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n CONSTANTIN M. POPA

închiderea
cercului
M-am nãscut într-un punct,
sã-i spunem B
ºi am murit în acelaºi punct,
cu o eroare de câteva strãzi,
fapt ce l-a determinat pe judecãtor
sã nu dea o sentinþã definitivã.
Ca sã câºtig recursul,
mi-ar trebui un avocat
mai bun decât rudele
specializate în afaceri succesorale,
decât prietenii vremelnici,
decât mulþimea celor pe care
i-am cunoscut în exerciþiul
vanitãþilor cotidiene.
Îl caut pe apãrãtorul ideal,
poate nu-l zãresc din cauza rãsuflãrii
cum o coadã nesfârºitã de ºarpe în agonie,
poate mã poticnesc în faþa lui chiar
ºi va crede cã îl rog în genunchi;
aºtept sã-i vãd mãcar vocea
ca pe o uºã deschisã
cãtre poemele care mârâie
dincolo de zidul înþelegerii.

Constantin M. Popa
1943 – 2016

Revistã finanþatã cu sprijinul Ministerului Culturii

Îi voi mãrturisi toate trãdãrile,
crimele, beþiile, ezitãrile, întunecãrile,
dar ºi clipele când sângele
mi s-a amestecat cu lumina;
nu vreau sã mã ascund în singurãtate,
sã ascult foºnetul disperãrii,
nu vreau sã mângâi cu fricã
umbra munþilor
ºi nici fantomele iubirii
fluturându-ºi pletele reci.
Îi voi declara toate astea, oficial,
celebrului avocat,
însã mã tem cã e deja angajat
în alt proces.
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un trist început de an

N

u cred sã mai fi trãit un început de an atât de trist. Douã
teribile veºti au venit una
dupã cealaltã. Prima era legatã de plecarea prematurã dintre noi a unuia dintre cei mai dedicaþi profesori ai Facultãþii de Litere din Craiova ºi anume Sorina Sorescu. Am cunoscut-o când eram
student. Devotamentul faþã de profesie a devenit pentru mulþi dintre noi un
model de urmat. În spatele zâmbetului
cu care ne întâmpina mereu ºi care amintea de o rarã nobleþe sufleteascã se ascundeau în ultimul timp suferinþe greu
de suportat. Cea de-a doua veste avea
sã pice ºi ea ca un fulger. Constantin
M. Popa se grãbea ºi el sã ne pãrãseascã. De asemenea, ºtiam problemele de
sãnãtate pe care le avea ºi eram bucuros de felul în care putuse sã treacã
peste ele.
Tot student fiind, eram impresionat
de felul în care se vorbea despre atmosfera de la revista „Mozaicul”, iar numele rostit cel mai des, alãturi de cel al
lui Nicolae Marinescu, era cel al lui Constantin M. Popa. Îi ascultam cu uimire
pe Cosmin Dragoste sau pe Luminiþa
Corneanu, aflam despre lucrurile minunate ce se petrec aici, iar la altele aveam
sã fiu martor: prietenia sincerã a lui Constantin M. Popa cu Adrian Marino (nu-
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mi amintesc prea multe nume menþionate cu imensã preþuire în Viaþa unui
om singur), Colocviile „Mozaicul”, premiile revistei. Pentru mine, toate acestea însemnau o familie spiritualã ºi toþi
câþi vom fi trecut pe aici, de la cei menþionaþi ºi pânã la cei din urmã ajunºi,
am avut câte ceva de învãþat.
Cu o activitate de peste patru decenii de eseisticã, criticã ºi istorie literarã,
memorialisticã ºi poezie, Constantin M.
Popa reprezintã unul dintre intelectualii veritabili ai acestui spaþiu cultural.
Dar îmi place sã cred despre Constantin M. Popa cã face parte tot din categoria profesorilor ºi nici nu ºtiu sã mã fi
adresat altfel, chiar dacã nu-i fusesem
discipol în sensul obiºnuit al termenului. Era în felul de a fi al lui Constantin
M. Popa o identificare deplinã cu ceea
ce fãcea. Se miºca dezinvolt în lumea
ideilor ºi a conceptelor. Constantin M.
Popa a impus o direcþie, a format o generaþie în jurul sãu cu care a întreþinut
un permanent dialog. ªi nu este puþin
lucru.
Îmi voi aminti cu plãcere detaºarea
olimpianã a acestor oameni ce nu pãreau sã fie atinºi în vreun fel de micile
rãutãþi care ne înconjoarã.
Adio, dragi profesori!
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vocaþie ºi echilibru

C

el mai mult am admirat
la d-nul Popa, mai ales
de când ne-am regãsit
în paginile acestei publicaþii, adicã de prin 1999-2000, devoþiunea
tacitã, „dezinteresatã”, tãcutã,
cvasi-asceticã faþã de o idee. O
disponibilitate fãrã fisurã, un exerciþiu devenit cea mai bunã rutinã. A scoate o revistã cât de cât
profesionistã aici, unde e practic
imposibil (nu-i vorbã, în general,
în România lucrul cu pricina a devenit tot mai improbabil!), a fost
o purã aventurã a spiritului. Au
intrat în joc ºi experienþa, legãturile cu mari oameni de culturã, tactul, energia bine dozatã ºi direcþionatã, ductusul domol al dialogului, pasiunea neostentativã,
simplitatea pozei, discreþia ges-

tualã ºi o modestie care defineºte, dupã pãrerea mea, pe cel cu
vocaþie. (În absenþa ei, bietul „creator” e o simplã patã stridentã pe
ecranul nesfârºit al vieþii.) Sergiu
Ioanicescu spunea cândva un lucru formidabil ºi plin de adevãr
despre domnul Popa: postura lui
asumatã a fost una esenþialmente kenoticã. În hãrmãlaia egotistã, bizar-artificialã, de parcã ar fi
generatã pe calculator de o minte stearpã, pe care suntem nevoiþi
s-o suportãm, acest domn adevãrat a probat virtuþile creºtine
ale înþelegerii celuilalt, com-pasiunii, com-prehensiunii ºi iubirii
aproapelui. Ele sunt inconturnabile pentru oricine doreºte sã se
sustragã (ºi nu e chiar aºa de
greu!) menþionatei desacralizãri

vesele a existenþei
Articolele, editorialele, cãrþile
scrise de C. M. Popa rãmân ca
elemente de stabilitate, ca repere
într-o fluiditate greu de definit.
Senzorialitatea nu-i era strãinã,
dovadã poemele scrise în ultimii
ani ai vieþii, iar spiritul critic nici
atât. Numai cã nu avea nimic excesiv (aºa cum se întâmplã de
obicei!), era interiorizat, blând,
paradoxal-gingaº. Un franciscanism al opþiunii îi modela, presupun, tabieturile scrisului.
Într-o Craiovã culturalã duiosspectralã, amorþitã, cvasi-mineralizatã, Domnul C. M. Popa a întruchipat sufletul ºi umanitatea.

In memoriam:
Constantin
M. Popa

n Ion Buzera

curriculum vitae
Constantin M. Popa
Redactor-ºef al revistei „Mozaicul” 1998-2016
Nãscut: 1 septembrie 1943,
Braºov
Pãrinþii: Mihai Popa, Maria Licurici
Studii: Colegiul Naþional „Carol I” Craiova (1957 – 1961), Facultatea de Litere a Universitãþii
„Babeº – Bolyai” Cluj (1961 –
1966)
Doctor în filologie cu o tezã
despre „Morfologia ceremonialului în opera lui Mihail Sadoveanu” (1997).
Anul primirii în USR:1992
Colaborãri la reviste:Tribuna
(Cluj), Ramuri (Craiova), Luceafãrul (Bucureºti), Steaua (Cluj),
Contemporanul (Bucureºti),Vatra
(Tg.Mureº), Apostrof (Cluj),
Mozaicul (Craiova), Observator
cultural (Bucureºti), Scrisul Românesc (Craiova), Verso (Cluj),
Altitudini (Bucureºti)
Colaborãri la volume colective: Sud – Vest. O antologie a
scriitorilor contemporani din
Oltenia, coord. Bucur Demetrian, Ioan Lascu, C.M. Popa, Ed.
Aius, Craiova, Cartea, a câta
putere în stat? coord. Tudor
Nedelcea, Ed. Fundaþia Scrisul
Românesc, Craiova, 1999, Cuvinte ºi spaþiu. Interviuri cu scriitori contemporani din Oltenia,
coord. Florea Miu, Ed. Ramuri,
Craiova, 2001, Constantin Ciopraga – 85, coord. Mircea A.
Diaconu, Ed. Universitãþii, Suceava, 2001, Craiova. Oraºul întâlnirilor, coord. Florea Firan, Ed.
Scrisul Românesc, Craiova, 2014,
Virgil Nemoianu – 70, coord.
Iulian Boldea, Paralela 45, Piteºti,
2010, Ion Pop - ºapte decenii de
melancolie ºi literaturã, coord.
ªtefan Borbely, Ed. Eikon,Cluj,
2011, Al. Cistelecan sau Bucuria exegezei, coord. Iulian Boldea ºi Aurel Pantea, Ed. Limes,
Cluj, 2011, Aproape de scenã,
George Banu, coord. Iulian Boldea ºi ªtefana Pop-Curºeu, Ed.
Curtea Veche, Bucureºti, 2013
Debut absolut:Tribuna (Cluj),
1966
Debut editorial: Replay, 1980
Opera tipãritã (Criticã ºi istorie literarã):
Replay, Ed.Litera,1980

Clasici ºi contemporani, Ed.Scrisul Românesc, Craiova,1987
Miºcarea literarã paradoxistã (The Paradoxist literary Movement), Xiquan Publishing
House, Phoenix – Chicago,1992
Hermeneutica lui Adrian
Marino, Ed. Aius, Craiova, 1993
Ceremonialul sadovenian,
Ed. Scrisul românesc & Aius,
Craiova, 1987
Noaptea lui Vincent, Ed. Aius,
Craiova, 1998
Adrian Marino. Monografie,
Ed. Aula, Braºov, 2001
Braþul de la Lepanto, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 2003
Lectica lui Cicero, Ed. Aius,
Craiova, 2005
Mircea Dinescu, poezia insurgenþei, Ed.Scrisul românesc,
Craiova, 2006
Adrian Marino. Ideocriticul
impenitent, Ed. SimArt, Craiova,
2008
Îngeri provizorii, Ed.Aius,
Craiova, 2010
Sextant. Jurnal de cãlãtorie,
Ed. Aius, Craiova, 2011
Magog Blues, Ed. Aius, Craiova, 2013
Încruntãrile mele amoroase,
Ed, Aius, Craiova, 2014
Referinþe critice:
În reviste:
Laurenþiu Ulici, „România literarã”, nr. 9,1982
Voicu Bugariu, „Luceafãrul”,
nr. 36, 1981
Romul Munteanu, „Flacãra”,
nr. 52, 1987
Alexandru Ruja, „Orizont”, nr.
21, 1988
Constantin Cubleºan, „Steaua”, nr. 5, 1988
Cornel Vâlcu, „Vatra”, nr. 12,
1993
Dan C.Mihãilescu, „LAI”, nr.
48, 1993
Simona Sora, „România literarã”, nr. 44,1993
ªtefan Melancu, „Apostrof”,
nr. 44-45, 1994
Mircea Anghelescu, „Luceafãrul”, nr.26, 1994
Bucur Demetrian, „Convorbiri
literare”, nr.11, 1998
Ioan Lascu, „Familia”, nr. 6,
1999
Adrian Marino, „Ramuri”, nr.
7-8, 2001
Constantin Ciopraga, „Ramuri”,
nr. 7-8, 2001
Monica Gheþ, „Piaþa literarã”,
nr. 4, 2002

Irina Petraº, „Apostrof”, nr. 4,
2002
Ion Buzera, „Observator cultural”, nr. 99, 2002
Ioana Macrea, „Steaua”, nr. 45, 2003
Dumitru Micu, „Mozaicul”,
nr.7-8, 2003
Vali Dogaru, „Vatra” nr. 5-6,
2004
Valentin Taºcu, „Luceafãrul”,
nr. 14, 2005
Gabriel Coºoveanu, „Ramuri”,
nr. 7-8, 2005
Paul Aretzu, „Luceafãrul”, nr.
46, 2005
Mircea Muthu, „Apostrof”,
nr. 2, 2006
Daniela Sitar-Tãut, „Nord Literar”, nr. 4, 2007
Al. Cistelecan, „Familia”, nr. 2,
2008
Constantin Cubleºan, „Viaþa
Româneascã”, nr. 3-4, 2007
Paul Aretzu, „Contemporanul.Ideea europeanã”, nr. 10, 2007
Daniela Petroºel, „Convorbiri
literare”, nr.10, 2009
Luminiþa Corneanu, „România
Literarã”, nr. 30, 2010
Gabriela Gheorghiºor, „Ramuri”, nr. 9, 2010
Petriºor Militaru, „Mozaicul”,
nr.1, 2011
ªtefan Borbely, „Apostrof”,
nr. 10, 2010
În volume:
Titu Popescu, Estetica paradoxismului, Ed.Tempus, Bucureºti, 1995 ) ed. a II-a, Ed. Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2001, p.33)
Petru Poantã, Dicþionarul
scriitorilor români (coord.Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), vol III, Ed. Albatros,
Bucureºti, 2001, p. 800-801
Irina Petraº, Panorama criticii literare româneºti.19502000, Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã,Cluj, 2001, p. 533-536
Florea Firan, Profiluri ºi structuri literare, vol. II, ed. Scrisul
românesc, Craiova,2004, p.176178
Gabriel Coºoveanu, Literatura ºi pretenþia de adevãr. Pornind de la Gadamer, Ed.Ramuri,
Craiova, 2005, p. 174-177
Petru Poantã, Dicþionarul biografic al literaturii române,
(coord.Aurel Sasu),vol. 2, Ed.
Paralela 45, Piteºti, 2006, p.391
Nicolae Bârna, Dicþionarul
general al literaturii române,
(coord.Eugen Simion) vol. P.I.R.,

Dosar coordonat de Nicolae Marinescu
Ed. Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2006, p.317-318
Adrian Marino, Descoperirea
Europei, Ed. Aius, Craiova, 2006,
p.137-142
Lucian Chiºu, Nouãzeci ºi
nouã de cãrþi, Fundaþia Scrisul
Românesc, 2004, p.206-208
Petre Ciobanu, Minotaurul ºi
Floarea de crin, Ed. Ramuri, Craiova, 2006, p.91-94
Paul Aretzu, Scara din bibliotecã, Ideea Europeanã, 2007,
p.206-211
Gheorghe Glodeanu, în Max
Blecher, Ed. Limes, 2005, p.153155
Constantin Cubleºan, Eminescu în privirile criticii, Grinta,
2005, p. 108- 115
Paul Aretzu, Jurnal de lecturi,
Scrisul Românesc, 2009, p.184187

Gabriel Coºoveanu, Discursul
critic integrator, Scrisul Românesc, 2009, p.85-89
Tudor Nedelcea, Interferenþe
spirituale, Fundaþia Scrisul românesc, 2002, p. 483-485.
Premii literare:
1997 – Premiul USR Filiala Craiova, vol. Ceremonialul sadovenian
2000 – Premiul „Petre Pandrea”
al revistei Mozaicul, vol. Noaptea lui Vincent
2004 – Premiul Opera Omnia
al USR Filiala Craiova
2009 – Premiul „ªerban Cioculescu” al Editurii ºi Revistei Scrisul Românesc
Alte informaþii: ediþii îngrijite
din Max Blecher, H. Bonciu, Ioan
Slavici.
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n HORIA DULVAC

n GABRIEL COªOVEANU
festivalul internaþional de
poezie „Mihai Eminescu”

o lecþie de viaþã

R

ar ne-a fost dat, paremi-se, a vedea o persoanã atât de fin texturatã sufleteºte precum Constantin M. Popa: om prevenitor,
ultra-politicos, ca orice cãrturar,
nezãgãzuit, însã, în enunþarea opiniilor de valoare. Unii îl vor þine
minte, poate, prin binele pe care
l-a fãcut colegilor de breaslã, profesorilor de românã, câtã vreme
– ºi multã! – a fost inspector ori
director ºi a putut sã ajute vreun
destin cocârjat de te miri ce ancilã, vreun tânãr impetuos, încã
necizelat sau vreo entitate cãreia mai nimeni, anterior, nu i se
adresase cu civilitate, astfel încât sã perceapã ºi ea cã universul proxim nu e numaidecât machiavelic, deºi, la rãstimpuri, pare
croit dupã un tipar crîncen-pragmatic. Esenþialul, totuºi, nu e de
gãsit aici – funcþiile ºi portanþa
lor socialã sunt lucruri trecãtoare. Colegul nostru, viu oricum în
conºtiinþa noastrã, ºtia prea bine
asta, ºi nu se sfia sã o repete,
doar-doar o rãmâne ceva în diencefalul generaþiei emergente, care
crede, pe segmente largi, cã puterea oficialã e ºi probatorie la o
judecatã sumarã, a noastrã, a
unor trecãtori pe lumea asta, darãmite la Judecata de apoi.
A fost, de asemenea, Constantin M. Popa, un om de o hãrnicie
ºi de o probitate intelectualã cum
iarãºi, în prea osebite rânduri, nea fost dat sã vedem: construia
solid, meticulos, ca un zidar cerebral care ºtia cã nu trebuie sã
contribuie la consfinþirea sindromului mioritic al zidului început
ºi neisprãvit. Edificiul energetist
ºi elitist care este Mozaicul îi
datoreazã mult, cel puþin pentru
menþinerea unui filtru axiologic,
pentru asigurarea succesoratului
ºi pentru asigurarea, chiar ºi în
condiþii de sãnãtate (personalã)
precare, care nu þin de portanþa
umanã, a unui exemplu personal
de conduitã civicã, în care nu
puteau sã încapã resentimentul
ori pizma. Dar nici aici nu vom
afla esenþialul - idei sãnãtoase ºi
purtãtori ai lor au mai fost, dar,
uneori, respectivele idei n-au
avut impact, din motivul de tot
pedestru al gãlãgiei sociale, aspect nociv pentru spirit, oricum
ai da-o, ins reformist au ba.
Dacã omul este stilul – ºi este!
–, putem spune cã eleganþa constitutivã a lui Constantin M.
Popa a trecut, logic, în fraza sa,
modelatã dupã exigenþele unei
perioade în sens clasic. Elaborate, clare, mizând pe silogisme, dar
fãrã balast didacticist, demonstraþiile sale critice sunt apte de a fi
oferite ca exemplu. Departele privirii teoretizante se împleteºte armonios cu aproapele analizei stilisticianului. Cãci specialistul
considerã ca indiscriminabil legate altitudinea istoricã ºi imersiunea în text, operanþa conceptelor
ºi efectul lor asupra cãrþilor investigate, care se cer disecate
fãrã riscul descãrnãrii. Depistãm
un ceremonial al încercuirii operei, cu protocoale anume ºi fãrã
sãrirea etapelor explorãrii - de altfel, cuvântul ceremonial e foarte
aproape de personalitatea lui C.
M. Popa, drept care l-a plasat ºi
în titlul unei cãrþi importante pentru înþelegerea cuiva de talia lui
Sadoveanu. Dar nici aici nu gã-
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C.M. Popa –
reviste, programe,
salt în poezie
„Acolo se moare
în caligrafii rânjinde”

M

sim, neapãrat, nex-ul unui creator, pentru cã, s-ar putea zice, mai
sunt ºi alþii care scriu bine.
ªi atunci se naºte, firesc, întrebarea: ce este esenþial, unic ºi
irepetabil în existenþa, totuºi prea
scurtã, a lui Constantin M. Popa?
Cu alte vorbe, de ce ne lipseºte,
de ce nu concepem aproape cã
nu o sã-i mai auzim pãrerea sa
echilibratã, nepânditã de eliberãri
nelalocul lor, cã nu o sã-l mai vedem în public, manifestându-se
rezervat dar empatic, cvasi-ardeleneºte, în tot cazul în cadrele
universalitãþii omului de lume?
Probabil cã rãspunsul la atari întrebãri se aflã, în efigie, în geno-

mul fiinþei noastre: am vrea sã
avem asemenea prieteni, pentru
cã, fundamental, Cosntantin M.
Popa avea vocaþia prieteniei.
Boala a învins, cum are obiceiul
sã o facã, lecþia omului pe care lam iubit ºi l-am respectat, însã, a
supravieþuit. E o lecþie despre generozitate, despre fidelitate ºi
despre solidaritate. E simplu, e
complicat? Noi credem cã felul în
care a înþeles sã trãiascã ºi sã creeze Constantin M. Popa meritã
oferit ca model pentru cei care îºi
cautã, încã, un drum prin nesfârºitele culoare ale umanioarelor ºi
ale manierelor.
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ozaicul e prima revistã cu program la
care am scris – exceptând poate revista Forumul Studenþesc din Timiºoara, care avea
probabil, în anii ’80 în care am fost
redactor, un program ideologic teoretic extrem de clar lui însuºi dar care ne era într-un mod uimitor cu desãvârºire ignorabil. Cum
sã lucrezi la o revistã al cãrei program nu þi-l asumi? Iatã o întrebare fireascã azi, cu totul paradoxalã
(nici nu ne-am pus-o) atunci.
A avea un program mi s-a pãrut aºadar ciudat, cãci pentru prima datã mi-am pus la modul cât
se poate de concret întrebarea de
mai sus. Pentru prima datã am
simþit convingãtor presiunea
trans-individualã, ideologicã a
acestui fel de a te aºeza sub semne mari, sub diverse categorii ale
generalului care, la momentul
potrivit (dacã nu tot timpul), îþi
vor fi influenþând deciziile (cele
pe care, în energiile entuziaste ale
tinereþii, le consideram cu totul
indisociabile de libertate, de ceea
ce credeam cã e voiosul arbitrariu al voinþei noastre ).
C.M. Popa, echinoxist rãtãcit la
Craiova, a avut un rol esenþial în
aºezarea Revistei sub aceste auspicii: un program neoliberal, deschis spre diverse genuri, perspective, formule de expresie, în care
incomodul (asistentul rebel al lui
George Cãlinescu) critic Adrian
Marino reprezenta direcþiunea
onorificã, un soi de mentorat.
Nu ne-am sinchisit prea mult
(pe atunci încã tânãra echipã a
miºcãrii ideilor din cadrul revistei ) de aceastã în-semnare, dar
cu timpul s-a dovedit cât de util
este sã ai (mai ales într-o lume
pulverizabilã prin însãºi propria
ei libertate) un asemenea angajament-program care sã te poarte
peste valurile (pentru unii mortale) cotidianului.
Aºa s-au derulat iatã, 18 ani
din biografia literarã a profesorului C.M. Popa, strâns legaþi de
destinul acestei supravieþuitoare
reviste. Cei care l-au cunoscut mai
bine pe C.M. Popa vor fi sesizat
însã un glissando biografic, în ultimii ani din viaþã. Este vorba de
eforturile sale de a-ºi redefini o
nouã identitate, cea de poet.
O întreprindere - spunem aºa
cu sentimentul cã suntem cinici marcatã de riscuri, asemãnãtoare
unui salt în gol. Un soi de nevoie
ultimã de înveºmântare în haina
monahalã ºi totodatã nuditatea orbitoare a poeziei, de parcã o crisalidã ar fi cerut – din schiþa spectralã a fizionomiei sale publice distinse, politicoase – certificatul de
existenþã al unei fiinþe noi.
Poezia cere - am avut cu domnul C.M. Popa un mic schimb epistolar în legãturã cu asta - un soi
de încredinþare a proprii tale vieþi,
în întregime contingenþei poetice,
o capitulare lipsitã de milã în faþa
ei ºi a ultimativitãþilor sale.
Ca dovadã cã detaliile sunt

uneori excesiv de semnificative
(ceea ce nici lor nu le este permis,
pot fi acuzate, ele, detaliile, de trãdare), redau aici – a propos de capitulare ºi absorbþia în gaura neagrã a contingenþei a biografiilor
noastre poetice – un citat din Richard Rorty pe care mi l-a transmis pe mail poetul Nicolae Coande în chiar aceastã perioadã:
„Filosofii post-nietzscheeni, precum Wittgenstein ºi Heidegger,
scriu filosofie pentru a pune în
evidenþã universalitatea ºi necesitatea din individual ºi contingent. Amândoi au ajuns sã fie
prinºi în cearta dintre filosofie ºi
poezie care a început cu Platon
ºi ambii au sfârºit prin a încerca
sã elaboreze condiþii onorabile
în care filosofia s-ar putea preda poeziei (s.m.).)”
Aºadar ºi C.M. Popa ajunsese la aceeaºi limitã (ultimativitate) : o definire a unei pãci onorabile în cadrul cãreia sã capituleze
– în faþa poeziei, desigur.
ªtiu cã era extrem de interesat
(ºi în lumina celor spuse pânã
acum începem sã intuim cât de
esenþial) de aceastã ultimã identitate/capitulare în faþa poeziei.
Am scris atunci cu o oarecare
cruzime (despre volumul „Încântãrile mele amoroase”, ed. Aius
2014): „C.M. Popa meritã (aceasta trebuie sã fie pedeapsa pentru
un critic care scrie) analizat cu
severitate în mizele sale poetice
cele mai profunde (eºti obligat
sã faci asta pentru cã poezia nu
îþi îngãduie altceva) /…/
Problema în ceea ce priveºte
volumul de poezie al lui C.M.
Popa nu este dacã el rezistã unei
receptãri binevoitoare sau conjuncturale, chestiuni pe care le
considerãm cumva deja tacit depãºite, ci dacã C.M. Popa îºi
poate asuma ºi poate duce mai
departe, la nivelul unor exigenþe
cãrora le este dator, noua sa
identitate de poet”.
Inutil de adãugat cã aceste
rãceli stilistice trãdau exigenþe
mãgulitoare ºi o subiectivitate
afectuoasã. ªtiam desigur împreunã acest lucru – poate cã mã
manipulase încã o datã, oferindu-mi volumul de poezie, aºteptând de la mine ceea ce o cronicã
formalã nu l-ar fi mulþumind.
Miza fusese însã atinsã – C.M.
Popa alesese ultima formã de
plonjon – nu în gol, în vreo fereastrã deschisã a biografiei, ci
în plinã poezie. Aºa a dorit, aºa a
fãcut. Iatã câteva versuri publicate în revista Mozaicul, anticipând volumul.
„Într-acolo se moare/ ºi l-am
trimis chiar în acea direcþie/…
Acolo se moare în caligrafii rânjinde ºi propoziþii eliptice/ de-a
lungul unor elaborãri vehemente/ în alba tristeþe a paginilor
sacre/ nu puteam rata aceastã
Apocalipsã/ Va avea ce povesti
supravieþuitorilor.”
Aºa a vrut sã facã ºi asta a
fãcut – o imersiune în noua (de
fapt adevãrata, intima) lui identitate – parcã alarmat cumva, pânã
nu îi va fiind prea târziu.

