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Wifredo Lam – La Jungla. 1943 (fragment)
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 NICOLAE MARINESCU

Pãrinþii ºi bunicii mei au trãit douã
rãzboaie mondiale. Cum ar veni,
fiecare generaþie cu rãzboiul ei!

Speram ºi mã bucuram cã am scãpat de
aceastã experienþã. N-a fost sã fie!

Tragedia rãzboiului din Ucraina s-a
nãscut din aceleaºi porniri imperialiste ale
unui anticrist pentru care puterea, lãco-
mia ºi egoismul întunecã sentimentul de
iubire faþã de aproape ºi pe cel de solida-
ritate umanã.

Dincolo de moarte, de distrugerea bu-
nurilor create de generaþii de oameni, cu
eforturi ºi chiar jertfã creatoare ºi de mun-
cã, pe teritoriul unei þãri care nu este micã,
apare spectrul distrugerii civilizaþiei ºi
poate al speciei umane, chiar al planetei,
cãci armele nucleare existã, iar folosi-
rea lor, accidentalã sau inconºtientã, se
poate produce oricând.

Vârsta îmi îngãduie sã privesc viaþa
fãrã teamã, dar sã nu ne amãgim, nu sun-
tem în faþa unui „conflict local”, cãci rãz-
boiul mediatic, ca ºi cel economic, sunt
deja planetare.

Dincolo de patologia imperialistã, de
orice parte ar veni, devine evidentã o con-
fruntare iminentã, care poate cãpãta di-
mensiunea unui conflict mondial între
douã „culturi” antagonice, sintetizate con-
ceptual ca „naþionalism” ºi „globalism”.

ªi tradiþia, ºi modernitatea îºi au legiti-

culturã
ºi rãzboi

mitatea lor în natura umanã ºi istoria so-
cietãþii, care însã trebuie scoase din sta-
rea de conflict ºi upgradate într-o sintezã
generoasã, în care toleranþa ºi respectul
pentru celãlalt, iubirea aproapelui ºi soli-
daritatea sunt asumate ca valori funda-
mentale.

Procesul nu poate fi nici rapid, nici sim-
plu, dar tocmai de aceea el trebuie recu-
noscut ºi început, noua „culturã” a cola-
borãrii ºi binelui comun fiind pânã la urmã
cea salvatoare pentru toþi!

Ce-i foloseºte oricãrui „oligarh” pro-
prietatea unei reºedinþe sau a unui iaht de
milioane de euro sau dolari, dacã o rache-
tã îi poate distruge totul într-o clipã? Dacã
aceastã „competiþie” ne-a adus mai multã
bunãstare materialã, cred cã devine inevi-
tabil un plus de spiritualizare, care sã apro-
pie oamenii de pretutindeni ºi sã-i educe
pentru a lucra împreunã, în beneficiul co-
mun,  dar ºi al fiecãruia!

Devenit ameninþare mondialã, rãzboiul
din Ucraina ne obligã sã gândim cã resur-
sele uriaºe angajate de ambele pãrþi pen-
tru distrugere ºi ucidere ar fi putut fi in-
vestite pentru educaþie, sãnãtate, artã ori
producerea de energie verde sau irigaþii.

Înþelepciunea noastrã ºi Mila Domnu-
lui ne vor ierta de consecinþele indife-
renþei sau ignoranþei? De aici suntem pe
cont propriu!
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Coordonator: Petriºor Militaru

Pierre Mabille (1904-1952)
a fost medic, scriitor ºi
editor al faimoasei revis-

te suprarealiste de artã Mino-
taure. În timpul celui de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial, a lucrat în
calitate de chirurg în Caraibe,
fiind numit, la sfârºitul rãzboiu-
lui, ataºat cultural francez în
Haiti, prilej cu care a înfiinþat
Biroul de Etnologie din Haiti.
Cu alte cuvinte, Pierre Mabille
este unul dintre cei mai impor-
tanþi scriitori care au participat
la miºcarea suprarealistã, pro-
movând preocupãrile suprarea-
liste din domeniile medicinei,
tradiþiilor ermetice, filosofiei
oculte (ca sã folosim termenul
consacrat de Sarane Alexandri-
an) ºi al structurilor sociale.
Prin urmare, pe mãsurã ce su-
prarealiºtii explorau noi per-
spective în domeniul fenomeno-
logiei, literaturii ºi artei în anii
1930, printre cei acceptaþi în
rândul lor nu se numãrau doar
artiºti ºi scriitori, ci ºi oameni
de ºtiinþã: Pierre Mabille face
parte din aceastã categorie, fi-
ind pe atunci medic generalist
practicant, dar având o deschi-
dere largã spre domenii de inte-
res mai puþin convenþionale pre-
cum ocultismul, gândirea her-
meticã sau alchimia. Om cu o
minte deschisã spre astfel de
discipline, el s-a apropiat de
ocultistul Pierre Piobb ºi trep-
tat a devenit mason iniþiat de
grad înalt. Printre lucrãrile re-
prezentative publicate de el se
numãrã La construction de
l’Homme (1936), Thérese de
Lisieux (1937), Conscience
Lumineuese (1938), Égrégores
ou la vie des civilisations
(1938) ºi Conscience Lumi-
neuse, Conscience Picturale
(1989).

 PETRIªOR MILITARU

Pierre Mabille:
suprarealismul

ºi gândirea hermeticã
Ca medic specialist, Mabille

a dezvoltat un interes deosebit
pentru interacþiunile dintre feno-
mene, precum ºi pentru cores-
pondenþele ce derivã din naturã
– dezvoltarea unei fiinþe umane
nu era diferitã din punct de ve-
dere principial de aceea a unei
plante, a unei idei ori a unei so-
cietãþi. Pierre Mabille clarificã o
serie de confuzii promovate ade-
seori cu privire la conceptul de
inconºtient ºi natura automatis-
mului psihic. În viziunea sa, in-
conºtientul nu reprezintã un loc
de stocare a amintirilor individua-
le reprimate, ci acesta acumulea-
zã o cantitate mult mai vastã de
elemente ce cuprind întreaga is-
torie a universului care rãmâne
în stare latentã ºi se manifestã
prin intermediul indivizilor. Acest
studiu va fi integrat ulterior în
cartea sa La Construction de
l’Homme (1936).

Pierre Mabille l-a întâlnit pe
André Breton în 1934 ºi aºa a în-
ceput colaborarea lor în cadrul
revistei Minotaure pe care au
editat-o împreunã. În calitate de
membru fondator al grupului su-
prarealist afirmã cã  „suprarealis-
mul reprezintã primul semn con-
ºtient ºi colectiv al rupturii totale
de tradiþia europeanã clasicã,
deoarece a creat pentru anumiþi
intelectuali un nou climat de sen-
sibilitate care a început sã punã
la îndoialã validitatea premiselor
pe baza cãrora s-a dezvoltat cul-
tura occidentalã”1. În aceeaºi or-
dine de idei, în eseul sãu despre
vise publicat în Minotaure, el a
considerat necesar sã-ºi averti-
zeze cititorii cã este necesar sã
înceteze cu blestemele împotri-
va maºinãriilor: „Omul acþio-
neazã, iar acþiunile sale duc la
fabricarea instrumentelor ºi în
acest fel se naºte cunoaºterea.”

Sondând limitele cunoaºterii ra-
þionale ºi încercând noi instru-
mente ºi mecanisme de cunoaº-
tere, suprarealismul a fost fas-
cinat de tot ceea ce trecea din-
colo de barierele raþiunii: vis,
ocult, straniu, inconºtient, pasi-
une, hazard, nebunie. Scriind
despre Nietzsche, Michel Fou-
cault observa cã nebunia care i-
a întrerupt gândirea semnaleazã
lumii, în acelaºi timp, importan-
þa acestei gândiri. ªi, pornind
tocmai de la acest pasaj al lui
Foucault, Maurice Blanchot a
afirmat cã suprarealismul este  o
experienþã a unui experiment,
o întrerupere a raþiunii pentru a
experimenta dincolo de ea.

Un loc aparte în istoria supra-
realismul îl ocupã cartea Egrégo-
res ou la vie des civilisations,
care ne ajutã mai bine sã înþele-
gem ideea de grup suprarealist.
Publicatã pentru prima datã în
1938, lucrarea reprezintã un stu-
diu singular al civilizaþiilor per-
cepute ca entitãþi vii. Concen-
trându-se mai ales pe civilizaþia
noastrã, creºtinã, el diagnosti-
cheazã sfârºitul acesteia ºi se
strãduieºte sã detecteze germe-
nii care vor da naºtere celei ce
îi va urma. În acest sens, el per-
cepe rãzboiul din Spania, ºi în
special existenþa Brigãzilor In-
ternaþionale, ca pe un „eveni-
ment senzaþional care va servi
drept test pentru aprecierea di-
feritelor componente ale reali-
tãþii colective de azi ºi de mâi-
ne. […] Valoarea unicã a dezba-
terii spaniole provine din faptul
cã se prezintã cu o claritate
aproape simbolicã conºtiinþa sa
împotriva unirii tuturor Interna-
þionalelor de opresiune, a tutu-
ror puterilor europene ºi mon-
diale (creºtinismul, capitalis-
mul, pseudodemocraþiile libera-
le) cãpãtând un aspect homeric
în care se simte naºterea unui
mit”2. Aºa cum se poate vedea
încã din titlul cãrþii, conceptul-
cheie care defineºte viziunea lui
Mabille despre sufletul unui
grup este acela de egregor: „Nu-
mesc egregor, cuvânt folosit în
trecut de ermetiºti, grupul uman
înzestrat cu o personalitate di-
feritã de cea a indivizilor care îl
formeazã. Deºi studiile pe acest
subiect au fost întotdeauna fie
confuze, fie þinute secrete, cred
cã este posibil sã se cunoascã
circumstanþele necesare formã-
rii lor. Ele afirmã drept condi-
þie indispensabilã, deºi insufi-
cientã, existenþa unui puternic
ºoc emoþional. [...] Cel mai sim-
plu egregor se creeazã între un
bãrbat ºi o femeie. Egregorul
este aºadar acest întreg care de-
pãºeºte toate pãrþile sale, aceas-
tã adunare de indivizi care dã
naºtere unei entitãþi noi ºi auto-
nome”3. ªi civilizaþiile, dupã
Pierre Mabille, au un egregor
specific, iar cele mai mari au un
egregor mai durabil. Concluzia
este cã pentru ca entitatea spiri-
tualã sã reziste, elanul emoþio-
nal necesar trebuie sã îndepli-

neascã condiþii favorabile: spa-
þiile geografice ºi circumstan-
þele etnice ºi necesitãþi econo-
mice sunt la fel de importante
ca energia pasionalã. Descrierea
importanþei relaþiilor economi-
ce complexe sau a valorii moti-
velor sentimentale sunt sarcini
necesare, dar ºi mai esenþialã
este percepþia unitãþii vii care
constituie grupul social. Ele-
mente ca anatomia, fiziologia ºi
romanul psihologic, luate izolat
nu epuizeazã realitatea omului,
iar analizele sociologice parþi-
ale nu mai sunt nici ele. Pentru
Mabille, este importantã de-
scrierea relaþiilor economice
complexe simultan cu înþelege-
rea motivelor sentimentale, pen-
tru a percepe cu adevãrat unita-
tea vie ce constituie esenþa unui
grup social.

De asemenea, un loc aparte în
istoria suprarealismului îl ocupã
studiul Le miroir du merveilleux
(1940) a lui Pierre Mabille pe care
André Breton îl catalogheazã
drept „una dintre acele lucrãri
monumentale pe care dacã nu le
citeºti înseamnã cã renunþi, o
datã pentru totdeauna, la orice
speranþã de a înþelege spiritul
suprarealist.” Aceastã lucrare
este o îmbinare eclecticã de
mituri, povestiri populare, poe-
me ºi alte texte care, mai mult
sau mai puþin, sunt în rezonanþã
cu viziunea suprarealistã asupra
lumii, oferind în acelaºi timp o
perspectivã de ansamblu asupra
noii mitologii suprarealiste.

Mabille realizeazã aici o anali-
zã amãnunþitã a modului în care
se manifestã acel „marvelous”
în texte ºi picturi antice, clasi-
ce ºi moderne din întreaga lume,
de la basmul tinerei care cãuta
rãdãcina de mandragorã ºi autori
ca Ovidiu, Platon ºi Apuleius, la
mesopotamiana Epopeea lui
Ghilgameº, Popol-Vuh, Alice în
Þara Oglinzilor, Cântarea
Cântãrilor ºi Faust al lui Go-
ethe, pânã la William Blake, Ed-
gar Allan Poe, William Shake-
speare, Chretien de Troyes ºi
Arthur Rimbaud, Le miroir du
merveilleux a fost mult timp
consideratã una dintre cele mai
semnificative ºi originale cãrþi
care au apãrut sub influenþa miº-
cãrii suprarealiste, iar Anais Nin
a socotit-o drept sursã de inspi-
raþie. Pierre Mabille defineºte
„le marvelous” ca fiind punctul

în care realitãþile interioare ºi
exterioare sunt unite, iar indivi-
dul este simultan una cu el în-
suºi ºi cu lumea, recuperând ast-
fel adevãratul simþ al sacrului. El
aratã cã „le marvelous” merge
dincolo de a fi pur ºi simplu un
sinonim pentru „fantastic” din
moment ce implicã întregul ni-
vel emoþional. Mabille citeazã o
gamã largã de texte, de la cele
considerate clasice în cultura
europeanã la cele obscure, de la
mitul egiptean la ceremoniile de
iniþiere voodoo ºi textele ritua-
le masonice la epopeea anticã ºi
poezia modernã, de la mitul cre-
aþiei la viziuni contemporane
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André Breton, Wifredo Lam, Pierre Mabille la expoziþia lui
Lam de la Centre d’Art, Port-au-Prince, 1946. (Continuare în pag.4)
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despre apocalipsã. Din aceastã
perspectivã îl putem considera
un precursor al lui Joseph
Campbell în ceea ce priveºte
analiza miturilor, mai ales dacã
luãm în considerare cã scriito-
rul american vorbea fluent fran-
ceza ºi a studiat o vreme la Sor-
bona. Contribuþia lui Mabille
devine cu atât mai importantã, cu
cât ne dãm seamã cã în 1940 el
vorbea de  visul ºi aspiraþiile
colective ale umanitãþii, atunci
când psihanaliza era încã un do-
meniu în curs de dezvoltare ºi
când ideile influente ale lui Jung
despre arhetipuri ºi inconºtien-
tul colectiv de abia începuserã
sã se rãspândeascã. Pierre Ma-
bille a publicat aceastã lucrare
în momentul istoric în care fla-
gelul nazist mãtura Europa, dar
nimeni nu ºtia încã amploarea
rãului ºi scria despre aceste lu-
cruri chiar înainte ca Franþa sã
fie ocupatã de nemþi.

De altfel, este semnficativ
pentru a înþelege suprarealis-
mul ca fenomen viu sã evocãm
douã episoade în care cursul bi-
ografic al lui Breton s-a inter-
sectat cu acela al lui Mabille. În
1939, Kurt Seligmann a fost pri-
mul suprarealist care a pãrãsit
Europa spre New York, urmat în
cele din urmã de Max Ernst,
André Breton ºi Leonora Car-
rington – ajutaþi de Seligmann ºi
Peggy Guggenheim. În 1940,
când Breton i-a scris lui Selig-
mann din Marsilia, cerând aju-
tor pentru a veni în Statele Uni-
te, el a recunoscut cã New York
era acum locul unde „domneºte
cea mai mare efervescenþã de
idei”. Aceastã perioadã a rede-
finit suprarealismul. Descoperi-
rea de noi peisaje ºi noi culturi
a avut un impact enorm asupra
viziunii suprarealiºtilor despre
artã ºi magie. În acelaºi timp,
aceastã separare de casa lor a
reînviat amintirile din copilãrie
ale unor legende europene anti-
ce care s-au amestecat cu noile
mitologii pe care le-au experi-
mentat pe aceastã parte a Atlan-
ticului. La 1 august 1940, André
Breton a fost demobilizat ºi
atunci, împreunã cu soþia sa, Jac-

queline, ºi fiica lor, Aube El-
léouët, s-au alãturat lui Pierre
Mabille la Salon-de-Provence.
Peste zece zile, Breton îl va anu-
þa pe Kurt Seligmann despre de-
cizia de a pãrãsi Franþa pentru a
pleca în Statele Unite ºi de a
continua „în cel mai eficient
mod lupta împotriva tuturor fac-
torilor de descompunere pe care
i-am denunþat constant înainte ca
el sã nu întârzie prea mult”. La
sfârºitul aceleiaºi luni, Mabille
ºi soþia sa, împreunã cu Jacque-
line Lamba ºi Aube Elléouët
Breton s-au instalat în douã ca-
bane de pescari, la cincizeci de
metri de mare, lângã Martigues,
în regiunea Bouches-du-Rhône.
Acolo le-a ajuns vestea asasinã-
rii lui Troþki din presa vremii:
Breton a primit-o ca „o loviturã
teribilã a sorþii” ºi a izbucnit în
plâns. În luna septembrie a ace-
luiaºi an, aflat în Martigues (la
nord-vest de Marsilia), Breton
terminã poemul Pleine marge
(dedicat lui Pierre Mabille) pe
care Jean Ballard îl va publica în
Cahiers du Sud, în numãrul din
noiembrie 1940. Apoi, Yves Tan-
guy îi trimite o scrisoare oficia-
lã de la Secretariatul pentru Re-
laþii Externe din Mexico City,
invitându-l pe el ºi pe Pierre
Mabille sã rãmânã acolo pentru
a susþine conferinþe. Astfel, doc-
torul Mabille obþine la sfârºitul
lunii o vizã de ieºire, în calitate
de chirurg, pentru Guadelupa ºi
Haiti, iar apoi pleacã în Marti-
nica, pe 28 septembrie 1940.

Însã Fort-de-France (capitala
insulei Martinica), Mexico City,
Havana ºi New York nu au fost
singurele puncte nodale ale reþe-
lei suprarealiste din America, la
fel ºi Port-au-Prince, capitala
Republicii Haiti. Practicile se-
crete de voodoo haitian au trans-
format Port-au Prince într-un alt
oraº al schimburilor suprarea-
liste în anii ‘40. Pictorul cuba-
nez Wifredo Lam a venit în Haiti
la scurt timp dupã încheierea
celui de-al Doilea Rãzboi Mon-
dial, în ianuarie 1946, invitat
chiar de Mabille, care îi aranja-
se o expoziþia personalã, pentru
care Breton a þinut discursul de
la vernisaj. Cu aceastã ocazie,
Mabille i-a luat ºi pe oaspeþii
sãi, Breton ºi Lam, pentru a asis-
ta la unele ceremonii voodoo.
De la aceastã vizitã încoace, în-
cepând cu sfârºitul anilor 1940,
voodoo-ul haitian a avut un mare
impact asupra picturilor lui Lam,
precum în Belial, empereur des
mouches (Belial, împãratul
muºtelor, 1948), în care el în-
fãþiºeazã figura demonicã Belial
din mitologia creºtinã care a
fost însuºit sincretic în credin-
þele voodoo. Acest tablou este,
de asemenea, caracterizat prin
folosirea unui violet închis ca ºi
culoare de fundal, adesea aso-
ciatã cu culoarea simbolicã a

zeitãþilor voodoo care vegheazã
asupra morþilor, cum ar fi Baro-
nul Samedi ºi soþia sa, Maman
Brigite. Pe lângã influenþa cre-
dinþelor voodoo asupra picturii
lui Wifredo Lam, Mabille a
subliniat, în eseul sãu publicat
din Tropiques, semnificaþia di-
namicii hibride a picturii intitu-
late La Jungla ca reclamaþie a
ideologiei totalitare a lui Adolf
Hitler. Potrivit lui Mabille,
printr-o esteticã a transmutaþiei,
arta lui Lam propune o altã vi-
ziune asupra lumii: „Vãd o opo-
ziþie absolutã între aceastã jun-
glã [...], pregãtitã pentru tot fe-
lul de transmutãri [...] ºi aceastã
altã junglã sinistrã în care un
Führer [...] urmãreºte, de-a lun-
gul colonadelor neogrece din
Berlin, plecarea cohortelor me-
canizate.”4 Mabille ºi-a scris
eseul în timpul exilului sãu pe
continentul latino-american, alã-
turi de alþi artiºti ºi scriitori su-
prarealiºti europeni care fugeau
de naziºtii ce ocupaserã terito-
riului francez. Lectura sa aratã
cã La Jungla nu numai cã a vor-
bit despre memoria traumatizan-
tã a Atlanticului Negru afro-ca-
raibean în sensul lui Gilroy, dar
a incitat ºi la o pledoarie pentru
libertate din partea scriitorilor
europeni precum Mabille, care
se confruntau cu rãspândirea to-
talitarismului nazist devastator
ce a condus la criza din timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mon-
dial în Europa.

Nu în ultimul rând, Pierre Ma-
bille este primul care scrie în
articolul „Ochiul pictorului”5

dedicat lui Victor Brauner: „Sea-
ra de 27 august 1938 pãrea sã
fie foarte obiºnuitã [...]. D. de-
vine violent faþã de unul dintre
camarazii lui. De la ameninþãri,
trece la acþiune. Publicul îngri-
jorat intervine [...]. V. Brauner îl
pãstreazã pe cel care fusese luat
la fapte. Dar D., în culmea fre-
neziei, ridicã un braþ, apucã pri-
mul proiectil la îndemânã, un
pahar. Îl aruncã. Brauner se prã-
buºeºte însângerat. Ochiul lui
stâng, scos, atârna în jos. [...]
Vom vedea cã întreaga viaþã a lui
Brauner a convers cãtre aceastã
mutilare. În ea se aflã cheia psi-
hologiei omului, în ea soluþia
care pune în luminã activitatea
anterioarã a pictorului.” Mabil-
le se declarã în dificultate de a
se decide dacã accidentul, i)
într-un fel, „a fost scris” cu ani
în urmã (adicã existase într-o
stare virtualã ºi i se „pregãtise”
un teren suficient de favorabil
pentru a trezi o presimþire de cea
mai insistentã ordine) ori dacã
ii) formele mutilate care l-au
atras pe Brauner ºi pe care le-a
proiectat în tablourile sale nu ar
fi „implementat forþe magice, au
creat un climat psihic al cãrui
accident urma sã fie termenul
inevitabil”. Se punea, încã o
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datã, problema elucidãrii unui
astfel de fenomen suprarealist
ce urma sã se ridice în conside-
rarea accidentului suferit de Vic-
tor Brauner în 1938, care l-a
costat pierderea unui ochi: era
incontestabil cã multe dintre
picturile ºi desenele sale din
anii precedenþi reflectau teama
de mutilare ocularã. În aceeaºi
ordine de idei, John W. Dunne
(în lucrarea Le temps et le reve,
Éditions du Seuil, 1948), refe-
rindu-se la cazul artistului nãs-
cut la Piatra-Neamþ, conchidea
cã, de atunci, nu s-a mai semna-
lat nimic care, în relaþia dintre
creaþia artisticã ºi viaþã, sã im-
punã introducerea altor dimen-
siuni, una supra-realistã, necu-
noscutã, al cãrei secret ne invi-
tã sã îl cãutãm în timpul liniar.
În acest sens, Marie J. A. Co-
lombet6 afirmã faptul cã pentru
suprarealiºti totul e semn pânã
într-acolo încât se poate vorbi
despre o „scriere a sorþii” sau un
„automatism vizionar”  ca în ca-
zul unor lucrãri ca Autoportret
cu ochiul enucleat (1931) a lui
Victor Brauner sau Craniul lui
Apollinaire (1914) pictat de
Chirico cu un cerc punctat co-
respunzând exact semnului tre-
panãrii sale câþiva ani mai târziu.
Automatismul ca dicteul auto-
mat se referã la un climat sensi-
bil, mai ales cã un loc semnifi-
cativ în scrierile suprarealiste
este deþinut de fantome, castele
bântuite, mediumi etc, dar ºi de
ideea de ºansã ºi necesitate in-
spirate de gândirea lui Engels.
Nu întâmplãtor, Breton a acor-
dat în Point du jour (1934) –
cea de-a doua culegere de eseuri
critice ºi polemice, dupã Les
Pas perdus (1924), în care în
mai puþin de douã sute de pagini,
surprinde primul deceniu com-
plet al miºcãrii suprarealiste –
o importanþã semnificativã cer-
cetãrilor de parapsihologie ale
lui Frederic Myers, dar, lucrãri-
lor lui Théodore Flournoy în
care ni se relateazã despre pre-
moniþii, întâlniri, coincidenþe
uluitoare din viaþa mediumilor ºi
a altor oameni care se credeau
clarvãzãtori în jurul anului 1900.
În volumul Vases communi-
cants (1932), însuºi Breton evo-
cã coincidenþele pietrificante

din zilele lunii aprilie 1931, con-
ceptul de întâmplare obiectivã
luând naºtere prin intermediul
unei concepþii atribuite lui En-
gels chiar de liderul miºcãrii
suprarealiste: „Cauzalitatea nu
poate fi înþeleasã decât în   le-
gãturã cu categoria hazardului
obiectiv, o formã de manifesta-
re a necesitãþii”. Dar, cititorii
ºtiu cã acest concept fusese pre-
zent în gândirea lui Breton încã
de la publicarea romanului Nad-
ja (1928).

În concluzie, dupã cum subli-
niazã filosoful belgian Raoul Va-
neigem „cãutãrile lui Pierre Ma-
bille þin de o gândire globalã,
care nu este, ca în disciplinele
de specialitate, separatã de via-
þã. Materialismul sãu este inte-
gral... Este vorba de revenirea la
natura fundamentalã a fiinþelor
ºi a lucrurilor.[...] Analiza meca-
nismelor care reprimã pe toatã
lumea în numele binelui public
este doar o observare a alienãrii
de îndatã ce nu se bazeazã pe
realizarea la care aspirã omul
concret. Astfel, Mabille exami-
neazã modul în care o societate
intenþioneazã sã elibereze omul
de terorile moºtenite din lumea
animalã ºi produce la rândul sãu
o teroare socialã care împiedi-
cã dezvoltarea calitãþilor uma-
ne.”7(s.n.) Ceea ce a fost dintot-
deauna ºi dezideratul suprarea-
liºtilor mai noi sau mai vechi.

1 Pierre Mabille, „Le Surréalis-
me, un nouveau climat sensible“, în
Courier du Centre international
d’études poetiques, Bruxelles, no.
15, 1957.

2 Pierre Mabille, Egrégores ou
la vie des civilisations, Collection
„Petite bibliotheque du malséan“,
Egrégores Editions, 2005.

3 Idem.
4 Pierre Mabille, „La Jungla“, în

revista Tropiques 12/ 1945, p. 187.
5 Pierre Mabille, „L’oeil du pein-

tre”, în revista Minotaure nr.12-13,
1939, p. 53-56.

6 Marie J. A. Colombet, L’hu-
mour objectif: Roussel, Duchamp,
«sous le capot»: l’objectivation du
surrealisme, Éditions Publibook,
Paris, 2008, p. 79.

7 Raoul Vaneigem, în Dictionnai-
re de la Littérature française du XXe
siecle, Encyclopaedia Universalis,
Paris, 2019, p. 31.
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Spermatozoidul a întâlnit
ovulul în uterul femeii.
Din acel moment, încep

a se pune bazele unei construc-
þii, ce transcende spaþiul uman
pentru a restabili legãtura cu vas-
tele conexiuni naturale. Structu-
rile vor fi create de cãtre specia
animalã, iar legãturile se vor în-
tinde de-a lungul erelor geologi-
ce. Nu toate speciile vii sau pe
cale de dispariþie sunt supuse
repetãrii într-un embrion în curs
de dezvoltare, aºa cum lesne s-ar
putea crede. Doar tendinþele de
realizare a unor construcþii care
ºi-au aflat împlinirea în perioade
îndepãrtate sub forma unor spe-
cii de animale superioare, îºi fac
din nou apariþia schiþate în fetus
ºi în stãrile de intenþie. Aceste
impulsuri, care sunt expuse în
mod clar, diferenþiat ºi fac obiec-
tul cãutãrilor de-a lungul timpu-
lui, se întrepãtrund ºi sunt core-
late pe mãsurã ce se disipeazã. În
decurs de câteva sãptãmâni,
ovulul cristalizeazã procesul gra-
dual de adaptare vreme de mili-
oane de ani. Însã, curând, va cã-
pãta trãsãturile caracteristice
speciei ºi va începe sã ia forma a
ceea ce urmeazã sã fie, iar prin
încetinirea ritmului acestei esti-
mãri a timpului, se îndreaptã cu o
precizie anatomicã ridicatã cãtre
sfârºitul perioadei de incubaþie în
baza unei ereditãþi apropiate. O
înºiruire de imagini ce pare des-
prinsã dintr-un vis, în care dorin-
þele ºi imaginaþiile creatoare ale

 PIERRE MABILLE

prefaþã la Elogiul prejudecãþilor populare1
naturii sunt suprapuse, supuse
unei duble expuneri, nedesluºi-
te, cu scopul obþinerii unei clari-
tãþi în urma procesului de finali-
zare a construcþiei aduse la bun
sfârºit. Mai mult decât atât, acest
proces se revelã într-un mod
identic în toate repetãrile sale, fie
cã este vorba despre o fiinþã, o
idee ori o faptã. De îndatã ce em-
brionul capãtã o existenþã mate-
rialã, este supus propriei vieþi din
prima clipã. Sângele matern a
constituit primul sãu mediu, un
mediu strãin pentru el, împotriva
cãruia este nevoit sã lupte, cu
toate cã îºi va extrage din acesta
toate cele necesare conturãrii sale
într-o formã de viaþã. La venirea
sa pe lume, contactul cu alte fiin-
þe ºi obiecte se transformã într-
unul direct. Nevoia de apãrare ºi
de adaptare la mediul înconjurã-
tor reclamã un tip de personalita-
te care va fi definitã printr-un pro-
ces mai mult sau mai puþin intens
de deformare a impulsului eredi-
tar iniþial. Aceastã fiinþã poate fi
apoi conturatã ca o relaþie ale cãrei
douã condiþii esenþiale sunt ex-
perienþa scurgerii vremurilor ºi
propria experienþã.

