”, îmbogãþitã cu
acea referinþã la anii libertãþii
noastre, a stârnit aplauze la primele douã reprezentaþii. Este un
punct terminus al emoþiei receptorului, când reflectorul se aprinde dinspre scenã spre public, un
flash menit sã surprindã o clipã
de reflecþie. Atâta vreme cât reflectarea în oglinda uzualã nu ajutã. Radu Tudosie a gândit un
detaliu suplimentar, a amprentat
obrazele grupului corupt, ca un
semn al unei ciume. Pe fond, demersul de introspecþie e mult mai
complicat.
Am urmãrit reacþia spectatorilor. Au început sã râdã destul de
repede, încã de la mici gaguri presãrate în multe momente. Apoi a
fost râsul de la replici mai profunde. Un crescendo al reacþiilor
pânã la final. Cred cã efectul a
fost mai bun când interpretarea a
fost mai ponderatã. Alexandru
Cazan (dirigintele Poºtei) se dovedeºte încã o datã un comedian
foarte dinamic, acum cu virtuozitatea unei rostiri din care a scos
douã litere. Mihai Alexandru este
Hlestakov, un rol amplu, cu un
crescendo vãdit. În primele scene avem, pe de-o parte, relaþia cu
Osip ca în commedia dell’arte,
pe de alta un tribut adus lui Chaplin, cu simulacrul porþiei de mâncare – inventivitate de construcþie pornind de la text, reinterpretat în cheia dinamicã a spectacolului. Apogeul lui Mihai Alexandru este în delirul gloriei. Talentul comic al actorului se desfãºoarã în voie, la limita unui suspans legat de mica sa acrobaþie,
cu o notã distinctã a unei abilitãþi de a valorifica atributele unor
mari actori, precum Horaþiu Mãlãele. Amprentat, în special spre
final, mi s-a pãrut Stelian Roºian
(în rolul primarului), în a cãrui expresie ºi rostire am resimþit tipologia ilustratã de Dorel Viºan (probabil o influenþã ca de la mentor
la discipol). Un rol complex, primarul conduce în bunã parte flu-

xul dramatic. Actorul a mai jucat,
la Satu Mare, cu cinci ani în urmã,
alt rol, în Revizorul, are forþã de
a impune spectatorilor ºi se va
mândri, peste ani, cu acest spectacol. Corina Viºinescu este Marina, fiica primarului, cu o interpretare plinã de temperament, cu
o dinamicã a gestului capabilã de
a fi remarcatã în spiritul spectacolului. Oana Liciu Gogu reuºeºte un rol de mare graþie, cu foarte
puþine replici, dar de mare emoþie, cu ursuleþul ei, þinut în braþe
pânã la final, în postura logodnicei aºteptând în zadar. Oana Criºan este foarte bine în rolul inspectorului ºcolar, cu gesturi
prompte în relaþia cu primarul, cu
nuanþe complexe în scena cu
Hlestakov. Lui Viktor Hegeduº ºi
Sergiu Fîrte le revine solicitanta
partiturã a „siamezilor” Bobcinski ºi Dobcinski, ubicui ºi generatori de încurcãturi. Laurenþiu
Vlad face ºi el cuplu cu Dorin
Geagoreanu (în ingrata posturã
a medicului devenit mut în spectacol), ieºind la rampã în dificila
scenã a masajului. Isabella Badovics, Gheorghe Stoica, Nicoleta
Niculescu sunt componente precise într-un mecanism ce funcþioneazã exclusiv prin conlucrarea
pãrþilor. Daniel Cergã se impune
cu chipul sãu în siajul lui Buster
Keaton, ivindu-se dintre uriaºii
saci de gunoi, element scenografic menit sã defineascã spaþiul
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condus de primar. Anda Pop mizeazã pe acest simbol obsedant
al prezentului, coroborat cu al
ºobolanilor, nu doar metaforici în
visul primarului, cu izul unui sordid comportament.
Spaþiul de joc, compartimentat ºi stratificat, vorbeºte despre
ierarhie ºi despre dominare, despre iconografie ºi despre îmbietorul puf. Costumele sunt într-o
rupturã cu spaþiul, au propria lor
poezie. Mantaua (Gogol, deh!) ºi
pãlãria primarului sunt înþesate
de simbolul decoraþiei, sumedenie de nasturi metalici, smulºi,
dupã cum ne e dat sã vedem, de
primar într-o reacþie de lãcomie,
de corecþie, de grandomanie.
Obsedant este ritmul muzical,
datorat lui Peter Venczel, urmând
intensitatea ºi culoarea interva-

lului dintre scene. Dansul grupului (coregrafia Raul Hoþcaº), sub
privirile primarului pierdut în iluzia gloriei, este o tulburãtoare
metaforã pentru privirea înapoi,
de animal ieºit la pradã, ºi privirea înãlþatã undeva, spre un
punct bãnuit de transcendenþã.
Gogol a pledat ºi prin text explicativ despre valenþa râsului, în
special a celui fundamentat pe
densitate de conþinut. Încrederea
în forþa profilacticã a comediei se
sprijinã ºi pe temerea de sarcasm
a pãcãtosului. Primarul se sperie:
„Dar te pomeneºti c-o sã se gãseascã ºi vreun mâzgãlitor de
hârtie, vreun scriitoraº, care sã
mã ironizeze într-o comedie”. ªi
de pe scenã se aude un adagiu
ce pecetluieºte: „care ajunge celebrã”.

 LUCIAN IRIMESCU

M

ihai Þopescu ne-a
oferit o ambuscadã,
o ambuscadã ce
pare sã fie la graniþa întâlnirii omului cu natura. „Gradina Paradisului” precede „Manifest(ul)”
ideologic, teme plastice ce sunt
declarate a fi înlãnþuite încã din
2017. Parte socio/culturalã, chiar
politicã „Land art-ul” invocat atât
de mult... pare sã cotropeascã ideeea de artã militantã pentru o cauzã pozitivã.
„Land art”-ul, un concept cunoscut sub denumirea de Artã a
Terrei sau Artã ecologicã este o
miºcare de artã care a apãrut între anii 1960 ºi 1970, în mare parte
asociatã cu Marea Britanie ºi Statele Unite. Ca o tendinþã, „Land
art” ºi-a extins limitele artei prin
materialele utilizate ºi amplasarea
lor ineditã. Totuºi, materialele clasice utilizate sunt cele prietenoase „Pãmântului”, solul, rocile,
vegetaþia ºi apa gãsite la faþa locului, iar locurile manifestãrilor
artistice sunt adesea îndepãrtate
de centrele urbane. Acest gen de
manifestare devenind uneori
destul de inaccesibil, experimentul artistic a fost adus înapoi în
galeria de artã citadinã. În fugã
pot fi amintiþi câþiva dintre cei mai
cunoscuþi artiºti „Land-art” ai
momentului cum ar fi Herman de
Vries, Andy Goldsworthy, Joseph
Beuys, Robert Smithson sau
Andrew Rogers...
De ce „ambuscada” lui Mihai
Þopescu?! Pentru cã artistul
pleacã ºi cutreierã, nu doar
pãdurile româneºti, se înarmeazã
vizual, încã din 2013, contemplând copacii albaºtrii Londonezi
ai lui Konstantin Dimopoulos
(gest împotriva defriºãrilor
mondiale) sau copacii Marsiliezi
ai lui Yayoi Kusama (Capitala
Europeanã a culturii, din acelaºi
an 2013), pãdurea multicolorã a
lui Agustin Ibarrola din Þara
Bascilor sau pãdurea decoratã cu
panglici multicolore aflatã la graniþa dintre Europa ºi Asia (zona
limitrofã oraºului Ekaterinburg
din Rusia). Toate aceste demersuri artistice ºi alte asemenea
conduc, aparent, spre un
„Manifest” globalizat ce stã la
graniþa subþire dintre „Paradisul
verde” multicolor sau „Iadul”
defriºãrilor. Ne întoarcem undeva, încã din anii ’70/80, la
„Ecological project” al lui Wanda Mihuleac, sau aruncãm un
ochi la proiectul fotografic „Entropy” (harta României din carne
tocatã) realizat în 2007, de cãtre
Tudor Prisãcariu, cu o Românie
„contemporanã visceralã…“, sau
la „Teritorii portabile” din „(H)arta României lui Cozo” Cosmin
Paulescu din 2007 (harta României plinã de securi înfipte...) ºi la
alþi artiºti români ce propuneau o
„arhitecturã” prietenoasã cu
mediul, în plinã ideologie marxistã sau post/comunistã, fãrã însã
a avea vreo legãturã cu „chelirea” planetei de plãmânul verde.
Toate aceste „surse” par sã spunã: „Nimic nou sub soare!...”
Mihai Þopescu vrea mai mult
decât o întâmplare ce face ca „pretextul” sãu artistic sã vizeze exclusiv pãdurea în mediul ei natural. De aceea ºi „dislocarea” din
paradis – adicã: Trezirea! …
Comunicarea vizualã, scenograficã este puternic senzorialã.

