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UN SPECTACOL EXEGETIC

O

revelaþie este, sub aspect analitic ºi, nu mai puþin,
sub acela stilistic, cartea recentã a doamnei
Monica Bordeianu, actriþã, dupã cum bine se ºtie,
la Teatrul Naþional din Iaºi – Tvertimot! Ipostaze ale personajului feminin în dramaturgia lui Henrk Ibsen (Iaºi, Editura
Artes, 2007). Un mic spectacol exegetic, respirînd o pasiune
lucidã, ce controleazã procesul continuu de identificaredetaºare, care conferã o anume tensiune discursului. Experienþa
proprie, de scenã ºi de viaþã, imprimã o vibraþie aparte
„descifrãrilor” eseistice ale autoarei, în care intuiþia, cu
acuitãþile ei, se aliazã cu rigoarea unor argumentaþii atinse
totuºi de subiectivitate.
Monica Bordeianu surprinde aspecte pe care alþii, fie ºi
comentatori de elitã, nu le-au observat ºi se rãzboieºte, într-o
manierã în care eleganþa nu ascunde febrilitatea ºi chiar o
anume nervozitate, cu felurite „cliºee” de interpretare, cu
prejudecãþile care îngusteazã sau înceþoºeazã ceea ce ar trebui
sã fie o viziune comprehensibilã asupra creaþiei enigmaticului
norvegian.
Gãsind „cheia” unor personaje ºi a unor situaþii-limitã, doctoranda se încumetã sã desfãºoare, într-o „galerie” ce dã o

preþioasã substanþã lucrãrii, configuraþii tipologice ºi „prototipuri” ce
însumeazã atît personajele
masculine, cît ºi - mai ales
- cele feminine, privilegiatã, în subtila portretisticã, fiind bine-înþeles,
Nora. Atît Nora cea
întruchipatã în douã versiuni scenice, cît ºi „Nora
virtualã”.
Oprindu-se asupra unor replici pe care alþii le-au trecut cu
vederea, Monica Bordeianu degajeazã, într-un spectru uneori
surprinzãtor, nuanþe secrete, esenþe psihologice subtile.
Conþinînd, dupã pãrerea noastrã, ºi unele forþãri ale interpretãrii, explicabile prin implicarea nu lipsitã de patetism a
exegetei, lucrarea - modulatã sub imperiul unor trãiri personale,
mãrturisite sau nu - se impune prin supleþe ºi eleganþã (eleganþã
care este ºi o marcã a evoluþiilor scenice ale actriþei), incitînd,
chiar prin excesivitãþile ei, ºi procurînd o lecturã provocantã.

Valentin TALPALARU

VASILE BOZGA
– O PROVOCARE LA LECTURÃ

V

asile Bozga este un distins specialist în economie,
posesor al unei impresionante cãrþi de vizitã din care
nu lipsesc titlul de profesor universitar, conducãtor
de doctorate, de membru în diferite comisii onorante de specialitate, de titular în Enciclopedia istoriografiei româneºti. La
titlurile menþionate trebuie adãugatã calitatea de preºedinte al
fi+lialei din Bucureºti a ASTRA ºi membru în Comitetul de conducere pe þarã începînd cu 1996.
Ce legãturã ar putea fi între subsemnatul, în calitate de, sã
zicem, scriitor, ºi distinsul universitar? Evident o carte, Trecut ºi
actualitate (studii, articole, personalitãþi, comunicãri), apãrutã la
Editura Ager-Economistul, Bucureºti, în 2005.
A funcþionat eficient ezitarea profanului faþã de un domeniu
strãin ºi cliºeele prin care am perceput ºi percep în genere strãdania economistului, fie el în elita universitarã, fie în contact cotidian, profesional.
Noroc de un fir al Ariadnei, oferit de domnul Bozga cu generozitate ºi pe care l-am depãnat, uºurat, în aventura mea de semnalare a acestei cãrþi. Dintre studiile care contureazã primul capitol am parcurs cu legitimã curiozitate Începuturile ºi dezvoltarea
învãþãmîntului economic românesc pînã la 1877, Despre moneta
româneascã, Viaþa bancarã în România interbelicã.
Amestec erudit de istorie ºi economie, cu o argumentaþie
ri+guroasã dar accesibilã ºi cititorului de rînd, mie de exemplu,
studiile sînt ºi informare ºi provocare la cercetare în acelaºi timp.
Mai pe gustul meu ºi rãspunzîndu-mi la o întrebare neformulatã, al doilea capitol reuneºte articole începînd cu un titlu inspirat: Nu trageþi în economist.
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În loc de comentarii vã
las plãcerea de a continua,
real sau imaginar, lectura
dupã urmãtorul citat:
„Aceasta înseamnã cã
economistul s-a înscris ºi
se înscrie în chip necesar
într-un sistem pe care este
dator sã-l slujeascã. Nu
vom putea avea, deci,
«economie SF», «economie-ironicã», «economie ... umoristicã» sau (fãrã prejudecãþi), «economie oniricã»; ci
pur ºi simplu economie care sã ne asigure viaþa, continuînd astfel
«platforma de lansare» pentru alte compartimente ale eului”. Ce
spuneþi?
ªi urmãm: „Economistul, spuneam, nu poate ºi nu trebuie sã
se sustragã nici judecãþii proprii, nici verdictului Cetãþii”.
Un alt titlu care trebuie citit în cheie este Portret-robot pentru rector al A.S.E. Pledoarie pentru criterii. Dar numai pentru
respectivul domeniu?
O galerie de portrete, recuperate dintr-un anume unghi, constituie ultimul capitol, Personalitãþi. Alãturi de nume mai puþin
cunoscute „externilor” lumii familiare lui Vasile Bozga, apar Ion
Ghica, N. Iorga, Virgil Madgearu.
Tot atîtea argumente pentru o elasticã ºi incitantã lecturã în
care specialistul, cititorul „accidental” ori de altã formaþie au în
egalã mãsurã loc ºi argumente.
Revista românã nr. 3 (49) / 2007