Va trebui sã îºi adapteze, pen-
tru sine ºi condiþionat de mediu,
propria persoanã care este deja
un conglomerat al tuturor adap-
tãrilor anterioare.

Aceste origini trebuie readu-
se în prezent, cãci ordinea con-
strucþiei fizice este reprodusã în
fenomene psihologice. Nu este

nimic deosebit aici. Cu toate
acestea, studiul aspectelor psi-
hologice este îngreunat de exis-
tenþa conºtiinþei. Aceasta din
urmã acþioneazã precum un ob-
stacol între douã tãrâmuri opu-
se: pe de o parte, inteligenþa sti-
mulatã de percepþiile senzoria-
le sau memoria ce conduce cã-
tre raþiune ºi lucruri abstracte;
pe de altã parte, ivindu-se dintr-
o crãpãturã îngustã de luminã,
inconºtientul cu conþinutul sãu
insondabil, a cãrui explorare
este primordialã. Aparent, este
compus din douã pãrþi: un in-
conºtient visceral, ce înregis-
treazã viaþa noastrã interioarã ºi
unul mult mai comun, care ar
putea fi numit inconºtientul ui-
tãrii; este personal ºi social, tot-
odatã. Iatã care sunt principale-
le sale trãsãturi.

Mãruntaiele, glandele ºi sis-
temul circulator alcãtuiesc un sis-
tem ale cãrui nevoi, armonii ºi
dezacorduri se unesc într-un ci-
clu vegetativ care reprezintã
esenþa existenþei noastre. Din
acest alambic iau naºtere stimu-
lii, dorinþele, nevoile ºi stãrile de
melancolie ºi de bucurie, de dis-
confort sau de euforie. Conºtiin-
þa se formeazã atunci când feno-
menele depãºesc limitele obiºnui-
te, însã aceste miºcãri interioare,
factorii dinamismului nostru îºi
impun traiectoria ºi coloritul asu-
pra conceptelor intelectuale. Jo-
cul visceral ºi echilibrul hormo-
nal au un efect determinant asu-

pra gusturilor ºi a activitãþilor
noastre ºi ne concentreazã efor-
turile spre conturarea nucleului
nostru pãtimaº pe care inteligen-
þa îl poate adapta sau nu mediu-
lui înconjurãtor. Conºtiinþa nu
manifestã un alt scop decât ace-
la de a alimenta aceste pasiuni,
de a le modela ori de a le defor-
ma, de a le reduce la un cadru al
limitãrilor imperative din lumea
exterioarã.

Aºa cum animalele aflate mai
sus pe scara evoluþiei prezintã o
organizare visceralã similarã,
acest inconºtient este ºi el ase-
mãnãtor unor specii diverse: este
vorba despre o reacþie psiholo-
gicã a materiei vii care, în mod
inerent vieþii, îºi continuã evolu-
þia de la o stare înfloritoare la
moarte. Cu toate acestea, aspec-
tul individual nu este de neglijat,
graþie susceptibilitãþilor persona-
le, pattern-urilor interne, echili-
brului umoral ºi al pragurilor lip-
site de constanþã ale sensibilitã-
þii conºtiente.

Într-o mãsurã copleºitoare,
inconºtientul rãmâne un spaþiu
instinctiv, însã cu o naturã ana-
tomicã (echilibrul regulator al
glandelor, structura sistemului
nervos vegetativ). Stãrile de rãu,
tulburãrile majore ºi schimbãrile
mediului înconjurãtor au un efect
aproape nesemnificativ asupra
inconºtientului, într-atât de rigi-
de ºi de stabile sunt limitele sale.
Speranþele cã va cunoaºte o îm-
bogãþire semnificativã a conþinu-
tului în viitor sunt aproape ine-
xistente. Un spaþiu abscons,
acest nucleu al vieþii, ce stã mãr-
turie pentru vãpaia vieþii interi-
oare, izbucneºte doar din pricina
suferinþei, prinde glas numai
pentru a ocãrî ºi a se plânge, echi-
librul sãu este cel ce rãmâne mut
ºi nu tribulaþiile sale. Aspectul
sexual joacã un rol important, însã
nu unic, în aceastã ecuaþie, fiind
unul dintre elementele constitu-
tive ale structurii inconºtientului.

***
Cealaltã parte a inconºtientu-

lui înglobeazã suma lucrurilor
acumulate de-a lungul erelor ori
pe parcursul unei vieþi, care au
fost conºtiente, iar apoi au fost
sortite uitãrii. Iatã un punct în
care paralela cu dezvoltarea em-
brionarã sau cu o construcþie ge-
ologicã devine pertinentã. Toate
strãdaniile, încununate de succes
sau nu, apar suprapuse, ca într-un
soi de stratificare lentã ºi obscu-
rã, o bibliotecã în care cãrþile au
fost îmbinate, iar titlurile lor s-
au estompat. Un rezervor de pro-
porþii al unui submarin, în care
toate culturile, toate studiile, toa-
te raþionamentele minþilor ºi
voinþa, toate revoltele sociale ºi
luptele duse sunt aduse laolaltã
într-un recipient fãrã formã, în
care elementele sunt digerate, se
descompun ºi se întrepãtrund pe
mãsurã ce se dezintegreazã. Toa-
te acestea se constituie într-o
veritabilã geografie spiritualã în
cadrul cãreia materiale, carcase
ºi înveliºuri, frunze ºi flori sunt
stocate stratificat înlãuntrul te-
nebrelor. Aspectele emoþionale

ale indivizilor sunt îndepãrtate ºi
înlãturate fãrã urmã. Dãinuie doar
informaþiile referitoare la lumea
exterioarã care capãtã o altã for-
mã, mai mult sau mai puþin ºi sunt
interiorizate. Acest inconºtient
este produsul lumii exterioare ºi
continuã sã lucreze neobservat,
traversând minþile oamenilor,
adunându-ºi crâmpeiele laolaltã,
cristalizându-se ºi neutralizându-
se dupã cum îi este voia ºi în con-
cordanþã cu afinitãþile elective
ale materialelor implicate. Aces-
ta este fluxul ideilor prin incon-
ºtient. Fiind un produs al vieþii
sociale, humusul este parte con-
stituentã a societãþilor. Speciile
ºi individul conteazã prea puþin,
rasele ºi timpul sunt singurele
sale sisteme de referinþã. Acest
mecanism extraordinar, care se
desfãºoarã în adâncul tenebrelor,
îºi va face din nou apariþia în vise,
gânduri ºi decizii, în speþã în pe-
rioade importante ºi în vremea
revoltelor sociale; este vorba
despre marele capital comun, o
rezervã a popoarelor ºi a indivi-
zilor. Revoluþiile ºi rãzboaiele,
precum este ºi cazul febrei, re-
prezintã factorii declanºatori cei
mai eficienþi. Când acest conþi-
nut reapare clocotind, depãºind
pragurile conºtiinþei pentru a se
transforma în fapte ºi în concep-
te, îi împrumutãm doar persoa-
nele noastre, un mijloc de a prin-
de contur; apoi exploateazã ma-
terialul fiecãruia dintre noi.

Inconºtientul visceral poate fi
supus analizei; îi pot fi urmãrite
fluctuaþiile zilnice prin controla-
rea viselor, examinarea mimicii ºi
a modului în care gesturile prind
contur ºi prin comprehensiunea
aspectelor care ne motiveazã. Vi-
ziunea sa este întotdeauna pu-
ternic impregnatã de o judecatã
fiziologicã ºi aproape medicalã,
am putea spune.

Inconºtientul uitãrii, pe care
fiecare persoanã îl poartã în sine,
poate fi perceput doar dacã îi sunt
create condiþiile favorabile pen-
tru a izbucni, în cazul în care este
posibil prin diminuarea pragului
conºtiinþei ori prin cãutarea mij-
loacelor de a-i facilita eliberarea.

Cel mai adesea, efortul inteli-
genþei este cel ce se opune elibe-
rãrii sale.

Putem doar bãnui cât este de
înfloritor ºi de nedesluºit, cât de
bogat din punct de vedere geo-
logic ºi cât de insondabil de pro-
fund.

Aºadar, nu existã vreun alt
mister în ceea ce îl priveºte pe
Pascal redescoperind cãrþile lui
Euclid decât în poetul copil sau
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1 Dr. Pierre Mabille, Préface a
l’éloge des préjugés populaires, în
revista Minotaure, anul II, Éditions
Albert Skira, Paris, 1935,  pp. 1-3.
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în geniul matematic ori în reve-
laþia muzicalã. Sunt insule care
rãsar din oceanul uitãrii ºi nu
creaþii stranii ale fiinþelor neo-
biºuite. Sunt proeminenþe natu-
rale ºi obiºnuite de pãmânt, cre-
ate treptat de acþiunea timpului
ºi a cadavrelor. Tot ceea ce se
dovedeºte a fi necesar este ana-
liza acestei vãpãi interioare ºi a
acestor straturi subiacente în
luminã, izbucnirile ºi rãzbateri-
le; însã haideþi sã nu le conside-
rãm a fi evenimente fortuite sau
tulburãri când ele nu sunt decât
niºte procese normale. Cutre-
murele ºi erupþiile vulcanilor
sunt metode obiºnuite pentru
realizarea progresului. Sã cãu-
tãm modul de funcþionare al
mareelor interioare. Psihologia
individualã fiind depãºitã în
acest caz, vom apela la un soi de
istorie naturalã a ritmurilor vul-
canice ºi a cursurilor de apã sub-
terane. Nu existã nimic pe su-
prafaþa globului pãmântesc care
sã nu se fi aflat odatã sub pãmânt
(apã, pãmânt, foc). Nu existã ni-
mic în ceea ce priveºte inteli-
genþa care sã nu fi fost asimilat
de profunzimi ºi care sã nu fi
circulat în acelaºi spaþiu.

***
Pe de o parte, analiza strati-

graficã ne va dezvãlui din ce anu-
me sunt fãcute acest calcar, aces-
te nisipuri ºi aceste roci de idei,
precum ºi de unde provin. Pe de
altã parte, legile ºi ciclurile izbuc-
nirilor vor indica data, locul ºi
condiþiile acestor sondãri ale cu-
noaºterii periferice.

Un astfel de program de stu-
dii nu este deloc imposibil de re-
alizat dacã se þine cont de numã-
rul mare de observaþii deja exis-
tente. Nu este un fapt iluzoriu sã
ne imaginãm cum intrãm în con-
tact cu acest inconºtient al uitã-
rii, spaþiul primordial al vieþii
noastre intelectuale, contemplân-
du-i apariþiile succesive.

Mijloacele pentru a ajunge la
el sunt reprezentate de analiza
perioadelor de timp ºi a ereditã-
þii. Nu se pune problema aici de a
intra în lungi consideraþii pe baza
acestor subiecte. Cu toate aces-
tea, se pare cã o scurtã idee cu
privire la aceastã analizã poate fi
revelatã. Sã spunem, în primul
rând, cã ereditatea se aflã în strân-
sã legãturã cu noþiunea de con-
cordanþe ciclice. Scara la care
sunt studiate fenomenele eredi-
tare în prezent (prin intermediul
observaþiilor mendeliane, de pil-
dã) este mult prea micã. Tot aici
distingem, de asemenea, existen-
þa tuturor punctelor intermediare
dintre supravieþuiri ºi reapariþii
(unele dintre ele deviate pozitiv
sau negativ în mod constant, al-
tele urmãrind un fenomen sinu-
soidal) fiindcã nimic din ceea ce
îºi face din nou apariþia nu dis-

pare complet. Când vorbim de-
spre manifestãri, suntem victimele
aparenþelor. Mai bine am vorbi
despre înflorire, despre un impuls
de activitate pe o temelie în stare
latentã ºi redusã la a nu mai fi
decât un contur, cu alte cuvinte,
aproape o amintire uitatã.

Supravieþuirile sunt reprezen-
tate de superstiþii, de tradiþii, de
obiceiuri ºi de practici, super-
stiþia unei „priviri foarte încre-
menite”, ceea ce rãmâne în urma
uitãrii, ceea ce persistã. Aces-
tea sunt gesturi ºi judecãþi a cã-
ror semnificaþie s-a dispersat ºi
care dãinuie. Trãim în mijlocul
unui numãr mare de astfel de su-
pravieþuiri. Ceremoniile de în-
fiinþare, de pildã. Atunci când
Gaston Doumergue, înzestrat cu
o micã mistrie de argint, a inau-
gurat lucrãrile l’Ouest – Cein-
ture ºi a aºezat prima piatrã, adã-
ugând în mortar o monedã nouã
de zece franci, el ducea la bun
sfârºit un fapt pe care nu l-ar fi
putut legitima. El urma instinc-
tul social. De fapt, el continua
acele ceremonii de punere a te-
meliilor, folosindu-se de plasa-
rea obiectelor (plãci, role, mo-
nede), care sunt descrise amã-
nunþit în cele mai vechi texte din
Sumer ºi din Akkad, care datea-
zã cu treizeci de secole înaintea
erei noastre.

Acelaºi lucru este valabil ºi
pentru ceremoniile de botez,
unde se foloseºte apã sau giul-
giuri albe pentru înmormântarea
morþilor ºi aºa mai departe... Tot
aici se cuvine sã amintim ºi abun-
denþa ieºitã din comun a tradiþii-
lor de acest fel în Provenþa. Aºa
sunt supravieþuirile, cursuri pro-
funde din care se trag toate sis-
temele sociale ºi alcãtuirile reli-
gioase. O acumulare vastã de
conservare socialã care se mãreº-
te încetul cu încetul ºi poate fi
modificatã cu dificultate.

Mult mai interesantã este ana-
liza manifestãrilor sau a reapari-
þiilor care, prin ritmurile ºi prin
simbolurile lor, conduc la alcãtui-
rea istoriei – istoria ideilor în rân-
dul indivizilor, cât ºi raportatã la
popoare. Iatã câteva exemple
succinte.

În prezent, sistemele filosofi-
ce nou-apãrute reprezintã o con-
tinuare a celor instituite de cãtre
Platon ºi de cãtre neopitagoriºti.
O parte din ereditatea greacã ºi
din cea a Împãratului Alexandru
prinde din nou viaþã. Acestea
sunt fenomene asociate unei ere-
ditãþi îndepãrtate, care sunt foar-
te greu de separat ca fapte mor-
fologice ºi fizice ºi care, dimpo-
trivã, devin atât de evidente în
sfera psihologicã. Nu existã o cre-
aþie autenticã în gândirea moder-
nã de acest tip. Acestea sunt stra-
turi vechi, de origine greco-asia-
ticã, ce îºi fac din nou apariþia
dupã ce au rãmas vreme îndelun-
gatã în inconºtient.

Cãrþile ºi operele de artã au
fost lãsate drept seminþe pentru
ca, într-o bunã zi, sã încolþeascã
din nou, atunci când suflul strã-
vechi se va ridica din strãfundu-
rile fiinþelor. Chiar ºi formele rein-
ventate de anumiþi artiºti din ziua
de astãzi – precum Picasso, de
pildã – ºi care descind din dese-
nele automate, sunt destul de
asemãnãtoare cu cele ce dateazã
din epoca preelenicã. Din lutul
olarilor noºtri se nãpustesc infle-
xiuni care, în absenþa unei voinþe
conºtiente a creatorilor lor, sunt
legate de cele ce au luat naºtere
în Orientul Mijlociu în vremuri
strãvechi. Aceastã ereditate pe
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termen lung îi conferã studiului
arheologiei un caracter fasci-
nant. Oferã o perspectivã nouã
asupra aºa-ziselor mistere. Cu
toate cã oamenii de ºtiinþã cau-
tã cheia acestor fenomene în
aspecte ce þin de migraþii ºi de
felurite invazii, studiul mareelor
ciclice ale inconºtientului ne
înlesneºte înþelegerea acestor
izbucniri îndepãrtate de-a lungul
timpului.

Însã legãturile mai scurte cre-
eazã conexiuni între epoci la doar
patru sau cinci secole distanþã.
Asistãm la o reînnoire a concep-
þiilor medievale, la o reînflorire a
astrologiei, a ºtiinþelor conjectu-
rale ºi la încercãri semnificative
de sintezã; în ceea ce priveºte
politica, încercãrile în planul le-
gislaþiei internaþionale, tendinþe-
le corporatiste ºi lupta marilor
organizaþii quasi secrete ne apro-
pie, cu toate aceste diferenþe ine-
rente cu privire la schimbarea
mediului înconjurãtor, de secole-
le al XV-lea ºi al XVI-lea. Con-
cepþiile fizico-chimiei moderne,
raþionamentul matematic ºi home-
opatia ne aduc în proximitatea
unor indivizi precum Agrippa,
Fludd, Paracelsus ºi Cardan.

Acestea ar putea fi numite fe-
nomene ereditare pe termen
mediu.

Filiaþiile imediate sunt perce-
pute cu cea mai mare claritate.

O ereditate apropiatã i se alã-
turã epocii noastre odatã cu a doua
treime a secolului al XIX-lea, din
aproximativ 1860 pânã în 1880.
Aici observaþiile mendeliane sunt
redescoperite în întregime: o rea-
pariþie în a doua sau a treia gene-
raþie de caracteristici dobândite.

Cunoaºtem legãtura care îi
uneºte de obicei pe bunici ºi pe

nepoþi, în vreme ce filiaþia di-
rectã dintre tatã ºi fiu are ten-
dinþa de a fi împãmântenitã ca o
opoziþie. În majoritatea cazuri-
lor, este vorba despre o conti-
nuare cu bunicii ºi despre o re-
acþie defensivã, despre o schim-
bare de paradigmã cu pãrinþii.

Aici se aflã fenomenele in-
dicate de cãtre sociologi. ªtim
cã, pentru ca un nou sistem fi-
losofic, o teorie ºtiinþificã sau
o încercare de a introduce o ino-
vaþie în domeniul artei sã devi-
nã o parte componentã a vieþii
sociale, este nevoie sã se scur-
gã o jumãtate de secol pentru a
fi înþelese pe deplin. În general,
se spune cã oamenii îºi înþeleg
cu greu vremurile, indiferent cât
de amplã este diseminarea idei-
lor sau a formelor. Existã o ex-
plicaþie simplã pentru acest fe-
nomen: între creatori ºi masã nu
poate exista la un moment dat

decât un contact simplu, o con-
versaþie, doar schimburi exte-
rioare în care intervine adeseori
snobismul, o absorbþie pur inte-
lectualã. Situaþia opusã este re-
velatã atunci când lucrurile îºi
fac din nou apariþia în generaþia
care îi urmeazã celei viitoare ºi
au devenit pãrþi integrante ale
indivizilor, asimilate de cãtre
inconºtient; abia atunci se poa-
te vorbi despre o rãspândire re-
alã ºi o comprehensiune auten-
ticã. Cazul lui Rimbaud ºi al filia-
þiei sale suprarealiste, cel al mar-
xismului ºi al rãspândirii sale so-
ciale, precum ºi cel al lui Nietz-
sche ºi al fascismului sunt exem-
ple destul de elocvente în acest
sens. Sãmânþa nu gãseºte pã-
mântul, ci îl creeazã; descenden-
þii sãi modeleazã solul.

Traducere din limba
englezã de Roxana Ilie

André Masson, André Breton ºi Pierre Mabille. La Baule, 1938
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Se ºtie: ceea ce l-a fãcut
celebru pe Arhimede a
fost ceva mãrunt, ne-

semnificativ ºi lipsit de orice
importanþã în orice fel de ordi-
ne: un punct. Arhimede a avut
onestitatea de a-ºi face cunos-
cutã averea prin intermediul ace-
lui punct, un punct fix. Daþi-mi
un punct fix, obiºnuia el sã spu-
nã, ºi am sã rãstorn pãmântul!
Îi lipsea acel punct care sã facã
din el un om bogat.

În rest, Arhimede se putea
socoti, într-adevãr, bogat. În de-
claraþia de avere care i s-a întoc-
mit post-mortem se pare cã le
avea pe toate sau aproape pe toa-
te. Fãcuse descoperiri în mate-
maticã, fizicã, astronomie, filo-
sofie. Nu râvnea la altele. Avea
însã o vulnerabilitate: îi lipsea
un punct. Unul dintre acele
puncte fixe de la care sã rãstoar-
ne universul. Particularitatea
acelui punct care îl nemulþumea
pe Arhimede era fixitatea. În
rest, puteau fi tot felul de punc-
te, niciunul, însã, fix. Lui Arhi-
mede îi trebuia exact acel punct
fix pe care, dupã cât se pare, ni-
meni nu i-l putea oferi. Era o
pretenþie de felul celei din basm:
tinereþe eternã. Se pare cã Arhi-
mede era un tip extrem de pre-
tenþios pe care prea puþine îl
puteau satisface.

*
Poate cã Arhimede nici nu era

atât de pretenþios cum, incorect,
i s-a dus vestea, dacã epoca în
care a trãit nu ar fi fost ea însãºi
pretenþioasã. Într-adevãr, în Gre-
cia lui Arhimede, mult înain-
te de naºterea sa, lumea se în-
vãþase extrem de pretenþioasã.
Atât de pretenþioasã încât ni-
mic dintre cele care se gãseau
ºi erau la îndemâna tuturor nu
satisfãceau. Nu satisfãceau
nici mãcar cele care erau adu-
se de departe, cele despre
care vorbeau cã ar fi miracu-
loase, oferind cele mai rare
satisfacþii ºi bunuri. Într-ade-
vãr, grecii erau, pe atunci,
unul dintre cele mai preten-
þioase popoare.

Atunci, însã, când cereau – ºi
o fãceau frecvent! – ºtiau unde
sã cearã, în ce direcþie sã-ºi în-
drepte privirea ºi, mai ales, cã-
tre cine. Cerinþele grecilor erau
fãcute cãtre zei, cei care erau
omnipotenþi, omniscienþi ºi, lu-
cru verificat, din cale-afarã de
generoºi. Grecii nu bãteau la uºi
închise, iar Olimpul, zãvorât
cum era, se deschidea mereu în
faþa cerinþelor acestora.

Cerinþele erau de toate felu-
rile, de la cele de jos, materiale,
hranã, apã, blanã, pânã la cele de
sus, rarefiate, somptuoase, nobi-
le. Exprese erau însã cerinþele le-
gate de propria lor eternitate, de
amintire ºi începuturi, de acele
fapte în care, zei ºi oameni, co-
laborau înfruntându-se, sau, aju-
tându-se reciproc. Grecii cereau
zeilor fixarea conºtiinþei de sine
care, liberã, ar fi putut fi ciunti-
tã, haoticã, parþialã.

Iliada, numitã literar epopee,
nu este, în primul rând, o naraþi-
une cronologicã de facturã mai
mult sau mai puþin istoricã. Poa-
te cã dedesubtul acestor isto-
rii de suprafaþã ascunde o in-
tenþie legatã de însãºi dorin-
þa  grecilor de a avea o con-
ºtiinþã de sine pe mãsura is-

 ION MILITARU

cât de bogaþi erau grecii?

toriei, adicã dramaticã. Dacã
ne este permis un adaos la trã-
sãturile acestei fiinþe culturale,
alãturi de cele atribuite de cãtre
Nietzsche, adicã apolinicul ºi
dionisiacul, atunci este drama-
ticul în cel mai larg sens. Nu un
dramatic precursor al tragicului,
mereu axat pe  subiecte indivi-
duale, ci pe întreaga fiinþã co-
lectivã a grecilor aºa cum este
ea prezentã în Iliada.

Iliada este cea dintâi con-
ºtiinþã de sine a grecilor. Ea
este formulatã cu invocarea
gestului exterior al ajutorului
divin în relatarea de sine, cãci,
dupã greci, conºtiinþa de sine
nu este ceva abstract, cum o
va gândi mai târziu, Socrate
sau Platon, ci este naraþiune,
poveste care îi cuprinde pe
toþi cei care se intersecteazã
în marele eveniment prin
care toate trãsãturile lor vor
fi puse în evidenþã, pe ei, cei
plecaþi departe, dar ºi pe cei
rãmaºi, în staþionarea aºtep-
tãrii ºi a întoarcerii.

*
Poeþii aveau ceea ce lui Ar-

himede îi lipsea: aveau acel
punct fix pornind de la care
sã rãstoarne universul. Se
poate spune despre ei cã erau
bogaþi din moment ce universul
întreg le stãtea la picioare, rãs-
turnat. Ce aveau însã de fãcut
poeþii cu acest univers care, su-
pus, li se oferea graþie punctu-
lui fix avut la îndemânã? Îi spu-
neau povestea. ªi o fãceau în-
tr-un fel atât de amplu încât el
convenea tuturor. Nici nu avea
cum sã fie altfel din moment ce
la aceastã realizare îºi dãdeau
mâna zeii cu oamenii. Aºa înce-
pe poezia greacã: cu îndemnul
adresat zeilor de a participa la
povestirea lumii, adicã a acelei
lumi ai cãrei creatori fuseserã
ei înºiºi, numai cã în afara po-
veºtii ca atare. Or, ceea ce li se
cerea de cãtre poeþi era facili-
tarea cursului narativ prin care
poeþii sã spunã povestea.

*
Cele mai bune momente ale

poeziei eline, epopeile, se dato-
reazã bunãvoinþei zeilor în mo-
mentele precise în care murito-

rii le adreseazã dorinþele lor. Nu
existã niciun fel de circumscrie-
re a felului în care cea dintâi
epopee a culturii europene, Ilia-
da, a fost scrisã, cu excepþia
celui relatat de ea însãºi. Nici
mãcar despre autor, Homer, nu se
ºtie dacã a existat cu adevãrat, cu
atât mai puþin în legãturã cu difi-
cultãþile inerente debutului. Este,
însã, mai mult decât suficientã
atenþia asupra modalitãþii parti-
culare a primelor versuri.

Cântã, zeiþã, mânia ce-a-
prinse pe-Ahil Peleianul,/ Pa-
tima crudã ce-aheilor mii de
amaruri aduse:/ Suflete multe
viteze trimise pe lumea cealal-
tã,/ Trupul fãcându-le hranã la
câni ºi la feluri de pãsãri/
ªi-mplinitã fu voia lui Zeus,…1

Aºadar, la început sunt zeii,
adicã muritorii care intenþionea-
zã acea poveste fondatoare care
sã le vorbeascã despre mãreþia
proprie, despre iubirea zeilor ºi
propriile lor virtuþi. Este vorba
despre muritori care se cunosc
suficient de bine încât sã admitã
ca aparþinându-le precaritatea de
a nu putea trece la relatarea con-
ºtiinþei de sine fãrã ajutor divin.
Propria lor realitate, ei nu ºi-o
puteau  însuºi, simþeau cã nu le
aparþine întru-totul dacã zeii nu
binevoiau sã-i ajute în naraþiune.
Formularea este de aºa fel încât
senzaþia aparentã este cã totul, la
aceastã rubricã, aparþine zeilor.

A doua epopee, Odiseea, nu
diferã cu nimic. Zeii sunt în con-
tinuare prezenþi, numai cã, în
timp ce, pentru prima epopee,
erau curtaþi pentru evocarea na-
rativã a conºtiinþei grecilor ca
popor, comunitate etc., a doua
epopee, urmând aceeaºi structu-
rã, are în vedere conºtiinþa de
sine individualã, a unui singur
personaj déja cunoscut: Odiseu.

Cântã-mi, o, muzã, bãrbatul
cu gând iscusit, care-ntruna/
Dus fu pe mare, când, sfântã, a
Troiei cetate luat-a/ ªi printre
mulþi muritori, a vãzut ºi cetãþi,
ºi-obiceiuri!/ Multe-a avut el
de tras…2

Ar fi interesant de urmãrit
atât felul general în care zeiþele
s-au achitat de sarcina de servi-
ciu, cele déja arondate lucruri-
lor fine, poeziei, în special, cât
ºi maniera particularã  în care

s-a dat curs ascultãrii dorinþei.
Nu au existat motive de nemul-
þumire din partea aedului pentru
felul în care zeiþa i-a ascultat do-
rinþa. Dimpotrivã, odatã înche-
iatã cea dintâi dintre ele, satis-
facþia poetului s-a aflat într-o
posturã care a îndemnat la o con-
tinuare a succesului. Mânia lui
Ahile a fost cântatã atât de bine
încât, odatã prinsã în angrenajul
propriei fenomenologii, nimic
nu o mai putea face sã se domo-
leascã.