În contrapondere cu sloganurile
idilice precum „Eterna ºi fascinanta Romanie” sau „Romania –
Fabulospirit”, impresioneazã crezul ce surprinde totul din/ºi în
jurul unui singur cuvânt: transformarea. Transformarea din-înãuntru ºi din afara obiectului studiat, adicã o Românie obiect –
þara personificatã într-un obiect
visceral. Mihai Þopescu nu taie
vreun arbore, el traforeazã o Românie, coloratã idilic, paradoxal,
expusã într-o instalaþie: „România
defriºatã”, parcã într-un ultim elogiu al speranþei…
Întârzierea de a vedea, în sine,
un scop prin „Manifest(ul)” programatic este o eroare de „citire”
a sensului sau a þintei sale artistice de pe plan îndepãrtat. Artistul Þopescu nu nareazã nimic din
ceea ce poate pãrea, fãrã echivoc,
prin evocãri, zicale repetitive gen
„Codru-i frate cu românul” sau
„codrii verzi de aramã
(Eminescu)”, el înalþã demersul
sãu plastic din cutare „Pãdurea
Dumbrava Poenari”, de aiurea,
dincolo de un simplu protest
ecologic. Îl ºi vãd râzând de
cursa pe care ne-a întins-o... Chicotul sãu este ºi mai vocal,
asurzitor, la un recensãmânt al
instalaþiei sale artistice pe orizontalã, pe verticalã, pe înãlþime,
cantitativ – „400 de arbori”, cu
duratã în timp – „3 zile”, cantitativã – atâþia hectolitrii de „vopsea specialã” – „multicolorã”.
Exacerbarea „temei” luptei artistului spre salvarea naturii minimalizeazã demersul sãu artistic
îngustând unghiul percepþiei
alãturi de compoziþiile rezultate în
urma „exerciþiului” din naturã.
„Manifest!” strigã artistul ºi
pleacã sã cutreiere întinderile cu
„pãdurea” sa în spate. Reportajele fotografice personale, arborii ºi pãdurea surprinsã în mediul
ei natural ajung, prin experimentul spaþial ºi arhitectural, asamblajul coerent al instalaþiei obiect.
Instalaþia tubularã („Proiect
sculptural - 64 mp x 6 m înãlþime”) se recompune într-o orgã
spectralã multicolorã ce descompune fizic ºi atemporal lumina în
variatele ei culori principale, pure,
cât ºi în nenumãrate nuanþe.
Aceste nuanþe „se plimbã”, multiplu, într-un limbaj al reflexelor
ce se stabilesc între tuburile „armate” cu fibrã de sticlã. Compoziþia tubularã zãngãne sonor ºi se
rostogoleºte vizual, natura devenind un background în contrast
cromatic complementar sau în
contrast cantitativ. Marea Neagrã, oglindirea apei de Sâmbotin
sau Muntele Pãrâng devin ofertã de Spaþiu ºi Timp, alternante
fundaluri de varã/iarnã, consonante fireºti ale întâmplãrii împletite cu intervenþia omului/artist.
În mai toate reportajele sale fotografice naturalul din background
este destructurat aproape de alb/
negru ca mai apoi sã se structureze într-o coerenþã a culorii induse de intervenþia umanã.
Orchestre, sonore – vizual sau
pline de materialitãþi astrale ale
orgilor de obiecte, din culori ºi
luminã, primesc limite conceptuale concrete ce ulterior traduc ansamblul compoziþiilor expoziþiei
„Paradis în dislocare”.
Plecând din naturã, Þopescu
soseºte în spaþiul indoor cu apa-

rent aceeaºi temã ecologistã, dislocatã, de astã datã într-un spaþiu generos al simezei dintr-un
muzeu. Nimic din monumentalitatea de afarã nu pãleºte, amãnuntele „dislocate” se transformã în studii de desen cu peisaje,
sculpturi, video reportaje ºi multiple relaþii dintre obiecte/asamblaje/instalaþii. Artistul compune,
la scarã monumentalã, multiplu
sau submultiplu, ideograme
sculpturale cu un spectru cromatic expus la maxim, dur pe alocuri,
astral în unele lucrãri, alteori „distrus” în nuanþe ce par sã-ºi etaleze evantaiul delicat al armoniilor
cromatice. Maestrul sticlar, experimentând îndelung cu pigmenþii
de bazã, seduce privitorul prin
lovituri de tun ale spectrului luminii. El pune stãpânire pe culorile principale ºi definiþia acerbã a
ROGVAIV-ului, destructurat, prin
teorie ºi experiment, de la Johannes
Itten încoace. „Pãdurea Paradisiacã” din outdoor ºi-a atins
plenitudinea tocmai prin puterea
simultanã a culorilor ce a atras
publicul de orice vârstã sau gen.
Dincolo de toate aceste cântãriri, Þopescu ajunge la o balanþã dintre desenul detaliat, frenetic, din poiner, gestic ºi dezinvolt
al unor arbori surprinºi în mediul
lor natural ºi compoziþia esen-

þialã. Detaliul figurativ sau
realistic, de ansamblu, este soclul
frenetic ºi esenþializat al matricei
stilistice identificatã prin fructul/
ghindã. Reducerea simbolicã a
spaþiului arhitectural provocat,
împãdurirea simulatã, paradisiacã, semnificatã simbolic prin
fructul (ghinda) ne obligã sã
cãutãm simplitatea în esenþe.
Mare/mic ºi mic/Mare este
conceptul stilistic final. Ghinda
sculpturalã este prezentã monumental dar ºi în mãrime naturalã.
Pentru a raporta spaþiul volumului la forma exterioarã, glisând
marginile în spaþiul bloc închis,
supradimensioneazã monumental „obiectul” sculptural. Odatã
plecat spre cãutarea esenþelor,
pentru a survola microcosmosul
pãdurii, artistul organizeazã compoziþii decorative cu ghinde/obiecte în mãrime naturalã, potrivit
lui Pitagora, într-un raport aproape matematic dar ºi liric despre
„frumuseþea ºi perfecþiunea” pãtratului. Astfel, sertarele, cutiile
pãtrate devin „gazda” ºi raportul
formelor unghiulare cu cele fluide ce cuprind, la interior, organizãri bazate pe cerc, spiralã sau
triunghi, teme compoziþionale
esenþializate.
În expoziþia de pe simeza Muzeului de Artã Jean Mihail, Þopes-

cu ne prezintã cu o meticulozitate
„nebunã-creativ” întreaga lui
dibãcie, de alchimist modern ºi
vrãjitor nuanþat al culorilor. Instalaþiile de mici dimensiuni sunt
machete, la scarã, ce reverbereazã uneori mimetic instalaþiilor
monumentale din plain-air. Culorile, prezente pe forme de poliedre alungite pe verticalã, faþeteazã volumetric ºi îºi rãspund prin
reflexe în acorduri complementare. Dacã pe faþetele acestor poliedre contactul vizual perpendicular pe lucrare, primeºte o informaþie cromaticã despre un
acord complementar, de la stânga spre dreapta, faþetele ce comunicã între ele în plan orizontal îºi rãspund cromatic cu aceeaºi complementaritate doar cã,
invers ca sens, de la dreapta spre
stânga. Astfel instalaþia pare sã
fie controlatã cinetic sau mecanic, doar cã statica unui altorelief pune privitorul într-un experiment virtual aproape de tridimensionalitate.
Expoziþia lui Mihai Þopescu,
în loc sã ne risipeascã ideile, visele, speranþele despre Paradisul
aproape pierdut, ne coboarã
într-un acelaºi Paradis, vizual în
ceea ce priveºte culoarea, indirect sugerat tactil ºi chiar olfactiv.

Mihai Þopescu
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manifest „dislocat” în compoziþii artistice

 GHEORGHE FABIAN

scurtã istorie a Filarmonicii „Oltenia” (1858-1947)
III
n luna decembrie 1904 a
luat fiinþã Cercul muzicalcoregrafic „Hora”, reorganizat ºi transformat din anul 1906
în societatea muzicalã cu acelaºi
nume, care grupa în jurul sãu alþi
cunoscãtori ºi iubitori ai muzicii,
în frunte cu marele Grigore Gabrielescu. Lecturarea programelor susþinute de corurile, orchestrele ºi soliºtii Societãþilor Filarmonica ºi „Hora” în cadrul audiþiilor ºi concertelor aratã preocuparea lor constantã pentru propagarea celor mai valoroase lucrãri muzicale din literatura uni-

a r te

Î

versalã ºi româneascã, pentru
încurajarea creaþiei locale. Dar
dacã cele douã societãþi s-au stimulat reciproc pentru o fructuoasã activitate artisticã, nu-i mai
puþin adevãrat cã divizarea forþelor artistice ale oraºului, în condiþiile lipsei totale de sprijin din
partea celor din „capul administraþiunilor publice”, ameninþa însãºi fiinþa lor. La 3 decembrie 1910
aceste societãþi au fuzionat sub
un nume – „Armonia” – cu dublã
semnificaþie: pe de o parte, ilustra modul fuzionãrii celor douã
societãþi ºi deviza pentru care
lupta, iar pe de altã parte amintea

de Societatea „Harmonia”, înfiinþaþã în anul 1885, dând activitãþii
muzicale din capitala Olteniei caracterul continuitãþii.
Prin activitatea sa „Armonia”
(condusã de Constantin Anastasiu ºi Aurel Bobescu) a fost martora atâtor nãzuinþe ºi împliniri,
înscriindu-se printre cei mai importanþi factori care au contribuit
la dezvoltarea vieþii muzicale din
oraºul Craiova timp de mai multe
decenii. Bucurându-se de colaborarea ºi sprijinul marelui tribun
al muzicii româneºti, George Enescu (1881-1955), a altor muzicieni
de prestigiu, precum Alfonso
Castaldi, D. G. Kiriac, I. Vidu, I.
ªt. Paulian, Marcel Botez; al fraþilor Bobescu, I. Soloviu, Ion Vasilescu, C. Paraschivescu, D. D.
Georgescu, Savel Horceag, Gh.
Petrescu º. a., numele sãu a trecut cu repeziciune dincolo de
hotarele Olteniei ºi chiar ale þãrii.
La începutul deceniului patru,
dezvoltarea vieþii muzicale locale
a cunoscut o oarecare înviorare.
Astfel au luat fiinþã societatea
muzicalã a meseriaºilor (1926),
sub conducerea artisticã a lui

