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 NICOLAE MARINESCU

Fiindcã tot ne este dat sã trãim un
timp al prorocilor, am sã vã ves-
tesc acum ce se va întâmpla cu

România!
Bocitoarele, profesioniste sau amatoa-

re, jelind o Românie în disoluþie, în pierde-
re de  identitate ºi abandonatã de fiii sãi,
vor fi dezamãgite. Mioape, din naºtere sau
din practicarea unei igiene mentale ina-
decvate timp îndelungat, au confundat fi-
reasca nevoie de libertate cu lipsa de spi-
ritualitate ºi ataºament faþã de valorile
naþionale.

Dictatura comunistã, de peste o jumãta-
te de secol, adãugatã altora trei care ocu-
paserã cam un deceniu înainte, transfor-
mase þara într-o închisoare naþionalã, din
care nu puteai evada decât cu preþul vieþii.
Martori sunt sutele de români odihnind fãrã
cruce pe malul sârbesc al Dunãrii,
Iugoslavia devenind pentru mulþi dintre noi
Þara Fãgãduinþei. Restul pusesem antene
parabolice sã „prindem sârbii” ºi ne luam
dicþionare sã învãþãm sârbeºte.

Ne putem imagina ce s-ar întâmpla când
s-ar deschie pe neaºteptate pentru deþi-
nuþi porþile puºcãriei? Câþi ar rãmâne înã-
untru, chiar dacã n-au casã ori rude care
sã-i aºtepte?

Cam aºa a fost în 1990! Europa, Ame-
rica, Australia însemnau Libertate, Noul
Canaan!

Dacã „exilul” românesc (postbelic!) a nu-
mãrat sute de personalitãþi, diaspora româ-
neascã postdecembristã este alcãtuitã din
milioane de români, din toate categoriile so-
ciale, parcurgând un demers iniþiatic la ca-
pãtul cãruia se defineºte „o þarã ca afarã”.

România viitorului poate reface ciclul
„marii colonizãri greceºti” din sec. VII-VIII
î. Hr., la capãtul cãreia s-a nãscut cultura ºi
civilizaþia greacã clasicã, fundamentând –
prin asimilarea de cãtre „cuceritorii” romani
ºi exportarea ei în noul imperiu – cultura ºi
civilizaþia Europei de azi.

N-ar fi de ignorat nici istoria biblicei
„Eretz Yisrael” al cãrei popor, risipit de
milenii în lume ºi adesea persecutat, pãs-
trându-ºi limba ºi spiritualitatea, ºi-a re-
gãsit ºi reconstruit Patria, impunându-se
între naþiunile lumii moderne, în ciuda di-
mensiunilor ºi resurselor limitate ale teri-
toriului ca ºi a numãrului populaþiei trãi-
toare în interiorul frontierelor ei.

ªi, fiindcã actualitatea ne obligã, sã
comparãm aceste realitãþi cu aceea pe care
ne-o propune azi o Rusie incomparabilã
prin întinderea teritoriului, a resurselor
naturale de care dispune ºi a numãrului
populaþiei!

Dar România?!...
România viitoare va fi cum vom avea

puterea sã o visãm ºi sã o construim!
Uriaºa diasporã româneascã este nu

numai cel mai important investitor în dez-
voltarea economicã ºi materialã a Româ-
niei actuale, dar ºi în deschiderea spiritualã
cãtre valorile lumii moderne, la care partici-
pãm prin muncitori apreciaþi pretutindeni,
prin intelectuali recunoscuþi ºi respectaþi
în mediile profesionale: profesori universi-
tari, cercetãtori, medici sau ingineri, crea-
tori de artã ori întreprinzãtori de succes.
Faptul nu e de mirare ºi nici fãrã precedent.
La 1840, în Introducþie la Dacia literarã,
Mihail Kogãlniceanu scria:

„La anul 1817, dl. Racocea, c.c. transla-
tor românesc în Lemberg, publicã prospec-
tul unei foi periodice ce era sã iasã pentru
prima datã în limba româneascã. Planul sãu

România
imperialã

nu se putu duce la împlinire. La anul 1822,
domnul Z. Carcalechi, în Buda, cercã pen-
tru a doua oarã o asemenea întreprindere.
ªi aceasta fu în zadar. La anul 1827, dl. I.
Eliad vru ºi ar fi putut, pe o scarã mult mai
mare, sã isprãveascã ceea ce Racocea ºi
Carcalechi nu puturã face. Ocârmuirea de
atunci a Þãrii Româneºti nu îi dãdu voia
trebuincioasã.”

Dar, vorba cronicarului, „Biruit-au gân-
dul! ” ºi, la 1840, un om politic excepþio-
nal, Mihail Kogãlniceanu, împlineºte „ide-
alul” prin Dacia literarã.

Ca sã rãmân în sfera de reprezentare a
domeniului nostru, voi exemplifica doar cu
câteva dintre publicaþiile culturale româ-
neºti care apar în diaspora româneascã, des-
chise inclusiv unor colaboratori din
România, pentru un public care îºi poartã
Patria în minte ºi în suflet, oriunde se aflã:
Luminã linã, New York (director fondator
Theodor Damian); New York magazin (di-
rector fondator Grigore Culian); Condeiul
diasporei, Austria (director fondator Da-
niela Guman), Alternanþe,  Germania (di-
rectori fondatori Eugen Popin, Andrei Zan-
ca); Destine literare, Canada (preºedinte
Alexandru Cetãþeanu); Observatorul, Ca-
nada (director fondator Puiu Popescu).

Reversul medaliei este la fel de gene-
ros. Autori din diaspora vor sã dialoghe-
ze cu publicul de Acasã, publicându-ºi
lucrãrile la edituri din România, chiar dacã
dintr-un motiv sau altul au rezidenþã tem-
porarã sau definitivã în altã þarã. Iatã câþi-
va autori români din diaspora, apãruþi chiar
la Editura Aius: Camil Moisa (Canada):
Amintiri inventate (2010); Traian Bunes-
cu (Canada): Amintiri din eter (2014), Im-
presii (2017); Camelia Carmen Stãnescu
(Canada): Din rana cuvântului verde
(2018), Þãrm neatins (2018), Curcubeul
din oglindã (2018); Silvia Ianãºi Katz (Is-
rael): Dreptul la viaþã (2011), Doar iubi-
rea rãmâne (2012), Viaþa ca un zid (2013),
Crime în numele iubirii (2014), Iluzii de
femeie (2015), Iubiri... ºi iubiri (2016),
Dragostea în bucate (2017), Rãtãciri
(2018), Spiriduºii pãdurilor ºi Moº Crã-
ciun (2018); Rodica Balcan (Marea
Britanie): La ªinca Veche m-am spovedit
lui Dumnezeu (2019); Maria Marica Sima
(Suedia): Feþele tãcerii (2019); Mihaela
Colin (Italia): Rãbdarea viselor (2019);
Mircea Trifu (Italia): Un înger de vioarã
(2017), Te spun lu’ mama, lasã! (2020);
Virgil Untilã (Canada): vIDEOLOGIA
(2020); Tatiana Jilavu (Spania): Cãlãtor
cu d@r (2017), Mozaic 2n@ (2018), Dic-
tatura fericirii (2019), Coron@grafie.
Carte album (2021); Johan Sebastian
Berglund (Norvegia): Cãlãtorie în timp
(2021); Crisula ªtefãnescu (Germania):
Valoare ºi adevãr. De vorbã cu Nicolae
Florescu (2021), Eugen Drãguþescu – Ge-
nerozitatea talentului ºi Alexandru Bu-
suioceanu – Poezie ºi cunoaºtere (ediþii
alcãtuite ºi îngrijite, 2021), În þara minu-
nilor. Pagini de jurnal american (2022),
Darul domnului Borges (2022).

Fenomenul este mult mai amplu ºi ne
îndreptãþeºte sã gândim cã, în lumea care
se „reseteazã”, binecuvântaþi cu Grãdina
Maicii Domnului fiind, ne vom apuca cu
toþii s-o lucrãm, fiecare dupã puterile lui.
Cu inteligenþã, hãrnicie ºi pricepere!

Bocitoarele ºi scepticii mã vor acuza
de a fi proroc optimist!

Îmi asum ºi rãspund: Cui foloseºte pe-
simismul lor?

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX

Revista de culturã editatã de
AIUS Printed

DIRECTOR
Nicolae Marinescu

REDACTOR-ªEF
Petriºor Militaru

SECRETAR DE REDACÞIE
Maria Dinu

REDACTORI
Marius Cristian Ene

Cristi Nedelcu
Anca ªerban

REDACTORI ASOCIAÞI
Mihaela Albu

Geo Constantinescu
Geo Fabian
Roxana Ilie

Ana Paraschivescu
Mihaela Velea

COLEGIUL DE REDACÞIE
Gabriel Coºoveanu
Gheorghe Fabian

Viorel Pîrligras

CONCEPTUL GRAFIC
Lucian Irimescu

COORDONARE DTP
Mihaela Chiriþã

Revista „Mozaicul” este membrã
A.R.I.E.L.

Partener al OEP (Observatoire
Européen du Plurilingvisme)

Tiparul: Aius PrintEd

Tiraj: 300 ex.

ADRESA REVISTEI:
Str. Paºcani, Nr. 9, 200151, Craiova

Tel: 0351 467 471

E-mail: mozaicul98@yahoo.com

ISSN 1454-2293



3, serie nouã, anul XXV, nr. 5 (283), 2022

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

m
iº

c
a

re
a

 i
d

e
il

o
r

Coordonator: Ion Munteanu

Cã poezia lui Alexandru
Macedonski era cu-
noscutã în mediile lite-

rare europene din vremea sa, el
publicând constant în reviste de
prestigiu, aflându-se în relaþii
bune cu scriitori la modã, redac-
tori ºefi ºi oameni de culturã de
pe bãtrânul continent, nu mai
este de mult timp un secret. Cu
oarecare emfazã, în repetate rân-
duri, a spus-o poetul însuºi con-
temporanilor lui, fiind confirmat de
unii critici ºi biografi, dar, cel mai
convingãtor, de publicaþiile unde
creaþiile sale au vãzut lumina
tiparului sau au fost recenzate.

Încã din anul 1880,Alexandru
Macedonski, în articolul Proces
cu detractorii, din revista ,,Lite-
ratorul”, I, 10, 23 martie, justifi-
cându-se sau numai epatând, alã-
turi de numeroase publicaþii ro-
mâneºti care îi aduseserã elogii
ºi unde i se tipãriserã creaþii lite-
rare, enumerã ºi ziarul francez
„L’Orient”, publicaþia germanã
„Norddeutsche Allgemeine Zeit-
tung”ºi cotidianele italiene „Cor-
riere della Serra” ºi „Serratte”.
Rãspunzând junimistului P. T.
Missir care, în numãrul 12 din
anul 1882 al revistei ieºene „Con-
vorbiri literare” publica o recen-
zie devastatoare la adresa volu-
mului sãu, Poesii, într-un alt nu-
mãr al„Literatotului” Macedon-
ski aminteºte de noi colaborãri cu
publicaþiile de peste hotare, prin-
tre care ,,L’Indépendance” ºi
,,Corriere di Milano”.

Din alte surse (cum ar fi prefa-
þa la volumul Cartea de aur a lui
Alexandru Macedonski, Bucu-
reºti, Stabilimentul Graphic Al-
bert Baer, Strada Numa Pompiliu,
7-9, 1902, semnatã de Un disci-
pol, pe care noi îl bãnuim a fi
chiar poetul), aflãm cã încã din
1884 el publica în „Revue Con-
temporaine”, revistã ce îi avea
drept colaboratori pe Émile Zola,
Alphonse Daudet, Pierre Loti,
Jean Richepin ºi pe alþi scriitori
renumiþi la acea datã. De aseme-
nea, în aceeaºi perioadã, poeziile
sale erau gãzduite de „Nouvelle
Revue”, „Journal des Débats”,

 ION MUNTEANU

Macedonski
ºi Europa culturalã

„Revue Française”, „Revue Inter-
nationale”, „La Walonie”(„ziar
din care a ieºit întreaga miºcare
simbolistã”, cum spune Mace-
donski, ºi la care au colaborat
Verhaeren, Maeterlinck, Stuart
Merill º.a.), „Écho de la Semai-
ne”, „Revue Bleue”, „L’Indépen-
dance Littéraire”, „Pesther Llo-
yd”, „Journal de Florence”, „To
Paron” (Atena), „Express-Orient”
ºi altele. Cu alte cuvinte, spre sfâr-
ºitul secolului al XIX-lea, poezii-
le lui încep a fi traduse în mai
multe limbi, printre care franceza,
italiana, germana, engleza, grea-
ca, ebraica º.a., poetul rondeluri-
lor fãcându-se cunoscut la nivel
european. El însuºi începe sã
scrie în limba lui Voltaire ºi apar
primele aprecieri critice favorabi-
le la adresa poeziilor sale. În re-
vista parizianã „L’Écho de la Se-
maine” (unde colaborau Hector
Malot, Abel Hermant, Léo Clare-
tie, Paul Bourget, Octave Mira-
beau ºi alþi scriitori strãluciþi din
literatura perioadei „La Belle Épo-
que”), în numãrul 397 din 10
mai 1896, lui Macedonski i se
publicã un poem ºi este prezen-
tat astfel: „D. Macedonski, ma-
rele poet român, ne dã întâieta-
tea unui sonet ce va figura în
fruntea preþiosului sãu volum de
versuri franceze ce va apãrea în
curând. Suntem fericiþi cã-l pu-
tem oferi cititorilor noºtri care
îi vor preþui cugetarea, nu mai
puþin ca forma”. (Cartea de aur,
în Alexandru Macedonski Ope-
re, vol. I. Ediþie alcãtuitã de Mir-
cea Coloºenco. Introducere de
Eugen Simion. Bucureºti, Fun-
daþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi
artã, Univers enciclopedic,
2004 p. 1129).

Placheta Bronzes a fost pri-
mitã favorabil în cercurile inte-
lectuale din Paris. Astfel, „La
Nouvelle Revue Internationale”,
în numãrul din 1 februarie,
1898, consemneazã: „Iatã un
volum de versuri franceze, scri-
se, – ºi aceasta nu este deloc ba-
nal, – de un român, de autorul
volumelor Prima verba ºi Excel-
sior, poet care a fost numit Victor

Hugo al României”. „Le Journal
des Débats” acordã ºi el interes
respectivei opere literare: „Sem-
nalãm atenþiunei literaþilor o car-
te de versuri franceze, Bronzes,
editatã la Bucureºti. Aceastã
carte este dedicatã Franþei,
singura patrie a intelectualilor.
Autorul, d. Alexandru Macedon-
ski, este deja cunoscut cititorilor
noºtri; noi am publicat traduce-
rea uneia dintre paginile sale cele
mai graþioase: Casa cu no. 10 din
strada Traian. Negreºit, versu-
rile franceze ale d-lui Macedonski
nu ajung la înalta perfecþiune a
versurilor sale române; ele sunt,
totuºi, cu totul remarcabile ºi
unele dintre bucãþile sale, sone-
tul Avatar, de exemplu, - au relie-
ful ºi puritatea de linii ale unei
medalii siracuziace”. Într-unalt
numãr al ziarului, printre altele, se
afirmã:„Macedonski fãureºte ver-
sul francez pe o nicovalã de aur”,
iar „ºcoala parnasianã poate sã
recunoascã în el pe un maestru”
(Op. cit., p. 1131).

Revista parizianã „Mercure de
France” (la care publicau, printre
alþii, Maurice Barres, Henri de
Régnier, Rémy de Gourmont,
Strindberg, Albert Mocker, Pierre
Quillard, Stuart Merill), în numã-
rul101, tomul XXVI, din luna
mai1898, prin criticul Pierre Quil-
lard semnaleazã ºi ea scrierea ma-
cedonskianã Bronzes în urmãtorii
termeni: „D. Alexandru Macedon-
ski trãieºte la Bucureºti ºi a scris
în româneºte poeme de o mare fru-
museþe, Noaptea de mai, de exem-
plu, al cãrei singur defect e de a
nu fi fost conceputã într-o limbã
vorbitã de cincizeci milioane de
oameni, aºa precum spune într-o
excelentã prefaþã la volumul Bron-
zes, d. Alex. Bogdan-Piteºti. D.
Bogdan adaugã puþin mai depar-
te: «într-una din zile a voit sã scrie
în franþuzeºte dar nu se scrie, nu
se cugetã, nu se simte decât într-
o singurã limbã». Aceastã carte
este un adevãrat «tour de for-
ce»”... (Op. cit., p. 1134).

Din tipãritura macedonskianã
în limba francezã, „Revue Inter-
nationale” reproduce poeziile
Avatar, Halte dans „Tarass-
Boulba” ºi Haine, iar Albert
Mockel, directorul revistei „La
Wallonie”, într-o scrisoare îi
spunea lui Macedonski urmã-
toarele: „V-aþi familiarizat
într-adevãr cu limba noastrã atât
de mult încât cea mai mare parte
din poemele d-voastrã par scrise
aici ºi admir cã ºtiþi aºa bine
secretele versului francez, cãci
trebuie un instinct sigur de artist
pentru ca sã poþi gãsi într-o limbã
strãinã, oricât de perfect þi-ar fi
cunoscutã, subtilitãþile ritmului,
gradaþiunile strãlucirei, tot ce
face coloarea adevãratelor ver-
suri. Mi-a plãcut cu osebire Or
j’entendis, în scurtimea ei de
poezie înadins scrisã astfel. Îmi
place foarte mult Avatar ºi mica
poemã verlaineanã: Leurre.
Aceasta din urmã e uºoarã, me-
lodicã, o muzicã frumoasã dar nu
ºi zadarnicã. Dar temperamentul
d-tale se dezvãluie mai ales în
genul liric, în La steppe sau în
Halte dans „Tarass-Boulba”...

În Mai, de asemeni, sunt versuri
superbe ºi de cel mai bun metal.
Personalitatea d-tale se aratã,
chiar ºi în limba francezã, foarte
puternicã. Dacã te prezinþi ca ar-
tist sub îngustul veºmânt francez,
ca artist, cu mult mai nobil ºi mai
liber, trebuie sã fii sub larga ºi mag-
nifica stofã a frumoasei limbi ro-
mâneºti.” (Op. cit., p. 1130).

Dar volumul nu a încântat
doar mediile literare franceze. Di-
rectorul ziarului „Efimeris Acro-
polis” din Atena, tot în 1898, îi
scrie poetului urmãtoarele: „E o
adevãratã plãcere, foarte finã ºi
foarte delicatã, pe care aþi avut
extrema graþiozitate sã mi-o pro-
curaþi trimiþându-mi preþioasa d-
voastrã operã: Bronzes. Am citit-
o ºi am recitit-o de mai multe ori
ºi sentimentul meu îl voi traduce,
deºi foarte imperfect, într-o dare
de seamã pe care voi avea plãce-
rea sã vi-o trimit”.

Revistele pariziene acordã
atenþie ºi altor plachete de ver-
suri ale lui Macedonski. Astfel,
„L’Écho de la Semaine” scrie o

Volumul Bronzes, 1897, cu dedicaþia ºi semnãtura olografã
a lui Alexandru Macedonski pentru poetul G.O. Gârbea

cronicã din care spicuim: „Primim
din Bucureºti un volum de ver-
suri române intitulat: Excelsior.
Autorul sãu, d. Macedonski, nu
este un necunoscut pentru citi-
torii francezi. «Journal des
Débats»i-a adus de curând elo-
giile cele mai mãgulitoare. El co-
laboreazã la «Revue Contempo-
raine», la «Revue Française», la
«Nouvelle Revue», la «Nouvelle
Revue Internationale» etc. (…) În
România reprezintã cu strãlucire
literatura noastrã naþionalã. Ver-
surile sale române au o formã im-
pecabilã; inspiraþia sa e pe rând
suavã ºi de zbor înalt, iar limba în
care scrie este de o energie ºi de
o avuþie aºa mare, încât cu drept
cuvânt a fost numit de unii Lor-
dul Byron român”... (Op. cit., p.
1132).

Despre celelalte dovezi ale
prezenþei poeziei macedonskiene
în spaþiul cultural european vom
scrie mai pe larg în paginile volu-
mului IV al Caietelor macedon-
skiene, care va vedea lumina ti-
parului în toamna acestui an.

Poemul Le Vaisseau fantôme, publicat de Macedonski mai
întâi în „L’Élan littéraire”, februarie 1885, preluat apoi în

volumul Bronzes
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Ca poet, prozator, dra-
maturg, Macedonski
s-a ilustrat atât în lim-

ba românã, cât ºi în francezã, pe
care a învãþat-o încã din copilã-
rie, urmãrind sincronizarea lite-
raturii naþionale cu marile cu-
rente literare din Europa. De-
spre aceasta, Mihai Zamfir no-
teazã: „Cãtre anul 1885, poetul
se specializase deja în versifi-
caþie francezã, tehnica sa poeti-
cã de facturã galicã evoluase su-
ficient pentru ca scriitorul sã
compunã variantele franceze
înaintea celor româneºti; pânã
atunci, prima formã fusese me-
reu cea româneascã, întotdeau-
na superioarã celeilalte. Deºi
publicate târziu în volum (Bron-
zes, 1897), poemele sale fran-
þuzeºti au fost scrise încã din ti-
nereþe, pe parcursul multor ani”.
Partizan al estetismului, bântuit
mereu de dorinþa de „excelsior”,
Macedonski scrie versuri rafi-
nate, circumscrise tematicii par-
nasiene ºi simboliste. Poeziile
din Bronzes sunt ilustrative în
acest sens, beneficiind de o cro-
nicã în „Mercure de France”,
semnatã de Pierre Quillard. Cri-
tica literarã a evidenþiat, în aces-
te versuri, ecourile parnasianis-
mului, atât în privinþa temelor ºi
a motivelor (cultul Eladei, de
exemplu), a preferinþei pentru
forma liricã fixã, cât ºi în pri-
vinþa idealului „artei pentru
artã”, vizând osmoza dintre arta
plasticã ºi poezie.

În studiul rezervat lui Mace-
donski din Scurtã istorie. Pan-
orama alternativã a literaturii
române, Mihai Zamfir eviden-
þiazã importanþa cãlãtoriilor ºi
sejururilor acestuia în strãinãta-
te pentru evoluþia sa ca scriitor:
„Singurul avantaj durabil pe care
tinereþea bogatã i l-a adus a fost,
pentru viitorul poet, posibilita-
tea de a cãlãtori în strãinãtate,
de a lua contact timpuriu cu ma-
rea culturã: voiajele în Italia din
1870-1872, stagiul parizian din
1884-1885, ca ºi frecventele
sejururi pariziene ulterioare, l-au
pus în legãturã cu tendinþele
literaturii fin-de-siecle; pentru
Macedonski, faptul va marca
marea revelaþie intelectualã a
vieþii sale, deoarece el s-a trans-
format în poet adevãrat ºi din
impuls mimetic extern: obser-
vând ce fel de poezie se scrie în
Europa vremii ºi constatând cã
putea scrie ºi el la fel, Mace-
donski a prins aripi”.

 MARIA TRONEA

Alexandru Macedonski,
scriitor de expresie

francezã

Tot în francezã a scris Mace-
donski ºi unicul sãu roman, Le
Calvaire de feu, publicat la
Paris, în 1906, dedicat Franþei: „A
la France, cette Chaldée”, precum
ºi piesa de teatru Le Fou? (1911).
Acest roman are ºi o versiune în
limba românã, Thalassa. Despre
el, Al. Piru noteazã: „Conceput în
limba românã prin 1890 ºi termi-
nat în francezã prin 1905, el a apã-
rut întâi la Paris, în 1906, sub titlul
Le Calvaire de feu, iar versiunea
româneascã, reluatã tot în 1905 ºi
terminatã în 1915, a fost publicatã
în revista lui C.Banu, Flacãra, în
1916. Abia în 1969, Thalassa –
marea epopee a fost tipãritã în
volumul al cincilea de Opere din
Alexandru Macedonski sub în-
grijirea lui Adrian Marino.”

Adrian Marino defineºte ma-
cedonskianismul drept categorie
moralã universalã ºi îl plaseazã
pe Macedonski lângã Eminescu,
subliniind modernitatea operei
sale. Nicolae Manolescu se situ-
eazã pe aceeaºi poziþie. Definind
opera macedonskianã ca „sinte-
zã curioasã de nou ºi de vechi,
de neoclasicism ºi de neoroman-
tism, dar ºi de parnasianism ºi de
simbolism”, criticul afirmã: „Ma-
cedonski a fost, între poeþii noºtri

Parcursul european al
adolescentului de 16
ani, Alexandru Mace-

donski, începe în 1870, dupã ce
absolvise patru clase de liceu la
Craiova, având ca þel continua-
rea studiilor în strãinãtate pentru
obþinerea bacalaureatului. În
acelaºi timp mama sa, Maria Ma-
cedonski, spera ºi la  întremarea
sãnãtãþii lui precare. G. Cãlines-
cu noteazã succint itinerarul sãu
juvenil: „În mai 1870 e la Viena, în
octomvrie ºi noiembrie 1871 la
Geneva, tot în 1871 la Veneþia (...)
în 1872, iarna, la Florenþa ºi la Na-
poli”. Dupã o scurtã revenire în
þarã, „în vara lui 1873 îl regãsim la
Veneþia, la Gleichenberg, la Na-
poli ºi la Ischia.”

Cel mai important hermeneut
al lui Macedonski, Adrian Mari-
no, va urmãri ºi el aceste intine-
rarii macedonskiene, transmiþân-
du-ne ºi un expresiv portret al
tânãrului pelegrin: „Statura îi era
«naltã», pãrul «castaniu», sprin-
cenile «idem», fruntea «potrivi-
tã», ochii «negri»”.

Iatã-l ajuns în Austria, popo-
sind pentru un timp în Tirol, unde
viziteazã castelele medievale de
aici. În aceste cãlãtorii ocupaþia
sa de bazã va fi creaþia liricã. Aici
îl vor inspira castelele vechi ºi va
scrie poemul Legenda unui cas-
tel din Tirol ( datatã Turin, 1870).
La Viena va ajunge ºase luni mai
târziu cu intenþia declaratã de „a
se prepara sã intre la facultatea
de Litere”, exprimatã într-o noti-
þã trimisã acasã. Scrie continuu
versuri romantice pe teme eroti-
ce. Tot la Viena concepe ºi poezia
Dorinþa poetului, datatã 3 decem-
brie, stil nou, pe  care o va trimte
în þarã ºi cu care va debuta în „foaia
lui Bariþ”, respectiv „Telegraful
român” nr.14/1870. Debut
timpuriu, la 16 ani ca ºi cel al lui
Eminescu, în „Familia” lui Iosif
Vulcan, cu poemul De-aº avea.

La începutul anului 1871, va
pãrãsi Viena, fãrã a se prezenta la
Universitate, pentru a ajunge în
Italia, motivat de clima Alpilor
care îl va ajuta la ameliorarea sã-
nãtãþii sale ºubrede, dar ºi îndem-
nat de curiozitatea sa turisticã.
Ghidul cãruia îi destãinuie sufe-
rinþele lui îl va îndrepta spre orã-
ºelul de munte Peschiera de Gar-
da, unde îºi gãseºte o locuinþã în
localitatea Riva de Garda, fiind
înconjurat de flori, de pãduri de
mãslini ºi portocali, precum va
declara în articolul Vilegiatura,
publicat mai târziu, în „Lumina”
nr. 77/1894). De pe aceste melea-
guri alpine italiene a rãmas ºi
poemul La lacul de Garda.

