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Leonid M. Arcade

rozator, poet, dramaturg,
eseist, cunoscut și pentru
inițiativele sale culturale și
solidarizarea cu scriitori români din
emigrație în spațiul francez (Cenaclul de la Neuilly-sur-Seine), L. M.
Arcade publică romane care se disting prin rafinamentul lingvistic și
oralitatea povestirii, opera sa fiind
considerată „o înnoire fundamentală” a literaturii române, comparată
cu scrierile lui Mateiu Caragiale,
Urmuz sau ale lui Joyce și Céline,
prin inovațiile de structură și limbaj.
L. M. Arcade (pseudonimul lui
Leonid Mămăligă) s-a născut la 13
iulie 1921, la Vaslui. Este fiul lui Mina
Mămăligă, ofițer, și al Semproniei
(născută Terfaloga). Începe școala
primară la Lugoj și o termină la Lipcani (Bucovina), gimnaziul și liceul la
Lipcani și Lugoj, obținând bacalaureatul în 1940. Urmează apoi Facultatea
de Drept din București pe care o
absolvă în 1944. În paralel studiază
și trei ani la Facultatea de Filosofie
a Universității bucureștene, fără a-și
susține examenul de licență. Pentru
o perioadă scurtă practică avocatura
în cadrul Baroului din București, iar
în 1946 primește o bursă de studii la

Emilian Ștefârță

Pop Art –
Muzeul Ludwig Köln
p. 24

Eustațiu Stoenescu – Drum spre casă

Paris, din partea Guvernului Francez,
continuând studiile în Drept public
și economie politică și obține doctoratul de stat în drept. Evenimentele
politice din țară, (cu proclamarea
Republicii Populare Române), îl
determină să rămână definitiv la
Paris, cu statut de exilat. Începe să
lucreze ca director literar adjunct
la editura pariziană Pavois (19491950), apoi devine director comercial
(1951-1952) și director (1953-1976)
al Societății Comerciale Colos Rex
Rotary. Este cooptat membru în
Comitetul Executiv al Organizației
Tineretului Național-Țărănist din exil
care edita la Paris, din martie 1951,
un buletin de presă intitulat „România viitoare”, util pentru cunoașterea
aparițiilor editoriale. Colaborează
la reviste culturale ale exilului, între
care „Destin”, „România”, „Ființa
românească”, „Prodromos”, „Anotimpuri”, cu articole privind realitățile
dramatice ale exilului parizian
anticomunist românesc.
De la 14 ani scrie versuri, apreciate și de Lucian Blaga, pe care le
publică în revistele „Iconar” din
Cernăuți și „Drapelul” din Banat.
Continuare în p. 2
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Florea FIRAN

Leonid M. Arcade

C

ontinuă să scrie poezie până la 20 de ani, și după o pauză de
aproape trei decenii revine la poezie abia când avea 48 de
ani și se afla în exil. Figurează în antologia Poezia românească
nouă, alcătuită de Vintilă Horia, în exil, în 1956.
A participat la prelegerile de teatru și regie ale lui Camil
Petrescu, căruia i-a prezentat și subiectul unei piese a sa primind
încurajările acestuia.
Alături de tineretul țărănist (deși nu era național-țărănist) a
participat la manifestările studențești de după 1945 pentru „apărarea democrației”. La un moment dat a fost atras de doctrina
național-țărănistă, crezând că e singura soluție în fața necesităților și aspirațiilor politice ale timpului, și a colaborat cu articole
politice la ziarul „Dreptatea”. La o întâlnire cu președintele Iuliu
Maniu a fost impresionat de declarația acestuia: „Basarabia a fost
și va fi pământ românesc!”.
Debutează în 1943 cu articolul Cele două Europe, în
„Vremea”, unde va publica și alte articole la pagina economică. În
„Dreptatea”, folosind pseudonimul Lozan, polemizează în 1946
cu G. Călinescu, pe marginea procesului mareșalului Ion Antonescu. Editorial debutează cu romanul Poveste cu țigani, publicat
la Paris, în 1966, în Colecția „Caietele Inorogului”, cu o prefață
de André Scrima urmat de Revoluția culturală (1983), „veritabile
poeme epice, primul mai mult parabolic, al doilea predominant
satiric”, cum menționează Ion Simuț. În aceeași colecție publică
și volumul Teatru (Cartea Românească, 1996) care cuprinde două
piese: Ultima cauză a marelui Just și Scrisorile lui Condurică.
Poveste cu țigani este cartea care îl reprezintă, cum și mărturisește, cartea „unei vieți și mai bogată decât celelalte în înțelesuri...
Vedeam în Poveste cu țigani unele fragmente shakespeariene”.
„Scriu din necesitate aproape fiziologică de a imagina. Literatura
este pentru mine tocmai imposibilitatea de a rezista tentației de
a făuri universuri imaginative”.
Încă de la apariție, cele două cărți ‒ Poveste cu țigani și Revoluția culturală ‒ au fost prezentate și comentate pozitiv în presa
românească din exil, uneori cu trimiteri la Craii de Curtea-Veche
a lui Mateiu Caragiale, în cazul primului roman, la Dimitrie Cantemir sau Ion Budai-Deleanu. Mircea Popescu susține că „ceea ce
Blaga a filosofat asupra și în jurul satului de la noi, Arcade reprezintă”, iar George Alexe își încheie cronica din revista „Credința”
(nr. 2/1968): „Scrisă într-o superbă limbă românească, Poveste
cu țigani ne-a descoperit pe unul dintre cei mai buni prozatori
români contemporani [...]. Înzestrat cu o vastă capacitate de a
transfigura limbajul popular, rod al unui trudnic travaliu de laborator, L. M. Arcade se legitimează literar nu numai drept un
magistru al alegoriei și metaforei, ci și un magician al verbului
funcțional”. Mircea Eliade, într-o scrisoare pe care i-a adresat-o
în mai 1966, releva: „(...) am citit Povestea și acum mă pregătesc
s-o recitesc. (...) Am citit-o pe nerăsuflate (și asta nu e bine, nu e
așa?), întrebându-mă mereu ce cunoșteam și ce nu cunoșteam
din acest prodigios text. (...) Cum mă aflam eu însumi într-o
perioadă de inhibiție și «planificare» cu orice preț, admir la dumneata ce-am avut cândva, încrederea în creativitatea naivă. (...)
Câte ar mai fi de spus! Mai întâi mitologia, apoi limba, proverbul.”
„Povestea lui Arcade va rămâne o piatră de hotar în istoria
scrisului românesc. Prin ea proza românească a fost înnoită, a
fost înălțată la un nivel nebănuit de realizarea artistică.” (Grigore
Nandriș, „România”, New York, iunie, 1966)
Primul loc de întâlnire al scriitorilor români exilați la Paris
a fost Cafeneaua „Corona”, mai târziu s-a constituit Cenaclul
din rue Ribera, la care a participat consecvent Mircea Eliade,
alături de scriitori din Paris, și în care au fost citite și texte literare
trimise din Argentina, de Vintilă Horia, din Brazilia, de Ștefan
→
Baciu, din Spania, de Al. Busuioceanu. Cenaclul a debutat în
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1953 cu o lectură a lui L. M. Arcade și a durat
până în 1958; a editat revista „Anotimpuri”, la
care au colaborat Mircea Eliade, Horia Stamatu
și Horia Damian. În mai 1963, L. M. Arcade
inițiază „Cenaclul de la Neuilly-sur-Seine”, cel
mai cunoscut și mai longeviv cenaclu românesc din străinătate, cu convingerea că cenaclul
e o formă importantă de manifestare în plan
literar și contribuie la promovarea scrisului în
limba română. Întrunirile, la care au participat
personalități culturale ale exilului românesc, se
țineau în limba română, în locuința sa, și s-au
întins peste 30 de ani, cu o activitate literară
lunară, în care un grup de 20-30 de scriitori
români citeau și comentau critic creațiile proprii. Au citit la cenaclu: Mircea Eliade, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, G. Ciorănescu, C.
Amăriuței, P. Bărbulescu, T. Cazaban, Nicu
Caranica, Mihai Niculescu, Jean Pârvulescu,
Henriette Yvonne Stahl, Ilie Constantin ș.a.
Arcade citește în cenaclu capitole din prima
sa carte, Poveste cu țigani. Numărul participanților crește mereu, scriitorilor li se alătură o
diversitate de pictori, sculptori, filosofi, istorici,
cineaști, medici, fizicieni, ingineri. Intelectuali
precum Constantin Eretescu, Neagu Djuvara
sau Basarab Nicolescu, devenit prieten apropiat al lui Arcade, considerau cenaclul „templu
al culturii române din exil”. Discuțiile libere
erau docte, Eliade glumea studențește și era
îngăduitor:„După Eminescu, mai mult decât
alții și dincolo de toate, ne-a arătat cât de
creatoare poate fi nemăsura iubirii.” Mircea
Eliade a fost o prezență marcantă și activă a
cenaclului, participa de câte ori venea la Paris.
Era perioada când pregătea apariția în franceză
a Tratatului de istorie a religiilor, la care L. M.
Arcade traducea, alături de cel pe care Eliade
îl angajase traducător. Mai târziu Arcade i-a
publicat nuvela Pe strada Mântuleasa și volumul de povestiri În curte la Dionis.
Începând cu 1967, alături de scriitori ai
exilului românesc, participă și scriitori din
România aflați în trecere prin Paris, între care
Ștefan Bănulescu, I. Negoițescu, Petru Comarnescu, Matei Călinescu, Barbu Cioculescu,
Ion Caraion, Dumitru Țepeneag, Paul Goma,
Marin Preda, Marin Sorescu, Ana Blandiana,
Nicolae Manolescu ș.a. Eugen Ionescu avea să
publice în nr. 1 din 1987 al revistei „Agora”
articolul Scrieți românește! prin care susținea
că „literatura română trăiește mai departe prin
propria ei limbă” și amintea de scriitorii care
frecventau cenaclul. Din 1978 cenaclul și-a
extins activitatea, fiind precedat de o masă
rotundă și o conferință. L. M. Arcade a coordonat și Editura „Caietele Inorogului”, la care,
pe lângă operele sale, a publicat cărți de Mircea
Eliade și Horia Stamatu (vol. de poezii Kaeros).
Activitatea cenaclului a atras atenția și
organelor politice. „Suntem spionați și de
români și de francezi. Dar nu au ce să scrie
în rapoartele lor. Spiritul nu poate fi spionat”,
îi mărturisea Arcade lui Basarab Nicolescu.
În articolul L. M. Arcade și Cenaclul de la
Neuilly („Contemporanul”, nr. 2, 2010), Basarab Nicolescu dă informații prețioase despre
activitatea cenaclului.