Dante Cristofaro – pânã atunci
dirijorul Societãþii „Lyra Gorjului”
din Tg. Jiu – ºi Carol Mang, orchestra simfonicã a Sindicatului
artiºtilor (1930), corul clubului
cultural – sportiv „Fulgerul
C.F.R.”, fondat din iniþiativa muzicianului Nelu Ionescu (19061976), cãrora se adaugã corurile
Ateneelor populare „Titu Maiorescu”, „Mihail Eminescu” º. a.
În anul 1935, odatã cu intensificarea activitãþii fundaþiilor culturale, când s-a þinut ºi primul
congres general al cãminelor culturale ºi ºcolilor þãrãneºti, a luat
fiinþã Societatea „Cântarea Olteniei”, sub conducerea artisticã a
lui Nelu Ionescu. De fapt, regrupând foºtii interpreþi de la „Armonia” – care îºi încetase activitatea
în anul 1934 – cãrora li s-au alãturat alþii noi, printr-un simplu transfer, „Cântarea Olteniei” a preluat
ºi a continuat activitatea vechii societãþi sub o altã firmã ºi o nouã
conducere. Aºa se ºi explicã, între
altele, rapida sa afirmare, precum
ºi premiul cu distincþie obþinut în
anul 1938 alãturi de alte douã formaþii, ale Cãminului cultural

C.A.M. Chiºnãu ºi Ateneului
popular Tãtãrãºi-Iaºi. De bunã
seamã, aceste succese înmãnuncheau eforturile ºi experienþa
deceniilor de activitate coralã de
la Craiova ºi confirmau unele
virtuþi ajunse la apogeu. De asemenea, meritã subliniat aportul
orchestrei de camerã a societãþii
care, împreunã cu o bunã parte din
membrii Sindicatului artiºtilor instrumentiºti, au constituit nucleul
simfonicului craiovean de dupã
august 1944. Ea a fost înfiinþatã în
1938, odatã cu venirea lui George
Pascu (1912-1996) la catedra de
muzicã de la Liceul Militar din localitate. Tânãr, entuziast ºi capabil, Pascu va da dovadã de aceleaºi calitãþi ca ºi predecesorul sãu,
Nelu Ionescu, devenind – alãturi
de Eugenia Ciolac, Eugenia Bazelli, Eliza Petrescu, Traian Elian,
Gheorghe Creþoiu, Constantin
Ninã º. a. – unul din promotorii
vieþii muzicale locale. Preocupãrile sale în domeniul folclorului,
muzicologiei, interpretãrii, compoziþiei etc., armonios îmbinate, au
contribuit la dublarea muzicianului de cãtre animatorul obºtesc.

George Enescu. Fotografie cu autograf
dãruitã lui Grigore Gabrielescu în 1912

vioara în prim-plan: pagini concertante alese (XIII)

C

amille Saint-Saëns
(1835-1921), compozitor, pianist (organist),
improvizator ºi teoretician francez. Liszt îl considera cel dintâi
organist al lumii, Berlioz un maestru pianist uluitor... ºi unul
dintre cei mai mari muzicieni ai
epocii noastre, iar Debussy spunea cã Saint-Saëns este omul
care ºtie cel mai bine muzica
întregii lumi. Pentru mine, afirma Saint-Saëns,compozitor cu o
culturã enciclopedicã, arta este
forma. Expresia, pasiunea sunt
cele care îl seduc înainte de toate pe amator. Pentru artist, este
altfel. Artistul care nu se simte
pe deplin satisfãcut de liniile
elegante, de culorile armonioase, de o frumoasã serie de acorduri, nu înþelege arta (spunea
cã, el compune aºa cum mãrul
rodeºte mere). În domeniul concertant, Saint-Saëns ne-a lãsat
cinci concerte pentru pian, trei
concerte pentru vioarã, douã
concerte pentru violoncel. Lu-
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crãri celebre: opera Samson ºi
Dalila, Simfonia nr. 3 (cu orgã),
Suita Carnavalul animalelor,
Dansul macabru (cu solo de
vioarã).
Concertul în si minor pentru
vioarã ºi orchestrã, op. 61 (1880),
al treilea în ordine cronologicã,
este cel mai important dintre toate
lucrãrile concertante pentru vioarã. Fac parte din aceastã categorie douã concerte anterioare (în la

major ºi do major), Introducere ºi
Rondo capriccioso, Morceau de
Concert. Dupã un scurt tremolo
al instrumentelor cu coarde, Concertul în si minor începe cu un solo
de vioarã de o plasticitate remarcabilã, cantabilã, cu o linie melodicã sutã la sutã romanticã. Tuttiul orchestral precede, fãrã nicio
oprire, a doua temã simplã, bine
structuratã. Pe baza acestui material tematic se construieºte întreaga primã parte (Allegro ma non
troppo), remarcându-se prin tensiune ºi contraste expresive. Partea a doua (Andantino quasi allegretto) este un fel de idilã pastoralã, structuratã pe un ritm caracteristic de sicilianã (6/8), dans italian. De atmosfera acestei pãrþi se
leagã ecourile sonore ale viorilor
din orchestrã, oboiului ºi flautului, ca rãspunsuri la provocãrile
instrumentului solist. Recitativul
solo-ului de vioarã ne introduce
în partea a treia (Molto moderato
e maestoso. Allegro non troppo).
Dupã tema ritmicã principalã, în-
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cãrcatã de vervã, se aude tema a
doua. Este precedatã de o nu prea
interesantã idee secundã, care revine într-o deplinã dinamicã sonorã în încheierea lucrãrii.
În concertele sale, deloc abstracte sau cântate, foloseºte variate procedee, de la decorativele pasaje de virtuozitate pânã
la simfonizãri profunde. El preia creator atât tradiþia concertului romantic, cu melodii ardente ºi luxuriante pasaje de
tehnicã strãlucitoare, cât ºi cea
a concertului de clasicã dramaturgie beethovenianã, reeditat
de Brahms, veghind ca claritatea francezã sã fie prezentã
(George Pascu ºi Melania Boþocan). Despre muzica lui SaintSaëns, scriitorul Marcel Proust,
un admirator al compozitorului,
spunea: ªtie sã întinereascã o
formulã, folosind-o în vechea ei
accepþie, ºi sã înþeleagã, spre a
spune astfel, fiecare frazã în sensul ei etimologic. ªtie sã aibã
graþia lui Beethoven, ºi a lui

Bach... Sã pictezi cu un acord,
sã dramatizezi cu o fugã, sã eternizezi prin stil, sã foloseºti o
gamã cu tot atâta inventivitate
ºi geniu creator pe cât ar face-o
altul prin conturul ei melodic,
sã faci sã înlãnþuie o idee precum iedera anticã ce nu lasã
monumentul sã cadã în ruinã;
sã conferi astfel prin vechime un
titlu de nobleþe modernitãþii, sã
dãrui treptat unui loc comun
valoarea unei imaginaþii originale, prin proprietatea savantã, singularã, sublimã a expresiei, sã faci dintr-un arhaism o
vorbã de duh, o idee generalã,
rezumatul unei civilizaþii, esenþa unei rase, o trãsãturã de geniu þâºnitã din instrument sau
cãzutã din ceruri... (Grigore Constantinescu ºi Irina Boga, în O
cãlãtorie prin istoria muzicii,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 2007, pag. 111-112)