Þinta urmãtoare este oraºul
Turin (Torino) din câmpia Padu-
lui, unde este înveselit de soare-
le generos, dar ºi de nurii frumoa-
sei Celestina cãreia îi dedicã un
Cântec voluptos (datat Turino,
1871). Rãmânând fãrã susþinere
financiarã, este nevoit sã se în-
toarcã la Bucureºti, în aprilie
1871. Mama, Maria, dupã ce în-
strãinase casa pãrinteascã din
Craiova ºi moºia de la Pometeºti-
Adâncata, mult regretate de tâ-
nãrul poet în versuri emoþionan-
te, acoperise unele datorii, iar

 TOMA GRIGORIE

 Macedonski,
itinerarii

europene
acum se zbate sã gãseascã resur-
se pentru cã fiul ardea de nerãb-
dare sã se întoarcã în strãinãtate.
În acelaºi an, în august, Mace-
donski pleacã spre Elveþia. La
Geneva, scrie o poezie patrioti-
cã, exprimându-ºi, alãturi de sen-
timentele sale faþã de þarã, din
nou nemulþumirile referitoare la
starea lui socialã incertã. Mama
sa îl ºtie la Geneva pentru sudii
de Litere ºi îl înscrie, de formã, la
Institutul Schevitz, unde va figu-
ra din septembrie 1871 pânã în
mai 1872. Adrian Marino ne li-
vreazã o informaþie sub rezerva
incertitudinii faþã de declaraþia lui
Macedonski referitoare la faptul
cã la Geneva, în acest an, ºi-ar fi
„depus” chiar bacalaureatul. Exu-
berantul tânãr îºi va gãsi ºi aici o
muzã cu „pãrul blond” cu care
face plimbãri spre muntele Saleve
ºi pe insula Jean-Jaques, ºi în
special pe malul lacului Leman,
precum scrie în versurile: „Ah!
Desigur blonda avea astfel de
privire/ Când pe þãrmurile de-
aur ale lacului Leman/ Surâdea
printre frunziºuri la întâia mea
iubire,/ Vis mai lung decât un
secol în coprinsul unui an”.

Curând va pleca cu mari regre-
te spre Italia, poposind la Floren-
þa, unde îl impresioneazã în mod
desosebit: „Porto Vechio, Palaz-
zo del’ Podesta, Duomo, Cam-
panile, natura din Vialli, du Tog-
gio Imperiale, de Certosa, et de
Fiesole”. (Adrian Marino – Via-
þa lui Alexandru Macedonski).
Impresiile tânãrului sunt notate
în francezã, transcrise de fiul sãu,
Nikita ºi pãstrate de fiica lui Ana
Macedonski. O întâlnise aici pe
tânãra franþuzoaicã Mille Louise
Daudet, dar ºi pe tânãrul
„marchiz”, Ricardo Bergamasco,
cu care leagã o mare prietenie.
Când va afla mai târziu de moartea
acestui drag prieten, va suferi o
mare durere ºi dezamãgire.

În drumul spre casã face o „es-
calã clasicã de turist sentimen-
tal” la Veneþia, unde se plimbã cu
gondola pe Giudecca ºi Canale
Grande. Îi va cuceri inima o Mar-
garetã, scriind ºi aici versuri în-
flãcãrate. La sfârºitul lui mai în
acelaºi an, 1872, se aflã la Bucu-
reºti unde îºi selecteazã poemele
scrise în peregrinãrile lui europe-
ne pentru volumul de debut, Pri-
ma Verba (Tipografia E. Petres-
cu-Conduratu, Bucureºti, 1872).
Printre alte poezii politice, publi-
cã ºi poezia antidinasticã, 10 mai,
iar mama temãtoare îl grãbeºte sã
plece din nou din þarã. În vara
anului 1873, ne informeazã G.
Cãlinescu (Op.cit) cã se aflã la
Veneþia, apoi la Gleichenberg,
Napoli ºi la Ischia.

Din motive financiare, în sep-
tembrie, se întoarce în þarã fãrã
a-ºi împlini entuziastul intinerar
propus: Pisa, Paris, Marsilia,
Nisa, Lion, Münhen, Boemia.
Perioadele franceze de mai târ-
ziu (1884 -1885 ºi 1910 -1912)
care –  alãturi de peregrinãrile
europene de pânã la ele, l-au in-
fluenþat profund, luând contact
cu poezia ºi curentele literare
moderne ale timpului –  necesitã
o altã abordare.

din secolul XIX, întâiul euro-
pean”.

Modernitatea lui Macedonski
este evidenþiatã ºi de criticul ºi
istoricul literar Mihai Zamfir,
care îl prezintã în comparaþie cu
Eminescu, cu scopul declarat de
„a face dreptate unui scriitor
multã vreme nedreptãþit”: „Emi-
nescu a sintetizat cultura euro-
peanã din perioada Antichitãþii
ºi pânã în romantism, având an-
tenele întoarse spre trecut ºi sim-
þindu-se în largul sãu doar în ro-
mantismul incipient de la finele
secolului al XVIII-lea; Mace-
donski ºi-a trãit intens epoca
(ultra-romantismul, naturalis-
mul, parnasianismul, simbolis-
mul) ºi a avut antenele îndrepta-
te decis cãtre viitor. Din multe
puncte de vedere, el îi anticipea-
zã pe literaþii secolului XX, fãrã
a fi ajuns însã, structural, unul
dintre ei”. Mihai Zamfir pune în
evidenþã rolul benefic al „mode-
lului Macedonski” asupra litera-
turii române în direcþia sincroni-
zãrii acesteia cu literatura euro-
peanã în ansamblul ei ºi apre-
ciazã „performanþa” scriitorului
de a fi autor bilingv, circumscri-
sã aceluiaºi ideal al racordãrii la
modernitate.

Recenzie a volumului Bronzes, din „La Nouvelle Revue”/
1 septembrie 1898 (Sursa, gallica.bnf.fr / Bibliotheque

nationale de France)

Fragment din poemul Névrose, publicat mai întâi în revista
„La Wallonie”, Liege, în 15 octombrie 1886, titratã Hystérie,

fãrã dedicaþie, împreunã cu poezia Guzla. Dedicaþia pentru
Stéphane Malarmé apare în volumul Bronzes.
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Personalitate artisticã de
o complexitate versatilã
aparte, auto-înscenân-

du-se la nesfârºit prin recursul la
mãºti psihice ºi estetice (roman-
tice, simboliste, decadentiste,
parnasiene, dar ºi clasiciste în
forme sublimate manierist etc.),
Alexandru Macedonski este des-
tinul incandescenþei creatoare
care face ca lava modernistã sã
se reverse în spaþiul literaturii
române prin adevãrate transe vi-
zionare desfãºurate în zone-limi-
tã fantasmatice, printr-un magne-
tism onirico-halucinatoriu simp-
tomatic pentru dinamismul abisal
al poetului. „Sumum”, ºi nu „sum-
ma” acestor –isme, potrivit apre-
cierilor lui Daniel Dimitriu, desti-
nul literar macedonskian este
acela al cãutãrii prin excelenþã:
„Pentru a nu vedea totuºi în poe-
zia lui Macedonski ilustrarea
unui dicþionar al –ismelor  litera-
re, sunt necesare câteva reduc-
þii. În primul rând, trebuie sã deli-
mitãm drumul pe care se cristali-
zeazã conºtiinþa de sine a creato-
rului. Este drumul dintre dorinþa
de a accede în spaþiul poeziei ºi
luarea lui în posesie. [...] Poezia
lui Macedonski e formatã, aºa-
dar, dintr-un summum, distinct de
o summa a cãutãrilor. Sau, altfel
spus, pãrþile propriu-zise nu de-
finesc întregul, dar, evident, îl re-
alizeazã. Prin tot ceea ce recupe-
reazã, respinge sau asimileazã,
poetul se creeazã pe sine, aºa cum
a vrut sã fie, unic, inconfunda-
bil.” (Daniel Dimitriu, Grãdinile
suspendate sau poezia lui Ale-
xandru Macedonski, Iaºi, Editu-
ra Polirom, 1999, p. 197). Depliate
ca faþete ale imaginarului sãu
poetic, senzualitatea extaticã,
strãlucirea, opulenþa barocã a
decorurilor, filigranarea obiecte-
lor ºi texturilor, puneri narcisiace
în scenã, expuneri ºi auto-expu-
neri, histrionismul, tot acest flux
al mãrcilor scriiturale macedon-
skiene trimite la un aranjament
dramatic de profunzime, la o psi-
hodramã a creativitãþii livratã în
cod modernist, în numele cãreia
Eul însuºi devine un canal ideal
de transmisie. Erijat într-o mascã
sau descompus în magnetism
pur, Eul pe care poezia îl pune în
scenã cu intensitatea repetiþiei
compulsive vine cu mesajul unui
fond al blocajului ºi al reparaþiei
traumei: iar dacã energia blocatã
este chiar adevãrul  artistic al
modernismului, Macedonski ac-
ceseazã adevãrul acesta trans-
formându-ºi propriul Eu într-un
fel de obiect mediumnic menit sã
capteze o energie esteticã pen-
tru care orizontul de receptare al
literaturii române era prea puþin
disponibil.

Erotic, mistic ºi suveran la adã-
postul unor astfel de mãºti, Eul
poetic spune povestea lumilor
imaginare fantasmatice ale mo-
dernitãþii, necunoscute unui pu-
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Alexandru Macedonski:
destinul unei tensiuni

creatoare

blic captiv în tiparele clasicismu-
lui ºi romantismului: lumi aurite
ale deºertului destrãmat prin ar-
deri alchimice în alba fantasmã a
Mekãi (cetatea solarã a tulburãrii
senzoriale halucinatorii, tipicã
experimentelor moderniste), lumi
ale extazului creator dezvãluite în
vortexul erotismului din Thalas-
sa; întrezãrite fulgurant prin in-
spiraþie, mistuire ºi transã, lumile
ºi materiile acestea estetice ultra-
fine sunt, însã, întotdeauna ba-
rate cu brutalitate de cãtre limita
realului, care este o limitã de re-
ceptare a unui atare cod poetic
în literatura românã (figurat ca
mort, îngheþat ºi ostil, în oglindã
cu percepþia bacovianã a acele-
iaºi realitãþi). Destin al unei ten-
siuni creatoare, prin excelenþã,
întregul parcurs macedonskian
poate fi plasat sub semnul cãu-
tãrii febrile, istovitoare, a unui
teribil efort de spargere a crustei
estetice cliºeizate care anemia li-
teratura românã a epocii (prin con-
venþiile eroticii intimiste ºi per-
sonale derivând din registrul ro-
mantismului idilic, minor, prin
paseismul sãmãnãtoristo-popo-
ranist). Detaºarea polemicã a po-
etului de toate curentele literare
resimþite obosite ºi confortabile
(romantismul în formã epigonicã,
sãmãnãtorismul, poporanismul)
pentru a impune o  „poezie a vii-
torului” îl proiecteazã pe acesta
în figura miticã a eroului fonda-
tor, civilizator în spaþiul imagina-
rului literar. Cãutând repere în
miºcãrile artistice occidentale
(simbolism, instrumentalism, de-
cadentism, dar ºi recuperãri na-
turaliste sau ale vizionarismului
romantic), deschizãtorul noii di-
recþii de la Literatorul propune

La mai bine de o sutã de
ani de la moartea sa,
parcursul literar multi-

form ºi eclectic al lui Macedon-
ski aºteaptã încã sã fie redesco-
perit ºi evaluat obiectiv într-o
perspectivã transnaþionalã, abso-
lut necesarã astãzi având în ve-
dere cã suntem în prezenþa unui
autor bilingv, a cãrui operã în lim-
ba francezã are aceeaºi pondere
valoricã precum cea în limba ro-
mânã. Poetica lui Macedonski,
constant deschisã spre inovare,
prin altoiri ºi hibridizãri fecunde
cu curentele literare ºi artistice
care dominau ºi modelau spaþiile
culturale vest-europene, poartã
în sine toate contradicþiile sfâr-
tecãtoare ºi excesele paradoxale
ale unei vârste de tranziþie, pro-
fund precare ºi instabile. Dacã
luãm în considerare datele care
delimiteazã cronologic parcursul
literar ºi existenþial al lui Mace-
donski (1872-1920), vom obser-
va cã, în excentricitatea sa mereu
asumatã ºi exhibatã narcisiac,
acest parcurs se suprapune, în
parte, cu un fin de siecle „pre-
lungit” ºi „amplificat”, o perioa-
dã istoricã ºi culturalã tulbure, dar
în acelaºi timp dinamicã în gra-
dul cel mai înalt, care nu mai poa-
te fi circumscrisã doar prin ulti-
mii ani ai secolului al XIX-lea.
Dincolo de aceste coincidenþe
pur cronologice, chiar coordona-
tele operei macedonskiene ne
impun sã o încadrãm într-o atmo-
sferã culturalã specificã, îmbiba-
tã nu doar de estetism ºi esote-
rism, ci ºi de experimentalism.
Dacã o privim prin aceastã pris-
mã, traiectoria literarã ºi existen-
þialã a lui Macedonski, ca ºi ace-
ea a lui Gabriele D’Annunzio, se
configureazã ca unul dintre mo-
mentele cele mai emblematice ale
Decadentismului european, epo-
cã strãbãtutã de neliniºtile unei
complexitãþi fracturate.

Identitatea macedonskianã,
aºa cum se construieºte îndeo-
sebi la nivelul eroticii (axatã pe o
interrelaþie ambiguã între polari-
tatea masculinã ºi femininã, re-
prezintã aria tematicã în care, mai
mult decât oricare alta, se reflec-
tã aceastã deplinã apartenenþã la
o spiritualitate fin de siecle, mar-
catã palimpsestic de stratificãri ºi
sedimentãri mitice ºi culturale
abisale. Ca ºi la alþi decadenþi, ºi
la Macedonski modelul romantic
(ºi platonic) al Erosului este înlo-
cuit treptat de forþa instinctualã,
uneori chiar brutalã, a unei se-
xualitãþi dezlãnþuite ºi primitive,
în care magnetismul psihic ºi sen-
zorial descriu un erotism relevant
pentru propria proiecþie identita-
rã.Din acest motiv, construcþia
masculinitãþii macedonskiene
apare, pe de o parte, întemeiatã
pe plenitudinea vitalã ºi vertica-
lã a Supraomului, pe de altã par-
te, destabilizatã ºi incertã, ambi-
guã într-un sens creator (ca o
condiþie a creativitãþii decaden-
tiste); teatralizarea identitãþii este

Macedonski ºi
Decadentismul

european
relevantã pentru rezonanþa de
profunzime a excentricului poet
român cu marii poeþi europeniai
sfârºitului de secol.

O altã dimensiune a poeticii
macedonskiene, degajatã în jurul
erotismului ºi al ambiguitãþii iden-
titare, de asemenea în deplin
acord estetic cu atmosfera deca-
dentã, o constituie magnetismul
ºi toate fenomenele de tip ener-
getic constelate. Lui Macedon-
ski îi erau bine cunoscute nu
doar teoriile ºi cercetãrile asupra
magnetismului, ci ºi cele mai re-
cente asupra hipnotismului ºi
practicii sale, aºa cum dovedesc
câteva articole ºi conferinþe ºtiin-
þifice. Aceste texte reveleazã in-
teresul accentuat al lui Macedon-
ski pentru toate aspectele psih-
ismului obscur ºi au avut meritul
de a populariza în România noile
descoperiri ale ºtiinþelor pozitive,
demonstrând o sincronizare to-
talã cu culturile europene occi-
dentale, acolo unde aceste teme
aveau deja o amplã circulaþie.
Adrian Marino remarcã, de fapt,
cã „Macedonski se aratã […] in-
teresat de «fascinare», «haluci-
naþii», «presimþiri», telepatie,
practicat chiar în articulo mor-
tis, […] Toate acestea aveau un
iz de extravaganþã într-o primã
fazã, când Macedonski face, într-
un fel, figura foarte riscatã de pi-
onier ºi iniþiator român în meta-
psihicã, dar în Occident, chiar la
epoca respectivã, astfel de preo-
cupãri erau curente ºi nu mai spe-
riau pe nimeni”. (Adrian Marino,
Opera lui Alexandru Macedon-
ski, Bucureºti, Editura pentru
literaturã, 1967, p. 703). Ca ºi
somnul ºi visul, hipnoza, în vi-
ziunea poeticã macedonskianã,
readuce la ivealã, din apele mâ-
loase ale Inconºtientului, instinc-
tul atrofiat al vieþii sociale resus-
citând compensator, pentru poe-
tul român, instinctul creator ºi
erotic; reverberând la un nivel de
adâncime în poezia lui Mace-
donski, aceste preocupãri pen-
tru fenomenele psihismului ob-
scur ºi pentru ºtiinþele pozitive
sunt structurante ºi modelatoa-
re. Perfect integrat Decadentis-
mului european în planul orga-
nic al poeticii sale, Alexandru
Macedonski deschide, în spaþiul
literaturii române, o cale auten-
ticã modernismului.

o sintezã originalã, „de adâncire
a propriei sale esenþe”: „Este de
observat, încã o datã, acest feno-
men caracteristic: poetul, dupã ce
soarbe ceea ce-l atrage din sub-
stanþa tuturor curentelor, sfâr-
ºeºte prin a le respinge pe toate.
Dar nu din instinctul singularizã-
rii, ci numai din acela al consec-
venþei cu sine însuºi, de adâncire
a propriei sale esenþe, care
împinge pe Macedonski tot mai
mult spre sensul opus al spiralei
sale sufleteºti ascendente.”
(Adrian Marino, Opera lui Ale-
xandru Macedonski, Bucureºti,
Editura pentru Literaturã, 1967,
p. 597). Ceea ce urmãreºte Mace-
donski, prin toate aceste polemici
interne ºi reperaje în grilele dife-
ritelor estetici afirmate în mediile
culturale externe, este debloca-
rea propriului inconºtient creator
racordat la acela al literaturii ro-
mâne, de unde ºi lansarea sa pro-
feticã în numele poeziei energi-
ce, excesive, virile în sensul en-
tuziasmului creator ºi a forþei de
transfigurare specifice abordãrii
moderniste în genere.
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Poetul român cu cele mai profun-
de preocupãri în domeniul eso-
teric este Alexandru Macedonski.

Apropiat de câteva personalitãþi marcante
ale ocultismului francez, în primul rând de
Joséphin Péladan, autor de romane în cheie
esotericã, dramaturg, critic de artã ºi publi-
cist, Macedonski aderã la ideea acestuia
conform cãreia biserica, prin cedãrile în faþa
statului laic, a eºuat. Efortul de a-l apropia
pe om de Dumnezeu revine creaþiei artistice
ºi marilor creatori. Susþinãtor al pãstrãrii
conexiunii culturii nostre cu cea francezã,
Macedonski este fascinat de succesul
Saloanelor de artã ale Rozei Cruci ce adu-
nau zeci de mii de vizitatori ºi care au ºocat
autoritãþile pariziene. Saloanele erau orga-
nizate de Ordinul Rozei Cruci Catolice ºi
Estetice a Templului ºi Graalului, al cãrui
Mare Maestru era Péladan.

Pentru a-l întâlni pe Joséphin Péladan,
Macedonski foloseºte prilejul conferinþe-
lor de rãsunet pe care acesta le-a susþinut
sub aula Ateneului Român în anul 1898.
Fusese invitat la Bucureºti de Alexandru
Bogdan Piteºti, prietenul lui Macedonski.
Bogdan Piteºti îºi educase gustul pentru
artã la Paris, în preajma lui Péladan ºi în
miezul saloanelor pariziene de artã, deve-
nind, apoi, marele colecþionar ºi mecena,
care a rãmas în istorie. Macedonski l-a so-
licitat pentru a-i prefaþa volumul de poezie,
scris în limba francezã, Bronzes, oferit lui
Péladan la Bucureºti.

O altã figurã majorã, care i-a trezit inter-
sul lui Macedonski, a fost marchizul Sta-
nislas de Guaita, Mare Maestru al Ordinu-
lui Cabalistic al Rozei Cruci, poet, autor
de studii despre ocultism, considerat un
geniu al ocultismului. Poseda cea mai im-
portantã bibliotecã esotericã existentã la
sfârºitul secolului al 19-lea. Stanislas de
Guaita era colaborator al revistei „Literato-
rul” înfiinþatã ºi condusã de Macedonski.
Cei doi purtau corespondenþã. V.G. Paleo-
log afirma cã romanul lui Macedonski, Tha-
lassa, nu poate fi înþeles fãrã cunoaºterea
studiilor lui Guaita.

Interesul lui Macedonski pentru ocul-
tism s-a manifestat ºi în publicistica sa.
A scris articole despre magnetismul ani-
mal în „Literatorul”. A susþinut conferinþa
despre spiritism,Sufletul ºi viaþa viitoa-
re, ºi a publicat în revista de specialitate
„Hermes” articolul Spre ocultism. Prin
concepþii este alãturi de Stanislas de
Guaita, precursor al ocultismului raþio-
nal, care considera cã fenomenele aºa-
zis supranaturale sunt de fapt naturale ºi
pot fi explicate ºtiinþific.

Filonul ocult traverseazã nu numai cre-
aþia lui Macedonski, ci se face simþit atât
în relaþiile cu discipolii sãi, cât ºi în at-
mosfera Salonului sãu literar, unde cu-
lorile ºi dispunerea lor erau inspirate din
textele lui J. Péladan. În timpul uneia din-
tre vizitele sale la Paris, Macedonski a
avut o întâlnire cu Péladan, chiar acasã la
acesta. Péladan a pãstrat o scrisoare (fi-
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Alexandru
Macedonski

ºi ocultismul francez

Figura 4

Figura 2

Figura 1

Figura 3

gura 1) trimisã de Macedonski, pe care am
descoperit-o în arhiva Bibliotecii Naþio-
nale a Franþei (a se vedea articolul Magia
lui Alexandru Macedonski, din Caiete
macedonskiene volumul II, editura Eikon,
2020).

Se ºtia cã Alexandru Bogdan Piteºti a
fost membru al Ordinul Rozei Cruci Ca-
tolice ºi Estetice a Templului ºi Graa-
lului fondat de Péladan. Într-o imagine
în care, potrivit unor surse, grupul de bãr-
baþi reprezintã Consiliul Suprem al Or-
dinului Cabalistic al Rozei Cruci fon-
dat de Guaita în 1888, l-am identificat ºi
pe Bogdan Piteºti (figura 2).

Îi putem vedea în primul rând, de la
stânga spre dreapta, pe Gérard Encausse,
cunoscut sub pseudonimul Papus, supra-
numit de cãtre scriitorul Anatole France
„un Balzac al ocultismului” (datoritã ce-
lor 160 de lucrãri în acest domeniu). Îi
identificãm apoi pe Joséphin Péladan ºi
pe Stanislas de Guaita. Bogdan Piteºti
este poziþionat chiar în spatele lui Guai-
ta. Prefaþa scrisã de Bogdan Piteºti la
volumul Bronzes este foarte generoasã
ºi capãtã sensul unei scrisori de reco-
mandare a lui Macedonski cãtre cercuri-
le oculte pariziene în care majoritatea
membrilor erau literaþi. Din Consiliul Su-
prem al Ordinului au fãcut parte ºi A.
Gabrol, Henry Thorion, Charles Barlet,
Augustin Chaboseau, Victor Émile Mi-
chelet, Paul Sédir, Marc Haven ºi Antoi-
ne de La Rochefoucault. Atât cele douã
ordine ale Rozei Cruci menþionate, cât
ºi Ordinul martinist întemeiat de Papus,
nu erau anticreºtine ºi nu au fost trecute
niciodatã la index, membrii lor nefiind
excomunicaþi de Biserica Catolicã.

Camille Flammarion ºi Jules Bois,
membri ai Ordinului martinist condus
de Papus îl sprijinã din punct de vedere
cultural pe Macedonski. Astfel, Flamma-
rion, astronom, om de ºtiinþã, aeronaut,
apropiat al lui Alan Cardec - pãrintele spi-
ritismului modern, preºedinte al Psychi-
cal Society of London, membru al Le-
giunii de onoare pentru merit în dome-
niul ºtiinþei, îl recomandã pe poetul ro-
mân Societãþii astronomice franceze în
care este primit ca membru. Iar Jules
Bois scrie în jurnalul „Gil Blas”, pe 17
septembrie1906 (Sursa, gallica.bnf.fr/
Bibliotheque nationale de France), o cro-
nicã a romanului Thalassa (Figura 3),
apãrut la Paris sub titlul Le Calvaire de
feu la aceeaºi editurã unde J. Péladan îºi
publica operele. Douã zile mai târziu,
articolul este tradus ºi publicat la Bucu-
reºti, în ziarul „Adevãrul” (Figura 4).
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 IOAN LASCU  ALEXANDRU MACEDONSKI

Precocitatea literarã a lui Alexan-
dru Macedonski a fost anticipa-
tã, biografic vorbind, ºi de neas-

tâmpãrul juvenil al viitorului poet. În 1872,
la doar 18 ani, Macedonski debuta cu vo-
lumul de versuri Prima verba semnat Al.
A. Macedonski, semnãturã însoþitã ºi de
precizarea „Student în litere”. Cartea apã-
rea la „Bucuresci, Tipografia E. Petrescu-
Conduratu”, iar numele autorului, în afarã
de abrevierea „Al.” conþinea ºi iniþiala ta-
tãlui, „A.”, aºa cum scriitorul nu va mai
semna ulterior, stabilindu-se la numele în-
treg, Alexandru Macedonski, în ciuda fap-
tului cã acesta era identic cu al pãrintelui
sãu. Neastâmpãrul juvenil de care am po-
menit dintru început i se potriveºte ca o
mãnuºã având în vedere cã încã de la 16
ani, în 1870, o pornea prin Europa, trecând
prin Viena ºi Elveþia ca sã ajungã în Italia,
la Pisa, unde urma sã se înscrie la univer-
sitate. Nu a fãcut-o, dar acolo ar fi fost
prezent la anumite cursuri, fapt neatestat
de istoria literarã. La Viena, conform unor
informaþii apocrife, l-ar fi întâlnit ºi pe tâ-
nãrul Eminescu, audient la facutatea de
filosofie. Studiile universitare ale lui Ale-
xandru Macedonski nu s-au finalizat nicio-
datã. Voiajul în Italia, menit sã-l introducã
în viaþa universitarã cu scopul de a-l pre-
gãti pentru intrarea la Universitatea Bu-
cureºti, a fost plin de petreceri ºi escapa-
de amoroase ºi singurul reflex al ambiþiilor
studenþeºti ale tânãrului a rãmas înscris
pe coperta volumului sãu de debut, res-
pectiv „Student în litere”. E adevãrat cã
s-a încris la Bucureºti, la universitate (Fa-
cultatea de Litere), dar nu a frecventat cu
mare regularitate ºi nu ºi-a încheiat studiile.

Prin 1873 se orienteazã cãtre jurnalismul
politic, editeazã mai întâi ziarul „Oltul” (1873-
1875), unde, pe lângã articole politice, pu-
blicã traduceri din scriitori francezi precum
Pierre-Jean Béranger, Alphonse de Lamar-
tine, Hector de Charlieu. Erau începuturile
orientãrii lui Macedonski cãtre spaþiul cul-
tural ºi literar francez. Anterior, într-o cãlã-
torie neprevãzutã în Austria ºi Italia (1873),
fãcuse cunoºtinþã cu Jules Combarieu, un
ºansonetist francez, muzicolog ºi critic mu-
zical, azi mai puþin cunoscut. Béranger a
fost un scriitor romantic francez cu ascen-
denþã în secolul al XVIII-lea, iar Hector de
Charlieu un romancier ºi dramaturg spora-
dic de mult timp intrat în uitare. Oricum,
începuturile literare ale lui Alexandru Ma-
cedonski au stat sub semnul romantismu-
lui, alãturi de poeþi francezi precum Lamar-
tine, el preþuind ºi pe românii Dimitrie Bo-
lintineanu ºi Ion Heliade Rãdulescu, ade-
vãrate modele de tinereþe.

Dupã 1880 contactele cu lumea franco-
fonã iau amploare, scriitorul român fiind
un colaborator frecvent al unor reviste
precum „La Wallonie” din Liege, „Revuedu
monde latin” ºi „Revue française”. A
publicat cel puþin un articol – La germa-
nisation de la Roumanie, 1887 – în „L’Ex-
press-Orient”, gazetã a ambasadei Rusiei
la Bucureºti. Scriitorul se stabilise la Paris
în 1884, fiind decis sã cucereascã lumea
apuseanã, dar s-a întors în Principate în
1885. În acelaºi an îi sunt publicate prime-
le poezii în limba francezã în „La Wallo-
nie”, revistã-fanion a simbolismului fran-
co-belgian. De atunci Alexandru Mace-
donski se înroleazã sub stindardul simbo-
lismului. Mai târziu, data de 15 iulie 1892
va deveni un reper istoric în activitatea sa
de promotor al simbolismului românesc
prin publicarea manifestului Poezia viito-
rului. Vorbeºte acolo despre semnificaþia
ºi rolul simbolului în noua poezie ºi zãbo-
veºte asupra unor reprezentanþi ai miºcã-

Alexandru
Macedonski –

francofil ºi francofon
O poezie în limba francezã a lui
Alexandru Macedonski:

Rose d’or
A S.A.M. le Prince Grégori M. Stourdza

O! Dieu, que me voici changé!
Plus bleme que le naufragé
Qui lutte et ne peut atterrir,
Je ne puis vivre ni mourir.

