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Abstract: The epistolary exchanges to be presented in this article focus on several of the
multiple cultural relationships established by Tristan Tzara, one of the founders of the
Dada movement, with futuristic antimarinettieni interlocutors and Guillaume Apollinaire,
highlighting the strength and conviction with which avant-garde artists confessed to each
other the proudly affiliation to a certain homeland (the native one) and the trust in the
justice of some ideals fulfilled through the "pan-Latin" alliance of the First World War.
Turning to Matei Vişniec's play, in Recviem (the title in Romanian, and Le retour à la maison in
French), the memorial element gains a central role in the text economy, at the review of
the events a century later from the end of the war, the significations are sending, only in
the author's first language version, to a still painful memory and full of uncomfortable
interrogations, the one of the communist dictatorship which marks the period of a
grotesque history that proved able to deny the sense of ethical and collective responsibility.
The proposed exposition makes possible a bridge over time, the situations comparison
clearly pointing the difference between the two historical contexts, illustrated by the texts
that will be commented upon. There are, therefore, different types of discourse: the
epistolary correspondence, that appeals sometimes to drear tonalities, that takes the form
of “authentic”, “sincere” communication or confession, and engaging integral the
conscience, sensibility and the human intellectual honesty of the “emitters”, and, on the
opposite site, the ludic sarcasm, aggressive or ironic, of some dominant voices, that
demagogically manipulates the historical memory of combatants-victims, the latter
participants in events whose dynamics will remain obscure.
Keywords: The First World War (The First World Conflagration), war, Dadaism, Futurism, The
Avant-Garde, bilingual versions, re-write.

Introducere
Deja titlul prezentei intervenţii propune ideea unor accepţii diferite cu referire la
evenimentul istoric constituit de Primul Război Mondial. În această analiză conflictul belic este
reflectat, pe de-o parte, de o anumită percepţie care se desprinde din interiorul culturii române,
iar pe de alta, din perspectiva afirmării unei unităţi „panlatine”, pe care tocmai războiul a făcut-o
posibilă, fiind vorba despre o optică subliniat internaţionalistă, cea a protagoniştilor
evenimentelor de atunci, artişti ai avangardelor istorice. Solidaritatea lor a devenit expresia
dorinţei de depăşire a valorilor tradiţionale şi a specificităţilor naţionale şi identitare.
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Mai întii vor fi prezentate câteva secvenţe care documentează schimburile
epistolare prilejuite de raporturile culturale multiple stabilite de Tristan Tzara, în calitate de
lider al mişcării Dada şi al revistei omonime, cu interlocutori italieni, în special futurişti
antimarinettieni sau foşti futurişti, şi cu Guillaume Apollinaire. Scrisorile selectate în
vederea analizei provin dintr-un corpus literar mai amplu, demersul având ca scop
reconstituirea modului în care fiecare participant la dialog meditează la propria identitate şi
la apartenenţa la patria natală.
În plus, cât priveşte această primă parte a eseului, voi oferi o perspectivă, prin forţa
lucrurilor parţială, asupra a ceea ce gândeau aceşti tineri intelectuali străluciţi, care erau meniţi
să contribuie în mod substanţial la reformarea din temelii a artei noi în Europa, asupra
primului conflict mondial, tocmai în calitatea lor de martori la istoria momentului şi, prin
urmare, voi investiga, graţie acestor scrisori, statutul de soldaţi al unora şi de oameni de
cultură al tuturor participanţilor la o colaborare care s-a dovedit transnaţională, deja în acele
prime decenii ale secolului XX.
Făcând trecerea spre piesa lui Matei Vişniec, Recviem (titlul în limba română) şi,
respectiv, Le retour à la maison (cel din franceză), elementul memorie câştigă un rol central în
economia textului, revizitarea evenimentelor având loc la circa optzeci de ani de la
consumarea războiului propriu-zis. Însă semnificaţiile din versiunea în limba natală trimit şi
către o memorie mai apropiată, încă dureroasă şi plină de întrebări incomode – cea a
dictaturii comuniste –, pe când versiunea franceză, din motive cultural-istorice uşor de intuit,
nu are această valenţă, limitându-se la referentul contextului Primei Conflagraţii mondiale.
Vom observa că o asemenea diferenţă antopologic-culturală are urmări deosebit de fertile în
planul global al piesei.
Dialogul epistolar al lui Tristan Tzara cu artişti italieni şi cu G. Apollinaire
Aceste dialoguri la distanţă trimit la un cadru extins, care cuprinde o adevărată
constelaţie de legături personale între promotori din Italia ai noului spirit al artei europene
de avangardă din al treilea deceniu al secolului XX, care i s-au adresat lui Tristan Tzara în
special între 1916 şi 1918, fiind vorba cel mai des de directori de reviste. Dar comunicarea
epistolară a avut loc în paralel şi între aceleaşi personalităţi italieneşi conaţionali ai acestora,
ei înşişi deja pe atunci nume în curs de afirmare ori deja afirmate ale avangardei, careşipropuneau operelepe atunci inedite (literare, picturale şi grafice) în vederea acceptării în
respectivele periodice.
Aşadar, interlocutorii italieni ai artistului româno-francez sunt în actuala
contribuţie Francesco Meriano, directorul revistei „La Brigata” din Bologna, care
debutează în volum sub auspiciile Futurismului cu culegerea de versuri Equatore notturno
(1916), ce conţinea o declaraţie ferventă de admiraţie adresată geniului futurist al lui
Marinetti şi poeticii cuvintelor sale în libertate ca expresie a vieţii moderne, dar care
optează apoi pentru deschiderea explicită spre Dadaism; iar în al doilea rând, Nicola
Moscardelli, codirector al publicaţiei „Le Pagine” (apărută mai întâi la Aquila şi mai târziu
la Napoli), care va deveni un mare admirator al artei dadaiste. Această corespondenţă va fi
completată şi integrată de epistolele schimbate cu celălalt director al revistei, Maria
D’Arezzo, care îl va suplini pe primul în timpul lungii convalescenţe a acestuia, provocate
de rana foarte gravă căpătată pe front. [David, 2006: 139-249].