Împreună cu Aurel Răuță, L.
M. Arcade a pus, în 1980, bazele
Centrului de promovare a cărții
în exil „Hyperion”, care a editat
și un buletin al cărții românești
în Occident. La 24 aprilie 1981
prin Centrul „Hyperion” a organizat la Sorbona un colocviu
dedicat filosofului român Ștefan
Lupașcu și în 1987, în colaborare
cu Academia Româno-Americană de Arte și Științe și
Universitatea Paris-Sorbona,
un Congres Internațional
„Mircea Eliade”, manifestare
științifică de amploare cu 500 de participanți.
Arcade poartă o întinsă corespondență cu
Horia Stamatu, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Emil Cioran și alți scriitori reunită într-un
prim volum intitulat Epistolar L. M. Arcade, cu
un cuvânt înainte, traduceri și note de Simona
Modreanu (Biblioteca Exilului, Iași, 2019).
Comentatorii operei lui L. M. Arcade au
descoperit în scrierile acestuia de proză și
teatru tragi-comicul, „aliajul acesta straniu care
poate seduce și care poate hrăni spiritual”, cum
menționează autorul. I. D. Sîrbu l-a descoperit
în Revoluția culturală, despre care, după ce a
citit-o, i-a scris, în iunie 1989: „Mi se pare a fi
un monument de limbă românească (dar și de
râs cu plâns valah)”. Cartea l-a impresionat și
pe Mircea Eliade: „Prin Revoluția culturală ai
adăugat o stâncă la megalitul literaturii românești” (Scrisoare, Chicago, februarie 1984).
I. Negoițescu, într-o cronică publicată în
revista „Limite”, din 1984, releva valoarea
romanului: „Revoluția culturală a lui Arcade
este un colosal spectacol al morții, organizat
în cadrul vieții celei mai apte să-l autentifice
[...] fiindcă, asemeni unor oglinzi multiple și
instantanee, reflectă parcă toată istoria contemporană românească, suferințele, alinările,
jignirile, prăpădul, noaptea, închisorile, torturile, teroarea, mizeria, corupția, absurdul
istoriei noastre de azi [...]. Mi se pare că în
artist, extrem de conștient de semnificația
operei sale, Leonid M. Arcade a conceput-o
mai mult decât un pamflet, oricât de convingător artistic, la adresa unui regim politic,
osândit, ca un avertisment eschatologic cu
valoare permanentă”. Un fragment din Revoluția culturală a fost antologat în vol. Les Morts
incertaines (Ed. Flammarion, Paris, 1983) din
Colecția „Lettres roumaines” îngrijită de Virgil
Tănase, alături de creații aparținând lui Vasile
Voiculescu, Mircea Eliade, Dumitru Radu
Popescu, Ștefan Bănulescu și Andrei Ujică.
Lucille Fontaine publică volumul Identité roumaine et altérité tzigane chez Leonid
Mamaliga Arcade dans „Histoire des Tziganes”, „Révolution culturelle” et „La Crypte et
la Chèvre” (Éditions Universitaires Européennes, Paris, 2018) subliniind că „reprezentarea
simbolică prin care romancierul tragi-comic
investește realitatea este caracteristica majoră
a operei lui Arcade; în pragul trecerii dintre
simbolic și real, Arcade își așază personajele, profund copleșite de o transcendență
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misterioasă și atașate de
«luciditatea lor negativă» de
«conștientizarea tragică a
labirintului istoriei».
Volumul Teatru cuprinde
La Cryote et la Chèvre, piesă
în două acte, scrisă în 1971 și
tradusă în limba română cu
titlul Ultima cauză a marelui
Just (1996), și Scrisorile lui
Condurică, basm dramatic
în IX tablouri, cu o prefață
de Manuel de Diéguez care
îl consideră pe Arcade „un
gânditor”, un „maestru al
tragi-comicului” a cărui piesă „pătrunde până
la temeliile quijotismului. Dar spre deosebire
de Cioran, analistul descompunerii Occidentului, și de Ionesco, suveran al absurdului care
denunță pactul planetar al atrocității cu grotescul, Arcade rămâne un filosof al tiraniei.
Ca atare e singurul dintre cei trei în măsură să
arate că esența quijotismului este o dialectică a
salvării prin ideologie, o cheie nouă...” Piesa La
Cryote et la Chèvre a fost reprezentată în 1993
la Teatrul Ménilmontant din Paris, în timp ce
mai înainte Teatrul Național din București îi
respingea prima încercare de punere în scenă
a uneia dintre piesele sale. L. M. Arcade scrie
„un teatru politic, tema ambelor piese fiind
revoluția […] Formula dramaturgiei sale
conține un amestec […] de umor negru, de
macabru, nu atât în grotesc, cât în străfulgerări
poetice, lirice, de parodic, dramatic, absurd”
(Justin Ceuca).
În „Le Quotidien de Paris” (13 ian. 1994)
Annielle Heliot consemna: „E aici Ionesco. E
aici Cioran. E aici L. M. Arcade, cu imaginația
sa, cu scriitura sa ce cară giuvaieruri și tigve
pentru a ne face să pricepem lecția acestor
țigani emblematici. Viața adevărată se află
ea, oare, undeva?”, iar Manuel de Diéguez
exclamă: „Dar ce har au acești mari români
din Paris, care pun infailibil degetul pe trăgaci?
Cioran, Ionesco, Arcade, trei poeți ai morții,
trei dramaturgi ai conștiinței, trei maeștri ai
hohotului printre morminte, trei drumeți ai
profunzimilor. Explicația stă în aceea că toți
trei au trecut prin iadul istoriei!”
Între eseurile lui L. M. Arcade merită reținute cele consacrate lui Eugen Ionescu, lui
Mircea Eliade ‒ Marele Arhitect ‒ sau lui Ștefan
Lupașcu.
Leonid M. Arcade încetează din viață la 4
septembrie 2001 la Paris. Arhiva sa cu manuscrise, cărți, fotografii diverse documente care
i-au aparținut, a fost donată Muzeului Cărții
și Exilului Românesc de pe lângă Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”
din Craiova.
Personalitate proeminentă a exilului românesc din Franța, Leonid M. Arcade rămâne in
istoria noastră literară ca un prozator original, preocupat de teme grave, un susținător al
libertății de expresie și de manifestare, dotat
cu carismă și înțelepciune, generos cu confrații și exilații români la Paris, iubitor al limbii
române și al valorilor literare de oriunde. ■

Comentarii
eminesciene

4

U

Nr. 3 (223) ♦ martie 2022

Scrisul Românesc

Constantin
CUBLEȘAN

Eminescu
și canonul jurnalistic

n grupaj de eseuri privitoare la viața și opera lui Mihai Eminescu,
publică Iulian Bitoleanu în volumul Diagonale hermeneutice (Ed.
Neuma, Apahida, Cluj-Napoca, 2021). După o rememorare a prezenței poetului în Banat, la Oravița, Timișoara și Arad (Eminescu, Blaga și Camil
Petrescu peregrini prin Banat), în care nu face decât să semnaleze prezența
acestuia („puștiul de 17 ani”) în compania trupei de teatru Mihai Pascaly, fără a
aduce nimic nou în comentarii în afară de o mențiune privitoare la schimbarea
numelui din Eminovici în Eminescu, pe care i-o recomandă lui Iosif Vulcan
(„l-ar fi consiliat”) poetul Iulian Grozescu, fapt despre care n-am avut știință
până acum (Dar, vorba lui Coșbuc: „Cine credeți că sunt eu/ Ca să știu atâtea
cele?”), și care e preluată, zice domnia sa, după… o legendă (Legenda spune)
fără a indica nicio sursă.
În următorul eseu, Contribuția lui Eminescu la formarea limbii române, răspunde succint la întrebarea: „De ce este creditat Eminescu drept făurar al limbii
literare?”, pe care însuși și-o pune. Contribuția acestuia o identifică în articolele
gazetarului de la „Timpul”, remarcând că „tenacele publicist a abandonat pista
arhaismelor, a jargoanelor, a epurat limba de balastul regional și argotic, producând un idiolect mlădios, simplu, inteligibil, cu enclave neologice.
Și-a îndreptat atenția asupra corectitudinii gramaticale și asupra sporirii
expresivității textuale, fapt ce a determinat-o pe Monica Spiridon să depisteze un
soi de intertextualitate”. Precizările sunt
exacte și pot fi translate și spre poezie, dar
Iulian Bitoleanu e preocupat în special de
latura gazetărească a lui Eminescu, despre
care mai spune că „Erudiția i-a permis să
se comporte ca un suveran peste regatul
vocabularului românesc”, contribuind
astfel la „unificarea limbii române în timp
și spațiu, la emanciparea ei”.
Ca într-o paranteză comentează volumul lui Constantin Noica, Eminescu sau
gânduri despre omul deplin al culturii românești (1975), relevând contribuția acestuia
la cunoașterea și editarea Caietelor lui Eminescu, și reținând mustrarea exegetului făcută cercetătorilor operei eminesciene
de până la el, „de a nu fi surprins viața/energia manuscriselor, trecând lejer peste
adnotările lui Eminescu, peste ceea ce a scris el pe lateral, comparativ cu acribia
francezilor aflați într-o circumstanță similară” (v. Paul Valéry de-o pildă).
Substanțial și în totul remarcabil este eseul analitic intitulat Eminescu și
canonul jurnalistic.
Interesat cu precădere de condiția presei culturale în general, Iulian Bitoleanu își ia ca punct de plecare pentru cercetarea sa, studiul lui Claude-Jean
Bertrand, O introducere în presa scrisă și vorbită (Ed. Polirom, 2001) care fixează
câteva funcții în exprimare ale gazetarului: funcția informatică, funcția persuasivă, funcția mobilizatoare ș.a., pe care cată a plia textele gazetarului de la
„Curierul de Iași” și de la „Timpul”, cu adaos ultimele, cele din „România liberă”
și „Fântâna Blanduziei”. Astfel, profilul gazetarului Eminescu intră într-un „portret robot al jurnalistului universal”.
O primă observație se referă la stilul/stilistica acestuia, care „desfide retorica,
discursul fără miez ideatic”, adoptând o strategie convenabilă, spre a se îndepărta
blazarea, rutina, accidentalul, sincopele de formă”, menționând că „persuadarea
cititorului se înfăptuiește atât cu material probatoriu afirmativ, cât și negativ”.
Exemplu elocvent consideră a fi „Sextetul Icoane vechi și icoane nouă”, care „răspunde acestui deziderat, în sensul cuplării criticismului cu polemica, ironia…”
Aprecierea de ansamblu este ușor exaltată: „Cu o pană măiastră, un mag
precum Eminescu putea deveni un voluptuos adept al strategiei de dramatizare.
Acest concept s-ar tălmăci prin revelarea adevărurilor care dor, deranjează și