Le mal en mon coeur s’est logé,
Nul baume ne peut l’en guérir,
Les ennemis m’ont outragé,
Les ans sont venus me flétrir. –

O! Dieu, que me voici changé!

(Din volumul Bronzes, 1897)

Rozã de aur
lui S.A.M. Prinþul Grigore M. Sturdza

O! Doamne, m-am schimbat, nu mi se pare!
Sunt mai palid ca naufragiatul de pe
mare
Toate îl dor când în zadar se zbate
s-ajungã la mal
Nu pot sã trãiesc, nu pot sã mor.

În inimã rãul mi s-a cuibãrit,
ªi nici un leac nu-o poate tãmãdui,
Urgisit de duºmani,
Cotropit de ani, iatã-mã-s veºtejit. –

O! Doamne, m-am schimbat!

(Traducere în limba românã:
Denisa Crãciun)

Poezii de Alexandru Macedonski în
limba italianã:

Faunul
În ochii mei adânci, pe brânci un faun
privegheazã,
Viseazã straniul deliciu al zdrobitorului
viol,
Hipnotizãri ce pervertesc rânjind
împrãºtiazã
ªi-n fund de fragede calicii distilã-n silã
vitriol:
În ochii mei adânci, pe brânci un faun
privegheazã.

Insinueazã lin ºi dulce cuvântul sãu –
suspin blajin –
Dar când stãpân se crede-a fi, atunci pe
pradã sare,
Brãzdeazã corpurile nude cu buze aprige
de Djinn,
ªi e infern de chin lasciv ce, pânã nu
tresare,
Insinueazã lin ºi dulce cuvântul sãu –
suspin blajin.

Zadarnic anii trec, ºi trec – rãmâne
Domn în scaun,
ªi nu e om ca sã nu-l poarte la pândã-el
pitit pe brânci,
Iar nu e ceas ºi pas, rãgaz sã poþi avea
de faun,
Eºti robul lui, ºi totdauna ca sã trãiascã
el mãnânci,
Zadarnic anii trec, ºi trec – rãmâne
Domn în scaun.

Il fauno
Nei miei occhi profondi, sta in agguato
un fauno,
Sogna lo strano diletto dello stupro che
annienta,
Emana ghignando ipnosi che pervertono

INEDIT: traduceri recente
din lirica macedonskianã

E distilla indolente il vetriolo nel fondo
di teneri calici:
Nei miei occhi profondi, sta in agguato
un fauno.

Insinua dolcemente la sua parola –
soave sospiro –
Ma quando crede d’essere il padrone, la
preda assalisce,
Solca corpi nudi con avide labbra di Jinn,
Ed e un inferno di supplizio lascivo che,
finché non trasalisce,
Insinua dolcemente la sua parola –
soave sospiro.

Invano gli anni passano e passano, –
rimane Sovrano sul trono,
E non c’e uomo che non lo porti
nascosto in agguato nel cuore,
E non c’e ora e luogo in cui tu possa
aver tregua dal fauno,
Sei il suo schiavo, e sempre perché egli
viva tu divori,
Invano gli anni passano e passano –
rimane Sovrano sul trono.

Sub stele
În noaptea-naltã

Ce s-a lãsat peste naturã
Se-ntrezãresc prin frunzãturã
Stelare-adâncuri ce tresaltã.

Întregi sisteme
De nebuloase siderale
Rãsar din lumile spectrale
Ca ofilite crizanteme.

În sus spre ele
A gândului mitraliare
C-o uriaºã cutezare
Strãbate þintã printre stele,

Dar noaptea-naltã,
Ce stãpâneºte neclintitã,
Se duce vecinic negrãbitã
De la o lume la cealaltã.

Sotto le stelle
Nella notte fonda

Che cala sulla natura
Si scorgono tra le foglie
Stellari abissi che sussultano.

Interi sistemi
Di nebulose siderali
Sorgono da mondi spettrali
Come appassiti crisantemi.

In alto verso di essi
Il mitragliare del pensiero
Come un ardimento supremo
Attraversa fisso le stelle.

Ma la notte fonda,
Che immutata regna,
Lentamente va in eterno
Da uno all’altro mondo.

(Traducãtor:
Giovanni Magliocco)

Despre Alexandru Macedonski în
„L’Ambulance”/ 1 octombrie 1916
(Sursa, gallica.bnf.fr/Bibliotheque

nationale de France)
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rii literare franceze, asemenea lui Charles
Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Jean
Moréas, Maurice Maeterlinck sau José-
phin Péladan. În 1891, Macedonski publi-
ca cele dintâi versuri simbolist- instrumen-
taliste în „Revista literarã”, care va com-
pensa în mai multe rânduri întreruperile,
unele meteorice, ivite în apariþia „Literato-
rului”. În anul 1905 scoate „Le Beau Bleu
Danube”, o revistã în care publicã grupaje
de versuri în limba francezã ºi continuã sã
scrie piesa de teatru Le Fou?.  Pleacã iarãºi
în capitala Franþei, unde, în octombrie 1905
ziarul „Le Soir” titra cã „celebrul poet Ma-
cedonski”, „campionul literaturii franceze
în România”, urma sã publice romanul Cal-
varul focului. Dupã ceea ce scria jurnalul
francez, Macedonski era notoriu la Paris.
La apariþia scrierii, în 1906, critici favorabile
s-au putut citi în  reviste precum „Gil Blas”
ºi „Mercure de France”. Scriitorul român
trimisese înainte fragmente din roman unor
personalitãþi franceze care i-au rãspuns cu
deferenþã: Émile Faguet, Joséphin Péladan,
Jean Richepin º.a. S-a ocupat ºi de experi-
enþe ºtiinþifice despre care, prin 1908, au
apãrut referinþe în presa francezã, iar el a
devenit chiar membru al Societãþii Astro-
nomice a Franþei (Sociéte Astronomique
de France). În perioada 1910-1912 s-a aflat
iarãºi la Paris, unde a încercat sã se impu-
nã cu piesa Le Fou?, despre care, în presa
bucureºteanã, au fost publicate zvonuri
cã ar fi fost pusã în scenã la Teatrul „Sa-
rah Bernhardt”.

Cu toate sentimentele filofranceze, cu
toate relaþiile literare ºi publicistice, în tim-
pul primului rãzboi mondial, Macedonski
a etalat o atitudine ostilã Franþei ºi Antan-
tei, trecând de partea Germaniei ºi a Pute-
rilor Centrale. Între 27 septembrie ºi 29
noiembrie 1915, în ziarul „Cuvântul meu”,
autorului volumului Bronzes ºi al dedica-
þiei elogioase „Franþei, singura patrie a
intelectualilor”, a publicat articole împo-
triva unei Franþe „burgheze” ºi „avocã-
þeºti”. Nu diferit stau treburile într-un ci-
clu de rondeluri  critice – Rondelurile Se-
nei – care culmineazã cu Rondelul Pari-
sului iad ºi Rondelul ticãloºilor. Este o
suitã poeticã antirãzboinicã, la fel de legi-
timã la acel moment, ca ºi francofilia lui
Alexandru Macedonski, care a fost însã
perenã.

Al. Macedonski
– întâiul nostru
poet european
din secolul XIX
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c
ã PLUG  FANTASTIC

Plugul fantastic al limbii române
Scrise cu brãzdare de- argint,
Brazde ritmate, adânc respirând
Cu abur de rouã ºi pâine.

Seva în fructe ºi sâmburi rãmâne,
Poveºti despre verde ºi freamãt visând,
Plugul fantastic al limbii române
Scrie cu brãzdare de-argint.

Silabe de iarbã prind sã mã-ngâne,
În pajiºti de sunete-nalte ivind
Salcâmi cu flori de poveºti ºi argint,
Când scapãrã mitic, prin þarini bãtrâne,
Plugul fantastic al limbii române.

RONDEL/ POSTARE
PRIN cãrþi mã furiºez cu Dumnezeu
Spre porþi de rai ºi de eternitate
Ce îmi apare-n vis ca o cetate
Cu ziduri nalte împrejurul sãu.

Cum anii trec, o vãd tot mai departe,
Dar nu mã-abat un pas din drumul meu:
Prin cãrþi mã furiºez cu Dumnezeu
Spre porþi de rai ºi de eternitate.

Ca-ntr-un miraj, sã ai un drum al tãu,
Chiar dacã, pân’ la cap, nu-l vei strãbate
- ce ºoim îºi zboarã zborurile toate?-.
Sã poþi sã spui: „La bine ºi la greu,
M- am furisat prin cãrþi, cu Dumnezeu!”

RONDEL/ POSTARE
SUNT CA O CETÃÞUIE pãrãsitã
Pe-o stâncã, doar de nori ºi cer vegheatã,
Ca într-o vrajã neagrã, blestematã,
Duh rãu, din veac, uitãri sã mã înghitã.

O geanã de luminã mai palpitã
La orizont, vedenii sã abatã;
Sunt ca o cetãþuie pãrãsitã
Pe-o stâncã, doar de nori ºi cer vegheatã.

O floare printre lespezi mari ivitã,
Vreo pasãre ce-n zare se aratã
Mã scot din împietrire câteodatã.
Apoi, cred iar, sub bolta nesfârºitã,
Cã sunt o cetãþuie pãrãsitã.

RONDEL/ POSTARE
TRIST ca o carte necititã
Sau ca o turlã fulgeratã,
Tot mai aºtept în geam sã-mi batã
O pasãre din basme rãtãcitã.

Tot mai adânc, uitãri or sã mã-nghitã,
Pânã-am sã uit ºi eu cã-am fost vreodatã,
Trist ca o carte necititã
Sau ca o turlã fulgeratã.

Îngenunchez în mine încã-o datã,
Ca-ntr-o bisericuþã pãrãsitã,
Sub o icoanã veche, afumatã
ªi-mi rog trecerea-n frunze liniºtitã,
Trist ca o carte necititã ...

RONDEL
UªOR  ELEGIAC

Neliniºtit precum un hoþ de cai,
De potere ºi oameni hãituit,
Mã doare cã târziu am auzit
Foºnind în vers pãºunile din rai.
Când zãri deschise-n faþã nu mai ai,
Pãºeºti tot mai mâhnit spre asfinþit,
Neliniºtit precum un hoþ de cai,
De potere ºi oameni hãituit.

Precum un turn de fulgere trãznit,
De umbra mea, de amintiri mã mai
Pot rezema, de iele bântuit
ªi mã cufund în mine, fãrã grai,
Neliniºtit precum un hoþ de cai.

STRANÃ
De tine-mi reazem fruntea ca de-o stranã,
Când vreau, învins, sã îmi rechem în mine
Cohortele de vise date vamã
La porþile cetãþilor strãine.

Ce turle de-ntuneric mã tot cheamã
Din flori de sunet, în balansuri line?
De tine-mi reazem fruntea ca de-o stranã
Când vreau, învins, sã mã-ntâlnesc cu
mine.

Doar depãrtarea mai iveºte-o geanã
De nuferi de luminã cãtre tine...
Când urcã doru-n rãvãºiri divine,
Ca sângele curat cãtre o ranã,
De tine-mi reazem fruntea ca de-o stranã.

RONDELUL
AMINTIRILOR

Mi-e sufletul album sentimental,
Doar cu imagini azi sanctificate,
Cum arborii pe trunchiul vertical
Pãstreazã rãni demult cicatrizate.

Aducerile-aminte-n tainic val
Urcã în piept din zãri demult uitate;
Mi-e sufletul album sentimental,
Doar cu imagini azi sanctificate.

Zac în strãfundul meu, stratificate,
Ca doinele strãvechi într-un caval,
Trãiri ce tot câºtigã în carate.
Având iubirea sacru ideal,
Mi-e sufletul album sentimental.

RONDELUL  ZILEI
Ca un copil în prima zi de ºcoalã,
Privesc tot mai sfios în jurul meu
ªi sã-nþeleg îmi este tot mai greu,
Mã zbat între iubire ºi-ndoialã.

M-a bântuit iubirea ca o boalã,
În oameni am crezut ºi-n Dumnezeu;
Ca un copil în prima zi de ºcoalã,
Privesc tot mai sfios în jurul meu.

De ce-am visat, mã-ndepãrtez mereu,
Cum se desprinde, smulsã de o palã,
De floarea ei, o fragedã petalã...
Acum, nici nu mai ºtiu ce mai ºtiu eu,
Ca un copil în prima zi de ºcoalã.

RONDELUL
DESPRINDERII

ªi te-ai desprins ca frunza în furtunã
De creanga ce pe-azur þi-a desenat
Contur de vis, de seve legãnat,
În freamãt lin, ce-n inimã rãsunã.

În suflet amintirile se-adunã,
Ca pãsãrile-n stoluri, pe-nserat,
Cã te-ai desprins ca frunza în furtunã
De creanga ce pe-azur te-a desenat.

Povestea de iubire o s-o spunã,
Ca bradul de secure sãrutat,
Cu semnele ascunse sub rãºinã,
Rãnile-adânci pe care le-ai lãsat
Când te-ai desprins ca frunza în furtunã.

Ca ºi cum aº scrie o poveste în ramã,
aº putea spune cã cineva viseazã o lume în care altcineva are la rându-i un vis
mã viseazã;  de pildã, cum mama mea a fãcut tot posibilul sã mã nascã:
a traversat toate ferestrele pânã la salonul din capãt
ca o iapã pur-sânge scãpatã din frâu pe un hipodrom cu obstacole
în pântecele sale mânzul necheza de-l auzeau toate mamele iepe
care-l aºteptau ca ºi cum ar fi fost un mesia al mânjilor nenãscuþi
la final mama mea a dat un þipãt de victorie
deschizând uºa aceea ca o gaurã neagrã a universului
acolo am cãzut eu din burta ei unde începuserã sã creascã þepi
undeva s-a scris cã atunci pentru prima oarã un mânz
a adus cu sine o tãcere în loc de plânset
de atunci mã nasc de fiecare datã când tac
forþând-o pe mama mea la un nou travaliu

din toate acestea pot trage strania concluzie cã sunt un loc în care
cuvintele au forma paharelor din barul Kafka
uitarea e conþinutul lor predilect iar primãvara timpurie aduce a moarte

dar eu încã
stau în burta mamei
ºi n-aº mai vrea sã mã lepede-n lume.

Fugisem din rochia albã
scuzã-mã dragule mã duc sã miros câteva flori
tu poþi continua liniºtit
sã amesteci culorile corpurilor ºi sã le schimbi cu cele din preºuri
nimeni nu suflã în fluierele picioarelor de ciutã
nici mãcar atunci când ele se apropie de genune-
e un cântec dulce coborâtor
s-ar putea sã întârzii mai mult: drumul e neumblat pentru mine
ah nu-mi da încã drumul la mânã
ºi sã rãspunzi cuviincios preotului scaunul acela nu e în rând cu celelalte
vezi dragule sã nu se supere invitatul ºi
sã nu se plictiseascã în timp ce mãtasea îi creºte peste gurã
oh! vãd cum pantoful tãu drept se transformã în buncãr
buzunarul cãmãºii în groapã comunã, dar niciun trup nu e încã atât de rece
pentru-a se coborî în þãrânã
ºi eu nu ºtiu dacã paºii tãi vor strãbate infernul
orchestra cântã însã un marº triumfal

e un sens al vieþii sã-þi porþi lumea
ºi s-o lepezi câte puþin în tot ce atingi

hãul e din ce în ce mai cald
cine te-a minþit cã aici nu e aer
mai lasã-mã sã cobor puþin e tare plãcut
îþi spun dragule e cel puþin la fel de plãcut ca
prima datã sânul mamei stâmpãrând ºi foamea ºi frica.

Însingurare-i ziceam
Regina nopþii ºi-a amintirilor. Serve beauty of the rich. Preþul zilei.
Parle plus bas. A matter of faith. Stiluri de ataºament º.a. º.a.º.a.
Soarele muºca din pãmânt sau pãmântul din el – cine mai ºtie exact mersul lucrurilor
acestea
cert e cã aici trebuie sã povestesc cum am privit
camera strângându-se într-o formã platã de copertã care mã va închide în sine
Mã strecuram ca printre rânduri pe muzica înnodatã a lui Brukner. (Ah! ºi acum,
suprapun strat mai târziu al amintirilor: orga din biserica oraºului care ne chema,
deºi cu aproape toate uºile încuiate, sã descoperim ceea ce cãutam fãrã sã ºtim cã ar
exista: urmele trecerii lui A. B. Fericit oraº, de ne-a putut da odihnã prin chiar
mãreþie.)
Contratimp. (alt strat, recent: aud instrumentele de suflat sunând a uriaºã orgã pe
scena festivalului Enescu. Simfonia  a VII-a- contratema). paºi împiedicaþi. aburii
ceaiului. aroma de varã pierdutã. de zi în declin. niciun semn cã forma care ne
conþine s-ar putea comprima. ºi totuºi imaginea...
Insingurare-i ziceam ºi umbra i-o vedeam ca pe o pasãre bãtând din aripi
Ca pe o copertã ce se deschide ºi se închide cu o precisã ritmicitate
ce lucru ciudat îmi spuneam- ºi îmi spun ºi acum-
sã vezi umbra lucrului cum capãtã viaþã în timp ce el se mortificã.

 DANIELA VARVARA VICTOR RUSU

poemerondeluri
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 ION BUZERA

Trãim zile, sãptãmâni,
luni în care ni se amin-
teºte apãsat cã istoria

eternitãþii ar putea fi destul de
scurtã. Omenirea ejecteazã din
cele mai vechi timpuri pânã în
prezent, cu o neostoire înfiorã-
toare, la suprafaþa ei cea mai
irespirabilã, niºte fãpturi în apa-
renþã benigne, dar care, prin me-
canisme cu greu descifrabile,
ajung sã îi doreascã cu dispera-
re sfârºitul. Cum? Profitând de
abominaþia puterii ºi pe fondul
unor tulburãri psihice severe, îºi
descarcã violent, hipertrofiat,
pulsiunea suicidarã, transpusã în
grandilocvenþã dementã. Unii
ºtiu sã aºtepte, dacã e nevoie,
zeci de ani, tendinþa rãmâne ace-
eaºi, anihilarea vieþii: o proiec-
þie ricanatoare în universalitate
a fermentatului nimic din care
sunt alcãtuiþi. Din fericire, im-
periile rãului, în ciuda gesticu-
laþiei hidoase ºi distrugerilor
provocate, sunt la fel de fragile
precum raþiunea celor care le
administreazã.

Ce-ar mai putea face, în aces-
te condiþii atroce, aproape uita-
ta literaturã? Între altele, ar pu-
tea sã arate cã încã existã, chiar
cu ce poate da mai bun. Un
exemplu românesc recent: Nu-
mai copilãria e glorioasã, pa-
tru dialoguri cu Dorin Tudoran
realizate de Robert ªerban, Edi-
tura Trei, 2022, 304 p. Cã e o carte
beneficã pentru lumea de azi, care
seamãnã, fãrã voia ei, cu cea
dintre cele douã ultime rãzboaie
mondiale (cãci pe al treilea nu va
mai avea cine sã-l consemneze,
„adnoteze”, dezbatã!), þin cu
destul folos sã ne convingã ºi
discursurile de escortã din pagi-
na a patra, scrise de Domnica
Drumea, Ion Bogdan Lefter,
Cornel Ungureanu, plus Argu-
ment-ul lui Robert ªerban ºi
postfaþa, din care este extras tex-
tul de prezentare, a criticului ti-
miºorean. E firesc, întrucâtva, ca
de la un astfel de dialog prelun-
git sã te aºtepþi la „de toate”: ri-
tualuri congratulatorii, exerciþii de
rodare a compatibilitãþii, tatonãri
alternate cu stabiliri (discrete sau
tranºante), din mers, ale limitelor
scormonirii în celãlalt, provocãri
acceptate sau pasate, eventual:
schimburi delicate de ironii ºi au-
toironii, evocãri din cele mai
atracþioase, pentru a menþine in-
teresul convenabil al lecturii, mici
sau mari dezvãluiri, sporovãialã
de fundal care sã asigure conþi-
nutul fertil al unor aºteptate tâº-
niri. Le gãseºti ºi aici. Dar Ro-
bert ªerban a reuºit cu adevãrat
sã-l incite pe intervievat. Iatã ce
ajungea sã-i spunã acesta spre
final: „Robert, îmi este din ce în
ce mai limpede cã ºtii despre
mine mai multe lucruri decât
ºtiu eu, cã intuieºti despre mine
lucruri pe care eu nici mãcar nu
le pot bãnui. În viitorul nostru
dialog îþi voi cere sã inversãm
rolurile – eu voi pune întrebãrile,
tu vei oferi rãspunsurile...”
(p. 297) În treacãt fie zis, aceasta
e chiar o premisã serioasã, sine
qua non, a oricãrui act interpre-
tativ sau mai larg-dialogic: v. ºi

onoarea scriitoriceascã
este, totuºi, posibilã

pp. 115-118. Aprofundarea ºi
confirmarea înþelegerii þin de
interacþiunea vãzutã ca mobil al
reînnoirii fiecãruia.

Primul dialog e din 20 oc-
tombrie 2020, cel de-al patru-
lea din aprilie-octombrie 2021.
Dorin Tudoran vedea situaþiunea
din USA, înaintea alegerilor din
2020, necruþãtor: „..aceastã þarã
va cãdea cu totul spre extrema
stângã, care are timp sã asculte
la un bolºevic nenorocit, ca Ber-
nie Sanderrs...” (p. 30) Dar ºi:
„Trump, cu toate defectele lui
foarte mari, are ºi calitatea cã
spune de 30 de ani câteva lucruri,
aceleaºi. De exemplu: ce a în-
semnat pentru America neghio-
bia de trimite totul în China. În
momentul de faþã, ºi sã vrea
America sã facã ceva nu poate...”
(p. 32) De semnalat, dacã privim
de-acum spre atunci, imensa ca-
pacitate de autoreglaj pe care o
dovedeºte democraþia america-
nã: ºtie sã profite în favoarea ei
de factori endogeni, exogeni ºi
de alt fel care se mai ivesc pe
piaþã. ªi de fapt orice altã demo-
craþie realã, v. rezultatele recen-
telor alegeri prezidenþiale din
Franþa. Atunci surprindea stri-
denþa: „Numai cã totul a devenit
o nebunie. Dacã mergi pe stradã
pe trotuarul din dreapta, eºti
acuzat cã aparþii extremei drep-
te. Dacã mergi pe trotuarul din
stânga, cã aparþii extremei
stângi. Acuzaþiile venind de la
oameni care nu se gândesc cã
existã ºi celãlalt sens al strãzii
ºi cã, dacã te uiþi din partea cea-
laltã, pe cel pe care l-ai vãzut pe
trotuarul din dreapta îl vezi pe
trotuarul din stânga.” (pp. 34-
35) Sunt jocuri „de salon”, co-
rect sancþionate, sterile, care îºi
dovedesc, atunci când ne con-
fruntãm cu o sitaþie-limitã pre-
cum cea de azi, adevãrata goli-
ciune. Existã, într-adevãr, o pre-
caritate a politicului (un fel de
„estetism” suav, secãtuit de sevã)
care poate fi ºi este învinsã
atunci când ajunge la ce ar tre-
bui sã facã, atunci când îºi re-
câºtigã, fie ºi traumatic, obliga-
þiile. (La fel de inconcesive sunt
ºi comentariile despre viaþa pu-
blicã din România: pp. 47-53.)
Din aceastã perspectivã, Numai
copilãria... ne poate ajuta sã
observãm cum o stare de fapt
dezorientatã, caracterizatã atât
de dur la pp. 31-35, este înlo-
cuitã de forþa realã, concretã, a
democraþiei. Cãci Joe Biden
face acum ceea ce, probabil, ori-
ce preºedinte american, cu anu-
mite variaþii, ar fi fãcut.

Dorin Tudoran se înscrie pe o
linie mult prea ºerpuitã a digni-
tãþii literelor româneºti care-ºi
gãsea (evidenþez doar câteva re-
pere maxime) prima articulare
într-un  autor anonim, apoi în
Eminescu, pe care îl putem ve-
dea ºi ca sintezã „epigonalã”
(„toate-s praf...” e o formulã a
depãºirii sterilitãþii prin „conto-
pirea” cu obiectul mundan, asi-
milarea ºi recâºtigerea lui) a unor
varii încercãri anterioare, trecea
prin Eugen Ionescu, ajungea la
Radu Petrescu, iar în zilele noas-
tre la Liviu Antonesei. Sunt scri-
itori extrem talentaþi, dar care n-au

uitat niciun moment, în ciuda ori-
câtor frãmântãri, cã deasupra lor
(automat: ºi-n ei) e o forþã divin-
eticã pe care dacã n-o îngrijeºti
riscã sã te abandoneze ºi sã anu-
leze ce ai primit pe gratis. (Bineîn-
þes cã existã ºi literaturã destul de
valoroasã pentru care acestã
transcendenþã e goalã sau care
nici nu poate „secreta” aºa ceva,
dar sunt printre ultimele care sã
mã intereseze acum.) Demnitatea,
evidenþiatã într-un mod credibil
de Mircea Martin în legãturã cu
scriitorul Dorin Tudoran, v. cita-
tul de la pp. 277-278, are multe fa-
þete, ca frumuseþea lui Duchamp.
Nu este un simplu bloc de granit
de care se lovesc dezaxaþii minori,
descurajaþii, decerebraþii utili ori
inutili, laºii, impostorii etc. Este fle-
xibilã, „operatorie”, pliabilã pe con-
text, pe eveniment, pe care chiar
le provoacã, le dislocã din mur-
dãria lor: constã, pur ºi simplu, într-
o reactivitate care o confirmã ºi
îmbunãtãþeºte, again and again.
Poate avea ºi ea clipe de slãbi-
ciune, poate fi pusã într-o
defensivã cumplitã, alegorizatã ºi
mai ales concretizatã extraordinar
în acest an de V. Zelinski ºi popo-
rul ucrainian, dar esenþa rãmâne
aceeaºi: rezistenþa în faþa degra-
dãrii spiritului. Dacã aceastã di-
soluþie, care pândeºte peste tot,
nu e conºtientizatã, nu e contra-
caratã, individual ºi comunitar, nu
va face altceva decât sã conducã
irevocabil, pas cu pas, la dezas-
tru, inclusiv la catastrofa/catastro-
fele numite în primul paragraf. (Caz
„paradigmatic” descris la p. 173.)
Cartea pe care o comentez este
centratã, implicit, dar fervent, fãrã
vreun  rest obscur de „povãþui-

re”, ci pe calea unui epic foarte
direct, provocat ºi întreþinut de
Robert ªerban, pe aceastã idee: a
oferi, în moduri subtilissime, deri-
vate din bogata experienþã aucto-
rialã, cãi de evitare a derelicþiunii.