În analize anterioare am tratat percepţia războiului în corespondenţa lui Tzara cu
colegi de breaslă din Italia, apelând la scrisorile primite din partea lui Filippo De Pisis,
colaborator al ambelor periodice italiene citate anterior, ca şi la corpusul care s-a constituit
în urma colaborării cu Enrico Prampolini, animatorul neobosit al publicaţiei cu vocaţie
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internaţionalistă „Noi”, un profil de prim ordin al Futurismului din Peninsulă. [David,
2016a: 157-169 e David, 2016b: 37-42].
Cine sunt, de fapt, interlocutorii italieni din toate aceste dialoguri la distanţă citate
mai sus? Majoritatea sunt antimarinettieni, poeţi sau literaţi, dintre care o parte au acceptat
doar la începutul propriului parcurs artistic stimulii Futurismului canonic, adică ai acelei
tendinţe mai „angajate” şi mai radicale, constituită la Milano de Filippo Tommaso
Marinetti în prima etapă din existenţa mişcării. Pentru alţii, cum este cazul lui Enrico
Prampolini, curentul a reprezentat o componentă din biografia lor intelectuală căreia i-au
dedicat o atenţie deosebită, dar care rămâne, în definitiv, o etapă dintr-un complex mai vast
de preocupări culturale ale acestora.
Majoritatea corespondenţilor lui Tzara aderă la grupul aşa-numiţilor artişti
„metafizici”, compus iniţial din Giorgio De Chirico şi fratele său Alberto Savinio, din Carlo
Carrà şi Ardengo Soffici, toţi fiind foarte apreciaţi de dadaiştii de la Zurich. I Metafisici
încarnau anumite tendinţe ale Futurismului florentin şi ferrarez, mai moderat şi mai puţin
dogmatic, manifestând o anumită distanţă critică faţă de Marinetti şi de ideologia sa socioculturală. [Lista (îngrijit de), 1983: 8-13].
În schimb, toţi cei menţionaţi la începutul acestei contribuţii au ca reper
fundamental pe Guillaume Apollinaire, spiritul tutelar al artiştilor de avangardă francezi,
activi în aceeaşi perioadă, căruia îi solicită colaborarea literară la periodicele pe care le
animau. Mai trebuie adăugat că aceste „filiale” ale mişcării italiene, cu evidente simpatii
Dada, ca şi Dadaismul propriu-zis au colaborat fecund cu cubismul poetic şi în special cu
revistele „Nord Sud”, aflată sub direcţia lui Pierre Reverdy şi „Sic” condusă de Pierre
Albert-Birot. Aceste legături transnaţionale pot fi documentate, de exemplu, observând, pe
de-o parte, sumarele şi conţinutul efectiv din „Cabaret Voltaire” şi, pe de alta, pe cele din
primele trei numere „Dada”, asupra cărora voi reveni.
Multe dintre temele pe care le va aborda Tzara în scrisorile schimbate cu
Francesco Meriano vor apărea şi-n epistolarul care l-a apropiat de Nicola Moscardelli. Cel
avut cu fondatorul periodicului „La Brigata”, la stadiul actual al cercetării dedicate acestui
subiect, apare drept cel mai substanţial schimb de idei şi de iniţiative culturale pe care
poetul româno-francez l-a stabilit vreodată cu un scriitor din Peninsulă, fiind compus din
câte 17 scrisori semnate de fiecare dintre cei doi interlocutori, expediate între noiembrie
1916 şi martie 1920. Când începe să-i scrie lui Tzara, Meriano stabilise astfel de contacte şi
cu Apollinaire şi Albert-Birot. [Lista (îngrijit de), 1983: 87].
În limba română s-a publicat doar raportul epistolar Tzara-Meriano-Janco. [Ilk,
2002]. În Italia aducerea în atenţia cercetătorilor a acestei relaţii epistolare se datorează mai
multor contribuţii ale lui Giovanni Lista, atât în reviste, cât şi în secţiunea Documents inédits din
volumul De Chirico e l’avant-garde pe care acesta din urmă l-a îngrijit şi pe care l-am citat în mod
repetat. [Lista (îngrijit de), 1983: 197-205].
Amploarea proiectelor comune pe care şi le-au împărtăşit cei doi poeţi acoperă
cam toate domeniile unui posibil parteneriat cultural: de la trimiterea reciprocă de texte
literare şi opere picturale la necesitatea comună de a găsi canalele potrivite pentru ca
activitatea fiecăruia să fie promovată la nivel editorial în cealaltă ţară şi până la promisiunea
ambilor de a-şi procura reciproc noi colaboratori.
Pentru o mai bună înţelegere a profilului „Brigatei”, este oportun să adăugăm că
aceasta a fost mai întâi tribuna privilegiată a „artei metafizice”, oscilând între adeziunea la
Dadaism şi deschiderea spre diferite tendinţe artistice internaţionale.
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Primul număr al lunarului este lansat în iunie 1916, aproape simultan cu „Cabaret
Voltaire”, însă Tzara, un intelectual refugiat într-oţară neutră, şi care, în plus nu participa în
mod direct la război, precum alţi artişti prieteni sau doar cunoscuţi, crede încă de la
începutul relaţiei lor epistolare că este indispensabil să-şi clarifice propria poziţie, privată
dar şi juridică, de la Zurich. Identitatea sa, care astfel declarată, va înlătura orice eventuale
suspiciuni, era aceea a unui cetăţean din blocul de ţări aliate:
Je suis roumain et souffre intensivement de ne pas pouvoir partir pour le front,
étant réformé, et du sort de mon pays. Je crois que cela éclaircit ma position. „Le Cabaret
Voltaire” fut publié avant la déclaration de notre fraternité latine pour une cause sacrée. J’ai
entretenu des relations avec certains artistes et lettrés qui manifestèrent un renoncement
héroïque et un amour précis pour une idée humanitaire et grande. La guerre qui doit finir
par notre victoire. [Scrisoarea lui Tristan Tzara către Francesco Meriano, datată 15 ianuarie
1917, în ibid.: 91].

De altfel, numărul unic menţionat de Tzara (şi editat de Ball) conţinea pe
penultima pagină Note redacţionale explicite, propuse în versiune bilingvă, franceză şi
germană, care precizau în mod inechivoc: «Pour éviter une interprétation nationaliste,
l’éditeur de ce recueil déclare qu’il n’a aucune relation avec la «mentalité allemande», adică
mentalitatea dominantă, cea a clasei medii, burgheze, care îşi însuşise poziţia oficială.