ultima escalã, în
Constantin M. Popa: semn de rãmas-bun
„ceremonialul
S
sadovenian”

n OVIDIU GHIDIRMIC

C

onstantin M. Popa este unul
dintre criticii ºi istoricii literari
craioveni care au devenit cunoscuþi ºi care s-au afirmat ºi pe plan naþional, unul dintre cei mai reprezentativi
critici ai generaþiei sale, ajunsã, astãzi, la o
deplinã maturitate a concepþiei ºi a mijloacelor de expresie, un critic de o mare seriozitate ºi probitate intelectualã, autor al
mai multor volume publicate: Replay
(1980), Clasici ºi contemporani (1987),
Cui i-e fricã de comentariul literar
(1991), Miºcarea literarã paradoxistã (lucrare publicatã la Phoenix – Chicago, 1992)
ºi Hermeneutica lui Adrian Marino.
Constantin M. Popa a desfãºurat ºi o
activitate publicisticã în revistele noastre
de culturã ºi în special în revista „Ramuri”,
unde este mereu prezent cu cronici, eseuri,
recenzii ºi articole, de aproape trei decenii
încoace. Ca profesor, a fost cooptat ºi în
colectivele de redactare a unor manuale
ºcolare. Dacã mai þinem seamã ºi de numeroasele bibliografii ºi antologii critice,
publicate în scopuri didactice, putem spune cã are o activitate bogatã ºi variatã,
preocupându-se atât de scriitorii clasici,
cât ºi de cei contemporani.
Prin recentul sãu volum: Ceremonialul sadovenian (Editura „Aius”, 1997),
care este, la origine, teza sa de doctorat,
cu titlul: Morfologia ceremonialului la
M. Sadoveanu, Constantin M. Popa se
dovedeºte, de mai multe ori, temerar: Sadoveanu este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai spiritualitãþii noastre
ºi autorul celei mai întinse opere din literatura românã, pe nedrept contestat, astãzi, de tot felul de semidocþi ºi nechemaþi, din nihilism ºi furie demolatoare, îndreptate împotriva celor mai mari valori ale
culturii româneºti, atitudini care n-au nimic comun cu spiritul critic autentic, care
este constructiv ºi echilibrat. Ca ºi Eminescu, pe care îl continuã de fapt, în spirit, Sadoveanu a devenit, de mult, o piatrã
de încercare pentru critici ºi exegeþi. Despre Sadoveanu s-a scris o vastã ºi impresionantã bibliografie. Datoritã întinderii
ºi complexitãþii ei, opera lui Sadoveanu
este greu de cuprins într-o formulã criticã,
unicã ºi sintetizatoare. Cei mai mulþi dintre exegeþi au renunþat, descurajaþi, la încercarea de cuprindere globalã ºi sinteticã ºi au optat pentru cercetarea parþialã,
fragmentarã ºi analiticã a operei sadoveniene. În plus, Sadoveanu este un autor
extrem de dificil, aproape „ermetic”, la care
sensurile cele mai adânci sunt mereu încifrate, printr-o reþea densã de mituri ºi simboluri, care nu se lasã dezlegate cu uºurinþã la lecturã ºi care stau, în permanenþã,
sub semnul unui ezoterism iniþiatic. Cãile
de acces spre inima operei sunt greu de
gãsit, pentru cã sunt, deliberat, ocultate
ºi inextricabile. Fãrã cunoºtinþe din disciplinele oculte, ezoterice ºi iniþiatice, nu ne
putem apropia de specificul operei sadoveniene. Nu putem gãsi cãrarea ce merge
spre „Muntele ascuns”, simbol central ºi
tutelar al operei lui Sadoveanu. Exegetul
operei lui Sadoveanu trebuie sã aibã o
construcþie ºi o formaþie specialã. Pãrea
aproape imposibil sã se gãseascã un centru de greutate, un „punct arhimedic” al
operei lui Sadoveanu. Constantin M. Popa
l-a gãsit în „morfologia ceremonialului”.
Se va obiecta, probabil, cã despre „ceremonial” la Sadoveanu s-a mai scris! Este
adevãrat, dar niciodatã nu s-a scris mai
sistematic, mai coerent ºi cu mai multã
aplicaþie, decât a fãcut-o C.M. Popa, în
cartea sa.
Familiarizat cu hermeneutica modernã,
cu Maurice Blanchot ºi cu Georges Poulet, Constantin M. Popa s-a situat în centrul „cercului hermeneutic”, într-o poziþie centralã ºi privilegiatã, în acel „cogito”

al operei. „Ceremonialul” nu este doar
un motiv secundar, un aspect mai mult decorativ ºi exterior la Sadoveanu, aºa cum
apare în interpretarea celorlalþi exegeþi sadovenieni. „Ceremonialul” este, în viziunea lui C.M. Popa, chiar supra – tema operei sadoveniene, singurul element ºi liant,
totodatã, care asigurã unitatea interioarã
ºi coerenþa operei ºi care se manifestã atât
la nivelul conþinutului, cât ºi al formei, care
îºi spune cuvântul ºi în plan stilistic. „Ceremonialul” este suprem unghi de vedere, atât „substanþã”, cât ºi „formã”, cum
þine sã ne precizeze, de la bun început,
C.M. Popa. La nivelul conþinutului avem
de a face cu o „ritualizare a existenþei”,
cu alte cuvinte, cu un ceremonial ontologic, în care intrã ceremonialurile obiceiurilor, legate de momentele capitale ale existenþei (naºtere, nuntã, moarte), ceremonialul vestimentaþiei, al „împodobirii”, cum
îi spune, inspirat, exegetul, „protocolul
gastronomic”, al „împãrtãºirii” cu hranã
ºi cu vin, ceremonialul competiþiilor, al
misiunilor diplomatice („eticheta aulicã”),
ritualul religios sau erotic ºi ceremonialul
„spunerii”, al rostirii ºi al povestirii, ceremonialul „diegetic”, cu un termen al naratologiei moderne. Ajunºi la acest punct,
am vrea sã spunem cã la Constantin M.
Popa este vorba de o asimilare profundã a
metodelor moderne ºi nu de o însuºire a
lor superficialã, „dupã ureche”. De altfel,
criticul nici nu face prea mult caz de... „metodologie” ºi nu este obsedat de o anumitã metodã. De aceea, discursul sãu nici nu
este rebarbativ. Morfologia ºi hermeneutica sunt completate, cu mãsurã, de metodele moderne, atât cât este necesar.
La nivelul limbajului, ceremonialul sadovenian se exprimã prin stilul ceremonios, solemn, aulic, livresc, de un rafinament bizantin inegalabil. Cartea lui C.M.
Popa este ilustratã, nu întâmplãtor, cu o
frescã bizantinã.
Constantin M. Popa este el însuºi un
critic ceremonios ºi protocolar, de un remarcabil bun simþ, care se conduce dupã
toate regulile politeþii ºi ale civilizaþiei. Un
critic autentic ºi civilizat.
O carte despre care s-au pronunþat elogios, pânã în prezent, critici ºi exegeþi ca
Adrian Marino, Constantin Ciopraga, Ion
Rotaru, Fãnuº Bãileºteanu, Gabriel Dimisianu, Constantin Cubleºan ºi alþii, nici
nu mai are nevoie de recomandare.
Ceremonialul sadovenian de Constantin M. Popa se înscrie ca un studiu de
referinþã în vasta ºi inepuizabila bibliografie sadovenianã.
„Ramuri”, nr. 1, 1998

trãbãtut de premoniþii ºi viziuni
ale sfârºitului, ultimul volum al lui
Constantin M. Popa Amsterdam,
ultima escalã este fãrã de tãgadã cântecul de lebãdã, ce înlocuieºte, în mod deloc întâmplãtor, ipostaza criticului literar
cu care am fost obiºnuiþi de-a lungul anilor, cu mai puþin cunoscuta voce liricã.
Debutul târziu în poezie (Încruntãrile
mele amoroase, Editura Aius, 2014) era
astfel explicabil pentru firea sobrã, reþinutã a autorului, care s-a manifestat de-a
lungul vieþii ca un excelent ºi rafinat critic literar, însã poemele – izvorâte, aºa
cum recunoºtea chiar domnia-sa, din experienþa unor momente mai delicate ale
existenþei – trãdau o sensibilitate artisticã surprinzãtoare.
Dacã acel volum era nãscut din trãirea
ºi transfigurarea artisticã a bolii, în Amsterdam, ultima escalã gãsim pregnantã
apropierea morþii, ce este resimþitã cu melancolie ºi o detaºare a unui om care îºi
cautã ºi îºi gãseºte puteri nebãnuite sã se
ridice dincolo de ceea ce urmeazã sã se
întâmple („simt atât de aproape mirosul
mãºtii/ ce-mi ascunde chipul” (...) „ cum
moartea pândeºte din grupuri fonetice/ îºi
cautã locul în autoportretul meu” - Puþinã mitologie). Exerciþiul detaºãrii de suferinþã este unul în care eul încearcã sã se
vadã pe sine doar prin prisma a ceea ce
lasã în urmã, adicã a raftului din bibliotecã: „Trupul meu firav, in-folio, legat în
piele/ S-a mutat în bibliotecã/ iatã-l pe
rafturi, aliniat/ lângã alte trupuri neobosite, nude/ disponibile în liniºtea titlurilor”
(Mãrturisirea poetului locuit doar de
tãria spiritului - dedicat lui Ion Mureºan)
La privirea retrospectivã, istoria suferinþei personale se aflã încapsulatã în plicul cu reþete medicale ºi radiografii, imagine care induce sentimentul zãdãrniciei existenþiale: „aºa mi s-a înjumãtãþit viaþa/ fireascã suprapunere de imagini/ rãtãciri în
arhiva medicalã/ printre radiografii reþete
trimiteri/ prospecte înspãimântãtoare/ pãstrate ca o garanþie a inutilitãþii”, repere ale
existenþei concrete ce configureazã, invariabil, o viziune a nimicniciei, în care plicurile cu reþete sunt, de fapt, mãsura concretã a cãlãtoriei spre moarte: „mama pãstra
documentele cãlãtoriei spre moarte/ în plicuri pe care nota repere precise” (Legea
talionului generalizatã). Sentimentul inutilitãþii transpare ºi în raport cu oraºul
anodin, construit pe întâmplãri lipsite de
importanþã la scara necruþãtoare a devenirii: „Dacã vei ajunge pânã la capãtul/
acestui poem/ îþi vei da seama cã/ oraºul
nostru/ ronþãit de întâmplãri mãrunte/ stã
pe ºobolani/ cum anticii trãiau/ suspendaþi pe broaºte þestoase/ elefanþi ori co-

bre”. Aici se insinueazã profilul luntraºului, odatã cu anticiparea sfârºitului existenþelor care curg continuu, vãzute ca niºte „morminte de oameni vii”: „vei înþelege
de ce/ dus de curenþii subterani/ luntraºul
confundã/ firul apei cu firul vieþii/ ºi îºi
tatueazã chipul/ în nestatornicia locului”
(Force shut down).
Odatã apãrut implacabilul purtãtor cãtre moarte, acesta capãtã tot mai mult contur nu doar ca un simplu mesager sau trimis din lumea de dincolo, ci el însuºi acþioneazã asupra corpului, nimicindu-l: „o,
gâdele personal/ nu tremurã nu fuge/ îmi
soarbe izvorul cãrnii” (Cruzime). De la o
geografie realistã cum este cea a unui aeroport, textul gliseazã brusc într-un imaginar spectral: „ Coridorul spre Gates D 214/ nu e decât un canal de scurgere/ prin
care trec tot felul de spectre/ cu bagaje
inutile târâte la/ frontiera simbolicã ºi de
neînþeles”. Nu se dã nicio luptã concretã,
însã din sentimentul înfrângerii se ghiceºte
regretul plecãrii: „dincolo de pragul/ unde
mi-a rãmas visul/ învins de împrejurãri”
(Amsterdam, ultima escalã). ªi alte versuri ne induc impresia unei localizãri precise, concrete, cum ar fi parizianul Place
d’Armes, pentru ca apoi sã se topeascã în
atotstãpânitorul sentiment al visului ºi al
imposibilului („ar vrea, ca ºi mine/ sã þinã
frâu zilei/ dragonul ce taie întunericul tunelurilor/ la intervale fixe/ mãsurate de bãtãile inimii/ pânã la abandonul câte unui
înger/ chircit între ºine”) Rãtãciri în spaþiul nesãbuitei tristeþi. Suprarealistã în
sine, autocontemplarea duce la un impas
al înþelegerii de sine ºi al acceptãrii faptului cã identitatea conºtiinþei urmeazã sã
fie anulatã: „Dintr-un buzunar/ identitatea fuge/ uitându-ºi rostul” (Prea lungã
listã de aºteptare). Tot prin viziuni suprarealiste se exprimã sentimentul înlocuirii
sinelui ºi al celorlalþi cu identitãþi animaliere: „Din turnul catedralei coboarã urºii/
ei simt vibraþii neauzite/ ei simt armonia
zidurilor înnegrite/ (...)/ poate cã asta îi
îndeamnã/ sã se aºeze în bãnci/ în locul
oamenilor/ ca ºi cum ne-ar trãi viaþa” (Biserica Neagrã).
Cãtre finalul volumului, neliniºtea se
transformã într-o agonie a eului, care se
vede/ viseazã anihilat într-un plan ce nu
mai pare o simplã stare de coºmar, ci devine o realitate palpabilã: „Atunci cobor
scara de serviciu a îngerilor/ spre neliniºtea scrijelitã în fantasme/ compun un urlet/ ºi cred cã e un urlet/ vãd o femeie/ ºi
cred cã e o femeie/ desenez o umbrã/ ºi
cred cã e o umbrã/ pânã în clipa în care/
umbra mã înghite” (Fantasme pe scara
de serviciu a îngerilor). În contrapunct,
stãrile agonice se domolesc într-o doriþã
de liniºte, de închidere într-un spaþiu al
regãsirii de sine, dar care nu este altceva
decât sfârºitul: „da, sunt nerãbdãtor/ grãbit sã închid capacul/ clavecinului bine
temperat” (Toamnã). Volumul se încheie
cu un poem strãbãtut de senzaþia coºmarescã a prezenþei „umbrei” care se iveºte,
arghezian, „într-o noapte bãtrânã/ cu miezul zbârcit/ asemenea unui mãr sãlbatic/
uitat la marginea timpului”. Împletit pe
nesfârºitul sentiment de melancolie ºi
tristeþe, este realizat un portret cutremurãtor ºi extrem de expresiv al morþii: „Abia
când a intrat umbra/ am vãzut ce triste îi
erau mâinile fãrã mânuºi/ purta în pãrul
altãdatã strãlucitor/ ace subþiri ºi reci/ ºin ochi fluturii îngheþaþi/ ai celeilalte lumi”
(O noapte pe ruinele visului). Impregnate de lirism, poemele din Amsterdam, ultima escalã nu sunt doar o suitã care compune tulburãtorul mesaj de rãmas-bun al
omului Constantin M. Popa, ci ºi o rafinatã partiturã liricã ce îºi gãseºte locul de
cinste pe raftul poeziei moderne.

Foto: Viorel Pîrligras
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n MARIN BUDICÃ

Dumnezeu sã te odihneascã în pace,
domnule Popa!

C

ând, nici cu trei ani în
urmã, la împlinirea vârstei de 70 de ani de cãtre Constantin M Popa, am scris
câteva rânduri admirative despre
omul pe care-l cunoºteam la acea
datã de aproape patru decenii ºi
despre prietenia – discretã, caldã
ºi permanentã – de care m-am
bucurat atâta timp. Aºa cã, la fel ca
ºi alþii în situaþia mea, am rãmas
stupefiat când Nicolae Marinescu,
directorul Mozaicului, m-a anunþat cu vocea sugrumatã de tristeþe
cã în noaptea de 27 ianuarie C. M.
Popa a pierdut lupta îndelungatã –
ani în ºir – cu o boalã perfidã ºi
tenace.
Mi-am recitit rândurile scrise
cu mare bucurie atunci. Încercasem sã fac un portret al omului
pe care-l admiram necondiþionat,
bãnuind câtã trudã se ascundea
sub dezinvoltura cu care C. M.
Popa se înfãþiºa în public. Am
hotãrât sã scot din ele doar ceea
ce nu se mai potrivea momentului. Asta pentru cã pentru mine
C. M. Popa va rãmâne mereu cel
pe care – îndeajuns sau nu – am
încercat sã-l creionez atunci.
*

Î

ncerc sã-mi amintesc cum
l-am cunoscut. L-am cunoscut prin intermediul
scrisului. Al scrisului dumnealui
la revista „Ramuri”. În 1976 Alexandru Piru, profesorul meu de
literaturã ºi decan timp de 5 ani
(1966-1971) al Facultãþii de Filologie din Craiova, a plecat în condiþii cel puþin enigmatice de la
Universitatea din Craiova, dar ºi
de la conducerea revistei „Ramuri”, pe care o coordonase din
1969. Revista cãpãtase o binemeritatã recunoaºtere naþionalã, prin
publicarea în paginile ei a unor
nume grele din literatura ºi cultura noastrã la acea datã. Urmãream
cu precãdere cele douã pagini
alãturate care cuprindeau „Cronica literarã” a profesorului Al.
Piru ºi „Critica ideilor literare” a
lui Adrian Marino, amândoi foºti
asistenþi ai lui G. Cãlinescu. Urmãream, cu acelaºi interes, ºi tot
ce publicau în revistã asistenþii,
la început, apoi lectorii noºtri:
Eugen Negrici, Marin Beºteliu,
Dorin Teodorescu, Titus Bãlaºa,
Sina Dãnciulescu, Cornelia Cîrstea, Michaela Livescu, sau mai
„vârstnicii” Ion Pãtraºcu, Ion
Trãistaru, Pavel Þugui. Însã, cum
am spus deja, în 1976 profesorul
Al. Piru pãrãseºte Craiova ºi o
datã cu plecarea dumnealui, înceteazã ºi colaborarea multor
nume care publicau numãr de
numãr în „Ramuri”. Revista pãrea sã intre într-o degringoladã
greu de oprit.
Mai întâi, toatã lumea se întreba cine va veni la conducerea revistei. Apoi – ºi acesta era o întrebare tot fireascã – cine se va încumeta sã-l înlocuiascã pe profesorul Piru la „cronica literarã”. Erau
întrebãri ale cãror rãspunsuri erau
aºteptate cu interes legitim.
Dacã la prima întrebare a trebuit sã se aºtepte rãspunsul pânã
la venirea lui Marin Sorescu ca
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redactor-ºef al „Ramurilor”, la cea
de a doua rãspunsul a venit repede: Constantin M. Popa. Îi întâlnisem doar de câteva ori semnãtura în revistã, dar nu ºtiam
nimic despre omul care semna cu
atâta curaj cronica literarã. Am
întrebat în stânga ºi-n dreapta
cine este ºi-n cele din urmã cineva (cred cã poetul ºi ziaristul ªtefan Tunsoiu) mi-a spus: „E tot
profesor, ca ºi tine, la o ºcoalã
din Craioviþa Nouã.” Dupã trei
ani am devenit ºi eu profesor, tot
la o ºcoalã din Craioviþa Nouã,
dar la alta, nu a la cea a cronicarului literar, cum, mãrturisesc,
aº fi vrut. Cred cã l-am cunoscut
personal la consfãtuirea anualã
pe teme de specialitate din
aceeaºi toamnã, prin intermediul
viitorului prozator, la data aceea
ºi dumnealui profesor, Nicolae
Pârvulescu, pe care-l cunoscusem înainte de a deveni student.

Trebuie sã spun cã am rãmas
puþin derutat. Mã aflam dintr-o
datã în faþa unui om pe care
aveam impresia cã n-o sã-l „descifrez” niciodatã. Sobru, distant,
însã doar atât cât sã nu-þi permitã întrebãri care sã-i lezeze intimitatea, politicos (m-a izbit de la
început rãbdarea cu care-ºi asculta interlocutorul), absent de la
tot ce-ar fi discuþie mai frivolã sau
bârfã, grãbit parcã sã ajungã cât
mai repede la cãrþile de acasã,
Constantin M. Popa îþi impunea
respect, dar ºi un fel de admiraþie, amândouã contopite în nevoia de a-l reîntâlni, cu sentimentul
tonic cã nu-þi pierzi timpul în prezenþa lui. ªi încã ceva: mulþi poate credeau cã în afarã de cãrþi, pe
Constantin M. Popa nu-l mai interesa nimic altceva. Nimic mai
fals! Constantin M. Popa a fost
un profesor excepþional, care cãuta cu înfrigurare talente în rân-
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dul elevilor sãi. Cu ei ºi pentru ei
a editat o excelentã revistã ºcolarã – Caiete 32 –, cred cã una
dintre cele mai bune reviste ºcolare din þarã. Chiar lângã ªcoala
32 (azi „Alexandru Macedonski”), într-o salã a filialei Bibliotecii Aman, C. M. Popa a înfiinþat
un cenaclu literar, în condiþii – nu
mã abþin s-o spun – periculoase,
þinând seama cã „Secoritatea”
ceauºistã þinea totul sub supraveghere, mai ales când era vorba
de „literaþi” care, cum se ºtie, sunt
mai slobozi la gurã. Constantin
M. Popa trebuie sã fi fost conºtient cã printre cei care frecventau cenaclul era obligatoriu cel
puþin un „ciripitor”. Spun asta în
cunoºtinþã de cauzã ºi poate s-o
confirme ºi Nicolae Marinescu,
fiindcã am pãþit-o pe pielea noastrã când din ordinul Securitãþii a
fost desfiinþat cenaclul „Traian
Demetrescu”, pe care-l frecven-

tam în tinereþea noastrã. Numai
tactul ºi autoritatea conducãtorului cenaclului în dirijarea discuþiilor au fãcut ca, atât cât a funcþionat, sã nu se iveascã neplãceri, care puteau fi mari, mai ales
pentru cel care-l înfiinþase.
Cu trecerea timpului, Constantin M. Popa se impunea tot mai
mult ºi apoi definitiv în conºtiinþa Craiovei culturale, ºi nu numai.
A format împreunã cu profesorul
Radu Diaconescu unul din cele
mai bune cupluri de inspectori
ºcolari. A trecut de la gimnaziu
ca profesor la unul dintre cele mai
bine cotate licee din þarã, azi Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”. În
1980 a debutat editorial cu Replay, carte de criticã ºi eseuri, în
care autorul are curajul sã se ocupe de autori mai puþin receptaþi,
dar cãrora el le afirma tranºant
valoarea. Urmeazã, dupã 7 ani,
Clasici ºi contemporani, volum
de criticã în care autorul fãcea
dovada cã se poate orienta, cu
aceeaºi dezinvolturã, ºi în literatura la zi, dar ºi în cea clasicã.
Dupã 1989 Constantin M.
Popa a venit cu o surprizã: publicã, fapt la care puþini s-ar fi aºteptat, un volum de poeme intitulat ªcoala de îngeri, urmat de
o avalanºã de cãrþi de tot felul:
criticã, impresii de cãlãtorie, antologii, ediþii ale unor autori uitaþi ori ostracizaþi, lucrãri didactice (dintre acestea aº aminti Cui
i-e fricã de comentariul literar?,
carte unicã în modul de concepere, ce se voia o replicã acidã la
comentariile lungi ºi scãmoºate,
care trebuiau memorate fãrã discuþie, care, de fapt, vorba lui
Creangã, ele fiind „cumplite meºteºuguri de tâmpenie.” ªi la acestea se mai adaugã ºi prezenþa în
toate revistele literare de prestigiu din þarã.
Ar mai fi ceva de spus: trãind
mereu în mijlocul tinerilor, Constantin M. Popa ºi-a format
ochiul în selecþia celor cu adevãrat promiþãtori ºi, în calitatea
de redactor-ºef al Mozaicului,
le-a deschis cu generozitate paginile revistei.
Ce-am admirat totdeauna la
Constantin M. Popa au fost rigurozitatea lecturii, capacitatea de
selecþie a cãrþilor, efortul de a fi la
curent cu tot ce e legat de literaturã. Nu ºtiu dacã a fost o ambiþie
secretã a lui Constantin M. Popa
de a scrie cum vorbeºte ºi de a
vorbi cum scrie, dar i-a reuºit. Cãrþile dumnealui despre Adrian Marino cu care – zic eu, dar cred cã ºi
alþii – se înrudeºte spiritual îmi
confirmã aceastã constatare. Am
fost martor la gesturile de preþuire
pe care savantul clujean le fãcea
la adresa, de acum, unui foarte
important critic literar craiovean,
ºi nu numai.
Dar iatã, o datã cu volumele
publicate s-au adunat ºi anii. Ani
care nu ºi-au pus nicio clipã amprenta pe vioiciunea spiritualã a
criticului, eseistului, poetului ºi
prozatorului. Dar n-a fost de
ajuns!
Dumnezeu sã te odihneascã în
pace, domnule Popa!