Nici mãcar atunci când în joc
nu mai este bravura eroilor, Ahi-
le, Odiseu sau Agamemnon, cum
ne obiºnuiserã epopeile, poeþii
nu se pot lipsi de serviciul mu-
zelor. Însãºi naºterea zeilor are
nevoie de muze care sã asculte
ruga poetului. Cântarea noas-
trã s-o începem cu muzele He-
liconide/ Cãci doar al lor e
Heliconul, înaltul ºi divinul
munte!/…/ Bunãvoinþa muzelor
nu întârzie: Copilele lui Zeus
mãritul/…/ mi-au inspirat un
vers profetic/ Sã pot cânta cum
se cuvine tot ce va fi ºi tot ce-a
fost;/ Îmi poruncirã sã glorific
fericea stirpe fãrã moarte,/ ªi
pururi sã-mi încep cu ele ºi sã
sfârºesc a mea cântare.3

Abia în imnurile orfice, pre-
zenþa muzelor este ubicuã, ele
însele fãcând obiectul solicitã-
rii: vestite ºi slãvite Muze,/ De
muritori mereu aproape sub
zeci de chipuri, mult râvnite,/
Sãdind în fiecare tânãr virtu-
tea neasemuitã,/ Ne sãturaþi
flãmândul suflet, ne inspiraþi
curate gânduri,/ crãiese ºi sfã-
tuitoare, cãlãuziþi dibacea min-
te./…/ Veniþi, întruchipãri ce-
leste…4

De acum, nimic nu mai poate
interveni. Odatã cunoscutã che-
ia succesului, întreaga episte-
mologie  a lucrurile ºi a lumii
nu mai reprezintã o problemã.
Întreaga poezie elinã care a ur-
mat epopeilor ºtie, déja, cum sã
procedeze. Zeii trebui puºi în
fruntea listei, a întregului instru-
mentar de lucru. Când, fiind vor-
ba despre poezie, nu sunt che-
maþi zeii specializaþi, intrã ºi
ceilalþi în joc. În partea finalã a
istoriei, nimeni nu se mai sfieº-
te sã invoce în chip egal între-
gul panteon. Se pare cã cele nouã
muze specializate în arta poeti-
cã fac loc întregului panteon ra-
finându-l astfel, adicã constrân-
gându-l de la afacerile grosiere
cu care ne obiºnuise întreaga
mitologie greacã, subþiindu-l în
direcþia artelor ºi filosofiei.

*
Putea filosofia sã procede-

ze într-o manierã similarã poe-
ziei? Putea ea începe printr-un
exerciþiu de curtare a zeilor
proprii, apropiaþi gândirii
din percepþia tradiþionalã, a
Athenei sau a lui Apollo? Care
erau termenii în care o putea
face pentru a nu se confunda în
chip ridicol cu poezia? ªi ce
anume conþinut ar fi putut
solicita când, se ºtie, al poe-
ziei era atât de evanescent
încât se putea pierde în vra-
ja cuvintelor fãrã ca acest
lucru sã se observe?

Pentru filosofie o manierã si-
milarã poeziei nu pãrea sã fie
adecvatã nici în formulare, nici
în conþinut ºi nici în ceea ce îi
era propriu: logica. Filosofia

avea nevoie de un sprijin pe care
zeii nu-l puteau satisface, aºa
cum procedaserã în cazul poe-
ziei. Filosofia avea nevoie de
o logicã a introducerii în gân-
dire  care sã se arate compa-
tibilã în linie dreaptã cu în-
suºi conþinutul dezvoltat. Mai
mult, logica, care trebuia sã
prezideze începutul, trebuia
înzestratã cu capacitatea a
priori de a cunoaºte ideea îna-
inte ca aceasta sã se arate.
Logica trebuia sã fie, pentru
filosofie, vizionarã, sã aibã la
sine forþa profeþilor desprin-
sã de generalitatea obiºnuitã
a cerului, fiind pe mãsura
multiplicitãþii pãmântului de
la care filosofia, în cel dintâi
ceas al naºterii sale, trebuia
sã porneascã.

Cel dintâi reproº la adresa fi-
losofiei este tocmai acesta:
atenþia la pãmânt, la eterogeni-
tatea compoziþiei sale ºi adec-
varea paºilor. Este ceea ce i se
reproºeazã celui dintâi filosof,
Thales din Milet, atunci când
acesta, urmãrind cerul, cade într-
o groapã ignorând faptul cã pã-
mântul nu este pretutindeni plat,
cã poate fi accidentat, eterogen,
divers.

*
Filosofia are nevoie de o

metodã anterioarã metodei
propriu zise. Dacã prin metodã
se înþelege, simplu, calea de ur-
mat a ideii, atunci, pentru a se
ajunge aici, era nevoie de o anu-
me anterioritate care sã facã
necesarã metoda. Este punctul
fix pe care îl solicita Arhimede
fãrã ca cineva sã se gãseascã ve-
nind în întâmpinarea cerinþei sale.

Mai exact spus, filosofia are
nevoie în demararea proiec-
tului , de o intuiþie a priori a
acestuia în asemenea condiþii de
exactitate încât fizionomia sa
exactã sã se ofere în relaþie de
compatibilitate cu o logicã la
fel de intuitivã, adicã a priori.

Pentru filosofie nu totul se
joacã în cursul complet al deru-
lãrilor sale. Conþinutul autentic
al filosofiei sub raportul inte-
gralitãþii cuprinde antecedente
care nu vor face niciodatã parte
din filosofia propriu-zisã. O ast-
fel de viziune nu lasã filosofia
sã se epuizeze în integralitatea
enunþurilor sale, a afirmaþiilor
ºi negaþiilor, ºi nici mãcar în dis-
pozitivul tare al logicii care o
susþine.

*
Faþã de poeþi, filosofii au

fost mereu fiinþe sãrace. Nu au
avut la îndemânã nici lexicul,
nici intuiþiile, nici conþinuturi-
le ºi nici vasta priveliºte a lumii.
Lumea lor s-a construit prin con-
trast. Tot ce au avut poeþii, filo-
sofii au avut la scarã redusã. Nu
le-a lipsit nimic, dar tot ce au
avut s-a putut numãra. Totul a
fost din puþin. Cu precizarea :
lumea filosofiei a fost integral
a sa, ceea ce nu se poate susþine
despre proximitatea sa poeticã.

1 Homer, Iliada, Editura de Stat
pentru Literaturã ºi Artã, 1959, p.37.

2 Idem, Odisseea, Editura Huma-
nitas, 2012, p.6.

3 Hesiod, Teogonia, în Hesiod,
Orfeu, Poeme, Editura Minerva,
1987, pp.3-4.

4 Orfeu, Imnuri, în Hesiod, Or-
feu, op.cit. p.222.
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CATEDRALE DE VÂNT
e o lume pustie
singurã
fãrã drumuri fãrã urme de paºi
fãrã gãri ºi batiste
în clipa în care am plecat
totul s-a oprit
o lume pustie
într-o lume plinã de miºcare
neastâmpãr grabã haos
indiferenþã

fãrã Penitenþã
senin fad
ºi curcubeu pictat pe ochelari
pãsãri de plastic
flori de plastic
inimi de plastic
oameni elastici trãgând unul de altul
pentru a se arunca înainte
cât mai sus

o lume pustie
ascunsã în sine
lângã o lume plinã
de viaþã
de suferinþã
de firesc
nejinduind decât sã poatã privi
anotimpurile ca pe niºte zei darnici
puþinul-mult suficient unui zâmbet
acel rãsãrit cu speranþã

ne e teamã de o mascã de hârtie
dar nu renunþãm
la cea pusã direct pe suflet

libertatea de a nu mai fi om
ne ridicã la alt nivel
al pustiului
prin care se zbat turbioane de praf
ºi devenim Catedrale de Vânt

ATRACTOR
m-am întors acasã
plecasem la început de an
la început de ianuarie mã odihneam
alb-negru
ºedeam gri ºi cugetam la drumul pe
care nu-l mai fãcusem niciodatã
dar îl intuiam
firul ce se ascunde în fusul memoriei
mereu îmi zic – ai mai trecut pe aici
dar nu
nu mi-e trecutul precum ziua neînceputã
doar eu eneida ºi catargul si toate cele
cãzute
în ispita de a mã chema sã le fiu martor
trecerii
vrãjitoarelor anotimpuri
valuri necuminþite niciodatã de vânturi
caruselul plin de lumini ziua ºi noaptea
se învârte ca o planetã ameþitã de
singurãtate

 VIOREL SURDOIU  DOINA BONESCU

de aglomeraþia sunetelor ºi tãcerilor
þipetele mieilor cu gurile ºi dinþii lor
împietriþi într-un ultim zâmbet înjunghiat
hore ºi închinãri de dã Doamne sau de
fereºte-mã
luptele cu pãmântul care se lasã greu de
convins de foame
luni aspre
din ce în ce mai aspre vremuri
oamenii mai pierduþi în nefiresc
mai epidemici contagiaþi de nerostuire
lâncezealã opacã
veri arzãtoare entropice
„principiul incertitudinii neagã
acurateþea”
trecutul mã petrece
acelaºi cântec repetat în buclã stãruitor
canzonetta del settembre

sunt un atractor straniu
care îºi gãseºte echilibrul
în toamna târzie

atractor - un fel de echilibru dinamic care
a cãpãtat numele de atractor straniu

ACUM
se înnoadã tobele ploii cu liniºtea
ºerpuind
în ºi-uri prelungi decupate-n oglinzile
strãzii
pe calea eroilor s-au redeschis rãni
dar rãzboiul e altul
ºi doar pietrele îºi mai amintesc de tãlpile
roase
de roþi sau potcoave fãrã de noroc
dar acum rãzboiul e altul
ºi peste tot
ca o ceaþã în care inamicul
nici umbrã nu are nici prizonieri nu ia
o luptã tãcutã în care Tatãl nostru e
un cântec de marº al soldaþilor fãrã arme
doar cu speranþa în raniþa sufletului ca
merinde
„Trebuie s-o ºtergi la sãnãtoasa prin
tine însuþi!...”
în cãutarea adevãrului
întoarcerea pe munte

CU IRIªII PRE IRIªI
CÃLCÂND

florile sunt cei mai agresivi viruºi
fac rãu tristeþii ºi suferinþei
se înfig direct în suflet dupã ce îþi
invadeazã privirea
cu iriºii pre iriºi cãlcând
cuie proaspete adulmecând podul
palmei
ºi mirosul lor precum suliþele încercând
ultime respirãri
strivesc încruntarea în zâmbet
ºi toate pietrele de moarã ce vor sã te
ascundã înãuntru
se dau la o parte
în faþa lor

RÃSPUNS
de ceaþã sã mã leg?
de pânzele inundate de stele
agãþate de frunze sau frunzele de ele
de tãcere?
Bunã dimineaþa i-am spus paznicului de
sus
ºi ceaþa a rãspuns tremura

eram terþul inclus
în cãutarea Celui Ascuns

ªOAPTE
Din care vremuri vii la mine, plutind, pe
unde neºtiute,
Îmi poposeºti în prag de searã, sã
povestim vrute nevrute?
Îmi decriptezi calm hieroglife din vechi
papirus egiptean
ªi facem înconjurul lumii cu vasele lui
Magellan!

Din care sferã strãluceºti asemeni unui
soare blând,
Mi aduci pe faþã numai zâmbet ºi
liniºtirea unui gând.
Te regãsesc în vis, frumoasã, aºa cum
nimeni, niciodatã,
Nu a crezut sau nu a vrut cu ochii minþii
sã te vadã…

ªi acum mã-ntrebi de ce nu dorm când
vântul biciuie fereastra?
Mi-e frig, nu vreau sã pun pe foc
poemul scris în noaptea asta.
Astfel te-aº mai avea cu mine o zi ºi
poate încã o noapte,
Sã-mpodobim în vis iluzii ºi sã ne
încãlzim cu ºoapte…

POEMUL DIN
MANUSCRIS

Îþi trimit acum castane sã le coci la jar
aprins.
Îþi trimit ºi un poem ce am gãsit în
manuscris.
E datat de astã varã, când pãdurea de
foioase,
Avea lacrimile-n gene, dupã o noapte cu
angoase.

O furtunã prelungitã a pus trunchiuri pe
poteci
Peste tot cãlcai pe frunze ºi pe cochilii
de melci
O ferigã, vals, dansa în rochiþa
franjuratã…
Sub un vânt mai potolit, dupã noaptea
agitatã.

Altfel, liniºte deplinã… ºtii cum e dupã
furtunã…
Un izvor învolburat, ape tulburi tot
adunã.
Pãstrãvi mici în salturi duble ne furau
ades privirea,

Era varã, era soare ºi ne-nconjurã
pãdurea.

Astãzi am gãsit poemul, fãrã coº de
sânziene,
Doar cu nostalgia clipei ºi o lacrimã în
gene.
Arde focul, este iarnã, coc castanele pe
jar,
ªi þi trimit ºi þie gândul împletit cu vis
hoinar

DORUL TINEREÞII
Curând amurgul s-o sfârºi în iarna cea
geroasã
ªi noaptea lasã vãlul lin, în falduri de
mãtasã…
Eu lângã ºemineu visez… la vara
ndepãrtatã,
Când trandafiri se sãrutau cu fluturi în
livadã!

ªi ce n-aº da sã mã întorc, în zori, în
lunca verde,
Unde izvoarele mustesc ºi râu în vãi se
pierde…

Azi… obositã, ostoiesc tot dorul
tinereþii,
Cu ghioceii de sub geam, sub pãtura
zãpezii.
O lacrimã ar vrea sã cadã, venitã din
tristeþe,
Dar o alung… vreau cer senin ºi zile cu
blândeþe!

poemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoeme
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Adoua zi a sunat-o pe
doctoriþã.

    - Bunã, Ligia-Victoria.
- Bunã ziua! Ieri voiam sã-þi

spun cã domnul Emanuel Piran-
deli e în siguranþã, rãspunse ea,
fãrã sã ia în seamã ironia. E la
noi. ªtiu cã l-ai cãutat...

- De ce n-ai rãspuns la telefo-
nul meu, atâta timp? întrebã Or-
lando, fãrã sã mai stea pe gânduri.

- Care telefon? M-ai sunat dupã
mai bine de un an... Dispãrusem
din aria ta de interes, cum dispã-
ruse ºi domnul Pirandeli. Nu da
vina pe mine, fãcu ea revoltatã,
puteai sã-mi trimiþi un mail, ceva.

Orlando încercã o expunere
de motive legatã de dificultãþile
pe care le întâmpinase în Libia
ºi în Algeria, mai ales în primul
an petrecut în Africa. Cum fu-
sese prins de o grupare extremis-
tã ºi eliberat la intervenþia am-
basadei, cum trecuse liniile de
demarcaþie dintre douã armate
tribale, fãrã sã ºtie. ªi toate aces-
tea nu din vina lui. Nu era un
corespondent de rãzboi. Era un
simplu jurnalist cultural care
nimerise în haosul de dupã Pri-
mãvara arabã. N-a putut con-
tacta pe nimeni, aproape un an.

- Nici prin cap nu-i trece omu-
lui european ce se întâmplã aco-
lo. Ce teroare!... Ce durere!...
Acolo oamenii luptã pentru su-
pravieþuire. Copiii, femeile, solda-
þii! Luptã la propriul cu Diavo-
lul!... Corp la corp... Primul tele-
fon pe care am putut sã-l dau a
fost pentru tine. Dar n-am avut
noroc. Nu mi-ai rãspuns... Am
încercat apoi, de nenumãrate alte
ori. Ce puteam sã fac dacã tu re-
fuzai sã-mi rãspunzi! Mãcar la azil
sã-mi fi spus cã era vorba de un
joc cu mãºti, adãugã Orlando.

- Înainte de a pleca am vrut...
Îþi aminteºti? Þi-am spus cã nu
sunt eu Ligia. Nu mai ºtiu ce m-a
reþinut sã-þi povestesc atunci to-
tul pânã la capãt...

- Semeni cu ea, într-adevãr. Am
vãzut tabloul. Dar Victoria nu e ºi
ea o altã mascã? vru Orlando sã
fie ironic.

- Poate cã e masca Ligiei, re-
plicã ea.

- Dar nu înþeleg legãtura ta cu
doamna Zenobia, zise el dupã o
pauzã.

- Cum?!... Nu þi-ai dat seama?
E mama...

- Mama ta?! se mirã el. Dar
mi-a spus cã n-a fost niciodatã
cãsãtoritã.

- E mai complicat... Vorbim...
Mâine de dimineaþã ai putea
veni? schimbã ea subiectul.
Domnul Pirandeli e ceva mai lu-
cid dimineaþa...

- Unde?...
- Unde ai mai fost!...
- La Casa cu iasomie...
- Sã nu aduci flori!... Florile de

pe piaþã sunt moarte... ªi, cele mai
multe, n-au miros. Atunci te-am
recunoscut imediat când am vã-
zut trandafirii, mirosul lor umplu-
se încãperea. ªi erau opt...

- Cu soþ, ca la înmormântare...
- E doar o superstiþie... În alte

þãri numãrul florilor este impar la
înmormântãri ºi sunt tot þãri creº-
tine. Când am ieºit de la Herta,
i-am dat mamei telefon ºi mi-a
confirmat cã ai fost acolo. Nu-
mai ea îi alege aºa, opt, în gama
do major. Sã miroºi florile în
gama do major e o încântare... Sã
nu râzi, mama are felul ei de a se
raporta la oameni, prin interme-
diul florilor.

- Nici n-am avut timp sã le nu-
mãr, crede-mã, spuse Orlando,
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femei de iasomie
(fragment)

dar sã le transfer auzului ca pe o
piesã muzicalã...  Dar spune-mi,
ce s-a întâmplat cu aºezãmântul
medical, s-a mutat?

- S-a desfiinþat. Nu ºtiu exact
de unde a pornit totul, de la un
zvon. Era la începutul pandemiei
ºi oamenii s-au speriat. Reziden-
þii au fost retraºi de aparþinãtori.
Domnul Pirandeli rãmãsese sin-
gur. La câteva zile s-a instituit ºi
starea de urgenþã.

- Vã e rudã, sã-nþeleg, domnul
Pirandeli?

- Nu, nu avem niciun grad de
rudenie. Vino mâine ºi povestim.
Pe la opt, e bine? Iei micul dejun
cu noi ºi vorbeºti cu el.

A doua zi, Orlando se trezi de
dimineaþã, fãcu un duº rapid ºi
se îmbrãcã sport. Se anunþau 34
de grade la umbrã. PSD introdu-
sese o moþiune de cenzurã în Par-
lament. Numãrul de infectaþi se
apropia de 80.000. În Europa creº-
tea din nou ciuma chinezã. Ieºi
pe holul de pe casa scãrii. Miro-
sea a supã sau a ciorbã de pui.
Larian se trezise de dimineaþã ºi
se apucase ºi el de gãtit. Îl auzea
cântând în bucãtãrie: „Magdale-
na, fata mea/ Actriþã de cine-
ma,/ Magdalena, Magdalena...
Romaºcanu vrea sã-i f...tã pe zia-
riºti în cur. Ha, ha, ha... Magda-
lena, Magdalena... Ciolan îl dã
afarã...” Orlando coborî la eta-
jul doi zâmbind. Aici îl învãlui
un miros de parfum ieftin. Înce-
pu sã strãnute. De la rinitã. La
parter îl izbi mirosul înþepãtor
de dezinfectant, acelaºi de când
se întorsese din Africa. Fiecare
apartament avea dezinfectantul
lui, pe care-l arunca în faþa uºii,
la intrare, astfel încât, dacã nu
purtai mascã, te asfixiai, pur ºi
simplu.

Pe la  opt fãrã un sfert ajunse la
Intrarea Blanduziei, colþ cu Grãdi-
na Botanicã. Se anunþã la poartã,
prin interfon. Nu adusese flori,
cum îl rugase Ligia-Victoria, dar
luase cu el câteva suveniruri din
Egipt sã le ofere doamnei Zeno-
bia ºi o carte pentru doctoriþã:
„Sfaturile unui diavol bãtrân
cãtre unul mai tânãr”. De ce toc-
mai cartea asta? Putea sã-i ofere
una dintre cele scrise de el: re-
portaje din Brazilia, din Mexic
etc. N-avea nicio explicaþie. Îl în-
tâmpinã Victoria, care semãna
perfect cu Ligia din tabloul mã-
rime naturalã.

- Bine ai venit!... Am înþeles cã
eºti negativ. Orlando dãdu din
cap, aprobator. Ligia îi desprinse
cu grijã masca ºi o aruncã într-o
pubelã. Atunci nimeni nu mai
poartã mascã, în afarã de mine!...
glumi Victoria.

- Bine te-am regãsit. Acum te
recunosc. Eºti într-adevãr tu, Li-
gia, o taxã el cu uºoarã ironie.

- Aºa zice ºi domnul profesor...
Sunt Ligia lui. De aceea, când e
de faþã, te rog sã mi te adresezi
cu acest nume. El nu-l ºtie pe cel
de Victoria. De altfel, nici tu nu
ºtii mare lucru despre el...

Orlando fu condus la masa de
sub castan. Îl învãlui, din nou,
mirosul florilor din grãdinã.
Profesorul Pirandeli ºi Maia
erau acolo, unul lângã celãlalt.
Domnul Pirandeli era aºezat
într-un scaun cu rotile. Pãrea
puþin mai grãsuþ ºi, ceea ce i se

pãru cel mai ciudat, parcã împru-
mutase ceva din chipul uºor
mongoloid al fetei.

- Bunã ziua, salutã el.
Îi rãspunse Maia:
- Sãru’ mâna!...
- Pãstreazã distanþa! zise Or-

lando zâmbind. O pãstrez! îºi rãs-
punse tot el. Domnul Pirandeli îl
privi lung, mirat, dar nu-i rãspun-
se la salut. Nu-l recunoºtea.

- E Figaro, Figarooo, Figa-
rooo, încercã Ligia-Victoria sã-l
înveseleascã, imitând libretul lui
Cesare Sterbini din aria lui Gia-
chino Rossini, Bãrbierul din
Sevilla. Domnul Pirandeli se lu-
minã la faþã ºi începu sã cânte
din scaunul lui, ca un adevãrat
bariton:

- Largo al factotum della cit-
ta./ Presto a bottega che l’al-
ba e gia ( presto!)/ Ah, che bel
vivere, che bel piacere (che bel
Piacere)/ Per un barbiere di
qualita! (di qualita!)!

- Grazie mille, Maestro!,
fãcu Orlando, încântat de primi-
re. Domnul Pirandeli zâmbi.

- S-a schimbat mult. Nu trebu-
ie sã fii surprins. Sunt câþiva ani...
Atunci era numai debutul bolii...
Acum e cu totul altceva.

Orlando remarcã, într-adevãr,
cã domnul Pirandeli nu mai era
personajul pe care-l cunoscuse.
Deodatã îºi fãcu apariþia ºi
doamna Zenobia Manu cu un
platou de ceºti cu ceai ºi diferi-
te dulceþuri. Ligia-Victoria îi
ieºi în întâmpinare. Orlando se
grãbi s-o salute. Doamna Manu
dãdu zâmbind din cap.

- Bine ai revenit, îi urã ea. Ia
loc, te rog!...

Orlando scoase din geantã
micile cadouri, pe care le oferi,
pe rând, doamnei Zenobia, Li-
giei ºi o cãmilã de ceramicã fe-
tei. Maia spuse mulþumesc, luã
cãmila ºi o dezinfectã cu un
spray pe care îl avea mereu la
îndemânã. Doamna Manu îi mul-
þumi, de asemenea, ºi-i arãtã ca-
dourile lui Emanuel: o piramidã
ºi un sfinx. El le privi îndelung,
dar nu zise nimic. Probabil cã nu
le recunoaºte, gândi Orlando.

- Sfaturile unui Diavol bã-
trân cãtre unul mai tânãr! se mirã
Victoria citind titlul cãrþii. Ce ne-
voie are un drac tânãr de sfaturi?
Nu face ºi el tot drãcii? întrebã
Victoria.

- Drac tânãr, drãcii mici, drac
bãtrân, drãcii mari. Un drac tânãr
e mai crud, nu se pricepe. Trebu-
ie ºcolit, iniþiat. ªi la draci e ca la
noi. Drãciile mari se învaþã de la
dracii mai bãtrâni, râse Orlando.

- Khaf-Ra, Khaf-Ra, fãcu
domnul Emanuel pipãind sfinxul
ºi piramida. Khaf-Ra, fiul lui
Keops... Orlando deschise ochii
mari. Khaf-Ra era fiul lui Keops
ºi presupusul faraon care ar fi ri-
dicat Sfinxul ca sã-i pãzeascã pi-
ramida.

- Da, într-adevãr, încuviinþã el.
Vãd cã le recunoaºteþi... Domnul
Pirandeli ridicã fruntea ºi zâmbi.
Apoi întoarse capul cãtre doam-
na Manu, parcã cerând ajutor.

- E Figaro, interveni Ligia-Vic-
toria, Figaro care te vizita la spi-
tal... Dãdu din cap, dar se vedea
clar cã nu-ºi mai amintea nimic.

- Nu poartã mascã, interveni
Maia, rãsfoind cartea primitã în
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dar de mama ei.
- Are ºi el masca lui, completã

doamna Zenobia zâmbind cu
subînþeles, invitându-l sã-ºi bea
ceaiul. Toþi avem mãºti...

Ce-l surprinse pe Orlando era
faptul cã Maia pãstrase masca lui
Xi Jinping, ca de obicei, peste
cea medicalã.

- A fost imposibil sã i-o dea
cineva jos, îi mãrturisi Victoria. A
trebuit sã facem altele la fel. Par-
cã i s-a lipit de chip...

Doamna Zenobia, Ligia-Victo-
ria ºi  Maia prinserã, ca la o co-
mandã, ceºtile între palme ºi le
duserã uºor la nas, inspirând abu-
rul cald. Orlando încercã ºi el.
Pe toþi dracii! îºi zise. Parcã s-ar
duce direct în creier! Mirosul plã-
cut era aºa de puternic, încât
aproape cã îi venea sã vomite.
Orice plãcere se transformã în
contrariul ei, îºi zise el.

- Nu eºti un cunoscãtor, remar-
cã Ligia-Victoria zâmbind. Ceaiul
cald nu se bea aºa. Inspirã încet!...
În felul ãsta îi vei simþi parfumul
pe-ndelete, înainte de a-l degus-
ta. Nu se poate una fãrã cealaltã.
ªi mirosul trebuie dozat. La exact
zece minute dupã ce se conside-
rã a fi gata. Mai întâi se miroase
profund, ca sã pãtrundã prin toa-
te ramificaþiile nervoase din nas
ºi din gurã, apoi se degustã în-
delung, fãrã sã aºtepþi sã se rã-
ceascã... Este indicat cu dulcea-
þã de viºine, puþin acriºoarã...
Orlando imitã atent pe cele douã
doamne. Dupã a treia încercare,
simþi adevãrata plãcere a bãutu-
rii fierbinþi ºi scoase un sunet
subþire de încântare. Creierul lui
mustea acum de endorfine par-
fumate. Dintr-odatã, domnul Pi-
randeli începu sã cânte, din nou,
cu ochii spre el:

- Ah, bravo Figaro! / Bravo,
bravissimo!/ Fortunatissimo
per verita! Zâmbi apoi, bucu-
rându-se ca un copil.
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„Cartea asta e ca un fel de
testament”, declarã spre sfârºi-
tul romanului Gabriel Adam, per-
sonajul central al cãrþii L’Ago-
nie sans mort, apãrutã în 19601,
la o editurã din Paris (Le Mont
Saint-Clair), semnatã cu pseudo-
nimul Ch. Séverin (tradus mult
mai târziu în românã – vol. I:
1998, vol. II: 1999 – de Corne-
lia ªtefãnescu ºi publicat la edi-
tura Jurnalul literar).

Numele autorului era total ne-
cunoscut, dar trimitea, pentru
cunoscãtori, direct la oraºul ro-
mânesc. Cu atât mai mult cu cât,
printre personaje, sunt români
care trãiesc în exilul parizian, iar
N.I. Herescu recomanda priete-
nilor cartea. Astfel, probabil cã
nu a fost greu ca identitatea au-
torului sã fie cel puþin ghicitã,
dacã nu deconspiratã complet.
Cel care a lansat ipoteza a fost
Virgil Ierunca. În portretul pe care
i-l face în revista Românul, el va
scrie, lãsând totuºi o portiþã în-
doielii: „s-ar putea, bineînþeles,
sã mã înºel, încerc totuºi de a
identifica pe Ch. Séverin, auto-
rul, unui roman apãrut anul tre-
cut la Paris ºi intitulat L’Agonie
sans mort, cu N.I. Herescu. Ro-
manul acesta, în care personajul
principal e un scriitor român, e o
expresie de mânie a noastrã, a
rãtãcitorilor, împotriva rãtãcirii în
care ne târãºte, târându-se pe
sine, istoria imediatã.”