[Anonim, 1916: 48]. Cum aflăm din notele lui Franca Bruera la corespondenţa ApollinaireMeriano, din volumul Guillaume Apollinaire 202 (Bd. Saint Germain, Paris), printr-o
coincidenţă surprinzătoare, Meriano însuşi va fi declarat reformat în 1918, din cauza unei
insuficienţe toracice. [Bruera, 1991: 37].
Presupunem că Tzara va fi dorit să înlăture din calea relaţiilor ulterioare cu acest
distins poet italian şi un alt posibil impediment, pe care îl va fi întâmpinat şi din partea altor
interlocutori: anume faptul că din cercul multinaţional de la Cabaret făceau parte artişti
germani precum Ball, pictorul austriac Max Oppenheimer şi Hans Arp, născut la Strasburg,
în Alsacia, pe atunci componentă a imperiului germanic, care se va alipi Franţei tocmai la
sfârşitul acestui conflict mondial. O asemenea compoziţie etnică a redacţiei era probabil
susceptibilă să creeze „neîncredere”.
Vom observa că Tzara va prefera să abordeze deschis acest aspect şi cu Moscardelli.
Aşadar, pe Meriano îl întreabă în aceeaşi scrisoare din ianuarie 1917, şi în numele lui
Oppenheimer şi Arp, dacă operele vizuale ale acestora vor fi primite spre publicare:
«Pour les mêmes causes oppositionnelles, que vous comprendrez, Mopp
(Oppenheimer) et Arp me prient de vous demander si vous publierez de leurs dessins dont
ils vous enverront les clichés (inédits)». [Scrisoarea lui T. Tzara către F. Meriano, 15
ianuarie 1917, în Lista (îngrijit de), 1983: 92].

Intelectualul rafinat care a fost directorul „Brigatei” nu găseşte nimic distonant în
aceste legături ale artiştilor de la Cabaretul internaţional şi o dovedeşte cu aceeaşi discreţie
în scrisoarea datată 12 februarie 1917, în care salutările sale sunt adresate chiar celor doi
pictori de origini germanice, pe care, cu această ocazie, îi invităsă colaboreze la revista pe
care o conduce. [Scrisoarea lui F. Meriano către T. Tzara, 12 februarie 1917, în ibid.: 98].
Chestiunea componenţei redacţiei de la Zürich revine şi într-o emoţionantă scrisoare
din 1918 a lui Apollinaire către Tzara. Cum am mai afirmat, înainte de a-l contacta pe ultimul
citat, Meriano instaurase în mai 1914o relaţie epistolară cu Apollinaire, care va dura până în
proximitatea morţii autorului Calligrammelor (survenită la 9 noiembrie 1918).
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Deşi în privinţa persoanei lui Tzara îşi manifestă cea mai sinceră apreciere literară
şi o disponibilitate intelectuală deplină, faţă de revista „Dada” Apollinaire se arată mai
degrabă sceptic, cum se poate citi în misiva următoare din 1916: «Mi piace il vostro talento
da molto e mi piace tanto più perché mi avete fatto l’onore di indirizzarlo per una strada
dove vi precedo ma non vi supero». Şi încheia cu urarea fraternă «Vive la France! Vive les
Alliés! Vive la Roumanie!».1 [Scrisoarea lui G. Apollinaire către T. Tzara, 14 decembrie
1916, în Jannini (îngrijit de), 1972: 145-146].
Însă, parcurgând scrisoarea sa din februarie 1918, a posteriori devin evidente
motivele pentru care ilustrul veteran nu trimisese poezii pentru revistele Dadaismului, aşa
cum, de fapt, promisese în misiva din 1916, pe care am citat-o anterior. Încă o dată, accesul
în grupul din capitala de tradiţie germanică a Elveţiei al unor aşa-zişi dezertori sau cel puţin
refugiaţi pacifişti, şi – fapt şi mai grav – de origini considerate oficial drept inamice, nu
putea să nu suscite îndoieli:
Notate che non incrimino affatto l’atteggiamento della rivista. [...]. La tendenza
generale mi pare conforme alle vedute e al patriottismo dei rumeni e voi appunto siete rumeno,
le vostre vedute e il vostro patriottismo sono quelli dell’Intesa. E d’altra parte non ho lezioni da
darvi. [Scrisoarea lui G. Apollinaire către T. Tzara, 6 februarie 1918, în ibid.: 147].2

În al doilea rând temerile sale proveneau din raţiuni de ordin personal, dictate de o
anumită prudenţă care îl obliga să ţină cont de statusul său de cetăţean naturalizat francez,
adică având această naţionalitate dobândită, nu moştenită prin naştere:
Per quanto riguarda me, quantunque soldato e ferito, quantunque volontario,
sono un naturalizzato, tenuto di conseguenza in gran sospetto. Credo che potrebbe essere
compromettente per me, soprattutto al punto in cui siamo in questa multiforme guerra,
collaborare a una rivista che, per buono che possa essere lo spirito, ha per collaboratori
tedeschi, per quanto dell’Intesa. Devo ciòalle mie opinioni e alla stessa mia condotta, ma
sarei imprudente se agissi altrimenti. [Idem].3

Declaraţii de acest tip câştigă o relevanţă crucială pentru înţelegerea adecvată a
dinamicilor personale, dar şi supraindividuale, care au determinat diferitele luări de poziţie,
în acest caz, o netă negare a raporturilor dintre două personalităţi printre cele mai ilustre ale
avangardei istorice europene, cum au fost Apollinaire şi Tzara. Impresionează onestitatea
intelectuală cu care autorul rândurilor citate explică, chiar şi în mod tardiv, tăcerea dinainte.
Fragmentul epistolar, pe care-l propunem în continuare în traducere în limba română, apare în volumul îngrijit
de Pasquale Aniel Jannini în limba italiană (originalul fiind francez): „vă apreciez de mult timp talentul, şi cu
atât mai mult cu cât mi-aţi făcut onoarea să-l îndreptaţi într-o direcţie în care vă preced dar nu vă depăşesc”.