n NICOLAE MARINESCU

Constantin M. Popa – non omnis moriar
Enkidu,…,
Cu care am urcat împreunã
munþii,
Cu care am prins ºi am omorât
Taurul Ceresc,
l-am doborât pe Humbaba, cel
care locuia
în Pãdurea Cedrilor
am omorât lei în cheile munþilor,
el, prietenul meu la care þineam,
cu care am trecut împreunã prin
toate primejdiile,
a fost lovit de neînduplecata
soartã a oamenilor!
(Epopeea lui Ghilgameº,
Tableta a zecea, III, Editura
Mondero, Bucureºti, 1996)

D

iscret ºi elegant, cum
a fost în toatã existenþa sa, ne-a pãrãsit, înainte de ivirea zorilor zilei de 27
ianuarie 2016, eminentul profesor,
doctor în filologie ºi scriitor Constantin M. Popa, lãsând în urmã
o familie cutremuratã de ireparabila pierdere, colegi de breaslã
scriitoriceascã ai cãrei membri îi
preþuiau opinia, totdeauna cordialã dar de o indelebilã onestitate, generând prin aceasta o stabilã încredere în valoarea actului
creator, ºi, nu în ultimul rând, proiecte literare al cãror temei era credinþa în vocaþia universalã a culturii române.
Ne-am cunoscut cu mai bine
de patru decenii în urmã, colegi
de profesie pasionaþi de literaturã dincolo de obligaþiile catedrei,
întârziind la un pahar de vorbã,
în sensul cel mai propriu al cuvântului, dezbãtând, alãturi de
alþi confraþi stãpâniþi de aceeaºi
patimã, cãrþi nou apãrute, articole din publicaþii literare, evenimente din viaþa culturalã româneascã sau strãinã ce reuºeau sã
rãzbatã pânã la noi prin cenzura
severã a timpului. Ovidiu Ghidirmic, Nicolae Pârvulescu, Marin
Budicã sau regretaþii Marin Beºteliu, Mircea Moisa ºi Valentin
Dascãlu gãseam totdeauna prilej
pentru discuþii pasionale, schimbul de informaþii ºi de opinii întreþinând bucuria unui mediu de
spiritualitate elevatã, dincolo de
cenuºiul existenþei cotidiene.
Angajat temerar, cu luciditate, în construirea personalitãþii
sale de cãrturar ºi scriitor obligat
sã se confrunte cu o sãnãtate fragilã, Constantin M. Popa se impunea totdeauna prin echilibru ºi
atitudinea afabilã, dar ºi prin cultura solidã, asimilatã într-o ºcolaritate temeinicã în douã instituþii de tradiþie ale învãþãmântului
românesc: Colegiul Naþional „Carol I” Craiova ºi Universitatea
„Babeº-Bolyai” Cluj.
Debutului în publicisticã produs încã din studenþie, în 1966,
la prestigioasa revistã Tribuna,
avea sã-i urmeze o activitate consecventã de cronicar literar de
peste patru decenii la Ramuri,
alãturi de colaborãri susþinute la
toate revistele literare importante din þarã, reunite în volume, începând cu 1980 (Replay). Alãturi
de acestea, cartea de referinþã
Ceremonialul Sadovenian
(1987) sau Hermeneutica lui
Adrian Marino (1993), deschizãtoare de drumuri în exegeza marinianã, l-au impus ca istoric ºi cri-

tic literar de autoritate naþionalã.
Decembrie 1989 a însemnat un
moment de rãscruce pentru apropierea noastrã. Asumându-mi –
în elanul acelor momente de entuziasm naþional ºi de uriaºã speranþã – întemeierea unei publicaþii sãptãmânale, Demnitatea, i-am
deschis paginile, firesc, intelectualitãþii craiovene, doritoare sã
se implice în proiectarea lumii care
începea. Atunci i-am propus lui
Constantin M. Popa sã coordoneze o paginã dedicatã învãþãmântului ºi culturii, ceea ce s-a
dovedit a fi o întreprindere, aº
zice astãzi, avangardistã, asemenea preocupãri fiind ca ºi abandonate în publicistica momentului. Propriile articole, ca ºi cele
scrise de personalitãþi ale învãþãmântului craiovean sau intelectuali din alte sfere de activitate,
rãmân o mãrturie a disponibilitãþii pe care oamenii de artã ºi culturã, intelectualii în general, au
avut-o în a contribui la construirea unei societãþi mai bune, deschisã dialogului ºi creativitãþii.
Publicaþia a rezistat numai un an
de zile, în ciuda abnegaþiei ºi
dezinteresului material al colaboratorilor, drumurile noii societãþi
fiind orientate în altã direcþie decât cele spre care aspirasem noi.
Dar falimentul sãptãmânalului
Demnitatea, pe care l-am considerat mai târziu „binecuvântat”
prin consecinþele lui, ne-a adus
în situaþia de a gândi o repoziþionare a grupãrii noastre intelectuale pe noi aliniamente culturale.
În urmã cu 25 de ani, în mai
1991, întemeiam Editura Aius,
menitã sã promoveze valorile culturale ale locului în plan naþional
ºi, de ce nu, dincolo de graniþe,

având credinþã în potenþialul creator al Craiovei ºi Olteniei. Constantin M. Popa s-a implicat ºi în
acest proiect, prima carte care a
vãzut lumina tiparului la Aius fiind, emblematic, a sa: Cui i-e fricã de comentariul literar, prezentatã de prof. univ. Marin Beºteliu, pe coperta IV, drept „un îndreptar de lecturã creat dupã cele
mai noi metode ºi procedee didactice, oferind elevului repere
care sã-l determine sã facã asociaþii, sã adânceascã observaþiile asupra textului, sã rezolve probleme literare dezvoltându-ºi în
acelaºi timp personalitatea.” Iniþiativei sale se datoreazã ºi apariþia celei de-a doua cãrþi, America. Paradisul diavolului (1992),
jurnalul tânãrului matematician
din Bãlceºti, judeþul Vâlcea, elev
al Liceului Pedagogic din Craiova, Florentin Smarandache, emigrat în S.U.A., confruntând aºteptãrile de acasã cu o lume ce se
dovedea, dacã nu ostilã, cel puþin extrem de durã cu noii veniþi.
Astãzi profesor universitar de
reputaþie internaþionalã, a propus
ºi în literaturã conceptul de „paradoxism”, cãruia Constantin M.
Popa i-a ºi dedicat un studiu:
Miºcarea literarã paradoxistã
(The Paradoxist literary Movement), Xiquan Publishing House, Phoenix-Chicago, 1992.
Anul 1993 devine anul de cotiturã pentru Editura Aius prin
publicarea studiului Hermeneutica lui Adrian Marino, prima
monografie dedicatã marelui cãrturar, de care ne va lega de atunci,
timp de mai bine de un deceniu,
o strânsã prietenie ºi o colaborare rodnicã. Volumul de corespondenþã dintre Adrian Marino ºi

Constantin M. Popa Scrisori din
cetatea cu trei turnuri (Aius,
2006), ca ºi menþionarea noastrã
favorabilã în severa carte testamentarã a „ideocriticului impenitent”, Viaþa unui om singur (Polirom, 2012), stau mãrturie pentru
contribuþia lui Constantin M.
Popa în afirmarea Editurii Aius ca
editurã naþionalã.
Cred cã nu greºesc dacã afirm
cã ultimii 15 ani din viaþa lui Constantin M. Popa stau sub semnul magistraturii exercitate în calitate de redactor ºef al revistei
Mozaicul, pe care am întemeiato împreunã în decembrie 1998, la
160 de ani de la apariþia Mozaikului craiovean al lui Constantin Lecca (octombrie 1838), prima revistã de culturã din Oltenia.
La apariþia seriei sale noi, Mozaicul reafirma vocaþia fondatoare
ºi proeuropeanã a înaintaºului
sãu, atât prin faptul cã era prima
revistã de culturã „particularã”
postdecembristã care susþine,
programatic, continuitatea unei
tradiþii paneuropene, sub semnul
„neopaºoptismului” definit conceptual de Adrian Marino,
personalitatea culturalã ºi politicã
asumatã de fondatori ca mentor.
Viziunea programaticã era exprimatã fãrã echivoc în editorialul
primului numãr din octombrie
1998, Descoperirea Europei, ºi
într-un alt articolul, Pentru neopaºoptism, din acelaºi numãr,
ambele semnate de Adrian Marino, ca ºi în articolul meu Din nou
la drum… ºi în cel al lui Constantin M. Popa, Spirit european,
cãruia îi va da o continuare retrospectivã prin De ce Mozaicul,
apãrut în numãrul 100 al publicaþiei. Prezenþa neîntreruptã de la

primul la ultimul numãr al Mozaicului, ca ºi faptul cã la ultima
noastrã întâlnire, din dupã-amiaza zilei de 26 ianuarie 2016, ºi-a
arãtat satisfacþia de a vedea numãrul apãrut, mirosind încã a cernealã, printr-un gest abia schiþat
cu capul cãtre doamna Veronica,
devotata sa soþie, sunt mãrturie
pentru determinarea cu care ºi-a
susþinut pânã la capãt, cu ultimele resurse de energie, proiectul literar ºi intelectual cãruia i-a
dedicat o viaþã.
Întrebãrilor eroului Ghilgameº,
la care acesta nu a primit rãspunsul aºteptat nici de la Urºanabi,
nici de la Utnapiºtim, Constantin
M. Popa le descifrase taina în lecturile temeinice ale unei tinereþi
spirituale pãstrate o viaþã, sintetizatã prin vocea Poetului: Exegi
monumentum, erae perennius!

P.S.
La Târgul de carte Gaudeamus, de la Teatrul Naþional Craiova, Constantin M. Popa va fi
prezent miercuri, 24 februarie
2016, prefaþând debutul poetic,
în volum, al tinerei Eleanor Mircea, câºtigãtoare a Premiului
anual de poezie „Constantin
Nisipeanu”, organizat de revista
Mozaicul.
Cu acest prilej profesorul ºi
poetul Aurelian Zisu va prezenta
recentul volum de versuri al lui
Constantin M. Popa, Amsterdam.
Ultima escalã (Aius, decembrie,
2015).
Drumul continuã!
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Constantin M. Popa, îngerul cãrturar

D

Foto: Viorel Pîrligras

e multe ori mi-am dorit sã realizez un interviu cu domnul Constantin M. Popa, dar nu am reuºit sã-mi fac loc în programul sãu
prea încãrcat. Îl cunoscusem ca
profesor, ca inspector, apoi în
ipostaza de critic literar, cu ocazia lansãrii primelor mele cãrþi de
versuri, dar ºi ca scriitor. S-a întâmplat sã stãm de vorbã, pânã
la urmã, într-o zi de februarie,
chiar de Dragobete, când m-a
primt în casa domniei sale, cu jovialitatea ºi umorul cunoscute.
Dialogul a decurs firesc, încãrcându-mã ideatic, dar ºi emoþional.
Am descoperit un interlocutor
volubil, contrar aºteptãrilor, care
m-a introdus direct într-un dialog pe care l-am perceput ca pe o
sãrbãtoare a spiritului. Întrebãrile mele au fost doar pauze de respiraþie pentru cel care dorea sã
spunã cât mai multe, într-un timp
prea puþin rãbdãtor.

n Liliana Hinoveanu
Constantin M. Popa: Bine aþi
venit ºi mã bucur cã stãm de vorbã într-o zi de sãrbãtoare în calendarul popular, de Dragobete,
o zi a împãrtãºirii sentimentelor
alese între cei care comunicã sincer. Luna februarie este importantã ºi pentru cã este luna în care sa nãscut Marin Sorescu. ªi îmi
face plãcere sã spun cã prin Marin Sorescu provincia noastrã sa deprovincializat. El a scris ciclul „La Lilieci” ºi uneori, mai ales
la început, datoritã noutãþii pe
care o aducea aceastã epopee a
satului românesc de altãdatã, a
fost acuzat de un oarecare provincialism. Dar a reuºit sã depãºeascã prin talent provincialismul
ºi, prin forþa spiritului sãu, pe toþi
românii ne-a fãcut olteni. Deci nu
este vorba de o circumscriere întro zonã specificã, ci, pe toþi românii, ne-a adus în starea aceasta
de Oltenie, eu fiind nãscut la Braºov ºi având state vechi de serviciu în aceastã zonã. Dar este
cu totul remarcabil ceea ce a reuºit acest mare poet. De asemenea, este luna în care îl sãrbãtorim ºi pe Constantin Brâncuºi. Se
încearcã, în ultima vreme, interpretarea sa hermeneuticã, iar, pe
de altã parte, lucrãrile sale sunt
în creºtere la cota valoricã ºi financiarã, nu numai prin valoarea
intrinsecã a ceea ce a lãsat el. Este
o lunã în care de sub zãpezi ne
ºoptesc o mulþime de voci sã
stãm încã în case, pentru cã primãvara va fi deosebitã de alþi ani,
dar sperãm sã trecem cu bine
peste aceste momente ºi sã întâmpinãm primãvara cu bucurie
ºi cu liniºte sufleteascã.
Liliana Hinoveanu: Acesta
este ºi motivul pentru care am
îndrãznit sã vin acasã la dumnevoastrã, sã stãm de vorbã înconjuraþi de cãrþi, pentru cã
scriitorul, criticul literar se simte foarte bine în acest mediu.
Cum definiþi dumneavoastrã
acest „acasã”?
C.M.P.: Este un spaþiu unde
mã simt cu adevãrat acasã, deºi,
într-un interviu luat acum câþiva
ani de revista Ramuri, afirmasem
cã nu m-am simþit niciodatã acasã, pentru cã am schimbat mai
multe domicilii. Când am venit în
Craiova, am locuit într-un cartier
unde se construia foarte mult ºi
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eram mereu înconjurat de zgomotele specifice ºantierului, care
înãlþa peste noapte zeci de blocuri muncitoreºti. Dupã aceea am
gãsit acest loc liniºtit, retras, este
puþinã circulaþie în zonã, dar ºi
aici m-am întâlnit cu zgomotul
ºantierului, dupã revoluþie. S-au
înãlþat în jurul meu foarte multe
vile, dar nu mã plâng pentru cã
aici este locul în care ne-am regãsit ºi ne simþim bine.
L. H.: Sã fi fost acesta destinul, domnule profesor Constantin M. Popa?
C.M.P.: Sigur cã da, mai ales cã
aici am întâlnit-o pe soþia mea ºi
tot aici mi-am desfãºurat activitatea profesionalã. Am fost profesor la Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti, iar acum activez ca liber profesionist, ca scriitor, într-un ritm
destul de suþinut. Am scos câteva volume în ultimii ani ºi, acum,
la sugestia dumneavoastrã de a
conversa despre literaturã, despre
culturã, m-am gândit cã nu am
foarte multe lucruri de spus. În
general, cei apropiaþi mã ºtiu cam
tãcut. De aici apare ºi o legãturã
cu maniera mea de a scrie. Sunt
foarte atent la exprimare ºi scriu
foarte concis. Cãrþile mele nu sunt
spectaculoase ca volum. Au remarcat asta ºi cei care mi le-au
consemnat în cronici sau recenzii. S-a observat, în general, cã sunt
un adept al fragmentarismului, pe
de o parte ca un fel de reproº, dar
pe de altã parte se recunoºtea
apartenenþa mea la post modernism, la ceea ce este în trendul literaturii actuale. Mi-am dat seama
cã de fapt creaþia mea criticã, sã-i
spunem aºa, este formatã din aceste cãrþi alcãtuite din fragmente,
reluare a unor cronici, comentarii
apãrute în reviste ºi care se subsumeazã unei viziuni a relecturii.
Un lucru benefic, pentru cã orice
carte importantã sau mai puþin importantã trebuie recititã periodic,
fiindcã întotdeauna descoperi
într-o carte importantã lucruri care
þi se relevã mai târziu. Din aceastã
categorie a cãrþilor aº numi
„Noaptea lui Vincent”, care este o
trimitere prin titlu metaforic la
Coasta de Azur, la zona unde a
locuit ºi pictat Vincent van Gogh.
Tot în aceastã categorie s-ar înscrie „Braþul de la Lepanto”, o
carte în care am vrut sã vorbesc

de fapt despre jertfa continuã pe
care scriitorii o aduc, pâna la substituirea totalã, atunci când creeazã. Braþul de la Lepanto se referã la Cervantes, un model pentru
toþi. Se ºtie cã, în 1571, în urma
bãtãliei de la Lepanto, el ºi-a pierdut un braþ. Am preluat aceastã
întâmplare realã într-o metaforã
criticã, epistemologicã, gândindumã cã este un fel de paradigmã a
veritabilului artist, care în plan
simbolic devine o jerfã continuã.
Ne regãsim mereu în acest model
celebru. Ca sã ajungi la operã, întotdeauna trebuie sã te oferi ºi
chiar sã te sacrifici, iar, ca sã-l cunoºti pe autor, se impune sã pãtrunzi în orizontul jubilaþiei grave.
Existã creatori care nu au biografie, iar operele cu adevãrat
geniale, se ºtie de la Cãlinescu,
ºi-au ucis autorii. Aºa cum s-a
întâmplat ºi cu Cervantes, pentru cã Don Quijote este mult mai
cunoscut decât autorul lui. În
fine, încã o carte din aceastã categorie, cu titlu metaforic, este
„Lectica lui Cicero”. Titlul este
inspirat de un alt eveniment istoric. Cicero se refugiazã, urmãrit
de duºmanii sãi, fiind purtat de
sclavi într-o lecticã. Este ajuns
din urmã ºi ucis, gãsindu-se în
situaþia de a citi o carte. Nu putea sã facã altceva. Deci o altã
jertfã. În fine, o carte, „Îngeri provizorii”, a fost apreciatã ºi rãsplãtitã cu un premiu al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor pentru
criticã, pe anul 2011. Mulþi m-au
întrebat care este semnificaþia
acestui titlu. Este vorba despre
îngerii prezenþi într-o poezie a lui
Nichita Stãnescu, „Îngerul cu o
carte în mâini”. Un cercetãtor al
literaturii medievale, Curtius, vorbea despre existenþa în spaþiul
fabulos al civilizaþiei antice a cãrþilor cereºti, create, inspirate ori
ocrotite numai de zeitãþi. Cei care
citesc cãrþile cereºti, cred eu, nu
pot fi desigur decât îngerii. Ca
mesageri ai demiurgului, aceºtia
intersecteazã intermitent, într-o
subtilã confuzie, cerul creaþiei.
Existã în angeologie ierarhiile
bine stabilite de la Dionosie Europagitul: sunt îngerii martori,
îngerii luptãtori, îngerii pãzitori,
fiecare dintre noi avem un asemnea înger, care-ºi impune prezenþa. Iar în universul artelor sunt

16
), 20
208
IX
2016
208),
nr.. 2 ((208
IX,, nr
XIX
, serie nouă, anul X

aceºti îngeri înveºmântaþi în stihare metaforice, îngerii cãrturari,
sunt acele fiinþe inefabile ce exercitã actul lecturii, asemeni îngerului din poezia lui Nichita Stãnescu sau, dacã nu citesc, mãcar
vegheazã. Poetul, ca ºi îngerul,
întreþine himera desãvârºirii în
speranþa cã poate înfrânge efemeritatea. Din pãcate însã poe-

tul, în sensul lovinescian, este un
înger provizoriu, ale cãrui aripi se
supun timpului. Nu ºtim câþi vom
rezista la trecerea timpului prin
creaþie.
Un fragment din emisiunea
„Ceasul de tainã”, realizatã de
Liliana Hinoveanu ºi difuzatã la
Radio România Oltenia Craiova.

Foto: Viorel Pîrligras

n ION BUZERA

cãlãtoria ca afacere
(nu numai) a cogniþiei

V

olumul al 3-lea al Operelor lui Virgil Nemoianu (Note de cãlãtorie. Strãin prin Europa. Buimac
pe cinci continente, Editura
Spandugino, 2015, 620 p.) e alcãtuit din jurnale „la temã”, aceea
anunþatã din titlu. Opul de faþã
este unul „complet” (rostul ghilimelelor e desluºit la p. 7), dupã
ce în 2006 apãruse prima parte,
reluatã aici. Sunt relatãri de cãlãtorie care acoperã vreo 25 de ani.
(1982-2007), suficienþi pentru a
obþine o imagine clarã, indubitabilã asupra dinamicii (profesionale, dar ºi de loisir) a unui creator
cãruia dacã îi aplici epitetul „neorenascentist” nu exagerezi cu
nimic. Calitatea notaþiilor vine din
suculenþa, atracþiozitatea ºi densitatea lor. (Printre þãrile vizitate:
Franþa, Germania, România, China, Spania, Italia, Maroc.) E o
profuziune de detalii de o mare
diversitate (arhitecturã, picturã,
sculpturã, literaturã, climã, gastronomie, studiu caracterologic,
stare a hotelurilor, fotbal, Turul
Franþei etc.), care ni-l apropie pe
autor ºi îl propulseazã în situaþia
de a fi cunoscut mult mai bine
decât din cãrþile „impersonale”.
(Sã nu uitãm, însã, interviurile ºi,
mai ales, Arhipeleag interior,
care capãtã o relevanþã sporitã
prin prisma vorbei de duh a lui
Malraux, citatã la p. 605: „Dar ce,
are rost sã scrii altceva decât
memorii?”) Unele pagini aduc, de
pildã, a mici prelegeri de istoria
artei, altele sunt pliate pe un factual când delicios, când acrimonios. Normal cã în prim-plan e
starea de spirit a zilei, dar în
adânc lucreazã o formulã a personalitãþii care nu prea lasã loc
derizoriului. Fulguraþiile se încheagã, treptat, într-o viziune
personalã sigurã de sine asupra
ideii de cãlãtoie, neexpusã riguros (cãci nu acesta e, aici, rostul
ei), consolidatã pe parcurs, dar
fãrã vreun scop în sine. Libertatea spontaneitãþii ºi luxurianþa
periodicã a aprecierilor, aºteptatã ºi doritã, e ceea ce o defineºte,
senzaþia generalã fiind una de
soliditate calmã, ritmatã, confortabilã.
Plaja reacþiilor estetice (ºi de
multe alte feluri) e consistentã,
vastã, „pacificã”, remarcându-se
încercarea continuã de a înþelege spiritul locului ºi o exersare
cumpãnitã a spiritulului critic.
Acest jurnal sincopat conþine
minunate extroversii, dar ºi burzuluiri benigne. E multã endorfinã textualã în fragmentele care
reuºesc sã combine fineþea observaþiei cu un geometrism rafinat al calculului ºi studiului ambiental cu harta sau ghidul turistic în mânã. Nostalgia Europei e
evidentã, cel puþiin Franþa este
exploratã meticulos, la pas,
aproape. (Aºa cum este ºi America, dar acolo autorul este acasã!) Discursul este centrat, ca de
obicei la Virgil Nemoianu, pe valorile moderaþiei care se „autoîmplineºte” ºi ale nãzuinþei idilic-