Gãsim pagini memorialistice de
toatã francheþea ºi, când e nevo-
ie, asprimea. Sunt, bunãoarã,
multe, poate prea multe, referiri
la Adrian Pãunescu (dar nu pu-
tem pentru ca sã le stricãm plã-
cerea convorbitorilor, mai ales
cã aflãm date picante care þin de
„mica” istorie literarã: „jucam
vaporaºe” etc.!), uºor de rezu-
mat în ce afirmã la p. 152: „Adri-
an a reprezentat un capitol ex-
trem de important în viaþa mea”.
Dorin Tudoran are o nuanþatã
nostalgie în raport cu ce a trãit,
a fãcut ºi a primit în literatura
românã pânã la plecarea în Ame-
rica (1985). E-o perioadã pe
care o cunoaºte în amãnunþime,
ai senzaþia cã ar putea povesti la
nesfârºit despre acei ani: o bunã
parte  din dialoguri urmãreºte
aventurile de atunci. Am reþinut
citate conþinând  însumãri tran-
scriptibile în efigie: „În pahare-
le din faþa lui Nichita, apa ºi-a
gãsit loc foarte rar.” (p. 243);
„I-am respectat, respectându-mã”
(p. 236); „Pentru a fi pãcãlit tre-
buie sã ai ºi o vocaþie de a fi pã-
cãlit.” (p, 33); versul „am devenit
propriul meu atelier”, care
seamãnã mult cu o notã a lui Cio-
ran: „am ajuns propriul meu
discipol”; „Relaþia mea cu pagi-
na tipãritã pe hârtie a fost foarte
puternicã. Acum, vremurile m-au
dat pe brazdã...” (p. 65) Creeazã
o sintagmã cu potenþial maxim:
„hermeneutica de gaºcã”

(p. 134). Poemul de la pp. 67-68
este postborgesian, de o supleþe
a conciziei copleºitoare. Romanul
despre care spunea cã „mi-e tea-
mã cã într-o bunã zi îl voi termi-
na” (p. 37) tinde sã devinã una
dintre cele mai aºteptate cãrþi ale
deceniului. ªi asta inclusiv pen-
tru cã avem deja suficiente pro-
be la îndemânã: Numai copilã-
ria... e presãratã cu puncþii în
memorie foarte reuºite, situate
între tragic ºi comic: v. episodul
cu Andruºca Ceauºescu, dar ºi
cu ironii de o fineþe dezinteresa-
tã, benignã, discret-manniene,
clarificãri, utopii dezamorsate cu
destul simþ ludic, preferinþe mu-
zicale expuse cu vivacitate, în
sfârºit, filoane epice pasionante.
Mi-a plãcut mult consideraþia
arãtatã Marjoriei Perloff. Nimeni
nu-l poate caracteriza mai bine de-
cât o face el însuºi: „am comis
eroarea de a mã eterniza în efe-
meride” (p. 48).  Am rezonat de-
plin în faþa reverenþei faþã de Vir-
gil Mazilescu ºi Daniel Turcea.
Apar profesiuni de credinþã
existenþiale, spontane: „N-am
ajuns ºi bãnuiesc cã nu voi ajun-
ge niciodatã atât de înþelept în-
cât sã mã simt bine vãzând cã la
masa la care am fost invitat apar
mai apoi ºi lichele, ciurucuri
care au ºi prostul obicei de mã
înjura, ici ºi colo, ºi de a mã acu-
za de tot felul de inepþii.” (p. 280).
Confesiunea e legatã de renun-
þarea la colaborarea cu o revistã
din România (ca atâtea altele, zeci
sau sute), aºa cã autorul nu avut
nimic de pierdut, ci numai de
câºtigat. Vezi ºi: „Dar, una peste
alta, cu toate costurile extrem de
piperate, am preferat aceastã
intransigenþã genului de tole-
ranþã care transformã viaþa
publicã într-un soi de casã de...
toleranþã. Nici la amoralitate nu
privesc cu ochi buni, fiindcã în
ochii mei în cele mai multe cazuri
amoralitatea nu este altceva
decât anticamera imoralitãþii.”
(p. 288) Singurul comentariu,
dincolo de admiraþia pe care o am
faþã de astfel de poziþionãri, este
urmãtorul: este bine ca intransi-
genþa respectivã sã aibã cât mai
multe resurse ºi argumente.

Am tresãrit bucuros în faþa
urmãtoarei preferinþe: „Ultimul
mare poet pe care l-a avut Ame-
rica, dupã pãrerea mea, John
Ashbery, care a murit în 2017, ar
fi putut lua Nobelul pentru litera-
turã în câteva rânduri. Pentru
mine rãmâne un mister cã nu l-a
luat, aºa cum rãmâne un mister
un caz sau altul dintre scriitorii
care l-au luat. Asta e loteria pre-
miilor, ele mai mult dezavanta-
jeazã decât avantajeazã. Eu le-aº
defiinþa. Fac mai mult rãu decât
bine.” (p. 18) În schimb, eu aº
propune, în locul celui pentru li-
teraturã ori economie sau chiar
suplimentar, un Premiu Nobel
pentru realizãri de excepþie în
psihiatria politicã, având scopul
mãrturisit de a obþine, ºi prin ast-
fel de  mijloace, o pace durabilã
pe planetã.

Atunci când, dupã ce impo-
zantele goluri, glorioasele mu-
cegaiuri ºi cvasi-evaporatele
bule din prezent vor fi fost uita-
te ºi se va putea scrie o istorie
validã a literaturii române din
ultimele cca. douã secole (ceva
ce þine destul de mult de scien-
ce-fiction), numele Dorin Tudo-
ran va fi unul asociat onoarei,
inteligenþei ºi valorii scriitori-
ceºti infisurabile, cãci indisolu-
bil legate între ele.
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Profesor, pasionat istoric,
cercetãtor asiduu al to-
talitarismului spaniol

franchist ºi al formelor lui de ma-
nifestare în fragila democraþie
occidentalã, italianul Marcello
Caprarella (nãscut în 1969) a de-
butat fulminant în literaturã cu
romanul Cursul destinelor încru-
ciºate (2018), apãrut anul acesta
la Editura Univers, în traducerea
cunoscutei ºi prestigioasei uni-
versitare craiovene, Lavinia Simi-
laru, din limba italianã.

Acþiunea romanului lui Marcel-
lo Caprarella curge fluidã, limpe-
de, pãstrându-ºi profunzimea me-
sajului, graþie unui complex nara-
tiv seducãtor uzitat, ce-i pare fi-
resc autorului. Naraþiunea la per-
soana a treia este îmbinatã cu so-
lilocvii eseistice aparþinând teh-
nicii stilului indirect liber, cu ad-
notãri diaristice la persoana întâi
ale unor protagoniºti ºi nu de pu-
þine ori, dar atunci când este cazul
readucerii cititorului în jocul ficþi-
onal, împãnat cu reflecþii asupra
propriei construcþii narative.

Problemele care apar în roman
sunt tipice lumii occidentale, lu-
mea depersonalizatã a aglomerã-
rilor urbanistice, cu medii lumpen-
proletare formate din localnici
marginali dar ºi imigranþi de toate
naþiile seduºi de miracolul exterior
al civilizaþiei abundenþei ºi exploa-
taþi de micii ºarlatani care le vând
iluzii. La fel, este reprezentat învã-
þãmântul public în astfel de medii,
în care formalismul ºi medio-
critatea unor dascãli priveazã
tânãra generaþie de instruire soli-
dã ºi educaþie civicã adevãratã.

Ceea ce-l preocupã în mod spe-
cial pe autor constituie proliferã-
rile micilor ideologii de spãlare a
creierelor, scandaloase amestecuri
de pseudo-ºtiinþã ºi fantezii ezo-

 GEO CONSTANTINESCU

Marcello Caprarella: „destine încruciºate”
terice îmbrãcate într-un soi de
(para)psihologie a dobândirii
succesului într-o societate dezu-
manizatã. Astfel de pseudo-înþe-
lepþi fanteziºti sunt ilustraþi în fe-
nomenul coaching-ului pe care
un personaj din roman (Marco
Imparato) îl defineºte ca fiind „be-
cul de veghe al unui sistem crud
ºi dement. Ne vând o grãmadã de
lucruri inutile, fãcându-le sã trea-
cã drept must” (p. 14).

Unul din aceºti „conferenþiari”
care apãreau peste tot, dar mai
ales în mediile nefericite ale
întreprinderilor industriale hao-
tice, mereu pândite de recesiuni
ºi falimente, este Alan Bermúdez
Illarramendi. El promova banali-
tãþi de tipul: „Imaginea ta e sinte-
za puterii personale”, „Devino
starul filmului vieþii tale” sau
„Aminteºte-þi sã fii fericit”,
câºtigându-ºi adepþi fanatici cu
psihologie labilã ºi umplându-se
de bani frauduloºi prin astfel de
metode de corupþie.

Protagoniºtii care se confrun-
tã cu astfel de personaje sunt cel
denumit mai sus, Marco Impera-
to, „originar din Foggia ºi rezi-
dent în Madrid de mai bine de
douãzeci de ani” ºi prietenul sãu,
Lorenzo Salcedo Huertas, profe-
sor de literaturã spaniolã, care
gãseºte, în noua sa ºcoalã, „Pin-
to Innova”, unde predã, un Ori-
entador cu asemenea idei, Gon-
zalo Cascos Cases.

Afirmã autorul-narator: „Lo-
renzo venea dintr-o ºcoalã aflatã
în degradatul cartier Pozo del Tío
Raimundo, astfel încât credea cã
este imun la orice: elevi obraz-
nici, pãrinþi violenþi ºi obtuzi,
sãrãcie veche sau nouã, neplã-
ceri de tot felul, clase în ruinã,
integrare redusã a copiilor imi-
granþi subsaharieni ºi magre-

bieni, neglijaþi acasã ºi lãsaþi în
voia sorþii de cãtre profesori,
într-un cerc vicios implacabil...
(p. 44). Dar la „Pinto Innova” îl
va gãsi pe acel Orientador ah-
tiat de putere care îi manipula
elevii slabi ºi pe pãrinþii violenþi
în contra profesorilor care nu
aderau la metodele lui similipe-
dagogice ºi hilare, orientând di-
recþia obedientã a ºcolii dar ºi
pe profesorii fãrã personalitate
ºi oportuniºti sã încurajeze me-
diocritatea ºi dezordinea. Astfel,
elevii obraznici ºi leneºi, rãmaºi
corigenþi, puteau susþine exa-
mene de trecere cu alte comisii
permisive, coordonate de Ori-
entador. În acest fel  nivelul de
învãþãmânt ºi de disciplinã din
ºcoalã deveniserã de nesuportat.

În aceste condiþii, cei doi prie-
teni cloceau, în întâlnirile lor obiº-
nuite, un mijloc de anihilare a
proliferãrii actelor de aneantizare
a creierelor copiilor ºi a oameni-
lor creduli a celor doi impostori.
Prilejul se iveºte atunci când Ori-
entadorul , îndrãgostit în felul lui
de o profesoarã de limba germa-
nã de la o ºcoalã particularã, care
nu i-a cedat sentimental, îºi in-
struieºte unul dintre adepþi sã se
înscrie la cursuri ca sã-i facã fe-
meii viaþa imposibilã. La acest
curs se înscrisese ºi Marco Im-
perato, pentru a anihila comple-
xul de inferioritate în faþa priete-
nului sãu, care se nãscuse în Ger-
mania, ºi, în subsidiar, datoritã
nevoii de a accede prin limba fi-
losofiei în acea lume de azi, a efi-
cienþei economice, seducãtoare
pentru toatã lumea.

Cum Paloma, profesoara de
germanã, era soþia unui mare in-
dustriaº, iar acesta încerca sã-ºi
protejeze soþia pe toate cãile, a
angajat detectivi care s-o apere

de aceste „rãzbunãri” care-i fã-
ceau viaþa imposibilã. Aici se pro-
duc mai multe incidente, deoare-
ce profesoara nu avea metodã,
era chiar istericã, iar Marco, în
nevoia de a învãþa cu adevãrat
limba lui Goethe, s-a alãturat co-
rului de nemulþumiþi ai clasei.
Astfel ºi el a intrat în vizorul de-
tectivilor, care au început urmãri-
rea lui ºi a prietenului sãu, fiind
caracterizaþi în final de unul din-
tre aceºtia, în stilul caracteristic
al castei poliþieneºti: „Sunt doi
amãrâþi, doi neurotici. Scriitori
frustraþi!”.

Într-adevãr, cei doi puseserã
la cale scrierea unui roman în care
sã fie puºi la zidul infamiei impos-
torii coaching-ului. Dialogul ce-
lor doi despre modul de scriere al
viitoarei cãrþi constituie pagini
savuroase din romanul însuºi al
lui Marcello Caprarella. Ironia ºi
autoironia meta-romanescã cãpã-
tã aici accente necruþãtoare.

Pânã la urmã realitatea însãºi
a personajelor pare sã rezolve si-
tuaþia, romanul încheindu-se cu
o sãrbãtoare a „unui soi de zile a

porþilor deschise a Tineretului ºi
a Didacticii Incluzive” organiza-
tã de Orientador în curtea ºcolii
„Pinta Innova”, avându-i ca in-
vitaþi pe Allan Bermudez Illarra-
mendi în calitate de expert de „eti-
cã-esteticã” ºi un coleg al lui
Marco din clasa de germanã, Ti-
berio, care va cânta cu formaþia
„Satanic Bloody Circle”. Fiind
invitatã ºi Paloma, Orientadorul
îºi va vedea visul împlinit, atrã-
gând atenþia celei care îi refuzase
odinioarã impulsurile erotice.
Lucrurile se precipitã, însã, ºi
cititorul va afla în final cã nimic
nu a mai rãmas din ceea ce pãrea
cã ar fi urmat din cursul iniþial al
naraþiunii.

Cartea se încheie cu un epilog
din jurnalul lui Marco, la „mai
bine de trei luni de la tragicele
evenimente de la Pinto Innova”
care anunþã cã romanul celor doi
nu a mai apãrut. Dar menþionea-
zã „închiderea centrului Econo-
cimiento cu punerea sub acuzare
a tuturor responsabililor de la
Ruling the Present & Leading
The Future pentru un grup in-
fracþional organizat ºi escroche-
rie agravatã” ºi cã „... de când Ori-
entadorul nu mai este”... „Pinto
Innova funcþioneazã ca o ºcoalã
normalã”.

Cum observãm numai din
aceste notaþii fugare, romanul lui
Marcello Caprarella, atât de se-
ducãtor înfãþiºat cititorilor de pe
toate meleagurile, cu un stil iro-
nic inteligent ºi necruþãtor, pune
pe tapet multe probleme grave
ale societãþii contemporane, iar
traducerea în limba lui Eminescu
a celui de-a doilea roman, La pri-
gionia di una somiglianza (Pri-
zonierul unei asemãnãri, Algra,
2021) o aºteptãm cu nerãbdare.

Proza Doinei Ruºti îmbi-
nã realul ºi fantasticul
printr-o subtilitate tragi-

comicã. Barierele literare par sã
se estompeze. Trecere de la rea-
lismul brutal al societãþii actua-
le, la elemente mitico-fantastice
este fluidã. Personaje, de altfel
lipsite de orice urmã a excepþio-
nalului, incontestabil banale in-
trã în legãturã cu forþe care le
distorsioneazã.

Aceasta este atmosfera roma-
nului  Paturi oculte apãrut în anul
2020  la editura Litera. Postfaþa
anunþã complet superficial po-
vestea a doi tineri studenþi la
facultatea de litere care se îndrã-
gostesc. Totul sub patronajul pa-
turilor oculte care constituie un

punct transcendental, sunt un
portal spre un univers de roºcovi.

Stilul Doinei Ruºti este dur,
frustrant. Nu ºtii când sã râzi ºi
când sã plângi pentru persona-
jele care învârt într-un cerc vicios,
deformat. În linii mici, totul se
rezumã la trei personaje principa-
le care seteazã tonul naraþiunii.
Pe de o parte sunt Flori ºi Lev,
exponenþi perfecþi ai universului
studenþesc. În timp ce Flori este
superficialã, mulþumindu-se doar
sã îºi treacã examenele, fãrã un
scop anume ºi fãrã vreo pasiune
majorã care sã o defineascã, poa-
te doar, cu excepþia obsesiei pen-
tru paturile oculte, Lev este mo-
tivat, plin de dorinþe pe care as-
pirã sã ºi le îndeplineascã, stu-
dent model ºi proprietar al unei
biblioteci deschise în holul tea-
trului. La polul opus se aflã Cã-
priceanu, un individ eminamen-
te banal, limitat ºi totuºi obsedat
de afirmare, care încearcã neobo-
sit sã îºi dovedeascã suprema-
þie. El refuzã trecerea spre o altã
viaþã, dupã moarte, ºi rãmâne
blocat în pãdurea de roºcovi, un
fel de purgatoriu interdimensio-
nal inaccesibil pentru cei vii care

nu dorm în paturile oculte.
Acþiunea tinde spre ciclicita-

te, evenimentele se substituie atât
drept cauzã cât ºi ca efect, totul
sub patronajul unei crime cu au-
tor necunoscut ºi a paturilor a
cãror alegere drept liant mistic nu
pare a fi întâmplãtoare. În tradiþie,
fiind locul unde dormim, este ºi
mediul propice pentru vise ºi im-
plicit pentru strãbaterea vãlului
dintre lumea fizicã ºi cea spiritua-
lã, fãrã a þine cont cã sunt fãcute
din lemnul roºcovilor ce se trag
din purgatoriul existenþial, fapt
care le conferã puterea de trans-
formare ºi deformare. Cei care
dorm în ele nu se vor mai trezi nici-
odatã aceeaºi persoanã care a în-
chis ochii ºi a strãbãtut prin lu-
mea fermecatã a roºcoviilor.

Misterul nu este dezvãluit de-
cât la final, ºi nici atunci complet.
Flori se rupe de vraja adictivã, însã
în universul liric rãmâne efectul
de circularitate. Totul se învârte
în cerc, personajele s-au influenþat
pe tot parcursul vieþii pânã în
momentul cunoaºterii ºi continuã
cu o forþã aproape magneticã.
Sunt atrase unul de celãlalt.

În final nimeni nu scapã, mis-

terul persistã ºi acþiunea se reia
neîncetat, un perpetuum mobile
perfect, întrucât este imposibil de
stabilit un început declanºator.
Romanul Doinei Ruºti este mag-
netic ºi pentru cititor, îl captiveazã

pãdurea de roºcovi
ca purgatoriu interdimensional

de parcã el însuºi ar dormi într-un
pat ocult, într-un Bucureºti
retrasat dupã harta ce urmãreºte
roºcovii.

 Roberta ªipan

Ana Cãtãlina Cristea - Ruralã
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Unul dintre cele mai
strãvechi arhetipuri
cu origini mitologi-

ce, vrãjitoarea, a devenit, în lu-
mea contemporanã, o figurã re-
curentã, extrem de popularã ºi
de provocatoare, nelipsitã din
serialele fantasy, majoritatea
adaptãri ale unor romane ale
acestui gen, care cunosc ulte-
rior un succes fulminant datori-
tã impactului pe care serialele
îl au în rândul publicului. Cele-
brele Melisandre din Game of
Thrones, Yennefer din Witcher,
Diana din A Discovery of Wit-
ches, Moiraine din Wheel of
Time sau Lamia, vrãjitoarea ne-
cromantã androidã din serialul
SF Raised by Wolves sunt doar
câteva exemple care confirmã
avatarurile spectaculoase ºi în-
drãzneþe ale arhetipului vrãjitoa-
rei în lumea fantasy. Totodatã,
tema vrãjitoriei se bucurã de o
bogatã ºi variatã exegezã, în
strãinãtate, studii precum The
Appearance of Witchcraft.
Print and visual culture in six-
teenth-century Europe (2007)
de Charles Zika, The Encyclo-
pedia of Witches, Witchcraft
and Wicca de Rosemary Ellen
Guiley (2008), Witchcraft and
Masculinities in Early Modern
Europe (editor Alison Row-
lands, 2009), Daughters of He-
cate. Women and Magic in the
Ancient World (editori Kimber-
ly B. Stratton ºi Dayna S. Kalle-
res, 2014) etc. confirmând in-
teresul pe care aceasta l-a stâr-
nit, de-a lungul timpului, în rân-
dul cercetãtorilor.

Apãrutã la finalul anului
2021, în condiþii grafice exce-
lente, cartea Witchcraft editatã
de Jessica Hundley ºi Pam
Grossman, este cel de-al treilea
volum din colecþia Library of
Esoterica a Editurii Taschen,
alãturi de volumele Astrology ºi
Tarot. Autoarele îºi propun sã
urmãreascã, în diacronie, meta-
morfozele arhetipului vrãjitoa-
rei, dar ºi evoluþia vrãjitoriei,
concepþiile care au configurat-o
ºi principalii lor promotori cu rol
în impunerea unei anumite repre-
zentãri a vrãjitoarei în mentalita-
tea colectivã. Cartea include
numeroase referinþe la cele mai
importante studii dedicate vrãji-
toriei, însoþite ºi de opiniile unor
vrãjitoare contemporane – Pam
Grossman este ea însãºi o practi-
cianã –, care interpreteazã
practicile magice într-o accepþie
foarte personalã, una dintre prin-

Biblioteca Esoterica:
reprezentãri ale vrãjitoarei în istoria artei

cipalele idei lansate de autoare
fiind aceea cã femeile sunt prin
excelenþã vrãjitoare care urmã-
resc realizarea de sine în cadrul
diverselor experienþe trãite în co-
munitate, o istorie a vrãjitoriei su-
prapunându-se parþial peste o
istorie a feminitãþii.

Cele cinci pãrþi ale volumu-
lui, The Initiation, The Invoca-
tion, Casting the Circle, Cal-
ling in the Element, The Offe-
ring, sunt concepute deliberat
ca trepte iniþiatice în tainele vrã-
jitoriei, debutând cu originea
vrãjitoriei în cultele matriarha-
le din civilizaþiile timpurii. Jes-
sica Hundley, în primul capitol,
aduce în centrul atenþiei imagi-
nea vrãjitoarelor lumii antice –
Circe, Medeea, Hecate, Isis,
Freya, vrãjitoarea din Endor (din
Cartea lui Samuel) –, dar ºi for-
þa patriarhalã care le distorsio-
neazã odatã cu apariþia creºtinis-
mului ºi prejudecãþile despre
vrãjitoare, nãscute din tirania re-
ligioasã, misoginism, frica faþã
de celãlalt. În acest sens, Kris-
ten J. Sollée observã cã, dacã
existã un minim aspect pozitiv
al acestor persecuþii, este trans-
formarea vrãjitoarelor în emble-
mã odatã cu interesul romanti-
cilor oculþi pentru mitologie,
astfel încât, la începutul anilor
1900, vrãjitoarea nu mai are ni-
mic de-a face cu seducãtoarea
demonicã sau bãtrâna canibalã,
devenind, în cele din urmã o
„mascotã-martir” pentru activis-
tele feministe din anii ’60 ºi fi-
gurã deificatã în credinþa Wicca
din anii ’70. Deci într-o conti-
nuã evoluþie, cu rãdãcini strã-
vechi ºi practici variate, regãsi-
te în fiecare tradiþie de pe glob
– evidenþiate de Jess Joho ºi
Morgan Sung –, vrãjitoria trebu-
ie gânditã, aºa cum evidenþiazã

ºi Kate Tomas, drept o realitate a
oricãrei societãþi, derivatã tocmai
din ceea ce aceasta respinge ºi
marginalizeazã.

A doua parte a cãrþii, The In-
vocation, reconstituie profilul
Marilor Zeiþe vrãjitoare, por-
nind de la câteva coordonate tra-
sate de Amanda Yates Garcia: ar-
monia cu natura ºi locurile in-
accesibile în care acestea trã-
iesc, controlul elementelor pri-
mordiale, metamorfozele ani-
maliere, cunoaºterea tainelor
plantelor ºi existenþa în confor-
mitate cu un timp circular, în
funcþie de fazele lunii. Pãstrat
viu în mentalitatea colectivã da-
toritã basmelor ºi poveºtilor
populare din diverse culturi, pro-
filul arhetipal al vrãjitoarei e
analizat de Jessica Hundley în
câteva opere literare culte ai cã-
ror autori se raporteazã nu doar
la sursele mitologice, ci ºi la
tratatele de demonologie: po-
veºtile lui Taliesin (bard din se-
colul al VI-lea care ar fi trãit la
curtea regelui Arthur), piesa
Hamlet de Shakespeare, Faust
de Goethe, Vrãjitorul din Oz de
L. Frank Baum, The Crucible de
Arthur Miller (1953, dramatiza-
re a proceselor vrãjitoarelor din
Salem), Ceþurile din Avalon
(1982) de Marion Zimmer Bra-
dley ºi Femei care aleargã cu
lupii (1989) de Clarissa Pinko-
la Estés, în care arhetipul vrãji-
toarei e înrudit cu cel al femeii
sãlbatice. Dintr-o perspectivã
interdisciplinarã, Pam Gros-
sman urmãreºte reprezentãrile
vrãjitoarei în artã ºi cinemato-
grafie – celebre fiind gravura lui
Dürer din jurul anului 1500, pic-
turile discipolului sãu, Hans Bal-
dung Grien, lucrãrile lui Goya
din seria Capriciile, animaþia
Kiki’s Delivery Service etc. – ºi
observã cum accentul se depla-
seazã treptat de la bãtrânele hi-
doase ºi de la tinere seducãtoa-
re, omologate de tradiþie, la ado-
lescentele care îºi descoperã
puterile ºi învaþã sã le controle-
ze, odatã cu producþiile Tv. care
vizeazã publicul foarte tânãr.

Profilul arhetipal al vrãjitoa-
relor este completat, în cel de-
al treilea capitol, cu semnifica-
þia unor simboluri ºi acþiuni
magice: cercul magic, utilizat cu
scopul captãrii puterii ºi protec-
þiei împotriva altor entitãþi ºi
întrunirile secrete cunoscute
sub numele de Sabbatul vrãjitoa-
relor. Mya Spalter ºi Michelle
Mae atrag atenþia cã implicaþii-

le obscene, demonice ale aces-
tor adunãri au fost atribuite de
mentalitatea creºtinã, ele con-
tribuind, de fapt, la crearea unui
canal energetic aºa cum se re-
gãsesc în practicile Wicca. Câ-
teva eseuri de Judika Illes sunt
dedicate unor sãrbãtori precreº-
tine regãsite în calendarul Wicca
de la solstiþiul de iarnã, ziua Sfin-
tei Brigid (1 februarie; sfânta e,
de fapt, o zeitate cu origini necu-
noscute veneratã în Irlanda ºi în
Scoþia, protectoare a focului ºi a
apei), la echinocþiul autumnal,
pânã la faimosul Halloween, ca-
pitolul încheindu-se cu textul lui
Sarah Faith Gottesdiener despre
legãtura profundã dintre vrãjitoa-
re ºi lunã ºi cu un eseu de Mya
Spalter despre rolul pentagramei
în unificarea elementelor primor-
diale. Volumul se continuã cu o
serie de eseuri semnate tot de
Judika Illes despre tipurile de
magie – cea accesibilã tuturor, cu
ingrediente ieftine (folk magick),
vrãjitorie verde (green witchery),
bazatã pe folosirea plantelor, vrã-
jitoria ºamanicã (hedge-witche-
ry) ce presupune contactul cu
lumea spiritelor, vrãjitoria apotro-
paicã, maleficã, de atragere etc. –
ºi cele aparþinând lui Pam Gros-
sman dedicate elementelor pri-
mordiale ºi simbolurilor cores-
peunzãtoare.

Meritã semnalat, în acest vo-
lum, ºi lucrarea ineditã semnatã
de Susan Aberth, Vrãjitoarele
suprarealismului. O întrunire
creativã, regãsitã în ultima par-
te a cãrþii în care autoarea adu-
ce în prim-plan interesul lui
André Breton, liderul miºcãrii
suprarealiste, pentru studiul La
sorciere (1862) al lui Jules Mi-
chelet, unul dintre primii autori
care condamnã crimele Inchizi-
þiei ºi considerã vrãjitoria o re-
miniscenþã a cultelor precreºti-
ne. Pentru Breton, o parte din-
tre femeile grupului sãu parizian
sunt femmes sorcieres, idealul

 MARIA  DINU

suprarealist fiind iubita viziona-
rã, de o mare spiritualitate ºi li-
bertate din punct de vedere se-
xual. Însã, ca reacþie la adresa
fanteziei masculine pentru care
vrãjitoarea ca muzã rãmânea mai
degrabã o proiecþie feericã, în
strânsã legãturã cu imaginea fe-
meii-copil suprarealiste (femme
enfant), artiste precum Leono-
ra Carrington (Ispitirea lui
Owain, 1959, Bucãtãria aro-
maticã a bunicii Moorhead,
1974), Remedios Varo (Vrãji-
toare mergând la Sabbat,
1957, Chemarea, 1961), Dorothea
Tanning (Vrãjitoarea, 1950),
Leonor Fini (Vrãjitoarele, 1959),
Meret Oppenheim (Vrãjitoarea
unicorn, 1943) apropie vrãji-
toarea de imaginarul bestial ºi o
transformã într-o fiinþã incontro-
labilã, chiar respingãtoare, cãreia
i se supun entitãþi mitice.