Jannini indică în notele la acelaşi volum că scrisoarea este reperabilă în Guillaume Apollinaire, Œuvres complètes,
vol. IV, îngrijit de Michel Décaudin, 4 volume, Paris, Ed. André Balland – Jacques Lecat, 1965–1966, p. 885.
2 Se oferă în continuare traducerea în limba română a respectivului citat: „Țineţi cont de faptul că eu nu acuz în
nici un fel atitudinea revistei. Orientarea generală mi se pare conformă vederilor şi patriotismului românilor, iar
dvs. sunteţi român, vederile şi patriotismul dvs. sunt cele ale Antantei. Şi, pe de altă parte, nu am lecţii să vă dau”.
3 Se oferă în continuare traducerea în limba română a respectivului citat: „În ceea ce mă priveşte, cu toate că
sunt soldat şi rănit, cu toate că sunt voluntar, sunt totuşi un naturalizat, privit – prin urmare – cu suspiciune.
Cred că ar putea fi compromiţător pentru mine, mai ales în situaţia în care ne găsim în acest război multiform,
să colaborez la o revistă care, oricât de bun ar putea părea spiritul ei, are drept colaboratori germani, cu toate că
de partea Triplei Înţelegeri. Atribui o asemenea poziţie opiniilor mele şi însuşi modului meu de a mă comporta,
dar aş fi imprudent dacă aş acţiona altfel”.
1
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Prudenţa şi luciditatea lipsite de iluzii erau consecinţa experienţei directe trăite pe front, în
proximitatea cea mai concretă a morţii.
Întorcându-ne la schimbul epistolar Meriano – Tzara, semnat de primul, apare în
„Dada” poemul Walk [Meriano, 1917, în „Dada” n. 1, inclus în Dada Zurich Paris 19161922, 1981: 98şi 100], iar în notele de la finalul aceluiaşi număr sunt semnalate atât cartea
de versuri a directorului „Brigatei”, cât şi revista ca atare.[Ibid.: 113]. Imag. 1, 2 şi 3.
De Janco se publică în ultimul număr al periodicului bolognez un desen datat de
mână 1916, conţinând dedicaţia «a Francesco Meriano». [Janco, 1919, în „La Brigata”: 292].
În imagine se distinge arhitectura unui unghi de cartier, o stradă şi nişte grădini care duc în
spirală de la o casă la alta, aşezate pe nivele diferite.
Remarcăm două anunţuri rezervate mişcării Dada. Primul, singurul pe care îl vom
comenta, datează din ianuarie 1917 şi-l precedă două rânduri amuzante în limba română,
primite cel mai probabil de la Tzara şi scrise după o „reţetă” cvasi dadaistă, cu grafia care
urmează (“à”, inexistent în româneşte, în loc de “ă”) şi care se termină cu câteva sunete
onomatopeice: „Cristof Columb a descoperit America. Copilul vàrului meu e bun. Eu am
vàzut pe Petru azi pe Toma in aceastà gràdinà. Clo clo bong bong hilso halso”. Anunţul
propriu-zis sună astfel:
A Zurigo si è, col mese di gennaio, aperta un’esposizione di pittura moderna, con
lavori di Picasso, Derain, Matisse, Kandinsky, Janco, ecc. Abbiamo ricevuto una
interessante corrispondenza dallo scrittore rumeno Tristan Tzara: la rimandiamo ad altro
numero, giacché tra breve „La Brigata” (che è diffusa a Londra, Parigi, L’Aja, Malta,
Pietroburgo, Zurigo, Tunisi, Alessandria d’Egitto, ecc.) potrà pubblicare varie
corrispondenze dai diversi centri intellettuali stranieri, dove è accolta come una delle
migliori manifestazioni d’italianità.4 [Anonim, 1917, în „La Brigata”: 143].

Deoarece periodicul urmărea cu atenţie şi activitatea futuriştilor, precum şi pe cea
a avangardei franceze avându-l ca lider pe Apollinaire, notele succesive îi privesc direct. Un
„gând fratern” le este transmis lui Marinetti şi Soffici, răniţi în război. În penultimul număr,
la rubrica Uomini e librieste reperabilă o reclamă pentru revista „Dada”, încă activă atunci la
Zürich, şi pentru studiul Carlo Carrà de Giuseppe Raimondi, apărut chiar în ediţiile lansate
de „La Brigata”. [Anonim, 1918, în „La Brigata”, 1918: 287-288].
În legătură cu artistul menţionat în titlul biografiei abia citate, Carrà a fost în
perioada decembrie 1916 (de la nr. 5) şi august-septembrie 1917 (până la nr. 11) cel mai
asiduu ilustrator al priodicului din Emilia-Romagna. Contribuţiile sale erau desene
„metafizice”. De altfel poetica „metafizică”, pe care revista o practică, este reprezentată de
numeroase texte de Alberto Savinio în 1917 (numerele 10, 11, 12), şi de un desen al lui De
Chirico (nr. 12, octombrie-noiembrie 1917). Prin preanunţarea colaborării lui Prampolini,
niciodată însă concretizate în realitate, şi a contribuţiei lui Moscardelli din 1916 (nr. 3,
august-septembrie), se configurează, deci, o prezenţă consistentă a dadaiştilor în „La
Brigata”, care, pe de altă parte, manifestă o atitudine de sarcasm polemic faţă de Futurismul

Se oferă în continuare traducerea în limba română a respectivului anunţ: „Din luna ianuarie s-a deschis la
Zürich o expoziţie de pictură modernă, cu lucrări de Picasso, Derain, Matisse, Kandinsky, Janco, etc. Am
primit o corespondenţă interesantă din partea scriitorului român Tristan Tzara: o amânăm pentru alt număr,
deoarece în curând ‘La Brigata’ (care se difuzează la Londra, Paris, Haga, Malta, Petersburg, Zürich, Tunis,
Alexandria din Egipt, etc.) va putea publica corespondenţe din diferite centre de intelectuali străini, unde este
întâmpinată ca una dintre cele mai fericite manifestări de cultură italiană”.
4
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marinettian (nr. 9 din 1917). Legăturile revistei cu cubo-futuriştii francezi sunt
documentate în numărul 6, care dă cont de deschiderea ei culturală internaţională.