Dar dincolo de ideile vehicu-
late în roman, dincolo de mânia
rãtãcitorilor care se degajã din
discuþiile între personaje ºi în
care îl ghicim pe autorul articole-
lor anticomuniste publicate în
presa exilului, într-un scurt frag-
ment autorul, prin personajul sãu,
scriitorul Gabriel Adam, îºi aratã
– pentru cine vrea sã înþeleagã –
unul dintre motivele pentru care
nu ºi-a dezvãluit adevãrata iden-
titate ºi a semnat cu pseudoni-
mul ce trimite (destul de clar to-
tuºi) la oraºul2 în care s-a nãscut:
„Articolele n-au fost totdeauna
semnate, ceea ce l-a privat de
notorietate. Acceptase fãrã pãre-
re de rãu situaþia, convins cã în-
treaga atenþie se cade a fi îndrep-
tatã asupra ideilor ºi problemelor
ºi nu asupra persoanelor.”

Romanul Agonie fãrã moarte
pune faþã în faþã douã „lumi pa-
ralele”, opoziþia fiind sugeratã,
treaptã cu treaptã, de la cei doi
scriitori – Patrice Lignerolle ºi
Gabriel Adam – la grupul de pe-
trecãreþi francezi ºi grupul emi-
granþilor (aceºtia ei înºiºi pe trep-
te diferite în funcþie de concepþia
despre viaþã ºi adaptabilitate)
pânã la Occident vizavi de þãrile
din Est. („Vezi, Sibylle, deveni el
mai explicit, lumea actualã este
împãrþitã în douã; aceste douã
pãrþi merg fiecare pe altã cale,
obligatoriu paralele, aºa cã ºi vie-
þile lor sunt paralele. Pânã ºi felul
cum s-a efectuat împãrþirea este
dublu. O data, avem marea împãr-
þire a Europei, o ºtim cu toþii: cele
douã Europe care trãiesc în ace-
laºi timp ºi în acelaºi spaþiu cu o
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Agonie fãrã moarte de N.I. Herescu
sau
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existenþã total diferitã, de parcã
s-ar afla pe douã planete fãrã nicio
legãturã între ele sau la distanþã
de secole. Altã împãrþire este la
scarã mai redusã; mulþi o ignorã
ca mai puþin frapantã; este împãr-
þirea operatã aici, în Occident,
între localnici ºi fugari. Aceste
douã luni trãiesc vieþi complet
diferite, împreunã, pe acelaºi pã-
mânt ºi în acelaºi timp. O datã în
plus vieþile lor sunt paralele.”)

Începutul romanului (ºi unele
capitole pe parcurs) dezvãluie
cititorului o lume frivolã; este
vorba despre o micã societate
parizianã, tineri care „trãiesc via-
þa” ºi se bucurã din plin de plã-
cerile ei. Prin contrast, sunt in-
troduse, rând pe rând, alte per-
sonaje, emigranþi din est, în spe-
cial din România. ªi astfel, cele
douã „tabere”, puse faþã în faþã,
creeazã un contrast vizibil, cei doi
protagoniºti, reprezentanþi ai fie-
cãreia, Patrice Lignerolle ºi Ga-
briel Adam, trãind ei înºiºi în
„lumi” diferite. Au totuºi în co-
mun, în acelaºi timp, profesia, fi-
ind astfel într-un fel asemãnãtori
ºi de aceea prieteni ce se respec-
tã reciproc.

În plus, în ciuda includerii
unor capitole în care apar per-
soanjele unei lumi pentru care
mai presus de toate erau plãceri-
le vieþii, acestea servind însã
drept contrast ce accentueazã di-
ferenþa, romanul dezbate proble-
me grave ºi tocmai diferenþa din-
tre cele douã societãþi dã consis-
tenþã dezbaterilor despre rãzboi,
despre realitãþile politice ale
momentului3, despre comunism,
despre libertate, despre dictatu-
rã, despre tragedia ungurilor în
1956, despre pericolul sovietic
ºi laºitatea unei pãrþi a societãþii
franceze, despre francezii cu
simpatii comuniste, despre indi-
ferenþa lumii occidentale, depre
viaþa exilatului, privaþiunile ºi
sãrãcia în care acesta trãieºte,
despre scris ºi literaturã, despre
demnitate ºi condiþia scriitorului
în ambele societãþi etc.

Unele pagini pot fi înþelese ca
profesiune de credinþã a autoru-
lui însuºi asupra scrisului, asu-
pra rolului scriitorului ºi a lo-

cului sãu în societate, asupra
relaþiei cu colegii de breaslã, dar
ºi cu cititorii. Desigur, Gabriel
Adam nu trebuie vãzut ca un al-
ter ego al autorului, despre el Ch
Séverin (Herescu) nu ar fi putut
spune „Gabriel Adam c’est moi”,
autorul împrumutându-i (ca ºi
lui Patrice uneori) multe dintre
ideile ºi comportamentul sãu.
Deosebirea dintre ei constã însã
în concepþia despre viaþã, dar
mai ales în provenienþã. France-
zul Patrice ºi românul Gabriel
Adam sunt scriitori, amândoi cu
egalã traiectorie – fiecare în
þara lui –, cu similare concepþii
asupra scrisului etc., dar Patri-
ce este francez prin naºtere, nãs-
cut deci într-o þarã occidentalã
liberã, românul Adam e emi-
grant, fugit din þara lui ocupatã
de sovietici, în cãutarea libertã-
þii. Prin Gabriel Adam exilatul
Herescu îºi descrie propria con-
diþie, dar ºi a altor compatrioþi,
subliniind însã ceea ce-l deter-
mina sã nu facã niciun compro-
mis prin care sã-ºi piardã dem-
nitatea: „Urmãrit de nevoi ºi de
privaþiuni, Adam a rãmas rebe-
lul greu de stãpânit. Nici un com-
promis, nicio concesiune. Ni-
mic. Nimãnui. O demnitate ri-
gidã. Trecând prin toate încercã-
rile exilului, în ciuda deziluzii-
lor ºi a mizeriilor, el ºi-a pãs-
trat, fãrã sã clipeascã, demnita-
tea bãrbatului de odinioarã, când
þara lui era liberã: Am pierdut
totul, cu excepþia onoarei: sã
nu o abandonãm!”

Lunga expunere pe care o face
în faþa grupului care participa la
o seratã a tinerei Sibylle poate fi
privitã, peste timp, ca o adevãra-
tã lecþie de istorie. La fel paginile
în care se dezbate tragedia po-
porului maghiar, a cãrui revoltã
în 1956 a fost înãbuºitã în sânge,
sub privirile pasive ale lumii oc-
cidentale (ºi ale Organizaþiei Na-
þiunilor Unite, care s-a rezumat în
a da o moþiune!)

Din tot ceea ce se aratã, cu
date concrete ºi interpretãri per-
tinente, cel care citeºte astãzi va
avea un tablou clar nu numai al
situaþiei exilaþilor (plinã de pri-
vaþiuni, umilinþe ºi agonie), dar

ºi al (non)implicãrii Occidentu-
lui în rezolvarea situaþiei lor ºi a
destinului þãrilor intrate sub con-
trol sovietic. „Lecþia de istorie”
din monologul lui Adam (ca ºi din
luãrile de cuvânt la întrunirea de
dupã ocuparea Ungariei de cãtre
trupele sovietice) cuprinde mul-
te date precise, iar din expune-
rea „soluþiei politice” gãsite de
Occident (moþiuni ºi rezoluþii,
înfiinþarea de comisii, comitete
peste comitete, în fapt, surse de
îmbogãþire a unora) înþelegem nu
numai ironia autorului, dar mai cu
seamã indignarea sa.

Exilatul Gabriel Adam expu-
ne motivele pentru care el, com-
patrioþii lui, precum ºi unguri,
polonezi, sârbi etc. au plecat din
þarã, dar ºi felul în care au fost
trataþi în Occident. („Doar noi,
cei din Est, ne bucurãm de acest
tratament”: „Nu mai avem naþi-
onalitate, nu mai suntem români,
unguri, polonezi, ci suntem de
origine românã, polonezã, unga-
rã. /…/ Numai nouã, europeni-
lor din Est, dându-ni-se pânã la
urmã o hârtie de identitate, de
fapt, ne-a fost smulsã identita-
tea, care începe totdeauna cu na-
þionalitatea”)

ªi astfel, de la „agonia” din
dragoste a unui singur om, Patri-
ce (prin contrast, se subliniazã
lipsa de valoare la scarã micã,
când e vorba doar de un individ ºi
de o suferinþã banalã), este de-
scrisã agonia popoarelor din Est
(la scara istoriei, deci adevãrata
suferinþã!). Cum întâmplãrile re-
latate în carte se petrec între
1955-56 (an care a fost „unul din
anii cei mai dramatici”), perioa-
da este aleasã anume de autor
pentru a scoate în evidenþã Isto-
ria mare – de la situaþia þãrilor
intrate sub ocupaþia sovieticã la
exemplul concret al revoluþiei
din Ungaria. ªi astfel, cartea
transmite din nou o „lecþie de is-
torie” peste timp.

Aºa cum Herescu poate fi pri-
vit ca un reper moral al exilatului
român anticomunist, „exemplul
vieþii” personajului sãu, Adam –
nume simbolic ales, desigur –
„s-a impus multora”. Iar acest
exemplu poate fi cu uºurinþã su-
prapus peste cel al vieþii reale a
omului N. I. Herescu, cel care ºtia
(ºi se comporta ca atare) cã „fie-
care exilat îºi reprezintã þara ºi
naþiunea, iar lumea în care trãieº-
te judecã demnitatea poporului
sãu /…/ dupã exemplul propriu.”

În acest context, al exemplu-
lui personal ºi al pãstrãrii stimei
de sine prin demnitate, se în-
scrie ºi refuzul renunþãrii la ce-
tãþenia românã (deopotrivã al
personajului ºi al omului real)
în schimbul unor multiple avan-
taje: „ªi astfel Gabriel respinse
ideea naturalizãrii. Oriunde în
lume i s-ar fi oferit o situaþie
mai bunã, condiþii mai confor-
tabile, o poziþie strãlucitã, el ar
fi refuzat, decis sã nu-ºi schim-
be naþionalitatea, doar nu
schimbi culorile patriei când
eºti la ananghie! Mai bine sã

mori în picioare decât sã trãieºti
în genunchi.”

Gabriel Adam, ca ºi cel care
l-a plãsmuit literar, a trãit demn.

„Habeas animam“ (Fii stãpân
pe sufletul tãu!), ne spune unul
dintre cercetãtorii cunoscuþi ai
exilului românesc, Florin Mano-
lescu, cã „a fost cuvântul de or-
dine pe care Herescu l-a avut în
vedere în cazul celor mai multe
articole semnate de el din 1948
pânã în 1961, în câteva dintre cele
mai importante publicaþii perio-
dice ale exilului românesc” (v.
„Scriitori români în exil”, în Viaþa
Româneascã, 9-10/ 2012)

N.I. Herescu fost stãpân pe
sufletul sãu ºi în articole, ºi în
roman, iar alegerea pseudonimu-
lui a demonstrat încã o datã –
dacã mai era nevoie – cã gestul
sãu de a pierde o carierã univer-
sitarã când s-a pus problema re-
nunþãrii la cetãþenia românã, arã-
ta legãtura de înaltã superiorita-
te cu oraºul ºi þara din care a fost
silit sã plece pentru a putea trãi
în libertate.

Rolul acestor pagini, inspira-
te din realitãþi trãite de autor, ba-
zate ºi pe documentaþie – citate-
le din presa vremii constituind un
plus de veridicitate – transpare
clar din întregul eºafodaj narativ,
dar este indicat ºi concret la un
moment dat: „Va trebui sã lup-
tãm cu uitarea, pericol cãruia
nu i se dã atenþie, dar care ame-
ninþã lumea.” ªi ce altceva spu-
neau Virgil Ierunca ºi Monica
Lovinescu, acþiunile lor concer-
tate fiind tocmai împotriva aces-
tui pericol: „Sã nu uitãm! Sã nu
uitãm împreunã!”

ªi de aceea romanul lui N. I.
Herescu pare a intra în dialog cu
filosofii de astãzi, cu Tony Judt,
bunãoarã, în ceea ce priveºte
„uitatul secol douãzeci”. ªi dacã
lumea noastrã”, aceastã „lume
nouã” crede cã „trecutul nu mai
are nimic interesant sã ne în-
veþe”, un roman (scris în limba
francezã, adresat astfel lumii
occidentale!), se constituie –
într-o manierã literarã, deci mai
uºor  de a pãtrunde în conºtiinþa
cititorilor – în lecþie de istorie
împotriva uitãrii.

1 Reamintim cã N.I. Herescu s-a
stins din viaþã, pe neaºteptate, în
1961!

2 În articolul pe care i-l dedicã în
revista „Viaþa româneascã” (nr. 9-10/
2012), Florin Manolescu aminteºte ºi
observaþia traducãtoarei în sprijinul
atribuirii romanului lui N.I. Herescu:
„Dupã 1989, la argumentul „pasiunii
pentru clasici“, din expunerile pe care
le fac unele personaje ale romanului,
Cornelia ªtefãnescu a adãugat obser-
vaþia potrivit cãreia pseudonimul ales
de autor n-ar fi „altceva decât trans-
punerea în francezã a denumirii portu-
lui dunãrean, Severin, oraºul natal al
lui N. I. Herescu“.

3 Într-un „Avertisment” ce înso-
þeºte romanul se scrie se spune: „Car-
tea de faþã a fost scrisã din noiem-
brie 1956 pânã în martie 1957. Bi-
neînþeles subiectul ºi personajele sunt
imaginare.”
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În anul care s-a încheiat nu
cu mult timp în urmã, s-au
împlinit 60 de ani de la

moartea a douã mari personali-
tãþi ale culturii române, Alexandru
Busuioceanu ºi N.I. Herescu.

Amândoi sunt încã destul de
puþin cunoscuþi, trãind o parte
din viaþã în exil, aºadar interzi-
ºi în timpul comunismului. Din
pãcate, nici acum, când nu mai
existã asemenea bariere politi-
ce în culturã, cititorii nu sunt fa-
miliarizaþi cu opera lor, aºa cum
nu cunosc cea mai mare parte a
creaþiei celor care au trãit ºi au
scris în exil. Nu mai poate sur-
prinde astfel faptul cã anul tre-
cut, în presa din þarã, s-a amintit
extrem de puþin despre cei doi
scriitori menþionaþi, despre scri-
erile lor sau despre activitatea
lor culturalã.

În aceste condiþii, trebuie re-
marcatã cu atât mai mult o revistã
care este consacratã exclusiv exi-
lului românesc, revista Antilethe,
care apare sub egida Asociaþiei
Culturale „Carmina Balcanica”,
numerele 11 (ianuarie, februarie,
martie, aprilie 2021) ºi 13 (septem-
brie, octombrie, noiembrie, decem-
brie 2021) fiind dedicate în mod
expres lui Alexandru Busuiocea-
nu, respectiv lui N.I. Herescu.

Dupã cum se aratã ºi în Argu-
ment, „cu fiecare numãr, revista
Antilethe îºi asumã recuperarea
ºi o cât mai mare apropiere de
opera celor care, nici acum, la

Al. Busuioceanu ºi N.I. Herescu –
scriitori din exil rememoraþi în revista Antilethe

treizeci de ani dupã evenimen-
tele din 1989, nu primesc (de-
cât parþial) locul care li se cuvi-
ne în cultura noastrã”.

Numãrul 11 al revistei Anti-
lethe este dedicate aºadar lui
Alexandru Busuioceanu, un
„scriitor recunoscut nu numai de
cãtre conaþionali, dar ºi de co-
legi din literatura spaniolã”, ºi
se deschide cu rubrica Mozaic
portretistic: Alexandru Busuio-
ceanu, cu un motto deosebit de
sugestiv ce poartã semnãtura lui
Aurelio Rãuþã, o altã personali-
tate marcantã a exilului româ-
nesc: [Alexandru Busuioceanu]
„A fost mintea cea mai lumina-
tã ºi talentul de relief din lumea
de afarã. Numele lui va rãmâ-
ne totdeauna legat de spiritua-
litatea româneascã.”

Dupã cum lesne se înþelege ºi
din titlu, articolele încadrate în
aceastã rubricã redau diverse la-
turi ale personalitãþii lui Al. Bu-
suioceanu, fiind privit din un-
ghiuri diferite, dar evidenþiazã ºi
amprenta pe care acesta a lãsat-
o în cultura românã. Exemplifi-
cãm prin titlurile articolelor:
Români celebri în strãinãtate...,
Alexandru Busuioceanu (Geor-
geta Filitti); Patos ºi Moarte:
Alexandru Busuioceanu (Virgil
Ierunca); Alexandru Busuiocea-
nu (N.I. Herescu); In Memoriam
– Alexandru Busuioceanu (Mir-
cea Popescu). O altã secþiune a
revistei este intitulatã Scriitorul

Alexandru Busuioceanu ºi este
un bun prilej pentru cititorul de
astãzi sã facã cunoºtinþã cu talen-
tul literar al lui Al. Busuioceanu,
aºa cum s-a manifestat el în poe-
zie (despre care Emil Cioran
spunea cã este „de o muzicalita-
te irezistibilã”), în activitatea de
traducãtor, în eseuri ori în me-
morabile pagini de jurnal.

În cel de-al 13-lea numãr al re-
vistei Antilethe este adusã în
prim-plan personalitatea lui N.I.
Herescu, profesor, scriitor, savant
recunoscut în lumea ºtiinþificã de
ieri ºi de astãzi, dar mai puþin de
cãtre iubitorii de culturã din pre-
zent. Ca ºi în cazul celorlalte nu-
mere, revista se deschide, dupã
Argument, cu rubrica Mozaic por-

Gabriel Adam recompu-
ne figura adolescen-
tului ºi tânãra lui silu-

etã, ºtiind prea bine cã e un por-
tret creat de imaginaþie. Unde sã
plaseze atâtea feþe? În ce decor?
Nu putea sã uite cã toatã aceastã
lume a fost azvârlitã în stradã
brutal, forþatã sã plece din case-
le familiale ºi sã îºi caute în altã
parte adãpost ºi mijloace de trai.
Unde? În ce ungher al oraºului?

ªi atunci începeau peregrinã-
rile pe strãzile Bucureºtilor, pe-
regrinãri imaginare în care totul
era surprins în cele mai sensibi-
le detalii, cu o precizie înspãi-
mântãtoare. În cartierul sau mai
bine-zis în ce a fost cartierul sãu
cunoºtea pe dinafarã fiecare
casã, fiecare faþadã, fiecare ar-
bore; limpezi sunt imaginile unor
bulevarde sau cotloanele uliþe-
lor bãtrâneºti ale marelui oraº,
pitoresc fãrã a fi frumos, în
schimb cald ºi apropiat, cu o
personalitate marcantã; oraº
mare, mai ales graþie sufletului
sãu puternic, simþit în ritmul zgo-
motelor, în miºcarea strãzilor, în
pasul încrezãtor al trecãtorilor.
Nopþile lui Gabriel Adam sunt
populate cu arborii, pietrele, ca-
sele vii în mintea lui, ca ºi feþe-
le oamenilor. Tuturor le ducea
dorul. (vol. I, p. 160)

***
Doamnei-Mamã nu i-au plãcut

niciodatã strãinii, cu atât mai
mult, acum, exilaþii; puþin spus cã
nu-i place de ei: îi detestã. Din
mai multe motive. Având, ca toa-
tã lumea, idei despre politicã, pe
cât de vagi, pe atât de bine înfip-
te, ea credea cu încãpãþânare cã
indivizii ãºtia compromit sigu-
ranþa bietei noastre Franþe. Mai
are, acesta fiind alt aspect, un
punct de vedere de ordin social
faþã de care se arãta mai mult de-
cât sensibil: cei mai mulþi dintre
„indivizii ãºtia” sunt prost îm-

 N. I. HERESCU

agonie fãrã moarte
(fragment)

încaseze subsidiile aferente. I s-
a râs în nas, cu milã. Atunci a fost
cãlãuzit cãtre o tabãrã pusã în sluj-
ba debililor mintali, una din ace-
le minunate realizãri care ono-
reazã umanitatea europeanã, cum
ar fi Crucea Roºie ºi alte cruci
de felurite culori, care aduc gra-
ve ofense Crucii, pur ºi simplu.
(vol. II, pp. 20-22)

***
Principiul meu este cã toate

fiinþele omeneºti, dar absolut
toate sunt egale, indiferent de
rasa de care þin, de culoarea pie-
lii. Dacã nu au evoluat în mod
egal, dacã nu s-au civilizat egal,
este altã istorie ºi comportã alte
probleme. În principiu, toate po-
poarele ar fi îndreptãþite sã se
bucure de aceleaºi drepturi. De
aceea, adresându-mã Occidentu-
lui, eu îi spun cã pielea unui po-
lonez, a unui ungur, a unui bul-
gar, a unui român valoreazã cât
pielea unui francez, englez, ger-
man, italian. Un francez de alt-
fel, draga Patrice, un mare fran-
cez iubit de noi amândoi cu pa-
siune – îl numesc pe Montaigne
–  a scris: „Îmbrãþiºez un polo-
nez, cum îmbrãþiºez un fran-
cez.” (vol. II, p. 158)

tretistic, unde mari personalitãþi
ale exilului românesc scriu despre
cel care a fost N. I. Herescu, pe
care Mircea Eliade îl numea „ulti-
mul aristocrat al exilului”.

Redãm în continuare titlurile
articolelor incluse în rubrica sus
amintitã: N.I. Herescu – In Memo-
riam (Mircea Eliade); Nicolae I.
Herescu (Mircea Popescu); N. I.
Herescu: un umanist de omenie
(Mircea Popescu). Rãsfoind File
din presa exilului, urmãtoarea
rubricã a revistei, nu se poate sã
nu remarcãm ºi sã nu subliniem,
ºi în acest caz, talentul scriitori-
cesc al celui cãruia îi este dedicat
acest numãr. Poezii ca Rugãciu-
ne, Epitaf, Rondelul Mariei Ama-
lia, Cântec de dor sau Plecare
dezvãluie cititorilor un poet auten-
tic, „hoþ de vise”, care „calcã a
Dumnezeu”, ºi se înþelege bine,
ca între confraþi, cu Virgiliu, Hora-
þiu, Catul, Ovidiu, dupã cum îl ca-
racteriza Mircea Popescu.

De asemenea, deosebit de in-
teresante sunt articolele, studiile
ºi eseurile care poartã semnãtura
lui N.I. Herescu. Dintre acestea,
amintim pe cele care au ca temã
limba românã: Scrierea limbii
române, publicat în revista În-
dreptar din noiembrie 1952, în
care remarcãm o privire criticã
asupra principiului etimologic,
precum ºi pertinente observaþii
cu referire la preluarea unor
semne ortografice din limba
rusã (i scurt) ºi Despre turcirea

limbii române, publicat în nu-
mãrul din ianuarie 1953 al ace-
leiaºi reviste, în care se împle-
tesc majestuos erudiþia, ironia ºi
tonul pamfletar.

Cele douã numere ale revis-
tei Antilethe pe care le-am pre-
zentat sumar aici reuºesc sã schi-
þeze adevãrate minimonografii
(având în vedere spaþiul alocat
într-o revistã) ale personalitãþii
celor doi scriitori români din
exil, Alexandru Busuioceanu ºi
N.I. Herescu.

De altfel, acesta este ºi rolul
asumat al revistei Anthilete, de
a aduce în faþa cititorilor de as-
tãzi marile personalitãþi ale exi-
lului românesc, pentru cã, aºa
cum se aratã în Argumentul re-
vistei, „Este o datorie a fiecãrei
þãri sã-ºi cunoascã în integrali-
tate cultura, sã-ºi întregeascã pa-
trimoniul cultural cu tot ceea
ce-i aparþine, indiferent de lo-
cul geografic unde a fost creat.
Iar literatura (cel puþin cea scri-
sã în limba românã) nu mai poa-
te fi trecutã cu vederea ºi trebu-
ie sã aparþinã în totalitate isto-
riei noastre literare. Motivaþia
recuperãrii o aflãm nu numai în
calitatea operelor create în timp
dincolo de graniþele þãrii, dar ºi
în necesitatea cunoaºterii a cât
mai multor aspecte care sã com-
pleteze spiritualitatea noastrã”.

 Camelia Zãbavã

brãcaþi, nu ºtiu sã se impunã prin
þinutã ºi comportament, nu îºi su-
pravegheazã limbajul, îºi arogã
libertãþi nepermise, într-un cu-
vânt, îi „proletarizeazã fata”.
Aversiunea a crescut pânã-ntr-atât,
încât simandicoasa doamnã ajun-
sese sã nu mai poatã suferi nimic
ce i-ar aminti de ei, atunci când
ºi-a dat seama cã Sibylle fãcuse
pasiune pentru „indivizii ãºtia”.
Numai asta mai lipsea. Chiar cã
era culmea!

La început nici Sibylle nu arã-
ta vreun interes faþã de exilaþi,
ºi nici simpatie. Nepãsãtoare
din fire, lacomã de plãceri ºi de
bucurii ar fi fost de neînþeles ca
aceºti oameni triºti, cu feþele
supte de lipsuri ºi griji sã o fi
atras în vreun fel. Când Ana Sa-
vin îi vorbise pentru prima datã
de tovarãºii ei de suferinþã a reac-
þiona cu brutalitate împotriva lor:
„Ia mai scuteºte-mã cu þãrãnoii
ãºtia! Toþi sunteþi niºte târâie-
brâu; da, da! asta sunteþi, niºte
târâie-brâu.” Relaþia ei cu Ga-
briel Adam a început în împreju-
rãri nefericite. (vol. II, p. 7)

***
Vezi, Sibylle, deveni el mai ex-

plicit, lumea actualã este împãr-
þitã în douã; aceste douã pãrþi
merg fiecare pe altã cale, obliga-
toriu paralele, aºa cã ºi vieþile lor
sunt paralele. Pânã ºi felul cum
s-a efectuat împãrþirea este dublu.
O data, avem marea împãrþire a
Europei, o ºtim cu toþii: cele douã
Europe care trãiesc în acelaºi
timp ºi în acelaºi spaþiu cu o exis-
tenþã total diferitã, de parcã s-ar
afla pe douã planete fãrã nicio le-
gãturã între ele sau la distanþã de

secole. Altã împãrþire este la sca-
rã mai redusã; mulþi o ignorã ca
mai puþin frapantã; este împãrþi-
rea operatã aici, în Occident, în-
tre localnici ºi fugari. Aceste douã
luni trãiesc vieþi complet diferi-
te, împreunã, pe acelaºi pãmânt ºi
în acelaºi timp. O datã în plus vie-
þile lor sunt paralele. Ne-ar tre-
bui un Plutarh, un Plutarh pe de-
a-andoaselea care sã scrie despre
aceste vieþi paralele: voi fiind ro-
manii, noi grecii. (vol. II, p. 19)

***
Experienþa ne aratã cã împãr-

þirea exilaþilor în trei categorii nu
depinde nici de calitãþile, nici de
capacitatea fiecãruia, ci de legi
complexe, de cele mai multe ori
de ordin interior ºi, aparent, lip-
site de coerenþã. Cel mai semni-
ficativ ar fi cazul lui Miºu Capra:
bãrbat la patruzeci de ani, solid,
fãrã sã fie gras, înalt, cu privire
deschisã ºi pãrul vâlvoi. Ce îi lip-
seºte? Totul, cu excepþia curaju-
lui ºi a caracterului. A fost cãpi-
tan activ în armata românã. Cât a
þinut rãzboiul, a luptat: la început
de partea nemþilor, împotriva ru-
ºilor – ºi a ajuns pânã la Stalin-
grad; apoi, cu ruºii împotriva
nemþilor – cu unitatea lui a atins
vârfurile munþilor Tatra din Ce-
hoslovacia. Oriunde s-a bãtut ca
un leu, fãrã sã ocoleascã perico-
lele, de aceea a ºi fost decorat.
L-au decorat la început nemþii,
apoi ruºii; ordinelor „aliaþilor” au
venit sã se adauge decoraþiilor ro-
mâneºti, singurele pe care le pur-
ta. În timpul rãzboiului nu a înþe-
les prea bine cum stau lucrurile,
dar, ofiþer activ fiind, asculta or-
dinele superiorilor în grad, ale

conducãtorilor de atunci ai þãrii,
ale regelui; lor le revenea rezol-
varea problemelor de conºtiinþã.
Trãind într-o lume de eroi, era
departe de el gândul cã politica
presupune ºi ecuaþii de ordin
moral. Om de omenie, nu gusta
ororile rãzboiului ºi, pe cât i-a
stat în putinþã, a ocolit comiterea
lor. Dar acesta era rãzboiul, iar el,
fiind soldat, ce ar fi putut face?
Numai când au fost încheiate os-
tilitãþile ºi pacea reinstalatã, i-a
fost dat sã asiste la situaþii neîn-
tâlnite pe vreme de rãzboi. Abia
atunci i s-au deschis ochii ºi ini-
ma s-a revoltat. Nemaiputând sã
lupte, ºi-a pãrãsit þara. Nu de fri-
cã, desigur. Pe atunci era convins
cã jumãtate din Europa, rãmasã
liberã, nu va tolera ca cealaltã ju-
mãtate sã se întoarcã la vremuri-
le de sclavie, de mult apuse. El
crezu, cã aºa cum s-a întâmplat ºi
în celelate rãzboaie, vor fi ridi-
cate unitãþi de luptã formate din
oamenii þãrilor cotropite, care se
doreau eliberate. ªi a plecat, spe-
rând cã o va lua de la capãt cu lup-
ta. El, cãpitanul Miºu Capra, cu
pieptul acoperit de decoraþii ro-
mâneºti, nemþeºti ºi ruseºti, voia
sã se încaiere din nou cu ruºii, dar
acum de partea francezilor ºi a
englezilor. Odatã ajuns în lumea
liberã, s-a interesat unde se gã-
seºte cel mai apropiat centru de
înrolare; i s-a râs în nas. Mai mul-
te zile rãtãci pe strãzi, fãrã nici
un rost, fãrã proiecte, fãrã idei. A
fost considerat beþiv ori bolnav,
bântuit de vedenii. Revenindu-ºi,
se interesã de adresa celei mai
apropiate Caserii, însãrcinate cu
eliberarea drepturilor bãneºti re-
zervate refugiaþilor. Se aºtepta sã
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Amprente ºi voci, volu-
mul al II-lea, de Florea
Firan (apãrut la Editura

Scrisul românesc, Craiova, în
anul 2021), continuã periplul re-
velãrii valorilor literare ºi cultu-
rale azi, pornind din perenitatea
lor clasicã (cu evocarea lui Mihai
Eminescu, Alexandru Macedon-
ski sau Lucian Blaga chiar) dar ºi
a scriitorilor contemporani ºi mai
ales a celor care s-au reîntors la
vatrã din exilul impus de regimul
totalitar.