Un omagiu adus femeii ºi o
abordare accesibilã a vrãjitoriei,
cartea Witchcraft din colecþia
Library of Esoterica a Editurii
Taschende este ºi un excepþio-
nal album de artã. Pe lângã in-
formaþia bine sintetizatã, regã-
sim imagini ce înfãþiºeazã vrã-
jitoarea începând cu cele dintâi
reprezentãri primitive ale Marii
Zeiþe ºi continuând cu pictura
clasicã a unor artiºti mai mult
sau mai puþin consacraþi, cu gra-
vuri din tratatele de demonolo-
gie, ilustraþii din Tarot, din cãr-
þile pentru copii, fotografii din
cadrul manifestãrilor feministe
ºi din anumite spectacole, pro-
ducþii cinematografice ºi seria-
le, inclusiv contemporane. ªi, nu
în ultimul rând, vrãjitoarea este
o sursã de inspiraþie pentru cre-
atorii din industria modei, ea
defilând acum nu spre eºafod, ci
pe podium, în lumina reflectoa-
relor, nu a focului punitiv, eta-
lându-ºi fãrã reþinere farmece-
le, pentru a fi admiratã ºi adora-
tã precum strãvechile zeiþe ale
lumii precreºtine.
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Denisa Crãciun, Estera, Co-
lecþia Poesii, Editura Aius, Craio-
va, 2022.

„Estera” este al patrulea vo-
lum de poezie al Denisei Crãciun,
dacã socotim ºi pe cel apãrut în
limba francezã,  „Cennare e foc-
cu di ogni vita” („Cenuºa ºi fo-
cul oricãrei vieþi”, Universitatea
din Corté, Corsica, 2006). Denisa
Crãciun a debutat în limba româ-
nã cu cartea „Incipit vita nova”
(Editura Timpul, Iaºi, 2018), un
titlu de douã ori sugestiv, o datã
pentru cã marcheazã un debut, a
doua oarã pentru cã se referã,
cred, la viaþa ei din afara þãrii, aco-
lo unde totul îi va fi pãrut strãin,
nou, provocator ºi, desigur, punc-
tul de la care e necesar sã te rein-
ventezi ( ªtefan Vlãduþescu, în
articolul sãu din revista „Ramuri”,
face chiar o conexiune între acest
titlu ºi  „Vita Nova” a lui Dante
Alighieri). A urmat apoi „Între sis-
tolã ºi epistolã” ( Editura Eikon,
2021), un volum de poezii dens,
cu o prefaþã consistentã semna-
tã de scriitorul Dumitru Velea ºi
ilustrat de Silviu Bârsanu. Dumi-
tru Velea spune în prefaþa sa la
„Între sistolã ºi epistolã” cã „De-
nisa Crãciun este o poetã alea-
sã”. Pe lângã semnificaþia pur
apreciativã a cuvântului folosit,
ne ducem cu gândul ºi la celãlalt
sens relevat în biblicul „Mulþi
chemaþi, putini aleºi” (Matei
22,14), având în vedere formaþia
ºi studiile Denisei Crãciun, Facul-
tatea de Teologie, din Craiova,
desãvârºite apoi prin alte studii
ºi un doctorat de literaturã com-
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între rugãciune ºi vis
paratã în Franþa. Universul poe-
ziei Denisei Crãciun este, aºadar,
unul eclectic, încãrcat de sensuri
ºi trimiteri spre Biblie, dar nu nu-
mai, eu vãzând în poezia ei o în-
drãgostitã de luminã.

Chiar titlul cãrþii, „Estera”, ne
trimite cu gândul la un personaj
celebru din Vechiul Testament,
regina care a salvat evreii de la
exterminare, aºa cum ºtim, poves-
tea ei stã la baza sãrbãtorii evre-
ieºti Purim, celebratã la începu-
tul primãverii. Dincolo de semni-
ficaþia religioasã, ne întoarcem la
poezie ºi putem considera cã
trecem în alt plan, acela al salvãrii
prin poezie, al purificãrii ºi al
renaºterii. De altfel, poetul
George Vulturescu remarcã la
rândul lui, referindu-se la acest
volum: „Fiindcã îi susþinem trena
versurilor, suntem de faþã în
poezia ei ca o ceaþã care se ridicã
de pe lucruri ºi peisaje. Poeta nu
închide realitatea într-o icoanã a
vremurilor/ dogmelor religioase,
ci pare neascultãtoare, se dã jos
„din ramã”, cu îngeri cu tot ºi mai
adaugã o tuºã cu propria mânã.”

În poemul „Totul depinde de
sursa de luminã” ne aflãm unde-
va la rãscrucea dintre vis ºi reali-
tate, trecut ºi prezent, dar ºi cãu-
tare versus pierdere: „cineva îþi
ºopteºte la ureche cã noaptea nu
ar fi noapte/ când nu mai crezi în

jocul ei ºopteºte împingând liniº-
tea/ cu piciorul sã-þi facã ºi þie
loc/ printre vestigiile prezentului/
totul depinde de sursa de lumi-
nã”. Paradoxul alãturãrii dintre
vestigii ºi prezent reprezintã o ex-
celentã ilustrare a faptului cã ori-
ce clipã prezentã devine automat
trecut, omul fiind plasat mereu
într-o imponderabilitate derutan-
tã în care nu se poate ghida/
salva decât prin propria credin-
þã, dincolo de ceea ce e palpabil
sau ispititor – „vise dulci, zmeurii,
coapte, rãscoapte”. Poeziile sunt
„pietre” ºi în acelaºi timp rugã-
ciuni, având o muzicalitate ºi
structurã uºor recognoscibile,
aceea a adresãrii specific cântã-
rilor religioase; de remarcat ob-
servaþiile sau constatãrile Deni-
sei cu privire la poeþi ºi relaþia lor
cu creaþia: ... „de noi cei fãrã de
numãr te laºi visat/ defectele unui
poet sunt ºi defectele poemelor
lui/ cuvintele acestea auzite în
vis/ þi se tot zbat în tâmplã”
(Sfântul Babel); „... ca paºii dom-
nului/ poet sã nu se numere/
decât în grâu ºi în gând/ înlãun-
trul lor au cãzut stele/ la datorie/
noi fraþii lui de cruce de veacuri”...
(Arareori nebunii); ... „tu ce fel
de poet eºti/ dintre cei ce miºunã
toamna/ desprinºi sã o facã sã
þiuie ca o roatã/ de bicicletã în
Olimpul fiarelor vechi aruncatã/

ori dintre cei obiºnuiþi/ sã îºi culce
rãnile în þãrânã”... ( Dar neaºtep-
tat). ªi în fine, cine urãºte poezia
înseamnã cã se urãºte pe sine:
„Cine urãºte poezia/ cine sinele
ºi-l urãºte/ urãºte Poezia cine/ de
jur împrejur nu se mai vãd/ decât
case pãrãsite/ plecate la plimbare
peste câmpuri pe ºosele” (Invo-
caþie interogaþie). Toatã aceastã
texturã metaforicã în care se îm-
pletesc deopotrivã adresãri ºi in-
vocãri, religie ºi lirism, joc ºi re-
gret, ne vãdesc în Denisa Crãciun
o finã cunoscãtoare a ceea ce în-
seamnã expresie poeticã, de altfel
ea fiind ºi traducãtoare de poezie
(traduceri din limba francezã a
unor poeþi precum Jacques Ba-
ron, Philippe Delaveau, Gherasim
Luca, André Breton, Tristan Tza-
ra, René Daumal, Robert Desnos,
Guillaume Apollinaire, Louis Ara-
gon, Paul Eluard º.a) , ºi, evident,
a exersat îndelung în ceea ce pri-
veºte potrivirea cuvintelor în
montura lor pentru a rezulta în
cele din urmã întregul. De altfel,
peste tot în volumul „Estera” e
vizibilã dragostea faþã de poeþi,
chiar cu toate „defectele” lor.
Cheia religioasã  poate fi astfel
alternatã cu una a melancoliei sau
a întoarcerii la inocenþã, o rele-
vare a frumuseþii lumii, „grãdina”,
ºi a darurilor ei. Ilustraþiile lui Iu-
lian Ionaºcu adaugã o tentã go-

ticã volumului; iarãºi de remar-
cat ar fi faptul cã mai multe poe-
me sunt dedicate unor poeþi cã-
rora Denisa Crãciun le aduce cu
acest prilej un omagiu ( Nicolae
Dabija, Mihai Eminescu, Nichita
Stãnescu º.a)

Nu pot încheia fãrã sã sem-
nalez nota oniricã prezentã în
versuri de o rarã frumuseþe, cum
ar fi cele din poemul „Somnul”:
„Unii zic/ cã somnul e un peºte/
un peºte de aur/ ºi ce fericit este/
cel ce fãrã de veste în mrejele lui
s-a prins/ în mrejele lui de sirenã/
cu toþi solzii din adânc te împo-
dobeºte/ nici prin gând nu îþi
trece/ cã totul e doar o poveste/
în care tu/ nu eºti nu ai fost nu
vei fi fost/ decât/ piatrã visãtoa-
re” sau meditaþia amarã asupra
zãdãrniciei: „...printre fagurii stân-
cii mânzi/ pasc zãpada/ cãzutã/
în robia somnului/ deºartã este
orice nãdejde/ orice aºteptare/ de
izbânzi” (Gânduri).

P oezia vindecã este o
propoziþie simplã în
care se exprimã o obser-

vaþie veche, devenitã o metodã
paliativã în multe boli reale. Exi-
lul este ºi el o boalã. Vechea mi-
graþie a popoarelor a fost înlo-
cuitã în societatea democraticã a
prezentului de libera circulaþie,
care permite gãsirea unor resurse
economice  în alte state ºi atunci
se ia hotãrârea de a pãrãsi þara
pentru bunãstare. Tot migraþie.
Asta se întâmplã azi ºi nu înseam-
nã cã nu s-a ajuns la numeroase
ºi grave probleme.

Ediþia a doua a volumului Cri-
sulei ªtefãnescu, apãrutã la Edi-
tura Aius în 2022, m-a determi-
nat sã mã gândesc din nou la pro-
blematica exilului, din punct de
vedere poetic, adicã sociologic,
psihologic, etnologic etc. Dar
exilul este o altã faþã a migra-
þiei. Este mai apropiat de dezrã-
dãcinare, de pribegie, de pãrãsi-
re a locului de origine sub aus-
picii nefavorabile. Exilatul este
gonit sau determinat sã-ºi lase
prezentul ºi trecutul ºi sã-ºi cre-
eze o altã realitate într-un loc
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care îºi pierde aura de luminã sub
asaltul dorului de spaþiul care i
se interzice. Exilul este o liber-
tate torturatã, iar libertatea nu s-
a lãsat sfâºiatã fãrã sã riposteze.
S-a cambrat adesea în psihicul
celui obligat sã trãiascã în afara
toposului natal, nu i-a permis sã
mai fie el, cel vechi ºi, astfel, a
trebuit sã se reinventeze, sã-ºi
batã altã monedã ca sã înveþe sã
se refuze departelui. ªi, totuºi,
de unde cenuºiul aproapelui?

Crisula ªtefãnescu a pãrãsit
România în 1982 ºi este recu-
noscutã cu uºurinþã prin activi-
tatea ei la Radio Europa Liberã.
Nãscutã la Caracal, în judeþul
Olt, scriitoarea se va adapta cu
greu departe de þarã, ceea ce
este evident ºi din poeziile care
îi alcãtuiesc volumul „Darul
domnului Borges” ºi va cunoaº-
te dilema exilatului, cel dintre
lumi, niciodatã adaptat definitiv
în þara cealaltã, niciodatã din
nou acasã în þara mamã. De ace-
ea, poeta Crisula ªtefãnescu re-
stituie poeziei dorul. Este o
identificare cu sinele profund,
în sensul de aici, un aici sunt eu
ºi ºansa de a-ºi unifica destinul
scindat de trauma exilului. Ale-
gerea, odatã fãcutã, þara pãrãsitã
este ºi ea un organ al respinge-
rii. Refuzându-i protecþia, oricât
de anemicã ar fi fost, doar strã-
moºii rãmân consecvenþi în iu-
bire, doar pãrinþii mai ºtiu di-
mensiunea adevãratã a depãrtã-
rii, comunitatea se revoltã dintr-

o nelegitimã întrebare: cine se
plânge aici? Vestul e sinonim cu
mai bine ºi atunci de ce nu e cu
adevãrat mai bine? Ce nu vã con-
vine vouã, celor plecaþi undeva
unde sunt aceleaºi elemente
constitutive ale vieþii, dar într-o
altã ordine, într-o libertate con-
sfinþitã prin lege?

Poeta mãrturiseºte, raportat
la titlu, cã l-a visat, la un moment
dat, pe Borges care i-a „fãcut
atunci o propunere” neobiºnui-
tã. Poemul „Darul domnului
Borges” (p. 27) se construieºte
pe un artificiu, urmat de o suc-
cesiune de altele. Un vis în care
sunã telefonul ºi cel care sunã e
chiar Jorge Luis Borges de pe
lumea cealaltã, preocupat fiind
de posteritatea interlocutoarei
lui. „o posibilã deghizare a du-
mitale/ într-un poet cu nume
mare” este scopul vizitei. Este
o conspiraþie poeticã între Bor-
ges ºi Eichendorff pentru ca mai
tânãra colegã de breaslã sã-ºi
gãseascã locul printre marii po-
eþi ai lumii. Darul este alt nume,
adicã Eichendorff, ceea ce ni se
descoperã cu umor ºi ironie în
poemul urmãtor, p. 30, „Indig-
narea criticii”, când pe scena
poeziei îºi face intrarea Cris von
Eichendorff, încurajatã în con-
tinuare de Borges. Luciditatea
se face simþitã pe tot parcursul,
dar pe un ton jucãuº, care atenu-
eazã posibilele nuanþe amare ale
întregului demers. Cei doi revin
ºi la p. 95, în „Cinã cu Joseph

von Eichendorff”, un poem cu
rezonanþe de basm. Trecerea se
realizeazã „pe un covor de nori”
de pe care iadul se simte ca „o
dogoare înspãimântãtoare”, însã
raiul e un loc plin de flori ºi...
de poeþi, se pare. Este prezenta-
tã de Borges lui Eichendorff ºi
se aºazã la masã, o „masã lungã,
lungã”, la fel ca în basm. Lumi-
na este cea care se evidenþiazã,
de la nuferi, numiþi cu termenul
livresc „nenufar” (cãci suntem
în plin livresc), la lumânãri, la
chipurile „luminate de eternita-
te”. Poetul romantic citeºte
douã versuri de pe „un petec de
hârtie îngãlbenitã”, prilej pentru
Borges de a încheia poemul
printr-o artã poeticã rânduitã din
idei condensate despre farmecul
cuvintelor blestemate care duc,
invariabil, la transformarea visu-
lui în realitate, la o imersiune a
acestuia în moarte, pentru cã „Eu
cred cã moartea însãºi/ îºi are
partea ei de vis”.

Poezia Crisulei ªtefãnescu
se concretizeazã ºi într-o deli-
catã jelanie a fiinþei exilate. Pe
malul Vilsului se poate plânge la
fel de dureros ca ºi la râul Babi-
lonului, parafrazarea de la pagi-
na 12 subliniind doar înscrierea
pe o traiectorie a celor mai exi-
laþi din lume. „Între douã lumi”,
p. 13, devine din nou o conºtien-
tizare lucidã a statutului de pri-
zonier într-o þarã binevoitoare
care nu reuºeºte sã umple golul
lãsat de o þarã în care „Ceva e

putred”, dar limba strãbunilor e
acasã, un acasã de poveste ºi vis.
Deschizând volumul la paginile
18-19, se alãturã douã influen-
þe, cea bacovianã cu „Nimic ºi
nimeni!/ Nimeni ºi nimic!/ Pus-
tiu!” („În aºteptare”) ºi cea ex-
presionistã cu „În inima mea lo-
cuieºte o pasãre/ cu limbã de foc”
(„În inima mea”).

Poeta este într-„un surghiun,/
pe care îl ºtiu temporar” (p. 102)
de unde la un moment dat, la
momentul potrivit, se va întoar-
ce la casa din vis, punct de refu-
giu, cea care a fost, cea care rã-
mâne ºi nu-ºi schimbã statutul,
este loialã ºi îi asigurã punctul
de sprijin necesar pentru a nu fi
împrãºtiatã în vânt. „Casa copi-
lãriei”, (p. 78), ca un remember din
reveriile lui Ion Pillat, e un mediu
cu umbre, ºi amintiri, ºi þipete de
cucuvele. Lirismul provine sim-
plu din „þarcurile elastice ale co-
pilãriei” (p. 73) pentru cã acolo
se aflã „Numai ea... adicã eu,/
celebra magicianã a trecutului
meu” (p. 74).

Cursivitatea poemelor permite
cititorului sã rãmânã alãturi de
Crisula ªtefãnescu pentru a fi
martor torentului de durere, fluidul
din venele oricãrui exilat, într-o
perpetuã cãutare a ceva nepre-
cizat, pentru cã se numeºte iubire,
ieºitã din timp ºi spaþiu, fãrã a fi
avut posibilitatea de a gãsi altceva
care sã o înlocuiascã. Orice
dezrãdãcinat aflã prea târziu cã un
ghiveci nu e pãdurea.

când exilul aprinde
ºi stinge lumina fiecãrei zile
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Cristi Nedelcu este pri-
mul dramaturg (ºi ro-
mancier!) nãscut în

Craiova, dupã rãzboi, care are
acces la notorietate. Asta într-un
oraº despre care se spune(a) cã
este unul din care se pleacã, nu
se vine. Dar, istoria derulatã de
70 de ani ne aratã cum, de fapt,
gloria Craiovei, atâta câtã este, e
conferitã de scriitori care au ales
sã vinã aici (sau, ca în celebrul
caz al lui Ion D. Sîrbu, dramaturg,
ºi el, sã i se impunã). De la Sores-
cu la Cornel Mihai Ungureanu a
intervenit mereu un detaliu bio-
grafic care a fãcut ca acest crite-
riu, al locului naºterii, sã nu se
potriveascã.

Cristi Nedelcu cunoaºte un
trend ascendent, de-ar fi doar sã
amintim de receptarea pozitivã a
primului sãu roman (Cimitirul
trandafirilor, Editura Litera), mai
ales în contextul unei aprecieri
onorante din partea Doinei Ruºti,
de montarea pe scena Teatrului
Anton Pann, din Râmnicu Vâl-
cea, a unei piese (Paso doble) ºi
anunþata montare a unei alteia, la
Târgoviºte. Aºa cum romanul nu
a apãrut din neant, succedând
unui volum de proze scurte de
mare inspiraþie, nici postura de
dramaturg nu e o prezenþã inedi-
tã. Au trecut, deja, douãzeci de
ani de la premierea piesei sale De
care parte a gratiilor?. Apoi s-a
afirmat ca eseist, Însemnãri de-
spre Shakespeare (volum lansat
în cadrul ediþiei din 2006 a Festi-
valului Shakespeare), i-a apãrut
un volum de piese, dar ºi unul în
care analizeazã ceea ce a oferit
scena, ca unul dintre criticii de
teatru cu acuitate de receptare.
Acum se expune criticii. Desigur,
conform genului, într-o solidarã
aliniere de echipã creatoare. Alt-
fel, textul este, în opinia mea, fun-
damentul unui spectacol de tea-
tru (în forma sa principalã, dra-
maticã). De la el încep, de obicei.
De data asta, uºor printr-o buclã
de reacþie, prilejuitã de formatul
proiectului propus de Constan-
tin (Tache) Florescu, regizorul
invitat de Teatrul Anton Pann, aºa
cum am putut vedea în reprezen-
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taþia din sala mare a Naþionalului
craiovean. Una care s-a anunþat
excepþionalã fie ºi numai prin
ocuparea locurilor pânã la ulti-
mul, ceea ce numai la mari pre-
miere se mai întâmplã, dar, de data
asta, cu liceeni. O atmosferã to-

nicã. Una care, pe de altã parte,
inclusiv prin maturii prezenþi, a
reliefat simpatia de care se bucu-
rã omul de presã Cristi Nedelcu.
ªi nu de azi, de ieri.

La final, regizorul Tache Flo-
rescu a invitat adolescenþii sã îºi
exprime o opinie vizavi de cele
vãzute, atâta vreme cât specta-
colul ºi-a asumat vãdit un sens
educativ. Desigur cã e imposibil
sã existe o dezbatere cu 700 de
oameni în decurs de maxim 30mi-
nute. Se aud vocile mai îndrãzne-
þe. Regizorul ºi dramaturgul au
cãutat sã culeagã impresiile ºi cea
mai spectaculoasã a fost a unei
eleve din fundul sãlii care, în sia-
jul aprecierii a ceea ce vãzuse, ºi-
a declarat nemulþumirea faþã de
cum a fost înþeleasã de cãtre
mamã ºi aprecierea faþã de cum a
fost înþeleasã de dirigintã. ªi a
urmat un gest frumos al altcuiva,
invitaþia de a o vedea pe acea
profesoarã, prezentã în salã, ur-
mând aplauze cãlduroase. Eu
mi-am îngãduit sã gândesc cã,
fãrã a diminua vreun pic meritele
dirigintei, uºor se dirijeazã sim-
patia ºi antipatia. Mai ales cã, in-
variabil, copiii se poziþioneazã
spre rebeliune faþã de pãrinþi. ªi
aº fi exprimat public dorinþa de a
ne revedea, cu toþii, peste ani,
când cea cu declaraþia în cauzã
sã audã ce ar avea de spus pro-
pria ei fiicã. M-am gândit cum de,
automat, copiii sunt buni ºi pãrin-
þii sunt rãi. Îmi permit sã speculez
cã, pe fond, spectacolul se con-
centreazã mai mult pe relaþia fiicã
versus mamã procustianã, decât
pe subiectul cauzei esenþiale a

dramei, încrederea înºelatã cu ci-
nism. Titlul piesei, Paso doble, e
o trimitere la un dans tradiþional
în cultura spaniolã – cu nuanþe
asupra apariþiei în sudul Franþei,
dar tot în baza temei spaniole a
coridei. Dincolo de specificul
paºilor, a unui tempo binar, avem
atitudinea partenerilor. Bãrbatul
îl imitã pe toreador, femeia este
întruchiparea pelerinei roºii, cu
care toreadorul agitã taurul. E in-
teresantã ºi etimologia termenu-
lui ‘bullying’, cu niºte rãdãcini
seculare ºi duioase, transforma-
rea fiind spre un sens radical
opus. Dar eu mã gândesc la ‘bull’,
termenul pentru taur. La sensul
pierderii raþiunii. În fond, amã-
girea, stimularea unor instincte
naturale, conduse spre tragic.

Piesa are douã protagoniste,
Amalia, studenta la psihologie,
dornicã de a studia ºi a înþelege
trauma Luciei, cea internatã în
sanatoriu în urma unui gest ca-
uzat de o campanie de discredi-
tare. Ei bine, miezul este foarte
puternic. Lucia, în interpretarea
de mare forþã a Oanei Marcu,
descrie cu mare sensibilitate sim-
þãmintele frumoase din perioa-
da derulãrii unei relaþii virtuale
în care a intrat cu bunã credinþã.
Cât de greu este sã te poþi pro-
teja ºi, totodatã, sã rãmâi des-
chis! Sã-þi poþi pãstra senzorii
pentru sensibilitate ºi frumos,
împiedicând riscul unei suferin-
þe fatale. Din pãcate, nu avem
un rãspuns. Ne furã reacþia Lu-
ciei, din debutul spectacolului,
când teribilismul, justificat de tot
ceea ce a avut de traversat, mutã

accentul pe Amalia, care intrã în
jocul ei ºi, firesc, se descrie ºi se
analizeazã.

Ei bine, de aici se polarizeazã
totul. Mai întâi avem ironizarea
procedurilor, componente ale
unui domeniu profesional, apoi
avem acuzaþia, previzibil recunos-
cutã, a hãrþuirii sexuale din par-
tea profesorului, totul comple-
tându-se cu persiflarea unei
mame grijulii, una care, desigur,
nu se gândeºte la binele copilu-
lui ci doar la niºte ºabloane. În
aceste condiþii, succesul este
asigurat. ªarlatanul sentimental
nu este o invenþie recentã, doar
anvergura defãimãrii pare a cã-
pãta o extindere otrãvitoare mult
mai mare. Instigatorul, ipostaziat
video în prima parte, o frumoasã
idee regizoralã, mai ales prin per-
suasiunea discursului, capãtã o
apariþie scenicã cu o anume in-
ventivitate dar pe un fond ob-
scur, evaporându-se din faþa ju-
decãþii. Priveam în salã, atunci, mã
gândeam în ce mãsurã a trecut un
fior de responsabilitate prin
adolescenþii numai ochi ºi urechi,
la un click distanþã de o facilitare
a unei campanii de bullying.

Spectacolul stã pe umerii ce-
lor douã actriþe principale, Oana
Marcu ºi Teodora Colþ, sincroni-
zate în joc, completându-se ºi al-
ternând în luminã, douã ca una
singurã.

Albul este dominant, într-o
scenografie care i se datoreazã
lui Doru Zanfir. Dincolo de per-
delele uriaºe, un volum de neig-
norat dar, totodatã, controlabil.
ªi, mai ales, costumele inului alb,
fluturând în emoþionanta core-
grafie (semnãtura Andreei Duþã)
de început ori ðin dinamica evo-
luþiei poveºtii. Apariþia mamei, în
interpretarea Gabrielei Porumba-
cu, mi-a amintit de o imagine din
Amalia respirã adânc (text Ali-
na Nelega). ªi e demn de remar-
cat cã acest rol a fost gândit pen-
tru o dublã distribuþie, numind-o
aici ºi pe Magda Catone.

Albul dominant se asorteazã
cu un verde delicat al mesei ºi cu
o muzicã mereu în acord cu sce-
na (Mihai Balabaº, Marina Pin-
gulescu).

Spectacolul, oportun asumat
de teatrul vâlcean, a venit pan-
dant la un altul invitat la Craiova,
Amortals, propus de Bogdan
Georgescu, tot cu tinere la înce-
put de maturitate, cu inventarie-
rea unor subiecte sensibile. De
la care am plecat frãmântat de una
dintre întrebãrile esenþiale: cum
începi o discuþie pe un subiect
delicat? Cum o faci, ºtiind bine
opinia celuilalt, dar vrei sã-l me-
najezi ºi, totuºi, simþi cã trebuie
sã impui o schimbare.

Nu ºtiu, nu am un rãspuns.