În ansamblu, periodicul este una dintre cele mai interesante publicaţii din vasta
mulţime de reviste mai mici apărute în acei ani. În plus faţă de găzduirea unor artişti
novatori precum Alvaro, Apollinaire, Bontempelli, Carrà, Sbarbaro, Stravinskij, „La
Brigata” vehiculează, într-o formă adesea deliberat provocatoare, o perspectivă interesantă
asupra unei Italii literare pline de iniţiative şi de polemici. În paginile ei se propune un nou
mod de a trăi avangarda, inspirat de modelele franceze, în ceea ce priveşte respingerea
oricărui dogmatism. În afara retoricii patriotice tipice futurismului „eroic”, „La Brigata”
devine purtător de cuvânt, mai mult prin note simple şi mai puţin organice decât prin
declaraţii zgomotoase, al nevoii de a reveni la trecut într-un context modern de esenţialitate
umană şi poetică. Soluţiile avangardiste predilecte se caracterizează printr-un eclectism
creativ puternic şi inteligent, care permite, de exemplu, ca poemele lui Saba să coexiste
alături de un autograf muzical al lui Igor Stavinskij, preluat din Les noces villageoises.
Războiul, cu excepţia unor contribuţii străine de spiritul originar al revistei, este
descris drept realitate inumană şi dureroasă,cum observă Gloria Manghetti, autoarea rubricii
rezervate periodicului în Il dizionario del futurismo.[Godoli (îngrijit de), 2001, vol. I: 169].
Nicola Moscardelli – un scriitor şi jurnalist veteran pe frontul din Italia
Cum se poate deduce din studiile şi din materialul documentar disponibil până în
prezent, schimbul epistolar dintre Tristan Tzara şi Nicola Moscardelli, purtat în limba
franceză, debutează pe data de 29 noiembrie 1916, când revista abia se transferase la
Napoli, şi se încheie la 1 iulie 1918, constituindu-se din 14 scrisori ale corespondentului
italian şi din 6 răspunsuri ale artistului dadaist.
Periodicul fusese fondat, cum afirmă Domenico Cammarota, autorul rubricii
dedicate revistei în acelaşi dicţionar al Futurismului citat anterior, pe 1 iunie 1916 la Aquila,
dar deja de la nr. al treilea, mai exact din luna noiembrie a aceluiaşi an, până la nr. 13 din 15
noiembrie 1917, va apărea la Napoli. [Godoli (îngrijit de), 2002, vol. II: 824-825]. Primele
două numere îi au ca directori pe Nicola Moscardelli şi pe scriitorul Giovanni Titta Rosa,
iar următoarele pe Maria D’Arezzo. Dialogul celor doi începe la scurt timp după
întemeierea periodicului, aproape simultan cu cedarea direcţiei Mariei D’Arezzo,
Moscardelli fiind mai întâi constrâns să plece pe front, iar apoi întorcându-se grav rănit.
În „Le Pagine” se întâlnesc tendinţe diferite şi colaboratori prestigioşi ai
avangardei europene: artişti cu afinităţi explicite pentru Dadaism, precum Prampolini, De
Pisis, chiar Maria D’Arezzo – aleasă de Tzara printre numeroşii „Preşedinţi Dada” (Imag.
4 şi 5), aşa cum se anunţă pe o pagină din revista mişcării deja pariziene la acea dată, în
februarie 1920 –, ca şi Janco şi însuşi liderul mişcării născute în Elveţia [Anonim, 1920, în
„Bulletin Dada”: 209].
Dar sunt reprezentaţi în aceste numere deopotrivă postsimbolismul şi Futurismul
(prin Buzzi, Prampolini în ipostaza de ilustrator, prin Meriano, cel din prima etapă a
creaţiei sale, prin Piero Gigli şi alţi admiratori şi practicanţi ai „cuvintelor în libertate”), dar
şi o direcţie la care m-am mai referit, care combina „arta metafizică” şi Futurismul
moderat, ilustrată de Moscardelli, De Pisis (încă o dată), Titta Rosa etc.
Sintetizând, se poate afirma că „Le Pagine” adoptă acelaşi program inteligent de
contopire a orientărilor artistice, experimentat paralel de Enrico Prampolini pentru revista
sa ,„Noi”, care a presupus şi un schimb intens de colaboratori între cele două redacţii.
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Încă din primul număr sunt disponibile scurte prezentări la volumele Tatuaggi de
Moscardelli, avându-l ca autor pe Paolo Buzzi, şi – iată – la Equatore notturno de Meriano, cu
un comentariu de Titta Rosa, care are astfel ocazia să anunţe şi lansarea revistei „La
Brigata”. [Buzzi-Titta Rosa, 1916, în „Le Pagine”:15]. Revista, care va cunoaşte o a doua
serie, începând din octobrie 1920, având ca directori pe Gino Nibbi şi Francesco
Giacobbedar, de fapt, va fi îngrijită de Titta Rosa şi Maria D’Arezzo, a adoptat în această
fază şi o altă linie editorială.
Poate mai mult decât în cazul relaţiei personale cu Meriano, caracteristicile
adresării, tonalitatea şi stilul acestei corespondenţe lasă să se perceapă cu trecerea timpului,
în afara evidentelor afinităţi artistice, consolidarea unei prietenii care se baza şi pe o
legătură afectivă specială.
Moscardelli povesteşte în prima sa scrisoare, la puţin timp după ce fusese rănit, că
se afla la spital, întrucât explozia unui obuz i-a provocat o rană la gură. Presupunând că
formula de încheiere utilizată de expeditor, «Vive la France et vive l’Italie!» [Scrisoarea lui
N. Moscardelli către T. Tzara, 1916, în Lista (îngrijit de), 1983: 152], era susceptibilă să-i
atribuie origine franceză, Tzara face precizările necesare asupra propriei identităţi,
reformulând urarea primită: «Je dis avec vous vive l’Italie et surtout la pauvre et
malheureuse petite Roumanie. Je vis des instants d’angoisse pour ce vaillant pays».
Deja din această primă misivă Tzara adoptă tonul confesiunii, convins că este
indispensabil să-i explice şi lui Moscardelli, cum o făcuse şi faţă de Meriano, din ce motive
nu se găsea pe front: «Si je n’aurais pas été réformé, et dans l’impossibilité de partir pour le
front, je vous aurais vengé, je vous assure». Semnează recomandându-se drept «un alié
roumain». [Scrisoarea lui T. Tzara către N. Moscardelli, 1916, în ibid.: 153].