Cronică literară
Poezie

Andrei
CODRESCU

poți să crezi
coincidențele devin mai numeroase
pentru că avem mai mult timp să le observăm
când timpul își va opri curgerea totul va fi întâmplător
până atunci hai să jucăm decipher
jocul de societate de care suntem toți interesați
așa cum odată eram de sex
coincidentiae oppositorum
de exemplu văd la televizor un om a cărui slujbă
este colectarea spermei cailor de curse
pentru a o vinde la prețuri imense pe piața spermei de cai
din camera cealaltă lynnea:
citesc despre o muncă pe care o fac tot mai puțini
e periculos
să colectezi sperma cailor de rasă
„ce carte e aia?”
„o carte numită șapte coincidențe”
viața are o mie de pagini napoleon
pe vremea lui înainte
aveam sisteme de apărare împotriva unor astfel de lucruri
unul dintre ele era munca
altele erau sexul & compania
dușmanul nostru coincidența nu apăruse în zare ■
Traducere de Carmen FIRAN

descompun idilismul existențial de suprafață, elaborat de o
presă obedientă”.
Urmărind încadrarea gazetăriei eminesciene în tipurile de
jurnalism enunțate, Iulian Bitoleanu detaliază astfel contribuțiile gazetarului: „Un posibil jurnalism de anchetă se întâlnește
în Chestiunea Dunării, Chestiunea Dunării și românii din Transilvania, Istoria epocii de tină, Pactul dualist de la 1866” etc.
Comentariile sunt la obiect și analitice stabilind corespondențe pentru fiecare din aceste tipuri de jurnalism:
reportericesc, de anchetă, de interpretare ș.a., pentru a concluziona: „În cele 3-4 etape ale gazetăriei eminesciene, de la
aparițiile sporadice în fel de fel de periodice până la ultimele,
acelea din «România liberă» și «Fântâna Blanduziei», pe teme
estetice, dar mai ales în stadiul de la «Timpul», Eminescu a
confirmat că rămâne un ziarist de vocație, greu de egalat, mai
ales în domeniul Cultură și Artă. Pe deasupra, deși disciplina
de Jurnalism s-a cristalizat în sec. al XX-lea, un jurnalist cultural profund de talia lui Eminescu a intuit – după opinia
noastră – unele componente din structura textului jurnalistic
precum și unele principii, legități. Este ceea ce noi încercăm,
a posteriori, a demonstra și anume că o condiție a credibilității gazetarului rezidă în realism, problematica stringentă,
plasarea în evenimențial”.
Contribuția la cercetarea publicisticii lui Mihai Eminescu,
pe care o face Iulian Bitoleanu, se așază confortabil alături de
alte studii aplicate în domeniu, ale unor Al. Oprea, D. Vatamaniuc, Monica Spiridon etc. ■
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Incursiuni în istoria mentalităților

E

seist, antropolog, cercetător cu studii
de etnologie, dar și de istoria religiilor
și a mentalităților, Andrei Oișteanu este
unul dintre intelectualii români cei mai apreciați,
cu contribuții fundamentale în domeniile sale
de studiu în cele aproximativ cinci decenii de
activitate și ale cărui lucrări au fost traduse în
numeroase limbi străine. Studiile de început,
care se situează mai ales în zona etnologiei,
precum cele din volumele Grădina de dincolo.
Zoosofia. Comentarii mitologice (1980) sau
Motive și semnificații mito-simbolice în cultura
tradițională românească (1989),
sunt urmate de lucrări care
extind domeniul de studiu și aria
de abordare spre imagologie și
istoria mentalităților: Imaginea evreului în cultura română.
Studiu de imagologie în context
est-central european (2001), Narcotice în cultura română. Istorie,
religie și literatură (2010), Sexualitate și societate. Istorie, religie
și literatură (2016), la care se
adaugă și alte volume de studii.
Cel mai recent dintre acestea se intitulează, pitoresc și
ludic, Moravuri și năravuri.
Eseuri de istorie a mentalităților
(Ed. Polirom, 2021) și cuprinde
un număr de 15 studii (dintre care unul, cel
dedicat duelului la români, în două părți). Și
ca tematică, dar și ca întindere, studiile diferă și
sunt scrise în perioade diverse, în ultimii douăzeci de ani, ceea ce le unește fiind domeniul,
anunțat din subtitlu – istoria mentalităților –, și
interesele de cercetare anterioare ale autorului,
care se regăsesc, în bună măsură, și în textele
care alcătuiesc această carte.
Astfel, primele studii sunt incursiuni în
istoria mentalităților de la începuturile modernizării Țărilor Române, surprinzând foarte bine
trecerea de la obiceiuri, stil de viață și mentalități infuzate de experiența secolului fanariot
spre occidentalizarea spațiului autohton care
se face uneori abrupt și nu fără o rezistență
destul de mare din partea, mai ales, a boierimii
conservatoare, reminiscențe ale acestei epoci
criticate destul de aspru de mai multe generații
de intelectuali ajungând la noi prin intermediul
limbii, în unele expresii pe care însă, așa cum
se întâmplă de multe ori, nu le mai percepem
ca atare. În Suntem ceea ce purtăm. Schimbarea la haine a României sunt surprinse mai ales
transformările care țin de adaptarea portului
autohton, mai ales al claselor privilegiate, boierimea și negustorimea, de la straiul oriental, de
inspirație turcească, la costumul occidental, de
inspirație germană sau franceză.
După cum bine știm încă din literatura care
abordează dandysmul, hainele nu sunt doar

simple obiecte utile care să protejeze corpul, ci
au și o funcție semiotică importantă, ele construiesc o identitate particulară sau de grup, sunt
capabile să transmită diverse mesaje directe sau
subliminale, sunt purtătoare de tradiție și cultură, dar pot fi și avangardiste și iconoclaste și
adesea provoacă scandal. Așadar nu este întâmplător că schimbarea de mentalități este vizibilă
începând cu acest nivel al vestimentației, pentru
că adoptarea costumului occidental nu este
doar o alegere care ține de modă, el aduce cu
sine și o serie de idei progresiste, de idealuri și
atitudini care intră în coliziune cu viziunea orientală
asupra existenței. Andrei
Oișteanu surprinde foarte
bine această trecere, o ruptură vizibilă și radicală ce
marchează inclusiv schimbul de generații, făcând
apel la scriitorii vremii și
la diverși martori străini ai
fenomenului autohton.
În aceeași ordine de idei,
ca o completare firească,
vine următorul capitol
al cărții, studiul dedicat
diverselor materiale textile
(Despre pânzeturi, până-n
pânzele albe), un inventar
exhaustiv al intrării în limbă al numelor acestor
materiale în funcție de locul de origine („olandă”,
„anglie” sau „damasc”, de exemplu) sau de modul
de fabricare („stamba” ș.a.), cât și prezența acestora în expresii care au supraviețuit până astăzi:
„a te da în stambă”, „a mușamaliza”, „a freca
menta” etc. Sunt fascinante, de multe ori, etimologiile, dar și poveștile din spatele acestor termeni
și expresii, obiceiurile pe care le încapsulează și
structurile mentalitare pe care le devoalează.
Tot în această zonă se situează și următorul
capitol, de-a dreptul savuros nu doar tematic, ci
mai ales stilistic, Politică și delicatese. Conotațiile
culinare ale puterii și corupției. Aici sub lupa eseistului sunt trecute cuvintele și expresiile legate
de mâncare și mai ales de actul de a mânca,
toate cu conotații politice sau sociale. Maniera
în care este percepută nu doar hrana în sine, ci
și raporturile de putere ca simple raporturi de
dominație într-o haită, într-o comunitate primitivă dominată de instincte animalice și pentru
care nu pare să existe o altă valoare cardinală
decât aceea a hranei dezvăluie un imaginar
influențat major de experiența pauperității, a
luptei pentru supraviețuire și a lipsei mijloacelor
primare de trai cu care s-a confruntat comunitatea secole de-a rândul. Aglutinate în același
discurs, avalanșa de astfel de termeni și expresii,
la care se adaugă un lexic bogat care definește
diversele acte de corupție, de la mită și șperț la
bacșiș și peșcheș, devine copleșitoare și totodată
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creează un efect caragialesc pe care autorul îl
are mereu în vedere. Se pare că raportul dintre
degradarea moravurilor și creșterea expresivității lingvistice sunt direct proporționale.
Tot această epocă a începuturilor modernizării generează și analiza privitoare la machiaj
și alte forme de construire artificială a corpului,
mai pregnantă în cazul populației feminine, dar
prezentă în varii forme și la cea masculină, de
la peruci, farduri și diverse accesorii și până la
prezența efectivă a măștilor (foarte interesant
subcapitolul privitor la semnificațiile și istoricul
atitudinii religioase în privința purtării măștilor, condamnate drastic de Biserică și de textele
religioase). Foarte interesantă și surprinzătoare
practica rinoplastiei a cărei modă coboară până
spre 1800. De asemenea, o excelentă incursiune
sintetică în istoria culturală a manelelor (cu un
titlu ironic-persiflant, Țara Meșterului Manele),
de la Cantemir la începutul secolului XX, cu
reverberații până în prezent, se oprește asupra
acestei forme artistice cu origini orientale care
are, și ea, semnificații mentalitare și comportamentale deosebite.
Tot o practică veche, de a căuta dreptate
direct la instanța supremă (domnitor, rege, președinte etc.), rod al unei societăți neașezate,
lipsite de instituții funcționale, este concentrată
în expresia „a merge cu jalba-n proțap”, căreia
autorul îi dedică un întreg eseu.
Lucrări separate, de dimensiunile unui
volum, ar merita capitolele dedicate oglinzii
(Dincolo și dincoace de oglindă), care analizează
oglinda ca mit, cuvânt și obiect, cât și Insula,
marea și fluviul în imaginarul colectiv, care
pune într-o relație dialectică „spațiul mioritic”
și „spațiul maritim” și avansează idei extrem de
incitante în favoarea unei alternative propuse
în analiza acestui imaginar acvatic, destul de
puțin ilustrat și teoretizat în cultura română.
Stânga versus dreapta. Farmecul discret al
dihotomiei aduce contribuții în analiza acestei
polarizări care nu este doar politică, este și religioasă și poate fi abordată și lingvistic, așa cum
deschide discuția eseul lui Andrei Oișteanu.
Pe lângă aceste eseuri, câteva studii sunt
dedicate unor comunități și modului în care se
construiește identitatea acestora, dar și receptare lor, poziționarea lor ca alteritate față de
majoritate sau surprinse în interacțiunea cu
alte comunități: Rohmani – Brahmani. Călătoria unui motiv în spațiu și timp; Găgăuzii. Istorie
și etnogeneză; Creștini, evrei și musulmani în
controversă. Dispute teologice publice în Europa
medievală; Evreii din România în context european. Asemănări și deosebiri. Fiecare dintre ele
merită o atenție specială și, eventual, o discuție
separată, pentru că informația bogată și analizele reduse uneori la câteva paragrafe ar putea
constitui, fiecare, o carte independentă și inedită.
Continuare în p. 6
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Ei și lumea pe care o conduceau