P.S. Povestea se încheie cu
evaporarea Luciei, ca într-o disti-
lare spiritualã, lãsând în urmã un
mesaj al serenitãþii. Sau aºa am
crezut. Oana Marcu apare, la cã-
derea cortinei, coborând treptele
sãlii, împãrþind publicului câte o
foaie de hârtie, o copie a scrisorii
conþinând un text ca o incanta-
þie, o instanþã a ceea ce se nu-
meºte a fi o binecuvântare într-un
vechi dialect mexican, Nahuatl.
Am întins mâna ºi am plecat ºi eu
cu scrisoarea. „Îmi eliberez
pãrinþii de sentimentul cã nu au
fost suficient de buni cu mine”.
Mã întristez. Finalul: „pentru cã
eu ºtiu cã mã respect ºi mã
aprob”. Zâmbesc. Amar.
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scurtã istorie a Filarmonicii „Oltenia” (1947-2022)
Orchestra Filarmonicã „Oltenia”– 75
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Structura concertelor

Încã de la începutul activitã-
þii Orchestrei craiovene s-a pro-
filat tendinþa de a alterna sãptã-
mânal concertele (deºi în primii
ani ele erau mai rare). În perioa-
da 1947-1956, când orchestra nu
dispunea de o salã proprie, con-
certele s-au þinut în sala cinema-
tografului „Scala” (primind, suc-
cesiv, alte denumiri: Maxim Gor-
ki, Central, Jean Negulescu; era
o salã cu o acusticã foarte bunã),
în ziua de duminicã, de la ora 11,
sau în sala Teatrului Naþional
(sediul actual al Operei Româ-
ne), luni de la ora 20. Odatã cu
inaugurarea, la finalul anului
1956, a sãlii proprii de concerte,
construitã pe spaþiul fostului
Institut Francez de pe strada
Unirii, sediul provizoriu al Filar-
monicii (la etaj, unde erau câte-
va încãperi pentru repetiþii ºi bi-
rouri; într-o salã se gãsea un
pian, transformatã într-o salã de
festivitãþi); aceastã construcþie
a fost mistuitã de un incendiu în
decembrie 1953. Nefericita în-
tâmplare a stat la baza deciziei
de a se construi în acest perime-
tru un sediu propriu pentru fila-
mornicã, cu o salã de concerte
de 400 de locuri. A fost momen-
tul în care concertele sãptãmâ-
nale au fost fixate pentru ziua de
sâmbãtã seara; pânã în 1990, a
ºasea zi lucrãtoare, ultima, a sãp-
tãmânii). Din acel an, concertele
se vor þine în ziua de vineri sea-
ra, având în vedere cã þara noas-
trã a trecut la cinci zile lucrãtoa-
re pe sãptãmânã. Vorbim, în fapt,
despre ziua „oficialã” de concert
a Filarmonicii „Oltenia”, ziua în
care filarmonica apãrea în faþa
publicului craiovean sãptãmânã
de sãptãmânã, promovând un
repertoriu de muzicã simfonicã
ºi vocal-simfonicã de înaltã fac-
turã artisticã; este vorba de aºa-
numitele concerte în abonament.

De anvergurã excepþionalã s-a
bucurat Stagiunea Europa (2015/
2016), sezon muzical dedicat
unor personalitãþi de primã linie
(compozitori, dirijori, soliºti) din
cele 28 de state membre ale Uni-
unii Europene. O stagiune spe-
cialã pentru studenþi ºi elevi de
liceu a fost organizatã (joi sea-
ra) prin „repetarea”, în avanpre-
mierã, programul de vineri sea-
ra, în perioada 2001/2002.

Concertele pentru
copii ºi tineret

Una dintre cele mai importan-
te activitãþi în formarea noilor
generaþii de melomani a fost re-
prezentatã de concertele educa-
tive ºi lecþii, organizate încã din
primii ani de existenþã a orches-
trei. Aceste concerte erau înso-
þite de prezentãri ale unor muzi-
cologi din Bucureºti ºi Craiova.
Teme abordate: Parada instru-
mentelor, Suita instrumentalã,
Din tainele orchestrei simfoni-
ce ºi multe altele. De cele mai
multe ori, programele manifes-
tãrilor educative ale orchestrei
erau alcãtuite din fragmente ale-
se din lucrãrile care se cântau în
concertele „în abonament” pen-
tru publicul „mare”. În acest ca-
dru, evidenþiem ºi aºa-zisele „re-
petiþii generale” oferite, în ma-
tineu, elevilor Liceului de Muzi-
cã ºi Arte Plastice din Craiova.
Un capitol cu totul special, de
forþã majorã, l-au constituit ac-
þiunile educative întreprinse în

perioada 1984-1989, perioada
autofinanþãrii instituþiilor de
spectacole ºi concerte (o abera-
þie a ultimilor ani ai epocii ceau-
ºiste), când Filarmonica a fost
nevoitã sã batã toate recordurile,
ca numãr de concerte pe zi, câte
3-4, chiar 5, pentru a realiza cât
mai multe încasãri, dar nu sufi-
ciente pentru a beneficia de sa-
larii integrale.

Recitaluri ºi concerte
de muzicã de camerã

Aruncând o privire generalã
asupra manifestãrilor de acest
profil, putem spune cã artiºtii in-
strumentiºti ai ansamblului au
dovedit ºi în acest domeniu de
activitate o preocupare constan-
tã, evoluând ca soliºti concertiºti
ºi în formaþii camerale de diverse
tipuri, de la solo, duo, trio, cvar-
tet ºi pânã la orchestrã de came-
rã. Primul concert de muzicã de
camerã a avut loc în anul 1952,
iar cel al orchestrei de camerã în
1961 (dirijor Teodor Costin).

Festivaluri
ºi concursuri

În anul 1972, cu prilejul jubi-
leului de 25 de ani de existenþã a
Filarmonicii, se organizeazã, în
premierã la Craiova, un festival
muzical reprezentativ pentru
oraº, intitulat „Sãptãmâna muzi-
calã craioveanã” ce avea sã devi-
nã peste câþiva ani Festivalul In-
ternaþional „Craiova Muzicalã”
(cu periodicitate anualã), axat în
principal pe forþe artistice invi-
tate din þarã ºi strãinãtate (orches-
tre, coruri, formaþii camerale,
dirijori, soliºti...): Filarmonica
„George Enescu” Bucureºti, Or-
chestra Naþionalã Radio Bucu-
reºti, Filarmonica din Belgrad,
„Sinfonietta” din Bournemouth
(Anglia), Orchestra Naþionalã de
Camerã din Toulouse (Franþa),
Orchestra din Southern (SUA),
Orchestra Filarmonicã Macedo-
nianã Skopje, Orchestra Radio-
televiziunii din Belgrad... ºi mul-
te alte ansambluri (mai mari sau
mai mici). Desigur cã instituþia
muzicalã craioveanã a organizat
ºi alte evenimente festivaliere de
interes; de amintit sunt: „Zilele
muzicii româneºti”, organizate în
cadrul marelui Festival Naþional
„Cântarea României”, festival ce
a revigorat (dincolo de aspectul
triumfalist al cultului personali-
tãþi conducãtorului iubit), întrea-
ga activitate profesionistã ºi de
amatori din þarã ºi a pus în valoa-
re nebãnuite forþe creatoare ale
þãrii; „Sãptãmâna muzicii de ca-
merã”; Concursul de interpreta-
re muzicalã „Dinu Lipatti” (pian,
vioarã); „Festivalul-concurs de
chitarã clasicã”; „Festivalul Liric
Internaþional Elena Teodorini” (în
colaborare cu Teatrul Liric din
Craiova); Festivalul tinerilor di-
rijori (în colaborare cu Uniunea
Criticilor Muzicali „Mihail Jora”
din Bucureºti).

Concerte
în deplasare, în þarã

ºi peste hotare
Încã din primii ani de activita-

te, orchestra a întreprins depla-
sãri, susþinând concerte în dife-
rite oraºe ale þãrii ºi în strãinãta-
te. În anul 1951, are loc un Tur-
neu oficial al orchestrei în mai
multe oraºe din România (în pro-
gram figurând, alãturi alte piese
de dimensiuni mai mici, celebra
Simfonie nr. 9, Din lumea nouã,
de Dvoøák); în 1955, orchestra
face prima deplasare la Bucureºti,
susþinând, sub cupola Ateneu-
lui Român, un concert dirijat de
Teodor Costin; din 1971, dateazã
prima ieºire peste hotare (Bulga-
ria) a orchestrei; trei ani mai târ-
ziu orchestra se deplaseazã la Niº
(Serbia). Dupã 1989, se amplificã
ºi diversificã deplasãrile (turnee-
le) în strãinãtate, realizându-se
veritabile „turniruri” artistice în
Italia, Spania, Franþa, Germania,
Elveþia, Gibraltar, Republica Isla-
micã Iran, Republica Moldova.

Concerte în aer liber,
în spaþii

nonconvenþionale
Aceste concerte, prezentate

iniþial, ocazional, în piaþa Mihai
Viteazul sau pe esplanada Mu-
zeului de Artã, au cãpãtat, sub
impulsul unor strategii manage-
riale mai îndrãzneþe, începând cu
anul 2000, anvergura unor sta-
giuni estivale de mare succes,
cu concerte prezentate în cele
mai neaºteptate locuri de pe raza
municipiului Craiova. Pe scurt,
putem spune cã manifestãrile de
acest profil au contribuit în bunã
mãsurã la mãrirea numãrului de
abonamente la concertele sta-
giunii propriu-zise, implicit la
sensibilizarea publicului tânãr
spre arta sunetelor.

Henryk Wieniawski
(1835-1880), violo-
nist ºi compozitor

polonez, era înzestrat cu o uºu-
rinþã uimitoare în a ataca cele mai
dificile poziþii tehnice, de la de-
cime, pizzicato cu mâna stângã,
duble coarde, flageolete, stacca-
to-uri etc. Wieniawski a fost, în
primul rând, un mare virtuoz; se
presupune cã dacã n-ar fi fost,
nu s-ar fi orientat sã cânte ºi cre-
aþii proprii, asezonate posibilitã-
þilor tehnice pe care le poseda, în
cea mai bunã înfãþiºare. Din acest
motiv, creaþia lui Wieniawski cu-
prinde, în exclusivitate, lucrãri
pentru vioarã: 2 concerte, polo-
neze concertante pentru vioarã
ºi orchestrã, L’École moderne, op.
10 (album de studii pentru vioarã
solo), Studii-capriccio, Scherzo-
Tarantella, Legenda, Marea fan-
tezie-capriccio, Capriccio-Vals,
un ºir de miniaturi (mazurci, val-
suri, variaþiuni), fantezii. În muzi-
ca lui Wieniwski predominã latu-
ra virtuozitãþii, adeseori în detri-
mentul prelucrãrii motivice, locul

vioara în prim-plan: pagini concertante alese (XXI)
construcþiei formei este luat de o
liberã înºiruire de melodii. Cu
aceste neajunsuri, muzica lui
Wieniawski este strãlucitoare,
adeseori solonardã ºi sentimen-
talã, trãieºte pe podiumurile de
concerte ºi în zilele noastre, face
parte din repertoriul universal al
viorii. Este cu desãvârºire violo-
nisticã de o eleganþã cuceritoa-
re, caracteristicã ºcolii franceze a
secolului 19. Wieniawski a fost
un interpret de intens tempera-
ment, emoþional ºi ardent fiind
capabil de un lirism divin (Ion
Sârbu). Concertul nr. 1 în fa diez
minor pentru vioarã ºi orches-
trã, op. 14, a fost prezentat de
Wieniawski, ca solist, în premie-
rã, în anul 1853, la Leipzig. Prima
parte (Allegro moderato) este
conceputã în forma allegro-ului
de sonatã. Expoziþia constã din
douã teme contrastante: prima
constã dintr-un desen ritmic tã-
ios, a doua, larg arcuitã melodic,
asemeni unei arii de operã. Dupã
un tutti orchestral, în care apar
ambele teme, intrã în acþiune so-

listul: prima temã este împodobi-
tã cu extensii de bravurã tehnicã
(pasagii electrizante, acorduri,
duble flageolete, ºirag de duble
coarde). Dupã destul de lunga
cadenþã, revin temele expoziþiei.
Partea a doua (Larghetto) cu ti-
tlul Preghiera (rugãciunea) con-
trasteazã izbitor cu primul Alle-
gro; este liniºtitã, liricã. Melodia
simplã sunã în pianissimo când
se produce trecerea (attacca)
spre partea a treia, Rondo. Dupã
intruducerea de fanfarã a trom-
petelor,  vioara începe, acom-
paniatã de orchestrã, tema prin-
cipalã cu caracter dansant. Tema
secundarã, puternic influenþatã
de ritmuri provenite din folclorul
maghiar, ne conduce spre o altã
temã, plinã de voiciune. Melodia
este, apoi, abordatã figurativ de
solist; o preia ºi orchestra. Revi-
ne, din nou, tema principalã, ur-
matã de cea de a doua. Coda scli-
pitoare încheie concertul; dificil
din punct de vedere tehnic, nu
se ridicã, ca valoare, la înãlþimea
Concertului în re minor.

Concertul nr. 2 în re minor
pentru vioarã ºi orchestrã, op.
22, a fost terminat când Wieniaw-
ski împlinea ºaizeci de ani. Este o
lucrare semnatã de un autor ma-
tur, nu doar ca violonist-virtuoz,
ci ºi ca un compozitor stãpân pe
meºteºugul sãu. În prima parte
(Allegro moderato) orchetra ex-
pune, succesiv, temele: prima,
dramaticã, deosebit de expresivã;
a doua, liniºtitã, temperatã. Vioa-
ra adaugã primei teme cãldurã ºi
plinãtate în expresie; cantilena se
dezvoltã în impresionate arcuiri.
Solistul dialogheazã cu orches-
tra, pãstrând o oarecare indepen-
denþã virtuozicã, încordarea
creºte pânã spre momentul temei
secunde. Revenirea primei teme
nu mai pãstreazã atmosfera iniþi-
alã; prima parte se liniºteºte ºi pe
neobservate face trecerea spre
partea medianã Romance. Partea
a doua (Andante ma non trop-
po) este o frumoasã largã melo-
die a viorii soliste, în acompania-
mentul unduitor al orchestrei. O
oarecare încordare, nu atât de

dramaticã, cât mai ales expresivã,
ne conduce spre un efect impre-
sionant, un tremolo în dinamicã
crescendo a orchestrei. Dupã
punctul culminant, melodia
descreºte în intensitate pânã ce
amuþeºte. Un puternic acord
disonant perturbã meditaþia pãrþii
a doua ºi face trecerea la Final
(Allegro moderato, alla zingara).
Solistul în tempo-ul ameþilor
intoneazã dansul þigan,
impregnat de staccatele de bra-
vurã, de ritmul dansant, în tempo
drãcesc. Într-un puternic con-
trast reapare tema a doua liricã
din prima parte a concertului, se
iveºte un conflict direcþionat spre
fragmentul culminant, fortissimo
molto appassionato. În final, me-
lodia dansului þigãnesc este vic-
torioasã. Încheierea pãrþii a treia
este o adevãratã cavalcadã a vir-
tuozitãþii solistice, punctatã de
acordurile hotãrâte ale orchestrei.

 Geo Fabian
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Pornind de la datele stric-
te ale problemei, nu exis-
tã o soluþie, o formulã

idealã. Se spune, totuºi, cã alãtu-
rarea picturii ºi sculpturii este tot
ce poate fi mai bun pentru sime-
ze, conturând o perspectivã in-
tensã ºi amplã. Spaþiile de expu-
nere sunt, însã, ciudate, de cele
mai multe ori, nu se lasã uºor mo-
delate, au chiar personalitate. De
fapt, raportul este cu totul altul,
simeza este un colaborator, poa-
te cel mai important, pentru cã ea
susþine lumina specialã a expu-
nerii, acea clipã astralã când lu-
crarea de artã iese din atelier, din
leagãnul sãu, ºi apare în viaþã, în
hainele de galã. De aceea, simeza
vine sã contribuie la aceastã mi-
nune, nu trebuie supusã, nu tre-
buie forþatã. Alãturi de artiºtii ex-

 MARIUS TIÞA

ce ºi cum creeazã artistul inteligent
pozanþi, sala de expoziþii apare,
obligatoriu, pe afiº.

În principiu, expoziþia Ioana
Flueraºu – Aurel Petrescu se
înscrie în aceastã formulã obiºnui-
tã, picturã cu sculpturã. Doar cã
nimic nu este clasic, nici creaþia
sculptoriþei, nici pânzele pictorului.

Creaþiile Ioanei Flueraºu vin
din observaþie, din concepþie
purã, din construcþia de o pro-
funzime impresionantã. Nu mo-
deleazã materia, nu o toarnã când
este topitã ºi nici nu o sapã cu
dalta, deºi ar pãrea cã le face pe
toate acestea. Alãturând sticlã în
forme frumoase care ne înconjoa-
rã existenþa zilnicã, creeazã per-
sonaje de poveste, cupluri ce
duc un dialog vizual desprins din
realitãþi culturale dintre cele mai
diverse, din lumi aparte, din tarot

În data de 21 aprilie 1947, a
apãrut în Monitorul Oficial
al României, Partea I, Le-

gea nr. 131, votatã de Adunarea
Deputaþilor ºi promulgatã de Re-
gele Mihai I, pe 17 aprilie, prin
care s-a înfiinþat Orchestra Filar-
monicã „Oltenia”. Dupã trei sfer-
turi de veac, instituþia publicã de
concerte a þinut sã marcheze
acest moment printr-o manifes-
tare de înaltã þinutã artisticã sus-
þinutã de ansamblul aniversat ºi
un cvartet de personalitãþi muzi-
cale de anvergurã internaþiona-
lã: dirijorul Jin Wang, violoniºtii
Liviu Prunaru, Valentina Sviatlov-

un concert aniversar de success

ºi poveºti persane, din tabloul de
cuplu sau din reprezentãrile ele-
mentului de bazã ale unor socie-
tãþi inedite.

O privire atentã relevã detalii
cât pentru o disertaþie savantã
despre observaþie ºi imaginaþie
în tratarea ineditului. Este o crea-
þie perfect originalã, ce îi aparþi-
ne operei sculptoriþei Ioana Flu-
eraºu. Este o operã extrem de
coerentã ºi puternicã, un moment
de vârf, de graþie al creaþiei, iar
impactul este de succes. Puse în
echilibru pe socluri înalte, cuplu-
rile din sticlã ale Ioanei Flueraºu,
prezentate în expoziþia din cen-
trul Craiovei, din sala „Arta”,  a
UAPR, uimesc ºi atrag, ne fac sã
ne aplecãm cu mare grijã ºi chiar
teamã pentru echilibrul fragil pe
care îl sugereazã automat sticla.

skaia-Prunaru ºi pianistul Mihai
Ungureanu.

Seara muzicalã a fost deschi-
sã de Dublul concert în re minor
pentru viori de J. S. Bach, în in-
terpretarea soþilor Prunaru, care
pe instrumentele lor, purtând
semnãturi celebre (Stradivarius,
Guarneri), ne-au produs o impre-
sie extraordinarã. Dialogul celor
douã viori a fost creativ, echili-
brat, completat de acompania-
mentul exact al corzilor; frazarea
ºi ierarhizarea pasajelor a fost
naturalã, cu adecvate evidenþieri
solistice. Largo-ul median este,
în fapt, o veritabilã „conversaþie”

a ambelor viori în discreta susþi-
nere a orchestrei; de departe, este
una dintre cele mai frumoase pa-
gini muzicale scrise de marele
cantor de la Leipzig. Pãrþile extre-
me ale concertului: prima parte
(Vivace), energicã, hotãrâtã,
compactã; finalul (Allegro), im-
petuos, electrizant. A doua piesã
din program a constat dintr-o lu-
crare mai rar cântatã: Concertul
în re minor pentru vioarã, pian ºi
orchestrã de coarde de Felix
Mendelssohn. Protagoniºti: Li-
viu Prunaru ºi Mihai Ungureanu.
Violonistul, conºtient de valoa-
rea proprie, dispune de impresi-
onantã îndemânare tehnicã, pusã
în valoare cu dezinvolturã. Par-
tea pianului, interpretatã magis-
tral de solist, a dublului concert
este mult mai „stufoasã”, situân-
du-se pe o poziþie de prim-plan
în contextul fluxului, „estompa-
tã” însã, pentru a nu „distorsio-
na” planurile sonore. În încheie-
rea manifestãrii, orchestra a cân-
tat, cu evidentã disponibilitate,
arhicunoscuta Simfonie nr. 5 în
do minor, op. 67, „a Destinului”,
sub bagheta experimentatului di-

rijor chino-austriac Jin Wang.
Concepþia simfoniei a fost con-
secvent conturatã în fiecare din
cele patru pãrþi ale lucrãri. Dirijo-
rul a evidenþiat structurile de
conþinut ale frazelor muzicale.
Totul a fost tãlmãcit într-un an-
gajament absolut în a transmite
muzica ºi a o însufleþi, captând
atenþia ascultãtorului.

Cum a sunat Beethoven în vi-
ziunea lui Jin Wang? S-a simþit
o anumitã rutinã, mai ales la în-
ceput, cu tronsoane destul de
egale, când e vorba de detalii.
Mici neajunsuri în ansamblu ºi

de intonaþie au privit îndeosebi
câþiva interpreþi-suflãtori, deºi
nu e dificil sã observãm totalul
ansamblului ºi dorinþa acestuia
de a contura spaþii sonore veri-
dice. Foarte bune, contrastele
dinamice! Echilibru, mãsurã, iar
la bazã o sensibilitate precis
canalizatã, ghidatã cu evidentã
eficienþã. Jin Wang, un muzi-
cian plin de cãldurã romanticã.
Am asistat, miºcaþi, emoþio-
naþi, la un momentul aniversar
de realã þinutã artisticã.

 Geo Comes

Dupã mai multe expoziþii de
succes în Bucureºti, Aurel Pe-
trescu vine ºi acasã, cu cele mai
noi expresii ale creaþiei sale. I-am
vãzut evoluþia pe simezele bucu-
reºtene, de la peisajele greceºti,
pictate în pastã ca o lavã plinã de
culoare, la „Craiova, mon amour!”
ºi mai ales la construcþiile pline
de simboluri vechi ºi mituri. Nu
s-a mai vãzut aºa ceva, simbolu-
rile se întrepãtrund în sensuri
puternice, figurativul, mult mai
prezent decât ne-am închipui,
susþine aceastã poveste strãve-
che, spusã în pictura cea nouã a
lui Aurel Petrescu. Semnele ºi
simbolurile de care vorbim ºi pe
care pictorul le-a pus ºi în cuvin-
te, într-o carte, se contureazã per-
fect pe pânzã, în concepþia sa pic-
turalã, dar ºi în construcþia pic-

turilor de mari dimensiuni ale ar-
tistului. Ritmul este intens, vibra-
þii energetice însoþesc naraþiunea
plasticã a unui spaþiu mitologic,
tratat cu firescul bãtrânilor noºtri
înþelepþi, stãpâni ai simplitãþii ºi
ai profunzimii.

Doi artiºti din spaþii diferite de
creaþie, Ioana Flueraºu ºi Aurel
Petrescu, au alcãtuit o expoziþie
de mare valoare esteticã, o ade-
vãratã magie plasticã, plinã de
culoare, de sensuri profunde, o
simezã cu o personalitate aparte,
care demonstreazã complexitatea
creaþiei plastice. Talent ºi experi-
enþã aºteptam de la artiºtii noºtri.
Modernitatea zilelor noastre vor-
beºte, însã, ºi de mesaj, de arde-
re, de observaþie, de aducerea în
sfera creaþiei a vieþii reale, vãzute
prin ochii artistului inteligent.
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dupã chipul autobiografiei imaginare (II)
Iza Weingold, din mamã

evreicã ºi tatã român, pre-
ot greco-catolic, romancie-

rã (care-ºi rescrie romanele în ro-
mânã) cu succes „pe tot globul”,
lansând un roman în 20 de þãri
deodatã, detestatã de scriitorii
captivi în comunism, deþine Pre-
miul Nobel (iar banii îi bea cu tâ-
nãrul romancier ºi universitar prie-
ten). Aici aflãm cã are ºi o fiicã
dintr-un viol la Securitate („vio-
latã” ºi de ea în operã), Romani-
þa. Iza îi spune cu reproº lui Dinu:
„Tu ai ieºiri paranoice din pro-
pria viaþã, dar eºti laº, revii me-
reu.” Ea îl ia pe un drum fãrã în-
toarcere motivând cã îl eliberea-
zã de Diana (care-i controla viaþa
ºi opera), dar tânãrul romancier
paranoizând mitologic se aflã la
volanul maºinii care ajunge la 230
km la orã, într-un final deschis.
În episodul Romaniþa o desco-
perim pe Iza Weingold scriitoare,
din grupul N. Breban-N. Stãnes-
cu, M. Cãlinescu, de succes in-
ternaþional, cu „cãrþi tari”, „tra-
dusã în toatã lumea”, cãsãtoritã
cu un ºtab comunist. În interviu-
rile din Occident, „feministã mo-
deratã”, ea vorbeºte despre miile
de femei moarte din avort, ea, vio-
latã de securiºti, dar pãstrându-
ºi fiica închipuitã ca fiind „a po-
porului român”. Alte detalii trec
în Medeea: debutul scriitoricesc
la Gazeta literarã, un alt copil
mort la 19 ani, actriþã la Paris: se
recunoaºte ºi aici un reper real,
ca ºi numele mamei ei, Olga.

Romanul alterneazã erosul cu
thanatosul de la început, cu
Zada. Moartea tatãlui (vulgariza-
tã ºi chiar „materializatã” de aces-
ta: „ce mare cãcat e sã mori?!”, ºi
citeazã dintr-un scriitor german
nenumit ideea cã aceeaºi formã
trece în altã materie) înseamnã
pentru tânãrul romancier sfârºit
de „provizorat”, libertate. Tatãl,
cercetãtor chimist remarcat, tre-
ce politic întâi în Miºcarea Goma,
apoi la munca de jos într-un sat
moldovenesc, izolat, scârbit,
moare încã fiind în viaþã. Forma
iubirii dintre tatã ºi fiu rãmâne o
„înstrãinare gentilã”. Dinu Zãr-
nescu nu e exclusiv comediograf,
el glumeºte serios, româneºte,
cum ar spune M. Sebastian într-
un eseu, întrucât „moartea pãrin-
telui (tatãlui) îl obligase sã se ia
în serios”. Dupã sinuciderea al-
coolicã a tatãlui, descoperã o ge-
neralã înstrãinare de moarte, de
moartea pe care iniþial o experi-
mentase, în joacã, în copilãrie,
prin voluntarã curentare la o pri-
zã electricã. Erotismul, între cul-
turã ºi primitivism, ia prin Diana
forma fizicã în literaturã. Univer-
sitarul conferenþiazã despre „cor-
poralitatea literaturii”, scriitorul
îºi descoperã „miza, sã-ºi împin-
gã trupul dincolo de limitã prin
scris”. Curând, pe lângã Raluca,
feþele erosului se întreiesc ºi se
întretaie: „Diana era subtilã, moale
ºi albã, Ana era fragilã, nu ca un
lujer, ci ca o bombã, trupul Ralu-
cãi dogorea, ameninþa, nu se as-
cundea, nu se ruºina”. Ca ºi scri-
sul, descoperã cu Maribelle, „Ero-
tismul înseamnã tensiune”. Tha-
natosul ºi esteticul sunt omoloa-
ge: „frumuseþea are ceva tulbu-
rãtor ºi înspãimântãtor în ea, ca
ºi moartea.” Cu Medeea, el admi-
te supunerea, dãruirea, într-un

chip utilitar: „Da, arta seducþiei e
arta abandonului, arta de a te lãsa
folosit, a confirmat pe acelaºi ton
ºarjat Dinu...”. Prin Frida adaugã
înþelegerii o sumã de mãrci artis-
tice: „esenþa erotismului þine de
tensiune, de joc, de ambiguitate,
de înscenare”.  Cu Venera, price-
pe raportul dintre sexualitate,
moarte, tragic, în ipostazã de la-
gãr fascist, sexul devenind act de
profanare. Cam la fel cu Sidonia:
„Intimitatea este cea mai atroce
experienþã...”. Olimpia, în fine, îi
prilejuieºte amintirea din copilã-
rie a morþii unei fetiþe de cinci ani
curentatã de un reºou.

Naratorul-personaj e, s-ar zice,
extrem-proiectat, pe de o parte el
e cel care schimbã „creativ” fe-
meile, dar pe de altã parte e ºi
apropiat cu brutalitate ºi umilire
de condiþia unui „borfaº”. Înþe-
lege scriind, iar scriind nu „for-
mulá”, ci „intuia”. Procedural, nu
se leapãdã de omniscienþã: „dom-
nul Croitoru în termenii ãºtia gân-
dea despre sine”, iar privitor la
Raluca: „totul se zbãtea haotic în
mintea ei”. Dar abia dincolo de
miezul romanului „Începuse sã
vadã povestea, personajele...”.
Nu e simplu povestitor, e un po-
vestitor sofisticat, iar Ana, care
lucreazã ca redactor într-o editu-
rã, observã cu un anume reproº:
„complici povestea”.