Viitorul întemeietor al revistei Dada îşi îndeamnă interlocutorul să contribuie cu
texte de-ale sale la o antologie internaţională, anunţată ca Dada: Anthologie artistique et littéraire,
care urma să apară în urma unei expoziţii „cu caracter de propagandă pentru Aliaţi” şi în care
aspira să sintetizeze rezultatele cele mai experimentale ale artei recente. [Idem].
În afara altor aluzii fugare din scrisori ulterioare, amănunte detaliate asupra acestui
aspect mai apar în scrisoarea datată Zurich, 3 martie 1917, unde se anunţă chiar un alt titlu,
Manifestation d’art et de littérature nouvelle, precum şi numărul de pagini estimat (160).
[Scrisoarea lui T. Tzara către N. Moscardelli, 1917, în ibid.: 159]. Tot cu această ocazie îi
anunţă apariţia iminentăa unor proze, din care s-a publicat, de fapt, în primul număr din
„Dada” doar cea intitulată Piume [Pene]. [Moscardelli, 1917, în Dada Zurich Paris: 108, 110.]
(A se vedea Imag. 6 şi 7).
Dându-şi deplina adeziune la proiectul antologiei, vizibil impresionat de încrederea
şi simpatia cu care i se adresase un artist deja cunoscut în cercurile avangardei europene,
dar a cărui identitate n-o bănuia, „veteranul” întăreşte prin propriile declaraţii importanţa
ideii de fraternitate culturală şi nu mai puţin militară a alianţei lor „panlatine”, pe care
tragicele evenimente istorice o creaseră:
Bonne chance à votre exposition, laquelle aujourd’hui signifie la force de nos
belles petites choses pour lesquelles nous vivons et aussi nous mourons. Je ne savais pas
que vous êtes roumain: soyez certain avec moi que votre belle patrie sera plus belle encore
et plus digne après avoir donné autant de son noble sang. [Scrisoarea lui Moscardelli, 1916,
în Lista (îngrijit de), 1983: 154].
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Convalescentul trimite la Zurich volumul său Tatuaggi, care va fi semnalat în Notes
din primul număr „Dada” (p. 113), unde se găseşte şi publicitatea pentru „Le Pagine”,
împreună cu cele pentru „La Brigata”, deja prezentată.
În scrisoarea de răspuns datată 3 ianuarie 1917 Tzara întreabă, pe de-o parte, dacă
prietenul său rănit primise exemplarul din „Cabaret Voltaire” pe care i-l trimisese şi, pe de
alta, dacă este dispus să publice în schimb în revista sa o gravură de Janco, riscând o
întrebare suplimentară, care readuce în atenţie chestiunea colaborărilor în Italia a artiştilor
de origini germane sau oarecum afinedin grupul de la Zurich. Este vorba încă o datăde
Mopp (Oppenheimer) care – se subliniază –, ar avea de oferit o operă inedită, deci cu atât
mai valoroasă. [Scrisoarea lui T. Tzara către N. Moscardelli, 1917, în ibid.: 156].
Înţelegem că aluzia la numărul unic e cât se poate de logică, întrucât acolo redacţia
clarificase situaţia artiştilor de la Cabaret care proveneau din zonele geografice non-aliate.
Părerea lui Moscardelli îi este prompt comunicată viitorului Monsieur Dada şi cu extremă
claritate, iar între timp rănitul primise revista cu nota explicativă despre care am menţionat,
aşa încât răspunsul afirmă că singurul criteriu al colaborării cu Mopp şi cu alţii este valoarea
estetică:
«Le Pagine sont ouvertes à tous les Artistes qui travaillent et ont de l’amour et de
la foi pour leur art». [Scrisoarea lui N. Moscardelli către T. Tzara, 1917, în ibid.: 157].

Probabil că Moscardelli întârzie să scrie la finele anului 1916 şi începutul celui
următor, iar Tzara necunoscând exact situaţia se adresează codirectorului Maria D’Arezzo,
care îi explică optimistă că prietenul comun tocmai se supusese unei operaţii chirurgicale,
care decursese bine [Scrisoarea lui M. D’Arezzo către T. Tzara, 1917: 169], dar pe 2 iulie
1917 veştile sunt aproape alarmante, căci poeta vorbeşte despre o slăbiciune accentuală,
adăugând: «C’est très inquiétant, je vous assure». [Scrisoarea lui M. D’Arezzo către T.
Tzara, 1917: 169-170]. Îi furnizează totuşi poetului dadaist adresa de la Clinica
Bastianellidin Roma, căci convalescentului i-ar face bine – presupune – să primească
rândurile artistului româno-francez. Maria D’Arezzo i-ar fi încredinţat organizatorului
antologiei repetat anunţate poezia sa Volata, care ar fi apărut – cum afirmă Giovanni Lista
– în Dada Almanach, publicată de Erich Reiss Verlag din Berlin, în 1920 [Scrisoarea lui M.
D’Arezzo către T. Tzara, 1917: 169].
Bucuria de a se vedea într-o companie atât de interesantă, în „Dada” nr. 1, a cărei
sosire o confirmă, şi de a-i mărturisi lui Tzara o prietenie «acceptée et chargée de grand
cœur», este umbrită de gândul la starea de sănătate încă îngrijorătoare: «De mon lit
douloureux je suis à vous voisin en vous disant au revoir: croyez-moi votre fidèle ami».
[Scrisoarea lui N. Moscardelli către T. Tzara, 1917, în ibid.: 160-161]. Nu este uitat Janco, care
apare adesea ca destinatar secundar al scrisorilor (ca şi-n misivele lui Meriano şi ale altora) şi
căruia îi adresează uneori la finalul unora dintre salutări călduroase şi complimente.
Astfel că Tzara încearcă să-l consoleze pe Moscardelli în acele zile cu cuvinte de
profundă afecţiune:
«Avec beaucoup de douleur j’ai lu votre dernière lettre. [...]. Il semble que vous avez
dans l’âme un astre et de la neige». [Scrisoarea lui T. Tzara către N. Moscardelli, 1917: 161].