postmoderne. Avem de-a face cu
câteva sute de micronaraþiuni revelatoare atât pentru ceea ce
vede, cât ºi pentru cum vede/
apreciazã Virgil Nemoianu: tihnit,
„enciclopedic”, inductiv. Întreaga lui operã este, de altfel, cum
bine se ºtie, modulatã – foarte rar
la modul strident – de tacticile cooperãrii, îmblânzirii exceselor ºi
armonizãrii contrariilor. De asemenea, e de semnalat strategia
„ratzingerianã” (cf. p. 413) a inserþiei în grupurile celor mai de
seamã personalitãþi ale comparatisticii.
Destinderea e activã, în sens
aristotelician, aºa cum vede/interpreteazã lucrurile, de pildã, Till
Kinzel, citat la p. 562. Sau un alt
filozof al „rãgazului” precum Joseph Pieper. Astfel, în Elveþia,
aflat în preajma Lucernei, noteazã: „Calitatea ierbii e pur ºi simplu minunatã, îþi vine s-o mãnânci, iar nuanþele de verde concureazã simfonic între ele.” (p.
374) Dar ºi: „Sâmbãtã, 5 iulie, la
Innsbruck, aceeaºi mizerie cu internetul, oraºul mi se pare acum
banal, având în favoarea sa numai aºezarea plãcutã.” (p. 579).
Iar în Maroc: „În ansamblu, viaþa
e dulce ºi blândã, oamenii infectaþi de morbul stângismului par
în minoritate.” (p. 464) Iatã-l ºi în
Beijing, vizitând Oraºul Interzis:
„Intrarea nu e frumoasã, apoi însã
descoperi o incontestabilã armonie: largi spaþii goale, palate dupã
palate, mari sãli în care e celebratã învãþãtura. Numele lor accentueazã armonia. Acoperiºurile de
olane sunt blând curbate, imperceptibil aproape, sugerând cumva dureros pacea ºi seninãtatea.”
(p. 414) Sau aici: „Peisajul e de
copleºitoare frumuseþe, nu numai
în Toscana, dar ºi pe întreg drumul încoace (via Aurelia); e ca în
Paradis, mulþimea ºi diversitatea
copacilor, a nuanþelor de verde,
punctate de maci roºii ºi de mãrgãrite galbene, totul intens ºi elegant totodatã.” (p. 502) În sfârºit: „Apoi, suind, intrãm în zona
muntoasã, spectaculos de frumoasã, culminând cu Parnasul, al
cãrui vârf e învãluit în ceaþã.
Delphi însuºi e de fapt un munte.
Exudã pace ºi liniºte, oferã vederi mãreþe ºi impresionante.”
(pp. 469-470) Are, de asemenea,
impulsuri foarte subtil (în sensul
cã nu neapãrat programate) empatice: „În rest, intru în rãbdarea
somnolentã atât de tipicã pentru
localnici.” (p. 465) Încearcã, pe
scurt, sã vibreze la orice colorit
local, deºi bineînþeles cã, nu de
puþine ori, umorile îl trãdeazã.
Textul e, în consecinþã, impredictibil ºi destins, stenografiat, dar
ºi cu oaze extraordinar de compacte, acumulative, pline ochi de
vegetaþia (re)descoperirilor
(uneori) febrile.
Apar ºi concentrãri de acest
fel ale ideaþiei: „Adevãrul este cã
Biblia întreagã este cartea sfântã
a creºtinilor, Scriptura; a citi Noul
Testament ignorându-l total pe
cel Vechi, este o sãrãcire, ceva
incomplet. Forþa Divinitãþii mânioase, geloase, plinã de furie
pedepsitoare abia dã adâncime

bunãtãþii infinite ºi iertãtoare a lui
Isus, care fãrã acest fundal riscã
sã rãmânã palidã.” (p. 289) Ori:
„Care e, în fond, geniul ºi atracþia
impresionismului? Plãcerea aerului, a culorilor fine, a luminilor
senine, tehnica extraordinarã a
variaþiei pe spaþii mici, da, toate
astea. Dar mai mult decât ele, deschiderea (s. a.) spre lume, generozitatea fãrã descompunere, evitarea pericolelor de desprindere
din univers. Surprinzãtor poate,
impresioniºtii demonstreazã mai
bine ca alþii cã forma e ceva organic crescut, nu impus din afarã
ca tipar...” (pp. 164-165) Comparatismul e o latenþã profesionalã
atât de puternicã, încât se poate

activa în orice privinþã, în materie peisagisticã, de exemplu:
„Cele mai frumoase [undeva în
America, n. m., IB] sunt drumurile în afara ºoselei principale, prin
câmpuri ºi dealuri acoperite de
livezi ºi fânaturi, parcã am fi în
Provence.” (p. 293). Astfel de
conexiuni (fericite) brãzdeazã,
practic, toatã cartea. Iatã încã
una: „...Tiþian – la care geniul rãzbate din orice tablou, din orice
detaliu, e un Beethoven al picturii...” (p. 153) Ele provoacã reflecþia inclusiv în sensul unor
decupaje tãioase (ºi extrem de
instructive) prin hãþiºurile literaturii, în cãutarea (adaptat-auerbachianã) a unor topoi verificaþi,

credibili. (Vezi ºi articolul recent
Distopie sau apocalips? din
Convorbiri literare, nr. 1/2016)
O raþionalitate imanentã, înnãscutã, energicã îi regleazã (ºi,
uneori, chiar îi „corectezã” aproape fãrã sã-ºi dea seama!) discursul lui Virgil Nemoianu. Îi plac ordinea, organicismul, predictibilitatea, „abaterile” nu sunt batjocorite, dar nici prea dorite. (Aprope orice s-ar prezenta ca „anarhic” e prins într-o categorie mentalã sau alta...). Prezenþa lui textualã este tonifiantã ºi agreabilã,
jocul cu probabilisticul minþii cititorului se duce cu o detaºare
care te cucereºte. Chestiunile
mãrunte (bani, cumpãrãturi,
deambulãri etc.) se integreazã de
la sine într-un discurs vioi, granulat-neplictisitor ºi polimorf-tuºant. (Aderi la el tocmai pentru
cã simþi intenþia simplã a netrucãrii: sunt mai multe indicii în
acest sens.) Sugestii de lecturã
extrem de fertile, exerciþii de autocunoaºtere necomplezente,
unele simpatic-masochiste, cãrþi
in nuce (v. p. 115), întâlniri mai
mult sau mai puþin memorabile, o
acuitate exersatã a privirii ºi pãtrunderii dincolo de multele, înºelãtoarele aparenþe. Numeroase
metafore cognitive rãsar „involuntar”, în siajul pur al prizei observaþionale imediate: „Dar mai
ales un geam imens cu vedere
magnificã spre golf: nu te mai
saturi (...) HK e superurbanizat,
întrece Manhatannul.” (p. 473)
(Jurnalele lui Virgil Nemoianu
sunt un astfel de „geam” prin care
privim ºi noi!) Autoregãsirile sunt
cu atât mai consemnabile: „În
fine, sã mã bucur de o adevãratã
capodoperã a lui Paul Klee,
Hauptweg und Nebenwege, în
ulei, ilustrare a proprie mele teorii a secundarului cum nici n-aº
visa s-o pot face eu vreodatã.”
(p. 185) De fapt, se regãseºte, întrun fel sau altul, în orice loc de pe
planetã unde ajunge, cu toate cã,
fireºte, unele îl atrag mult mai mult
decât altele.
La urma urmei, un gest de
splendid-abundentã, „impresionistã”, relaxatã generozitate.

Ion Þuculescu - A fost odatã
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n ELIZA VOINEA

e le t r ist ic ă

poeme
În semne, în pãr
Hai sã petrecem câteva clipe cu tãlpile
cufundate în iarbã. Hai sã ne vârâm capul
în emoþii ºi sã ne aºezãm pentru a vedea
lumea drept ca pe o zeitate pãgânã. Ard
de nerãbdare sã-mi citesc inima ca pe un
talisman cu vârful în sus. În pãr, vântul îmi
va ºopti gânduri strãine de mine.
Zahãr cu demoni
Voiam vatã pe bãþ, aºa cã am aruncat
beþe praºtie spre nori. Mã gândeam sã mã
îmbrac în catifea, aºa cã mi-am sufocat
buzele boabe de rodie ºi am apucat un
demon mic de coarne. Mi-am luat masca
de carnaval, în timp ce sãraca fãpturã delira pe podea. Pietrele din cercei îmi serveau drept far, trimiþând lumini spre steaua care îmi fãcea cu ochiul.
Vânt ºi pavaj
Mã aºezasem pe bancã cu capul în jos
ºi mi se pãrea cã timpul se revarsã în pavaj, intrã în scoarþa prãfuitã ºi reîncepe o
explozie veche de secole. Inocenþa mi se
scurgea de pe cãlcâie ºi o înghiþeam. Pãrul se împletea cu asfaltul ºi din þãrâna
adusã de vânt se întindeau rãdãcini ce þi
se legau de glezne. Te-au târât pânã la mine
ºi eram Meduza cu oamenii în corolã.
Întâlnire de aer
Într-un balon de sãpun îmi trimit bucuria vânt, lãrgeºte balonul ºi mã înghite la
loc. Mã trezesc ca Iona, spãrgând pe rând
fiecare balon cu stãrile suflate pe tavan.
Îþi zboarã coroanã în jurul capului, te poartã levitând în aura lor, acum nu mai eºti
unidimensional. Acum ieºi la o cafea cu
oximoronul ºi faci cunoºtinþã platonicului
cu iubirea. Le auzi la masã discutând,
ºovãind în planul lor de a te încleºta simultan. Te laºi pradã ºi pãrtaº, poate chiar
le dai ºi idei.
Paºi în verde
Fuge prin globul verde picat din senin.
Aleargã ºi tot aleargã ºi nu e nimic mai
bun de fãcut decât sã-ºi mânjeascã gleznele noroioase prin bãlþile umflate de
ochiuri. Descântecul rãdãcinilor îi prinde
mintea într-o transã ºi nu-i pasã de pãrul
zdrenþuros ºi de ºireturile desfãcute. Are
fire ude ºi cârlionþate pe tâmple ºi fuge de
ceva opac ce-i tulburã liniºtea. Clipocitul
apei o atrage pentru a-ºi îneca acolo fricile ºi veninul cald ce stã sã coacã în sinapse. ªuierat de vânt îi usucã ºira spinãrii.
Fãrã elemente
Pot sã fac ceai, deºi nu pot face multe
lucruri cu focul. Îþi pot spãla amãrãciunea
de sub unghii, însã mi se pare prea asprã
apa. Îþi pot creºte rãmurele din pãr, cu toate cã nu ºtiu sã sculptez în þãrânã. Pot sãþi suflu viaþa din ochi, deºi aerul mã inundã. Pot fi multe în atâtea locuri, dar îmi
place sã mã ºerpuiesc din lãstarul în care
mi s-au înfiripat întâia oarã rãdãcinile.
Daimonul verde
Din coasta mea ca o harpã apare râsul.
Mic, firav, ºoptit mã gâdilã de la beregatã
în sus. Pe ºira spinãrii se plimbã o libelulã
care îmi furnicã firele tocite de pãr. Acel
dragon cu antene verzi are ceva cu fiecare
dintre spiralele mele osoase. În ochi mi se
joacã un cristal scurs din umoarea apoasã. Se aude un bâzâit ºerpuit prin respiraþia norilor. Vã sun eu mai încolo, acum îmi
trimit scrisori cu steaua polarã.
Ultimul dans
Un prieten mi-a povestit cum a tranºat
animalul. În acest timp, pe podea limfa ºi
roºeaþa bãlteau. Pe nãri simþeam urã ºi
greaþã. Cu unghiile i-aº fi scrijelit faþa. L-am
întrebat sfios dacã era viu animalul, din
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acela real, de respirã. Mi-a zis „nu, prostuþo, era de jucãrie, aºa l-am tranºat”. Mi-era
scârbã de rãspunsul lui, dar m-a îmbunat.
Mi-a îngheþat creºtetul câteva secunde.
Irealul meu îi pregãtea un loc în abator
printre lupi ºi zãpadã.
Înflorire
Odatã, mi-am prins o floare dupã ureche ºi cum stãtea ea cuibãritã, am vãzut cã
se împleteºte cu firele de pãr ºi prindea
rãdãcini. Prin venele ce duceau la creier,
codiþa florii se înfiripase ºi înverzea zonele cenuºii. Sinapsele erau rãmurele intersectate, iar din ele porneau mugurii ce þineau loc de dendrite. Eram verde, crudã,
aºezatã cu rãdãcinile în sus. Corola se
deschidea cãtre pãmânt ºi azurul îmi pãrea reflectat pe dos, doar în ochiurile apei
se vedea drept.
Cireºe în piept
Medalionul greu la gât atârna ºi mã
durea tot mai rãu cervicala. M-am uitat în
jos ºi am vãzut cã mi se agãþase de pandantiv un muºchi roºu. L-am prins tocmai
când sã-mi cadã-n poalã ºi m-am deplasat
sã-l îndes înapoi în cavitãþile sculptate.
Mi-am aruncat o privire temãtoare în vitraliul interior ºi acolo niºte supape mici
se deschideau sufocate. M-am întors cu
mâinile pãtate, minþind cã am mâncat din
cireº.
Vene de tencuialã
Eram pe o stradã ce ºerpuia aiurea
într-o înfundãturã, mergeam cu bãgare de
seamã pe pietrele gri, cele roºii ardeau talpa ºi mi-ar fi ros piciorul pânã la genunchi.
Prin tencuiala zgâriatã ºi palã respirau clãdirile obosite de locatari. Þevile de scurgere pãreau niºte varice gata sã pocneascã. Nu mi-am mai putut lãsa privirea peste
ce mã înconjura, am cãutat o cheie pe jos,
mi-am deschis pieptul ºi m-am întors înapoi în mine unde m-a îmbrãþiºat un miros
de liniºte. De nedistins, pãrea cã tot ce era
familiar îºi picurase esenþa ºi mã legãna
acum în curenþi aritmici. Toate leucocitele, trombocitele ºi hematiile plãnuiserã un
atentat al nefericirii.
Chiriaº pentru Mara
Mara se trezea când o orbea negura ºi
simþea cã-i miºunã un animal prin pântece
pânã sus pe coaste. Era aproape sã-l scuipe, dar i se oprea undeva în nodul din gât
ºi îi zgâria pieptul înapoi în întuneric. Mara
avea o tenie sau un vierme mlãºtinos, îi
fãcea gura pungã ºi îi picura metale în sucul gastric. De la fiere i se ardea tot trupul,
iar înãuntrul ei mocnea un foc ce ieºea
afarã în lacrimi roºii. Aºa se tot sufoca
Mara de mâna unui chiriaº sezonier.
Cu capul în nori
Dimineaþa aº vrea sã mã poatã chinui
ºi pe mine alarma ceasului. Pe mine mã
anunþã capul cã iar ºi-a pierdut corpul. Îl
gãsesc oriunde levitând ºi ne certãm de
cu zori sã stea în comuniune cu restul.
Apoi îl înfãºor tacticos într-o strâmtoare a
gâtului ca sã nu pluteascã precum un balon plin cu heliu. Uneori, când se subþiazã
sfoara, el prinde aripi, ºi eu rãmân sã mã
plimb dezgolitã, fãrã trup ºi fãrã cap.
În zbor barba nu creºte
Voiam sã îþi trag cu seringa verzeala din
ochi ºi sã o pãstrez pentru vitalitate. Voiam
sã te desfac cu o ºurubelniþã ºi sã te pãstrez
relicvã pentru posteritate. Sã fac doar o
gravurã, o arsurã de salivã pe pleoapa ta
stângã. Mã gândeam cã pe mãrul lui Adam
þi-ar sta mai bine cu o crãpãturã. Prin
deschizãtura aia sã-þi filtrez amãrãciunea.
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liza Voinea este elevã în clasa a XII-lea la Colegiul Naþional „Carol I” ºi câºtigãtoare a mai multor premii la nivel judeþean ºi naþional în cadrul olimpiadei
„Lectura ca abilitate de viaþã”. Scrisã într-o formã „narativã”, ca amprentã a
unui stil destul de bine individualizat, poezia Elizei Voinea emanã de la început îndrãznealã ºi energie. Îndrãznealã, pentru cã îºi provoacã demonii interiori printr-o autoscopie egocentricã, savurându-ºi, astfel, propria inocenþã sau cãutând sursele unor stãri.
Energie, cãci are curajul sã exploreze continuu realitatea printr-o metodã proprie –„cu
capul în jos”–, chiar dacã se mai împiedicã din când în când, iar cãderea e iminentã.Însã, dupã o corespondenþã cu steaua polarã ºi alte ghiduºii, tot mai tentant se dovedeºte interiorul,bogat ºi colorat ca un vitraliu,alãturi de cãutarea „rãdãcinilor” fiinþei. De
aceea, imaginarul poetic al Elizei Voinea e visceral, anatomic, cãci întoarcerea cãtre sine
presupune, înainte de toate, o cãlãtorie prin þesuturile ºi substanþele corpului.

n Maria Dinu
Autocontrol
Observasem cã lobii urechilor aveau o
conexiune directã cu arterele inimii. Erau
ca un volum „mai tare”, „mai încet” al nivelului de substanþe secrete care îþi dau
amorþealã ºi gol. De-aia îmi rãmâne mâna
cu lobul atârnându-mi greu într-o parte,
încercând sã þin aortele ºi ventriculele sub
control. Ca sã nu mã mai întrebaþi de ce-mi
sugrum atâta lobul, îmi þin sinele la trap.
Confuzii bucale
Îmi zgârii limba în colþul dintelui puþin
ciobit. Încerc sã-l nivelez, sã-l pilesc cu forþa
minþii. Aºa m-am trezit cu lumina în ochi ºi
cu un colþ din el ºtirbit, posibil sã fi
confundat în somn pietricelele astea albe
cu niºte nestemate. Acum îmi vine sã muºc
folosindu-l ca pe un canin aºezat în mijloc.
Printr-o pãdure pavatã
Mã aflam într-o pãdure când mi-a venit
ideea asta. De fapt, nu era o pãdure, doar
cã stâlpii încoronaþi de-o pecete gãlbuie
pãreau grei deasupra mea ca un copac ce
îmi umbrea lãptos umerii. ªi mereu mi se
pare cã dau în el, în vidul acesta, când
umblu pe stradã. Probabil e ceva în pavajul prãfos care îmi leagã ºireturile ºi îmi
împiedicã paºii.
Cealaltã frecvenþã
Ce faci? Mã laºi sã aºtept în frig un
autobuz ce nu mai vine? La dracu’ cu tine,
cã iar gãsesc un motiv de artã. De ceartã,
de fapt, cu sinele ce îmi bate uneori la uºa
conºtiinþei ºi-mi aruncã pietre pânã sparge geamul memoriei. ªi ce ninsoare vine
prin crãpãtura aia, vãd cã se întinde tot

mai tare, s-a format o pânzã de cristale.
Vine furtuna cu un cod roºu de idei. Auzisem cândva de la o profã de mate cã oamenii cu idei sunt idioþi.
De jos în sus
Îmi plimbam un gând pe ochiul stâng ºi
îmi lucea o luminã în minte. Vãzusem cã
raþiunea mi se mutase în piept ºi sãpa o
groapã în mine. Un muºchi mi se zbãtea în
carapacea astralã ºi fierbea în violet cascada picuratã din ochiul drept. Era o pulsaþie pe dos ce scurgea ºuvoiul din aval
spre amonte. ªi m-am închinat de jos în
sus sã-mi sar înapoi cãtre sine.
Obiecte inutile
Cu paºi sfidãtori îþi închei incursiunea
în cotidian. Tot albastrul e înghiþit într-o
bulã. Suflãri rarefiate de materie cenuºie.
La ce bun sã tai din rãdãcini absurdul pentru ceva colþuros, palpabil? Dacã tu preferi sã scuipi seva, eu voi rãmâne aici crescând iederã. Sinele se scurge pe podea în
convalescenþã, claustrat de pereþii roºii,
peste pereþii gri, peste pereþii verzi. Strâns
ermetic, puful nu poate rãzbi sã crape cutia uitatã în pod.
Fiinþe în hârtie
Noroc cã atunci când scriu despre oameni pot decoji suflete fãrã sã-mi murdãresc mâinile de cernealã. Pojghiþe de piei
osoase întineazã foi veline de insomnie ºi
surescitare.

n OVIDIU GHIDIRMIC

amor intellectualis
rile de dragoste, de o profundã
vibraþie ºi vocaþie liricã, de care
nu ºtiam ºi pe care n-am bãnuit-o,
dar prin care se întregeºte profilul spiritual al eroului. Atunci
când se va scrie despre acest intelectual craiovean, romanul Elenei Roicu Bucºa va trebui, neapãrat, consultat. Autoarea ºtie cã
literatura este un produs al imaginarului, al ficþiunii ºi trebuie sã
se conformeze acestui deziderat
principal. De aceea, modificã puþin datele realitãþii. În felul acesta, romanul îndeplineºte condiþia imaginarului minim. Personajul se numeºte Octavian Lohon
ºi este divulgat la subsol, ca
autor al articolelor publicate în
revista Ramuri. Viaþa devine
ratã hranã sufleteascã prin care
este întreþinut focul sacru al erosului. Iubirea din acest roman este
o iubire spiritualizatã ºi intelectualizatã, prin care eroii încearcã
sã-ºi înfrumuseþeze existenþa ºi
sã-i imprime un sens superior.
Eroul romanului este inspirat de
un cunoscut critic ºi eseist
craiovean, plecat prematur dintre
noi, care s-a grãbit sã treacã, prea
devreme, apele Styxului. În roman
sunt comentate, pe larg, articolele
ºi eseurile sale de început,
publicate în revista Ramuri, pe
care le-am girat, în calitate de
redactor responsabil al sectorului de criticã ºi de colaborator
al regretatului nostru profesor,
unul dintre cei mai importanþi
critici ºi istorici literari români, Al.
Piru. Aº aminti cronica la volumul
lui André Maurois, Prometeu
sau viaþa lui Balzac, tradus la
acea datã, ºi eseul Idealul lui
Unamuna.
Romanul are ºi o valoare documentarã, nu numai sentimentalã. Surprinzãtoare rãmân versu-

roman. O experienþã de viaþã se
transformã în literaturã. Povestea
unei iubiri este o construcþie
epicã ingenioasã. Este vorba de
un roman în roman. Este, mai întâi,
romanul bunicii naratoarei, care
ne introduce în lumea oamenilor
simpli a satelor din jurul Cetãþii
Banilor din perioada rãzboiului,
care se constituie într-un suport,
într-un fundal solid, pe care este
proiectat romanul propriu-zis de
dragoste al „doamnei N.”, care
este o „voce auctorialã”, în limbaj
naratologic. Este creat, astfel, un
contrast spectaculos între douã
lumi complet diferite ºi douã
moduri de a concepe dragostea
la fel de diferite, între lumea
oamenilor simpli, lipsitã de

complicaþii intelectuale ºi lumea
intelectualilor rafinaþi ºi cultivaþi,
care încearcã sã-i confere iubirii
sale cele mai înalte ºi profunde
semnificaþii. Influenþa lui Camil
Petrescu este vizibilã în Povestea
unei iubiri, începând de la
profesiunile de credinþã anticalofile ºi pânã la procedeul scrierii
numelor personale cu majuscule.
Dar, cea mai preþioasã idee pe
care o transmite Elena Roicu Bucºa prin acest roman bine scris ºi
de o incontestabilã subtilitate
naratologicã este cã, printr-o trãire intensã a iubirii, nutrim convingerea cã atingem pentru o clipã eternitatea, cã intrãm pentru
un moment în posesia unui crâmpei de veºnicie. Prin iubire ºi creaþie, putem sã facem opoziþie la
Neant, sã-l îmblânzim ºi sã-l facem mai suportabil. Acesta este
mesajul cel mai înalt al romanului
Povestea unei iubiri de Elena
Roicu Bucºa.

n SILVIU GONGONEA

Cristian Popescu, între poetica
individualã ºi ideologia de grup

C

ristian Popescu. Arlechinada tragicã (Ed.
Aius, 2015), de Gabriela Gheorghiºor, se doreºte un
demers recuperator în ceea ce-l
priveºte pe autorul Familiei Popescu, pentru cã, aºa cum suntem anunþaþi în argument, cel
puþin o cauzã majorã a condus la
lâncezeala exegezei. Lipsa de
atenþie ce l-a proiectat pe Cristian Popescu, în ultimul timp, pe
o orbitã secundarã este datã de
întârzierea tot mai prelungitã a
reeditãrii operei poetului. Situaþie paradoxalã, pentru cã autorul
Artei Popescu a fost un rãsfãþat
al criticii în anii ’90. Sã fie la mijloc, poate, ºi raporturile cu generaþia ’80, cea care va marca adevãrata rupturã faþã de modernismul românesc, o generaþie cãreia
promoþia ’90 (separarea concep-

tualã dintre generaþie ºi promoþie este fãcutã de autoare pe baza
datelor teoretice) îi va rãmâne
datoare din multe puncte de vedere. Cã existã asemãnãri ºi deosebiri între cele douã este evident
ºi nici Cristian Popescu nu este
strãin de impulsul paricidului cultural, dar mai importante ni se par
ipotezele – multe dintre ele,
subînþelese, pot constitui punctul de pornire al unei noi exegeze
– de la care Gabriela Gheorghiºor pleacã pentru a-ºi desãvârºi
construcþia criticã. Putem afirma,
astfel, cã Arlechinada tragicã nu
este doar o monografie despre
unul dintre cei mai vizibili nouãzeciºti, ea fixeazã, în plus, printro demonstraþie riguroasã, dar ºi
cu numeroase excursuri bine ghidate, un parcurs generaþionist cu
multe schimbãri de direcþie ideologico-literarã fãrã de care opera
lui Cristian Popescu ar fi greu de
înþeles.
Dupã douã decenii de la moartea poetului, lucrurile par a se fi
limpezit, dar, cu toate acestea,