 Geo Fabian

 ADAM J. SORKIN

C

ariera poetului ºi dramaturgului Marin Sorescu reprezintã paradigma scriitorului român în timpul regimului comunist, cu posibilitãþile ºi constrângerile cu care
acesta se confrunta. Nãscut în
anul 1936 într-o familie de la þarã,
Sorescu începe sã publice poemele sale caracteristice, scurte ºi
ironice, la mijlocului anilor 1960,
într-o scurtã perioadã de relaxare
a cenzurii. Încã de la debut, poezia sa, care moºteneºte tradiþia
dadaistã româneascã, suprarealismul ºi absurdul, a transformat
aceste strategii literare într-un
model de disimulare comicã ºi
alegorie ironicã, o expresie aflatã
sub coloratura protectivã a sarcasmului, un fel de fabulaþie aparent irelevantã, cel puþin aluzivã,
a oficialului de ne-vorbit. Parodia pãrea mai curând existenþialã
decât politicã, iar poemele erau mai
degrabã satire relativ politicoase
la adresa stupiditãþii ºi destinului
omenesc decât atacuri împotriva
restricþiilor ºi represiunii. Dincolo
de aceastã faþadã, însã, poezia a
fost ºi rãmâne, elocventã.
Aroganþele jucãuºe ale lui
Sorescu, alegoriile ºi schiþele sclipitoare, uneori nãstruºnice –
„pastile homeopate,” dupã cum
le numeºte Nina Cassian – definesc un stil literar care poate pãrea anti-liric, rece emoþional,
transparent, dar în niciun caz
subversive. „Poezia trebuie sã fie
concisã, aproape algebricã,”
nota Sorescu însuºi. Cu toate
acestea, erau multe de descoperit printre rânduri, referinþe cruciºe abia sesizabile dar cu siguranþã prezente, un fel de „ºopârle”,
cum numeau românii acele referinþe pe care acum le vezi, acum
nu le mai vezi. Adam-ul lui Sorescu nu acceptã sã trãiascã viaþa
propusã de creatorul sãu ºi este
izgonit din Rai pentru „pãcatul
suprarealismului”, melcul sãu
modest devine un exemplu de
retragere pasivã în sine cu „dezgust cosmologic”, iar Iov este ridiculizat chiar de Dumnezeu pentru exces de suferinþã. Existã, însã,
întotdeauna o contra-viziune,
exemplificatã de „marea poamã”
Leda, care „se culcã” „cu fiecare”
ºi face viaþa atât de „frumoasã.”
Poezia lui Marin Sorescu, precum societatea româneascã din
ce în ce mai despoticã, devine mai
întunecatã, mai sumbrã, aproape
cinicã dupã anii 70, un model literar pe care îl descriam anterior
drept având „comprimarea extremã a celor mai bune bancuri politice … umor negru pentru o gaurã neagrã.” Alegoria poetului nu
mai este deloc mascatã. Sentimentul uman de „uimire” a fost
eliminat de „progresul neîntrerupt”, în regulile handbalului arbitrul „face legea” iar jucãtorul
trebuie „sã meargã dar sã nu facã
paºi”, gura trebuie sã aibã o „botniþã” care sã stopeze „ce ai vrut
sã spui”, sufletul trebuie sã atingã fundul oceanului pentru a-ºi
regãsi ascunziºul dintr-o scoicã,
pentru a putea zbura, spiritul
uman trebuie sã ia forma liliacului, care iese din culcuº „numai

noaptea/ Nu existã viitor, doar
noapte”. Pe lângã aceste poeme
emblematice pentru care ºi-a câºtigat reputaþia, Sorescu a creat ºi
o bogatã literaturã a delicateþii ºi
frumuseþii în poemele de dragoste, în sonete ºi alte opere formale, un numãr de tribute pentru
artiºti, atât pictori cât ºi poeþi,
precum ºi pentru românul de
rând: ancestralitatea româneascã
ajunge sã sugereze o moºtenire
a necazului care nu poate ocoli
evocarea societãþii contemporane care distruge individualitatea
ºi spiritul uman. În producþiile sale
literare, ironia lui Sorescu,
„instalatã ºi esenþialã,” are rolul a
ceea ce Seamus Heaney numea
un „stâlp de echilibru intelectual…
În spatele farmecului efemer ºi al
subversivitãþii inexpresive,…
existã o persistentã solidaritate
faþã de viaþa ignoratã a… celor mai
umili dintre oameni.”
Cunoscusem poezia lui Marin
Sorescu mai mult din traduceri
publicate în limba englezã atunci
când l-am întâlnit pentru prima
data pe poetul ºi dramaturgul român (romancier ºi eseist de asemenea), în Bucureºti, în vara fatidicã a lui 1989, în vreme ce eram
bursier Fulbright. În vara aceea,
în circumstanþe oficiale, am fost
invitat la Uniunea Scriitorilor,
acolo unde toatã lumea era convinsã cã masa acoperitã cu o faþã
albã, în jurul cãreia ni se indicase
sã ne aºezãm în bibliotecã, avea
microfoane (acea infamã masã
Philips, numitã sarcastic soto
voce, dupã presupusa marcã a
microfoanelor ascunse). Sorescu
a fost circumspect la aceastã întâlnire, de fapt, chiar tãcut, însã,
în drumul sãu spre ieºire, mi-a
strecurat o bucatã de hârtie cu
numãrul sãu de telefon, invitându-mã sã îl sun. M-am bucurat
foarte mult cã pot sã îi fac pe plac,
ºi aceea a devenit prima dintr-o
serie de vizite cordiale, în acea
varã dar ºi în urmãtorii câþiva ani,
la casa lui Sorescu din Str. Grigore Alexandrescu nr. 43 din Bucureºti – lângã a cãrei intrare era
mereu un câine de pazã care lãtra
atunci când eu vizitam imobilul
pe care acum existã o placã memorialã drept omagiu pentru faimosul sãu locatar. Aceste vizite
îl aveau în prim plan pe Sorescu,
desigur, dar ºi pe soþia sa Virginia, care veghea mereu din fundal, un susþinãtor loial ºi un eficient bibliograf al carierei lui, ale
cãrei sarmale, prãjituri cu viºine
sau zmeurã proaspãtã cu friºcã
erau atât de memorabile pe cât
de bunã era conversaþia ºi pãhãrelele de þuicã. Am ajuns sã o
cunosc mai bine pe Virginia Sorescu dupã moartea scriitorului,
în decembrie 1996, când mi-am
continuat vizitele împreunã cu
Lidia Vianu, principalul meu cotraducãtor al operei lui Sorescu.
Puþin dupã aceea, în 1997, Lidia
ºi cu mine am început traducerea
volumului Puntea, bucurândune de sprijinul personal al Virginiei Sorescu, cartea fiind publicatã în englezã în 2004, sub titlul
The Bridge la Editura Bloodaxe
Books, primind premiul „Corne-

liu M. Popescu Prize” pentru traducere de poezie europeanã din
partea Societãþii britanice de Poezie în 2005. Virginia Sorescu, care,
din nefericire l-a urmat mult prea
repede pe Marin, a fost de un real
ajutor oferindu-ne explicaþii ºi
rãspunsuri despre Puntea.
Tot în anii aceia i-am propus
Lidiei Vianu sã traducem ultima
dintre piesele majore ale lui Marin Sorescu, Varul Shakespeare
(Cousin Shakespeare), ºi am început cu binecuvântarea Virginia
Sorescu, iar mai târziu cu încurajarea familiei, inclusiv a nepoatei
poetului, Sorina Sorescu ºi a fratelui sãu, George Sorescu. Traducerea acestei piese a început
cu ceea ce am simþit cã era o datorie personalã a mea, devenind
ulterior un proiect complex ºi fascinant. Dupã câteva întârzieri
lungi de la publicare, ar trebui sã
vadã curând lumina zilei (Cousin
Shakespeare a apãrut la finele
anului 2020, dar cartea a fost lansatã, din motive obiective, în luna
mai 2021, n.a.), sau poate ar trebui sã spun negrul cernelei. Pentru acest lucru, atât Lidia Vianu
cât ºi eu suntem extrem de recunoscãtori. Piesa (în aparenþã o
tragedie, cel puþin în subtitlu,
deºi abundã de comedie, farsã,
absurd ºi momente de satirã politicã/istoricã când serioasã, când
comicã) este una savuroasã ºi
ambiþioasã, fapt care mã face
mereu sã mã întreb dacã, în anii
’80, atunci când autorul s-a confruntat cu restricþii ºi perioade în
care ere redus la tãcere, credea
cã poate sã scrie cu libertate deplinã întrucât existau ºanse minuscule ca piesa sã ajungã pe
scenã sau pe hârtie.
Sorescu, pe care am ajuns sã
îl cunosc, nu a fost doar o gazdã
plinã de graþie, ci un om al literelor subtil ºi controlat. Avea acea
siguranþã oferitã de propriile reuºite literare ºi de poziþia deja câºtigatã, dar mai avea un fel de
auto-asigurare tãcutã. Dar asta
nu înseamnã cã era naiv sau lipsit de pragmatism în ceea ce priveºte nevoia de a-ºi promova
munca. Sorescu încuraja multiple
traduceri ale poemelor sale, chiar
în sensul în care acorda mai multor traducãtori ceea ce el numea
permisiunea „exclusivã” de a produce o versiune într-o limbã
anume a unei cãrþi. Am aflat ulterior mãsura generozitãþii poetului cu operele sale (ºi trebuie sã o
semnalez cu un sentiment de mare
cãldurã sufleteascã), atunci când
am comparat notiþele mele cu
publiciºti sau cu alþi traducãtori
ai poeziei sale. Uneori cred cã a
intervenit, într-un fel, noþiunea
neastâmpãratã a lui Sorescu de a
avea camarazi Sorescu în toate
limbile importante ale lumii. ªi,
dacã mã gândesc mai bine, n-ar fi
fost o idee prea rea: un cor care
sã reprezinte cu ironie, inteligenþã pragmaticã, umor negru critic
ºi auto-critic, un simþ fundamental asumat al umanitãþii, precum
ºi apetenþã pentru satirã seacã, o
genialitate care sã ironizeze istoria noastrã amãrâtã ºi numeroasele noastre pretenþii comice ºi