Despre cum o mână de lideri educați și galanți (și înrudiți între ei!)
au dus lumea în cel mai mare conﬂict al Istoriei de până atunci

eseori, de-a lungul cărții care se deschide aici, cititorul va avea impresia
că, citind despre trecut, întâlnește –
totuși – realități contemporane. Întâmplarea
face ca aceste rânduri prefațatoare să fie scrise
chiar în prima săptămână a atacului Rusiei
asupra Ucrainei vecine. După 24 februarie a.c.,
toată lumea se întreabă până unde va merge, în
această aventură războinică, președintele Putin
și cum va trece statul atacator prin toate acestea – inclusiv cetățenii ruși care, în acele zile, au
protestat împotriva războiului declarat de propriul lor lider? Or, iată ce spune
Theo Aronson, autorul acestei
cărți, despre Rusia de acum mai
bine de un secol și despre țarul
ei de atunci: „Neavând încredere în nimeni, [țarul] a refuzat
să delege puterea. Rezultatul
a fost că a fost obligat să lupte,
aproape singur, cu toată complexitatea vastului său imperiu:
birocrație greoaie, industria în
plin avânt, relațiile sale externe
sensibile, tulburări sociale (...),
puternica sa poliție secretă,
rețeaua sa complicată de spioni,
informatori și agenți dubli”
și, mai departe, „politica externă a [țarului] a
fost realizată în deplin acord cu secretomania
și duplicitatea naturii sale; și a naturii statului
său. Bazându-se foarte mult pe spioni, pe poliție
secretă, pe agenți sub acoperire, pe tratate clandestine și pe acorduri verbale, diplomația țaristă
era dintre cele mai periculoase”.
Văzând în zilele noastre cum Rusia președintelui Putin a pus pe jar nu numai Europa, dar și o
lume întreagă, s-ar zice că nu foarte multe lucruri
s-au schimbat acolo în ultima sută de ani...

O frumoasă zi de primăvară, în 1910
Acest interesant volum începe cu povestea
ultimei mari zile, poate, din istoria monarhiilor europene: 20 mai 1910 – data funeraliilor
Regelui Eduard al VII-lea al Marii Britanii. La
Londra, în acea zi și în cele precedente se adunase
întreaga cremă a politicii mondiale, și, mai ales,
Continuare din p. 5

În fine, eseul dedicat Duelului și onoarei masculine la români, publicat într-o formă restrânsă
încă din 2005, reprezintă o incursiune foarte
interesantă în istoria destul de redusă a practicii
duelului în spațiul autohton și merită citit în paralel
cu volumul lui Mihai Chiper, Pe câmpul de onoare.
O istorie a duelului la români (Humanitas, 2016).
Un ultim capitol al cărții este eseul pe tema
din ce în ce mai actuală a arderii/ interzicerii cărților: Delictul de bibliocid. Scurt istoric.

peste cincizeci de capete încoronate: nouă împărați sau regi, cinci prinți moștenitori, patruzeci
de altețe imperiale sau regale, prinți, prințese
etc. – cu toții controlau cu mult mai mult decât
țări mai mici sau mai mari din Europa, pentru
că stăpânirea lor se întindea spre toate cele patru
zări, din nordul înghețat până spre paradisiace
părți ale Indiei și din centrul industrializat
al Germaniei până la extremitățile orientale,
adesea secetoase, ale Imperiului Otoman.
Această „paradă a regilor” (sau „gloata
regală”, cum o numise, în glumă, o anume regină,
se va vedea în volum) adusese
la Londra tot ce aveau mai bun
familiile dinastice și casele
domnitoare ale lumii. Și totuși,
dintre toate acele capete încoronate și luminate ale lumii,
nimeni nu știa că doar peste
patru ani și câteva săptămâni
tot acel almanah de Gotha se
va trezi în plin război, la capătul unui șir de evenimente,
dramatice sau pur și simplu
banale, excelent descrise în
aceste pagini.
Ce frumoasă pare a fi fost
acea zi de 20 mai 1910! Deși
ocazia era, desigur, tristă (decesul nu foarte
bătrânului rege al Marii Britanii și, totodată,
împărat al Indiei), majoritatea celor care au
venit aveau impresia unei reuniuni familiale. Indiferent de limba pe care o vorbeau și
de credința lor sau a familiei lor, indiferent
de cât de învecinate sau de îndepărtate erau
granițele dintre statele lor, toată această castă
politico-regală a lumii reprezenta parcă o specie
prin ea însăși, aflată mult deasupra muritorilor de rând. De la împăratul german Wilhelm
al II-lea, care era convins că Dumnezeu vorbește limba germană, că marea politică externă
este numai treaba monarhilor și că oamenii
obișnuiți (începând chiar cu miniștrii săi) nu
pricepeau nimic din ea și până la țarul absolut și absolutist al Rusiei, Nicolae al II-lea, la
picioarele căruia efectiv se aruncau țăranii de
prin stepele rusești, fie și pentru a săruta umbra
trenului regal, aproape toate aceste personalități

păreau a fi mai aproape de tipul conducătorului
medieval, uns de divinitate și, deci, intangibil,
decât de ideea modernă de conducător politic.
Și chiar și excepțiile de la această regulă – cum
ar fi regele Belgiei din acel moment, interesantul Albert I, care reamintea tuturor că el este
doar un rege constituțional – aveau propriile
lor marote regale, din care nu-i puteai scoate.
Rasa regilor & prinților părea încă ceva foarte
diferit de rasa oamenilor fără sânge albastru.

Din Antichitate până în prezent, o enormă și
tristă istorie are această practică a încercării
de distrugere a diverselor scrieri considerate la
un anumit moment dat periculoase de către o
putere politică, ideologică, religioasă etc. Iar de
la interzicerea și arderea cărților la interzicerea
și arderea oamenilor nu mai e decât un pas, așa
cum au dovedit-o, de-a lungul timpului, numeroase regimuri totalitare, dictatoriale, tiranice,
care nu pot accepta ca vreo scriere, vreo persoană
și chiar vreun alt element al realității să nu poată

fi circumscris dogmei pe care se sprijină sistemul
respectiv. Pledoaria autorului pentru umanism,
cultură și memorie este fundamentală.
Complex, divers, înglobând mai multe cărți
posibile, volumul Moravuri și năravuri. Eseuri
de istorie a mentalităților reprezintă o lectură
provocatoare intelectual și adeseori savuroasă
stilistic, incitantă ideatic și bogată în informații literare, lingvistice, etnologice sau filosofice,
deschizând apetitul și pentru alte lecturi și spații
de reflecție complementare. ■

Sânge albastru vs. salopete albastre
Și totuși, abia peste câțiva ani, tronurile
tuturor acestor monarhi vor depinde, într-o
măsură uluitoare, de propriile lor popoare, de
femeile care aveau să rămână prin gospodării
și să crească generația următoare de cetățeni și,
mai ales, de tinerii bărbați care aveau să umple
armatele și tranșeele de pe toate fronturile Marelui Război. Nu întâmplător, după 1918 un val
revoluționar, cel al oamenilor obișnuiți, unii
dintre ei proletari, avea să măture toată Europa –
cu extinderi până în Statele Unite ale Americii.
Rasa sângelui albastru avea să intre în coliziune
cu protestele salopetelor albastre. Din landuri
ale Germaniei până în Rusia sau Ungaria, teoria
unui auto-intitulat continuator al lui Karl Marx,
pe nume Vladimir Ilici Lenin, avea să dezvolte
o bizară rețea de consilii ale sovietelor. În toate
aceste trei state numite, doi împărați și un țar
deja abdicaseră sau fuseseră forțați să abdice.
Dar nimic din toate acestea nu ghicea în acea
frumoasă zi de 20 mai 1910, sub cerul primăvăratec al Londrei. Toate acele ramuri și vlăstare ale
sângelui albastru veniseră acolo, cum spuneam,
ca la întâlnirea unei mari familii. Desigur, fiecare avea undeva, în spate, tradițiile propriei sale
curți: cum spune Aronson, la Londra se întâlneau crâmpeie din militarismul ostentativ al
curții germane cu măreția autosuficientă a curții
britanice sau cu somptuozitatea barbară a curții
rusești. Câte ceva din toate aceste state, și din
multe altele, ajungea în capitala Imperiului Britanic – adus chiar de monarhii adunați acolo. ■
Continuare în nr. următor
(Prefață la cartea lui Theo Aronson, „Războiul regilor. Gloria
și decăderea sistemului monarhic european: 1910-1918”,
în curs de apariție la Ed. Meteor Press, București, 2022)
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Camus – Un angajament
dincolo de limite

E

roismul idealist și cotidian al lui Albert
Camus este dovada aceluiași optimism
față de om încercat de către eseist în
finalul mitului actualizat Prometeu în
infern, din aceeași perioadă a serviciului la
ziarul Combat. Pe de altă parte, așa cum remarcam, disimulata, secreta tensiune morală este
coordonata constantă pe care se mișcă steaua
lui Camus. Pe această traiectorie, el își corectează natura, felul său de a fi și de a acționa,
stabilind un echilibru, atât de caracteristic lui,
între om, artist și cetățean. Era un echilibru
conștient dat pe față tocmai de jurnalist. Dincolo de tensiunea morală nici optimismul nu
este adesea cu putință. Unitatea operei camusiene este rodul unor demersuri concertate,
perseverente, obstinate chiar, ale unei personalități care a năzuit mereu către întreg și
armonie. Este o personalitate necontenit readusă în fața exigenței pentru unitate de o dură
disciplină și un sever cod moral, acea „morală
care ucide”, care nu îngăduie nicio abatere,
nicio răstălmăcire a principiilor ei:
„Cu siguranță, nu este ușor de înțeles, însă
trebuie să vii în contact cu persoana sa, trebuie ca el (codul moral, n. m., I. L.) să vină să-l
locuiască conștient pentru a-i descoperi spiritul.
Numai atunci se observă că trăsăturile atât de
puțin accentuate sunt în chip aparte permeabile la moralul lui […] și aproape c-aș zice: la
morala lui (o morală a angajamentului) și nu
o moralitate, cum spune el despre Chamfort.”
(M. Saint-Clair, Une originalité sans désordre in
Galerie privée, Gallimard, 1947). Se pune deci
problema deosebirilor dintre moral, morală
și moralitate: adică dintre manifestarea unor
principii superioare în propria conduită (1),
percepția comportamentului cuiva pentru a
despărți binele de rău (2) și calitatea de a fi moral
(3). La Albert Camus primele două categorii
practice erau în relație de vase comunicante.
Chamfort (1741-1794) a fost al doilea
mare moralist francez după La Rochefoucauld. Pentru el onoarea (și nu onorurile) avea
o valoare inestimabilă, neezitând să-și pună
capăt zilelor pentru a-și păstra demnitatea.