Cristian Popescu rãmâne un scriitor a cãrui po(i)eticã rãmâne anevoie de trasat. Dificultatea contextualizãrii este rezolvatã elegant
de cãtre autoare în capitolul dedicat nouãzecismului, unde sunt
fixate câteva repere-cheie legate
de cenaclul Universitas, manifestele grupului, desantul gãzduit de
revista Luceafãrul la pagina 11
care se deschide într-un mod vizionar cu Cristian Popescu. Cel
mai consistent capitol al cãrþii
este al treilea, fiind dedicat Artei
Popescu sub genericul artei „totale“. În esenþã, este vorba despre un program autoreflexiv ºi,
mai ales, sincretic, sub umbrela
cãruia Gabriela Gheorghiºor situeazã, printr-o analizã atentã, elemente de avangardã, kitsch, parodie, pastiºã, religiozitate, precum ºi pe cele legate de scripturalizarea existenþei ºi de estetizarea morþii. Reconcilierea lor aminteºte, desigur, de un efort demiurgic: „Arta Popescu este o summa a prozo-poeziei lui Cristian
Popescu. ªi nu doar pentru cã în

ea se gãsesc toate ideile de poeticã ale autorului, ci ºi pentru cã
este singura carte completã. Cristian Popescu o considerã ‘prima’
lui carte, întrucât Familia Popescu nu era suficient finisatã, ‘scrisã pânã la capãt’, iar Cuvânt înainte nu avea nici titlul, nici cuprinsul hotãrâte de poet, din cauza Cenzurii.“ Studiul se încheie
cu ideea nicasianã a „închiderii
ca deschidere“, urmãrindu-se

prin filtrul celorlalte volume filiaþiile poetice, lesne de identificat
fiind, de departe, cea a prozaismului sorescian ce a dat naºtere
unei epopei de familie. Nu mai
puþin importantã rãmâne moºtenirea poeziei lui Cristian Popescu care se situeazã, mai degrabã,
sub semnul experimentului literar, veritabilul motor al literaturii
de la cumpãna dintre milenii.
Ce este în definitiv metafora
„arlechinadei tragice“? Tot ceea
ce „îl distinge [pe Cristian Popescu] ºi de optzeciºti, ºi de nouãzeciºti. Optzeciºtii nu resimt dureros fatalitatea artificiului, nouãzeciºtii, cei mai mulþi, nu au conºtiinþa mecanismelor poetice. În plus,
Cristian Popescu, precum toþi
marii poeþi, este demiurgul unui
univers poetic recognoscibil ºi
inconfundabil.“ Arlechinada tragicã este o carte ce articuleazã
excelent o poeticã individualã ºi
surprinde atmosfera aparte a grupului coagulat în jurul cenaclului
coordonat de pe poziþii temperate
de Mircea Martin.
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entru a înþelege bine
esenþa iubirii trebuie sã
pornim de la mitul androginului, al celor douã jumãtãþi
predestinate la o eternã cãutare.
De aceea, Mircea Eliade, în eseul
sãu Mitul Reintegrãrii, spunea cã
dragostea profundã ºi adevãratã
este o „nostalgie a androginismului”. Mitul androginului a fost valorificat din plin de Platon ºi poate cã nu existã paginã mai strãlucitoare despre iubire, în toatã literatura ºi filosofia universalã, decât nemuritorul dialog Banchetul,
în care marele filosof ne relateazã
cum a fost iniþiat în tainele dragostei magistrul sãu, Socrate de
o enigmaticã femeie, Diotima din
Mantineea, preoteasã la un templu grecesc ºi care va deveni, mai
târziu, idealul clasic al frumuseþii
eline, fiind celebratã ºi de Hölderlin în celebrul sãu volum de versuri: Farmecele Diotimei. Dupã
Diotima, care dãdea cea mai magistralã definiþie a dragostei din
câte au fost date vreodatã, iubirea este o „scarã la cer”, cu infinite trepte, de la cea mai de jos, a
iubirii comune, obºteºti, pânã la
cea mai de sus, a iubirii faþã de
Dumnezeu, pe care Spinoza o va
numi „amor Dei intelectuallis”,
dupã o formulã consacratã.
Ce fel de iubire este cea din
romanul intitulat cum nu se poate mai simplu Povestea unei iubiri, apãrut recent, la finele anului trecut, la Editura Aius (2015),
în excelente condiþii grafice, purtând semnãtura distinsei profesoare craiovene Elena Roicu
Bucºa, hispanistã ºi traducãtoare? Este acea specie de iubire pe
care o putem numi „amor intelectuallis”, fãrã acea conotaþie misticã binecunoscutã conferitã de
filosoful panteist, pentru cã protagoniºtii acestui roman sunt doi
intelectuali veritabili, care discutã cãrþi ºi autori, comenteazã literaturã, publicã articole ºi îºi scriu
versuri. În acest caz, cultura stimuleazã iubirea, devine o adevã-

Ion Þuculescu - Câmp albastru

P

n MARIA DINU

cum am devenit nihilist…

ecturi

ªtefan Bolea, Caietul psihopatului, Editura HergBenet, Bucureºti, 2015

P

entru cei familiarizaþi cu
volumele anterioare
aparþinând lui ªtefan
Bolea, direcþia în care se îndreaptã nihilismul sãu ºi formula poeticã ce l-au consacrat reprezintã
mereu un prilej de curiozitate.
Dupã Antizeu (2014), volum de
versuri animat de un anarhism
gotico-vitalist, odatã cu Caietul
Roxanei ºi alte jurnale (2013) ºi
Caietul psihopatului (2015), deºi
autorul recurge în continuare la
un discurs autoreferenþial, centrat pe propria subiectivitãþi, de
data aceasta, se întoarce asupra
„originilor” nihilismului, ale momentelor sale de început. Caietul psihopatului (a se citi, deci,
Caietul tânãrului nihilist) surprinde, sub forma unor însemnãri
diaristice, angoasele, dezgustul,
revolta unui tânãr cu sentimentul genialitãþii ºi al neaderenþei la
restul comunitãþii insipide, din
care fac parte inclusiv profesorii
ºi colegii de clasã.
Având în vedere aceastã „regresie” cãtre începuturi, am putea plasa volumul sub semnul
arcanei nenumerotate din tarot
sau arcana 0, a Nebunului, arhetip al cunoaºterii de sine, dar ºi al
sfidãrii aparenþelor ºi ieºirii din
orice tipare. Cã nebunia e una
asumatã ºi stimulatã, nu doar o
simplã interfaþã la contactul cu
exteriorul, ne-o dovedeºte un
poem datat ºi intitulat 14 aprilie
(Baia Mare) – scris deci în „luna
pãcãlelilor”–în care regãsim trimiteri explicite la o astfel de stare: „0 – that’s my symbol. De ieri/
viaþa ºi eu/ reprezentãm/ un cuplu finit. Am sãrbãtorit îndrãgos-

tirea împreunã cu primul certificat de nebun. Cisterna existenþialã te înfundã în formalism ºi ridicolul acapareazã tot ce-i mai bun
în tine.” Pofta distructivã proiecteazã scenarii de crimã în masã,
dar sãvârºite de un cãlãu stilat,
abil în a executa dansuri mortale
cu toporul în mânã, ca într-un ritual, ºi, pe deasupra, modest, încât ne lasã impresia cã urmeazã
etapele unei etici proprii a asasinatului: „Ascute-þi/ Cu bun simþ/
Toporu/ Exerseazã dansul/ Fã
salturi mortale/ Bucurã-te modest/ La fiecare/ Decapitare”,
(Cãlãul).
Discursul este detensionat,
totuºi, de ironie ºi chiar autoironie care ne fac sã ne întrebãm cât
de în serios se ia acest autor cu
simþul propriei genialitãþi: „Lumea se împarte în tâmpiþi ºi în ipo-

criþi. Ca de obicei, trebuie sã-mi
scuz excepþionalitatea.”, citim în
textul 14 aprilie (Baia Mare). În
alt text, aflãm cã ironia sa este, de
fapt, o moºtenire ereditarã, al cãrei mecanism aproape cã e conceptualizat de autor: „Bunica mea
– unul dintre maeºtrii ironiei caustice. Ea presupune mereu ironia
ca scop, nu þine seama de formã,
stã la pândã sã nu fie înºelatã. Ea
foloseºte ezitãrile sau jumãtãþile
sale de mãsurã pentru a te paraliza printr-un avertisment riguros,
care trezeºte în tine o ipocrizie
sacrã, dublatã de furia refulãrii.
Ea pune graniþe ºi instituie legi.
Este asemenea unui rege, suntem
mereu într-un rãzboi burlesc – dar
are mereu respectul meu. Toþi cei
din jur spun cã o moºtenesc –
este o dozã de adevãr în asta.”,
(ora de francezã).Evident, nu ne-

ar mira dacã autorul ar gãsi
„urme” nihiliste ºi la alþi strãmoºi
de-ai sãi.
Volumul e strãbãtut ºi de imaginea Roxanei, muza sau antimuza care l-a rãscolit pe autor în
adolescenþã ºi cãruia îi este dedicat Caietul cu acelaºi nume
apãrut în 2013. Iubirea sa neîmpãrtãºitã este, bineînþeles,încã
un motiv de suferinþã ºi frustrare, devenind o realitate interioarã omniprezentã, absorbitã de un
fond oricum tulburat: „Sunt –
încã– îndrãgostit de Roxana.
Ceea ce este irelevant. Prima dragoste ratatã mã va însoþi toatã
viaþa ca un cadavru ascuns sub
pat. […] Roxana existã, nu pot
s-o neg – e realitatea unui coºmar. Dar nu are importanþã, acum
ºtiu: de fiecare datã când voi fi
absorbit de atmosfera neagrã a

unei camere, de timpul vid, sã
conºtientizez, clipã de clipã, dublul retras – nu voi fi singur.” Absenþa se transformã în prezenþã
sau e la mijloc o exagerare a autorului care se cufundã cu voluptate în propriile suferinþe? În orice caz, erosul – atât cât existã
sau nu – îºi are ºi el contribuþia la
conturarea profilului nihilist, cu
trãsãturi parþial înnãscute, parþial dobândite precum în teoriile
deterministe.

Horia Bernea - Deal primãvara

istoria Belgiei în benzi desenate

E

ste suficientã o singurã vizitã în Belgia ca sãþi dai seama cât de
adânc este implantatã banda desenatã în spiritul naþional al belgienilor.
La Bruxelles, aproape la fiecare colþ de stradã, dai peste câte o
uriaºã frescã muralã reproducând
personaje celebre din mitologia
celei de-a noua arte, belgiene ºi
europene. Pe bulevardul Anspach, care se continuã cu bulevardul Lemonnier, sunt 7-8 librãrii de benzi desenate, la fiecare
sutã de metri. ªi acestea sunt doar
câteva dintre cele câteva zeci de
librãrii specializate din Bruxelles
ºi peste o sutã la nivelul þãrii.
La Charleroi, dacã te plimbi
prin centrul oraºului, poþi sã te
fotografiezi lângã statuile monumentale ale unor personaje BD
cunoscute precum Marsupilami,
Lucky Luke, Bill ºi Boule, Spirou
ºi Fantasio. Cobori la metrou, dai
peste fresce panoramice cu numeroase alte personaje.
Staþiunea balnearã Middelker-
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ke organizeazã din 1997 un festival de benzi desenate. La fiecare
ediþie este inauguratã statuia
unui alt personaj celebru din BD
– 17 pânã acum!
La Bruxelles statuia giganticã
a lui Gaston Lagaffe indicã drumul spre Centrul Belgian al Benzii Desenate – unul dintre cele
mai mari ºi mai frecventate muzee de profil din lume (200,000
vizitatori anual!).
Peste drum de acest muzeu este
cel consacrat autorului Marc Sleen. Iar aproape de Gare Centrale,
deci în centrul Bruxelles-ului, se
pot vizita alte douã muzee: Maison de la BD, cu excepþionale expoziþii de planºe originale ºi
MOOF – Muzeul figurinelor originale din benzi desenate.
În fine, în orãºelul universitar
Louvain-la-Neuve poate fi vizitat
Muzeul Hergé, dedicat creatorului lui Tintin, cel mai celebru personaj de benzi desenate din lume,
cunoscut ºi la noi deoarece 20 de
albume cu aventurile sale au fost
traduse în româneºte.

Aceastã recunoaºtere oficialã a celei de-a noua arte este datoratã faptului cã în Belgia existã
cea mai mare „producþie de BD”
pe cap de locuitor, ºi asta nu de
ieri, de azi, ci de la începutul secolului XX. În aceastã þarã existã
trei dintre cele mai mari edituri BD
din lume: Lombard, Dupuis ºi
Casterman. Ele au publicat, ºi
continuã sã o facã, zeci de mii de
albume de benzi desenate, tipãrite în zeci de milioane de exemplare. Iar Dupuis ºi Lombard au editat douã dintre cele mai longevive reviste sãptãmânale de benzi
desenate din lume: Tintin (19461993) ºi Spirou (fondatã în 1938
continuã sã aparã ºi azi).
Iatã de ce nu trebuie sã ne mirãm cã în Belgia a fost editat volumul L‘Histoire de la Belgique
au fil de la BD, scris de Pierre
Stephany ºi apãrut la editura Versant Sud în 2005.
Regatul Belgiei are o istorie
scurtã (nici 200 de ani) dar foarte
densã, servind de nenumãrate ori
ca subiect, sau ca decor, în ban-
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da desenatã belgianã.
Aºa cã istoricul ºi jurnalistul
Pierre Stephany atunci când a
decis sã scrie o (nouã) istorie a
þãrii sale, s-a gândit s-o ilustreze
nu cu reproduceri de documente
istorice, pergamente, picturi sau
gravuri de epocã, ci cu extrase
din benzile desenate create de
unii dintre cei peste 700 de autori
belgieni de benzi desenate.

A rezultat o carte serioasã,
bine documentatã din punct de
vedere istoric, dar ilustratã întrun mod neconformist, cu desene
artistice, dar ºi ele de asemenea
bine documentate.
Volumul L‘Historie de Belgique au fil de la BD a apãrut în
cadrul colecþiei „Au fil de la BD”,
coordonattã de Jean Auquier, directorul Centrului Belgian al Benzii desenate. La aceeaºi editurã a
mai apãrut L‘Histoire de l‘aviation au fil de la BD precum ºi
ghidurile turistice Bruxelles
dans la BD ºi Bruges et Damme
dans la BD.
Nu mai încape îndoialã, Belgia
este regatul benzilor desenate!

n Dodo Niþã
Notã. Volumul Istoria Belgiei
în benzi desenate a fost trimis pe
adresa redacþiei de cãtre Ambasada Regatului Belgiei la Bucureºti, cãreia îi mulþumim ºi pe
aceastã cale.

ª

erban Andrei Mazilu (n.
1983) a debutat în 2013
în Statele Unite cu
remarcabilul roman Crux
(publicat la Wheelman Press),
scris într-o englezã limpede, cursivã, flawless. ªi-a completat trilogia Angellove cu nuvelele Magic Madness ºi Limbo. Faptul, cã
autorul stãpâneºte engleza la un
nivel excepþional, i-a contrariat pe
unii din membrii fanzin-ului autohton care, probabil complexaþi
de claritatea ºi energia romanului american, i-au prezis un destin minor în literatura românã.
Iatã cã s-au înºelat, Mazilu dovedind cã îºi poate exploata inconºtientul creativ la un nivel
maxim ºi în limba sa maternã.
Prefaþatorul sãu, cunoscutul
prozator Oliviu Crâznic, atrage
atenþia asupra (neo)romantismului lui ªerban (manifestat prin
melancolia nervalianã, prin dezechilibrul interior al protagoniºtilor ºi prin dinamismul sãu exacerbat), ºi asupra tendinþei sale de a
plãsmui anti-eroi. Romantismul
autorului nu mai trebuie demonstrat – aici autorul poate fi comparat cu E. A. Poe, E. T. A. Hoffmann sau A. Chamisso. De multe ori, urmãrind-i scriitura, ai impresia cã „vezi” un fragment din
Faust-ul lui Gounod, din Forþa
destinului lui Verdi sau din uvertura Romeo ºi Julieta de Ceaikovski. Spun „vezi” (ºi nu „auzi”)
pentru cã proza sa fantasy are un
patetism aparte ºi un caracter
exhibiþionist (un fel de „in your
face, MF!”), ce oscileazã între ie-
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(est)etica asasinului
remiada wertherianã ºi cultul individului al lui Carlyle. Dar mai
ales anti-eroismul lui Mazilu mi
se pare un semn de progres în
literatura fantasy autohtonã. Urmându-i pe unii din reprezentanþii cei mai de seamã ai post-romantismului (Maupassant, cel
din Horla, Villiers de l’Isle Adam,
cel din Povestiri crude ºi nu numai, Arthur Machen, R. L. Stevenson), Mazilu face conjuncþia
dintre fantasy ºi postmodernism,
trademark-ul sãu fiind ironia (ºi
anume, o ironie virulentã, cinicã,
flamboaiantã ºi uneori disturbing). Romantismul (ºi jalea lui
spectacularã) ºi ironia (care dinamiteazã toatã scenografia tradiþionalã) intrã în contradicþie:
din tensiunea aceasta, din aceastã écartèlement se naºte proza
sa, totodatã rich ºi ambiguã, excesivã ºi explozivã, (uneori) melodramaticã ºi narcisistã.
Aendo, personajul principal al
romanului, adept al zeului mortuar Thanos, pare o personificare (ne amintim: simultan romanticã ºi postmodernã) a arhetipului
Umbrei, o idealizare a tipului asasinului. „Aendo însã nu ezitase
o clipã – cumva, purtând din nou
cu el instrumentele letale, se ºtia
fiind mai periculos decât orice
monstru, real sau închipuit, ce ar
fi hãlãduit prin acele dãrâmãturi.”
(109) Un filosof contemporan
sugera cã nu puterea conteazã,
ci sentimentul cã o posedãm: aºadar, ne putem simþi empowered
prin Aendo. O mostrã a stilului

lui Andrei o gãsim în urmãtorul
pasaj, în care autorul dezvãluie
simbioza dintra Aendo ºi Thanos, pastiºând povestea „full of
sound and fury” intonatã de
Macbeth: „Întreaga lui existenþã
pãrea irealã, ca o poveste parcã
intenþionat absurdã, scrisã de
mâna zeului nebun ºi generos
presãratã cu mai multe tragedii
decât putea un simplu om sã tolereze înainte de a-ºi pierde iremediabil minþile; Aendo privise
Moartea în ochi ºi El îl privise
înapoi prin ochii altora atât de des
încât pãrea ceva normal. Dar nimic din tot ce i se întâmplase
vreodatã nu era ºi nu mai putea fi
considerat obiºnuit, creierul cedând finalmente insistenþei cu
care distopicul acum îi cãlca în
picioare rãmãºiþa de echilibru
mintal” (41). Observaþi stilul au-

sã învãþãm o limbã strãinã
prin tehnici dramatice
pe faptul cã orice strategie trebuie sã porneascã în primul rând
de la nevoile elevilor, iar lecþiile
presupun ieºirea din ºablonul
exerciþiilor standard, astfel încât
sã motiveze cu adevãrat elevii.
Punctul forte al lucrãrii se regãseºte în cea de a treia parte-cea
care ºi ocupã de fapt aproape jumãtate din întregul volum – însumând o amplã varietate de
exemple de lecþii pentru diferite

niveluri de pregãtire, folosinduse tehnici dramatice. Modelele de
lecþii conþin exemple de dramatizare amuzante sau incitante, precum interpretarea scenicã a unei
poezii de dragoste („Love in Brooklyn”), punerea în scenã a audierii martorilor în cazul unei crime sau a unui furt dintr-o camerã
de hotel.
Aºa cum observã ºi autoarea,
existã puncte slabe ºi în cazul lecþiilor dramatizate, cum ar fi faptul
cã subiectele pentru jocuri de rol
ar putea fi prea dificile pentru nivelul de cunoºtinþe al elevilor –
întrucât volumul se adreseazã
profesorilor de gimnaziu – sau
producerea de momente prea zgomotoase în cadrul lecþiilor, astfel

încât comunicarea mesajelor are
de suferit. Însã dacã profesorul
ºtie sã îºi adapteze situaþiile dramatice la grupele de elevi, folosirea jocului de rol este mai mult
decât binevenitã. Personal, mi-aº
fi dorit ca exemplele sã se adreseze ºi elevilor de liceu, ceea ce ar
oferi o ºi mai largã varietate de
modele care se pot folosi, dar
multe dintre subiectele propuse
pot fi folosite pentru anii mai mari.
Recomand lucrarea Adelinei Dumitru drept o abordare de predare
a limbii engleze modernã ºi creativã, pe care o vor aprecia atât profesorii, cât ºi elevii.

n Eleanor Mircea

Ion Þuculescu - Peisaj la Mangalia

L

ucrarea Adelinei Dumitru, „Teaching English
through Drama”, apãrutã la Editura Aius, este câºtigãtoarea concursului de proiecte
editoriale de la Administraþia Fondului Cultural Naþional (AFCN)
din anul 2014 ºi se adreseazã în
special profesorilor de limba englezã care doresc sã îºi perfecþioneze tehnicile de predare folosind metode inovatoare ºi atractive pentru elevi. Pornind de la
ideea cã adoptarea de roluri ºi
actoria fac parte din natura umanã ºi reprezintã fenomene sociale pe care orice elev trebuie sã fie
capabil sã ºi le însuºeascã („Role
playing and pretending is natu-

ral and essential to the all round
development of students and a
powerful educational opportunity is missed if children do not
have an opportunity to experience it”), autoarea propune un demers complex de familiarizare a
profesorilor de limba englezã cu
tehnicile dramatice care pot fi folosite la clasã, amintind ºi de faptul cã ele sunt utilizate în cadrul
unei discipline de predare distincte în Marea Britanie, datoritã eficacitãþii lor. Acestea sunt modalitãþi prin care învãþarea unei limbi
strãine devine mai accesibilã, implicând elevii nu individual, ci ca
grup, pentru a se adapta mai uºor
la situaþiile de comunicare.
Volumul este structurat în trei
pãrþi, fiecare dintre acestea fiind
axate pe o problematicã specificã. Partea întâi conþine o structurã teoreticã, analizând necesitatea folosirii tehnicilor dramatice ca variantã creativã de învãþare la orele de limba englezã din
diferite perspective ºi parcurgând o inventariere a acestora.
Cea de a doua parte este rezervatã abordãrii metodologice, întrucât orice demers de folosire a
unor tehnici didactice noi trebuie vãzut prin prisma unei strategii de cercetare pentru a se observa randamentul acestor tehnici. Sunt aduse în discuþie cele
mai importante elemente ale actului didactic, punându-se accent

toreferenþial, autoironia indusã
de adjectivul „distopic”.
Aºa-numita simbiozã dintre
personificarea umbrei ºi temeiul
ei (amintind de analogia AtmanBrahman în cheie nihilistã) reiese din alt pasaj: „Dar era mai mult
de-atât: cu fiecare loviturã letalã,
Aendo se simþea din ce în ce mai
puternic, dar ºi mai flãmând, iar
actul uciderii în sine îi construia
cu grijã ºi atenþie o dependenþã
perverse … [C]umva, fãrã sã ºtie,
Aendo satisfãcuse apetitul straniu al Morþii, iar zeul, mulþumit
de mercenarul sãu, se lãfãia în
abisurile cosmosului.” (138) Poate suntem cu toþii avatarii unor
zei (sau demoni): important este
sã stabilim la momentul oportun
cont(r)actul! Continuând analogia dintre Atman care se identificã cu Brahman, a sinelui particularizat care prin theosis devine
Dumnezeu, ajungem la un extras
decisiv, în care Aendo vede esenþa existenþei, amintind de momentul din Matrix în care Neo
vede codul din care este compus
realitatea. Pe marginea acestui
fragment, am putea spune, odatã
cu Cioran, cã lumea este compusã între cunoscãtori ºi ignoranþi,
între treziþi ºi adormiþi: „Aendo
aterizã silenþios, dar realizã cã nu
se putea miºca – sufletele pe care
tocmai i le oferise lui Thanos
umpluserã vidul lacom din el ºi,
precum un experiment genetic
ajuns la maturitate, un foc negru
îl mistui pe dinãuntru, schimbându-l în altceva. Vedea clar, în lu-

mina portocalie a lãmpilor, dar nu
prin ochi muritori, ci prin cei ai
zeului nebun. Vedea esenþa realitãþii, atomii de energie ai spiritelor ºi, prin graniþa neobturatã de
limita omului obiºnuit, dincolo se
suprapunea cu aici.” (139-140)
La fel ca la S. Kierkegaard sau
la Oscar Wilde, care lega estetismul de un anume demonism, asasinul iniþiat al lui Mazilu nu este
strãin de fiorul estetic: „ Asasinul nu-ºi putea stãpâni sentimentul inexplicabil de satisfacþie
pe care-l simþea atunci când potãile sale induceau o fricã supremã în victime; nu se simþea vinovat, dar nici nu era strãbãtut deun fior sadic, ci era acea mulþumire a artistului trecând o ultimã
perie peste o sculpturã perfectã,
retuºul final adãugat unei picturi
sau punctul din urmã ce încheia
o povestire reuºitã.” (272) Continuând paralela cu gânditorul
danez, am putea spune cã autorului român îi izbuteºte o stranie
intersectare a stadiilor estetic ºi
religios, evitând eticul sau pilula
de moralinã, dispreþuitã de Nietzsche. Totuºi aceastã transgresiune a eticului este doar aparentã, pentru cã la fel ca alte personaje nihiliste din istoria literaturii
(de pildã aidoma lui Bazarov),
Aendo ascunde o anume eticã,
un foc în care binele ºi rãul ard
retorta sinelui, chiar dacã aceasta aparþine Ordinului Asasinilor:
nichts ist wahr, alles erlaubt.
ªerban Andrei Mazilu, mixând
(dupã reþeta dezvãluitã) romantismul cu postmodenismul, a creat un personaj deopotrivã profund ºi veridic, cu un suflet medieval ºi o privire contemporanã,
un antierou luminat cu rãdãcini
într-un Unterwelt arhetipal.
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ecturi