vanitãþi absurde. Toþi aceºti fraþi
Soreºti ar fi format un trib de euri
create dupã imaginea primului om
în viziunea poetului, cu recompensa plinã de pãcat a Evelor din
Paradis, ca în poemul „Adam”
sau o replicã a propriei versiuni
dramatizate în piesa, Vãrul
Shakespeare, personajul „Sorescu – un danez”. Consider un detaliu emoþionant faptul cã piesa
lui Sorescu, care s-a întors în timp
sã îºi ajute „vãrul” dramaturg întro perioadã de blocaj creativ datorat serviciului secret Elisabetan
(!), face o aluzie de fapt la ideile
nefaste, chiar insipide, precum
aceea de a oferi o soluþie hollywoodianã grosolanã, Hamlet II
– un fel de auto-ironie a lui
Sorescu, destinul sãu sofisticat
ºi simþul sãu dramatic fiind cu
mult mai valoroase. La sfârºitul
piesei, toatã lumea dispare dar
autorul se furiºeazã înapoi, câteva secole mai târziu, sã scrie piesa, iar publicul shakespearian
care îl credea mort, fãcând remarci
de genul „Cãci mi-a trecut ºi
moartea într-o clipã./ ªi ea degrabã, tot ca viaþa, curge…/ M-am
odihnit murind... Acum, la lucru.”
De fapt, exact acelaºi rezultat
pentru fratele poet ºi dramaturg
este imaginat de Sorescu în prima
sa colecþie majorã de poezii,
Poeme (1965). Poemul „Shakespeare” începe cu „Shakespeare a
creat lumea în ºapte zile”, la
sfârºitul cãrora, spune Sorescu,
era „peste mãsurã de istovit”, aºa
cã „s-a dus sã moarã puþin”
înainte sã înceapã spectacolul.
Dupã ce am tradus peste 250
de poezii ºi aceastã piesã, nu am
nicio îndoialã cã, la fel ca propriul
sãu Shakespeare, în acelaºi sens
figurat, este adevãrat despre
Marin Sorescu, forþa marii literaturi nu poate sã „moarã” decât
„puþin”, pentru a putea continua
sã renascã, întrucât avem încã
mare nevoie de vocea sa convingãtoare ºi de conºtiinþa sa.
Ultima data când l-am vizitat
pe Marin Sorescu a fost în mai
1996. A fost graþios ºi primitor ca
întotdeauna, deºi a sãrit peste
obiºnuitul nostru pãhãrel de þuicã. Îmi dau seama acum cã trebuie sã fi aflat de cancerul la ficat. A
murit pe 8 decembrie în acel an,
dupã ce ºi-a petrecut ultimele
douã luni din viaþã încercând sã
îºi termine ultima carte, cãtre sfârºit a mai putut doar sã îi dicteze
poeziile soþiei sale. Încã de la primele sale lucrãri, în prima sa carte, temele majore au fost timpul ºi
moartea: noi „nu avem timp” pentru întrebãri ºi rãspunsuri, ne trezim ºi începem sã ne scãldãm în
soare ºi sã „ne uscãm feþele/ Cu
moartea”. Doar în aceastã ultimã
carte, Puntea, confruntat cu destinul personal, ironia sa tinde sã
piardã din amplitudine. Multe
dintre aceste poeme sunt directe,
contrastant neîmpodobite, cu un
spirit supus, efectul fiind cutremurãtor. „Tuturor celor care suferã”, este dedicaþia lui Sorescu.

A

dam J. Sorkin (n.
1943) poet, critic
literar ºi istoric,
traducãtor, distins profesor
emerit de englezã (SUA). A
publicat peste cincizeci de
cãrþi. De asemenea, pânã în
acest moment a publicat 65
de cãrþi de traducere din limba românã. Este deþinãtor a
numeroase premii pentru traducerile din poezia contemporanã româneascã. Din creaþia lui Marin Sorescu a tradus împreunã cu profesoara
Lidia Vianu (Universitatea
Bucureºti) în limba englezã
ultimul volum de poezii, Puntea ( The Bridge, Bloodaxe
Books Edition, 2004), Trecutul perfect al zborului (The
Perfect of Flight, Editura Institutului Cultural Român,
2004) ºi piesa Vãrul Shakespeare (Cousin Shakespeare, Editura Hoffman / România, 2020). Libretul operei
americane de succes „On the
Threshold of Winter”/ „În
pragul iernii” de compozitorul Michael Hersch se bazeazã pe traducerea volumului
lui Marin Sorescu Puntea/
The Bridge fãcutã de Sorkin
ºi Vianu. Premiera operei a
avut loc Brooklyn Academy
of Music, 25 iunie 2014.
Aceastã carte (Puntea) a
luat, de altfel, ºi premiul european acordat de Poetry
Society din Londra pentru
traducerea de poezie (2005).
Ca bursier Fulbright la Bucureºti, poetul Adam J. Sorkin
l-a cunoscut pe Marin Sorescu în vara anului 1989. A fost
atunci, în 1989, ºi în anii urmãtori în vizitã la Sorescu
acasã. Au purtat ºi corespondenþã. Ultima întâlnire
dintre cei doi a avut loc în
mai 1996, când Sorescu i-a
schiþat lui Sorkin un portret
pe un volum de Poezii, cu o
dedicaþie: „Lui Adam Sorkin,
în semn de prietenie, Marin
Sorescu, 1996”. L-am rugat
pe distinsul poet Adam J.
Sorkin sã-mi rãspundã la câteva întrebãri privind relaþia
sa cu regretatul scriitor Marin Sorescu. Mi-a rãspuns
prin textul alãturat, tradus din
englezã în limba românã de
Sorin Cazacu, prodecan al
Facultãþii de Litere/ Universitatea din Craiova.
(Ion Jianu)
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s er pentine

Marin Sorescu, un spirit tutelar
al cuvintelor potrivite
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 IONEL BUªE

cuvânt subiectiv pe marginea unui model (II)

s er pentine

E

xistã astãzi, cel puþin
douã categorii de lecturi „pozitive” sau adeveritoare ale gândirii sale. O categorie care separã lucrãrile sale
pur filosofice de cele „româneºti”
ºi o alta care le prezintã într-o
anumitã unitate. Prima categorie
încearcã sã detaºeze „ontologia
naþionalã” de ontologie în sensul tare al termenului, pentru ca
filosofia lui Noica sã nu fie consideratã tributarã unei concepþii
naþionaliste, care ar pune sub
semnul întrebãrii chiar problema
universalismului ontologic. A
doua categorie are în vedere faptul cã la Noica nu se poate trece
la o parte a operei fãrã cealaltã.
Seducþia ideii trece prin seducþia
limbii ºi invers. Tratatul de ontologie ar veni, astfel, într-o continuare fireascã a lucrãrilor de arheologie poeticã a rostirii româneºti. Iar particula întru din limba românã ar fi definitorie pentru
construcþia sistemului sãu.
Noica are aici exemplul lui Heidegger, care gãseºte în limba germanã termenii ontologiei fundamentale din prima parte a gândirii sale,
respectiv din Sein und Zeit.
Articole, comentarii despre filosofia lui Noica începusem sã
public, dupã 1990. Sub seducþia
noicianã adunasem chiar câteva
gânduri risipite prin diverse reviste literare. Aºa a ieºit, la aproape zece ani de la moartea filosofului, volumul Eseuri ºi schiþe
ontologice (1997), unde am pus
pe hârtie ºi primele mele încercãri de filosofie, potrivit gândului noician cã „ideile mari vin la
tinereþe”. În acest sens, voi relua
câteva dintre ele, care la vremea
respectivã, cu aproape treizeci de
ani în urmã, fãceau parte dintr-o
posibilã „schiþã onto-logicã” sau,
invocându-l pe Liiceanu, dintr-un
fel de „peratologie” proprie.
Pãstrez noþiunile utilizate atunci,
topica frazei ºi argumentarea:
Arhetipul ontologic al omului
nu existã ca un lucru într-o conºtiinþã care l-ar lua în stãpânire
prin cunoaºtere ºi nici nu este un
eidos intuit de conºtiinþa intenþionalã. El nu este nici abstras ºi
nici indus, cum nu este nici expresia vreunei deducþii logice.
Universalul este arhetip. El determinã, nu terminã, fãcând posibilã gândirea. Universalul întemeiazã ceea ce individualul formeazã cu determinaþiile. Sunt trei
vectori fundamentali în care se
cuprinde devenirea omului ca
luare în stãpânire a unui chip,
chipul uman. Prin reprezentare
geometric-simbolicã, primul vector este cel care întemeiazã, întro aºezare verticalã, de sus în jos,
universal-individual. Al doilea
este cel care acþioneazã pe orizontalã (devenirea) individualdeterminaþii, iar cel de-al treilea
este cel care uneºte determinaþiile cu universalul.