Acea constantă corecție morală de care
tocmai am pomenit l-a condus pe Camus către
o morală a angajamentului care este morala
superioară a acțiunii. Astăzi angajamentul, așa
cum l-a perceput și practicat Camus, poate
părea o monedă devalorizată, însă în epocă o
personalitate de talia lui se implica, fie nemijlocit, fie prin scris, în toate evenimentele
majore în plan social și politic. În 1938-1939
a întreprins investigații pe teren și a publicat
anchete și reportaje acuzatoare despre mizeria
sălbatică din Kabylia, o regiune muntoasă din
nordul Algeriei. Drept urmare a fost exilat la...
Paris, unde a lucrat la publicația Paris-Soir fără
a scrie însă un singur material, incriminând
imoralitatea presei franceze interbelice. A vrut
să se înroleze în Rezistența franceză, dar a fost
respins pentru că suferise de tuberculoză în
adolescență. A rămas atunci să contribuie decisiv la apariția clandestină a gazetei antinaziste
Combat, unde a fost redactor-șef până în 1947.
A scris editoriale entuziaste despre eliberarea
Parisului în august 1944, a condamnat vehement oripilantul bombardament nuclear de la
Hiroshima în august 1945. A protestat împotriva reprimării revoltelor muncitorești din
Berlinul de Est și înăbușirii revoluției ungare
de la Budapesta din toamna lui 1956. A militat
ferm pentru încheierea unui armistițiu care să
pună capăt războiului franco-algerian (19541962). Se poate spune că, prin exigențele ei,
morala acțiunii putea fi, de fapt, o morală...
ucigașă! În ce-l privește pe Albert Camus, s-a
afirmat că prin a sa igienă morală nimic din realitate nu îi scăpa – și, poate cel mai important
lucru – scriitorul angajat se sforța în continuu
să-și înfrâneze amărăciunea (amertume). Participarea asumată, moralmente și sufletește, nu
putea să treacă fără a lăsa urme asupra persoanei sensibile Albert Camus. După cum spunea,
el își înfrâna natura urmând morala, dar această
alegere era o piedică serioasă în fața lui a fi, a
trăirii ca atare. Visul moral al omului pasionat
(și nu sentimental) este pândit de mai multe
riscuri și de aceea Camus își examina propriile
simțăminte. Primul risc era acela, considera el,
de a se deda la injustiție – în felul acesta, spunea,
„omul apare ca o injustiție în mers: mă gândesc
la mine”. Se gândea, probabil, la injustiția congenitală care zace ascunsă în fiecare. Prin toate
demersurile el nu refuza să facă cunoscută în
mod sincer injustiția sa, dacă ar fi fost cazul.
Una din dilemele lui, discretă dar constantă, e
conținută în această întrebare: „Poate cu adevărat susține justiția cel care nu ajunge să o
instaureze în propria lui viață?” Justețe, dreptate
și justiție sunt toate camuflate în „justiția” la care
se referă mereu Camus. Fără îndoială că măreția
tragică reală a omului și totodată a scriitorului
Camus s-a întemeiat pe o dimensiune morală
exemplară. Este însemnul de autenticitate al
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tuturor actelor sale, altfel angajamentul camusian nu și-ar mai fi avut rostul și ar fi eșuat. La fel
și umanismul său a cărui caracterizare veridică
îi aparține lui Jean-Paul Sartre, la trei zile după
moartea lui Camus, la 7 ianuarie 1960:
„El reprezenta în acest secol, împotriva
Istoriei, moștenitorul actual al acelui lung șir
de moraliști, ale căror opere constituie poate
patrimoniul cel mai original al literelor franceze. Umanismul său încăpățânat, îngust și
pur, auster și senzual, ducea o dureroasă luptă
împotriva evenimentelor masive și diforme ale
acestui timp. Dimpotrivă, prin obstinația refuzurilor, el reafirma, în miezul timpului nostru,
împotriva tuturor machiavelismelor, împotriva
vițelului de aur al realismului, existența faptului moral. El întruchipa, era, ca să spun astfel,
această evidență de neclintit. Ca să lupți sau
ca să gândești, te ciocnești de valorile umaniste pe care el le ține strâns în pumni. Trebuia
să-l ocolești sau să-l combați; într-un cuvânt,
lucruri indispensabile pentru acest aspect care
constituie viața spiritului. Însăși tăcerea lui, din
ultimii ani, comporta un aspect pozitiv. Acest
cartezian al absurdului refuza să părăsească
terenul ferm al moralității și să se angajeze pe
căile incerte ale practicii. Îl intuim și ghicim
astfel conflictele asupra cărora păstra tăcerea,
fiindcă morala, luată în sine, cere în același
timp revoltă și o condamnă.”
Acest articol, omagial în definitiv, din
France-Observateur, pare scris cu dinții
încleștați: prietenia dintre Jean-Paul Sartre și
Albert Camus intrase într-o fază glacială după
1946. În 1951-1952 Les Temps modernes, prin
Francis Jeanson, la indicația lui Jean-Paul Sartre
însuși, contestase dur ideile expuse de Camus
în Omul revoltat, neacceptând condamnarea
regimului stalinist. Doar moartea survenită în
urma unui accident de automobil, la 4 ianuarie
1960, l-a îndemnat pe Sartre la o reconciliere
post factum. Citatul inserat mai sus ni se pare
elocvent fiindcă surprinde foarte bine câteva
elemente semnificative în ce privește ființa
morală a lui Camus: umanismul obstinat,
auster și pasionat totodată, aducerea în discuție a actului politic din perspectiva moralei,
spiritul cartezian aplecat asupra absurdului, ce
s-a ferit să abandoneze terenul sigur al moralei,
contradicția emergentă dintre morală și revoltă,
în numele justiției și libertății, altminteri condamnabile dacă antrenau consecințe violente
și criminale. Se poate pune întrebarea dacă
acesta ar desemna un paradox al lui Camus.
Răspunsul este negativ deoarece prin intermediul unei morale în mers (la morale en marche)
combatantul triumfă finalmente prin asumarea
revoltei care înlătură relele ce ar fi dus până la
urmă la însăși disoluția acestei morale. La urma
urmei Camus a fost ucigător de tranșant: „Politica este o târfă care călărește o fiară”.■
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orco Ilin este scriitor bilingv (română,
sârbă), jurnalist și muzeograf la Muzeul
Satului Bănățean Timișoara. Volumele
sale de poezie și de proză au fost apreciate de
cele două spații literare, fiind primit în Uniunea
Scriitorilor din Pentru volumul Nescriși, nemuriți (Brumar, 2020) a primit Premiul pentru
Poezie al USR, Filiala Timișoara. Este doctorand al Universității de Vest din Timișoara,
Facultatea de Arte și Design, cu un subiect
despre fotografia antropologică. Așteptăria (proză
scurtă, 2015), Al cincilea anotimp (2017), Memoria albă și
Toamnele noastre, doamnele
(albume și texte de proză,
2020) preced romanul Jurnal
de pustă (Ed. Humanitas,
2021), lansat cu puțin timp în
urmă în singura formă posibilă
în condiții de pandemie,
online, dar cu același impact
la publicul care îl aștepta să-și
continue demersurile creative
în maniera devenită deja ușor
recognoscibilă.
Romanul se încadrează
în tipologia autobiograficului, personajele,
experiențele personale și secvențe din viața
autorului putând fi identificate, curiozitatea
lectorului fiind catalizată de maniera confesiunii și, mai ales, de motivația explicită sau
sugerată a unor momente pe care le-a traversat
în destinul său, definit sugestiv „de pustă”.
Apartenența la două lumi literare, la două
limbi vorbite este o provocare: „Nu mi-am
găsit limba în care să scriu. (…) Limba română
doar o intuiesc: Mi-am găsit doar limba în care
alerg, limba în care obosesc plăcut. Parcă aș
mai avea resurse, dar pista se termină. Este
româna. Iar limba în care, cum ar zice poeții,
gândul mă vorbește, și cuvântul devine tăcere,
e sârba. (…) Ceea ce aștern în română mi se
pare mai frumos, iar ceea ce scriu în sârbă mi
se pare mai tare, lipsit de negocieri”.
Jurnal de pustă scris în limba română
se dovedește a fi spațiul de manifestare a
memoriei selective. Totul este descris sub
forma călătoriilor reale sau interioare: „Transformarea amintirilor mizerabile în ceva frumos
și cu sens poate fi dureroasă. Vindecarea poate
fi câteodată ca o-mbolnăvire, un secret pe
vecie nemărturisit”. Este o explicație evidentă
a temperamentului său, a căutărilor pentru
a se înțelege pe sine, cel ce trăiește în aceste
două Lumi. Din acest moment se anticipează
tensiunea acțiunii. Este un jurnal, dar atipic,
nu urmărește firul diacronic. Până în acest
moment al narațiunii totul este telegrafic,
conclusiv, fără „privirea peste umăr”. Nimic
reflexiv. Este ca un album cu fotografii de
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Cronică
literară

Autobiograﬁcul – prag
între Lumi
familie dând filă după filă în graba de a ajunge
la un anume moment al destinului său. În
aceasta constă „enigma” scriiturii. Nimic previzibil. Fiecare episod pare a fi rupt de celelalte.
Logica scurgerii timpului este însă impecabilă.
Nicio fractură de secvență, niciun hiat sau
revenire pentru augumentarea argumentației.
Narațiunea lui Borco Ilin se revendică din
poezie. Poetul este mult mai persuasiv, jurnalul
este o complementaritate necesară spiritului
său creator. Un argument:
„Peste câteva luni apar bastarzii soarelui și crângurile
vor face isterii verzi și dusă
va fi frumoasa iarnă a vrajbei
mele, care mă adăpostea, cu
toastă mizeria ei, de nebunie
și făcea din mine prietenul
meu”. Există o poezie dincolo de narațiunea faptică
și cea reflexivă, o explozie,
parcă așteptată a unui lirism
temperat de, paradoxal,
intempestivitatea unor emoții
niciodată recunoscute. Este
o zbatere între sentimente
„turnate” în forme lirice și o
neoprită expansiune a eului autobiografic. Este
o permanentă pendulare între ce ești și ce ai fi
„dacă”, între „pusta” oferită de viață și „pusta”
unui univers interior greu de definit. De aici
libertatea și libertinajul (la modă) exprimării
care dezinhibă vocea interioară.
Jurnal de pustă este o formă a confesiunii
ca o terapie. Intempestivitatea mărturisirilor
atestă terapia prin cuvânt. Autorul simte nevoia
scrierii unui jurnal, îl consideră „de pustă” definindu-și astfel universul de iluzii și deziluzii.
Borco Ilin are plete. Iar imaginea apare frecvent în paginile jurnalului său. Remarcăm însă
același lirism ce răzbate dincolo de imaginea
care autodefinește. „Pletele îmi fâlfâie dezordonat de sub șapcă. (…) Vinul are de fapt cele
mai lungi plete. Îmi imaginez, în drum spre
butic, cum pletele lui sunt un vrej pe care coborâm în viața de apoi, în care, la margine de
drum, dumnezeii se miră de râurile noastre
care curg în sus”. Ca, la câteva pagini, să regăsim și descrierea subiectivă a propriilor plete.
Jurnalul îl deconspiră, se lasă vrăjit de acest
autodenunț. Tăcerea, scrie Borco Ilin, doare,
iar pusta e determinată de tăceri.
Viața personajului este marcată de călătorii în străinătate și în țară, în locuri dorite sau
aflate la întâmplare, de vin sau palincă și de
femei cu experiență, întâmplări de duminică
sau de „păpădioare”. Ceea ce îl definește pe
autor și, explicit în roman, pe personaj, este
permanenta căutare a noului prin călătorii,
prin experiențe de la a dormi flămând în gări
fără bani, la a fi acostat de homosexuali în