ªerban Andrei Mazilu, Anotimpul pumnalelor, pref. de Oliviu Crâznic, Crux Publishing,
Bucureºti, 2015.

ecturi

Î

nainte de a începe lectura
Caietului Roxanei de ªtefan Bolea, eram convinsã
cã ceea ce urma sã citesc erau
însemnãrile documentate din
perspectiva unei femei ce poartã
acelaºi prenume ca ºi mine. Primul jurnal nu este însã al Roxanei, ci despre Roxana. Volumul
de faþã cuprinde trei jurnale ale
aceluiaºi tânãr, întrerupte de câte
un intermezzo ºi încadrate de un
epilog ºi un prolog, structura,
alãturi de alte elemente de compoziþie ale textului, ducându-mã
cu gândul la o Fugã (ºi aici mã
refer la genul muzical). Ritmul alert
ce alterneazã cu cel molatic, episoadele „roxanice” rare la început, a cãror pondere creºte treptat, intensificându-se spre finalul jurnalului Roxanei, îl apropie
de ritmul Tangoului morþii al lui
Paul Celan. Tema, contrasubiectul (linia pe care continuã vocea
narativã dupã expunerea subiectului) ºi interludiul (ce derivã din
temã sau din contrasubiect, clarificând anumite aspecte între diferitele pãrþi ale expunerii temei)
sunt componente ale Fugii care
se regãsesc în jurnalul de faþã.
ªtefan, un adolescent în vârstã de 16 ani, ale cãrui experienþe
de viaþã stau sub semnul nihilismului nietzschean ºi al pesimismului, se îndrãgosteºte aparent
iremediabil de Roxana, aceastã sirenã care îi ademeneºte pe tinerii
din jurul sãu pentru a-i duce la
pierzanie („Roxana este nãscutã
seducãtoare”, p. 41). ªtefan suferã de ceea ce Émile Durkheim numeºte „anomie”, o deconectare a
unui individ de la interacþiunea cu
societatea, dezinteresul faþã de
întreþinerea unor relaþii sociale
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nihil(ism) sine Roxana

cordiale cu cei ce îl înconjoarã,
toate acestea ducând la dezintegrarea fragilei identitãþi sociale pe
care individul crede cã ºi-a formato. Izolarea adolescentului ªtefan
se produce din cauza dezamãgirilor adolescentine pe care acesta
le suferã în speþã din pricina Roxanei. Este vorba despre ciocnirea dintre standardele individuale ºi standardele impuse de cãtre
societate, acel Über-Ich (SupraEu) sau Unterbewusste (Subconºtient) despre care vorbea Freud.
El ilustreazã tipul adolescentului
întrucâtva ratat, cu o gândire logico-matematicã ancoratã în filosofie, ce se reflectã în rãzvrãtirea
sa ºi respingerea existenþei unui

Dumnezeu, pe care de multe ori îl
huleºte ori îl plaseazã alãturi de
diavol. În ciuda haosului aparent,
în viaþa sa existã ordine, iar acest
lucru este ilustrat de cãtre încadrarea temporalã exactã, însemnãrile din primul jurnal începând pe
22 aprilie 1996 ºi încheindu-se pe
22 martie 1997 (conform Teoriei
haosului, enunþatã de cãtre Edward Lorenz).
Cel de-al doilea jurnal se concentreazã tot în jurul unei femei,
al cãrei nume este, de aceastã
datã, Hilda, surprinzând experienþele aceluiaºi ªtefan, însã la
vârsta de 23 de ani. Spre deosebire de adolescenþã, studentul
ªtefan îºi trãieºte pentru o scurtã perioadã iubirea pentru Hilda,
chiar dacã doar la nivel instinctual. Este cuprins ºi acum de deznãdejde, fiindcã aceasta din urmã
nu îi împãrtãºeºte sentimentele,
coborând iarãºi în Neantul pe
care îl cunoscuse din cauza iubirii pentru Roxana: „se auzi din
Neant: Welcome back! We’ve
missed you...” (p. 130), însã renunþând la a-ºi mai organiza programul în funcþie de posibilele
activitãþi cu Hilda (aºa cum proceda cu Roxana) ºi la gândurile
suicidale. Siguranþa de sine pe
care o afiºeazã, infatuarea, narcisismul sunt doar o mascã a fragilitãþii reale care îl caracterizeazã,
aflându-se on the edge. Un Raskolnikov al lui Dostoievski, care,

la fel ca ºi el, era un student foarte inteligent, însã nu foarte popular în rândul celorlalþi colegi.
Pendulând între beatitudine ºi
deznãdejde, tânãrul ªtefan trece
îngrijorãtor de repede de la stãri
euforice („I’m so happy: it’s like
her love is perfect and completes
my whole life” - p. 119 sau „mã
simt prea bine/ îmi lipseºte fundamentul acela de shit, self-pity ºi
insatisfacþie” - p. 117) la cele de
suferinþã („nu ºtiu dacã Hilda mã
iubeºte, nici dacã mã va iubi - thus
I despair ” - p. 126 ori „acum câteva minute a avut loc decesul nostru/ ºi iatã sunt mort ºi râd ºi-mi
vine sã dãrâm o casã, o lume mãcar”, „dying is more terrifying than
actual death” - p. 129), trãind întrun infern aproape dantesc (Bilet
din iad în Intermezzo). El refuzã
apropierea, este un om al periferiei, preferând o poziþie marginalã
care i-ar înlesni o evadare facilã;
nu este sub nicio formã un om al
mulþimilor, al anonimitãþii, ci unul
al dezintegrãrii în propriul sine, ce
trãieºte pentru împlinirea inconºtientã a principiului psihanalitic
al Nirvanei, însã este propriul sãu
duºman (un exemplu ar fi scena în
care încearcã sã o cucereascã pe
Roxana, vorbind cu ea despre
moarte). Lecturile sale sunt cele
ce îl modeleazã ºi sprijinã procesul de individuaþie: Nietzsche,
Lautreamont, Cioran, Descartes
(„sufãr, deci exist; tremur, deci
exist; mi-e groazã, deci ºtiu cã

exist” - p. 89), Aristotel, ªestov,
Fondane, Heidegger, Deleuze etc.
Cel de-al treilea jurnal este cel
despre Elie, alãturi de care se bucurã, la fel ca ºi în cazul Hildei, de
o iubire mai degrabã ce porneºte
de la satisfacerea instinctelor, nu
a sentimentelor. Întâmplãrile în
care aceasta este prezentã sunt
rare, ªtefan cel în vârstã de 25 de
ani acum, axându-se pe descrierea evenimentelor ce þin de viaþa
sa profesionalã, unde se pot identifica amãnunte din viaþa lui ªtefan Bolea autorul, ceea ce ne face
sã ne întrebãm cât din aceastã
carte este, de fapt, ficþiune.
ªtefan este prins între ceea ce
Sigmund Freud numea Eros (instinctul pentru viaþã) ºi Thanatos (înclinaþia oamenilor cãtre situaþii periculoase, care le-ar putea pricinui distrugerea ori aduce chiar moartea), vãzând moartea ca pe un catharsis.
Seria de trei jurnale, ce trãdeazã faptul cã ªtefan Bolea este ºi
poet, precum ºi un iubitor al muzicii rock ºi clasice, pe care o aminteºte la fiecare pas, se încheie cu
un Epilog redactat în stilul Celor
zece porunci: „Iubeºte-te pe tine
însuþi”, „Sã nu furi. Dacã îþi trebuie ceva, împrumutã-l” etc. Anexele la cele trei jurnale din volum
cuprind poeme din volumele publicate anterior de cãtre autor,
precum ºi citate reprezentative
din diverse opere literare.
ªtefan Bolea îndrãzneºte sã
facã public ceea ce, poate, mulþi
doresc sã pãstreze în intimitate,
tribulaþiile adolescenþilor în faþa
unei iubiri neîmplinite fiind sfâºietoare ºi având caracter modelator pentru personalitatea viitorului adult.

n ELIZA VOINEA

glamour, crime pasionale ºi un scriitor
care manipuleazã

Paulo Coelho, Învingãtorul
este întotdeauna singur, Humanitas Fiction 2008.

P

aulo Coelho, scriitor
brazilian, cunoscut
pentru romanul Alchimistul, alege un traseu diferit faþã
de stilul operelor sale precedente, odatã cu publicarea cãrþii Învingãtorul este întotdeauna singur. El dã la o parte inserþiile despre spiritism ºi misticism, pãstrând doar interesul pentru analiza sinelui ºi sensul vieþii. Cartea
debuteazã cu o descriere succintã a autorului menitã sã aducã
dramatism, însã unul artificial,
ceea ce dã romanului impresia de
best seller comercial: „24 de ore
în culisele celebritãþii. Un portret
necruþãtor al timpului nostru.”
Aceastã introducere în acþiunea
cãrþii te face sã te gândeºti, mai
degrabã, dacã o temã atât de glamouroasã poate crea fundamentul unui roman reuºit. Ulterior,
descoperi cã nu tema este principalul vinovat, ci modul cliºeic ºi
dramatizant al dezvoltãrii ei, pe
care autorul însuºi alege sã îl prezinte. În contextul „strãlucitorului” festival de la Cannes, pe parcursul a 24 de ore, sunt puse în
scenã vieþile a patru personaje
principale, a cãror destin pare a fi
desprins dintr-o telenovelã ce
înlãnþuie o serie de evenimente
cât mai dramatice, siropoase ºi
hiperbolizante în genul unui subiect de tabloid. Igor Malev ºi Ewa,
fosta lui soþie, sunt protagoniºtii
unei drame romantice, iubire neîmpãrtãºitã, de unde nu pot lipsi,
bineînþeles, psihoza, urmãrirea ºi,
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pentru un sfârºit ”glorios”, crima. Hamid, un magnat al modei
ºi actualul soþ al Ewei, este iniþial
condus de intenþii bune, dar se
degradeazã ulterior, odatã cu propriul destin, ieºind din scena luxului, fiind ucis de Igor în numele
iubirii. Ultimul personaj principal
este Gabriela, o tânãrã convinsã
cã faima o poate face fericitã, celebritatea fiind suprema împlinire. Ea este cruþatã de la o soartã
nedreaptã, gãsindu-ºi echilibrul
în micile bucurii ale vieþii. Gabriela este un arhetip al protagoniºtilor lui Coelho, care pune în luminã întoarcerea cãtre sine, comuniunea cu universul, pacea interioarã fiind un fel de laitmotiv
al operelor sale.
La aceastã abordare cliºeicã ºi
siropoasã, se adaugã viziunea
prea moralizatoare a lui Coelho,
care manipuleazã cititorii în direcþia doritã. O dovadã cã autorul
procedeazã astfel sunt cele câteva pagini premergãtoare primului capitol. Acestea sunt alocate
notelor personale ºi textelor religioase, ce dau impresia cã naturaleþea folosirii lor este fireascã,
orice roman cu un subiect atât
de casant trebuind sã debuteze
cu o rugãciune sau un citat din
Biblie. Începând cu ora 3:17 a.m.,
fiecare capitol prezintã un anumit moment din ziua în care crima, depresia, sentimentele exaltante sunt prezentate secþionat
în viaþa fiecãrui personaj. Acþiunea se complicã în momentul în
care drumurile lor ajung într-un

punct comun ºi încep sã se influenþete reciproc. Statutul de persoanã publicã este pus la colþ de
Coelho, cãci acesta este cel care
aduce nimicnicie în vieþile oamenilor, îi seacã de esenþa vitalã, în
timp ce persoanele în cauzã vor
doar sã ducã o viaþã obiºnuitã,
nicidecum sã mai îndure chinul
la care, aparent, nu ele s-au supus. Astfel, autorul creioneazã
portretul celebritãþilor ca al unor
persoane constrânse de împrejurãri, private de drepturile elementare, niºte marginalizaþi ai sorþii
ce ajung sã fie oripilaþi de propria persoanã. Modul cliºeic în
care hiperbolizeazã dramele ºi
nedreptãþile îndurate de cercul
select venit la Cannes manipuleazã perspectiva cititorilor, lãsându-i închiºi în clasicele prejudecãþi despre monden.
Alãturi de acest aspect al cãrþii, vine portretizarea criminalului
în serie, Igor Malev, care asemeni
lui Jack Spintecãtorul, gãseºte
modalitatea perfectã de a scãpa.
Acest individ de neatins, cu vaste cunoºtinþe în criminlogie, ajunge sã sãvârºeascã trei crime în
aceeaºi zi, distrugând lumi în numele iubirii pentru fosta soþie.
Sentimentul creat de aceastã
multitudine de evenimente neobiºnuite este unul surescitant, ce
te face sã îþi doreºti sã afli mai
repede deznodãmântul patetismului luxos ambalat. Însuºi autorul spune: „...pentru cã e sigur
cã paºii pe care-i face acum, în
ziua asta care parcã nu mai are
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sfârºit...” ºi, într-adevãr, este o zi
ce pare sã nu se mai sfârºeascã,
dându-i o notã de film în care efectele speciale devin deranjante ºi
obositoare. Din cauza faptelor
sãvârºite de Igor, soarta Cannesului va avea de suferit. Astfel,
autorul extrapoleazã ºi mai tare
grandoarea acþiunii: „Dar Cannes
va continua sã moarã încet; vor
sã se întoarcã la vremurile de altãdatã, însã e imposibil. Noul
Babilon va fi distrus. Sodoma
vremurilor moderne va fi ºtearsã
de pe hartã.” Comparând oraºul
francez cu Babilonul ºi Sodoma,
te întrebi dacã nu cumva Coelho
este nostalgic ºi tânjeºte dupã
clasica sa abordare misticã ºi spiritualã, uºor scoasã din contextul de faþã.
Pânã în finalul romanului, autorul reuºeºte sã ne facã sã înþelegem cã lumea celebritãþilor este
un univers obscur, un fel de
Triunghiul Bermudelor, în care,
odatã intrat, umanitatea ºi sentimentele îþi sunt anulate. Repetivitatea acestul cliºeu te face sã
susþii, infleunþat de perspectiva
lui Coelho, cã nu te vei atinge
niciodatã de nebuloasa glamour-ului: „Nu existã prieteni, ci
numai interese. Nu existã umanitate, numai maºinãrii înnebunite
care trec peste cadavre pânã ce
reuºesc sã ajungã acolo unde-ºi
doresc sau se opresc într-un
stâlp.”
Spre deosebire de alte opere
ale sale, aici, personajul negativ
triumfã, fãrã a primi aparent nici-

un fel de mântuire spiritualã. În
comparaþie cu romanul sãu anterior, Zahir, personajele nu stârnesc fascinaþie, nu sunt puse
într-o luminã favorabilã ºi nu sunt
exploatate pãrþile umane, sensibile ºi pline de puritate ale sinelui. Aparent, în Învingãtorul este
întotdeauna singur , personajele servesc drept model negativ,
nefiind ridicate pe un piedestal,
în afarã de cel al luxului.
Stilul este cel tipic pentru Coelho, lipsit de podoabe, concis,
însã pe alocuri presãrat cu unele
metafore tipice literaturii de duzinã. O particularitate a acestui roman este felul în care sunt împãrþite capitolele, fapt ce poate fi,
iniþial, dificil de urmãrit. Stilul colocvial dã cursivitate scrierii ºi o
face comprehensibilã, fiind în
aceeaºi notã cu tematica ºi subiectul abordate.

editarea poeziilor
alese ale lui Iuliu
Cezar Sãvescu

n Cristina Gelep

George Popescu „Caligrafia
Silenciosa”- trad. Marco Lucchesi, editura Rocco, Rio de
Janeiro, Brazilia, editie bilingvã
(româno- portughezã), 2015

D

acã poeþii acuzã rezistenþa criticilor ºi o predilecþie specialã a
acestora de a îi plasa în (de altminteri foarte onorabilul) salonul
refuzaþilor, nu e mai puþin adevãrat cã nici pentru criticii care îndrãznesc sã aspire la identitatea
de poet lucrurile nu stau pe roze.
Poeþii (ba chiar ºi confraþii criticilor, criticii înºiºi, ca într-un sinedriu cârtitor al negãrii) vor (re)clama cã a scrie e altã treabã decât a
zdrãngãni harnaºamentul critic,
cã trebuie antrenat în efortul acesta biografii sordide, vor aduce în
sprijinul scepticismului lor argumentul contingenþei poetice (de
care criticul contaminat fatal de
raþionalitate nu ar mai fi capabil,
fiind impotent pentru o trãire directã, dincolo de manierele culturale pe care de altfel el ar trebui
sã le depisteze – capcane mortale - mai profesionist ca nimeni altul) ºi aºa mai departe. Cam aºa
stau lucrurile cu cei mai mulþi dintre scriitorii care lucreazã pe mai
multe registre stilistice – instrumentul critic le rãmâne lipit de
destin ca marca de scrisoare ºi le
va fiind fatal.
Într-o situaþie asemãnãtoare
se aflã ºi George Popescu, universitar modern, distins italienist,
critic, traducãtor, editor: a trebuit
ca un personaj cultural de talia
lui Marco Lucchesi (un prieten
al sãu ºi al limbii române) sã îi
editeze un excelent volum de poezie pentru ca atenþia asupra
acestui nou chip poetic sã fie cu
totul autenticã ºi tulburãtoare.
George Popescu a debutat încã
din tinereþe cu poezie, a fost redactor în echipa Sorescu al revistei Ramuri; din confidenþele
sale literare, din atitudinea faþã
de Limbã (vorba lui Lucian Blaga, care avea o atenþie lucidã în
materie: „Ce are sã zicã Limba?
Cum am sã mã uit în ochii ei?”)

este limpede cã nu a încetat sã
fie niciodatã poet, cã vocaþia sa
contingentã ºi creatoare se raporteazã în continuare la aceastã teribilã necesitate a trãirilor ºi expresiei poetice, pe care roba criticã pare a o fi acoperit.
Cã avem de-a face cu un poet
aflat la maturitate – ºtiam, ba chiar
eºti înclinat sã suspectezi extracþia din ºcoala asta profesionistã
a unor manierisme de care poezia
momentului nostru istorico-literar nu duce lipsã nicidecum.
Nu este aºa: sub bagheta lui
Marco Lucchesi, poemele lui
George Popescu sunã clar ºi limpede, de o puritate pe care erudiþia ºi pozitivitatea criticului nu le
va fi acoperit de opacitate. Semnificaþiile secunde, bagajul simbolic, încãrcãtura metafizicã sunt
fireºti ºi necãutate ºi reprezintã
mai degrabã un prea-plin plastic
al trãirilor poetice contingente, iar
notaþiile erudite sunt neinhibate
ºi se simt la locul lor – aceastã
familiaritate, deopotrivã confesivã, uneori inocentã ca o luminã
de cleºtar, reprezintã poate unul
dintre cele mai puternice atu-uri
ale lui George Popescu ca poet.
Iatã de pildã în „Cuþitul nemilos ºi grijile mecanice”, expresia
exemplificã solemnitate ºi semnificaþie macedonskianã: „cuþitul
nemilos a tãiat zile ºi nopþi”
„adânc, pânã la os”, ” pânã în prundul fiinþei uitate” , în timp ce pe o
„colinã gravidã de roze” , „Domnul zace ºi el strivit de grijile mecanice”. Temele grele sunt soluþionate plastic cu uimitoare simplitate: deºi solemnã, moartea nu este
despuiatã deconstructivist de
gravitate, dar e pusã sã semnifice
la trãsãturile cotidianului: ea se
întreþese cu acesta, „vine ºi pleacã/însã sub mâna care întinde chipuri grele/pe pânza ca o mare fãrã
margini/ nu va gãsi nici un nume”.
„vine ºi pleacã însã uneori/pleacã
uneori rãmâne aici la noi/sã ne iscodeascã despre una alta/cine se
mai plânge prin vecini/cine nu ºia plãtit impozitul pe profitul/vietii
asteia de tot rahatul” (Moartea
vine ºi pleacã).

ecturi

E

diþia Iuliu Cezar Sãvescu intitulatã Poezii ale
se, îngrijitã ºi prefaþatã
de ªtefan Bolea, apãrutã la Editura Aius, 2015, are merite deosebite, datoritã autorului, care a
selectat foarte bine poemele, a
realizat o cronologie ºi aduce o
interpretare originalã, bine gânditã, atent alcãtuitã, scoþând la
ivealã specificul poeziei lui Sãvescu.
Studiul sãu introductiv este
realizat cu rigoare, face referire la
cadrul istoric ºi cultural al vremii
ºi la figurile importante pe plan
european din punct de vedere
cultural. Se observã aceeaºi precizie, acelaºi spirit atent ºi rafinat
al prefaþatorului, pe care l-am
observat ºi în studiul sãu dedicat existenþialismului, Existenþialismul astãzi. Astfel, gustul ºi
preocuparea pentru mai multe arii
de interes (studii critice, filosofie, poezie, literaturã) este permanent vizibilã.Mai aproape de prezent, de înþelegrea ºi gustul cititorului contemporan, prefaþatorul reuºeºte o revitalizare a operei bazatã pe un fundament real,
specificul nihilist al poemelor lui
Sãvescu.
În acelaºi timp, este ºi o reinterpretare pentru cã existã ºi câþiva autori care s-au aplecat mai
serios asupra operei lui Sãvescu: „O necesarã restitutio au
efectuat Ion Popescu-Sireteanu
ºi Lucian Chiºu în reuºita lor ediþie de Scrieri din 1984, dar de la
editarea ei (ºi de la ultimele ecouri
despre poetul brãilean) a trecut
mai mult de o generaþie, iar respectivul opus nu mai este nici
accesibil, nici cunoscut.”
Dintre criticii ºi istoricii literari
care s-au exprimat în pagini mai
ample sau mai restrânse asupra
operei ºi vieþii lui Sãvescu, exceptându-i pe cei doi autori despre care am vorbit, îi putem
aminti în ordinea selectivã a Referinþelor critice ale volumului
despre care vorbim pe: N. Davidescu, Perpessicius, Nicolae Iorga, G. Cãlinescu, D. Karnabatt,
Mircea Anghelescu, Constantin
Ciopraga, Margareta Dolinescu,
Zina Molcuþ, Mircea Scarlat, Vladimir Streinu, Florin Faifer, Nicolae
Manolescu. Un rol important îl are
D. Karnabatt, acesta în studiul,
Boema de altãdatã, dã informaþii
preþioase despre viaþa, opera ºi
epoca lui Iuliu Cezar Sãvescu.
Acestã selecþie de poeme a
„pelerinului fãrã credinþã”, sintagmã ilustrativã pentru Sãvescu, care dã ºi titlul prefeþei, face
cunoscut un poet inedit „aflat la
confluenþa dintre romantism, parnasianism ºi simbolism”. Se pune
accent pe valorificarea „existenþei tragice”, care dã naºtere ºi sintegmei de „poet damnat”, iar în
relaþie cu poezia este sintetizatã
„conjuncþia dintre nihilism ºi demonism”, cu puternice accente
pe latura obscurã, sumbrã a existenþei.