Nu e un fapt tocmai de origi-
nalitate respingerea scrisului, de
un anume fel, prin scris; cu scri-
sul peste scris trecând. La polul
opus romancierului Dinu Zãrnes-
cu e Cezar Croitoru, politrucul
universitar, fostul soþ al Izei, care
crede pur ºi simplu în inutilitatea
ºi nocivitatea scrisului: „Scrisul
nu poate schimba nimic, nu adu-
ce nimic bun.” În sens contrar,
romancierul-personaj urmeazã o
pragmaticã a unui (nou) anti-stil,
evident unul autenticist, nihilist
(textualist, într-o perspectivã ita-
lianã, promovatã în literatura ro-
mânã de M. Mincu). „Scrisese,
scrisese simplu, reuºise sã redes-
copere firescul, elementarul,
uºor-uºor scrisul sãu se va di-
zolva de la sine, unde citise
asta?” Romanul îºi adjudecã au-
tenticitatea jurnalului, pentru cã,
înainte de-a fi scris, scriitorul „va
lua, în schimb, notiþe”. Problema
ori „tema crizei literaturii” e pre-
zentã aici ilustratã cu succes de
romancierul catalan, bine cunos-
cut lui Dinu Zãrnescu, al cãrui
exeget ºi este, Enrique Vila-Ma-
tas. Scrisul are drept scop (noua)
antiliteraturã: „Scriu ca sã mã las
de scris, era titlul interviului, în

care românul fãcea referiri admi-
rative la romanul-eseu al lui Vila-
Matas despre scriitorii care au
reuºit sã spunã Nu literaturii.” Se
situeazã în noul mers al non-lite-
raturii ori literaturii „totale”. Pe
care, de exemplu, M. Cãrtãrescu
o „executã” (supra!?)estetic
într-un mod propriu. De altfel,
formula nu e propriu-zis norma-
tivã. Scrisul e acum erotic, suferit,
dar nu ºi o finalitate suficientã:
„scrisul nu îi ardea toatã patima,
nu îl consuma”. Intensitatea
erotic-thanaticã e starea trebui-
toare: „de tensiunea asta avea
nevoie ca de aer, era singura
condiþie care îi permitea sã scrie”.
Eroticã sau obscenitate? În
aceastã narativitate cu circuit
interior, înaintea cititorului exte-
rior (oricare dintre noi), între-
bãtorul e naratorul/ însoþitorul
scriitorului-personaj (naratar,
spuneau naratologii: ca desti-
natar direct al textului): „oare nu
era obscen scrisul ãsta al lui?”
Iatã-l ºi ca reflector: „gândin-
du-se dacã nu e obscenã nevoia
lui de a scrie despre toate astea”.
A scrie e calea (metoda) de tânjitã
purificare moralã: „scrisul era
singura metodã care îi oferea,
chiar dacã rar, ºansa de a recupera
ceva din candoarea de dinainte
de apariþia Venerei”. Cornul
Inorogului e intenþional „o carte
despre erotism ºi moarte (...),
despre un individ care cãuta sã
intre în poveºti tot mai deo-
cheate, tot mai ridicole pentru a-ºi
testa reacþiile”.

Pe materie literarã, romancie-

rul din roman întreprinde un act
avangardist, pe jumãtate dadaist,
cu foarfeca, dar fãrã ºapca din
care sã zvârle cuvintele, structu-
rile verbale. „Se jucase destul cu
foarfeca, decupase personaje ºi
mici scene din context, le combi-
nase, fãcuse colaje, degeaba,
mare lucru nu avea cum sã iasã
de aici.” Literatura îl are în putere
ºi repetã mãrturia despre tehnica
colajului din pãrþi care schimbã
întregul. Jocul, manifest, expune-
rea de jucãrea epicã, are limitãri
grave: „te poþi juca, dar nu cu
orice”. Dincoace de Text, desco-
perea realitatea abia „când deve-
nea brutalã, agresivã sau tâmpi-
tã de-a dreptul”. Întâi scrisul, apoi
viaþa: ºi pentru el e invers decât
înaintea esteþilor: „viaþa lui îi de-
scria sau îi imita scrisul”.

Textul aºteptat, provocat, exe-
cutat, trebuie sã fie tensionat,
nervos. Un limbaj de dincoace
sau de dincolo de lexic ºi sintaxã
clare rãmâne baza mentalã, depo-
zitul sonor generativ. Stãpânitor
ºi exasperant: „ªi bolboroseala
asta interioarã permanentã!” Cu
toate cã nu lipseºte organul apt
sã prindã performarea limbii. Sur-
prins de vorbirea Fulviei, se în-
treabã „de unde ºtia limbajul aces-
ta tainic ºi expresiv”.

Memoria nu e creditatã ca
martor fidel de realitate, dar ge-
nerator de limbaj. Pentru cineva
care bolboroseºte incontinent în
cãutarea tensiunii, „memoria lui
era un text continuu”. Memoria
dã, nu redã, creeazã, nu reprodu-
ce: „asta e memoria, o formã de

creaþie”. Mintea nu existã decât
prin memorie. „Ieºind din aminti-
re, mintea i s-a blocat...”. Ea e re-
alitatea, concretul, în detaliu.
Sunt culese, de cel care spune cã
a colecþionat amintiri ori a cu-
noscut „capcana amintirilor lipi-
cioase”, „Scame ale memoriei...”.

Limbajul se þese din „naivita-
tea care îl fãcea sã creadã cã, nu-
mind lucrurile, le dãdea o formã”.
Ca M. Cãrtãrescu în revolutul
sãu studiu doctoral Postmoder-
nismul românesc, romancierul
din (meta)roman constatã cã
kitsch ajung „toate cuvintele
esenþiale”. Cantitatea e calitatea
cuvintelor, privitã enorm ºi mon-
struos, de pildã, în expresia „tone
de cuvinte”. Crezute astfel, esen-
þiale, dar aplatizate. Într-un mod
neliniºtitor. Ca tatãl, mort curând,
e ºi fiul, amândoi „se temeau de
cuvinte”. ªi Ana crede cã „de la
cuvinte vine nenorocirea”. Iar ea
le cunoaºte puterea, observatã de
el atunci când stã „în bãtaia vor-
belor” Anei. Romancierul-perso-
naj, ca de altfel ºi cel propriu-zis
semnând romanul, relativizeazã
comediografic ºi desemantizant,
pe el „îl amuzau toate cuvintele
categorice”. Se foloseºte de cu-
vinte (text), dar fuge dinspre abs-
tract înspre concret, refuzând
autonomia textualistã de sorgin-
te rousselianã. Îºi dilematizeazã,
sã zic aºa, tendinþa categoricã:
„cuvintele nu pot strânge în bra-
þe, sau pot?” E cãutatã astfel rea-
litatea, aceea brutalã, tensiona-
tã, dincolo de „fantasmele din
cuvinte”.
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În Regele ºi Cadavrul, an-
tologie de Povestiri despre
biruinþa sufletului asupra

rãului traduse de Sorin Mãrcu-
lescu (Ed. Humanitas, 2021), re-
latate ºi comentate de Heinrich
Zimmer, ni se aratã cum basmele,
prin suita lor de semnificaþii aproa-
pe niciodatã pe deplin pãtrunse,
trasezã o traiectorie în care sufle-
tul omului, aflat pe calea deveni-
rii ºi confruntat cu întâmplãri care
îi ameninþã unitatea lãuntricã, se
vede nevoit sã le depãºeascã slu-
jindu-se de o realitate simbolicã.
Simbolul, dupã cum suntem aten-
þionaþi încã din prefaþã, presupu-
ne un exerciþiu de diletantism ca
avânt ludic ºi chiar de abnegaþie
prin nevoia de sacrificiu a orgo-
liului intelectual ºi consacrare a
conºtiinþei unei realitãþi aparent
nepalpabile. Aceastã pierdere a
unei pãrþi anexate artificial fiin-
þei, ºi anume abuzul metodologic
permutat asupra tuturor fãgaºu-
rilor de cercetare, poate sã con-
ducã la dezvãluirea unor acte de
spontaneitate sub forma intuiþiei
simbolice. Înþelegerea simbolului
nu este un demers propriu-zis
cognitiv, nicio gândire, indiferent
de cât de pãtrunzãtoare s-ar arã-
ta, nu poate accede la conþinutul
real al simbolului astfel încât sã
permitã deschiderea spre Real.
Dintr-un anumit punct de vede-
re, simbolul, ca reflex al unei rea-
litãþi absconse, nu trebuie sã fie
încãrcat de semnificaþie de cãtre
om, ci invers. În caz contrar, s-ar
ajunge la o contaminare proiecti-
vã involuntarã prin care înþele-
sul sãu nu ar mai fi decât o oglin-
dire fidelã a unei conºtiinþe care,
în loc sã se lase absorbitã de în-
þelesurile ce ar putea sã se rever-
se din actul intuiþiei, preferã sã îi
atribuie înþelesuri de care însuºi
simbolul este strãin. Astfel, în
mãsura în care existã dispoziþia
interioarã necesarã, el poate sã
ofere din preaplinul mãnunchiu-
lui sãu de semnificaþii o justã per-
cepþie a unor realitãþi atât din afa-
rã, cât ºi din interior.

Un prim simbol îl reprezintã
papucii din povestea lui Abu-
Cassem care, dupã cum aratã
Zimmer, depãºesc stadiul unei
simple anecdote moralizatoare,
componenta sa fiind mai degra-
bã una miticã, învãþându-ne de-
spre o lume sustrasã timpului sau
existenþei palpabile istoric, dem-
nã aºadar de statutul atemporali-
tãþii. Cu toate acestea, este foar-
te probabil ca aceste poveºti sã
fie inspirate din întâmplãri reale,
aºadar fapte istorice. Însã ceea
ce le diferenþiazã de simplele fap-
te istorice sunt caracteristicile
atemporale specifice mitologiilor
sau povestirilor cu valenþe onto-
logice, care le asigurã astfel per-
manenþa ºi deci recurenþa, fieca-
re putându-se regãsi, sub o ipos-
tazã sau alta, în papucii lui Abu-
Cassem. Papucii lui Abu-Cassem
ne înfãþiºeazã pericolul unei pe-
ticiri excesive a modului nostru
de a fiinþa în lume. Mai mult, în
limba englezã, dupã cum remarca
Gurdjieff, existã o similitudine
foneticã între suflet ºi talpa pi-
ciorului (soul ºi sole), compara-
þie care în cazul de faþã dobân-
deºte însemnãtate sub forma unui
avertisment, ºi anume cã partea
cea mai sublimã a unui om poate

 DORU-ANDREI POPA

conºtiinþa povestirii în Regele ºi cadavrul
deveni, aparent fãrã prea mari
eforturi, una dintre cele mai mur-
dare. O „gioarsã”, asemeni papu-
cilor lui Abu-Cassem. Perpetua-
rea în timp a unei atitudini de ter-
giversare a „morþilor consecuti-
ve”, adicã întocmai a celor care
ar trebui sã antreneze schimba-
rea, introduce în câmpul voliþio-
nal o imposibilitate a acestuia de
a opera transformãri. Oricât de
mult ºi-ar dori, Abu Cassem nu
poate scãpa de papucii sãi. Cã îi
încurcã cu ai unui cadiu la bãile
publice ºi este pedepsit, cã îi as-
cunde în grãdinã ºi ajunge sã fie
amendat pentru o pretinsã îngro-
pare a unei comori, cã sunt luaþi
de un câine ºi aruncaþi în capul
unei gravide care îºi pierde astfel
pruncul nenãscut ºi câte ºi mai
câte. Toate aratã itinerarul fatidic
al unei vieþi prost conduse ºi care
acum suferã consecinþele acþiu-
nilor sale trecute. Deºi suficient
de bogat, Abu-Cassem a ajuns
sã îºi peticeascã papucii pânã ce
aceºtia au dobândit acelaºi sta-
tut ontic ca însuºi purtãtorul lor.
Papucii lui Abu-Cassem sunt
chiar Abu-Cassem! Bogãþia, tra-
dusã simbolic prin vastele posi-
bilitãþi de dezvoltare ale tinereþii,
ajunge sã nu mai fie de niciun
folos bãtrâneþii sau cel puþin de
o utilitate redusã, dacã nu au fost
direcþionate conºtient cãtre un
scop precis, spre schimbarea
„papucilor”, adicã a calitãþii vie-
þii interioare.

În cele din urmã, situaþia devi-
ne chiar tragicã. Abu-Cassem se
vede nevoit sã îl implore pe cadiu
sã nu îl mai considere responsa-
bil de pagubele pe care le vor mai
produce papucii sãi. Cãci, ei bine,
stã sub semnul certitudinii faptul
cã întreaga succesiune de boa-
cãne a acestor papuci nu repre-
zintã decât debutul unui ºir
nesfârºit de întâmplãri exaspe-
rante. Nici chiar în acest moment
Abu-Cassem nu realizeazã cã ni-
meni altcineva nu poate fi þinut
responsabil pentru propriile ac-
þiuni, în afarã de sine însuºi, iar a
încerca sã te disculpi când ai cea
mai mare nevoie de a îþi asuma
angajamente, nu aratã decât ne-
putinþa unui suflet pierdut. Când
Abu-Cassem se repede sã înºfa-
ce papucii noi ai cadiului la bãile
publice, în speranþa irevocabil
certã cã prietenul care îl mustra-
se adineaori pentru neglijenþa sa
faþã de propriile încãlþãri a dorit
sã îi curme suferinþa auto-pro-
clamatã ºi sã îi ofere o pereche
nouã de papuci, comite greºeala
de a încerca sã sustragã „papucii”
altcuiva, adicã chiar sufletul
acestuia. Aceastã secvenþã cu
puternice valenþe simbolice de-
monstreazã faptul cã nu te poþi
„încãlþa” niciodatã mecanic în
felul de a fi al altuia ºi cã schim-
barea se poate produce numai sub
impulsul voinþei ºi prin suferinþã
ca ardere a unor comportamente
nedemne, deja cristalizate.

De ce este „Regele ºi cada-
vrul” ales ca titlu al cãrþii? Pro-
babil pentru cã întâmplarea din
povestea cu acelaºi nume poate
fi reiteratã prin însãºi lectura în-
tregii antologii de povestiri. În
„Regele ºi cadavrul”, un rege
este chemat de un cerºetor ascet
ce se pretinde sfânt, care i-a ofe-
rit timp de ani de zile obiecte ne-

însemnate ce ascundeau în reali-
tate nestemate nepreþuite, sã îi fie
de ajutor la un ritual de necro-
manþie. În acest moment, ascetul
ridicã primele suspiciuni referi-
toare la calitatea sa spiritualã,
dovedindu-se mai degrabã un
mag mânat de dorinþa nestinsã a
puterii decât un sfânt care slu-
jeºte unor idealuri înalte. O parte
din acest ritual face necesarã
aducerea unui cadavru suspen-
dat într-o pãdure în care urmeazã
sã aibã loc ritualul necromantu-
lui, revenindu-i chiar regelui, pe
baza angajamentului asumat, sar-
cina de a aduce corpul. Odatã
gãsit, regele descoperã cu stu-
poare cã în acesta era cuibãrit un
spirit care, pentru a lãsa corpul
rãposatului sã fie transportat
nestingherit înapoi la necromant,
solicitã sã i se rãspundã la mai
multe povestiri cu iz de ghicitori.
Întâmplarea face ca, pe drum, la
fiecare rãspuns pe care regele îl
oferã, trupul cadavrului sã dis-
parã de pe umerii sãi, întregul pro-
cedeu trebuind sã fie reluat.

De fapt, rolul fiecãrei poves-
tiri este acela de a ne trece printr-
o suitã de euri. Cu unele euri sun-
tem obiºnuiþi, cum sunt papucii
lui Abu-Cassem, arãtându-ne
moduri nedorite de existenþã, pe

când altele ni se înfãþiºeazã doar
ca posibilitãþi latente de dezvol-
tare, cum sunt povestirile mesei
rotunde sau Regele ºi cadavrul.
Iar a îþi cãra singur cadavrul în-
seamnã a realiza un act conºtient
de reanimare a acestor euri pe
care ajungi sã le confrunþi fãþiº.
De aceea cadavrul dispare de fie-
care datã, datoritã caracterului
sãu interºanjabil, iar a merge îm-
potriva curentului, a încerca sã îl
asimilezi prin apel la intelect ca
funcþie discursivã, cum încearcã
ºi regele, îl va face sã se retragã
din nou pe tãrâmul abscons al
pãdurii sau al „umbrei”. Numai
când regele nu mai oferã un rãs-
puns ºi reflecteazã în liniºte, dar
conºtient de prezenþa cadavru-
lui pe care îl poartã pe umeri, aces-
ta din urmã se aratã mulþumit. Fi-
indcã numai în acel moment ca-
davrul, întrupat în conºtiinþa re-
gelui ca povestire, este privit în
deplinãtatea lui ºi înþeles. ªi tot
atunci cadavrul i se destãinuie ºi
nu numai cã îl elibereazã de po-
vara unei reiterãri aproape sisi-
fiene a drumului, ci îi ºi dezvãluie
planurile viclene ale pretinsului
ascet „Bogat-de-rãbdare”. Faptul
cã regele repetã nu de puþine ori
drumul, purtând pe umeri cada-
vrul, ºi cã îl înfrânge pe cel al cã-
rui nume este „Bogat-de-rãbda-
re”, ar putea sã însemne cã ne-
clintirea în angajamentul asumat
de rege depãºeºte ca proprietate
interioarã simpla trãsãturã a „bo-
gãþiei rãbdãrii”, atâta timp cât
aceastã rãbdare nu este consa-
cratã decât unor scopuri vane
cum ar fi puterea temporalã. Iar
faptul cã uciderea pretinsului as-
cet are loc în interiorul cercului
magic trasat chiar de el, cores-
pondent simbolic al lumii incon-
ºtientului, înseamnã cã depãºirea
unei personalitãþi, ºi mai ales a
uneia tenebroase precum a ne-
cromantului, nu poate fi sãvâr-
ºitã decât în lumea din care aceas-

ta îºi trage existenþa – inconºtien-
tul. Încercãrile iniþiale de raþiona-
lizare ale regelui, dupã cum s-a
vãzut, ar fi condus la repetarea
actului logic poate chiar la nesfâr-
ºit, asemeni unei genuni fãrã
fund.

ªtim cã pentru mulþi poveºtile
reprezintã simple fantasmagorii,
tendenþiozitate înveºmântatã
adeseori în haina unei pretinse
„maturitãþi” incompatibile cu sta-
tutul „naiv” al povestirii. Dacã
poveºtile permit, prin lecturarea
lor înainte de culcare, îndeosebi
în cazul copiilor, irumperea unor
tãrâmuri imaginare ce se prelun-
gesc în visare, nu trebuie sã con-
siderãm aceasta ca fiind o func-
þie exclusivã. Aceleaºi poveºti,
dar privite dintr-o opticã diferitã
ºi desigur la o altã vârstã, nu doar
cã nu mai pot fi considerate sim-
ple sedative, ci permit chiar ceea
ce în majoritatea tradiþiilor este
desemnat ca „trezire” sau, dupã
cum sugestiv se indicã în Lan-
kavatara Sutra, o „rãsucire în lã-
caºul conºtiinþei”. Ca o coinci-
dentia oppositorum, un lucru
care aparent ar induce somnul,
poate servi ºi ca instrument al tre-
zirii. Aºadar, pentru poveºti, nu
poþi fi niciodatã bãtrân, ci poate
doar prea tânãr pentru a accesa
înþelesurile care, dincolo de lite-
ra textului, aºteaptã sã fie dezvã-
luite. La fel cum poveºtile aratã
vârsta unor timpuri, dar mai ales
vârsta unei învãþãturi, putem
spune cã ºi cuprinderea înþele-
surilor lor aratã vârsta unui om.
Încheind, redau esenþializat o
scurtã poveste despre un bãtrân
sufi care, întrebat câte primãveri
îi stau în spate, a rãspuns cã doi-
sprezece. Consternat, interlocu-
torul sãu îi spune cã este imposi-
bil aºa ceva, primind însã în re-
plicã rãspunsul cã abia de doi-
sprezece ani a început sã trãias-
cã. Aceasta este vârsta poveºtii
în om.
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Când deschizi o carte,
chiar dacã eºti familia-
rizat (sau nu) cu opera

autorului, primul gest este, pro-
babil, acela de a parcurge cuprin-
sul.Mã refer, desigur, la o carte
ºtiinþificã ºi nu la una beletristi-
cã. Dar, ºi în acest caz, poate fi
vorba de un subiect omogen, ori
de o cuprindere – sub un generic
– a unor studii ce reflectã aria de
preocupare a celui ce semneazã.

Aceastã introducere mi-a fost
„dictatã” de volumul pe care l-am
primit de curând de la editura
Aius (apoi, cu o dedicaþie mãgu-
litoare, direct de la autor),Cabi-
netul de stampe, al binecunos-
cutului ºi neobositului cercetã-
tor al literelor româneºti, ªtefan
Ion Ghilimescu.

În primul rând reþine atenþia
titlul – care poate într-un fel in-
triga: „stampa” trimite la artele
plastice, definiþia „stampei” fiind
de „imagine gravatã pe o pânzã”.
În cazul de faþã însã nu este vor-
ba nici pe departe de „stampã” în
sens material,ci metaforic. Cãci
ce altceva sunt Alecsandri, Ko-
gãlniceanu, Elena Vãcãrescu
etc., etc. (ºi opera lor), pentru a
da numai câteva exemple,dacã nu
„stampe gravate pe pânzã vre-
mii”? ªtefan Ion Ghilimescu le
(re)aduce în faþa cititorului invi-
tându-l sã le (re)cunoascã, dacã
le-a uitat, sã le afle, în cazul unor
nume noi pentru el.Ca sã-i înþe-
legem ºi mai clar intenþiile, au-
torul ne explicã (în Nota ce pre-
cede întregul demers) faptul cã
titlul ales e, „în fond, o grijã de
lecturã peste mode ºi timp”.

De altfel, pentru clarificare,
în „Nota” amintitã, ni se explicã
detaliat titlul, luând, de fapt, pe
rând cei doi termeni compo-
nenþi. Unul este „cabinetul”, cu
explicaþiile sensului, mai întâi
din dicþionarul explicativ, apoi
cu cel din latinã („salã de spec-
tacol ori chiar teatru”) pentru a
ajunge la extensia semanticã din
perioada Revoluþiei Franceze,
când desemna „atât rafinate pie-
se de mobilier”, „cât ºi locul
unde asemenea mobilier era la
rândul lui atent expus ºi prote-
jat.” Apoi de la „locul unde se
exercitã profesiunea de avocat,
notar” etc., autorul merge, prin
analogie, la posibilitatea ca acel
„loc” sã fie destinat ºi criticului
literar. În acest spaþiu (virtual)
îºi gãsesc loc ºi „stampele”, ªte-
fan Ion Ghilimescu „deschizân-
du-l” pentru cititorul dornic de
informaþie culturalã, cãci auto-
rul, propunându-ne o istorie” a
termenilor, ajunge la sintagma
aleasã drept titlu, acel „Cabinet
des Estampes” – „expresia for-
jatã de francezi, împrumutatã ºi
folositã pentru prima datã în Ro-
mânia de Mihail Kogãlniceanu”.
Iatã, aºadar, dacã citim dincolo
de mesajul direct, modul de lu-
cru ºi intenþiile autorului aces-
tui propus „evantai de idei” cu-
prins în cartea pe care o reco-
mandãm cu toatã cãldura.

În al doilea rând – cele douã
motouri-ghiduri trimise nouã
spre a ºti, a înþelege traseul pe
care ne va conduce.ªi astfel, in-
diferent de cronologie, de situa-
rea în timp a unui scriitor ca Odo-
bescu, Ana de Noailles, Heliade,
Grigore Alexandrescu, Ticu Ar-
chip ori „aristocratul” Al. Rosetti,
„întreaga literaturã” (universalã
sau autohtonã) „trãieºte” acum
„simultan.” Fireºte, din perspec-
tiva prezentului, istoricul literar
nu o poate percepe decât „pe

 MIHAELA ALBU

recursul la memorie
acelaºi plan”. „Nota” vine sã de-
talieze/ sã completeze cele dedu-
se de lector din parcurgerea mot-
tourilor (cel preluat de la T. S. Eliot
demonstrând, explicit, ºi opinia
autorului Cabinetului de stam-
pe: „Întreaga literaturã a Europei,
de la Homer încoace ºi, înãuntrul
ei, întreaga literaturã a propriei
þãri, au o existenþã simultanã ºi
se situeazã în acelaºi plan.”

Trecând în revistã „pastilele”
(sau „tabletele” de istorie litera-
rã, cum el însuºi le numeºte) ºi
parcurgând Nota (un Cuvânt îna-
inte al autorului) – drept poartã
de intrare în succesiunea lor –
cititorul poate fi iniþial atras de
nume necunoscute ori despre
care constatã cã are vagi infor-
maþii. Sã exemplificãm cu V. Flo-
rescu ori cu comtesse Dash,
nume noi ºi pentru semnatara
rândurilor de faþã, care mãrturi-
seºte totodatã cã tabletele dedi-
cate lui Tzigara Samurcaº, gene-
ralului Condiescu, Annei de
Noailles ori lui Ed. Quinet au con-
tribuit la completarea unor cunoº-
tinþe, aºa cum se întâmplase an-
terior cu Seducþia clasicilor ori
Clasicii noºtri (Recitiri).

Întâmpãtor (sau nu?) douã
dintre numele citate mai sus le-am
avut eu însãmi în vedere de
curând, documentându-mã ºi
scriind despre savantul, scriito-
rul N.I. Herescu, preºedintele ales
(de cinci ori) al Societãþii Scriito-
rilor Români. Este vorba despre
Ed. Quinet ºi Nicolae Condies-
cu, acesta din urmã fiind prede-
cesorul lui Herescu la conduce-
rea Societãþii Scriitorilor.

Referindu-se la N. Condiescu,
„un preºedinte al breslei scrii-
torilor uitat”, autorul Cabinetu-
lui …pleacã de la volumul Scri-

itori uitaþi de Nae Antonescu
(ed. Dacia 2011), aceastã trecere
în „uitare” determinându-l sã-ºi
asume rolul de re-aducere în me-
morie a unor nume care au fãcut
„istorie” într-o vreme mai apro-
piatã sau mai îndepãrtatã. ªi ast-
fel, titluri ca „Nedreptãþitul He-
liade”, „Cum am cunoscut-o pe
scriitoarea Ticu Archip”, „Edgar
Quinet ºi românii”, „Smara, o pre-
cursoare a miºcãrii feministe eu-
ropene ºi universale” º.a. atrag
dintru început atenþia.

Dacã majoritatea titlurilor
orienteazã direct cititorul cãtre
autorul/ autorii despre care ªte-
fan Ghilimescu ne va dezvãlui
inedite ºi demne de interes amã-
nunte, cel intitulat „Doi români
la Roma” nu este unul explicit,
dar tocmai de aceea stârneºte
curiozitatea (intenþionatã, cu si-
guranþã!) celui care „intrã” în
Cabinetului de stampe.

Important (pentru mine) este
cã se bazeazã în prezentarea ce-
lor „doi români la Roma” pe re-
vista Antilethe, „periodic dedicat
exclusiv rememorãrii, aducerii
acasã ºi valorificãrii tezaurului
cultural al exilului politic româ-
nesc.” Revista, constatã autorul,
este încã ignoratã de autoritãþi
(câteva presupuse motive fiind
enumerate pe scurt), dar acest
periodic, afirmã în continuare,
„se cãdea asumat mult mai bine
între sarcinile de serviciu ale unei
instituþii de profil.” Cum bine
menþioneazã ªtefan Ghilimescu,
revista a fost conceputã drept un
mijloc de luptã „împotriva uitã-
rii”. Enumerând apoi câteva nume
de personalitãþi ale exilului cã-
rora le-a fost dedicatã câte o edi-
þie, în prezentare, autorul o dis-
cutã pe cea de a doua, dedicatã

lui Mircea Popescu, semnalând
ºi detaliind articolul „Un român
la Roma” de Georgio Asachi, tra-
dus din limba italianã de Simona
Coleº Popescu. Las cititorilor re-
vistei ºi ai cãrþii sã descopere
despre ce „român la Roma” scria
din exil Mircea Popescu pentru
locuitorii þãrii în care îºi gãsise
refugiul, sperând totodatã cã ast-
fel vor descoperi deopotrivã ºi
revista, ºi deosebit de interesan-
tele „stampe” din Cabinet.