aceste spații de tranziție, pentru că are plete și
o candoare intuită dincolo de răzvrătirea fățișă,
la muzeograful docil, care se adăpostește trei
luni în muzeu pentru a nu-și deranja prietenul
lăsat să locuiască în apartamentul său. Este o
bonomie dincolo de intempestivitatea unui
comportament nonconformist care dă savoare
scrierii autobiografice.
Este un privitor la o istorie în două dimensiuni – trecutul încremenit într-o imagine
dezolantă și prezentul care nu se lasă prins
în cadre riguroase. Pasiunea pentru fotografie (în teza sa de doctorat, antropologică) este
evidentă. Sunt instantanee reținute pe retină
sau instantanee în actualitate, totul ca și când
timpul curge cu întreruperi, reluări cu un firesc
al eșecului asumat.
Romanul ar putea fi intitulat PUTI ME (eliberează-mă, în lb. sârbă, așa cum e intitulat
ultimul capitol). Boico Ilin scrie ca o defulare,
fiecare clipă înseamnă o clipă de eliberare.
Personajul (ca și autorul) trece prin viață
asimilând fiecare detaliu, împovărându-se.
Încărcându-se de detalii, simte nevoia eliberării, altfel ar trece pragul spre o altă Lume,
boala detaliilor covârșitoare. „...și uitarea are
memoria ei”. Această terapie prin confesarea
în jurnal este insuficientă.
În esență, romanul este o ilustrare a magiei
depresiei spațiului deschis. „Moartea mea e
viața netrăită”. „Moartea începe acolo unde
se termină cuvintele”. Vorbește cu sine, scrie
jurnalul pentru a se simți viu. Spre finalul
romanului secvențele narative nu mai sunt
autobiografice. Sunt povești de viață ale unor
personaje legendare în comunitate, dar care fac
parte din viața sa. Povestindu-le viața își continuă exercițiul de a vorbi pentru a fi „viu”. Dacă
o clipă a sa nu are ceva semnificativ, trăiește
clipa personajului apropiat.
Finalul romanului dă măsura scriiturii sale:
mirele negru „pe un cal de vin” trage Tăcerea după el, ca un prizonier. Tăcerea „e legată
la mâini și are buze crăpate”. Și totul e un vis
„când a murit timpul”.
Arta scrierii fixează timpul. Rămân câteva
întrebări despre tehnica interioară a scriiturii:
autorul caută în trecut o explicație a prezentului și are nevoie de un jurnal „de pustă”?
Fotografia precede scrisul sau scrisul fixează
a priori imaginea imortalizată? Realitatea
descrisă de jurnal se derulează după modelul gândit de el sau el compune lumea sa din
secvențele selectate conform grilei de filtrare
a imediatului și trăiește după acest univers
„compus” după legile sale? Borco Ilin nu este
dependent de scurgerea timpului, jurnalul este
o recuperare necesară. Este o etapă a creației
sale, la care se va reveni pentru a fi configurat
portretul unui scriitor remarcat deja în cele
două Lumi ale sale: România și Serbia.■

E

Scrisul Românesc

Adevărul ca poveste
(biblică)

xistă povești adevărate, care pot fi captivante ori impresionante, dar care
nu vizează comunicarea unui mesaj
anume, și există narațiuni fictive, unele chiar
banale, care au tocmai scopul de-a transmite
niște adevăruri general valabile sau mesaje
cu relevanță contextuală. Prin forma lor simplistă și prin conținutul inspirat din cotidianul
vieții, parabolele sunt acele povestiri alegorice
cu sens moralizator și rol didactic, care se pretează la o hermeneutică aproape nelimitată.
Asemenea mitului, într-o parabolă nu contează
neapărat veridicitatea narațiunii respective,
ce poate conține elemente ambigue, exagerate ori paradoxale, ci mesajul ei codificat,
care reprezintă adevărul din spatele poveștii.
Mulți mentori, filosofi sau lideri religioși s-au
folosit de asemenea procedee retorice pentru a
populariza aspecte cardinale ale viziunii lor ori
ale doctrinei predilecte. Din relatările complementare ale Evangheliilor, și Iisus Hristos s-a
remarcat ca învățătorul charismatic, înțelept
și profund, ce a recurs adesea la stilul alegoric
al parabolei cu scopul de-a comunica indirect
anumite adevăruri esențiale. Mesajul său de
natură spirituală și conotație etică a fost centrat pe revelarea Împărăției lui Dumnezeu, pe
care a comparat-o metaforic cu diverse situații
ori evenimente ale existenței umane. Pildele
biblice hristice fac de atunci obiectul unor
diverse interpretări teologice, filosofice și etice.
O asemenea interpretare multilaterală o
constituie și cartea publicată de Andrei Pleșu
în 2012, intitulată simplu dar sugestiv Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste. De vreme ce
povestea personajului biblic Iisus este binecunoscută, deși adevărul din spatele ei rămâne
ascuns pentru unii, lucrarea citată propune
cunoașterea parabolelor Lui în scopul identificării adevărurilor spirituale din spatele lor și
a mesajului lor moral. Scris ca urmare a unei
provocări acceptate, volumul reprezintă o
abordare predominant filosofică asupra unei
chestiuni efectiv teologice, care este completată cu exegeză biblică, detalii istorice, referințe
bibliografice sau figuri stilistice. La concretizarea acestei provocări literare oarecum inedite,
au contribuit atât erudiția vastă a autorului și
experiența sa didactică de filosof al religiilor,
cât și sugestiile pertinente primite de la niște
confrați avizați și generoși. Conștient de riscul
de-a fi etichetat drept un intrus prezumțios
într-un domeniu în care ar fi lipsit de necesara expertiză, fostul profesor universitar de
filosofie cu doctorat în istoria artei își exprimă
din start speranța „că există o sumedenie de
cititori cărora lectura textului meu le-ar putea
face măcar tot atâta bine cât bine mi-a făcut
mie scrierea lui”.
Cartea este structurată în două părți în
care sunt prezentate și analizate unele dintre

cele mai cunoscute parabole povestite de Hristos. Prima parte dezbate enigma de ce a ales
Mântuitorul să se adreseze ascultătorilor săi
în pilde și propune ca repere analitice parabole precum cea a semănătorului, cea a celor
zece fecioare, cea a judecătorului nedrept, cea
a talanților sau cea a nunții fiului de împărat.
Eliminând conjectura reprobabilă că Iisus ar
fi fost un elitist cu atitudine discriminatorie, se admite ipoteza mai plauzibilă că, prin
chiar atitudinea lor față de mesajul voalat al
parabolelor, ascultătorii înșiși s-au departajat
în categoria celor interesați și astfel vrednici

de-a-l înțelege și categoria celor dezinteresați,
și-n consecință, nevrednici de-a-l înțelege.
Semnificația morală și religioasă a unei pilde
trebuie descoperită dincolo de inteligibilitatea sau atractivitatea firului narativ sub care
este mascată, iar acest fapt revelator necesită
interes, atenție, intuiție și receptivitate. „Cu
parabolele lui Iisus suntem în teritoriul narațiunii”, precizează autorul, „care se substituie
argumentației. Adevărul lor nu se lasă expus
sistematic, nu se constituie într-o doctrină de
catedră. Ele spun întotdeauna mai mult decât
spun, și de multe ori, altceva decât par să spună.
Aceasta e însăși esența poveștii, în contrast cu
enunțul strict intelectual”. Prin urmare, atitudinea ascultătorului făcea diferența între cei care
le înțelegeau mesajul criptic și cei care nu îl
înțelegeau. „În universul parabolelor, nimeni nu
e exclus în mod arbitrar și nedrept, dar nimeni
nu e inclus în mod necondiționat.” Or, tocmai
receptivitatea la ascultare și disponibilitatea
la credință reprezintă „condițiile incluziunii,
criteriile după care se poate decide gradul de
accesibilitate al adevărului duhovnicesc”.
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Idei filosofice