Fig. 1
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Vectorul cu direcþia universalindividual nu este cuprins în devenire. El fixeazã individualul întrun loc (locul de adãpostire ºi de
devenire). Devenirea este simbolizatã de vectorul orizontal într-o
liniaritate heracliticã, prin care
individualul îºi dã determinaþii.
Determinaþiile ºi le dã potrivit întemeierii. În acest sens, ele adeveresc ceea ce dinaite este temei
al devenirii. Vectorul care face
închiderea triunghiului dreptunghic (determinaþii-universal), nu
are rol limitativ. Este deschiderea
care de-sãvârºeºte fapta individualului în lume potrivit întemeierii.Universalul nu este imuabil,
etern, absolut. El însuºi se „exprimã” prin întemeierea individualului. Determinaþiile pe care ºi
le dã individualul, potrivit întemeierii, sunt expresii ale arhetipului ontologic, manifestãri ale
universalului.
Vectorul individual-determinaþii este partea activã. Individualul nu acþioneazã asupra determinaþiilor ca asupra a ceva din
afara lui, ci îºi dã determinaþii.
Instanþa sub care apar determinaþiile este gândirea ontologicã.
Ea im-pune individualului regimul fiinþei, lãsând-o sã survinã la
prezenþã. Aceasta este, de fapt,
lãsarea-de-a fi a individualului în
ceea ce îi este propriu, prin locul
lãsat de arhetip ºi survenirea lui
în determinaþii. Determinaþiile delimiteazã chipul omului ca individual în încercarea lui destinalã
cu temeiul, pentru care el însuºi
este un individual deosebit.
Universalul nu se aflã undeva
deasupra individualului. Vectorul
„în jos” are înþelesul de fixare ºi
de întemeiere, la care individualul se supune sau nu. Gândirea
lui decide. Planta devine potrivit
„deciziei” legilor naturii. Ea nu delibereazã. Apariþia posibilitãþii de
a delibera la om a fãcut, în acelaºi
timp, posibilã survenirea fiinþei în
acel deliberator, în determinaþiile
sale. Instanþa care de-libereazã
ontologic (ca gândire a fiinþei)
este gândirea ontologicã, nu cea
intelectivã, adicã nu doar „l’engagement dans l’action pentru ºi
prin fiinþare”, cum o diferenþiazã
Martin Heidegger. Gânditorul
german numeºte aceastã instanþã de-liberatoare, „l’engagement
prin ºi pentru adevãrul fiinþei”(Brief über den humanismus).
În momentul în care de-libereazã, potrivit temeiului, gândirea îºi dã determinaþii întru fiinþã, ca instanþã a unei fiinþãri privilegiate (individualul om).
Aceastã de-liberare întemeiazã ºi
fapta pentru fiinþare. Existã, însã,
ºi fapte neîntemeiate, în sensul
cã nu sunt purtãtoare ale de-liberãrii ontologice. De-liberatorul logic al acþiunii, intelectul
activ, limiteazã fapta, dacã ea nu
se situeazã în deschiderea întemeierii. Însuºi logicul devine o
stare limitativã, dacã nu-ºi pãstreazã deschiderea ontologicã.
Independenþa faptei ºi a acþiunii
poate pãrãsi gândul ontologic al
determinãrii, dar ºi al deliberãrii
înseºi. Deliberarea este o negaþie ontologicã a devenirii, nu un
act al gândirii intelective care ia
în stãpânire realitatea. Spunem,
aºadar, când individualul n-a deliberat ontologic, cã n-a fãcut
posibilã, prin gândire, survenirea

universalului în determinaþii, cã
nu s-a su-pus întemeierii sale.
Fapta a rãmas strãinã de gând sau
nu l-a lãsat-sã-fie, devenind o
abstracþie (în sensul lui G.W.F.
Hegel din Wer denkt abstract?).
A delibera înseamnã a de-libera într-o istorie esenþialã gândul purtãtor al temeiului ontologic. Când omul a ales calea simplei deveniri („infinitul rãu” cum
ar spune GWF Hegel) n-a de-liberat (potrivit temeiului). Fapta
sa îi ascunde destinul (ca temei).
În acest sens, negaþia ontologicã a determinãrii este, pe de o
parte, întemeietoare ca de-liberare, iar, pe de altã parte, o punere
în paranteze, o suspendare a simplei deveniri.
*
În cercul ontologic este înscris un triunghi dreptunghic (ca
reprezentare geometric-simbolicã), în care gândirea este segmentul dus pe ipotenuzã.

Fig. 2
Gândirea e mai aproape de temeiul ei ontologic cu cât se îndepãrteazã de liniaritatea devenirii.
Nicio existenþã umanã conºtientã nu este numai pe linia simplei
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deveniri (subsumate numai devenirii naturale). Cu cât, însã, gândirea fãptuieºte întrucât gândeºte pur ºi simplu în temeiul propriei fiinþãri, ea îºi dã determinaþii
întru universal. Cu cât unghiul
gândirii cu linia devenirii este mai
mare, cu atât deschiderea universalului în individual este mai mare
prin determinaþiile pe care chiar
gândirea le creeazã.
Gândirea duce cu sine determinaþiile întru universal. „Miºcarea” ei este în sensul invers miºcãrii acelor de ceasornic (al devenirii). „Miºcarea” gândirii ontologice înseamnã aducerea timpului la temporalitate, convertirea devenirii la fiinþã. De fapt, este
o întãrire a devenirii care, prin
gândire, este purtãtoarea determinaþiilor individualului întru
universalul care-l întemeiazã ca
fiinþare privilegiatã. Fiinþa nu înseamnã eternul pur. Ea este legatã de timp prin gândire. De asemenea, tot prin gândire timpul
devine ontologic.
Gândirea are o dimensiune
transcendentalã (în sens kantian), dimensiune care face posibilã dezvãluirea „întâlnirii” dintre
fiinþã ºi devenire. Prin creaþie,
gândirea dã determinaþii individualului fãcând sã survinã la prezenþã fiinþa (temeiul prin care gândirea este o fiinþare deosebitã),
în timpul ontologic pe care fiinþa
însãºi îl pro-pune. Astfel, temporalitatea nu existã nici ea dinainte, ci survine în spaþiul gândirii
ontologice.
Gândirea ontologicã aduce
timpul spre temporalitate, la prezenþã (prin semnificaþiile sale creatoare, revelate de gândire). Or
prezenþa nu are alte dimensiuni.

Ea n-are istorie fenomenalã. E fenomenul însuºi cu trecut, cu prezent, cu viitor cu tot. Aceastã dimensiune augustinianã a timpului trebuie înþeleasã în sensul
dezvãluirii fiinþei în timp ca temporalitate.
Arhetipul gândirii ontologice,
universalul, survine, aºadar,
atunci când gândirea a ieºit din
naturalitate, ca simplã potenþã, la
umanitate. Devenirea omului nu
este liniarã, (în sensul finalismului biologic), ci e circularã (ontologicã). Ea este gândire a fiinþei.
*
Din pãcate, n-am rãmas în Þinutul zânelor, cum ºi-ar fi dorit
Constantin Noica. Cãderea în
Valea Plângerii, despãrþirea de
model, a venit cu nostalgia originilor. La întoarcerea din þinutul
Tinereþii fãrã bãtrâneþe, cum mam apropiat de casã, calul nãzdrãvan ºi-a luat zborul de lângã
mine cãtre lumea din care venise.
Am uitat de ispita sistemului, mai
întâi prin Heidegger, dupã faimoasa khere, dar ºi de limba germanã. Am adoptat o altã limbã de
culturã europeanã, limba francezã. A venit apoi „descoperirea”
imaginarului. Reveneam nu la
cuvântare, ci la pre-cuvântare, la
simbol, la mythos, cu Mircea Eliade. Mai mult, chiar la o poeticã a
originilor, la gândirea figurativã
cu Gaston Bachelard ºi Gilbert
Durand. N-am uitat, însã, de
Constantin Noica. Gândirea lui îmi
este mereu aproape, model ºi temã
de reflecþie. Un fel de anamnesis
la Devenirea întru fiinþã, la
Scrisori despre logica lui
Hermes, la Rostirea filosoficã
româneascã.