ªtefan Ghilimescu pleacã de la
cãrþi pentru a „învia” oameni,
pentru a-i aduce, cu alte cuvinte,
înapoi în memoria noastrã. Un
exemplu – Nicolae Iorga vãzut de
Nae Ionescu, apoi, prezentat prin
intermediul lui Mircea Vulcãnes-
cu. Un nume nefamiliar cititorilor
poate fi, de pildã, ºi Petru Verussi
(1847 – 1886), ºi acesta fiind „una
dintre personalitãþile culturale
peste care s-au aºternut umbrele
uitãrii.” Aºadar, faþã de el, ca ºi
faþã de alþii, autorul îºi asumã
datoria de a da la o parte aceste

„umbre” ºi a le „lumina” destinul
pentru cei de astãzi.

O întrebare s-ar putea pune
parcurgând sumarul ºi apoi,rând
pe rând, „tabletele” prin care
sunt dezvãluite informaþii extrem
de interesante, unele, în opinia
noastrã, complet noi pentru isto-
ria literaturii, contribuind astfel
la îmbogãþirea acesteia. Aºadar,
întrebarea s-ar referi la criteriul
de selecþie.

Parcurgând volumul, cititorul
va descoperi legãtura acestora cu
zona în care trãieºte autorul, adi-
cã judeþul Dâmboviþa. Astfel,
Verussi (a cãrui datã de naºtere o
preia din Albumul Societãþii „Ju-
nimea” din Iaºi) s-a nãscut în
Dâmboviþa, Ion Calboreanu a
scris „Cronica ritmatã a oraºului
Târgoviºte”, Smara, „precursoa-
rea miºcãrii feministe”, descindea
dintr-o veche familie aristocrati-
cã târgoviºteanã etc., etc. ªi în
cazul acestora, ca în tot ceea ce a
publicat, ªtefan Ion  Ghilimescu
se dovedeºte un cercetãtor cu
profunde ºi variate cunoºtinþe.
Tot ceea ce relateazã despre un
autor sau altul, despre viaþa ºi
opera acestuia, despre un „per-
sonaj” de epocã, uitat astãzi, im-
presioneazã prin abundenþã, de-
monstrând acribia ºi informaþia
unui veritabil om de carte. Nu vom
intra în amãnunte nici în ceea ce-l
priveºte pe Verussi ºi nici pe
I.C. Fundescu („Un personaj ca-
nibalizat”) ori pe G. Bellu,
Mãrgãrita Miller -Vergy, Mihail
Sevastos  º.a. Ar fi nedrept faþã
de ceilalþi „locuitori” ai  Cabine-
tului de stampe, aduºi spre neui-
tare, readuºi la „viaþã” prin detalii
surprinzãtoare, prin date istorice
ºi culturale, coroborate cu pasiune
ºi  acribie de scriitorul-cercetãtor
– ªtefan ion Ghilimescu.

Nu voi strica aºadar plãcerea
cititorilor de a descoperiri ei în-
ºiºi atâtea ºi atâtea „comori” cul-
turale gãzduite de Cabinetul de
stampe.

Andrei Alexandru Nicola - Amurg
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Venise vremea tunsului
oilor în sudul Califor-
niei, însã anul acesta

oile aveau sã fie tunse cu întâr-
ziere la moºia Senorei Moreno.
Soarta se încãpãþânase sã amâ-
ne aceste îndeletniciri. Înainte de
toate, Felipe Moreno cãzuse bol-
nav. Era fiul cel mare al Senorei,
cel care, de când tatãl sãu se stin-
sese, preluase frâiele întregii gos-
podãrii. În absenþa sa, moºia nu
ar fi putut fi pusã pe picioare, se
gândea Senora. Se ºtia dintot-
deauna: „Întreabã-l pe Senor Fe-
lipe”, „mergi la Senor Felipe”, „de
acest lucru se va ocupa/ îngriji
Senor Felipe”, încã de pe când
pe chipul frumos al lui Felipe se
iviserã primele fire de barbã.

De fapt, nu era Felipe, ci
Senora cea care decidea atât în
privinþa celor mai mãrunte as-
pecte, cât ºi a celor mai impor-
tante, cea care controla totul, de
la pãºunile unde pãºteau oile
pânã la culturile de anghinare;
însã nimeni în afarã de Senora nu
ºtia acest lucru. Senora Gonzaga
Moreno era o femeie deosebit de
isteaþã pentru vremurile ºi gene-
raþia ei – am putea spune nemai-
pomenit de isteaþã pentru orice
vremuri ºi generaþii; însã extraor-
dinar de agerã la minte pentru
vremurile în care trãia ºi pentru
generaþia din care fãcea parte.
Viaþa ei, chiar simpla aparenþã, de
ar fi fost scrisã, ar fi putut fi
cuprinsã într-o poveste de iubire,
care sã-þi dea fiori ºi sã îþi încãl-
zeascã sufletul: ºaizeci de ani din
ce avea mai bun de oferit vechiul
teritoriu al Spaniei ºi din ceea ce
se dovedea mai sãlbatic în Noua
Spanie1, în Golful Biscaya, în
Golful Mexic, în Oceanul Pacific
– undele acestor teritorii o învol-
buraserã pe Senora în vâltoarea
destinelor. Sfânta Bisericã
Catolicã o luase sub aripa sa pro-
tectoare de la bun început; acest
lucru o scosese la liman de fiecare
datã, ar fi spus Señora, dacã ar fi
vorbit vreodatã despre ea, ceea
ce nu se petrecea niciodatã –
unul dintre multele lucruri înþe-
lepte care o caracterizau. Era
neobiºnuit ca o fiinþã atât de
tãcutã, atât de rezervatã ºi atât
de distinsã sã ascundã o esenþã
atât de impunãtoare ºi de înfo-
catã, de furtunoasã ºi mereu
tensionatã; cãreia nimeni nu îi
poate sta în cale, iar cei ce o fac
vor avea de suferit; adoratã ºi
dispreþuitã cu aceeaºi fervoare.
Senora Moreno dãdea dovadã de
o forþã neasemuitã oriunde îºi
fãcea apariþia; însã niciun vene-
tic nu ar fi bãnuit, vãzând-o pã-
ºind agale în rochia ei neagrã ºi
strâmtã, cu rozariul legãnân-
du-i-se în mânã, cu ochii ei
întunecaþi ºi blânzi îndreptaþi în
pãmânt ºi cu o umbrã de melan-
colie ºi de devotament pe chip.
Trecea drept o femeie în vârstã,
cu tristeþea întipãritã pe chip ºi
cu înclinaþii spirituale, afabilã ºi
nepãsãtoare, însã mai gingaºã ºi
mai absorbitã de gânduri decât
se obiºnuia în acele vremuri.
Vocea ei întãrea aceastã con-
vingere. Nu putea fi surprinsã
niciodatã vorbind prea tare ori
prea repede. Uneori, o uºoarã
ezitare putea fi sesizatã în vreme
ce vorbea, care putea trece aproa-
pe drept o bâlbâialã, sau revela
grija sporitã în a vorbi a oamenilor
care s-au vindecat de bâlbâire.
Adeseori, acest lucru o fãcea sã
parã ca ºi cum propria minte i-ar
fi fost necunoscutã; astfel cã
oamenii se simþeau încurajaþi;
când, de fapt, dacã ar fi cunoscut

Helen Hunt Jackson este pseudonimul scriitoarei Helen
Maria Fiske, nãscutã în 1830, în statul Massachussets
din Statele Unite ale Americii, ºi a fost o activistã care

lupta pentru un tratament echitabil al populaþiilor indigene america-
ne. În romanul „Ramona”, una dintre cele mai reprezentative opere
ale sale, criticã relele tratamente aplicate populaþiilor indigene ameri-
cane din sudul Californiei de cãtre guvernul federal dupã Rãzboiul
Mexicano-American (1846-1848), fapt ce a atras o atenþie considera-
bilã în favoarea cauzei pentru care lupta. Cu o acþiune plasatã în
sudul statului California, dupã Rãzboiul Mexicano-American, roma-
nul descrie viaþa unei orfane de origine mixtã, cu pãrinþi originari din
Scoþia ºi din populaþiile indigene, care are de suferit din cauza discri-
minãrii rasiale. Valoarea sa culturalã este deosebit de importantã,
întrucât oferã o imagine detaliatã a vieþii coloniale mexicane pe tãrâm
de acum strãin, precum ºi indicii despre relaþiile tensionate dintre
colonialiºtii americani care au invadat statul California dupã anexare
în cãutarea pepitelor de aur ºi coloniºtii mexicanii care nu doreau sã
fie strãmutaþi din þinuturile strãmoºeºti.
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adevãrul, ar fi ºtiut cã ezitãrile din
discursul Señorei erau cauzate
tocmai de o cunoaºtere atât de
amãnunþitã a propriei raþiuni,
încât cu greu gãsea cuvintele
potrivite pentru a se exprima aºa
cum ar fi dorit ori într-o manierã
care i-ar fi permis sã îºi atingã
scopurile.

Se iscaserã niºte discuþii între
ea ºi vãtaful Juan Canito, numit
Juan Can pe scurt, pentru a-l de-
osebi de Juan José, vãcarul-ºef
al cirezii de vite, discuþii referi-
toare la tunsul oilor ºi care ar fi
aprins spiritele dacã nu ar fi in-
tervenit Senora.

Juan Canito voia ca tunsul oi-
lor sã înceapã deja, chiar dacã
Senor Felipe cãzuse bolnav la pat
ºi trândavul de Luigo nu aduse-
se încã turma de oi de pe fâºia de
coastã unde pãºteau. „În primul
rând, erau o mulþime de oi aco-
lo”, se plânse el într-o dimineaþã,
– „cel puþin o mie”; iar când aces-
tea vor fi tunse, Luigo cu sigu-
ranþã se va întoarce cu restul; cât
despre faptul cã Senor Felipe
încã nu se ridicase din pat, nu
mânuise el sacul ºi lâna pe când
Senor era doar un copil? De ce
nu s-ar fi putut ocupa iarãºi?
Senora nu îºi dãdea seama cât de
repede se scurgea timpul; niciun
alt tunzãtor de oi nu ar fi fost ac-
ceptat, cãci Senora decisese cã
numai indienii se vor ocupa de
tuns. Dacã ar fi ales mexicani, aºa
cum procedau toate celelalte
moºii din împrejurimi, lucrurile ar
fi stat altfel; însã ea se încãpãþâ-
na sã aleagã indieni – „Dumne-
zeu ºtie de ce”, murmurã el moro-
cãnos în barbã.

„Nu prea înþeleg ce vrei sã
spui, Juan”, îl întrerupse Senora
Moreno chiar în clipa când ulti-
ma silabã a peroraþiei necuviin-
cioase se ivi dintre buzele lui
Juan; „vorbeºte puþin mai tare.
Mã tem cã, odatã cu înaintarea în
vârstã, auzul meu nu mai este la
fel de fin.”

Un ton atât de blând, de gin-
gaº ºi de curtenitor! iar ochii în-
tunecaþi ºi liniºtiþi se oprirã asu-
pra lui Juan Canito, dezvãluind o
privire care îi întãrea acestuia
convingerea unei inferioritãþi vi-
zibile, ca ºi cum ar fi fost una din-
tre oile sale. Nu ar fi putut spune
de ce a rostit imediat ºi aproape
involuntar „Vã rog sã mã iertaþi,
Senora”.

„Oh, nu trebuie sã îþi ceri ier-
tare, Juan”, îi rãspunse Senora cu
o gingãºie ieºitã din comun; „nu
ai nicio vinã dacã auzul meu nu
mai este la fel de bun. În ultimul
an, m-am gândit adeseori cã nu

mai aud la fel de bine precum
obiºnuiam sã o fac. Însã, reve-
nind la indieni, Juan; nu þi-a spus
Senor Felipe cã vom aduce ace-
iaºi tunzãtori de oi din toamna
trecutã, tribul lui Alejandro din
Temecula? Vor aºtepta pânã când
îi vom putea primi. Senor Felipe
va trimite un sol sã îi anunþe, fi-
indcã îi considerã cei mai buni
tunzãtori din întregul þinut. Spu-
ne cã se va pune pe picioare
într-o sãptãmânã sau douã, aºa
cã bietele oi vor trebui sã îºi mai
ducã povara preþ de câteva zile.
Nu þi se pare cã aratã bine, Juan?
Ne vom alege oare cu o cantitate
bunã de lânã anul acesta? Gene-
ralul Moreno spunea cã îþi poþi
da seama când lâna cântãreºte o
livrã chiar înainte ca oaia sã fi fost
tunsã”.

„Da, Senora”, interveni Juan,
acum mai domolit; „bietele ani-
male se prezintã neobiºnuit de
bine, dacã ne uitãm la hrana puþi-
nã de care au beneficiat pe tim-
pul iernii. Nu vom ieºi cu multe
livre în pierdere faþã de anul tre-
cut, aº îndrãzni sã spun cã nu vom
avea pierderi. De fapt, nu se ºtie
dacã acel – Luigo îºi va aduce
turma înapoi.”

Senora zâmbi fãrã voia sa, se-
sizând pauza pe care Juan Cani-
to o fãcuse în mijlocul propozi-
þiei ºi înghiþitura în gol, cu care
acesta umpluse locul unde ar fi
voit sã rosteascã un cuvânt dis-
preþuitor înainte de a menþiona
numele lui Luigo.

Acesta era unul dintre acele
momente când încãpãþânarea
Senorei ºi cea a lui Juan Canito
se înfruntaserã, cu toate cã aces-
ta din urmã nu se aºteptase, fi-
indcã sperase cã lucrurile vor
decurge ca atunci când colabo-
rase cu Senor Felipe.

Încurajat de surâsul Senorei,
Juan continuã: „Senor Felipe îi
trece cu vederea greºelile lui Lui-
go, cãci au copilãrit împreunã;
însã îi pot spune cã va regreta
într-o zi când va descoperi o tur-
mã întreagã de oi dându-ºi ulti-
ma suflare din cauza nimãnui al-
tuia decât Luigo. Câtã vreme îl
pot supraveghea, aici, în vale,
lucrurile pot fi þinute sub control;
însã nu este mai capabil decât
unul dintre miei de a i se încre-
dinþa responsabilitatea îngrijirii
unei turme de oi. Într-una din zile,
le va pune pe fugã, iar a doua zi
le va înfometa; ºtiu cã a uitat
uneori chiar ºi sã le dea apã.
Atunci când viseazã cu ochii
deschiºi, numai Fecioara ºtie de
ce anume este în stare.”

Pe tot parcursul acestei rãbuf-
niri scurte ºi neaºteptate a lui
Juan, chipul Senorei se înãsprise
încetul cu încetul. Juan nu bãga-
se de seamã. Privirea lui nu fuse-
se îndreptatã cãtre ea, ci se odih-
nea pe expresia nerãbdãtoare a
collie-ului sãu preferat, care îºi
ridicase capul cãtre el, sãrea, þo-
pãia ºi lãtra la picioarele lui.

„Jos, Cãpitane, jos!”, îi spuse
el câinelui pe un ton afectuos,
îndepãrtându-l uºor; „eºti o fiin-
þã atât de gãlãgioasã, încât Se-
nora nu mai poate auzi decât gla-
sul tãu.”

„Am auzit prea bine, Juan Ca-
nito”, interveni Senora pe un ton
blând, însã rece. „Nu este bine
ca un slujitor sã îl vorbeascã de

rãu pe un altul. Mã îndurereazã
atât de mult sã aud astfel de cu-
vinte; îmi pãstrez speranþa cã,
atunci când va veni Pãrintele Sal-
vatierra, luna viitoare, nu vei uita
sã i te confesezi, mãrturisind acest
pãcat de care te faci vinovat, de
a fi vrut sã îi faci rãu aproapelui
tãu. Dacã Senor Felipe pleacã
urechea la spusele tale, bietul
bãietan Luigo va fi alungat în lu-
mea largã ºi va rãmâne fãrã un
adãpost deasupra capului în ace-
eaºi zi; ºi ce faptã ar fi aceasta,
Juan Canito, pe care un creºtin
i-o face unui alt creºtin? Mã tem
cã Pãrintele îþi va da o penitenþã,
atunci când va auzi ce ai spus.”

„Senora, nu aveam de gând sã
îi fac rãu bãiatului”, se apãrã Juan,
cu fiecare crâmpei din sufletul sãu
loial tremurând în faþa unui sen-
timent de injustiþie ivit în urma
reproºului ei.

Însã Senora îi întorsese deja
spatele. În mod vãdit, nu avea de
gând sã îl mai asculte. Rãmase
cu ochii pironiþi în urma ei, pri-
vind-o cum se îndepãrteazã, cu
pasul ei domol ca de obicei, cu
capul uºor înclinat în faþã, cu ro-
zariul legãnându-i-se în mâna
stângã, uºor ridicat, ºi cu dege-
tele mâinii drepte frãmântând
mecanic mãrgelele.

„Rugãciuni ºi iar rugãciuni!”,
se gândi Juan, în vreme ce o ur-

mãrea cu privirea. „Dacã te ajutã
sã ajungi în Rai, atunci Senora
va apuca direct pe drumul cel
drept, fãrã îndoialã! Îmi pare rãu
cã am necãjit-o. Însã ce poþi face,
dacã þii la un lucru, aº vrea sã
ºtiu. Ar trebui sã te dai la o parte
ºi sã priveºti cum o mulþime de
mocofani smintiþi îºi însuºesc
totul? Ah, ziua în care s-a stins
generalul a fost o zi proastã – o zi
proastã! o zi proastã! Mã pot mus-
tra cât vor ºi mã pot trimite sã îmi
mãrturisesc pãcatele Pãrintelui;
pentru ei, lucrurile stau bine, mã
au pe mine ca sã mã îngrijesc de
toate. Senor Felipe se va descur-
ca, poate, biniºor atunci când va
deveni bãrbat; însã un bãietan ca
el! Ptiu!” Bãtrânul bãtu din picioa-
re cu o iritare nu complet nefon-
datã, gândindu-se la situaþia
nepotrivitã în care se simþea pus.

Prezentare ºi traducere
din limba englezã
de Roxana ILIE

1 California, împreunã cu restul
teritoriului american sud-vestic, a
fãcut, iniþial, parte din Imperiul Spa-
niol. În 1821, Mexicul ºi-a obþinut
independenþa faþã de Spania; iar în
1848, Statele Unite au anexat aceste
teritorii sud-vestice prin Tratatul lui
Guadalupe Hidalgo (n.a.)
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Prin urmare, mi s-a pãrut
destul de firesc sã scriu
texte sub formã de in-

terviuri improvizate în ateliere,
aºa cum am fãcut-o începând cu
1954, în special în seria de
„Portrete ale artiºtilor” pe care
am furnizat-o revistei Arts-
Spectacles, cu Victor Brauner,
Max Ernst, Giacometti, André
Masson, Miro, Henri Michaux,
Marcel Duchamp, Jacques Vil-
lon, Balthus, Germaine Richier,
Calder, Saul Steinberg, Robert
Lapoujade ºi Bernard Saby.

Le concepeam folosind noti-
þele pe care le scrisesem de mânã
în timp ce vorbeam ºi pe care le
transformam în aceeaºi searã
într-un set de întrebãri ºi rãspun-
suri, iar apoi întotdeauna le arã-
tam lor, pentru eventuale corec-
turi, înainte de a le trimite la
tipãrire. Procedam astfel chiar ºi
când foloseam un magnetofon,
cum a fost cazul dialogului cu
Marcel Duchamp din decembrie
1961 sau al celor cu Jean Tinguely,
Serge Rezvani ºi Robert Raus-
chenberg, puþin mai târziu.

Noua versiune a celui de-al
doilea dialog cu Victor Brauner,
pe care o redau aici, are la origine
toate notiþele scrise de mânã, pe
care mi-am dorit, cu atât mai
mult, sã le pãstrez, în primul
rând, deoarece versiunea publi-
catã în 1961 fusese tãiatã din
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întâlniri cu un Maestru (II)
motive editoriale în Connais-
sance des arts, iar, în al doilea
rând, ºi dintr-un fel de fetiºism
care mã face sã fiu ataºat de ur-
mele omului care mi-a deschis
porþile picturii.

Maestru în iniþieri ºi în dis-
cursuri improvizate, Victor
Brauner mi-a oferit prilejul sã
public douã dintre dialogurile
noastre, care ating mai multe
subiecte legate de însãºi opera
sa. În plus, la fel ca Matta,
Hélion, Masson, Hans Bellmer,
Méret Oppenheim ºi alþi câþiva
– Monory, François Dufrêne,
Serge Rezvani, Bernard Dufour,
Fromanger, Daniel Pommereul-
le, de exemplu, din generaþia
urmãtoare –Victor îmi scria, de
asemenea, ºi scrisori, la care am
rãspuns pentru a prelungi în ori-
ce fel cercetarea, ideile, inten-
þiile care ne erau comune. Puz-
zle-ul tuturor acestor relaþii cu
pictorii a fost, fãrã îndoialã, eºi-
chierul fundamental pe care am
jucat o mare parte din viaþa mea.

Nu ºtiu dacã gândirea vizualã
este localizatã în creier în afara
cortexului unde este plasatã con-
ºtiinþa vizualã adicã, aºa cum
spun cercetãtorii, în spatele reti-
nei. Ceea ce ºtiu este cã, vorbind,
întreþinându-mã cu Victor în faþa
tablourilor sale, ceva din gândi-
rea lui vizualã se lega simultan
de cuvinte ºi imagini, în aºa fel

încât era uºor de pãºit pe aceas-
tã punte pe care el o construia
neîncetat între cele douã lumi pe
care ne strãduim mereu sã le se-
parãm ºi pe care nici mãcar mitul
creºtin al întrupãrii nu mai este
capabil sã ne ajute sã le vedem
ca pe un întreg unde, în mod pa-
radoxal, suprasensibilul nu s-ar
despãrþi niciodatã de sensibil.

Dar oare a existat vreodatã
ceva ca suprasensibilul sau nu
era decât marea iluzie, comunã
platonismului ºi creºtinismului?
Printre altele, pictura lui Victor
Brauner se învârte tocmai în ju-
rul acestei întrebãri, într-un mod
asemãnãtor cu cel în care Heideg-
ger numea, vorbind despre tim-
purile moderne, „era absenþei
perfecte a sensului”. Dar nu se
învârte doar în jurul acestor în-
trebãri fundamentale: rolul anti-
nihilist al poeziei ºi al artei, moar-
tea ºi modul de a o domina în timp
ce trãieºti, naºterea ºi corpul do-
rit, pornind dintr-un centru: în-
suºi subiectul individual, care nu
înceteazã sã îºi recreeze certitu-
dinea propriei existenþe. Într-ade-
vãr, de la Nietzsche încoace ºi de
la falsa lui veste despre moartea
lui Dumnezeu, astfel este deve-
nirea individualã a poeþilor ºi a
artiºtilor, care se leagã mai mult
sau mai puþin conºtient de ace-
eaºi Voinþã de putere. Victor Brau-
ner nu credea nici în tradiþia creº-
tinã, nici în cea evreiascã: el ºi-a
bazat opera pe un fel de îndoialã
permanentã, opunându-se socie-
tãþii. Dar, la fel ca alþi suprarea-
liºti ºi ca unul dintre „ultimii ro-
mantici”, ºi-a þinut în rezervã pro-
pria Voinþã de putere, care se
manifestã prin forþa de fascinaþie
a picturilor sale.

Trecând prin ideologiile revo-
luþionare dominante ale timpului
sãu, în special prin comunismul
stalinist ºi prin troþkism, la care a
aderat pentru un timp în anii ‘30,
Victor a cãutat fãrã îndoialã în filo-
sofiile oculte o manierã esotericã
de a le depãºi, chiar ºi numai pen-
tru a cultiva un instinct de protec-
þie ºi de supravieþuire care i-a per-
mis sã scape de persecuþiile cãrora
ar fi putut sã le fie victimã, în Ro-
mânia în timpul perioadei fasciste,
anticomuniste ºi antisemite a „Gãr-
zii de Fier”, ca ºi în Franþa în tim-
pul ocupaþiei naziste.

Cea mai secretã parte a operei
sale, în special cea în care a lucrat
„în cearã” în timpul rãzboiului, la
Celliers-de-Rousset1, acest loc
îndepãrtat din Alpi unde s-a refu-
giat alãturi de soþia sa Jacqueline,
poate fi interpretatã ca reprezen-
tând elemente ale unui ritual de
apãrare împotriva pericolelor de
care fugea atunci, sub o identita-
te falsã2. El a practicat acest ritual
într-un mod cu atât mai profund
cu cât, înainte de rãzboi, îºi prevã-
zuse cumva accidentul ocular într-
o întreagã serie de picturi a cãror
temã recurentã fusese enuclearea.
Prin urmare, tema aderãrii sale se-
crete la o filosofie ocultã trebuie
abordatã cu prudenþã. Victor
Brauner a fost la fel de puþin al-
chimist ca ºi Rimbaud, poetul
„alchimiei verbului”.

În cazul sãu, alchimia imagini-
lor, pe care a numit-o „picto-poe-
zie” ºi a dezvoltat-o ca atare, con-
stã în a-ºi transforma opera într-
un dialog cu forþele interioare
care l-au ghidat pânã la moarte ºi
reprezintã cãutarea unui sens
„mitologic ºi eroic” care ar putea
fi conferit existenþei. Brauner nu
a plecat „în cãutarea absolutu-
lui”, ci resimþind realitatea ca un
baraj ºi, aºa cum îmi spunea în
scrisoarea sa din 18 septembrie
1950, o „Himalaya a coliziunii”,
s-a gândit doar sã deschidã bre-
ºe acolo pentru a face sã vibreze
o libertate incomensurabilã, pe
care a identificat-o cu infinitul: o
infinitate subiectivã, izvor de via-
þã pentru toþi cei care ºtiu sã re-
cunoascã în privirea unui singur
om o imensitate, o angoasã, o

bucurie, o insondabilã provoca-
re la adresa celor mai de nepã-
truns tenebre.

Traducere din limba francezã:
Petriºor Militaru

1 Vara anului 1941 reprezintã în-
ceputul unei constrângãtoare clan-
destinitãþi pentru mai mulþi supra-
realiºti care nu au putut beneficia de
obþinerea vizei de la comitetul ame-
rican pentru ajutorul intelectualilor
francezi condus de Varian Fry ºi de
Daniel Bénédicte. Victor Brauner nu
a primi niciodatã vizã, fiind nevoit
sã îºi ascundã originea evreiascã ºi
declarându-se alsacian. Prin urmare,
la începutul anului 1941 pânã în 1945
îºi gãseºte refugiu la Celliers-de-
Rousset, apoi la Espinasses (lângã
Gap), în Hautes-Alpes, într-o izola-
re teribilã ºi dezolare totalã, dar cu
toate acestea, în aceastã perioadã a
experimentat desenul cu lumânãri ºi
pictura cu parafinã, apoi cu cearã,
inspirându-se din naturã (pictând
talismane antropomorfe pe pietrice-
le gãsite în râul Durance) ºi din lec-
turile din Novalis. „Mi-aº fi dorit ca
Brauner sã fi putut scãpa la sosirea
germanilor; cum þi-am transmis prin
telefon, mi-a fost imposibil sã-i iau
viza la timp. Ar fi lamentabil dacã,
dupã ce a suferit atât de mult, acest
biet om ar muri într-un lagãr de con-
centrare german“, îi scrie Pierre Ma-
bille într-o scrisoare cãtre Benjamin
Péret. Cf.  Lettre dactylographiée de
Pierre Mabille a Benjamin Péret, dat-
ée du 10 janvier 1943 (Pétionville,
Haïti), BLJD, Ms. 34 678. (n.t.)

2 Vezi Sarane Alexandrian, Vic-
tor Brauner, Oxus, Paris, 2004, p. 7
ºi 34. (n.t.)

Victor Brauner - Femme en chatte (1940) Victor Brauner - Le dernier voyage (1937)

Victor Brauner - Fãrã nume
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