Cronică literară

Partea a doua argumentează sugestia că
parabola poate fi o tehnică literară și stilistică
de subminare a ideologicului religios cu potențial abuziv. În acest sens, autorul comentează
alte parabole biblice celebre, precum cea a casei
zidite pe stâncă, cea a celor doi fii, cea a fiului
risipitor sau cea a iconomului nedrept. Scopul
parabolelor lui Iisus era să-i familiarizeze pe cei
din jur cu metabolismul Împărăției cerurilor.
Trebuia să vorbească unui public mediocru și
orbit de prejudecăți despre lucruri excepționale într-un limbaj atrăgător dar simbolic. În
intenția Lui de-a îl motiva pentru înțelegerea
și primirea mesajului Său spiritual, a apelat la
strategia de-a-i ataca ideile preconcepute din
zona social-politică, convingerile nefondate
din sfera etică și tradițiile ilegitime din domeniul religios. Împărăția pe care o proclama
astfel nu presupunea ideologie pretențioasă,
ci credință simplă. „E primul personaj din istoria culturii noastre care a atacat frontal ispita
ideologiei și care a reușit să se țină departe de
orice sedentarism instituțional.” Dar exemplul
Său, semnalează în spirit critic filosoful bucureștean, nu a fost imitat de toți dintre urmașii
Săi declarați.
S-ar putea concluziona că Iisus a vorbit
adesea în parabole nu pentru a ascunde unele
adevăruri sau aspecte ale învățăturii Sale, ci
tocmai pentru a le dezvălui printr-o formă
mai accesibilă. Și anume, narațiunea. Povestea
captează mai ușor atenția decât o teorie sau o
doctrină și are un impact mai mare decât acestea. Ea indică ceva concret și simplifică ceva
complicat. „Nu expune o teorie, ci arată o stare
de fapt, relatează o situație, fără prea explicite
intenții demonstrative. Nu oferă răspunsuri, ci
stimulează căutarea lor. Prin faptul că arată,
în loc de-a explica, povestea e de-o funcționalitate pedagogică incomparabil mai mare decât
descriptivismul analitic. ... Și, nu întâmplător,
educația fiecăruia dintre noi a început nu cu prelegeri elaborate, ci cu poveștile spuse de părinți
sau bunici.” Prin poveste se transmit mai ușor
mesajele dorite și se educă într-un mod mai
plăcut și mai eficient. O poveste, fie ea și banală,
poate să nu fie adevărată, dar poate comunica
un adevăr excepțional sau un mesaj util.
Parabolele biblice ale lui Hristos sunt astfel
de povești fictive și banale, dar pline de semnificație spirituală și presărate cu adevăruri
teologice ori mesaje etice. Că ele sunt interpretate diferit, contează mai puțin! Important
este că și-au păstrat atractivitatea literară, valabilitatea teologică, substratul etic și potențialul
filosofic. Dovada concludentă este chiar volumul lui Andrei Pleșu, desemnat cartea anului
2012. Și pe care îl comentăm elogios acum,
zece ani mai târziu, căci ce e valoros dăinuie.
Precum parabolele lui Iisus. Și, mai ales, adevărul pe care îl ascund spre revelare! ■
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artea masivă de aproape șapte sute de
pagini, despre mituri și mitologie este
opera unui istoric fascinat de obiectul
studiului său, a unui exeget, care dincolo de
vârstă s-a refugiat în lumea poveștilor pentru
a retrăi momente ale copilăriei sale. Dacă, profesor fiind, s-a lăsat atras de lumea fantasticului
și în primul rând de imaginarul creat de Mircea
Eliade, este pentru că a găsit o cale de a ocoli
cotidianul și banalitatea: „De când mă știu, am
resimțit o puternică fascinație pentru mituri și
mitologie. [...] Nu întâmplător, printre cărțile
de referință ale anilor mei de ucenicie în arta
lecturii, s-au remarcat Din marile legende ale
lumii și Legendele Olimpului.”.
Este interesant de identificat substratul psihologic
care susține demersul analitic
al autorului unei cărți despre
mitografie, dar lucrurile nu
se puteau opri aici. Etapa
următoare a maturizării și a profesionalismului avea să fie aceea
de a identifica (dar nu oricum!)
sistematic prezența miticului în
operele românești sau străine.
Este un demers special acela de
a observa și „deconspira” felul în
care unii scriitori au realizat trecerea de la mythos la logos, adică
de la mitologie la literatură și de
aici sârguința strălucită de a urmări și comenta
felul în care s-au dezvoltat și s-au complicat relațiile dintre mit și literatură.
Există un concept în legătură cu care mă
despart de felul în care s-a comentat pe la mijlocul secolului trecut, și anume „mit profan”:
personal, cred că aici este o contradicție în
termeni a desacraliza un mit, a-l face „profan”
înseamnă a-l profana. Aici nu e vorba de o
„viziune tradițională” și de o „viziune modernă”,
ci de o corectă utilizare a conceptului de mit,
care nu se definește nici prin „oniric”, nici prin
„progres tehnologic”.
Ideea principală care conduce toate demersurile susținute în cartea sa Mitografii. Incursiuni
într-o bibliotecă mitologică (Ed. Ecou Transilvan,
Cluj-Napoca, 2021) Gheorghe Glodeanu este
că „marii scriitori au demonstrat prin operele
lor faptul că nu numai realitatea este demnă de
interes, ci și imaginarul, mitologia, miraculosul (…) creațiile artistice contribuind din plin
la transmiterea miturilor din Antichitate până
azi”. De pe această poziție, mitograful român
răspunde corect și direct acelora care au folosit
ambiguu sau impropriu conceptul de mit.
Gheorghe Glodeanu este între mitografii
convinși că mitologia este cultivată de către
moderni, în măsura în care satisface setea de
miraculos ori de fabulos. În acest fel, mitograful
vede frecventarea miturilor cu o stare de spirit,

Scrisul Românesc

Cronică
literară

Mitografii

Incursiuni într-o bibliotecă mitologică
cu setea de visare, de reverie și citează pe autorul unui cunoscut volum, Mitologii subiective:
„Octavian Paler atrăgea atenția asupra faptului că omul modern are nevoie de mituri și de
legende pentru a da vieții un sens mai adânc
pe care nu ni-l asigură o lume fără iluzii și fără
zei. Concluzia eseistului este aceea că mitologia
este încântătoare tocmai pentru că, spre deosebire de realitate, ne face să credem în cântecul
sirenelor”. Eu însămi, în anul 2001, publicam
un eseu despre Caminante de Octavian Paler,
despre pasiunea unor moderni pentru copilăria omenirii cu zeii săi și cu încercarea de
a-și recupera propria copilărie, descifrând
legendele epocilor străvechi.
Am regăsit stilul lui Octavian
Paler și tentativa de evaziune
în legendă și mit în cartea sa
de călătorie un anti-jurnal,
Caminante.
Gheorghe Glodeanu este
un cunoscut și excelent analist al operelor lui Mircea
Eliade și care menționează
adesea meritul profesorului
Mircea Handoca de a fi prezentat primele traduceri din
opera celui care a dat De la
Zalmoxis la Genghis-Han.
Lucrarea este un tratat etnografic despre care autorul
scria că este alcătuit din „mici monografii în
legătură cu materialele etnografice și tradițiile
folclorice românești”, operă pe care dorea să o
completeze cu studii despre Colinde și Călușari.
Chiar din prezentarea cărții înțelegem
care erau temele cercetate în mari sinteze și
dificultățile de elaborare a marilor studiilor
dedicate obiceiurilor și mitologiei geto-dacilor, „dansurile cathartice” și „originile
religioase ale numelui etnic al dacilor”, cultul
lui Zalmoxis, mitul cosmogonic popular (adică
singurul care este atestat în tradițiile folclorice
ale românilor), semnificațiile mitico-rituale ale
legendelor despre întemeierea unui stat (Moldova) și construcția unei mânăstiri (Argeș),
anumite credințe populare în legătură cu magia
și extazul, mătrăguna și culesul ierburilor de
leac, în sfârșit, mitologiile care stau la baza
capodoperelor poeziei epice românești, Miorița și Legenda Mânăstirii Argeșului.
Un alt aspect: existența drapelelor care
poartă emblema unui lup sau a unui dragon
cu cap de lup: „În încheierea observațiilor sale
despre dimensiunea mitică a istoriei dacilor,
Eliade remarcă faptul că singurul popor care a
reușit să îi învingă pe daci și să le colonizeze țara
a fost un alt popor a cărui genealogie se leagă
prin Romulus și Remus de mitologia lupului”.
Sunt interesante notațiile cu privire la Zalmoxis
(există și varianta Zamolxis) ca discipol al lui