Mihai Þopescu

 ANDREI BABIKOV

Superman revine
Un poem nepublicat al lui Vladimir Nabokov
 VLADIMIR NABOKOV

u niver salia

Î

n primii sãi ani în America,
Vladimir Nabokov a adãugat un capitol fascinant ºi
dramatic numeroaselor aventuri
ale lui Superman. Fiind un autor
rus faimos, dupã plecarea sã alãturi de familie din Franþa, ce fusese ocupatã, Nabokov debarca
în New York pe 28 mai 1940 ca
un imigrant necunoscut, de vârstã mijlocie, ce cunoºtea foarte
puþin din gusturile literare americane; abia doi ani mai târziu, a
creat Lamentarea omului de
mâine, un monolog în care vocea principalã este muza sa, o
carte de bandã desenatã despre
un erou a cãrei popularitate
crescuse din 1938.
Pe 18 iunie 1942, Nabokov a
trimis poemul editorului new yorkez, Charles Pearce: „Îþi trimit un
poem bazat pe aventurile buclucaºe lui Superman (dacã este necesar, cu scuze cãtre producãtorii lui). Aº vrea sã repet faptul cã
experimentez cele mai oribile dificultãþi ºi stres în manevrarea unei
limbi noi mie – dupã 25 de ani de
bunã rusã veche. Dacã, totuºi,
poemul este acceptabil – sã nu
fie scris cu multe greºeli gramaticale per ansamblu ºi sã nu fie foarte riscant în mijlocul favorurilor sale – poate aº putea avea o
umilã cerere a onorariului, pe
cât de adecvat e posibil, faþã de
trecutul meu rus ºi faþã de agoniile prezente?” Rãspunsul lui
Pearce a fost, într-o oarecare
mãsurã, corect ºi categoric în
respingerea poemului lui Nabokov: „A fost foarte drãguþ din
partea ta sã rãspunzi cerinþei
mele atât de promt ºi asta face
pentru mine dificil sã fiu nevoit
sã-þi spun cã Lamentarea omului de mâine a fost refuzatã.
Majoritatea dintre noi credem
cã mulþi dintre cititorii noºtri nu
ar putea-o înþelege. ªi apoi, de
asemenea, este ºi problema cã
tu ai prevãzut anumite replici în
mijlocul poemului.”
Pearce nu ar fi putut sã-ºi imagineze cã refuzul new yorkez-ului
de a publica poate primul poem
din lume despre Superman însem-

lamentarea
omului
de mâine
Familia Nabokov: Vladimir, Vera ºi Dimitri

na cã poemul nu va apãrea niciodatã niciunde. Nici nu putea sã
prevadã cã al lui colaborator ar
putea deveni, pânã la sfârºitul
anului 1950, un autor faimos în
lume, o enigmã provocatoare
pentru cititorii înþelepþi ºi cunoscãtorii literaturii sale ºi, cã
acest poem respins din 1942, ar
deveni una din paginile lipsã ale
biografiei sale creative. Aluzia
cãtre Hamlet („Apoi trãieºti în
jurul taliei ei sau în mijlocul favorurilor sale?”) în scrisoarea
lui Nabokov cãtre Pearce ar fi
trebuit sã-l pregãteascã pe editor pentru prezentarea subiectului poemului: acest Superman îºi
deplânge identitatea sa umil
umanã, Clark Kent, ca un „cufãr
interzis (ca omonimul meu în
Lear)”. Aceste cuvinte provin
din prima scenã, unde maleficul
Lear îl exileaza pe nepãrtinitorul Earl al lui Kent, ameninþându-l, „Dacã în urmãtoarele zece
zile,/ îþi vor gãsi cufãrul interzis în stãpânirile noastre/ acel

moment este moartea ta/ momentul ce îþi va aduce moartea.”
Cãrþile de benzi desenate cu
Superman au fost lectura preferatã a fiului de opt ani al lui Nabokov, Dimitri. Pe 3 august 1942,
Nabokov i-a scris sotiei sale, Vera:
„S-a jucat minunat cu mingea astãzi, a eliberat cinci fluturi ºi a
semnat singur etichetele, a construit o casã nouã cu Marisha, a
cumpãrat o carte nouã Superman
pe care i-am citit-o înainte de
somn, mãnâncã multe ºi apoi
adoarme direct… I-am citit „Nasul” lui Gogol. A râs mult, dar îl
preferã pe Superman.” Dincolo
de trãsãturile sale intrigante inerente, poemul în sine este un
cadou real pentru cãrturarul literar. Aceasta este prima ºi singura operã cunoscutã al lui Nabokov a cãrei sursã nu numai cã
poate fi identificatã cu absolutã
precizie, dar, de asemenea, nu a
fost ascunsã de autor.
Locul acþiunii (un parc în aer
liber), personajele (Clark Kent ºi
Lois Lane), detaliile (ochelarii,
statuia din bronz) ºi chiar cuvintele lui Lois, aºa potrivite pentru
versificare – toate aceasta sunt
luate din coperta cãrþii Superman Nr. 16. Remarca lui Lois la
concluzia poemului, pe mãsurã
ce trec de statuia lui Superman
– „Oh Clark, nu-i aºa cã-i minunat!?!” – este luatã întocmai din
acea copertã ºi chiar include
acelaºi ºir extatic al punctuaþiei
din final. Cerul galben al parcului, aºa cum e vãzut pe copertã,
îi atrage, de asemenea, atenþia lui
Nabokov ca eroul lui lipsit de
noroc, contemplându-ºi propria
inadecvare, gândeºte astfel: „nu
conteazã unde zbor,/ îmbrãcat în
roºu, cu un cordon albastru, peste cerul galben,/ Nu simt niciun
fior…”. Am gãsit copia tastatã
cu anumite corecþii fãcute de
mânã a „Lamentãrii omului de
mâine” în arhiva preþioasã a lui
Edmund Wilson, în Beinecke
Rare Book ºi în arhiva Bibliotecii la Yale.
Inclus iniþial în scrisoarea lui
Nabokov din 16 iunie, poemul a
fost pãstrat într-un dosar separat având diverse poeme, bucãþi
de prozã ºi tãieturi de ziar. Poemul nepublicat al lui Nabokov
se afla în acest dosar de aproape
optzeci de ani, izbutind într-un
final – aºa cum Superman însuºi
ar face-o – sã vadã lumina zilei.

Trebuie sã port aceºti ochelari, altfel
când o mângâi cu super-ochii mei,
plãmânii ºi ficatul ei sunt vãzuþi prea clar
trepidând, precum creaturile din marea adâncã, între
oase slabe. Oh, m-am sãturat sã zãbovesc aici
un cufãr interzis (ca omonimul meu în „Lear”)
dar când mã schimb în colanþi, tot mai puþin câºtig
splendidul meu trunchi, pulpele mele imense
bucla albastru închis pe sprânceana îngustã
falca grea; pentru care îþi voi spune acum
limitarea mea fatalã… nu pactul
dintre lumile Fanteziei ºi Realitãþii
care mã fac sã evit un loc aºa de atractiv
ca Berchtesgaden, spun; ºi, de asemenea, nu
acea micã afacere a proiectului meu; dar mai rãu:
O plasare tragicã ºi un blestem.
Sunt tânãr ºi izbucnesc cu seva prodigioasã
ºi sunt îndrãgostit ca orice cap sãnãtos
ºi trebuie sã-mi controlez inima dinamicã
pentru mariajul care mi-ar fi crima
un cutremur, destrãmându-se noaptea nopþilor
o viaþã de femeie, câþiva palmieri, toate luminile
hotelul mare, unul mai mic la urmãtoarea uºã
ªi o jumãtate de duzinã de camioane ale armatei.
Dar chiar dacã acea explozie de iubire ar împrãºtia
Scheletul ei fragil – ce copii ar mai suporta?
ce prunc monstruos, doborând chirurgul,
Ar fi plecat în oraºul copleºit?
Când avea doi ani rupsese cele mai puternice scaune
a cãzut prin podea ºi a terorizat scãrile
la 4 ani, se scufundase într-o fântânã, la 5 ani
a explorat un rãcnet de furnal – ºi supravieþuieºte.
la opt ani, ruinase cea mai lungã cale feratã
jucându-se cu trenurile adevãrate; ºi la nouã ani
a eliberat toþi duºmanii mei vechi din închisoare
ªi apoi am încercat sã-i intru în cap – ºi am eºuat.
Deci, de aceea, oriunde aº zbura,
îmbrãcat în roºu, cu un furtun albastru, peste cerul galben
– nu simt niciun fior în alungarea tâlharilor ºi a hoþilor
ºi mohorâþii umeri largi ai lui Kent recupereazã
paltonul ºi pantalonii sãi din coºul de gunoi
ºi îndepãrteazã pelerina lui Superman
ºi când ea ofteazã – undeva în Parcul Central
„Oh, Clark... unde imensa mea statuie de bronz stã – „Oh, Clark…
Nu-i aºa cã-i minunat!?!”, Mã holbez în faþã
ªi lung pentru a fi un tip normal în schimb.
Iunie 1942

Traducere din limba englezã
de Roxana-Maria Giuroiu

Vladimir Nabokov ºi una din interpretãrile personajului
Superman (Kirk Alyn)
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Friedgard Thoma –
iubita din scrisorile lui Cioran
„Numai muzica poate crea o legãturã
indestructibilã între douã fiinþe.“
Emil Cioran