Ce este de remarcat la aceste
studii este vasta ºi precisa docu-
mentare din partea cercetãtoru-
lui, dar ºi rãspunderea fireascã
din partea criticului ºi istoricului
literar la nevoia de a recupera din
trecerea ireversibilã a timpului
valori ce spun la fel de mult, sau
chiar mai mult faþã de vremea
scrierii lor, însãºi epocii în care
trãim. Astfel, în lectura lui Lucian
Blaga, autorul inegalabilelor Po-
eme ale luminii ºi al Trilogiei
cunoaºterii, se opreºte la volu-
mul Hronicul ºi cântecul vârste-
lor, publicat în 1965. Asta pentru
cã însuºi marele poet ºi filosof
afirma: „plãcerea de a scrie me-
morialisticã constã în a reorgani-
za în spiritul libertãþii ceea ce des-
tinul a organizat odatã cu con-
strângerea împrejurãrilor”. Desi-
gur, e vorba despre începuturile
creaþiei sale, despre darul fãcut
României Mari, la a cãrei înfãp-
tuire a participat ºi el, cu modes-
tia-i cunoscutã, cu prezenþa fizi-
cã, emoþionatã, iar mai apoi cu
creaþiile sale poetice insolite la
vremea respectivã, dar originale
ºi de neclintit, atunci ºi astãzi ºi
– indiscutabil – întotdeauna.
Evenimentele de la 1 decembrie
1918 îi apãreau tânãrului poet ca
o emanaþie a fiinþei unui popor,

 GEO CONSTANTINESCU

Florea Firan. Amprente ºi voci,
la volumul al II-lea
dupã secole de pregãtiri în ano-
nimatul chiverniselilor gospodã-
riei, dar ºi în tranºee ºi mai apoi
în cancelariile lumii pentru unita-
tea mult visatã. Atunci se unea
geniul individualitãþii sale cu cel
al comunitãþii al cãrei grai îl înãlþa
la culmi nebãnuite prin creaþie.
Prima întâlnire cu românii din pro-
vinciile fostului regat îi apare ca
o sãrbãtoare: „Evident, venisem
de undeva mai spre rãsãrit ºi puþin
mai spre miazãzi, dar tot la mine
acasã, cãci strigãtele erau româ-
neºti ºi femeile foarte frumoase”.

Evocarea lui Mihai Emines-
cu, la „170 de ani de la naºtere”
a stat sub semnul cuvintelor
marelui filosof existenþialist
european, Constantin Noica,
unul din truditorii aducerii la
luminã a operei inedite a Lucea-
fãrului poeziei româneºti: „... nu
de judecat critic, de cãtre noi,
este acum Eminescu, ci de asi-
milat, într-un fel, ca o conºtiin-
þã de culturã de dinãuntrul nos-
tru? de la folclor ºi pânã la ºtiin-
þele pozitive?, devenind astfel
conºtiinþa noastrã mai bunã, sau
poate mustrarea de conºtiinþã a
oricãrui intelectual, care-i vede
necuprinsul, adicã sinteza în-
sãºi”. Ori asta acum, când niºte
„mititei”, orbi ºi surzi la profun-
zimea gândirii ºi expresiei emi-
nesciene, încearcã zadarnic sã le
ponegreascã, cum ar zice însuºi
geniul neamului „...lustruindu-se
pe ei”.

La fel, poetul nostru european,
Alexandru Macedonski este evo-
cat „dupã 100 de ani” atât din per-
spectiva poeziei sale romantice,
cât ºi din perspectiva gazetarului
cultural ºi literar, al conducãtoru-
lui cenaclului ºi al revistei „Lite-
ratorul”, care a dat cele mai înalte
valori ale simbolismului ºi parna-

sianismului românesc, creând pre-
mizele poeziei româneºti interbe-
lice moderniste, de valoare indis-
cutabilã.

Evocând destinul tragic al
poetei ieºene Magda Isanos
(1916-1944) criticul craiovean
concluzioneazã: „Pentru natura,
cu care adesea se confundã, po-
ezia devine imn, Magda Isanos
fiind unul din cei mai autentici
poeþi ai naturii din poezia noas-
trã modernã”.

Dintre „europeni” ºi „univer-
sali”, adicã scriitorii formaþi în
România ºi porniþi spre afirmarea
în limbi ºi culturi de largã circula-
þie, istoricul literar îi evocã pe Paul
Celan, Alina Diaconu (Argenti-
na), Gherasim Luca, Alexandru
Vona, Ilarie Voronca. La fel, pe
scriitorii ºi oamenii de culturã care
au fost nevoiþi sã renunþe la afir-
marea în þarã, ca urmare a mutilã-
rii operei prin furcile caudine ale
cenzurii: Nicolae Balotã, George
Banu, Ion Petru Culianu, Paul
Goma, Gelu Ionescu, Mircea Ior-
gulescu, Bujor Nedelcovici, Pe-
tru Popescu, Sanda Stolojan, Ni-
colae Stroescu Stâniºoarã, Dumi-
tru Þepeneag, Dorin Tudoran,
Ion Vianu.

Analizând opera Hertei Müller,
scriitoare de limbã germanã din
Banat, care emigrând în R.F.G.
a obþinut Premiul Nobel pentru
literaturã în 2009, Florea Firan
cautã firele nevãzute ale spaþiu-
lui românesc multilingv din cre-
aþiile autoarei, ecourile cuvinte-
lor româneºti în care s-a format,
ºi care au contribuit în felul lor
la geneza operei în limba germa-
nã. Astfel, autorul preia proprii-
le mãrturisiri ale laureatei, care
continuã sã aibã legãturi cu þara
natalã, cu cultura de aici, cu cei
ce-i urmãresc destinul în þara de

adopþie. Afirmã scriitoarea:
„Spre deosebire de germanã, cu-
vintele româneºti fãceau ochii
mari atunci când, fãrã sã vreau,
ajungeam sã le compar cu cele
germane. Întortochelile lor afu-
risite erau voluptoase, obrazni-
ce ºi tulburãtor de frumoase”.
Deºi nu a scris în românã „...bine-
înþeles cã româna se amestecã
mereu în ceea ce scriu, fiindcã a
prins rãdãcinã în privirea mea”
lãmureºte autoarea cititorii ro-
mâni. Dacã am adãuga ºi periplu-
rile Hertei Müller prin Germa-
nia împãrtãºind conferinþe despre
privighetoarea folclorului româ-
nesc, Maria Tãnase, pentru care
autoarea germana are un cult,
înþelegem ceva din substratul au-
tentic românesc al scrierilor lau-
reatei Premiului Nobel.

Un înalt exemplu moral ne
furnizeazã culegerea de artico-
le Amprente ºi voci, II, al scrii-
torului ºi cercetãtorului Florea
Firan, evocându-l pe Remus Rã-
dina, „un simbol al luptei împo-
triva comunismului”. În opera sa
memorialisticã Testamentul din
morgã, celebrul luptãtor aratã
momentul trezirii la realitate, în
1946, când refuzã sã mai facã parte
din cadrele armatei deturnatã de
la scopurile sale fireºti, de apãra-
re a þãrii. Afirmã autorul memorii-
lor: „Eram la vârsta când viaþa nu
conteazã mai mult decât adevã-
rul”. Nãscut în 1924, absolvent
al ªcolii de ofiþeri activi de la Târ-
goviºte în 1945, la un meeting
electoral la care se fãcea propa-
gandã agentului sovietic Emil
Bodnãraº în rândurile armatei,
tânãrul ofiþer îºi exprimã dezacor-
dul cu politica ruseascã de pe
poziþii de forþã din România ºi
demisioneazã din armatã: Afirmã
el în cartea sa: „În salã domnea

o atmosferã apãsãtoare. Dar o
imensã bucurie punea stãpânire
pe sufletul meu, bucurie care sfi-
da primejdiile care mã aºteptau.
Clipa aceea, în care am aruncat
cãtuºele sufletului în faþa celor
ce profanau idealurile mele de
român ºi militar, avea sã-mi hotã-
rascã întreaga viaþã”.

Din 1949 este arestat de pe
bãncile Facultãþii de Drept  ºi în-
chis pentru 5 ani din care  petre-
ce câþiva la muncã silnicã la Ca-
nal, în lagãrul de la Poarta Albã.
Dupã 1956 este din nou arestat
ºi se mai adaugã încã patru ani în
închisorile comuniste iar în 1974
se întâmplã acelaºi lucru. În 1977
emigreazã la Paris unde participã
activ la dezvãluirea esenþei co-
munismului în România ºi în þãri-
le din estul Europei, abandonate
dupã cel de-al doilea rãzboi mon-
dial de marile puteri democrate.

Dintre rapsozii legaþi de litera-
tura folcloricã este evocatã Ma-
ria Tãnase, iar dintre cei ce valo-
rificã muzical lirica cultã, Tudor
Gheorghe.

Având în vedere aceste com-
plexe evocãri, în care opera crea-
torilor de literaturã ºi culturã este
vãzutã ºi prin biografia ºi condui-
ta moralã a autorilor lor, Amprente
ºi voci II completeazã în mod feri-
cit întâiul volum prezentat de noi
în coloanele revistei „Mozaicul”
ºi aºteptãm cu nerãbdare cel de-
al treilea volum, la aceeaºi tem-
peraturã a documentãrii ºi infor-
maþiei, care se aflã sub tipar.

un manual introductiv în viaþa de zi cu zi a studentului
Sorin-Mihai Grad s-a

nãscut în 1979 la Satu
Mare ºi a publicat poe-

zii, proze, recenzii ºi alte texte în
românã ºi englezã în mai multe
(e-)reviste culturale din þarã ºi din
strãinãtate, obþinând diverse pre-
mii la concursuri literare. A publi-
cat volumele SUROGAT [poere-
zii] (Herg Benet Publishers,
2010) ºi Outsider [poerezii]
(Aius, 2016). Texte semnate de el
au apãrut în câteva antologii de
poezie ºi prozã ºi a contribuit la
experimentele literare „Before a
National Anthem” (coordonat de
Irina Botea) ºi „De ce miros per-
delele” (iniþiat de ªtefan Cara-
man). Dupã studiile de matemati-
cã la Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca, Sorin-Mihai
Grad a urmat un masterat în do-
meniu în cadrul unui parteneriat
cu Universitatea Tehnicã din
Chemnitz (Germania), în cadrul
cãreia a activat în perioada 2001-
2017 ºi unde ºi-a susþinut în 2006
doctoratul în matematicã, comple-
tat în 2014 cu o abilitare. În pe-
rioada 2017-2018 a fost profesor
invitat la Institutul de Matemati-
cã al Universitãþii din Leipzig
(Germania), iar în prezent este in-
vestigator principal al unui pro-
iect de cercetare în cadrul Fa-

cultãþii de Matematicã a Univer-
sitãþii din Viena (Austria). A pu-
blicat peste patruzeci de artico-
le ºtiinþifice de matematicã pre-
cum ºi douã cãrþi de specialita-
te la Springer-Verlag. Este co-
fondator ºi editor al e-revistei
culturale EgoPHobia (www.e-
gophobia.ro) ºi a fost colabora-
tor al e-revistei culturale Argos.
Informaþii despre activitatea sa
literarã pot fi gãsite pe www.
smg.egophobia.ro. Romanul sãu
de debut, Camera 66(6) a fost

publicat în 2018 la editura Crux
Publishing.

Camera 66(6) este, de fapt,
o camerã de cãmin studenþesc
dintr-un Cluj prins între milenii (ºi
care nu bãnuia cât de cool va
deveni peste ani) se povesteºte
pe ºase voci care uneori se con-
fundã între ele, în discuþii spu-
moase, care te vor face sã fii un
om mai vesel ºi sã vrei sã-þi retrã-
ieºti studenþia. Prea cuminþi pen-
tru un asemenea loc ºi prea ne-
serioºi pentru ce avea sã-i aºtep-
te dupã facultate, cei ºase loca-
tari din Camera 66(6) dezbat
problemele lumii din unghiuri la
care nu se gândesc nici ei, fãrã
teamã de tabuuri sau (in)corecti-
tudini politice.

Sorin-Mihai Grad este tipul
intelectualului acerb, nonconfor-
mist, ce nu îºi poate repudia idei-
le în spatele stilului. Romanul sãu
Camera 66(6) mi-a trezit un sen-
timent de familiaritate naþiona-
lã. Dacã un cititor strãin ar pune
mâna pe acest roman, nu ar putea
înþelege particularitãþile fãrã o
serie de explicaþii de rigoare ale
societãþii ºi culturii româneºti de
dupã comunism. Ceea ce m-a
impresionat la acest roman au
fost dialogurile personajelor pli-
ne de viaþã ºi îmbinate cu inte-

lectualismul ºi umorul cel mai
fin „– Iar mileniul trei va fi reli-
gios sau nu va fi deloc” „– Ce??”
„– Marlaux a spus-o, nu eu.” „Era
ºi de mirare cã unul ca tine, Car-
tofule, sã coacã aºa ceva”. Ceea
ce dã într-adevãr veridicitatea
cãutatã de orice cititor este na-
turaleþea ºi stilul liber al autoru-
lui. Cine nu ar aprecia umorul cla-
sic românesc din fraze precum
„Bã Nae, are ºi medicina limite-
le ei. Gândeºte-te cum era sã îl
poatã salva pe Eminescu. Mai
scria vreo mie de poezii” „Da, ºi
bãgau încã o orã de românã pe
sãptãmânã la liceu ca sã i le stu-
diem”. Romanul te duce într-o
altã lume, ascunsã de multe ori
publicului, uitatã de prea mulþi
dintre noi, sau prea puþin explo-
ratã de alþii – cea a studenþiei.
Mulþi dintre cei care au citit sau
vor citi acest roman se vor regãsi
în pasaj dupã pasaj, în dialog dupã
dialog pânã când îºi vor aduce
aminte de fiecare zi a anilor de
studenþie. Aº putea numi roma-
nul chiar un manual introductiv
în viaþa de zi cu zi a studentului.
Pe de altã parte, este observabilã
o temã ce pare cã se ascunde la
fiecare pas, în spatele fiecãrui
dialog – morala ºi religiozitatea.
Dialoguri încãrcate de blasfemie,

alteori de ironie, toate acestea se
împletesc într-un sistem propriu
al cãrþii. Fiecare dintre persona-
je este conturat atât de bine încât
cititorul poate recunoaºte în fie-
care câte o tipologie aparte. Am
fost surprins de stilul direct al au-
torului. Uºurinþa folositã în abor-
darea unor subiecte precum se-
xul sau blasfemia mã duce total-
mente cu gândul la o gândire de
tip anarhic, în care arde constant
o revoltã împotriva normelor
sociale. Pot compara stilul mo-
dern, neîmpovãrat de reguli pre-
definite al autorului ºi volatilita-
tea gândirii sale cu subiectele
unor lucrãri precum Romanul
adolescentului miop de Mircea
Eliade sau Pe culmile disperã-
rii de Emil Cioran. O introspec-
þie în gândirea autorului ne aratã
un puternic accent al intelectua-
litãþii româneºti interbelice con-
jugat cu fervoarea adolescenþei.
Indiferent de vârsta sau studiile ci-
titorului, este imposibil ca aces-
ta sã nu se recunoascã între pagi-
nile acestui roman. Aº descrie
acest roman drept o enciclope-
die a trãirilor personale, ce inspirã
o puternicã pofta de viaþã.

 Mihai Pavel
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Volumul de poeme al
Anei Paraschivescu,
intitulat Între un coº-

mar ºi o fotografie frumoasã,
publicat în 2020 la Editura bu-
cureºteanã Casa de Pariuri Li-
terare, este dedicat poetei Nora
Iuga, cea care semneazã, în linii
uneori apãsate („Ana care a supt
laptele poeziei din propriul ei
sân...”), ºi o extravagantã post-
faþã.  În ea, cunoscuta poetã,
printre reflecþiile intenþionat
ºocante ºi care nu au nici o le-
gãturã cu volumul analizat („Va-
lul vine din urmã, ne înghite cu
totul, ne scoate din toropeala
cearºafurilor apretate, de sper-
ma ºi de voma noastrã vãrsate ca
un lighean de lãturi asupra puiu-
lui de liliac, visând lângã uºa din
spatele blocului, unde roiesc ºo-
bolanii”...), se referã mai mult la
sine, invocând, în „parantezã”,
amintiri duioase („Când am des-
coperit prima datã un poem în
limba germanã scris de Robert
Gabriel Elekeº...”, sau... „mi-a-
duc aminte de un bãiat frumos ºi
foarte deºtept, pe care l-am cu-
noscut cândva într-un liceu oare-
care...”), teoretizeazã ºi dã sfa-
turi utopice („Un poet plãtit
pentru ce publicã este o abstrac-
þiune. De-asta poezia, trebuie sã
recunoaºteþi, dragi poeþi nãscuþi
ºi nu fãcuþi, e o stirpe nobilã pe
ducã, la fel ca monarhiile aces-
tei lumi... refugiaþi-vã în Peºte-
rile de la Altamira ºi aºteptaþi un
Potop în care trierea lãsaþi-L pe

când simplitatea dã cu plus
El sã o facã, nu pe Noe!”), recu-
noscând în final ºi postfaþatoa-
rea cã este „alãturi cu drumu”.
O asemenea prezentare fãcutã
unui poet debutant, fireºte, nu-l
ajutã prea mult. Dimpotrivã, îi
face deservicii, deºi, Nora Iuga
gãseºte în poeziile Anei Paras-
chivescu ºi incontestabile me-
rite. Dar ºi pe acestea, puþine, le
pune în dungã, parcimonios („La
pag. 28-29, Ana e o poetã gro-
zavã...”). De ce indicã numai
aceste pagini, când întregul vo-
lum este admirabil? ªi de ce sã
fie îndoit, ca o tãrie cu apã chioa-
rã, în aceeaºi propoziþie elogiul
adus, printr-o altã inutilã ºi co-
munã teorie?

Ana Paraschivescu a absolvit
Facultatea de Litere ºi Istorie din
Craiova, în 1999, urmând dupã
aceea ºi cursurile unui masterat
tot la Universitatea craioveanã.
Este profesoarã de limba ºi lite-
ratura românã la Colegiul Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” din
Craiova. A publicat grupaje de
poezie ºi cronici literare în re-
viste precum „Neuma”, „Ateneu”
ºi „Mozaicul”. A frecventat ºi a
citit poeme la cenaclurile „Mo-
zaicul”, UBB ºi „Al. Macedon-
ski”. În anul 2019, a participat la

un concurs literar desfãºurat în
cadrul Festivalului Internaional
„Tudor Arghezi”, secþiunea gru-
paj de poezii, unde a obþinut pre-
miul al III-lea.

Ana Paraschivescu este o vo-
ce puternicã ºi inconfundabilã în
peisajul poetic craiovean. În uni-
versul poeziei sale, aparent sim-
ple, trebuie sã fii dispus a intra
fãrã convenþii ºi fãrã aºteptãri
comune. Pentru cã pãtrunzi în
diafane istorii, în miezul fasci-
nant al unor poveºti inedite, în
alveolele unor stãri sufleteºti
alambicate ºi fragile precum o
pãrere. Iatã cât de surprinzãtoa-
re ºi încãrcatã de tragism poate
fi istoria unei banale dimineþi
reci de varã, de exemplu: „Doam-
na Belu fãcea prãjituri/ Nu le mai
ºtiu gustul/ În bucãtãria ei era
soare/ Stãteau pe sud/ Poate de
asta am plâns/ În hohote când a
murit/ M-a luat prin surprindere/
Deºi toatã lumea ºtia/ Cã inima
ei nu mai rezistã/ Eu ºi domnul
Belu/ Ne uitam ca proºtii/ El s-a
hotãrât sã nu-ºi revinã/ Eu am
plecat la ºcoalã/ Era o dimineaþã
rece (poveºti de la bloc).

În credinþa Anei Paraschivescu,
poezia este o reconstrucþie mo-
ralã a lumii, în care poetul tre-

buie sã îºi asume întreaga vino-
vãþie, înãlþându-se astfel pe sine.
Numai aºa putem înþelege poe-
me precum: moartea puiului
de cerb, ciornã sau de-ar fi lu-
mea o þigarã. Iar versul emble-
matic: ,,Mâzgãlind învãþ sã
scriu” devine ,,Mâzgãlind învãþ
sã fiu”, în timp ce lepãdarea de
satana (,,Te-ai lãsat de fumat.
M-am lãsat” (...) ,,Dar de poezie/
Nu Doamne” devine legãmânt
asumat, pentru cã: ,,Pe drum
cresc litere de verde Doamne/ Sã
le culeg/ Culege-le Ana/ Ia ºi tu
pe tine o rochie.”

Fiecare poem are un mesaj, o
rãsucire a înþelesului, o metafo-
rã proaspãtã, iar volumul în între-
gul sãu se citeºte cu voluptate. Nu
dãm alte exemple de poezii, pen-
tru cã am comite o nedreptate
celorlalte. Dãm doar scurte ver-
suri memorabile: ,,Fiindcã sunt/
ªi a fi e un verb tare”, ,,Ai fugit
aºa cum ºi eu fug de mine”, ,,Mã
lupt cu poezia/ O boalã/ O boalã
din pãcate incurabilã”, ,,Sunt ui-
mitã cã oamenii sunt insuficienþi/
La fel ca locurile de parcare”, ,,În
alte dimensiuni exist în versiuni
mai bune”, ,,Cãlãi de luminã îmi
intrã în spate” etc. ªi vã mai invit
sã vizualizaþi o tulburãtoare sce-

 ION MUNTEANU

Anca ªerban, Luna cu un
ochi deschis, Editura Aius, Cra-
iova, 2022

Dupã debutul din anul
2018 cu volumul de
versuri „Cineva din

afara lumii”, tânãra poetã Anca
ªerban revine la începutul aces-
tui an cu a doua carte, „Luna cu
un ochi deschis”, apãrutã tot la
Editura Aius, un volum eteric,
i-aº spune eu, cu o puternicã în-
cãrcãturã suprarealistã. Trãsãtu-
rile acestui suprarealism se dis-
ting în poemele din cuprinsul cãr-
þii prin semnele sale puternic per-
cutante – întoarcerea (inversul),
onirismul, cultivarea unei puter-
nice interiorizãri. Interiorizarea are
atât valenþe feminine, sensibile,
prin modalitatea particularã de
percepþie a lumii, dar ºi o cãutare
a sinelui. Aceastã cãutare a sine-
lui se realizeazã la Anca ªerban,
într-un dublu sens, prin întoar-
cere, dar ºi prin reconstrucþia
poeticã a lumii din jurul ei (de
aici ºi efectul de invers, marcând
de fapt subiectivitatea, iar nu ra-
þionalul).

În prefaþa dedicatã acestei cãrþi,
profesorul ºi scriitorul Cãtãlin
Ghiþã afirmã, vorbind despre per-
sonalitatea poeticã a Ancãi ªer-
ban, cã avem de a face cu o „sen-
sibilitate de extracþie ger-
manicã, amintind de expresio-
niºtii austrieci ºi de intimiºtii
primului romantism, cel de la
Jena”, remarcând o maturizare a
tonalitãþii sale lirice. Eu aº adãu-
ga aici ºi pe Paul Celan, de
exemplu, sau alþi suprarealiºti,
dar, oricare ar fi influenþele sale,
e clar cã trebuie mers spre esen-

 IRINA LAZÃR

„lumina ne face mai puþin umani
decât întunericul”

þa a ceea ce se contureazã în
acest volum.

În momentul de faþã lumea li-
terarã este îmbogãþitã cu o largã
paletã de poezie femininã, foarte
multe dintre autoare mergând
spre o zonã militantã, politicã,
feministã, de sorginte urbanã, cu
accente uneori voit ºocante. Din
acest punct de vedere, e clar cã
Anca ªerban se manifestã în alt
registru, mizând pe interior ºi nu
pe exterior. Sunt explorate com-
ponentele de bazã ale existenþei,
fiinþa, visul, alcãtuirea umanã ºi
natura, organicul, ºi pornind din-
spre aceste zone, se merge, aºa
cum spuneam ºi mai sus, spre o
reconstruire, redesenare, obþi-
nându-se adeseori peisaje de o
stranie frumuseþe. Anca ªerban
nu scrie apãsat, ci deseneazã
contururi. În acelaºi timp, se re-
gãseºte în poezie ca o Alice în
Þara Minunilor, plasându-se un-
deva între marginile copilãriei,
ludic ºi joc.

Volumul „Luna cu un ochi

deschis” marcheazã practic un
soi de devoalare a unei inocen-
þe, ca ºi cum ai încerca sã înlã-
turi vãlul în spatele cãruia se aflã
ceva sacru, ori tulbure, ori insu-
ficient explicat pânã acum. De
altfel, simbolul Lunii ca repre-
zentare a femininului ºi a nopþii
este unul arhicunoscut ºi nu mai
are nevoie de niciun fel de alte
adãugiri. Alãturarea sa însã
„ochiului deschis”, ochiul fiind
la rândul sãu un simbol mistic,
aduce cu sine începutul unei cu-
noaºteri. Cele trei capitole ale
cãrþii sunt intitulate sugestiv –
„Adevãrul ieºit prin piele”, „Tã-
cerea ca formã de relief” ºi „Po-
emele din oglinzi”. Spre deose-
bire de primul volum de versuri,
unde ne mãrturisea: nu m-am
urcat niciodatã pe acoperiºul/
unui teatru de varã/ mai bine
zis nu m-am urcat niciodatã/ pe
acoperiºul vreunei clãdiri, iatã
cã de aceastã datã Anca ªerban
pare sã scruteze „apusurile întu-
necate”. Ca un fel de invocare a
unei muze („Cântã zeiþã mânia
ce aprinse...”) gãsim în deschi-
dere poemul în locul inimii:
vino somnule pâlnie/ mi-am
repetat de câteva ori în gând/
acoperindu-mi ochii cu mâini-
le/ asta-i cheia/ nu mi-am no-
tat data/ voi rãmâne aici rãs-
pund/ sã fim faþã în faþã/ ºi sã
nu-mi fie teamã (...) iar apoi gã-
sim în poemul cutia de lemn ver-
surile: ...vorbim în somn/ e li-
niºte/ nu ne gândim la cubul de
sticlã/ jumãtate de ochi se
îneacã zilnic/ întors/ rãceala
din colacul de salvare/ devine
un moft dacã ºtii/ pereþii din
mine respirã/ aproape cã nu aº

mai vrea/ sã zâmbesc vreoda-
tã (...). Asistãm, aºadar, la indu-
cerea unei stãri de hipnozã poe-
ticã, aºa cum în vremuri mai
vechi stãrile de graþie erau obþi-
nute prin crearea unei anumite
atmosfere, intonarea unor sune-
te, consumarea unor substanþe
etc. Hypnos ºi Thanatos sunt de
altfel, alãturi de Eros, vechi
prieteni ai poeziei: am plecat
într-o cãlãtorie spre mine/ di-
mineaþa oglinda mea e verde/
îmi iese sufletul prin ochi/ ra-
muri de vâsc crude....(...) nu
cred în destin/ cred în obiecte-
le grãitoare/ scoicile sunt re-
velatorii/ca visele conºtiente/
despre care nu vom vorbi (din
poemul dimineaþa spre mine).
În al doilea capitol al cãrþii, po-
ezia se deschide spre exterior,
însã „Lumina lasã urme” ºi prac-
tic în acest clarobscur, penum-
brã, putem zãri diverse contu-
ruri. Enumãr titlurile câtorva
poeme din aceastã secþiune: co-
pac cu ochii închiºi, alge pe zi-
duri, tãcerea ca formã de re-
lief, liliacul de zahãr ars. Ci-
tez din poemul Mâinile reduse
la aºteptare: ...Sunt Alice./

Sunt vidul din tine./ Tot ce nu
poartã nume rãmâne viu./ În-
tr-o zi îþi voi veghea somnul./
ªarpele va plânge focul tãu in-
terior. De asemenea, ºi Gabriel
H. Decuble vorbeºte, în reco-
mandarea sa de pe coperta pa-
tru, referindu-se la poezia Ancãi
ªerban, despre „o întreagã me-
taforicã a luminii selenare, prin
excelenþã o luminã secundã, re-
flectatã de suprafeþele acestui
spaþiu rânduitor sau ale unor mi-
rabile vieþuitoare precum peºte-
le-lunã – martori tãcuþi, maies-
tuoºi, ai unei existenþe la limita
absurdului.” În ultima parte,
„Poemele din oglinzi”, gãsim
acelaºi joc de lumini, multipli-
cat în oglinzi, amintind de teo-
ria platonicianã a ideilor: lumi-
na ne face mai puþini umani
decât întunericul/ ne oglindim
în cioburi/cu ochii închiºi/ ma-
lul se surpã pe dinãuntru/ din-
colo de neliniºte (din poemul
rodul unei scoici), în luminã
vulpile dispar, (...) Oglinda ca
întoarcere/ sã urmãm calea ini-
mii, oricât de adânci ar fi ur-
mele/ înfãºuraþi în mãtase (din
poemul pânã la ultima suflare).