Fãcând o scurtã trecere în revistã a ideilor anterioare exprimate despre Sãvescu, se pot reþine
impresia de reconstituire a cotidianului cu puternice degajãri ce
þin de inconºtient, sensibilitatea
exacerbatã ºi „dezorientarea esteticã” (N. Davidescu), impresia
generalã de haos ce poate fi valorificatã creator. De aici ºi reproºul lipsei unei direcþii clare ºi gustul pentru banalitate ºi platitudini.
Cu toate acestea, ceea ce este
remarcabil este noua luminã în
care ªtefan Bolea îl pune pe acest
poet, capacitatea sa de a-l redescoperi conform unor ingenioase
teme. Prima este cea a complexului Satan, iar cea de-a doua se
referã la instinctul morþii. Teme
atent si subtil analizate în prefaþa
volumului (prima temã se divide
în trei forme, iar cea de-a doua
are în vedere: destrudo-ul freudian).
Cu alte cuvinte, prin aceste
etape observãm meritul lui ªtefan Bolea, capacitatea sa de a
ordona, de a da o coerenþã acestui univers aparent haotic, de a-l
pune într-o matcã a discursului
clar ºi coerent ºi al ideilor bine
alese ºi care se susþin. Deºi acoperã ºi bibliografia anterioarã,
maniera de expunere este criticã
ºi selectivã, prefaþatorul nu se
lasã sedus de un verdict sau de
altul, ci gãseste o soluþionare
proprie, în acord cu o nouã grilã
de lecturã.

arta de a muri
ºi scrierea
silenþioasã

Ion Þuculescu - Nuanþe de aramã la Balcic

ªtefan Bolea, Poezii alese/
Iuliu Cezar Sãvescu, Ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de ªtefan Bolea,
Craiova, Aius, 2015.

n HORIA DULVAC

Din punct de vedere structural, volumul e împãrþit în douã
secþiuni: Caligrafia Silenciosa si
Ars Moriendi, ca douã emisfere
ale aceluiaºi cap. Ars moriendi
(Arta de a muri) este la fel de
densã din punct de vedere simbolic ca prima parte, Caligrafia
silenþioasã, ambele fiind purtãtoarele unei încãrcãturi metafizice grele, puse în valoare cu ºtiinþã ºi profesionalism de editor.
Chiar dacã dimensiunile faustice
se acutizeazã (ca de pildã în
„Marginea se revoltã”, unde în
circum-ul în care „îngerii fragezi”
„cu aripi de maci” sunt actanþii
luptei de gladiator care construieºte cotidianul ºi identitatea zile
- un simplu „relief accidental”),
poemele din partea a doua se
menþin în câmpul aceleiaºi liniºti
oarecum paradoxale a împãcãrii
ºi a echilibrelor principiilor (în
„Adormirea semnului” iarba strãbate un teritoriu al „inocenþei fãrã
hotar”; distanþarea ºi controlul
aproape pozitiv al suflului liric din
„Arderea de unghi” sunt compensate de entuziasmul „calendarelor însângerate” ºi „sãrbãtaorea dezastrului” – care e una a
prolificitãþii ºi libertãþii – din poemul „Sãrbãtoarea dezastrului”,
º.a.m.d.)
Aceastã bicefalitate a volumului, respectiv împãrþirea sa puternic semnificativã în cele douã
emisfere, Caligrafia silenþioasã
ºi Arta de a muri, dimpreunã cu
aºezarea în paginã a poemelor tip
oglindã, faþã în faþã, jumãtate din
paginã în portughezã ºi jumãtate
în limba românã, dar ºi echilibrul
de care vorbeam din substanþa
poemelor însele, la care se adaugã acurateþea stilisticã a versurilor, claritatea ºi limpezimea lor,
uºurinþa de invidiat cu care discursul poetic se plimbã în universul marilor teme poetice, firesc ºi
fãrã complexe, fac din cartea de
poeme „Caligrafia Silenciosa”
o ediþie de mare rafinament, iar
din George Popescu un scriitor
care se cere acut reevaluat în ceea
ce nu a încetat sã fie niciodatã identitatea sa de poet.
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n MIHAELA VELEA

dealuri ºi
câmpii…

r te

Erwin Kessler/ Dealuri ºi cîmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Bernea - antropogeografii atavice,
Muzeul de Artã Craiova (3 noiembrie 2015- 6 martie 2016)1

O

datã cu realizarea proiectului de la Craiova,
criticii criticului Erwin
Kessler au avut ocazia sã se relanseze în dezbaterea unui caz
ce pãrea demult clasat: Kessler
vs. Bernea ºi, fãrã îndoialã, articolul cu pricina: Casa plinã (III),
stocat în arhiva Revistei 22, a
adunat din nou destule vizualizãri online. Expoziþia anunþatã
drept cel mai important eveniment al anului la Muzeul de Artã
Craiova, ºi catalogul2 ce a însoþit-o, sunt rezultatele unui proiect laborios care aratã, o datã în
plus, cã Erwin Kessler ºtie sã
scoatã din zona de confort o
audienþã ce se simte perfect în
largul ei în faþa unei abordãri de
tip monografic.
Titlul, în sine: Dealuri ºi cîmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Bernea - antropogeografii atavice
- venind firesc în succesiunea
titlurilor sonore cu care ne-a obiº-

nuit autorul – cu o construcþie
voit oximoronicã, conþine dozajul potrivit de umor ºi academism, menit sã zgândãre curiozitatea. Exact atâta sare ºi piper cât
sã nu-þi ardã limba, dar sã te facã
sã simþi mai bine gustul festinului. Încã din primele pagini, Erwin Kessler explicã: Dealuri ºi
cîmpii... „trateazã un motiv, o
perioadã, ºi doi artiºti - reþeta
idealã pentru o cercetare neutrã,
seacã, pentru încã o contribuþie
bibliograficã de impact ºcolar,
care sã punã în evidenþã tablouri
frumoase ºi artiºti geniali spre
satisfacþia reciprocã a creatorilor ºi exegeþilor”. Un scurt citat,
din care reiese clar provocarea:
caracterul contondent al stilului
kessler, ce nu se dezminte nici
de astã datã, semn cã autorului
tot nu-i dau târcoale interpretãrile domoale ºi comode.
Miza acestui demers teoretic
ºi a expoziþiei deopotrivã, este
aceea de a-i observa pe cei doi
artiºti, luând ca reper contextul
cultural, istoric, dar mai ales politic, al perioadei în care au creat,
ºi mai precis, anul 1965. Atunci
se deschisese „Expoziþia retrospectivã Ion Þuculescu”, la 2 ani
dupã moartea artistului, eveniment cu impact major, luând în

considerare atât momentul istoric în care a fost realizatã, cât ºi a
conþinutului pe care îl propunea.
În acelaºi an a avut loc ºi prima
expoziþie personalã Horia Bernea,
care prezenta publicului peisajele de la Poiana Mãrului, ce aveau
sã rãmânã un punct de referinþã
în creaþia artistului. Pornind de la
anul 1965, Erwin Kessler analizezã felul în care ideea de artã
naþionalã, deplin încurajatã de
puterea comunistã ºi îmbrãþiºatã
deopotrivã de cãtre artiºti ºi public, s-a transformat într-o formulã de succes, care a cãpãtat funcþii nebãnuite, devenind din manipulatã, manipulatoare. Reacþia
veritabil artisticã la acest tip de
ideologie nivelatoare ºi aflatã
într-un nesesizat rãspãr cu ea, o
reprezintã peisajele „neconforme” ale celor doi artiºti; astfel peisajul, gen cuminte ºi bine tolerat,
a putut sã „fenteze” vigilenþa regimului, devenind progresist ºi
chiar combativ.
Dacã Þuculescu a fost mereu
apreciat pentru viziunea folcloricã, care pãrea sã se încadreze
perfect în mainstream-ul momentului, Kessler delimiteazã clar
opera lui, de ºabloanele rigide ale
specificului naþional. Mai mult,
el avanseazã ideea cã asocierea

n VIOREL PÎRLIGRAS

eroi de hârtie,
pretexte istorice

F

ãrã îndoialã, cel mai remarcabil eveniment din
viaþa benzii desenate
româneºti din ultimii doi ani rãmâne colecþia „Relaþii ceho-române în banda desenatã”. Iniþiatã de Ambasada Republicii
Cehe la Bucureºti ºi editatã de
Jumãtatea Plinã, cuprinde un set
de opt volume, din care, dupã
ºtiinþa mea, au apãrut doar ºase
pânã în prezent. Ele oglindesc
câteva momente din istoria comunã a celor douã þãri ºi, pe lângã importanþa educaþionalã, au
meritul de a evidenþia capacitatea creativ-artisticã a unor tineri

16

autori români de benzi desenate. Judecând dupã producþia autohtonã, destul de limitatã, a
acestui gen, faptul devine ºi mai
lãudabil. Iar sprijinul financiar
venit din partea unui important
organism economic de pe piaþa
noastrã – CEZ România – este
un exemplu de interacþiune culturalã normalã, care ar trebui imitat de toate firmele active.
Începând cu acest articol, ne
vom ocupa pe larg de toate titlurile apãrute.

ga ºi vin sã-ºi petreacã concediul de varã în România anului
1968, fiind surprinse departe de
casã de invadarea Cehoslovaciei de cãtre trupele sovietice, nu
cade nici în capcana didacticã a
relatãrii unui episod istoric astãzi mai puþin cunoscut (dar câtã
istorie mai este cunoscutã astãzi?!), nici în nota dramaticã a
acelor zile. „Mickey pe Dunãre”

„Mickey pe Dunãre”

D

in punctul meu de vedere, cel mai reuºit
volum de pânã acum.
Povestea, momentul istoric,
umorul, informaþia, grafismul îºi
dau întâlnire cu emoþia degajatã
în cele 68 de pagini, o performanþã rar întâlnitã în istoria benzii
desenate româneºti.
Secenariul este semnat de
Alexandru Berceanu, aflat la prima sa experienþã BD, deºi, ca regizor, are deja în spate 20 de piese montate pe diversele scene
ale teatrelor din þarã, iar cititorii
Mozaicului în cunosc dupã succesul sãu cu caragieleanul „D’ale carnavalului”, pus pe scena
naþionalului craiovean în 2012.
Experienþa sa teatralã se resimte
ºi conceperea scenariului. Povestea celor douã familii cehe
care trãiesc Primãvara de la Pra-
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Ion Þuculescu - Frunze de zãpadã

operei sale cu directivele de partid în domeniul artei, chiar dacã
i-a adus o intensã mediatizare ºi
chiar participarea la „Bienala de
la Veneþia”, a provocat daune
ireparabile în ceea ce priveºte
receptarea lui Þuculescu pe piaþa de artã internaþionalã.
Revenind la importanþa anului 1965, Horia Bernea este situat, dacã nu în descendenþa lui
Þuculescu, cel puþin într-o zonã
de influenþã care, chiar dacã nu
este asumatã de cãtre artist, este
observabilã în perioada imediat
urmãtoare debutului. Bernea nu
îºi exerseazã lecþiile însuºite ºi
nici nu îºi speculeazã talentul
înãscut. La el, peisajul depãºeºte simpla idee de reprezentare
meºteºugãrescã, „dealul nu e
pãºunism sau motiv peisagis-

tic”, dealul ºi peisajul devin experienþã ºi trãire superioarã, o
modalitate de depãºire a canonului prin chiar exercitarea ºi
exorcizarea acestuia. Sunt evidenþiate preocupãrile progresiste ale artistului, precum ºi ecoul
pe care opera lui l-a lãsat în istoria artei româneºti, prin încãrcãtura sprititualã pe care aceasta a
transmis-o, atât înainte cât ºi
dupã 1990. Este observabil faptul cã, odatã cu aceastã nouã
abordare a lui Bernea, Erwin Kessler nu cautã o posturã reconciliantã vis-à-vis de articolulul dedicat expoziþiei Horia Bernea
„Real time” de la MNAC, ci argumenteazã cu probe solide ideea cã Bernea nu poate fi asimilat
în nici un fel conceptualismului.

BeDemania
urmãreºte evoluþia unui copil –
Pavel –, un fan al popularului
personaj al lui Walt Disney, iar
figurina pe care tatãl sãu i-o cumpãrã de la un Comturist din România, cu un preþ pipãrat, devine punctul central al volumului,
„personajul” suferind peripeþii
multiple, fiind salvat aproape cu
preþul vieþii ºi devenind, peste
ani, ºtafeta încredinþatã unei noi
generaþii de copii. Mickey este
mai mult decât simbolul libertãþii, este aspiraþia spre o lume eliberatã de teroarea sovieticã –
vezi visul lui Pavel cu Mickey
care, folosind flautul fermecat,
scoate ºobolanii din Praga. In-

teresantã este prezentarea reformelor lui Alexandre Dubcek ºi
cum se insinueazã ele în mentalul omului de rând, dar ºi imaginea României, în contextul istoric al acelor ani, o þarã care pare
a fi un mic Occident pentru restul
lagãrului de Est – în Bucureºti
se gãseºte Coca Cola, litoralul
este un adevãrat Miami Beach
autohton, cu hoteluri de lux, localuri cu animatoare sumar îmbrãcate ºi petreceri nocturne.
Românii sunt prezentaþi a fi ospitalieri ºi omenoºi, punând la
dispoziþia refugiaþilor tabere de
cazare sau gospodãriile personale. Umorul este prezent în sec-

1

Expoziþia a prezentat o selecþie de lucrãri I. Þuculescu ºi covoare
olteneºti – donaþia Maria Þuculescu, din patrimoniul Muzeului de
Artã Craiova, alãturi de lucrãri
H.Bernea ºi I.Þuculescu din Colecþia Fundaþiei MARe
2
Erwin Kessler/ Dealuri ºi cîmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Berneaantropogeografii atavice, Editura
Vellant, Bucureºti, 2015

venþe antologice, precum vioara uitatã în echiparea maºinii,
ghidul român ºi suedezele, reacþia taximetristului faþã de ruºi sau
tanchiºtii invadatori veniþi sã
cearã apã la o casã din provincie
în care toþi refugiaþii se ascund
sub un pat.
Cristian Dârstar este autorul
desenelor ºi, aflat la primul proiect de o asemenea complexitate, se descurcã excelent, reuºind
sã redea atmosfera acelor ani,
fãrã a-i fi trãit cu adevãrat, în acest
sens remarcabile fiind scenele cu
Ceauºescu, vizita la fabrica de
Pepsi sau seara de la Melody
Bar, cu Margareta Pâslaru, defilarea tancurilor pe sub Arcul de
Triumf la 23 August, dar ºi scenele de mulþime din Praga ocupatã. Micile scãpãri, precum
panoul de afiºaj cu Municipiul
Bucureºti aºezat nu transversal,
ci paralel cu drumul sau taxiurile
cu barã deasupra, pe model american, sunt doar de naturã conceptualã.
O notã specialã pentru editarea volumului în cernealã albastru-închis, sugerând o atmosferã de vechime. Volumul are copertã caºeratã pe carton, fapt ce
îi dã alura unui adevãrat album,
dar formatul mic, A5, nu este cel
tradiþional benzilor desenate
pentru a pune în valoare grafismul. ªi conceptul copertei este
unul neobiºnuit lumii BD, abstractizarea mascând mai degrabã decât evidenþiind un roman grafic. Observaþiile din urmã
sunt valabile ºi pentru celelalte
volume ale seriei, dar calitatea
poveºtilor primeazã, aºa cã nu e
de mirare cã mai mulþi cititori au
clasat colecþia în topul lecturilor
pe anul tecut.

cronica stagiunii Europa (III)
– concertele 10,11,12,13 –

Z

iua Culturii Naþionale
(15 ianuarie) a fost de
dicatã, cum era de aºteptat, României; concertul orchestrei Filarmonicii „Oltenia”
fiind dirijat de Mihnea Ignat, una
dintre cele mai înzestrate baghete ale þãrii, aflat în plin proces de
acumulare a unui repertoriu tot
mai divers.

concertul pentru trompetã, dincolo de „stridenþa” unor sonoritãþi moderne, poate fi socotit o
partiturã „digerabilã”, în sensul
în care instrumentul solist performeazã, iar discursul oscileazã
între frenezia „nevroticã” ºi melancolia tempo-urilor lente. Solistul, Per Ivarsson, este un magician al trompetei: „zburdã” cu

„adãugiri” de naturã dinamicã, vizând o anumitã subliniere a consistenþei sonore, în special în
momentele de tutti concluzive.

D

in Portugalia au onorat Stagiunea Europa
doi artiºti de frunte:
dirijorul Rui Pinheiro ºi clarinetistul Carlos Alves, ambii repre-

gonistului – un maestru desãvârºit al clarinetului – în Simfonia
lui ªostakovici, dirijorul a fost „la
el acasã”, a subliniat liniile de
forþã, de amplitudine sonorã, orchestra alãturându-i-se în edificarea unor piscuri expresive „tãioase”, bine articulate, de o voiciune „ameþitoare” (ritmuri sincopate).

O

Dirijorul Mihnea Ignat ºi violonistul Liviu Prunaru

Programul propus a cuprins
douã lucrãri din creaþia româneascã – Preludiu la unison din
Suita nr.1 de George Enescu ºi
Ceasuri III pentru orchestrã de
Doina Rotaru - ºi alte douã din
repertoriul universal consacrat:
Simfonia nr. 36 „Linz” de Mozart
ºi Concertul pentru vioarã de
Beethoven, acest din urmã opus,
prezentat cu concursul violonistului Liviu Prunaru, un veritabil
maestru al arcuºului; apreciem
calitatea tonului viorii sale (Stradivarius) ºi dezinvoltura, uºurinþa fireascã cu care ºtie sã clãdeascã discursuri sonore de fascinantã „dulceaþã” a expresiei ºi
comunicãrii, de o naturaleþe ºi
simplitate dezarmante. Mihnea
Ignat a ºtiut sã imprime rigoare
ºi implicare afectivã membrilor
ansamblului simfonic craiovean,
conferind „bãtrânelor” pagini de
partiturã (Mozart – Beethoven)
autenticitatea, originalitatea ºi
graþia „traseelor” clasicizante.

C

oncertul dedicat Suediei a cupris douã lucrãri semnate de compozitori din aceastã þarã: Rapsodia suedezã nr. 1 de Hugo Alfvén
ºi „Podul”, concertul nr. 1 pentru trompetã ºi orchestrã de Rolf
Martinsson, partituri inspirate
din folclor; Rapsodia a sunat în
cel mai pur stil „straussian”, bucurându-se de succes, pe când

searã mai puþin realizatã din punct de vedere interpretativ a
fost cea dedicatã Danemarcei,
acest fapt datorându-se exclusiv
dirijoarei Maria Badstue, aflatã
într-o dispoziþie uºor „obositã”.
Propunându-ºi un program mult
prea consistent pentru disponibilitatea sa la efort, dirijoarea a
parcurs un traseu repertorial
„zig-zagat”: „Noapte ºi trompete” de Hans Abrahamsen, partea a II-a din Simfonia nr. 1 de
Carl Nielsen, „Cântecele copiilor
morþi de Gustav Mahler ºi Simfonia fantasticã de Berlioz, ca
urmare, dificil de pus „în pagi-

Dirijorul Rui Pinheiro ºi clarinetistul Carlos Alves

nonºalanþã printre „pericolele”,
la tot pasul, ale concertului, izbutind „suiºuri” ºi „salturi” spectaculoase pe linia unui desen
melodic „insuportabil” de greu,
de o covârºitoare problematicã
tehnicã. Dirijorul Thord Svedlund a condus Simfonicul craiovean de o manierã ce a impresionat: este clar ºi expresiv, ca
gesticã, comunicã eficient cu
orchestra. Simfonia destinului de
Beethoven, poate cea mai cunoscutã din întreaga literaturã a genului, a cãpãtat, în accepþiunea
dirijorului, un conþinut expresiv
gândit prin prisma tradiþiei ºi prin
Mezzosoprana Andrea Pellegrini ºi dirijoara Maria Badstue
(foto: Daniel Guþã)

Solistul Per Ivarsson ºi dirijorul Thord Svedlund

zentând generaþia de vârf; întrun program ce a cuprins douã
opusuri semnate de compozitorii portughezi – Francisco de
Lacerda (Almourol) ºi Mário Laginha (Concertul pentru clarinet) - ºi o lucrare amplã din creaþia lui Dmitri ªostakovici (Simfonia nr. 10), dirijorul oaspete a izbutit sã „dinamizeze” ansamblul
craiovean, conferindu-i o „stare” de conlucrare beneficã în
ceea ce priveºte discursul de
consistenþã ºi expresie rar întâlnite. Dacã în lucrarea concertantã portughezã am admirat, îndeosebi, evoluþia solisticã a prota-

nã”. Dacã în primele trei lucrãri
am putut sã „desluºim” bunele
intenþii ale dirijoarei, în schimb
în monumentala Simfonie fantasticã, la rândul ei, frecvent cântatã pe scenele de concert, demersul dirijoral a fost „umbrit” de o
mai puþin clarã concepþie interpretativã, aproximaþia predominând în gestica sa. În schimb,
prestaþia mezzosopranei Andrea
Pellegrini a fost de înaltã facturã
artisticã, melodica mahlerianã
gãsind în ea o interpretã de cea
mai autenticã expresie, cu oaze
de nostalgie ºi mister.
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Volumul Dealuri ºi cîmpii...
este completat de o ineditã postfaþã semnatã de Cãtãlin Davidescu, care reconfigureazã un veridic tablou al perioadei, urmãrind
ecourile creaþiei lui Þuculescu în
conºtiinþa generaþiei sale. Aceastã documentare asupra caietului
de impresii al Retrospectivei din
1965, de la Sala Dalles, constituie un memento necesar, scoþând
în evidenþã simulacrul de receptare esteticã, caracteristic unei
perioade în care publicului i se
refuzase timp de decenii accesul
la arta veritabilã.
Dealuri ºi câmpii... are multe
ingrediente pentru a rãmâne un
reper. Dupã închiderea expoziþiei
rãmâne un catalog consistent,
bine documentat ºi calibrat, care
nu ºi-a propus sã omagieze, ci
sã se concentreze asupra unor
aspecte cel mai adesea omise din
analize, situând creaþia acestora
în raport cu comandamentele
politice ale epocii. Dealuri ºi
cîmpii pune alãturi doi artiºti a
cãror apropiere pãrea imposibilã, creeazã un spaþiu deschis
dezbaterilor ºi reconsiderãrilor,
anunþând o micã operaþie de corecþie: istoria artei româneºti nu
se mai poate prezenta ca un mediu aseptic, necontaminat de istoria trãitã.

o viziune post-structuralistã
asupra descântecului românesc
Ioana Repciuc, Poetica descântecului românesc, Colecþia
Clio. Seria Anthropos, Editura
Aius, Craiova, 2014.

L

ucrarea cercetãtoarei
Ioana Repciuc se individualizeazã în spaþiul
academic românesc printr-o abordare profundã, comparativã, a
descântecului românesc cu spaþiul mult mai amplu al culturii occidentale, dar þinând cont ºi de
influenþele orientale, propunându-ne o viziune post-structuralistã asupra acestuia. În Prefaþa
realizatã de Sanda Golopenþia se
subliniazã importanþa perspectivei
alease de Ioana Repciuc, asupra
poeticii descântecului românesc.
Structura lucrãrii rãspunde
printr-o organizare formalizatã,
problematicii poeticii descântecului românesc. Deschizându-se
printr-o introducere în care se
subliniazã „inseparabilitatea” dintre „limbaj” ºi „realitatea extraverbalã cãreia textul magic i se adreseazã” (p. 9), lucrarea impresioneazã printr-o argumentaþie în
cascadã ce porneºte de la O poeticã a textului magic, Act verbal
ºi semn cultural ºi ajunge la
Structuri lirice, narative ºi dramatice în descântecele româneºti, Poetica spaþiului, Poetica Timpului în descântecele româneºti, Funcþia textualã a
acestora, Poetica hierofaniei,
concluzionând spre final despre
ideile forþã ale demersului sãu
ºtiinþific.
O Bibliografie detaliatã însoþeºte volumul, bibliografie pe care
Ioana Repciuc ºtie sã o utilizeze
eficient în argumentaþiile sale. O
datã cu fixarea unor repere ale
cercetãrii contemporane a fenomenului magic, autoarea subliniazã în Introducere faptul cã
„Textul folcloric trebuie sã beneficieze de atenþia acordatã simultan structurii sale interne ºi circumstanþelor extraverbale care-l
înconjoarã, adicã a textului ºi contextului sãu” (p.16).
În secþiunea Pentru o poeticã a textului magic, autoarea

aduce în discuþie problematica
tipologizãrii descântecelor, a unor
posibile poetici folclorice româneºti (a basmului, proverbului,
colindelor, descântecului). Propune, totodatã, perspective moderne (perspectiva bidimensionalã deductiv-inductivã) de investigare a poeticii unor categorii folclorice, în special cea a descântecelor româneºti. Depãºindu-se simpla perspectivã esteticã de cercetare a folclorului, se
ajunge la o investigare aprofundatã a „funcþiei magice ºi funcþiilor magicului”.
Capitolul trei propune o amplã discuþie despre Actul verbal
ºi semnele culturale ºi cuprinde
o dezbatere despre terminologia
referitoare la magia verbalã în
context european. Pornind de la
„cuplul de antonime cantare/ di(s)cantare” specific limbii române ºi limbii albaneze – „singurele
în care se poate atesta un sens
magic arhaic, de provenienþã etimologicã (din lat. canticum)” (p.
78), dupã cum sublinia Cãtãlina
Vãtãºescu – se ajunge la afirmaþia cã „înrudirea lexical a cântecului în sensul sãu principal actual, profan, cu cântecul având
sensul pierdut de incantaþie trimite la semantica profundã a ritului, efectul magic al eufoniei
verbale ºi al muzicalitãþii, acea
funcþie melodicã a descântecului românesc pe care am stabilito ca o particularitate a poeticii
acestui tip de text” (p.78). Actele
verbale ºi rolurile magice relevã importanþa descântecului ca
ºi comunicare verbalã între diferiþi actanþi – descântãtoare, beneficiarul, agentul malefic, agentul supranatural, la intersecþia
unor simboluri creºtine ºi precreºtine din imaginarul arhaic românesc. Prezenþa diferitelor antinomii magice – stânga vs dreapta, apã vs foc – au implicaþii simbolice asupra actului descântãrii.
Capitolul patru, Structuri lirice, narative ºi dramatice în
descântecele româneºti, deschide discuþia despre genurile ºi

speciile, despre categoriile folclorice româneºti ºi nu numai, autoarea considerând cã „structurile lirice, epice ºi dramatice existente în descântecele româneºti
sunt structuri funcþionale prin
excelenþã, ºi mai puþin rezultate
ale unor principii ordonatoare”
(p. 121), concluzionând cã se
poate vorbi despre „factura hibridã a compoziþiei textului incantatoriu” (p. 129).
Prezenþa historiolei în structura unor descântece aminteºte
de structura epicã a unor basme,
de exemplu de cãlãtoria iniþiaticã
a eroului. Se constatã, aºadar, o
puternicã legãturã între „realitatea ritului ºi ficþiunea historiolei,
dintre structura textului ºi contextul performativ al ritului, ºi a
unei ambiguitãþi a acesteia” (p.
129-130), dupã cum sublinia ºi
Haralampos Passalis în lucrarea
sa Myth and Greek Narrative
Charms: Analogy and Comparative Light (Russian Academy
of Science, Russian State University for the Humanities, Moscova, p. 43-49).
Poetica spaþiului ºi Poetica
timpului în descântecele româneºti, capitolul V, respectiv capitolul VI, aduc în prim plan o serie
de elemente ale imaginarului arhaic românesc în legãturã cu descântecele româneºti: „dincolo de
planul real, la nivelul ideal al textului magic, protagonistul descântecului sau performerul intratextual tinde sã ajungã într-un
spaþiu sacru, reliefat de câteva
repere, cum sunt: orientarea spre
rãsãrit, înãlþimea, în raport cu teritoriul pãrãsit, prezenþa apei sau/
ºi a vegetaþiei bogate, trãsãturi
liminale sau de trecere (graniþã,
drum, cale)” (144). Totodatã, se
subliniazã cã „toate aceste caracteristici, prezente în refracþia imaginarã a unor toponime biblice ºi,
deopotrivã originare în calitatea
spaþiilor ritual din creaþiile folclorice româneºti, au condus la
apariþia fenomenului de aculturaþie, realizat între textul profan
ºi el religios” (p. 144).