F

riedgard Thoma s-a nãscut la
Köln în 1946, unde a absolvit
ºcoala ºi universitatea. Tot aici a
devenit profesoarã de filosofie ºi de literaturã germanã la ºcoala medie. De-a lungul timpului, a pus în scenã mai multe piese de teatru ale autorilor clasici germani la
liceele din Köln. A fost cãsãtoritã timp de
12 ani cu Günter Schulte (n. 1937), profesor universitar, pictor ºi gravor, cu care
are un fiu ºi doi nepoþi.
În centrul intereselor ei s-au aflat scriitori ca Heinrich von Kleist ºi Franz Kafka,
despre care a publicat volume precum
Macht er sich einen Narren aus uns?Unmoralischer Versuch über Franz Kafkas
Erzählung Die Verwandlung (Ia în râs?
Încercare imoralã asupra povestirii
„Metamorfoza“ lui Franz Kafka) sau
Über das Menschentheater. Heinrich
von Kleists Die Marquise von O... (Despre teatrul ambulant. „Marchiza de
O...“ de Heinrich von Kleist).
De asemenea a scris ºi poezie, dovadã
volumul Niemandsland (Þara nimãnui)
din care am extras pe coloana de alãturi
a acestui text trei poeme: Bilder, Begegnung ºi Niemandsland. Volumul de prozã Cercuri de foc leagã povestea de viaþã
de azi subtil cu mitul lui Wotan ºi al
Brumhildei în felul în care l-a conceput
Richard Wagner în actul al III-lea al operei sale Die Walküre (Walkiria, 1856), a
doua din tetralogia Inelul Nibelungilor.
Este o poveste în care tatãl nu vrea sã
renunþe la fiica preferatã, motiv pentru
care o închide într-un cerc de foc de
unde va trebui sã fie salvatã într-o zi. Aºa-
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 FRIEDGARD
THOMA

trei poeme
Þara nimãnui
dar, povestirea dezvoltã mitul Brumhildei.
De asemenea, Friedgard Thoma a mai
publicat douã volume de Însemnãri zilnice (1975-1994 ºi 1995-2017) ºi douã volume de corespondenþã cu Günter Schulte
intitulate Golul adânc al dorului (19601962 ºi 1962-1963).
Friedgard Thoma l-a cunoscut pe Emil
Cioran pe data de 8 aprilie 1981, chiar de
ziua lui: „Cioran era fragil, micuþ, cu umeri
înguºti, cu pãrul vâlvoi. Nu era deloc atrãgãtor. Uneori putea sã fie ºarmant, ciudat
ºi era mai mereu împrãºtiat. Noi am fost de
foarte multe ori amuzaþi ºi am râs de multe
situaþii comice, am discutat despre literaturã ºi bineînþeles despre muzicã. De câte
ori sunt în Paris mã gândesc cât de frumos
era când râdea noaptea.“ – aºa ºi-l aminteºte
ea în interviul pe care l-a dat pentru televizune în 2015, când avea vârsta de 70 de ani.
ªi Friedgard Thoma continuã în acest fel:
„Am aceeaºi vârstã pe care o avea Cioran
când ne-am cunoscut prima oarã: 70 de ani
(Râde). Mie atunci Cioran mi se pãrea
bãtrân, acum sunt ºi eu bãtrânã.”
În ceea ce priveºte corespondenþa cu
Emil Cioran, poeta mãrturiseºte în acelaºi
interviu: „Prima scrisoare adevãratã a sosit dupã ce fusesem la Paris în acel an faimos [1981]. ªi în acea scrisoare, uluitor, a
fost extrem de îndrãzneþ. Pentru cã avusesem douã întâlniri formale, el a fãcut cumpãrãturile, am mâncat la el acasã, iar mai
mult nu s-a întâmplat. Apoi a scris o scrisoare care, din punctul meu de vedere, a
fost foarte curajoasã: era o giganticã scrisoare de dragoste. Am fost foarte surprinsã! Cioran ascundea de Simone [Boué]
scrisorile de la mine. Când mã suna, mergea la cabina telefonicã, nu suna de acasã. Lui Cioran îi era teamã cã va afla Simone. Din acest motiv Cioran nu þinea în casã
scrisorile de la mine, dar nici nu voia sã le
arunce. Le-a dat unor persoane pe care
nu le cunosc. Uneori mã gândesc ce îndrãzneþ e un bãrbat la vârsta de 70 de ani.
Eu la 70 de ani nu aº îndrãzni, nu aº scrie
unui tânãr aºa ceva. El ºi-ar fi dorit sã fiu
iubita lui secretã undeva într-o mansardã.
Asta a ºi scris de fapt, sã fiu într-o casã
micã unde sã mã poatã vizita. El voia cu
totul altceva de la mine ºi în ciuda faptului cã nu a primit acel ceva a continuat sã
mã iubeascã.” Cu toate acestea, dupã doi
ani „Cioran mi-a scris cã în interiorul sãu
ceva s-a rupt. Iar el a devenit deodatã
foarte bãtrân, fãrã speranþã. Apoi am rãmas prieteni paisprezece ani, pânã la
moartea filosofului.“, îºi încheie mãrturisirea Friedgard Thoma.
Pe de altã parte, aceastã corespondenþã cuprinde ºi schimbul de cãrþi care ne
aduce în prim-plan modul de autoreceptare al filosofului în perspectiva propriei opere publicate anterior: „Când Cioran mi-a
trimis traducerea în germanã a debutului
sãu în românã în 1989, Pe culmile disperãrii, el a scris într-o germanã uºor greºitã: «Dacã nu aº fi produs acest urlet în
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tinereþe, aº fi pãrãsit scena cu mult timp în
urmã, dacã nu o pãrãsisem, am continuat
sã stau întins pe scenã cu rana morþii ºi
am urlat – dar a fãcut un cântec din ea…“»,
i se confeseazã filosoful
Uneori Emil Cioran ºi Friedgard Thoma
se luau de braþ pe strãzi, ceea ce ar trãda
într-un fel dorinþa de apropiere din partea
amândurora. Dar, dupã întoarcerea ei la
Köln, Cioran ºi-a mai exprimat o vreme în
scris decepþiile legate de imposibilitatea
iubirii lor. „Starea de a fi singur era religia
mea. ªi, într-adevãr, m-am simþit întotdeauna singur – fireºte, cu unele execepþii: cea
mai ciudatã e cea de acum. Aþi devenit
centrul vieþii mele, zeiþa unuia care nu
crede în nimic, cea mai mare fericire ºi
nefericire întâlnitã vreodatã. Dupã ce am
vorbit ani în ºir cu sarcasm despre asemenea lucruri ca iubirea, trebuia sã fiu pedepsit într-un fel, ºi chiar sunt, dar nu regret“ (s.n.), i-a spus el în una din scrisori.
Dupã moartea lui Cioran (20 iunie 1995),
Friedgard Thoma a publicat în volum povestea legãturii ei cu filosoful francez de
origine românã ºi o mare parte din scrisori: Um nichts in der Welt - Eine Liebe
von Cioran, Weidle Verlag, 2001. În 2005,
volumul a fost tradus în limba românã de
Nora Iuga, cu titlul „Pentru nimic în lume
– O iubire a lui Cioran” ºi publicat la Editura EST – Samuel Tastet Editeur, având
140 de pagini. „Când am vãzut cartea, am
zis cã va fi o explozie pentru literatura românã ºi pentru cei care sunt ataºaþi sau
chiar îl idolatrizeazã pe Cioran. E un mare
negativist; l-am citit prima datã la Sibiu,
când eram în primul an de profesorat la o
ºcoalã germanã. Am descoperit un scriitor român completamente diferit de toþi
scriitorii români pe care îi citisem pânã
atunci. Mult mai târziu, când eram prin
Germania cu burse, i-am citit corespondenþa cu Friedgard Thoma. Nimeni nu s-a
gândit cã acest geniu nebun, care nega
tot ce existã pe lume, s-ar putea îndrãgosti
la aceastã vârstã. Din scrisori reiese clar
cã a fãcut o pasiune pentru Friedgard
Thoma. Mi-am pus întrebarea de ce i-a
scris ea. Ca sã-i arate admiraþia? M-a interesat ºi stilul epistolar al lui Cioran, pe care
nu-l cunoºteam. În scrisori, bãtrânul Cioran are un limbaj mult mai modest ºi ideile
pe care le desfãºoarã în textul lor sunt
aproape mediocre. Mai vioaie ºi mai îndrãzneaþã mi s-a pãrut aceastã Friedgard
Thoma, care e limpede cã voia cu orice
preþ sã-l cucereascã, pentru cã ar fi vrut
sã-ºi vadã numele alãturat numelui marelui Cioran“, spune traducãtorea Nora
Iuga, citatã de Medeea Stan, în articolul
„Iubirea cenzuratã a lui Emil Cioran: îndrãgostit, la 70 de ani, de o tânãrã nemþoaicã.
Nora Iuga: «În scrisori, are un limbaj mai
modest, dar e mult mai om»“, publicat în
ziarul „Adevãrul“ din 13 martie 2021. Nora
Iuga subliniazã, în mãrturisirea pe care o
face, cã scrisorile pe care le citim în volum
îl umanizeazã pe filosoful Emil Cioran.

Resimþit tot
Tot încã gol
Demult depãºit
Tot încã greu
Unde sã se sfârºeascã
N-a început nicãieri
Râuri se pierd
De-a lungul mãrilor
Când te aºtepþi
Iarna începe
Gheaþã în torente

Întâlnire
Ai mers vreodatã pe câmpuri
Pe toate drumurile spre pãduri?
Ai mers vreodatã pe un câmp
Care se-ntindea aºa de parcã-ar fi al tãu?
Te-ai aflat vreodatã-n drumeþie
Spre tine însuþi/însãþi – de-a lungul
câmpurilor?

Imagini
Albastrul apei – de unde?
Doar aºa
Oglindeºte ceruri pe acolo
De unde?
Imagini printre ele
Doar asta
Separã amestecul
A ce?

Traducere
din limba germanã
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