În final, aº vrea sã adaug cã
poezia Ancãi ªerban, o poezie
delicatã ºi oniricã, este în acelaºi
timp o invitaþie ºi o pledoarie pen-
tru onestitate ºi bunãtate, într-o
lume în ale cãrei hotare e greu sã
te cuprinzi. A se sorbi, a se de-
canta alãturi de un ceai verde sau
infuzii de mentã pentru o mai
mare esenþializare.

nã de dragoste: ,,Pe sâni o urmã
de ketchup uscatã/ Ai luat un ºer-
veþel ºi l-ai umezit puternic/ în
gurã mi-ai frecat pielea pânã
m-am excitat/ Un moment de
surprizã nu te aºteptaseºi/ Te gân-
diseºi cã ºi mortul trebuie spã-
lat/ Tãcere þi se pãrea cã aveam
pielea/ Pe care o iubiseºi fãrã sã
fii sigur/ Ai atins urma petei de
ketchup/ Era fierbinte ºi palma a
alunecat peste ea/ Sã fi plecat mai
devreme acum/ Flota mea ar fi
fost intactã…” (o poezie despre)

Ana Paraschivescu  este o
poetã adevãratã.
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Doina Ruºti este o ro-
mancierã de prozã
contemporanã, fiind

apreciatã pentru forþa epicã, pen-
tru erudiþia ºi originalitatea roma-
nelor sale. Dar, înainte de a vorbi
despre opera scriitoarei, este ne-
cesar sã-i cunoaºtem originile.
Scriitoarea se naºte la 15 februa-
rie 1957, la Comoºteni, într-un
loc unde pãrinþii sãi, profesori,
se luptau sã supravieþuiascã în-
tr-o societate îmbibatã în comu-
nism. Sângele ei gãzduieºte strã-
moºi veniþi de la Muntenegru,
turci, evrei ºi în special români
dunãreni. Casa copilãriei ei din
Comoºteni a pãstrat experienþe-
le unei lumi balcanice, adunate
de-a lungul a sute de ani. Doina
Ruºti ºi-a petrecut anii tinereþii
într-o casã cu un trecut bogat în
evenimente, trãsuri, cufere ºi
haine de epocã. Cu toate aces-
tea, lumea de basm a copilãriei
se va sfârºi într-un mod brutal.
Când avea unsprezece ani, tatãl
ei a fost ucis în circumstanþe
misterioase, care nu au fost elu-
cidate nici pânã în prezent.
Aceastã traumã a copilãriei va

scriitorul se naºte din suferinþã
avea douã consecinþe: naºterea
prozatoarei ale cãrei opere sunt
guvernate de poveºti cu fantome,
mistere ºi forþe subterane ºi o
suferinþã care nu va putea fi stin-
sã niciodatã, dupã cum ea însãºi
mãrturiseºte: „Aveam 11 ani când
s-a întâmplat. [...] Asasinarea ta-
tãlui meu a fost ºi este în conti-
nuare o traumã pentru mine. În
toate cãrþile mele, am scris câte
o bucãþicã din povestea care mi-a
fãcut praf copilãria ºi adolescen-
þa. Încã mã chinui sã scriu despre
asta, dar de fiecare datã mã
opresc la un anumit punct.”

Omuleþul roºu (2004) este
primul roman publicat de Doina
Ruºti ºi se naºte din suferinþã,
reprezentând o veritabilã auto-
biografie. Dacã ar fi sã parafra-
zãm romanul de debut al Doinei
Ruºti, am putea spune cã scrii-
toarea a trãit mai întâi senzaþia
descoperirii cyberspaþiului, apoi
a încercat sã o reproducã în lite-
raturã, alternând în mod frecvent
realul cu virtualul într-un verita-
bil melanj care aparþine atât fan-
tasticului, cât ºi epocii contem-
porane. Romanul are un fir epic

simplu ºi va prezenta o lume a
legãturilor – uneori primejdioa-
se –, o lume care va adânci soli-
tudinea oamenilor. Astfel, afiºat
ca o alternativã la real ºi cu un
genom aparþinând fantasticului
de facturã eliadianã, imaginarul
Doinei Ruºti va fi plasat în era
postmodernã a computerelor,
fiind conectat tot timpul la ne-
voia eroinei de a-ºi transcende
sinele, de a gãsi o cale de salva-
re prin comunicare. Încã din in-
cipitul naraþiunii observãm ase-
mãnãrile dintre prozatoare ºi
eroina romanului, profesoara de
limbi clasice Laura devenind ast-
fel o proiecþie cvasibiograficã a
Doinei Ruºti. Prin urmare, moda-
litãþile utilizate de autoare, care
necesitã o atenþie sporitã din par-
tea lectorului, sunt reprezentate
de jocul cu mãºti bazat pe figuri-
le invocate în traseul sinuos al
construcþiei identitare. Laura este
o femeie solitarã,  în miezul vieþii,
redactor al unei edituri, care a
scris o enciclopedie pe care do-
reºte s-o publice în momentul în
care apar diverse lolite care vor
sã-i devinã coautori ºi care des-

coperã Internetul. Astfel, întrea-
ga istorisire a Laurei este, dupã
cum remarcã Roberto Merlo în
prefaþa romanului, „o aventurã în
lumea virtualã, în spaþiul dema-
terializat al comunicãrii on-line
sau în lumea digitalã”.

De asemenea, Laura, în rolul lui
Alice, intrã într-o virtualã Þarã a
minunilor (alazar), plinã de capca-
ne semantice, un veritabil perpe-
tuum mobile, dupã cum spune
Roberto Merlo: „Alazarul, pur
sentiment al uluirii, este un uni-
vers halucinant, convulsiv, ab-
surd, dar ºi coerent ºi real, aºa
cum poate fi doar fantezia, o þarã
a minunilor, electronicã, bizarã ºi
imprevizibilã, în care Laura se
aventureazã, fermecatã ºi obsti-
natã, ca o telematicã Alice.” Tema
principalã a romanului este re-
prezentatã din construcþia unor
povestiri fragmentare, care redau
imaginea întregului Tot, al unei
lumi-palimpsest. Fiecare perso-
naj posedã o biografie care între-
geºte imaginea unui trecut cenu-
ºiu ºi fragmentar: Albert face
parte din generaþia decreþeilor ºi
va deveni creatorul unei lumi ne-

sfârºite de omuleþi roºii; Rufã
este fiul unui securist, care va
excela în violenþele atroce; sin-
gurãtatea Laurei îºi are rãdãcini-
le în drama copilãriei (asasina-
rea tatãlui). Creat din mai multe
perspective ale temporalitãþii,
romanul Doinei Ruºti aduce în
luminã, de la trecutul, în diverse
moment ale debutului secolului
al XX-lea, la prezentul Laurei ºi
al epocii, la viitorul ei, vãzut prin
ochii omuleþului roºu.

 Adrian Badea

Într-o erã a computerelor,
în care diferitele tehnolo-
gii emergente sunt imple-

mentate cu o rapiditate uluitoare,
corespondenþa a devenit un portal
unic pentru o lume care ºtia cum
sã reînvie sufletul în cãderile lui,
care cunoºtea cum sã-ºi împãr-
tãºeascã ºi sã-ºi susþinã priete-
niile, cum sã-ºi mãrturiseascã
tristeþile copleºitoare, învãluite,
nu de puþine ori, în aurã dumne-
zeiascã, dar, mai ales, cum sã rã-
mânã în acel echilibru dãtãtor de
rost, în ciuda depãrtãrii de patria-
mumã. Era o lume stigmatizatã
nu doar existenþial, ci ºi cultural,
de un înverºunat regim totalitar,
aruncatã în vâltoarea unei istorii
personale, proiectatã, ulterior, în
oglinda marii istorii, care s-a lup-
tat pentru demnitatea de a fi ro-
mân ºi pentru a fi acceptatã ºi re-
cunoscutã drept ,,poarta noastrã
de cer” printre popoarele lumii,
ajunse la un nivel superior de ci-
vilizaþie. Un astfel de portal este
ºi cartea Eugen Drãguþescu –
Generozitatea talentului – Co-
respondenþã cu Alexandru ºi
George Ciorãnescu – În vizitã
la Constantin Brâncuºi, ediþie
alcãtuitã ºi îngrijitã de Crisula
ªtefãnescu, o infatigabilã cerce-
tãtoare, iubitoare de autenticita-
te, de adevãr ºi de frumos, care,
prin interviurile sale, destãinuiri
nedeghizate ºi balsamuri pentru
suflet, a conservat, graþie profe-
sionalismului sãu jurnalistic, spi-
rite monumentale ale exilului ro-
mânesc. Motivaþia autoarei de a-l
alege pe pictorul ºi graficianul
Eugen Drãguþescu este îndrep-
tãþitã nu doar prin prisma necu-
noaºterii acestuia în þarã, ci ºi prin
maniera în care întâlnirile-docu-
ment ale acestuia cu Brâncuºi
aduc un plus de luminã asupra
sculptorului-titan, revelându-ne
Esenþa din om, precum ºi valori-
le ce au dat sens vremurilor.

Ancorat într-un prezent al
confesiunii, Eugen Drãguþescu,
un homo duplex al unei realitãþi
trãite prolific din punct de ve-
dere artistic, a închegat, prin

dãruirea rostirii ºi a rostuirii noastre în lume

aceste epistole, punþi de lumi-
nã, menite sã captureze fresca
unei epoci ºi a o împlânta în ne-
uitare. Din paginile cãrþii se naº-
te un fel de jurnal al unei exis-
tenþe ce se deruleazã parcã în
imagini, tributare celor douã
cicluri ale creaþiei artistului:
desenul liber ºi ilustraþia de car-
te, recompunând, aidoma balan-
sului între expresivitatea abs-
tractã ºi graniþele figurativului,
un mod de a fi ºi, îndeosebi, un
mod de a vieþui, pe de o parte,
ca subtil observator la spectaco-
lul lumii, iar, pe de altã parte,
reconfigurând un transfer de ex-
perienþe în imagini ce însoþesc
cuvintele ºi amplificã gândurile,
izvorâte, uneori, din cãldura sen-
timentelor, alteori, din sincerita-
tea debordantã sau din neputinþa
de a rãzbi la luminã, împiedicat
fiind de intricatele iþe ale vieþii
sau de ignoranþa semenilor.

Eugen Drãguþescu a generat,
prin punerea pe hârtie a stãrilor
ºi a manifestãrilor sale, enclave
de emoþii, extrase dintr-un traseu
ontologic presãrat cu încercãri
subordonate unui restitutio in
integrum, din dorinþa de a recu-
pera prin artã, atât cât era posi-
bil, lumea pierdutã, ivitã odatã cu
ireversibilul, pentru el, drum al
exilului. Într-o scrisoare adresa-
tã lui George Ciorãnescu, din 9

ianuarie 1984, remarcãm, prin-
tre rândurile dedicate sãnãtãþii
sale precare ºi pierderii origina-
lelor unor desene din ediþia ilus-
tratã a povestirilor lui Andersen,
suferinþa sa sufleteascã referi-
toare la soarta neamului din care
s-a izvodit ºi a românului sur-
ghiunit: „Cu o îmbrãþiºare dra-
gului meu prieten Petru Iroaie,
care pentru mulþi ani de zile
scurte ale vieþii noastre pe acest
pãmânt mi-a încântat ºi îmbo-
gãþit clipe de neuitat rãscolind
folclorul românesc ºi gãsind
rãspuns de la biologie ºi pân’
la filosofie în traiul nostru greu
ca „vai de el”. În þara noastrã
care ne-a adãpostit în ea; ºi
dincolo de ea, în „nenorocul de
a fi români”, cum spune M. Elia-
de...” Identificãm în aceastã
tristeþe a exilaþilor o cheie ofe-
ritã cititorului de a deschide uºa
adevãratei istorii ºi de a cãuta

drumul care, deºi s-a vrut a fi dus-
întors, pentru mulþi dintre ei a
rãmas doar un drum cu sens unic,
ce le-a oferit un timp modelator
ºi, totodatã, posibilitatea de a se
salva prin creaþiile lor.

Destãinuirile graficianului ºi
ale celor doi literaþi reprezintã cãi
de repunere într-o ordine a fires-
cului calitãþii, ºi nu a cantitãþii,
surprinzând receptorul cu parcur-
sul unei veritabile ºi minuþioase
transformãri, ce implicã muncã,
neliniºte interioarã, urcuºuri ºi
coborâºuri inerente evoluþiei fi-
inþei, în care semnificativul se ar-
monizeazã cu talentul ºi cu entu-
ziasmul unor spirite purtãtoare de
frumos, de generozitate, de inte-
gritate, de o verticalitate cu rãdã-
cini adânci, precum bradul car-
patic. De altfel, criticul ºi istori-
cul literar Nicolae Florescu, cel
care a adus ,,acasã” literatura exi-
lului românesc, a menþionat fap-

tul cã „atitudinea intelectualã a
emigraþiei româneºti anticomu-
niste este caracterizatã de ones-
titate ºi demnitate, ambele trã-
sãturi izvorâte dintr-o conºtiin-
þã a reprezentativitãþii naþiona-
le.” (Menirea pribegilor)

Dorinþa de a recupera valori-
le culturale ºi de a le integra în
universul cultural românesc re-
prezintã pentru autoarea acestui
volum piatra de temelie a cunoaº-
terii noastre ca neam greu încer-
cat, dar capabil sã creeze opere
durabile. De fapt, acest demers,
ce aduce limpezime asupra unor
personalitãþi marcante ale exilu-
lui, ar trebui sã devinã pentru
posteritate fundamentul unui
edificiu educaþional de nezdrun-
cinat atât din punct de vedere
spiritual, moral, cât ºi din perspec-
tiva laboriosului proces creator.

 Daniela Dad
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Personalitate culturalã
complexã a Craiovei ul-
timilor 50 de ani, uni-

versitarul Toma Grigorie publi-
cã o carte remarcabilã,  „Focuri-
le lui Hefaistos” (Craiova, Edi-
tura Aius, 2020). Sub acest titlu
cu incidenþe interpretative mito-
logice stã o întreprindere de cri-
ticã literarã. Poziþionarea chinui-
toare a criticului în actul herme-
neutic este similarã suferinþelor
lui Hefaistos. În plus, se susþine
cã literatura „poate trezi în spiri-
tele noastre focuri diversificate
ºi antinomice” (p. 6). Critica ºi
literatura sunt un creuzet. De alt-
fel, trebuie s-o spunem, aceastã
metaforã acoperã generic întrea-
ga operã literarã (poezie, teatru,
criticã ºi istorie literarã) ca ºi tra-
ducerile autorului. Ba, mai mult,
este imaginea întregii vieþi a
acestuia. Toma Grigorie îºi trã-
ieºte destinul cu fervoare ºi se-
meþie. Arde pentru fiecare idee
poeticã, idee criticã, idee drama-
ticã. Este un scriitor care se con-
sumã în opera sa. De aceea,
scrierile sale sunt impregnate de
entuziasm, trãirea destinului, se-
riozitate, conºtiinþa singurãtãþii
spiritului creator.

Volumul de faþã constituie o
antologie-bilanþ cu unele revi-
zuiri a principalelor contribuþii

 ªTEFAN VLÃDUÞESCU

Toma Grigorie: creuzetul criticii literare

de criticã ºi istorie literarã pu-
blicate anterior în reviste precum
„România literarã”, „Luceafãrul”,
„Ramuri”, „Cultura”, „Viaþa ro-
mâneascã” º.a. Sunt examinaþi
peste 100 de autori ºi sunt puse
în evidenþã, aºa cum se precizea-
zã, „în special punctele lor de re-
zistenþã” (p. 5).

Cartea se structureazã în trei
secþiuni. Capitolul I se intitulea-
zã „Relecturi din clasici” ºi se
centreazã „pe marii clasici ºi pe
clasici ai literaturii române”,
precum I. H. Rãdulescu, Mihai
Eminescu, Ion Creangã, Titu
Maiorescu, I. L. Caragiale, Ioan

Slavici, Alexandru Macedonski,
Nicolae Iorga, Tudor Arghezi,
Lucian Blaga, George Cãlines-
cu, Urmuz, Constantin Brâncuºi.

Sunt puse în evidenþã cu scru-
pulozitate elementele fundamen-
tale ce articuleazã publicistica
dramaticã ºi publicistica politicã
ale lui Mihai Eminescu. De rele-
vanþã este studiul intitulat „Emi-
nescu ºi canonul literar al epocii
sale” în care sunt sintetizate opi-
niile indirecte ºi directe ale poe-
tului nostru naþional referitoare
la unii dintre canonici ai literatu-
rii române din primele trei pãtra-
re ale secolului al XIX-lea.

Meritorii sunt cercetãrile de-
spre corespondenþa lui Ion
Creangã ºi I. L. Caragiale. Cele
mai bune studii ale acestui capi-
tol de circa 120 de pagini, repre-
zentând cam un sfert din volumul
de 552 de pagini, sunt cel despre
psalmii lui Alexandru Macedon-
ski, cel despre poetica lui G. Cã-
linescu, cel despre „Pamfletarul
Arghezi” ºi cel despre „religio-
zitatea  poeziei argheziene”. In-
teresant este articolul „Brâncuºi,
scriitor moralist”.

În aceastã secþiune se pot con-
stata liniile directoare ale siste-
mului interpretativ al criticului
Toma Grigorie: atenþia flexibilã
la cunoaºterea ºi contemplarea

adusã de operã, descrierea pro-
filului creator al scriitorului ºi
integrarea autorilor într-o viziu-
ne criticã unitarã, coezivã ºi co-
erentã din perspectiva istoriei
ideii de literaturã.

Capitolul al doilea („Radiogra-
fii contemporane”) are spre 300
de pagini ºi se compune, pe de o
parte, din cronici la cãrþi sem-
nificative ale unor autori contem-
porani consacraþi (Ion D. Sârbu,
Andrei Pleºu, Eugen Negrici,
Virgil Mazilescu, Cristian Po-
pescu, Emil Brumaru, Gabriel
Chifu, Liviu Georgescu, Nicolae
Coande), din câteva studii de sin-
tezã (de exemplu, „Arta portre-
tului la Petre Pandrea”, „Cuvân-
tul ºi poezia textelor biblice”),
din cronici la cãrþi ale unor tineri
autori de perspectivã (Gabriela
Gheorghiºor, Gabriel Nedelea,
Petriºor Militaru, dar ºi din ana-
lize ale unor cercetãri de grama-
ticã („Scrierea corectã”, „Scrie-
rea cuvintelor compuse”, „Eti-
mologia limbii române” etc.).

Capitolul al treilea, de circa
110 pagini, intitulat „Din lumea
teatrului”, include cronici dra-
matice, se referã la cãrþi de tea-
tru ºi la spectacole de teatru;
dintre numele mari ale secþiu-
nii reþinem: Marin Sorescu,
Matei Viºniec, George Banu,

Alexandru Boureanu, Cornel
Mihai Ungureanu

Pentru cine a citit vreuna din-
tre cãrþile de criticã anterioare
ale profesorului Toma Grigorie
(„Incursiuni în literatura românã”
– 1995, Eseuri subsidiare la
„Adio, Europa!”, de Ion D. Sîrbu
– 1999, „Metaforele teatrului
sorescian” – 2005) ºi va lectura
ºi acest volum va fi clar cã aces-
ta reconfirmã calitãþile actului
critic anterior: un arsenal con-
ceptual extins, lecturi la zi pe do-
meniu, o amplã culturã literarã,
jurnalisticã, filosoficã, istoricã ºi
sociologicã de mare ajutor în
evaluarea formelor literare, înþe-
legerea actului ºi faptului literar
în specificitatea lor ºi o remar-
cabilã tihnitã curgere stilisticã.

Concluziv, avem de a face cu
o carte temeinicã de criticã ºi is-
torie literarã. Aceasta dovedeºte
o deosebitã putere analiticã ºi o
corectã înþelegere internã a isto-
riei literarului, a ideii de litera-
turã, precum ºi a evoluþiei litera-
turii române. Ca discurs critic,
volumul se configureazã într-o
coerenþã argumentativ-demon-
strativã convingãtoare. Limbajul
critic are o prospeþime elegantã,
ceea ce face lectura plãcutã ºi
instructivã.

Paul Chetreanu-Don, Aºa
simþit-a Zarathustra, Cluj:
ªcoala Ardeleanã, 2021

Lucrarea lui Paul Chetrea-
nu-Don este într-adevãr
o carte deschizãtoare de

drumuri în foarte tânãrul dome-
niu al biografiilor patologice din
þara noastrã. Un efort similar l-a
depus, în schimb, Marta Petreu
în foarte plãcuta sa carte despre
boala lui Emil Cioran, plecând de
la durerile de picioare, cauzate
de statul în râul sãtesc din Rãºi-
nari, pânã la Alzheimer-ul care îi
va bântui ultimii ani de viaþã, ma-
rea uitare anume, cum o numea
pesimistul în una dintre primele
sale cãrþi. Dar sã revenim la
Nietzsche. Titlul cãrþii ni se pare
foarte inspirat, anume Aºa sim-
þit-a Zarathustra, fiindcã existã
o dezbatere hiper sau chiar ultra-
contemporanã în spaþiul cultural
francez despre etiologia mala-
diei psihice, iar aici dorim sã
menþionãm conceptul fenome-
nologului Henri Maldiney de
transpasiblitate, concept forjat
tocmai pentru a releva dimensi-
unea sensibilã a bolii psihice.

Dacã, înainte de toate, Zarat-
hustra a grãit, mai apoi a simþit
(pe pielea lui) toate consecinþe-
le vorbelor sale, care s-au abãtut
asupra psihismului sãu. Un jun-
gian convins ar putea susþine fap-
tul cã nebunia lui Nietzsche se da-
toreazã tocmai faptului cã s-a
identificat prea mult cu figura lui
Zarathustra, însã nu acesta este
punctul de la care porneºte Paul
Don, ci abordarea sa e una mai
degrabã fenomenologic-holisti-
cã, el susþinând pe drept cuvânt
cã încercãrile anterioare, anume
de tematizare ale bolii lui Nietz-
sche ale marilor psihiatri ai se-
colului al XIX-lea ºi al XX-lea
vizau doar aspecte particulare ale
bolii filosofului. Cartea este îm-
pãrþitã în patru secþiuni, în mod
armonios am putea spune. În pri-
ma parte, strãbatem alãturi de
Nietzsche Stadiile pe drumul
vieþii, de la tinereþile sale zbuciu-

Aºa simþit-a Zarathustra
mate, în care a asistat la moartea
mai multor rude, pânã la ultime-
le clipe de luciditate dimpreju-
rul episodului dostoievskian al
îmbãþiºãrii calului bãtut, episod
în urma cãruia Nietzsche nu mai
avea sã fie lucid mult timp. Dupã
acest scurt excurs biografic, tre-
cem la miezul cercetãrii patogra-
fice a autorului Paul Don, anu-
me la decelarea bolii lui Nietz-
sche. De ce a suferit, de fapt, fi-
losoful? Autorul contestã cã ar fi
vorba de un sifilis terþiar, el în-
clinând înspre o altã patologie
psihologicã, pe care nu o vom
anunþa, fiindcã nu am vrea sã dã-
râmãm entuziasmul ºi tensiunea
sau curiozitatea din sufletul citi-
torului. În orice caz, autorul face
un inventar al marilor voci care
au tratat despre patologia lui
Nietzsche, începând cu Otto
Binswanger, unchiul pãrintelui
Daseinsanlyse-ului, Ludwig
Binsawnger, ajungând pânã la
scrierile lui Sigmund Freud, ºi
chiar a unor autori mai contem-
porani care au întreprins aceastã
încercare de decelare a patolo-
giei lui Nietzsche. A treia parte
este categoric cea mai poeticã,
dar ºi la fel de originalã ºi rigu-
roasã ca ºi excursul patografic
asupra bolii lui Nietzsche. Tre-
buie însã sã nu ne lãsãm pãcãliþi,
fiindcã partea a treia decurge cu
naturaleþe ºi chiar cu stricteþe
într-un mod organic din primele
douã capitole, biografia, respec-
tiv patografia.

Aceastã a treia parte încearcã
ºi, spunem noi, chiar reuºeºte sã
deceleze, folosindu-se de o me-
toda eclecticã, boala lui Nietz-
sche, în persoana lui Zarathustra,
cel din cartea eponimã, din 1883.
Vom gãsi deci în acest cuprins de
încercãri de problematizare ale
persoanei lui Zarathustra, ºi nu a
personei (sic!) unelte psiho-di-
namice, psihanalitice, dar ºi in-
strumente provenite din psihote-

rapia existenþialã. Prin urmare,
autorul ne recomandã sã citim în
paralel Aºa grãit-a Zarathustra
cu aceastã parte a treia a cãrþii pen-
tru a înþelege mai bine cum se re-
flectã psihismul – ºi inclusiv psi-
hopatologia filosofului Nietzsche
în cea mai grandioasã creaþie a sa,
care este personajul Zarathustra,
profetul supra-omului ºi al eter-
nei reîntoarceri a aceluiaºi.

Prin urmare, am stabilit deja
cã metoda de interpretare ºi di-
agnosticare, am putea spune, a
personajului Zarathustra împru-
mutã concepte din psihanalizã,
cum ar fi id-ul (sinele) sau su-
perego-ul) (supraeul), împreunã
cu instinctele bazale. Ni se mai
vorbeºte despre angoasa ºi vino-
vãþia existenþialã, despre criza
existenþialã, care se aseamanã
foarte mult cu disperarea pe care
o tematiza Kierkegaard în 1849
în Boala de moarte, an în care
avea sã se nascã un alt mare bo-
lovan, de data asta un paranoic,
ºi anume dramaturgul August
Strindberg. Paul Chetreanu nu se
fereºte nici sã se foloseascã de
unele concepte împrumutate din
cognitivism, dat fiind faptul cã
ele pot arunca o luminã asupra
dilemei psihologice în care se
aflã acest alter-ego al lui Nietz-
sche, care este Zarathustra. În
final, cea de a patra parte ne in-
vitã ºi la o odihnã, dupã o lectu-
rã anevoioasã. Aceastã parte re-
prezintã modul în care s-a re-
compensat autorul în urma cer-
cetãrilor sale, anume printr-o
excursie prin locurile pe unde a
locuit ºi cãlãtorit Nietzsche la
viaþa lui, trecând prin Pforta,
Röcken ºi ajungând inclusiv la
celebra Sils-Maria. În aceastã
parte, despre care am spus cã
este o recompensã, autorul si-
multan se apropie ºi de autorul
analizat în aceastã carte, anume
de Friedrich Nietzsche, încer-
când simultan, prin vizitarea lo-

curilor în care a locuit ºi trãit sã
îi înþeleagã demersul mental ºi
psihologic, în vederea unei mai
bune evaluãri a muncii sale, dar
ºi pentru a surprinde mai exact
evoluþia bolii sale, boalã care l-a
urmãrit o bunã parte din viaþa sa.