Horia Bernea - Deal la Poiana Mãrului
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Temporalitatea descântecelor
se caracterizeazã printr-o succesiune de secvenþe menite sã conducã spre vindecarea beneficiarului. Ciclicitatea zi-noapte, momentul trezirii, menþionarea „rãsãritului în formula iniþialã” (p.
185) sunt doar câteva trãsãturi ale
descântecelor româneºti. Se constatã, totodatã, anumite Personificãri ale intervalelor temporale (p. 203-208): „descântecele româneºti relevã mecanismul transformãrii zilelor sãptãmânii în divinitãþi benefice, cãrora descântãtorul li se adreseazã” (p. 203).
În ceea ce priveºte Funcþia
textualã a descântecelor româneºti, capitolul VII, se formuleazã drept o premisã a argumentaþiei faptul cã textul devine „un
mod de reprezentare a lumii.
Aceastã omologie esenþialã se
observã cu precãdere în discursul mitic, în cântec, rugãciune, iar
la nivel empiric, þesutul este o
activitate cosmogeneticã” (p.
222). Astfel, „textul magic are în
structura sa scheme poetice ºi
reþele de sensuri, amplasate în
scop magic în cadrul þesãturii
incantatorii” (p. 222). Funcþia textualã a descântecului induce o
anumitã ordine în haosul provocat de boalã, ea asigurã existenþa
unei „structuri ordonate” generatã de „anumite trãsãturi sintactice ale textului incantatoriu ºi de
preferinþã pentru enumeraþii ºi
repetiþii” (p. 222). Autoarea menþioneazã „principiul listei” pentru
a explica structura funcþionalã a
unor descântece „de fapt” sau
„de deochi”, în general cele „de
întors”, unde „din punct de vedere sintactic, listele respective
sunt înºiruiri de subordonate
condiþionale, în care este numit
prezumtivul fãptaº, urmate de regenta lor, în care este indicatã pedeapsa. Structura repetitivã este
similarã, de altfel, sintaxei din
codurile de legi” (p. 223).
„Structurile cauzale” sunt organizate fie regresiv, fie progresiv: „în contextual semanticii magice, seria regresivã are rol exorcizator, simulând dispariþia treptatã a unor agenþi malefici, iar
seria progresivã indicã puterea
descântãtorului, care îºi propune sã depãºeascã forþa maleficului cu o unitate”(p. 228).
Magia reordonãrii în descântecele româneºti se referã la
„refacerea perfecþiunii psiho-somatice a individului” prin „reordonarea structurii anatomice” (p.
259). În plan simbolic, se ordoneazã pãrþi ale fiinþei beneficiarului, se reface „simetria anatomicã” (p. 259).
Poetica hierofaniei, capitolul
al VIII-lea, debuteazã cu o discuþie asupra „spiritelor pãgâne ºi divinitãþilor creºtine”. Trecerea de
la pãgânism la creºtinism a lãsat
urme în mentalitarul arhaic în general, în descântecele româneºti
în particular. În diferite zone culturale, religia a influenþat imaginarul simbolic arhaic, existând,
totodatã, ºi supravieþuiri ale pãgânismului. Astfel, „Fecioara
Maria apare în textul folcloric
având calitãþi astrale. Descendenþa Împãrãtesei Raiului dintro serie întreagã de zeiþe ale fertilitãþii1 ºi asemãnarea sa din punct
de vedere a rolului sãu ritual cu

divinitãþi solare este probatã chiar
de literatura creºtinã” (p. 302).
Secþiunea Avatarii Sfântului
Sisinie aduce elemente noi în
analiza poeticii descântecelor,
„historiola aºazã faþã în faþã, de
cele mai multe ori, o entitate supremã a sacrului ºi una subordonatã acesteia. Dialogul dramatic
dintre acestea se încheie prin
identificarea modului de vindecare” (p. 304). O astfel de „punere în scenã a hierofaniei” (p. 304)
este întâlnitã ºi în cazul legendei
hagiografice a Sfântului Sisinie
(sau Sisoe). El pedepseºte ºi alungã Frigurile dupã ce le aflã numele „drãceºti”, „dupã un principiu magic foarte rãspândit al dominãrii prin cunoaºterea numelui”
(p. 305). Cãutarea demonului ºi
pedepsirea sa face parte dintr-o
structurã poeticã a descântecelor româneºti, expulzarea demonului într-un spaþiu extra-mundan, de asemenea.
Problematica variantelor textului descântecelor româneºti este
abordatã în secþiunea Întâlnirea
cu instanþele sacrului. Dialectica variantelor, „variaþia în textul
folcloric este una dintre cele mai
importante dovezi ale continuitãþii ºi ale capacitãþii de adaptare
a structurilor poetico-simbolice la
epoci ºi spaþii diverse, ea este o
garanþie a vitalitãþii folclorului”
(p. 319). Secþiunea analizeazã diferite motive, instanþe vindecãtoare, ce apar în structura de profunzime a decântecelor româneºti, dar ºi în descântecele din
diferite spaþii culturale.
Concluziile din finalul lucrãrii
stabilesc principalele repere ale
argumentaþiei autoarei. O bogatã bibliografie însoþeºte textul
lucrãrii, ce dovedeºte eficienþa cu
care aceasta a fost integratã discursului cercetãtoarei Ioana
Repciuc.
Lucrarea poate fi consideratã
un model de analizã a textului folcloric, în particular al descântecelor româneºti prin forþa de structurarea a argumentãrii, prin capacitatea de cuprindere a unui material bibliografic specific unor
diferite spaþii culturale, prin echilibrul metodologiei de cercetare
utilizate; un instrument de cercetare ce se impune prin rigurozitatea ºi originalitatea abordãrii.

n Gabriela Boangiu
1
Stephan Benko, The Virgin
Godess. Studies in the Pagan and
Christian Roots of Mariology, Lieden, New York, Köln, E.J. Brill.

n SVETLANA ALEKSIEVICH

rãzboiul nu are
chip de femeie
Omul este mai
mare decât
rãzboiul
(Din jurnalul
autoarei)
Milioane de morþi în zadar
Au strãbãtut cãrãrile în
întuneric...
Osip Mandelstam
1978 - 1985
Scriu o carte despre rãzboi...
Eu, cea cãreia nu îi plãcea sã
citescã volume de rãzboi, deºi, în
copilãria ºi în tinereþea mea, în
general, aceasta era lectura preferatã de toþi. Printre cei de aceeaºi vârstã ca ºi mine. Acest lucru nu era însã ceva surprinzãtor
– noi eram copiii victoriei. Copiii
învingãtorilor. Primul lucru pe
care mi-l amintesc eu despre rãzboi? Îmi aduc aminte de tristeþea
mea de copil printre cuvinte de
neînþeles ºi înspãimântãtoare. De
rãzboi se vorbea întotdeauna: la
ºcoalã ºi acasã, la nunþi ºi la botezuri, de sãrbãtori ºi la înmormântãri. Chiar ºi copiii vorbeau
despre el. Bãiatul vecinilor m-a
întrebat odatã: «Dar ce fac oamenii sub pãmânt? Cum trãiesc
ei acolo?» ªi nouã ne-ar fi plãcut
sã dezlegãm tainele rãzboiului.
ªi de-atunci am început sã mã
gândesc ºi eu la moarte... Nu am
încetat niciodatã sã mã gândesc
la ea, pentru mine ea a devenit
marea tainã a vieþii. Totul a fost
pentru noi începutul în acea lume
cumplitã ºi misterioasã. În familia noastrã, bunicul ucrainean, tatãl mamei mele, s-a prãpãdit pe
front ºi a fost îngropat undeva în
pãmânt unguresc, iar bunica bielorusã, mama tatãlui meu, a murit
de tifos la partizani, doi dintre fiii
sãi au fost în armatã ºi au dispãrut fãrã urmã în primele luni de
rãzboi, din trei s-a întors doar
unul. Tatãl meu. Pe unsprezece
dintre rudele mele îndepãrtate,
împreunã cu copiii lor, nemþii i-au
ars de vii - pe unii în casele lor, pe
alþii în biserica satului. Aºa a fost
în fiecare familie. La toþi.
Bãieþii din sat s-au jucat încã
multã vreme de-a «nemþii» ºi «ruºii». Strigau cuvinte în germanã:
«Hände hoch!», «Zurück!», «Hitler kaputt!».
Nu ºtiam lumea fãrã rãzboi,
lumea rãzboiului era singura lume
pe care o cunoºteam, iar oamenii
rãzboiului erau singurii oameni
cunoscuþi. Nici acum nu cunosc
o altã lume ºi alþi oameni. Oare or
fi existat ei vreodatã?
***
Satul copilãriei mele a fost,
dupã rãzboi, un sat de femei. De
muieri. Nu îmi amintesc de vreo
voce de bãrbat. Am rãmas doar
cu atât: despre rãzboi povestesc
femeile. Plâng. Cântã, de parcã ar
plânge.
În biblioteca ºcolii, jumãtate
dintre cãrþi era despre rãzboi. La
fel ºi în cea a satului ºi la cea raionalã, unde tata se ducea adesea

dupã cãrþi. Acum am rãspunsul –
de ce. Oare era din întâmplare?
Noi mereu ne aflam în rãzboi
sau ne pregãteam de luptã. Ne
aduceam aminte cum luptam.
Niciodatã nu am trãit în alt chip,
probabil, altfel nici nu ºtim. Nu
ne putem imagina cum sã trãim
altfel, acest lucru va trebui sã-l
învãþãm cândva pe parcursul
unor ani buni.
La ºcoalã ne-au învãþat sã iubim moartea. Scriam compuneri
despre cum ar vrea fiecare sã
moarã în numele... Visam... Dar pe
stradã se auzea altceva, care ne
atrãgea mai mult. Eu am fost multã vreme un om rupt de viaþã, pe
care realitatea îl înspãimânta ºi îl
atrãgea în egalã mãsurã. Lipsa de
experienþã mi-a dat curaj. Acum
mã gândesc: dacã aº fi fost mai
realistã, aº fi fost în stare sã mã
arunc într-o asemenea prãpastie?
Din ce cauzã s-au petrecut toate
acestea - din necunoaºtere? Sau
din cauza dorului de ducã? Cãci
existã un dor de ducã...
Am cãutat vreme îndelungatã... Cu ce cuvinte pot reda ceea
ce aud? Am cãutat genul care ar
corespunde modului în care eu
percep lumea, în ce fel o vãd ºi o
aud.
Odatã, mi-a cãzut în mânã cartea «Sunt dintr-un sat de foc».
A. Adamovici, I. Brîl, V. Kolesnic. Nu mai fusesem atât de tulburatã decât atunci când l-am citit pe Dostoievski. Iar aici - întâlneam o formã neobiºnuitã: romanul aduna glasurile vieþii înseºi.
Cele pe care le auzisem în copilãrie, cele care rãsunã acum pe stradã, acasã, în cafenea, în troleibuz.
Gata! Cercul s-a închis. Am gãsit, în sfârºit, ce cãutam. Ceea ce
am presimþit...
Alesi Adamovici a devenit
mentorul meu...
***
În doi ani, nu doar am întânit
atâþia oameni ºi am fãcut atâtea
însemnãri, cât m-am gândit. Despre ce va fi cartea mea? Ei bine,
încã o carte despre rãzboi... De
ce? Au fost deja mii de rãzboaie mai mici ºi mai mari, cunoscute ºi
necunoscute. ªi s-a scris despre
ele încã ºi mai mult. Însã au scris
bãrbaþii despre bãrbaþi. Acest lucru mi-a devenit dintr-o datã clar.
Tot ce ºtiam despre rãzboi, am
aflat de la «voci de bãrbaþi». Noi
toþi suntem prizonierii reprezentãrilor ºi percepþiilor «bãrbaþilor»
despre rãzboi. Ai cuvintelor rostite de bãrbaþi. Iar femeile tac.
Nimeni, în afarã de mine, nu a întrebat-o nimic pe bunica. Sau pe
mama. Tac ºi cei care au fost pe
front. Dacã încep la un moment
dat sã-ºi aminteascã, atunci nu
povestesc despre rãzboiul «femeilor», ci al «bãrbaþilor». Se
supun canonului cunoscut. ªi
numai acasã, izbucnind în lacrimi
într-un cerc de prietene de pe
front, ele încep sã vorbeascã despre rãzboiul lor, necunoscut mie.
Nu numai mie, ci nouã, tuturor,
În cãlãtoriile mele ca jurnalist, am
fost de multe ori martorã, unicã
ascultãtoare a unor texte absolut
noi. ªi am fost la fel de zguduitã

ca ºi în copilãrie. În aceste povestiri, se întrezãrea rânjetul monstruos a ceva misterios... Când
vorbesc femeile, ele nu au sau
oferã prea puþin din ceea ce am
fost noi obiºnuiþi sã citim ºi sã
ascultãm: cum unii oameni i-au
ucis eroic pe alþii ºi au biruit. Ori
au fost învinºi. Cum era armamentul lor ºi ce generali au avut. Poveºtile femeilor sunt altele ºi despre altceva. Rãzboiul «femeilor»
are propriile lui culori, mirosuri,
lumini ºi propria dimensiune a
sentimentelor. Cuvintele lui. Acolo nu existã eroi ºi nici fapte eroice incredibile, acolo sunt pur ºi
simplu oameni, ocupaþi cu treburi
omeneºti, dar inumane. ªi în rãzboi nu suferã doar ei (oamenii!),
ci ºi pãmântul, ºi pãsãrile, ºi copacii. Toþi cei care trãiesc laolaltã
cu noi pe pãmânt. Ei suferã fãrã
cuvinte, ceea ce este încã ºi mai
îngrozitor.
Dar de ce? – M-am întrebat de
mai multe ori. – De ce, apãrându-ºi ºi ocupându-ºi locul într-o
lume numai a bãrbaþilor, femeile
nu ºi-au apãrat istoria? Cuvintele
lor ºi sentimentele lor? Nu au
crezut în ele însele. De noi este
ascunsã o întreagã lume. Rãzboiul lor a rãmas necunoscut...
Vreau sã scriu istoria acestui
rãzboi. Istoria din perspectiva
femeilor.

Traducere din limba rusã
de Roxana Ilie

S

vetlana Alexandrovna Alexievich s-a nãscut la 31 mai 1948
în Stanislaviv, Ucraina ºi este o jurnalistã ºi scriitoare bielorusã, scriind în limba rusã. Cãºtigãtoare a Premiului Nobel
pentru Literaturã în anul 2015 „pentru scrierile sale polifonice, un
monument dedicat suferinþei ºi curajului în zilele noastre”. A absolvit Universitatea de Stat din Belarus ºi a fost corespondent al revistei culturale Neman. Fiind nevoitã sã pãrãseascã þara din motive
politice în anul 2000, aceasta a locuit în Berlin, Paris ºi Gothenburg,
pentru ca în 2011 sã revinã în Belarus. Operele sale, avându-l ca
model pe Alesi Adamovici, dupã cum mãrturiseºte ºi în Rãzboiul nu
are chip de femeie, sunt construite ca decupaje de mãrturii aranjate
sub forma unor colaje cu privire la aspecte din istoria Uniunii Sovietice. Aceastã carte este o simfonie de glasuri de femei, care relateazã
lucruri nespuse despre cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. Apãrutã în
1985, a fost retipãritã ºi vândutã în peste douã milioane de exemplare. Alte cãrþi publicate au fost „Bãieþii de zinc” - 1991, „Dezastrul de
la Cernobîl. Mãrturii ale supravieþuitorilor” - 1997, „Ultimii martori: o
sutã de cântece de leagãn, dar nu pentru copii” - 2004, „Timpuri
second hand” - 2013, „Fermecaþi de moarte” - 1994. Cãrþile ei au fost
traduse în germanã ºi englezã, iar Dezastrul de la Cernobîl a apãrut
ºi în limba românã, în anul 2015. A primit Premiul Herder, Premiul
Tucholsky, Premiul Târgului de Carte de la Leipzig º.a.

Horia Bernea - Deal (1972)
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n PETRIªOR MILITARU

Tristan Tzara, Dada and other things

Î

ntre 5 februarie ºi 26 martie 2016 s-a deschis la ARCUB – Centrul Cultural al
Municipiului Bucureºti (Str. Lipscani nr. 84-90) în parteneriat cu
Institutul Cultural Român a deschis la sediul din Gabroveni expozitia Tzara. Dada. etc., pe care
o putem considera pe bunã dreptate prima manifestare pentru sãrbatorirea centenarului DADA din
România. Mai precis se împlinesc
o sutã de ani de la înfiinþarea Cabaretului Voltaire, pe 5 februarie
1916, la Zürich, moment ce a coincis cu naºterea miºcãrii Dada, de
cãtre pianistul Hugo Ball, dansatoarea Emmy Hennings (iubita lui
Hugo Ball), poeþii Tristan Tzara
ºi Richard Huelsenbeck, plus artiºtii plastici Marcel Janco ºi
Hans/ Jean Arp.
De fapt, sãrbãtorirea centenarului Dada a început cu expoziþia
de la Muzeul de Artã Contemporanã din Strasbourg (MAMCS) Tristan Tzara, omul aproximativ: poet, critic de artã ºi colecþionar (24 septembrie 2015-17 ianuarie 2016), ºi continuã cu expoziþiile Holland Dada and the
International Context (Museum
Drachten din Olanda, 24 aprilie16 septembrie 2016) ºi Dada Africa (Muzeul de Artã Modernã din
Berlin, 5 august-7 noiembrie
2016) ce urmãreºte dialogul adepþilor miºcãrii Dada cu arta tradiþionalã din Africa, Asia ºi Oceania. În România, a avut loc la Craiova spectacolul Un bilet pentru
Þara de Dincolo de Copy / Paste live expo & dada performance de Irinel Anghel (în incinta
Radio România Craiova, 6 februarie 2015) ºi urmeazã Colocviul
Internaþional: Dada – reverberaþii în secolul XX (Muzeul Naþional de Artã al României, coordonatorii proiectului: prof. univ.
dr. Ion Pop, prof. cercet. Michael
Finkenthal ºi conf. univ. dr. Ioan
Cristescu; 26-27 februarie 2016 ).
Expoziþia Tzara. Dada. etc.
este realizatã de Erwin Kessler,
cu lucrãri din colecþia familiei
Emilian Radu, iar catalogul expoziþiei este întocmit de Cãtãlin
Davidescu. Erwin Kessler este istoric de artã la Universitatea Bucureºti ºi are lucrãri ºtiinþifice publicate în domeniul avangardei
europene în România ºi strãinãtate, inclusiv despre Tristan Tzara în revista Centropa din New
York. Cãtãlin Davidescu este istoric de artã ºi expert autorizat în
artã ºi publicaþiile de avangardã.
Cei doi istorici ai artei le sunt cunoscuþi cititorilor craioveni de la
recenta expoziþie Dealuri ºi cîmpii – Ion Þuculescu ºi Horia Bernea, deschisã la Muzul de artã
din Craiova între 3 noiembrie
2015 ºi 6 martie 2016, la care au
colaborat.
Emilian Radu este unul din cei
mai cunoscuþi colecþionari români de artã modernã ºi contemporanã, iar Tristan Tzara se numãrã printre scriitori avangariºti
cei mai importanþi din colecþia sa.
Cei interesaþi au ocazia sã vadã
cea mai amplã retrospectivã a
creaþiilor ºi publicaþiilor lui
Tristan Tzara organizatã pânã în
prezent la noi în þarã. Cei care vor
merge la ARCUB (Gabroveni) vor
putea admira aproximativ 100 de
piese individuale de sau despre
Tristan Tzara: desene, fotografii
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de epocã reprezentându-l pe
Tristan Tzara în toate etapele vieþii sale, afiºe ºi fluturaºi Dada,
documente olografe ºi corespondenþã, reviste ºi volume bogat
ilustrate cu lucrãri de graficã originalã semnate de artiºti ca Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan
Miró, Sonia Delaunay sau Marcel Iancu.
Pe lângã revistele Dada ºi alte
publicaþii de aceiaºi facturã se
aflau în vitrine ºi celebrele cãrþiobiect ale lui Tzara: Le signe de
vie cu ºase desene de Matisse,
La face intérieure cu o litografie
originalã de Fernand Léger, La
rose et le chien împreunã cu Picasso, Parler seul cu desene de
Miro, Le fruit permis cu guaºe
de Sonia Delaunay etc. Apoi, neau atras atenþia fotografiile
Tristan Tzara (înainte de 1912)
ºi Ultima fotografie (Tristan Tzara în apartamentul sãu din strada
Lille, 1962), un potret al actriþei
de origine românã Genica Athanasiou în viziunea fotograficã a
lui Man Ray, o scrisoare de o
paginã a lui Tzara adresatã lui
André Breton din data de 25 iunie 1919, un deosebit Portret de
grup realizat în cariocã ºi creion
de Marcel Iancu cu grupul de la
revista Simbolul din 1912 – Jacques Costin, Ion Vinea, Tristan
Tzara ºi Marcel Iancu, dar ºi un
Cadavre exquis (datat 1930) creat cu creioane colorate pe hârtie
neagrã de Tristan Tzara, André
Breton, Valentine Hugo ºi Greta
Knutson, soþia lui Tristan Tzara.
Desigur cã exemplele ar putea
continua, dar nu vrem sã luãm
plãcerea potenþialilor vizitatori de
a le descoperi ºi singuri. Interesantã este ºi sigla expoziþiei: un
desen cu un cãluþ de lemn din
revista Chemarea (editatã Tzara
împreunã cu Ion Vinea în 1915),
care prin joc nãstruºnic al hazardului obiectiv pare sã anunþe
numele miºcãrii Dada, descoperit aleatoriu ulterior într-un dicþionar Larousse.
Tot în cadrul expoziþiei a avut
loc pe 18 februarie (în incinta
Hanului Gabroveni) Conferinþa
„Tzara România” susþinutã în limba englezã de istoricul Marius
Hentea (profesor de literaturã la
Universitatea Goteborg), prin
care se va focaliza factorul românesc al lui Tristan Tzara în promovarea miºcãrii Dada ºi a avangardei internaþionale. Marius
Hentea este cunoscut pasionaþilor de avangardã ca autor al cãrþii TaTa Dada: The Real Life and
Celestial Adventures of Tristan
Tzara, publicatã de MIT Press în
2014. În debutul conferinþei lui
Marius Hentea s-a lansat ºi albumul expoziþei Tzara. Dada. etc.
de Erwin Kessler, prefaþat de
Henri Béhar, cu un catalog întocmit de Cãtãlin Davidescu.
De asemenea, Tzara. Dada.
etc. este prima expoziþie la nivel
internaþional care expune o mare
parte din opera poeticã de primã
ediþie a lui Tristan Tzara, ilustratã de marii artiºti ai lumii cu care a
colaborat. Amintim ºi faptul cã
expoziþia face parte din seria evenimentelor prilejuite de candidatura oraºului Bucureºti la titlul de
Capitalã Europeanã a Culturii în
2021, demers iniþiat ºi coordonat
de acelaºi ARCUB.