În fine, o temă fundamentală a corespondenţei cu toţi interlocutorii din Italia
priveşte piedicile puse în comunicarea şi colaborarea lor transfrontalieră de către cenzura
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poştală. Astfel, Gherardo Marone, directorul revistei „La Diana” din Napoli, ajunge să-i
scrie „omologului” său de la Zurich, în august 1917, că îi retrimite un colet care îi fusese
respins anterior de cenzură. [Scrisoarea lui G. Marone către T. Tzara, 1917: 147-148].
Acesta conţine anumere trecute din periodicul pe careMarone îl coordona, într-unul fiind
prezentă o poezie a liderului „Dada” [Tzara, „La Diana”, 1917: 14], de care îl va lega o
colaborare culturală de asemenea interesantă şi 6 scrisori trimise din ianuarie 1917 până în
iulie 1918, cum se poate deduce la stadiul din prezent al cercetărilor la temă.
În „Le Pagine” apar patru poeme de Tristan Tzara şi o gravură de Marcel Janco.
La grande complainte de mon obscurité în numărul din 15 februarie 1916, urmată la pagina
următoare de Mouvement [Tzara, 1916: 85-86]. Apoi, la câteva luni, în martie, Le géant et le
lépreux du paysage [Tzara, „Le Pagine”, 1917: 101-102], iar Mouvement Dada-Marcel Janco în
iulie 1917. [Tzara: 178-179]. Între aceste ultime două momente, în fascicolul din aprilie
1917, se publică Incisione, opera pictorului român care l-a însoţit pe Monsieur Dada la
Zürich [Janco, 1917: 121].
Din aceste scrisori se desprinde cu deosebită pregnanţă emotivă contrastul dintre
convingerile artistice, vizând o cât mai mare libertate de expresie, capabilă să depăşească prin
forţa valorii ei graniţele naţionale şi prejudecăţile în privinţa originii participanţilor la dialogul
transnaţional şi, pe de altă parte, limitările severe impuse de cezură şi de război în general.
Semnificaţia dublă a piesei Recviem / Le retour à la maison de Matei Vişniec
În versiunea intitulată Recviem, adică cea din limba de origine a dramaturgului,
didascaliile şi anumite secvenţe de text la care mă voi referi în continuare subliniază
opţiunea pentru alternarea discursului textual cu subgenuri precum „teatrul-dans”, într-o
formulă menită,din perspectiva autorului, să reprezinte istoria ca un circ grotesc şi ca refuz
explicit al demagogiei ce ajunge să nege restituirea memoriei individuale, precum şi sensul
responsabilităţii etice şi colective, fiind aceştia alţi termeni cheie pentru tema prezentului
volum. Pe când, pentru publicul francez, referentul real, războiul propriu-zis, impune
textului alt ton şi alte conotaţii de tip istoric, apelând la o altă memorie sau, mai exact, la
cea exclusiv belică.
Aşadar, în opţiunea tematică pe care o propun, se poate observa că în această
operă discursul este susţinut de memoria altor discursuri, încât perspectiva se configurează
ca efect al unui episod anterior, mai vast, din suita de interacţiuni care au avut loc între
participanţi. Astfel, discursul lui Matei Vişniec se plasează în mod necesar în filiaţia unor
formaţiuni discursive care l-au precedat în ordine istorică şi literară.
De asemenea, un text dramatic polivalent ca acesta participă – prin succesiunea de
texte pe care o presupune, ca şi prin suprapunerea a două evenimente istorice de maximă
relevanţă pentru cultura română, adică Primul Război Mondial şi dictatura comunistă – la
ceea ce se poate constitui drept memorie interdiscursivă, în accepţia lui Sophie Moirand
[Moirand, 2007].
În versiunea rescrisă, intitulată Recviem, prima didascalie, relativ lungă, inexistentă
în primul original (francez), transmite în mod mai explicit intenţia autorului de a deschide
textul spre o eficacitate scenică şi regizorală, care să potenţeze şi să pună în valoare
bogatele semnificaţii şi procedee de natură lingvistică, utilizând o logică sensibilă, în plan
estetic, la simultaneitatea limbajelor dramatice.
Mai concret, Vişniec propune un context tematic şi câteva situaţii scenice atent
lucrate, astfel că în limba maternă variaţia introdusă de respectivele inserturi coregrafice,
marcate de dansuri şi momente cântate, i-a stimulat aceluiaşi autor opţiunea pentru
rescriere, ceea ce a avut drept rezultat adăugarea de secvenţe noi în punctele centrale ale
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discursului, constând în didascalii şi text versificat, redactate după canoanele metrice
specifice folclorului literar românesc.
Versurile apar la începutul şi, în mod simetric, la finalul piesei, iar didascaliile care le
precedă sunt foarte atent elaborate pentru a da cititorilor, dar mai ales regizorilor care vor
dori să dea viaţă scenică textului, un scenariu complet şi precis conturat asupra aspectului
coregrafic al operei, aspect căruia autorul îi acordă o relevanţă deosebită în ansamblul ei:
Generalul mort (cu uniforma în zdrenţe, faţa şi mâinile de un alb cadaveric şi
orbitele negre) apare în întuneric, cântând la fluier. În urma sa apar Morţii Patriei. Toţi sunt
în zdrenţe cu bocancii scâlciaţi, cu feţele şi mâinile de un alb cadaveric, cu orbitele negre.
Morţii se târăsc în urma Generalului, îl urmează învârtindu-se în cerc, treptat încep
să se târască pe coate, apoi în genunchi, apoi se ridică în picioare. Senzaţia că Generalul, cu
ajutorul muzicii, îi scoate pe morţi din morminte, din pământ, din neant. […]. Plimbarea în
cerc a morţilor devine un început de horă lentă. Treptat morţii încep să marcheze ritmul
printr-o bătaie a pasului. Unu-doi-trei şi o bătaie de pas comună. [Vişniec, 2011: 323].

Versurile create după tipar strofic şi prozodic popular,care urmează didascaliei, iar
mai departe replicile Generalului Mort, care-şi incită soldaţii – Morţii pentru patrie, aflaţi în
imposibilitatea de a înţelege dacă au învins sau au fost învinşi – să accepte „iertarea”, în
lipsa oricărei judecăţi critice sau a vreunui proces de conştiinţă, de fapt, fac aluzie atât la
resemnarea neproblematică a ciobanului „mioritic”, cât şi la sloganurile vehiculate ani la
rând în spaţiul public românesc, după căderea dictaturii, şi care au predicat „reconcilierea
naţională” în aceeaşi manieră „inocentă”:
Mortul 1: Frunză verde de trifoi… / (Paşi de dans cu bătaie). / Moartea s-a scârbit
de noi… / (Alţi paşi de dans cu bătaie).