Demersul lui Paul Chetrea-
nu-Don este unul inovator ºi ori-
ginal, dat fiind faptul cã o pato-
grafie dedicatã filosofului Frie-
drich Nietzsche nu a mai apãrut
în spaþiul românesc. Ca biogra-
fii consistente, apãrute ºi în þara
noastrã, putem menþiona cartea
lui Sue Prideaux despre viaþa lui
Nietzsche. Însã, în cazul lui Paul
Don, rezultatul e triplu, el reu-
ºeºte sã înþeleagã boala lui
Nietzsche, sã ofere un diagnos-
tic psihologic inedit ºi corect
am putea întãri, dar ºi sã încer-
ce a înþelege reflecþia psihismu-
lui lui Nietzsche ºi a bolii sale
în personajul Zarathustra, eroul
cãrþii eponime. Cartea este prin
urmare o piatrã de temelie pen-

tru oricine doreºte sã înþeleagã
viaþa ºi opera lui Nietzsche, dar,
de ce nu, ºi o grindã de rezis-
tenþã care sã consolideze studii-
le asupra lui Nietzsche în spa-
þiul românesc, în sensul acesta
mai menþionãm lucrãrile lui ªte-
fan Bolea, ªtefan Maftei, dar ºi
ale lui George Bondor despre fi-
losoful de la Sils-Maria.

 David Mândruþ
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Ion Jianu: Maestre, ca ceþã-
þean al Craiovei, al Doljului, am
câteva nedumeriri legate de fe-
nomenul cultural din zona noas-
trã: casa de creaþie „Marin So-
rescu” de la Bulzeºti este închi-
sã, casa memorialã „Alexandru
Macedonski” de la Pometeºti
este în paraginã totalã, casa
naþionalizatã, unde s-a nãscut
marele regizor Jean Negulescu,
a fost „recuperatã” ºi vându-
tã, iar pe lângã montarea de
termopane, noul proprietar a
demontat ºi placa atestatoare
a locului unde s-a nãscut ma-
rele regizor. Lãsând la o parte
faptul cã strada unde s-a nãs-
cut Negulescu se numeºte… I.L.
Caragiale, la câteva sute de
metri se aflã o stradã cu nume-
le acestuia, dar autoritãþile
din Craiova au „manelizat”
prenumele: Jan Negulescu?!
Cum comentaþi? Eu numesc
aceste „fapte” anticulturale!

Tudor Gheorghe.: Le numeºti
foarte, foarte bine! Trãia la
Craiova, în anii trecuþi, un om al
fenomenului cultural, un mare
animator, Alexandru („Lizicã”)
Firescu, fost secretar literar al
Teatrului Naþional, un luptãtor
adevãrat pentru patrimoniul cul-
tural ºi pentru cunoaºterea locu-
rilor unde au locuit ºi creat per-
sonalitãþile oraºului. El a fost
cel care a sugerat muncipalitã-
þii ca o stradã în Craiova sã se
numeascã „Ioana Radu” ºi alte
fapte culturale. Nu a fost singur,
a fost ajutat ºi de alþi oameni de
bine, iar autoritãþle au fost re-
ceptive. Asta a fost cândva…

I.J.: Preþuirea actualã faþã
de personalitãþi?„Jan” Negu-
lescu, Corneliu Baba, Marin
Sorescu au devenit Cetãþeni de
Onoare ai municipiului Craio-
va post-mortem! De ce insist cu
acest subiect: în iulie 2013,
Gazeta de Sud a publicat un
material despre povestea casei
lui Negulescu, dar ºi acum si-
tuaþia este identicã. Chiar aºa
indiferenþã faþã de o persona-
litate mondialã, preþuitã la Los
Angeles, dar nu ºi la Craiova?!

T.G.: Ei, cine ºtie acum cine
a fost Jean Negulescu?! E dure-
ros… În spectacolul pe care îl sus-
þin în aceastã primãvarã, „Tandru,
senzual, uitat”, citez ºi din opera
poeticã a lui Ion Minulescu, „Bu-
cureºtii tinereþii mele”: „Un bun
prieten al meu care, în alte vremuri,
îl întâlneam în cu totul alte locuri
decât în colþul hotelului Continen-
tal, mi-a mãrturisit într-o bunã zi,
cu umor bineînþeles: Dragã, Bu-
cureºtiul e atât de sãrac în monu-
mente istorice încât singurul lu-
cru care mi-a mai rãmas este sã
privesc femeile trecând dimineaþa
pe Calea Victoriei!… Prietenul
meu este ºi unul dintre cei mai ciu-
daþi bucureºteni. Întrebat odatã ce
ar alege între o casã ºi o femeie, el,
bineînþeles, a zis cã o casã, fie ea
cea mai dãrãpãnatã din Bucureºti,
chiar… Casa Creþeanu! Casa Cre-
þeanu este în acelaºi loc, în ace-
eaºi stare…, continua povestea
Minulescu. Casa boierului Iancu
Creþeanu se afla vizavi de Palatul
Domnesc. Aceste poveºti sunt
din Minulescu… Ei, asta vreau eu
sã spun în spectacol, vorbesc de
grija românului din perioada in-
terbelicã faþã de valorile arhitec-
turale ºi de tradiþie ale noastre,
„grijã” care nici pentru ei nu a
fost foarte importantã. Cum se

Tudor Gheorghe: „adevãrat a zis Petre Dragu:
Craiova, oraºul care îºi devoreazã fiii!”

întâmplã acum pe la noi, în Ro-
mânia, nu numai în Dolj, nu nu-
mai cu Jean Negulescu.

I.J.: N-am fãcut o fixaþie din
Jean Negulescu, dar fostul ab-
solvent al Colegiului Carol I din
Craiova este singurul regizor
român nominalizat la premiile
Oscar ºi tot singurul român de-
þinãtor al unei  stele pe aleea
„Walk of Fame” din Los Ange-
les! Acum nu suntem în perioa-
da interbelicã, iar Craiova s-a
luptat recent pentru a deveni
capitalã culturalã europeanã.

T.G.: Asta este… Am în me-
morie un aforism, ca sã-i spun
aºa, despre nepãsarea faþã de
personalitãþile noastre. Teatrul
Naþional din Craiova l-a avut, ca
secretar literar, pe poetul Petre
Dragu. El a afirmat: „Craiova, ora-
ºul care îºi devoreazã fiii!”.
Acum, sã nu amestecãm lucruri-
le. Este regretabil cã marile va-
lori ale Craiovei nu sunt preþuite
aºa cum ar merita, dar Cetatea
Bãniei merita sã fie desemnatã
Capitalã Culturalã Europeanã!

I.J.: Perfect de acord cu opi-
nia dumneavoastrã privind Cra-
iova, capitalã cuturalã euro-
peanã. Aþi fi fost, probabil, unul
dintre cei mai importanþi am-
basadori ai Craiovei, oraº eu-
ropean. Eu continui sã pretind,
ziaristic vorbind, cã personali-
tãþile Craiovei nu sunt preþuite
aici, acasã la noi, la adevãrata
lor valoare. Bustul lui Mace-
donski a fost recuperat anul tre-
cut dintre gunoaiele Grãdinii
Botanice ºi apoi reamplasat
prin grija autoritãþilor. Bustu-
rile din Aleea Personalitãþilor
se aflã în „custodia” nepãsã-
rii, nu se mai aude nimic de-
spre ele. În schimb, suntem pre-
ocupaþi sã aducem în Craio-
va… dinozauri!

T.G.: Pãi, tu acum te „cerþi”,
vorba vine, cu mine?! În Craiova
existã ºi presã neaservitã puterii,
existã uniuni de creaþie, societa-
te civilã, facultãþi… Un „front”
comun ºi poate se miºcã toate
faptele nepotrivite de care facem
vorbire de câþiva ani. A fost oma-
giat Marin Sorescu… La mo-
mentul omagial n-am zãrit ofi-

cialitãþi locale, judeþene, „acti-
viºti” ai uniunilor de creaþie, ca-
dre universitare, studenþi… So-
rescu a fost scriitor, pictor, pro-
fesor universitar, Om al Cetãþii…

I.J.: Pãi, ca sã vã plagiez ºi
sã fiu ironic: cine mai ºtie de
Sorescu!? Mi-aþi oferit o foto-
grafie unicat din ianuarie 1990,
atunci când dumneavoastrã ºi
Sorescu l-aþi vizitat pe Cioran
în mansarda acestuia din Paris,
fiind însoþiþi de profesorul Jean-
Louis Courriol (ºi soþia, oltean-
ca Florica Ciodaru), plus foto-
reporterul Al. Vajaianu. Dl.
Courriol mi-a precizat: „A fost
o dupã-amiazã de neuitat. Emil
Cioran n-a întârziat mult sã ne
vorbeascã româneºte, a ºi plâns
discret când Tudor Gheorghe
i-a cântat”.

T.G.: Moment, într-adevãr,
unic. Eram la Paris cu Sorescu ºi
ne-am dus la un român înstrãi-
nat, sã-l întrebãm de sãnãtate…
El ne-a primit bucuros ºi ne-am
tãinuit ca între oameni normali…
Normali, vorba vine: doi erau
geniali, Sorescu ºi Cioran…

I.J.: Am o poveste legatã de
aceastã vizitã, de aceea am evo-
cat-o: în 2014, pe biroul meu
din redacþia ziarului unde eram
angajat (GdS), se afla fotogra-
fia aceasta, adicã dumneavoas-
trã ºi Sorescu&Cioran. Câteva
studente aflate în trecere prin
redacþie, bãnuiesc cã erau de la
Litere, s-au oprit în faþa foto-

grafiei ºi una a exclamat:
„Uite-l pe Tudor Gheorghe! Dar
cine sunt ceilalþi doi (Sorescu ºi
Cioran, n.a.)?”. Aºa cã bine zi-
ceaþi, ironic, cine-i mai ºtie pe
ãºtia mari, Negulescu, Sorescu…

T.G.: E normal sã fie aºa!
Respectivele nu au nicio vinã.
Tinerii de azi nu mai fac carte!
Cioran a fost, abia dupã eveni-
mentele din decembrie 1989,
repus, în România, pe un loc bi-
nemeritat, chipul lui era cunos-
cut mai mult de cãtre literaþi. Cu
Sorescu ar putea fi vorba de o
oarecare surprizã, dar avem ace-
eaºi explicaþie mai sus enunþa-
tã, nu se mai face carte. Dacã ar
fi sã stãruim asupra fenomenu-
lui cultural în sine, ar trebui sã
fac o parantezã: ãia de dinainte
de 1990, mult „huliþi” acum,
aveau totuºi apetenþã pentru cul-
turã deoarece erau obligaþi. Cei
care sunt acum la putere, mulþi
cu studii ºi doctorate dupã 1990
(poate la unii ar trebui puse ghi-
limele la studii ºi doctorate!),
sunt focusaþi pe alte interese, au
alte opinii despre culturã. Mai
pe româneºte: nu au nicio des-
chidere spre culturã!

I.J.: Aþi participat la omagie-
rea lui Sorescu într-o casã ve-
che, cu o arhitecturã deosebitã,
refãcutã superb, Casa Dianu,
actualul sediu al Muzeului
Cãrþii ºi Exilului Românesc din
Craiova. Oraºul nostru are mul-
te asemenea imobile vechi, ine-
dite, multe au fost refãcute, alte-
le – cum e celebra Casã cu co-
paci din buricul oraºului – sunt
în aºteptare din varii motive…

T.G.: Acest Muzeu al Cãrþii ºi
Exilului Românesc, pendinte de
Biblioteca Aman, este un exem-
plu de cum trebuie preþuit un
monument de artã, restaurarea
fiind fãcutã ca la… carte! Stã-
ruind asupra acestui subiect,
mi-am amintit cã în urmã cu
mulþi ani,  graficianul Gabriel
Bratu-MIB a avut o idee bunã,
aceea de a ne preocupa de (re)
descoperirea arhitecturii necu-
noscute din Craiova…De câte
ori îmi venea câte un prieten prin
Craiova, îl plimbam prin oraº ºi
îi arãtam câteva case vechi din
Cetatea Banilor.

I.J.: Începând cu jumãtatea
lunii martie, luaþi iarãºi pulsul
þãrii ca la 45 de ani: un turneu
maraton în 28 de localitãþi din
România! Cum rezistaþi, cum
reuºiþi, mai ales cã toate spec-
tacolele dv. aduc noutãþi, sunt
adevãrate lecþii?

T.G.: Este singurul turneu
national, subliniez, national pe
care îl face cineva în acesta þarã,
cu un titlu incitant, frumos, „Tan-

dru, senzual, uitat”. Este vorba
despre tango. Spectacolele mele
nu sunt în sine, ele sunt fãcute
ºi gândite profund. ªtiu exact de
ce fac un spectacol, pentru cine,
cu ce rost. Nu sunt fãcute, aºa,
pentru ideea de a merge sã ne
distrãm cu Tudor Gheorghe. Nu!
Din spectacolele mele înþelegi
ceva. „Tandru, senzual, uitat”
este un spectacol-istorie, o ple-
doarie splendidã despre tango. ªi
asta în condiþiile în care viaþa de
azi ne oferã... ce ne oferã: în-
strãinare, lipsã de comunicare
dintre oameni, îndeosebi dintre
cei tineri ºi cei mai în vârstã,
agresivitate, mentalitãþi nepotri-
vite, lipsa de omenie, incultura.
Ori, eu încerc sã aduc în acest
spectacol partea frumoasã, cal-
dã – când bãrbatul þinea în braþe
o femeie ºi dansau ca pe… ari-
pile vântului! Astãzi? Tinerii nu
mai danseazã, ei doar ridicã mâi-
nile în sus ºi strigã ca pe stadion:
ho, ho, ho… Nu se uitã unul la
altul, doar se fâþâie ºi-ºi fac
poze… De asta, în acest specta-
col al meu, tandru ºi senzual, eu
aduc pe scenã o lume a elegan-
þei, a rafinamentului ºi a gingã-
ºiei. Unele cuvinte, cum ar fi de
exemplu, gingãºie, tandreþe, au
dispãrut din vocabularul tineri-
lor. ªi exact sensurile acestor
cuvinte de… nepreþuit sunt in-
cluse în spectacolul meu. Am o
poemã foarte frumoasã a lui Ro-
mulus Vulpescu, intitulatã Ro-
mantic ºi scrisã, atenþie, în
1963. Ascultaþi ºi notaþi:
„Investigând cu stâlpii-nþelep-
ciunii,
Pândind prin palimpseste scorii,
Am ignorat parfumul de petunii,
Culoarea câmpului ºi-a florii.

Fireºte, m-am plimbat ºi eu cu
fete,
Le-am sãrutat prelung pe gurã…
Zâmbind lucid: „Ce gesturi
desuete!”,
Mimam romantic o posturã.

Ajuns la jumãtatea vârstei scurte,
Mã-ntorc spre amintiri absente:
Ce sens mai are azi cuvântul
„curte”?
Mai sunt – cu pãrul lung –
studente?

…ªi decupez parfumul de
garoafe
Silabisind o sãrutare.
Învãþ din film, prin
cinematografe,
Pe guri presate în ierbare.

Vezi, exact asta vreau eu sã
aduc în acest spectacol, gingãºie,
tandreþe… Mai ales cã un domn,
Jorge Mario Bergoglio, actualul
Papa Francisc, a declarat cã cel
care nu ºtie sã danseze tango nu
este un veritabil cetãþean al Bue-
nos Aires-ului! Tot spectacolul
meu, pe lângã frumuseþea muzi-
calã ºi lumea aparte evocatã, adu-
ce ºi alte poveºti pe scenã. Eu
vorbesc, de exemplu, ºi despre
unele lucruri care nu se ºtiu prea
bine, cum a apãrut tangoul…
A apãrut în cârciumile ºi borde-
lurile din marginea marelui oraº
argentinian Buenos Aires. Apro-
pierea însã în public a unei femei
de bãrbat era consideratã un gest
vulgar. De aceea, pe atunci, fete-
le din înalta societate nici nu
aveau voie la tango! Ei, ºi multe
alte poveºti…

A consemnat Ion JianuUn Tudor Gheorghe tânãr, în cenaclul Flacãra

Tudor Gheorghe, 28 februarie 2022, într-o vizitã privatã
Craiova (foto: Ion Jianu)
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Femeia mãrii de Henrik Ib-
sen, Andriy Zholdak

Regie, co-scenografie, light-
design, ilustraþie muzicalã:
Andriy Zholdak

Co-regie: Kathya Zholdak
Traducere piesã & asistenþã

de regie: Valeriu Andriuþã
Consilier artistic: George Banu
Versiune scenicã: Ioana Mãlãu
Decor & video: Danilo Zhol-

dak
Costume: Yan Zholdak
Muzicã: Valentyn Silvestrov
Distribuþia: Costinela Ungu-

reanu (Ellida Wangel), Nicolae
Vicol (Doctorul Wangel), Angel
Rababoc (Inspectorul Arnholm),
Raluca Pãun (Servitoarea), Pe-
tronela Zurba (Prima soþie a doc-
torului Wangel), Cãtãlin-Mihai
Miculeasa (Lyngstrand), Cãtãlin
Vieru (Ballested), Irina Danciu
(Bolette), Roxana Mutu (Hilde)

Unul dintre cei mai
titraþi regizori din spa-
þiul ex-sovietic, ucrai-

neanul Andriy Zholdak a pus în
scenã la Teatrul Naþional din
Craiova un spectacol cu piesa
„Femeia Mãrii” de Ibsen. Un re-
gizor în vogã, un text esenþial al
dramaturgiei universale, o trupã
foarte bunã – se pãrea cã erau
întrunite toate elementele pen-
tru un spectacol-eveniment. ªi,
totuºi, nu este aºa.

Spectacolul este inegal, are
lumini ºi umbre, urcuºuri ºi co-
borâºuri ca un carusel care nu
ºtie exact unde sã îºi ducã spec-
tatorul. De-a lungul celor trei ore
ºi jumãtate cât dureazã reprezen-
taþia, Zholdak face risipã de me-
tafore teatrale, asediind specta-
torul cu imagini ºi semne care îºi
doresc sã construiascã un uni-
vers coerent, dar sfârºesc prin a
fi tautologice ºi obositoare.

Spectacolul aduce pe scenã o
lume izolatã, bolnavã, în care
personajele sunt prinse ca într-o
capcanã. De altfel, ºi decorul
este construit din spaþii închise
– o piscinã, o saunã, un acvariu,
locuri care strâng personajele în
chingi (textele lui Ibsen sunt de-
spre convenþiile sociale) ºi le li-
miteazã alegerile. Personajele
sunt captive propriilor alegeri

sirena pe uscat
 CRISTI NEDELCU

din trecut, iar umbrele acestor
decizii se prelungesc asupra ac-
þiunilor prezente. Peste întrea-
ga lume pluteºte un aer de tra-
gedie anticã, în care destinele
personajelor sunt deja stabilite
ºi nimic nu le mai poate schim-
ba. Zbuciumul lor este zadarnic.

Piesa de rezistenþã a întregu-
lui spectacol ºi motivul pentru
care meritã vãzut este perfo-
manþa Costinelei Ungureanu.
Timp de  aproape trei ore ºi ju-
mãtate, Costinela Ungureanu
realizeazã un adevãrat tur de for-
þã ºi fizic, ºi emoþional. Alear-
gã, sare, þipã ca un delfin, imitã
zborul unui pescãruº sau al unui
vultur, cade pradã panicii când se
simte închisã în saunã ca într-o
colivie, râde, plânge, se dezbra-
cã, se roagã, devine cântãreaþã,
ia vocea fostului logodnic a cã-
rui amintire o bântuie, totul în-
tr-un iureº de energie rar întânit
pe o scenã.

Elida Wangel, pe care Costi-
nela Ungureanu o construieºte,
este un personaj pierdut într-o
lume pe care nu o poate accepta
ºi în care nu se regãseºte.

Costinela Ungureanu este se-
condatã de Nicolae Vicol, în ro-
lul doctorului Wangel, care în-
cearcã sã þinã pasul cu o soþie
pe care nu a înþeles-o de la în-
ceput ºi pe care nu reuºeºte sã o
descifreze nici acum. Nicolae
Vicol construieºte convingãtor
personajul unui soþ care desco-
perã pas cu pas cã persoana de
lângã el este altceva ºi altcineva
decât credea el. Trecând de la
sobrietatea de la început, la
exasperarea de la final, Nicolae
Vicol dovedeºte cã este stãpân
pe resursele artistice pe care le
foloseºte.

Zholdak modificã semnifica-
tiv textul lui Ibsen ºi îºi asumã
asta prin faptul cã numele lui
apare pe afiº alãturi de cel al dra-
maturgului norvegian, drept co-
autor al textului.

Dar cele mai importante mo-
dificãri nu sunt cele ale textu-
lui. Acestea sunt uºor identifi-
cabile, ºi nu neapãrat supãrãtoa-
re. Schimbãrile majore sunt
cele referitoare la personaje ºi
la relaþiile dintre ele. Prima so-
þie a doctorului devine un per-

sonaj concret, iar fostul logod-
nic al Elidei, a cãrui amintire ºi
revenire declanºeazã drama, per-
sonaj imaginar.

În felul acesta, mare parte din
drama pe care Elida o trãieºte
pare a nu avea niciun suport con-
cret. Totul este în mintea ei, fãrã
sã ºtim dacã are sau nu o reflec-
tare în realitate. De aceea ºi fi-
nalul este incert.

În schimb, personajele se-
cundare sunt reduse destul de
mult, pânã aproape de schema-
tizare. Ca urmare, o parte din
acþiune este mai puþin inteligi-
bilã. Regizorul se concentreazã
doar pe cele douã personaje
principale, ca ºi cum celelalte ar
parazita textul. Or, intriga nu
poate fi bine asimilatã în lipsa
acestora.

Cu toate aceste tãieri din
text, spectacolul are trei ore ºi
jumãtate, pentru cã regizorul
adaugã la fel de mult pe cât a tã-
iat. Sunt replici, miºcãri ºi situa-
þii care se repetã, de câte trei-
patru ori.

Uneori, acest lucru este jus-
tificat, alteori inutil. Recurgerea

la astfel de metode de a sublinia
anomia unei lumi are nevoie de
un echilibru foarte fin, pentru a
evita sã devinã plictisitoare. Din
pãcate, echilibrul este greu de
gãsit la Zholdak care este un re-
gizor al exceselor.

Atunci când Elida repetã ges-
turi ºi replici, înþelegem cã este
acþiunea unei persoane care se
simte agresatã de lumea încon-
jurãtoare ºi încearcã sã punã or-
dine în haosul din ea, prin ges-
turi repetitive. Este un meca-
nism de apãrare întâlnit frecvent
la persoanele nevrotice. Doar cã
Elida, aºa cum o construieºte
Zholdak, nu este un personaj
nevrotic, ci unul psihotic. Ceea
ce în piesa originalã este che-
mare a nemãrginirii, atracþie a
necunoscutului, conflict între
dorinþa de evadare ºi nevoia de
stabilitate, aici devine doar ma-
nifestare a unei boli psihice. Ea
este foarte bine exprimatã de
Costinela Ungureanu, care îºi
trece personajul prin toate stã-
rile unei persoane ce vrea sã fugã
de un trecut pe care nu îl poate
depãºi ºi care o copleºeºte pânã

la pierderea raþiunii. Dar, pu-
nând un astfel de accent, se pier-
de o dimensiune importantã a
Elidei – cea poeticã.

Zholdak recurge la multe me-
tafore teatrale. Unele sunt mult
prea explicite – bolovanul care
este pasat de prea multe ori de la
Elida la soþul ei, Wangel, ca spec-
tatorului sã îi fie foarte clar cã
este vorba despre o povarã care
vine din trecut ºi de care cei doi
nu pot scãpa, altele prea puþin –
piscina în care s-a transformat
fiordul care are „apa bolnavã” în
antitezã cu marea nesfârºitã de
dorul cãreia Elida suferã.

De altfel, nu este singura datã
când regizorul îºi pierde încre-
derea în capacitatea spectatoru-
lui de a-i descifra intenþiile.
O face ºi atunci când apeleazã la
muzicã. Aproape toate scenele
dintre Elida ºi Wangel sunt înso-
þite de o muzicã parcã decupatã
din filmele holywoodiene ale
anilor ’40. Dincolo de faptul cã,
uneori, acoperã replicile actori-
lor, prezenþa ei aratã cã Zholdak
simte nevoia sã îl ajute pe spec-
tator ºi sã îi atragã atenþia prin-
tr-o muzicã gravã ºi apãsatã:
„Atenþie, ceea ce se spune acum
este foarte important!”

În acelaºi timp, câteva idei
sunt repetate pânã la pleonasm.
Când Elida aleargã cu o cârpã
neagrã pe post de aripi, pe ecran
este proiectatã imaginea unui
vultur, astfel încât spectatorii sã
nu cumva sã creadã cã Elida este
altceva decât un vultur. ªi asta se
repetã de câteva ori.

În plus, existã câteva momen-
te în care este spartã convenþia
The fourth wall (zidul imaginar
care separã spectatorii de actori),
fãrã ca acest lucru sã se justifice
în estetica ansamblului.

„Femeia mãrii” este un spec-
tacol care îºi doreºte sã aducã
unul dintre personajele femini-
ne majore ale dramaturgiei mon-
diale mai aproape de sensibili-
tatea spectatorului secolului al
XXI-lea, dar care reuºeºte doar
sã îl proiecteze într-o singurã
dimensiune – cea psihiatricã.

În rest, un amalgam de meta-
fore care mai mult obosesc de-
cât provoacã.

Angel Rababoc ºi Costinela  Ungureanu (foto: Albert Dobrin)

Nicolae Vicol ºi Costinela  Ungureanu (foto: Albert Dobrin)
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 GHEORGHE FABIAN

scurtã istorie a Filarmonicii „Oltenia” (1947-2022)

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

Orchestra Filarmonicã „Oltenia”– 75
Repertoriul universal

Unul dintre principalii
piloni ai repertoriului
Orchestrei craiovene

de la începuturi ºi pânã astãzi l-a
reprezentat muzica clasicã ºi ro-
manticã, respectiv perioada cu-
prinzând ultima treime a secolu-
lui al XVIII-lea ºi al secolului al
XIX-lea, cu „trimiteri” pânã la
graniþa muzicii moderne europe-
ne de la începutul secolului al
XX-lea (la început doar spora-
dic), adicã muzica lui Joseph
Haydn ºi Wolfgang Amadeus
Mozart, pânã la Gustav Mahler ºi
Richard Strauss. Muzica epocii
baroce, îndeosebi a lui Johann
Sebastian Bach ºi Georg Frie-
drich Händel, îºi gãseºte locul în
special în concertele din perioa-
da iniþialã a orchestrei ºi mai târ-
ziu prin lãrgirea repertoriului
spre marile oratorii biblice, res-
pectiv pasiunile lui Bach, ulterior
ºi alte lucrãri sacre. Cea mai
semnificativã reprezentare în re-
pertoriul orchestrei o are crea-
þia compozitorilor clasicismului
vienez, pe primul loc situându-se
Ludwig van Beethoven; frecvent
cântate compoziþii ale Titanului
au fost trei simfonii (nr. 5, nr. 7
ºi nr. 9), apoi unele uverturi (pre-
cum Egmont) ºi concerte (pen-
tru pian ºi pentru vioarã). Îl ur-
meazã Wolfgang Amadeus Mo-
zart, îndeosebi cu concertele sale
instrumentale, pe primul loc cele
pentru pian (predominând con-

certele în tonalitãþi minore: do
ºi re), apoi unele simfonii (înain-
te de toate, ultimele trei: K. 543,
550 ºi 551) ºi uverturi, între care
pânã în zilele noastre de cea mai
largã circulaþie se bucurã uvertu-
ra operei „Nunta lui Figaro”.
Joseph Haydn a fãcut ºi face par-
te ºi astãzi printre compozitorii
cãrora Orchestra craioveanã îi
rãmâne datoare, având în vedere
cã lucrãrile sale sunt „folosite”
adeseori ca adaus în „rotunjirea”
unor programe de concert.

O poziþie dominantã în pro-
gramele orchestrei a avut întot-
deauna ºi din ce în ce tot mai
mult muzica romantismului de
vârf ºi târziu. Dupã cum se ºtie,
fenomenul larg rãspândit în lu-
mea muzicalã îl reprezintã orien-
tarea gustului publicului spre
marile opusuri ale limbajului
componistic de secol al XIX-lea.
De exemplu: Liszt (îndeosebi
poemul simfonic „Preludiile” ºi
concertele pentru pian), Berlioz
(Simfonia fantasticã), Brahms
(cu simfoniile sale, concerte in-
strumentale ºi uverturi), Dvoøák
(simfoniile în re minor, sol ma-
jor, mi minor, concertele instru-
mentale, îndeosebi cel pentru
violoncel, uvertura Carnavalul)
ºi Ceaikovski (îndeosebi Con-
certul pentru pian în si bemol
minor ºi ultimele trei simfonii:
nr. 4, nr. 5 ºi nr. 6). Din reperto-
riul mai rar abordat fac parte
lucrãri semnate de Anton Bruc-
kner (o excepþie: în anul 1996,

la împlinirea a 100 de ani de la
moartea marelui simfonist aus-
triac, orchestra craioveanã a pre-
zentat ciclul integral al simfo-
niilor)  ºi Gustav Mahler (câte-
va simfonii). În perioada de mij-
loc a activitãþii orchestrei ºi ul-
terior n-au lipsit din repertoriu
lucrãri ale lui Richard Strauss,
Claude Debussy, Béla Bartók,
Dmitri ªostakovici, ultimii doi
compozitori fac parte dintre cei
mai importanþi compozitori ai
secolului al XX-lea. Ca urmare,
spectrul repertorial al Ochestrei
Filarmonice „Oltenia” a fost în
ultimele decenii lãrgit ºi diver-
sificat, ceea ce a conferit ansam-
blului o multiplã orientare sti-
listicã, sporind flexibilitatea in-
terpretãrii. Creaþia altor compo-
zitori de frunte nu mai puþin im-
portanþi ai secolului al XX-lea
a trebuit sã aºtepte în a se bucu-
ra de atenþia orchestrei craiove-
ne. De exemplu, lucrãri de Paul
Hindemith, Igor Stravinski, Ben-
jamin Britten au fost cântate re-
lativ târziu. Programele de con-
cert din anii ’70 ºi ’80 ai seco-

lului trecut rareori au cuprins lu-
crãri ale autorilor celei de a doua
ºcoli vieneze (Arnold Schön-
berg, Alban Berg), ale lui Paul
Hindemith, Olivier Messiaen,
Witold Lutoslawski, Arvo Pärt,
Alfred Schnittke, dar ºi creaþia
unor clasici ai muzicii america-
ne (Leonard Bernstein, Aaron
Copland, Charles Ives, Samuel
Barber). Dupã anul 1990, urmea-
zã o perioadã de „recuperare” a
unor autori de muzicã contem-
poranã. În programele acestei
perioade se înscriu lucrãri de-
loc sau puþin cântate pânã atunci;
este vorba de compozitori ai
avangardei europene: Darius
Milhaud, Anton Webern, Edgar
Varese, John Adams... ºi alþii,
lucrãri abordate în majoritatea
cazurilor în premierã craiovea-
nã. Pe de altã parte, de remarcat
este ºi faptul cã, în vremea când
Occidentul ignora muzica Euro-
pei centrale ºi de est (muzica
fostelor þãri socialiste), pe po-
diumul craiovean de concert
erau cântaþi compozitori pre-
cum Dmitri ªostakovici, Serghei

Igor Stravinski (1882-
1971), compozitor de ori-
gine rusã, este una dintre

cele mai mari personalitãþi ale
muzicii secolului al XX-lea
(din 1910 a trãit în strãinãtate:
Elveþia, Franþa ºi SUA). Muzica
sa este inspiratã din folclorul
rus, din muzica vechilor maeºtri
(neoclasicism), dar ºi de jazz ºi
tehnica serialã modernã (omul cu
1001 de stiluri – O. Messiaen).
În majoritate, lucrãrile sale sunt
tonale, iar ritmic este o muzicã
vie (Stravinski – un Picasso al
muzicii; antiromanticul multi-
lateral). Creaþia sa cuprinde ba-
lete (Pasãrea de foc, Petruºka,
Ritualul primãverii, Pulcinella),
opera-oratoriu Oedipus Rex,
simfonii (Simfonia în trei pãrþi),
Ebony Concerto, concerte (pen-
tru pian, pentru vioarã), lucrãri
vocal-instrumentale (Simfonia
psalmilor, Cantata Babylon,Can-
ticum sacrum), muzicã de came-
rã. Alãturi de Schönberg, este
considerat a doua personalitate
muzicalã cea mai importantã a
secolului al XX-lea. Aºa cum
Einstein a produs o revoluþie în
domeniul fizicii ºi Picasso în
picturã, Stravinski este compo-
zitorul care încheie o epocã ºi
deschide o altã perioadã istori-
cã în muzica universalã.

Creaþia lui Stravinski se ca-
racterizeazã printr-o unitate
profundã, care nu se explicã
decât prin cãutarea arhetipuri-
lor ºi stilurilor, a „expresiei co-
lective a unei epoci”, care con-
cretizeazã aspiraþia lui cãtre

„supra-individual” (Larousse,
Dicþionar de mari muzicieni,
Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2000, pag. 468).

Cu o mare capacitate de
adaptare, Stravinski a fost
muzicianul-cameleon, el reflec-
tând întocmai tendinþele este-

tice ºi stilistice europene ºi
mondiale din primele trei sfer-
turi de secol XX (Andreea Aura
Ciornenchi Grigoraº, Repere
stilistice în literatura concer-
tisticã pentru vioarã din seco-
lul XX, Editura Muzicalã, Bucu-
reºti, 2011, pag. 26).

Stravinski a compus Concer-
tul în re major pentru vioarã
ºi orchestrã în anul 1931; a fost
considerat cea mai semnificati-
vã creaþie de gen a secolului al
XX-lea. Întâlnirea cu tânãrul vio-
lonist american Samuel Dushkin
l-a determinat sã scrie acest con-
cert. Deºi mai puþin familiarizat
cu acest instrument, compozito-
rul s-a apucat, totuºi, de treabã,
stimulat fiind ºi de Paul Hinde-
mith care l-a convins asupra fap-
tului cã tocmai aceastã necu-
noaºtere a viorii poate fi o ga-
ranþie cã va ocoli tradiþionalis-
mul, folosind noi idei ce nu de-
pind de poziþia degetelor. Par-
tea solisticã a lucrat-o împreu-
nã cu Drushkin, care a primit în
schimb exclusivitatea în a cânta
acest concert timp de doi ani.
Prima audiþie mondialã a Con-
certului a avul loc la postul de
Radio Berlin; a dirijat compo-
zitorul, iar solist a fost Samuel
Drushkin.

Concertul cuprinde patru
pãrþi în stil baroc. În prima par-
te (Toccata), factorul principal
îl constituie cele douã teme care
alterneazã între vioara solistã ºi
orchestrã. În ambele arii din cele
douã pãrþi mediane (aria I, re
minor; aria II, fa diez minor),

Prokofiev sau alþi autori sovie-
tici pe care Europa þãrilor capi-
taliste îi descoperea mai târziu,
conferindu-le, ulterior, calitatea
de cei mai „frecventaþi” compo-
zitori ai secolului al XX-lea. În
anul 1991, ªtefan Niculescu
constata, cu îndreptãþire, faptul
cã „În actuala lume româneascã,
arta e lãsatã pe ultimul loc, iar
muzica la coada artei. Mai ales
muzica nouã (...) Nu e vorba doar
de creaþia româneascã (...), ci de
întreaga culturã muzicalã a se-
colului al XX-lea. Melomanii ºi
majoritatea profesioniºtilor
noºtri n-au cum sã se familiari-
zeze cu acest de acum vast do-
meniu. Cãci muzica veacului ce
se încheie e, la noi, practic ine-
xistentã (...) Intrãm astfel în se-
culu XXI cu o gaurã neagrã în
cultura românã: neasimilarea ºi
deci absenþa muzicii unui întreg
veac, al XX-lea” (citat din revis-
ta Muzica 4/1999, pag. 55-56;
Valentina Sandu-Dediu – Dialog
cu compozitorul ªtefan Nicu-
lescu).

Stravinski puncteazã melodica
ornamentalã tipic bachianã, ape-
lând când la cantilenã, când la
desfãºurãri sonore melismatice.
În ultima parte (Capriccio), scri-
sã în aceeaºi tonalitate ca par-
tea întâi (re major), compozito-
rul conferã solistului relativ
mari ºi dificile cerinþe tehnice,
de virtuozitate impunãtoare.
Denumirea miºcãrilor extreme
(...) dovedeºte caracterul liber,
improvizatoric, al lucrãrii. Cã
nu este vorba însã de o muzicã
de purã evadare, acest lucru îl
atestã cele douã miºcãri lente
centrale (...), al cãror titlu im-
plicã desigur noþiunea de ex-
presivitate ºi cantabilitate. În
aceste douã fragmente, vâna
liricã a lui Stravinski se dez-
vãluie în modul cel mai evident
(...) se poate spune cã, dacã aici
existã unele referiri tematice la
muzica trecutului (Bach, Weber,
Ceaikovski), ele nu constituie
materialul unor procedee gro-
teºti ºi parodisiace. Dimpotri-
vã, par a exprima un adânc
regret faþã de plentitudinea
expresivã pe care muzica o po-
sedase cândva. Examinând
cele douã arii, putem consta-
ta, cã, uneori, muzica lui Stra-
vinski se retrage din faþa ati-
tudinii ei de revoltã împotriva
romantismului, lãsându-se în
voia nostalgiei „cãutãri ale
unui timp pierdut” (Roman
Vlad, Stravinski, Editura
Muzicalã, Bucureºti, 1967, pag.
126-127).

 Geo Fabian

     A. Bruckner               G. Mahler                        R. Strauss            S. Prokofiev          D. ªostakovici
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aOracolul pietrelor

Planeta naºte neîncetat
hãuri identice rãnilor solare.
Din dogoarea ce tremurã pe sol
se ridicã un nor de praf,
o vijelie uscatã în mijlocul cãreia se
pãºeºte cu oasele.

În ciuda setei înaintez,
cu buzele subþiate
în bãtaia vântului de silex,
în ecoul violent al cuvintelor
pe care nu le slobozesc.

Acoperiº al lumii,
pãmânt al focului,
deºert al deºerturilor:
exiluri atrase ca de un magnet în inimile
celor vii!
Doar datoritã tãcerii
plutesc deasupra versanþilor voºtri
pleºuvi.

Aleargã oarbe imagini
pe corniºa cerurilor,
iepe albe înecate
în sângele vagabonzilor,
norii aduc umbra
unui mesaj exaltat.

Roci roºii ca toporiºtile,
o, cãlãi în giulgiu înveºmântaþi!
De îndatã ce zeii îi risipirãm
absenþa începu sã ne macine.

Sursã de siliciu,
Torenþi de bauxitã ori de cuarþ,
piatra din care se face oglinda
îºi înrâureazã reflexiile de piatrã.

Noi doar în cãutarea rãtãcirii suntem
gustul jarului din lut,
ritmul calcinat al legendelor
ºi taina acestei prãpãstii
de unde nu mai strigãm.

Orgã mutã, zidul
sporeºte splendoarea pãsuitã
din sufletul ghemuit pe pãmântul
înghetaþ.
Trecând dincolo de vârfurile munþilor,
cu relicve, oamenii fac cruce
pe deasupra vizibilului,
în numele invizibilului.

Atât de sus, euforia trupului,
alungã teama
ºi fãrâma de ataºament
dusã e împreunã cu toate credinþele.

Foamea din neant
se face ochi al foametei.

Aici lipsurile sunt prilejuri
sã pui la încercare oracolul:
Avem prea mult din tot
ºi prea puþin din nimic!

Du-mã cu tine, luminã,
pânã-n uitarea visului
de a mã fi nãscut...

Fluierã-n vânt
iatã, vine, umbra fãrã umbrã
îndrãgostita alunecoasã, efemerã,
ea este aceea ce calcã pe mormanele de
geamuri ale timpului
ºi e uimitã cã nici moartã, nici vie nu este

prizonierã în eul ori în cântecul tãu?
zborul prãdãtoarei ca un trãznet a lovit
pasãrea cu gât de jandarm
care mereu e înspãimântatã de
semafoarele asfinþitului
ºi mereu neliniºtitã de liniºtea fiarelor

 ANDRÉ VELTER

3 poeme

cuvânt peste fricã ºi peste cuvânt
se spune cã tragedia lumii
e agonie uºoarã
în unghiul roºu al soarelui

el arde o singurã ferigã
ºi e deja sfârºitul
enigmei violente
ce-þi înnegreºte ochii

miraj în deºertul sângelui
e jocul acesta al incertitudinii
ca o derutã temeinicã, e fãrâma de suflet
spulberat
la rãspântiile pãmântului

iatã, vine, umbra fãrã umbrã

Înstrãinare
lui Claude Roy

Þara mea fu mai întâi copac
apoi carte
revoltã
ºi dupã aceea umbrã

dragoste
tainã
privire
deºert

þara fu bidiviu
respiraþie aridã
soare
disperare servitã cu iz de sânge

þara mea fu desenul unui orb
râsul unui lepros
ofranda
plictiseala copilului lângã standul cu
ricºe

cântec
noapte rãnitã
repaos
curcubeu pe cel mai senin cer

þara îmi fu ca o cãrare peste Gange
un ceai prea tare
o jertã adusã neantului
o mânã tãiatã

ea fu pentru mine zãpada din zãrile
îndepãrtate
tãbliþa gravatã
ºi o verde-albãstrie
uitare

þarã îmi fu
tot ce nu seamãnã cu ea
þarã îmi este
înstrãinarea

din volumul L’Arbre-Seul
(prefaþã de Alain Borer, Editura

Gallimard, colecþia Poésie, Paris, 2005)

Traducere din limba francezã:
Denisa Crãciun

Restaurarea de artã plasticã este
o muncã specialã, de creaþie,
între naºtere ºi renaºtere. O þarã

cu trecut bogat în spiritualitate ºi cu pre-
zent inteligent îºi îngrijeºte patrimoniul,
îl salveazã ºi îl pune în valoare. Este mult
de discutat aici ºi se discutã de mult timp:
cum restaurãm, pânã unde, de ce, cât ºi
cum putem adãuga sau exclude. Sã ne
imaginãm cã suntem în liniºtea unei bi-
serici, afumate sau cu pictura strãlucitoa-
re ºi privirea ni se sprijinã pe chipul unui
sfânt, pe straiele sale, pe zidurile unei ce-
tãþi sau pe culmile ascuþite ale unui mun-
te. Nimic din ce se întâmplã în aceastã
poveste vizualã nu este întâmplãtor, to-
tul este conform canoanelor biblice, con-
form erminiilor, adevãrate manuale de
picturã bisericeascã.

Existã o pildã mult mai recentã, aproa-
pe jurnalisticã, o relatare despre solici-
tarea din 1831 a zugravului Tudosie Ma-
rin, de la Biserica „Sfântul Mina” chiar
din Craiova, care solicita suma de 55 de
lei vechi pentru o serie de lucrãri con-
crete de picturã, pe care astãzi le-am
numi „de restaurare”. Câteva menþiuni
sunt de-a dreptul spectaculoase: „Am le-
gat pe cruce pe tâlharul din dreapta ºi i-am
pus un deget nou lei 2”, „Am reînnoit ce-
rul, am adãugat douã stele ºi am curãþat
luna, lei 8”, „Am spãlat urechile mãgaru-
lui lui Avesalon ºi l-am potcovit lei 9”,
sau „Am spãlat coada diavolului de la Sf.
Marina, lei 2”. Sunt poate prea spectacu-
loase aceste formulãri dar ele ne atrag
atenþia asupra acribiei acestei meserii,
cea de pictor ºi restaurator.  

Acum aproape trei decenii, la Craiova
a fost înfiinþatã Facultatea de Teologie, în
cadrul prestigioasei Universitãþi din Bã-
nie. În mod minunat, în cadrul acestei fa-
cultãþi a apãrut învãþãmântul universitar
în domeniul artelor plastice la Craiova,
prin înfiinþarea studiilor de artã sacrã, chiar
ºi a celor de artã plasticã laicã ºi, mai
ales, a masteratului de conservare ºi de
restaurare. Activitatea din aceste depar-
tamente este una deosebit de serioasã,
dupã cum domeniul în care se exprimã –
pictura bisericeascã din nou, dar ºi re-
staurarea ºi conservarea celei care adu-
nã sute de ani de vechime – este o operã
intensã ºi profundã, de prezervare a mi-
nunatului patrimoniu al trecutului ºi ri-
dicarea unuia nou, în tradiþia bisericii
române ºi a stilului artistic oficial al
BOR. Sã nu uitãm cã pictura de ºevalet a
apãrut la români destul de târziu, pe la
începutul secolului al XIX-lea, pânã
atunci pictorii lucrând, conform tuturor
canoanelor, pe zidurile bisericilor. ªi sã
nu uitãm nici faptul cã 2017 a fost Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconari-
lor ºi al pictorilor bisericeºti.

În acest context, intenþia unor profe-
sori ai studenþilor ºi a masteranzilor de
la Craiova de a organiza o expoziþie cu
lucrãrile acestora mi-a apãrut ca o fru-
moasã ºi luminoasã mãsurã de aducere
pe simezã, în admiraþia publicului, strã-
dania constantã ºi nivelul atins de aceºti
oameni dãruiþi artei. Gabriela ªtefãniþã,
lect. univ. dr. expert – restaurator picturã
muralã din cadrul Universitãþii din Cra-
iova, Facultatea de Teologie Ortodoxã,
domeniul Arte Vizuale, a venit cu aceas-
tã iniþiativã, iar participanþi au fost chiar
cursanþii sãi de la materiile predate: „Teh-
nici artistice tradiþionale pentru pictura
muralã” ºi „Practica de specialitate”.

A fost imediat remarcat nivelul deose-

bit al lucrãrilor expuse ºi putem justifica
aceastã realizare explicând mecanismul
educaþional care a stat la baza sa. Concret,
Gabriela ªtefãniþã a propus cursanþilor sãi,
expozanþii simezei „Lucrãri din studen-
þie”, trei teme, trei direcþii esenþiale de
activitate. Prima temã a presupus realiza-
rea unor miniaturi, precum cele pe care
le descoperim în vechile cãrþi bisericeºti,
chiar pe hârtie manualã ºi în culori de apã.
Trei teme au apãrut ºi aici: o literã ornatã,
eventual cu o parte din manuscrisul la în-
ceputul cãruia a fost plasatã, o scenã din
iconografia Noului Testament ºi o imagi-
ne cu un simbol al unui sfânt evanghelist.
A doua mare temã cerutã studenþilor-ex-
pozanþi s-a referit la o lucrare realizatã în
maniera picturii flamande. Nu este nimic
simplu ºi uºor în reluarea tehnicii ºi a at-
mosferei acestei celebre maniere plasti-
ce, care a constituit mari ºi vestite muzee
occidentale. Mai ales cã aceste lucrãri au
respectat tehnica tradiþionalã flamandã, pe
suport de lemn grunduit, în monocrono-
mie ºi cu culori de apã, urmate de aplica-
rea unor glaciuri de ulei ºi vernisate la
final.  Nici  a treia temã nu a fost simplã,
fiind vorba de realizarea unui mozaic, dar
nu din pietre ºi pietricele, ci un desen în
culori acrilice, un proiect de mozaic in-
spirat din mozaicuri cunoscute sau mai
puþin cunoscute, din Evul Mediu. Altfel
spus, o sugestie de mozaic, realizatã pe
carton. La toate cele trei teme, realizãrile
au fost deosebite, încântãtoare, cu mult
efort, dar ºi cu multã originalitate, în ciu-
da limitelor evidente în cadrul cãrora ti-
nerii artiºti au evoluat.

La acest proiect au contribuit nu mai
puþin de 47 de studenþi din anii I ºi II ai
Universitãþii din Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxã, domeniul Arte Vizua-
le, cu specializãrile Artã Sacrã ºi Arte
Plastice. ªi meritã sã dãm integral lista
lor, ca o rãsplatã pentru acest efort ºi ºti-
ind cã punem acest articol la temelia unor
cariere ce ne vor încânta. Invitaþii expo-
ziþiei au fost: criticul de artã dr. Marius
Tiþa, directorul revistei Mozaicul, Nico-
lae Marinescu, Prodecanul Facultãþii de
Teologie Ortodoxã din Craiova Adrian
Cristian Maziliþa, curator lect. univ. dr.
expert – restaurator Gabriela ªtefãniþã.

Aºadar, în ordine alfabeticã, ca la cata-
log, la expoziþia „Lucrãri din studenþie” au
participat: Anghel Adrian Gabriel, Anghel
Mihai Cristian, Avram Dãnuþi, Borbei-
Stan Zaica Renata, Chilom Irina Cristina,
Chiþu Ana Maria, Cîrlig Anamaria,
Constantinescu Radu Graþiela, Cornaciu-
Ghenea Liviu ªtefan, Diaconu Gheorghe,
Dobrescu Sorina, Ghiluºi Marioara,
Ghizdavu Mihai, Giurgea Daria Elena,
Grãmescu George Florin, Johnson Jo-
seph, Kottathil Thomas Tom, Manda Da-
niel Iulian, Maria Bianca Ramona, Matei
Maria Mihaela, Mãgeri Hortensia Maria,
Mãrgelu ªtefan, Mitricã Andreea Mire-
la, Moraru Doru Cãtãlin, Nedelcu Des-
pina, Niþulescu Eduard Alexandru, Nucã
Cristina ªtefania, Pavel Florin Ovidiu,
Pãdureanu Mihaela Gabriela, Pleºa Lau-
renþiu, Popa Andreea Alina, Popescu Au-
relia Mihaela, Porciºanu Eleonora Car-
men, Rãdãcinã Viorel, Rãduþ Carla Lucia,
Roncea Alexandru Ionuþ, Ruican Constanþa
Mãdãlina, Sandu Gabi Daniela, Stãncioi
Maria Adriana, Stãnescu Gabriel Adrian,
Surdu-Andreescu Mãdãlina Otitiliana, Tia-
nu Anamaria Rebeca, Trepãduº Gina Co-
rina, Þacu Anca, Udrea Andreea Iuliana,
Vas Floarea Daiana, Zaica Dan Lucian.

expoziþia viitorilor
conservatori -

restauratori ºi creatori
de arte vizuale, ºcoliþi

la Craiova

 MARIUS TIÞA
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„Antropomorfism”, expoziþia perso-
nalã a artistului multidisciplinar Sorin
Purcaru la Muzeul de Artã din Cluj-Na-
poca, este o retrospectivã – deºi terme-
nul ar putea pãrea impropriu pentru un
creator în plinã putere ºi departe de po-
sibilul manierism al artiºtilor aflaþi la
apogeu. Dacã privim înainte, cu siguran-
þã cã Purcaru nu ºi-a spus ultimul cuvânt
în arta contemporanã româneascã. Dacã
privim în urmã, însã, o retrospectivã nu e
nici prematurã, nici distonantã, ci nece-
sarã dupã trei decenii de creaþie, cãci e
un moment de acalmie ºi de introspec-
þie: o piatrã de hotar nu e un capãt de
drum, ci un reper.

S-a scris în numeroase ocazii despre
Purcaru sculptorul, dar mult mai puþin
despre Purcaru graficianul ºi aproape
deloc despre Purcaru magistrul, cãci So-
rin Purcaru devine din ce în ce mai cunos-
cut ºi prin discipolii sãi, studenþi ºi absol-
venþi ai secþiei de sculpturã la Universita-
tea Naþionala de Arte „George Enescu”
din Iaºi. Prefaþa unei expoziþii retrospec-
tive ar trebui sã aminteascã toate aceste
dimensiuni, chiar dacã publicului larg i
se înfãþiºeazã doar artistul.

În ultimul deceniu, Sorin Purcaru a de-
venit din ce în ce mai preocupat de grafi-
cã, un domeniu puþin explorat la începu-
tul carierei sale, când interesul sãu pentru
formã a fost hrãnit de o fazã creativã plinã
de experimente în sculpturã, iar cel pentru
culoare, reprimat de prejudecata cã sculp-
torilor le lipseºte „organul culorii”, atro-
fiat de nefolosire.

Dar, pe mãsurã ce vocea sa artisticã
s-a maturizat, Purcaru a devenit din ce în
ce mai liber în alegerile ºi în competen-
þele sale artistice, din ce în ce mai dezin-
hibat de aºteptãrile publicului ºi de cele
ale criticii, din ce în ce mai preocupat de
multiplele tehnici în care îºi poate ex-
prima cât mai complet ºi mai autonom
viziunea sa de artist.

Sculptura sa a evoluat în paralel cu afir-
marea sa ca grafician ºi mai ales ca acua-
relist, iar conceptele expoziþionale care l-
au atras cel mai mult în ultimii ani au fost
cele în care a putut sã combine aceste di-
mensiuni complementare într-un discurs
declinat în douã direcþii perfect sinergice.

Scriam, într-un text din 2019, marcând
expoziþiile sale personale de la Bienala In-
ternaþionalã de Arte Vizuale Braºov ºi de
la Muzeul de Artã Vizualã Galaþi (oraºul

umanismul unui artist
– Sorin Purcaru

sãu natal) cã „universul lui Purcaru e or-
ganizat ca un periplu în lumea fanteziei
umane raþionale ºi iraþionale deopotrivã,
aparent un mozaic de piese aparþinând
unor paradigme diferite, amestecând ar-
hetipuri vechi, uneori cu conotaþii istori-
ce, cu elemente foarte moderne ºi inse-
rând aproape întotdeauna sensuri abstrac-
te lucrãrilor sale figurative” ºi cred cã
acest rezumat al felului în care artistul ºi-a
ordonat lumea sa interioarã ºi viziunea
artisticã rãmâne actual. 

Dincolo de atribute care îi transformã
personajele alegorie în oameni-flori, oa-
meni-fiare (Centaurii ºi, mai ales, Centau-
resele), oameni-umbre, oameni-dubiu, oa-
meni-maºinã, meta-oameni, umanismul
creaþiilor sale este indiscutabil ºi trece mult
dincolo de antropomorfie, de detaliile ana-
tomice, de poziþiile ºi de sugestiile ar-
tistice legate de corpul uman.

Umanismul lui Purcaru e indisolubil le-
gat  de cercetãrile sale cognitive ºi cultu-
rale, care îi transformã discursul postmo-
dern, caracterizat de ironie, de eclectism
ºi de refuzul categorizãrii, într-un ireve-
rent, dar sensibil logos despre om ºi uma-
nitate. Nu întâmplãtor, o recentã serie de
graficã, prezentatã în Festivalul de Artã
„Ost Anders” din Nürnberg, se numeºte
„Humanity” – marcând ºi trecerea de la
personaje în miºcare, sugerând direct
forþa, energia, vitalitatea, la portret – o
încredere care îl îndepãrteazã doar apa-
rent de gest, dar îl apropie de expresie.

Grafica lui Purcaru e la fel de surprin-
zãtoare ºi de delicatã ca ºi sculpturile
sale, dar comparaþia se opreºte aici, cãci
simfonia copleºitoare a culorilor, bucu-
ria eliberãrii de limitãrile inerente ma-
teriei brute ºi arhitecturii formei tridi-
mensionale, spiritul ludic ºi contempla-
tiv totodatã îºi gãsesc în opera pictatã a
lui Sorin Purcaru o expresie nouã, cu o
prospeþime aproape inocentã, de o remar-
cabilã puritate.

Prin retrospectiva „Antropomorfic”,
propusã publicului clujean, Purcaru îºi
afirmã nu doar un loc binemeritat în gale-
ria artiºtilor români contemporani repre-
zentativi pentru curentul neo-figurativ, dar
mai ales o incontestabilã vocaþie de crea-
tor autentic, absorbit de creaþia sa, dar in-
tegrat într-o lume pe care o acceptã ºi o
iubeºte din ce în ce mai plin de toleranþã,
de nobleþe ºi de înþelepciune. 

 Cristina Simion

Pe data de 8 martie 2022, a avut
loc la „Galeria Arta 2” a U.A.P.R.,

Filiala Craiova, vernisajul expoziþiei de
artã vizualã „Primãvara 2022”.

Au participat 31 de artiºti plastici cu
expresive lucrãri în tehnici diferite: ulei pe
pânzã, ulei pe carton, acrilic pe pânzã, teh-
nicã mixtã, tuº pe hârtie, sculpturã.

Din Craiova au participat: Adriana Stãn-
cioi Preda, Alexandra Conzalez, Ghiþã
Bebicã, Benoni Mogoºanu, Carmen Por-
ciºanu, Clara Tãnasie, Claudia Strâmbea-
nu, Cristina Petria, Dan Avram, Dan Vi-
vian, Daniel Guþã, Dragoº Brãdiceanu,
Eduard Niþulescu, Eleonora Gheorghiu,
Emilian Popescu, Florin Mãceºanu, Ioa-
na Alexandra Ionicã, Lucia Chirvãsuþã,
Mãdãlina Ruican, Maria Cãlugãru, Mari-
an Rada, Mariana Montegaza, Virginia

expoziþie
de artã vizualã

„Primãvara 2022”
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Marian Rada - Obsesie cromaticã

Eleonora Gheorghiu - Flori pentru tine

Neacºu. Au mai participat din oraºul Balº:
Camelia Pârlea ºi Despina Nedelcu, din
Alba-Iulia: Cati Hãlmãgeanu, Ela Rusu ºi
Tatiana Popa, din Sebeº: Dori Susan.

În aceastã frumoasã expoziþie au par-
ticipat cu lucrãri Ioana Bârcã din Anglia
ºi Olimpia Zdrenghea din Africa.

Curatori au fost Mariana Montegaza
ºi prof. dr. Emilian Popescu.

Au mai participat ca invitaþi prof. Ni-
colae Marinescu ºi subsemnatul.

ªi de aceastã datã Asociaþia SENIORI
ART Craiova, prin Mariana Montegaza ºi
Daniel Guþã, membru al U.A.P.R., Filiala
Craiova, au realizat o impecabilã organi-
zare a acestui valoros eveniment cultu-
ral, care a reunit majoritatea artiºtilor
plastici expozanþi, dar ºi un numeros pu-
blic iubitor de artã.

 OVIDIU BÃRBULESCU
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