Mortul 2: Din grădina morţii noastre... / (Paşi de dans cu bătaie). / V-am adus trei
flori albastre… /(Alţi paşi de dans cu bătaie).
Mortul 3: Un altoi şi-o rădăcină / (Paşi de dans cu bătaie). / Moartea n-are nici o
vină… / (Alţi paşi de dans cu bătaie).
Mortul 4: Doi arginţi şi patru bani / (Paşi de dans cu bătaie). / Moartea ne-a lăsat
orfani / (Alţi paşi de dans cu bătaie).
Mortul 5: Numai ochiul nu e mort... / (Paşi de dans cu bătaie)». [Ibid.: 324].5

Piesa face parte dintr-un filon tematic foarte consistent al dramaturgiei autorului
româno-francez şi anume cel istoric-politic legat de traumele secolului dictaturilor, cum este
numit secolul XX. Într-o interesantă analiză la Cafeneaua Pas-Parol, pe care Mircea A. Diaconu
îl defineşte drept „romanul unei conştiinţe problematizante, angajate etic”, acelaşi critic punea
în lumină şi „angajarea etică a teatrului lui Matei Vişniec”, căci fără îndoială, tema cunoaşte o
diseminare capilară în întreaga operă a scriitorului. [Diaconu, 2014: 42, 58-59].
5 Aceste sugestii auctoriale împreună cu alte scurte grupaje de versuri presărate prin text au fost urmate şi
valorificate cu rezultate deosebite, de pildă, de regizorul Alexandru Dabija, în montarea sa din 2016 de la
Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. Câteva scene de la finalul montării sunt reperabile la linkul: https://www.youtube.com/watch?v=95SCM3sH4zc[consultat la 19.07.2017]. Un link util referitor la
spectacol, consultat la aceeaşi dată, este şi: https://www.youtube.com/watch?v=uJXabFNSkLQ.
O altă punere în scenă interesantă, realizată în Franţa, la Nantes, în 2004, în care cei doi actori marionetişti din
distribuţie au folosit pământ de modelaj pentru a construi fiecare scenă şi scenografie la dimensiuni miniaturale, pe
suprafaţa unei mese, este Le retour à la maison, cu Gilles Blaise şi Yannick Pasgrimaud (naratori ai evenimentelor), în
regia lui Franck Jouneau. A se consulta link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=c6WPlFahUFM.
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De fapt, acest mod de a aborda evenimente cruciale derulate pe scena istoriei şi
politicii, de natură să contureze o imagine extinsă asupra tragediilor care au marcat Europa
modernă şi actuală, reprezintă una dintre trăsăturile pertinente care legitimează apartenenţa
dramaturgiei lui Vişniec la a ceea ce critici de prestigiu precum Michel Corvin au numit
prin categoria de „teatru european”. [Corvin, 2004: 304-305].
Concluzii
În ciuda barierelor de comunicare, concrete şi uneori de netrecut, artişti de
avangardă care au fost protagoniştii primei părţi a acestei contribuţii au reuşit să instaureze
legături autentice şi durabile, relaţii de colaborare şi personale, în numele victoriei mult
sperate a Aliaţilor şi al unui internaţionalism al artei noi, fertil şi puternic, care, deja în
intenţiile lor, viza depăşirea constrângerilor şi interdicţiilor de orice gen, impuse de război.
Din perspectiva dublă, traductologică şi cultural-antropologică, analiza comparată
a versiunilor bilingve a piesei pe care am comentat-o succint pune mai întâi în relief faptul
că prima redactare (franceză) trimite în mod necesar la contexte sau sintagme simetrice din
cealaltă versiune (sau/şi în sens invers), astfel că lectura (bilingvă) apare drept un demers
constitutiv, util înţelegerii structurii globale a operei înseşi. În plus, din această trăsătură
derivă în textul rescrierii în limba maternă şi o dublă situare istorică, asumată de un discurs
al memoriei stratificate, care se exprimă în forme scenice multiple şi complementare.
Au fost prezentate, prin urmare, tipologii de discurs diferite: corespondenţa
epistolară, apelând la tonalităţi ce iau forma comunicării sau mărturisirii „autentice”,
„sincere” şi angajând integral conştiinţa, sensibilitatea şi onestitatea intelectuală şi umană a
„emiţătorilor” şi, la polul opus, sarcasmul ludic, când agresiv, când ironic, al unor voci care
manipulează memoria istorică a combatanţilor-victime, aceştia din urmă participanţi la
evenimente a căror dinamică ascunsă le rămâne obscură.
Se poate, în fine, observa cum forţa şi convingerea cu care artiştii de avangardă îşi
mărturiseau unii altora apartenenţa orgolioasă la o anumită patrie (cea natală) şi încrederea
în justeţea cauzei războiului se prăbuşesc în cazul personajelor din piesa lui M. Vişniec în
confuzie interioară, scepticism şi dezrădăcinare.
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Imag. 1
Francesco Meriano, Walk, în „Dada”, nr. 1, iulie 1917, p. 98.
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Imag. 2
Francesco Meriano, Walk (continuare), în „Dada”, nr. 1, iulie 1917, p. 100.
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Imag. 3

Notes – revista presei din avangarda internaţională, Cărţi Meriano şi Moscardelli,
reclame la „Le Pagine”, „La Brigata”, în „Dada”, nr. 1, iulie 1917.
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Imag. 4
„Bulletin Dada”, nr. 6, februarie 1920, ed. anastatică, coperta.
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Imag. 5

Preşedinţii Dada, în „Bulletin Dada”, nr. 6, februarie 1920, ed. anastatică, p. 209.
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Imag. 6
Nicola Moscardelli, Piume, în „Dada”, nr. 1, iulie 1917, p. 108.
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Imag. 7
Nicola Moscardelli, Piume (continuare), în „Dada”, nr. 1, iulie 1917, p. 110.
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