Pitagora și care a răspândit printre geto-daci
esența doctrinei pitagoreice a lui Zalmoxis: „Era
ideea imortalității și a unei posibile existențe
fericite. (…) Herodot nu se pronunță asupra
faptului că Zalmoxis a fost un om sau o divinitate, cu toate acestea, istoricul consideră că
a trăit cu mult înaintea lui Pitagora.” În acest
sens, Glodeanu scrie: „Eliade observă că grecii
au fost surprinși de apropierile existente între
Pitagora și Zalmoxis, iar această informație este
suficientă pentru a ne informa despre tipul de
doctrină și de practică religioasă specifică cultului lui Zalmoxis.” De aici, posibilele asemănări
cu zeii sau cu eroii greci. Se arată că Eliade a
interpretat în felul său istorisirea că Zalmoxis
a stat trei ani ascuns într-o cameră subterană
pentru ca apoi să revină la viață. Faptul se
consideră a fi o „moarte inițiatică” (ocultarea)
urmată de reapariția zeului (epifania) și faptul
că Zalmoxe a fost considerat un zeu chtonico-funerar. De o fermecătoare erudiție mi se
pare capitolul Miturile literare ale Evului Mediu
în care citim despre legendele Sfântului Graal,
simbol magie și mister în miturile arthuriene,
romanul medieval, teme și motive, dragoste,
trubaduri și minisengeri, Cavalerii Mesei
Rotunde, amplul poem eroic dedicat lui Lancelot. O altă mare iubire trăiește în Perceval. Le
Conte du Graal care reprezintă adaptarea unei
povești cunoscute dintr-o carte dăruită de Contele Filip al Flandrei. Despre Tristan și Isolda
mai fiecare om crede că știe, dar versiunile sunt
multe, iar interpretările sunt diferite...
Oricare dintre capitolele acestui masiv
tratat impunător prin conținut și prezentare,
oferă comentarii și segmente literare de real
interes pentru cititorul de azi.
Marcat fiind de propria experiență, lectorul acestei cărți se va opri la unele capitole
care aduc o informație care îl interesează cu
precădere sau care îl fascinează pur și simplu.
Mărturisesc că am găsit surprinzătoare și pline
de savoare paginile despre bestiarul fabulos al
lui Șerban Foarță. Sunt textele pentru formația muzicală Phoenix, publicate în 1976, este
vorba de poezii cântate de o formație rock și
care îmbină mitologia românească și universală
într-o formă postmodernă a artei. Este o poezie
de rafinament stilistic, cultural, sentimental care
evocă legenda arhaizant, ludic, grațios și elegant.
Șerban Foarță a descoperit un mod inefabil și
grav, și jucăuși de a invoca animale fabuloase
uitate sau chiar neștiute de omul contemporan.
Volumul este alcătuit din șase părți și fiecare are subcapitole de mare interes. Profesorul
a știut să își îmbogățească studiul semnalând
un număr important de dicționare accesibile,
căci sunt traduse în limba română încă din anii
’70 și până în 2018. O astfel de carte îmbogățește o bibliotecă și un astfel de autor merită
mulțumiri. ■
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cum, că s-a încheiat Olimpiada, a fost pur și simplu asediată de presiuni din promisiune oficială a sporit speranțele că
putem, de bine de rău, să vorbim domeniul politic, cu precădere drepturile evenimentul va putea servi drept un element
despre toate jocurile implicate în omului, diplomatic și de sănătate publică. catalizator, similar cu cel din vara lui 1998 în
această iarnă chinezească. Trebuie remarcat Organizatorii, nevrând să nu-și poată respecta Seul, care a facilitat tranziția Coreei se Sud de
aici că, pentru cea mai mare parte a istoriei ei, orarul prestabilit, și totodată străduindu-se să la un sistem dictatorial la unul democratic. E
China a ignorat – sau chiar disprețuit? – toate dovedească faptul că reglementarea de „zero drept că unele eforturi au fost făcute de China,
competițiile sportive care erau atât de răspân- Covid” promovată de China poate să suporte dar, ca și treisprezece ani mai târziu, dreptudite și populare în lumea vestică. Învățați ai un influx mai mare de trei mii de sportivi, rile omului au fost cu totul ignorate. Au fost
dinastiei Qing le asociau chiar cu domeniul antrenori și oficiali, au creat un veritabil create, formal, anumite „Zone de protest”, la
nedemn numit laolizhe (oameni ce se sprijină network de „bucle închise”, în diferite locuri, vremea aceea concentrate mai cu seamă pe
exclusiv pe forța fizică). Dar lucrurile aveau săli de concurs, hoteluri etc., cât și un sistem represiunile din Tibet, dar poliția nu a aprobat
să ia o cotitură neașteptată. În 1895 China de transport prompt care să separe partici- oficial niciun fel de proteste. Forme fără fond.
a suferit o teribilă înfrângere în războiul cu panții de populația obișnuită. Atleții au fost Nu alta a fost situația iarna aceasta, ba cu încă
Japonia, ceea ce a convins o întreagă generație cu grijă preveniți să nu hoinărească în afara mai multe limitări... Din acest punct de vedere,
de gânditori chinezi că, pentru a fi respectat limitelor impuse și mai ale să nu folosească Jocurile Olimpice de Iarnă 2022 reprezintă un
pe plan internațional, trebuie să strălucești, să tweeterul pentru a comunica lucruri negative regres față de 2008.
fii cât mai bun în competițiile fizice, sportive. despre guvernul comunist al Chinei...
Considerată de China un mare succes,
„Dacă vrem să ne facem țara mai puternică
La o conferință de presă cu întrebări și Olimpiada din 2008 nu a schimbat cu nimic
și cunoscută în lume, declara Sun Yat-sen, răspunsuri, înainte de Olimpiadă, un oficial al eșichierul politic internațional, n-a avut
părintele fondator al Chinei moderne, trebuie organizatorilor chinezi a avertizat în termeni deloc un efect de deschidere spre transpamai întâi să fim siguri că poporul nostru are clari participanții (atleți, antrenori, arbitri) că rență, ba dimpotrivă, tendințele xenofobe
s-au intensificat iar „închidetrupuri puternice.”
rea” Chinei e mai pregnantă
Într-un veac și un sfert
ca oricând, lucru probat și de
de atunci, cum observa
Xu Guoki, un remarcabil
Olimpiada de anul acesta. Panistoric de la Universitatea
demia a făcut țara și mai opacă,
din Hong Kong, în cartea
schimburile academice aproape
sa Olympic Dreams, Jocucă au încetat, mulți corespondenți străini au fost expulzați
rile Olimpice au devenit
în China un fel de obsesie,
iar autoritățile de la Beijing au
un prilej de a articula ceea
redus simțitor accesul străinice înseamnă „a fi chinez”.
lor la date privind economia
Chinei. Relațiile cu USA, UK,
În 1952, guvernul comuAustralia și alte țări din Vest
nist al Republicii Populare
sunt destul de tensionate. Sub
Chineze a pus o puternică
președinții Trump și Biden
presiune pe Comitetul
America a criticat China în
Olimpic Internațional
Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, 2022
privința disputelor teritoriale,
(I.O.C.) să abandoneze
Taivanul și să recunoască Beijingul ca unic orice „comportare sau discurs” ce contravin presiunilor asupra Taivanului și intervenția
reprezentat al națiunii chineze. Au trecut trei legilor și regulațiilor Chinei vor fi cu severi- brutală în Hong Kong, pe lângă acuzația de
decenii până să se ajungă la înțelegerea că Tai- tate pedepsite! Ca să mai îndulcească puțin genocid asupra populației muslime Uyghur
vanul va concura la olimpiade sub numele de această pastilă amară, și să mai ridice, cât de în regiunea vestică a Xinjangului. Din nou,
China Taipei...
cât, prestigiul oarecum „șifonat” al Chinei, și după această Olimpiadă, se poate spune
În 1984, profitând de o perioadă de dezgheț Guvernul de la Beijing a decis să folosească că marea Chină ignoră cu cinism drepturile
în relațiile cu Statele Unite, China nu s-a raliat din plin social media, ca să mai dreagă ce era fundamentale ale omului.
boicotului sovietic (și al multor țări satelite) de dres. Astfel, un contract înscris cu registraCa să pună capac la toate astea, în noiemîn privința participării la Jocurile Olimpice de ția oficială a agenților străini, în Washington brie cunoscuta campioană de tenis Peng
la Los Angeles. „Aproximativ o sută de mii de DC, arată că diplomați chinezi au plătit o Shuai, de trei ori medaliată olimpic – o dată a
spectatori, a spus Xu într-un recent interviu, firmă de consulting din New Jersey pentru câștigat aurul la dublu – l-a acuzat pe un lider
au aclamat sportivii Chinei la Ceremonia de aproximativ 3-4 milioane de intervenții pe al Partidului Comunist, Zhang Gaoli, de asalt
Tik Tok, Instagram și Twitch, care să sub- sexual. Ca rezultat, ea a dispărut timp de trei
deschidere a Olimpiadei.”
Fascinația Chinei în ceea ce privește gloria linieze și ilustreze „momentele cele mai săptămâni, opinia publică fiind îngrijorată pe
olimpică și-a scris cel mai recent capitol anul emoționante”, „reușitele deosebite” și alte bună dreptate de soarta ei. Sportivi, guverne
acesta, 2022, pe 4 februarie , când la Beijing aspecte însorite ale Olimpiadei (citatele sunt străine și Asociația Feminină de Tenis au
a avut loc Ceremonia de deschidere, cu un în spiritul contractului!).
protestat vehement împotriva acestei situafast nemaipomenit, a Olimpiadei de Iarnă
Pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2008, ții, fără a primi vreun răspuns. Zhang nu s-a
2022, la treisprezece ani și jumătate după ce cu scopul de a mai potoli puțin criticile, orga- disculpat niciodată, dar după reapariție Peng
capitala Chinei găzduise Jocurile Olimpice de nizatorii chinezi au anunțat că „își vor spori a dat un interviu în care își retrage acuzația,
Vară, orașul Beijing devenind astfel primul atenția acordată tuturor sectoarelor sociale, explicând că totul nu a fost decât „o greșită
din istorie care să găzduiască ambele Olim- incluzând educația și învățământul, îngriji- interpretare”.
Contianure în p. 13
piade. Dar această, în aparență, fericită ocazie rea medicală și drepturile omului”. Această
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încercat să treacă granița pe motocicletă
pentru că era mai ușor să se strecoare
printre șirul lung de mașini care așteptau la vamă, uneori câte o zi întreagă, să intre
în Țara Fericirii pe care el o părăsise demult.
La ghișeu i se ceru să completeze formularele
cu date personale. Rasa, albă, înălțimea, 1.84,
ochii, albaștri, și toate celelalte date legate de
naționalitate, profesie și intenția de a vizita
această țară, care dintr-odată se trezise invadată
de turiști, potențiali emigranți. Vameșul se uită
la el, la pașaportul lui internațional și îi rupse
cererea de intrare în țară spunându-i simplu:
 Respins!
 Poftim?, întrebă Dan consternat.
 Toate corespund adevărului.
 Exact.
 Asta e problema. Cred că nu știți unde
ați venit.
 În Țara Fericirii, nu?
 Întocmai... Aici nu trebuie să spui adevărul, realitatea nu contează, fiecare poate să
aleagă și să-și imagineze ce dorește. Adevărul
poate fi neplăcut sau dureros, așa că la noi minciuna e politică de stat și toată lumea e fericită.
 Pot să mai completez formularul o dată?
 Nu! Ați spus adevărul, sunteți respins.
 Mai dați-mi o șansă, vă rog!
Vameșul i-a întors spatele și s-a ocupat de
următorul vizitator sau transfug.
Dan se așeză umilit pe o bancă în sala de
așteptare și obosit la culme reflectă la cele
întâmplate. Colindase lumea peste 20 de ani
în căutarea locului ideal în care să-și poată
împlini visele. Ajunsese la concluzia că peste
tot e cam la fel. Ți se promitea marea cu sarea,
munceai ca un rob și când ajungeai la mal,
marea se evapora și rămâneai doar cu gustul
amărui al sării în suflet. Fusese învățat de mic
că adevărul trebuie respectat, spus clar și răspicat. O făcuse atât de des, că obosise. Simțise
de multe ori nevoia să nu spună adevărul, și de
la tentația asta până la a minți e un pas foarte
mic. Trecuse de câteva ori de partea cealaltă a
liniei și uite că nu se întâmplase nimic tragic.
Ba tragic ar fi fost să fi spus adevărul, pentru că
viața e plină de minciuni necesare. Prima oară
când se gândise la asta a fost când și-a pierdut
căsnicia. Își iubise cu adevărat soția, dar cu
timpul dragostea se tocise, după ce au apărut
copiii și grijile, iar el a început să se simtă tot
mai neglijat, trecut pe planul doi sau trei, sau
chiar lăsat în afara listei de priorități.
 Mă mai iubești?, îl întreba ea destul
de des.
La fel ca înainte, o asigura cu voce tot mai
plată. O femeie frumoasă foarte trufașă care
era obișnuită să primească, nu să dea. Apoi
a început să tacă prefăcându-se că n-a auzit
întrebarea, ceea ce pentru soția lui a fost un
dezastru. A încercat să-și forțeze iubirea, s-o
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Proză

Țara fericirii
stoarcă ca pe-o lămâie, s-o țină trează în inima
lui, dar n-a mers.
 Deci nu mă mai iubești, îi aruncă ea
într-o zi ca pe o sentință într-o sală de judecată.
La scurt timp a găsit-o în pat cu un alt
bărbat pe care nu-l întrebase niciodată dacă o
iubește. Dan s-a urcat pe motocicleta lui care
mergea cu benzină, nu cu dragoste, și a fugit
în lume. Ca și acum.
Se spune că adevărul poate fi șocant și
uneori fatal, de aceea în această țară era evitat
cu desăvârșire. Se cam săturase de goana după
himere, când tocmai auzise de transformările
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din ultimii ani în țara unde din întâmplare se
născuse. Avusese acolo o copilărie normală,
chiar frumoasă, dar părinții lui trăiseră un
coșmar și se hotărâseră să emigreze. Foarte
mulți ani nimeni nu mai vorbi de țara aceasta
care făcuse parte ba dintr-un bloc politic, ba
din altul, și care dintr-odată ieși la iveală ca
vârful unui aisberg de aur care stătuse ascuns
undeva sub apele mâloase ale lumii. Cartea
unui filosof, probabil francez, care spunea că
sunt totdeauna două adevăruri, dintre care
unul nu trebuie niciodată spus, fusese arsă în
public într-o piață uriașă, împreună cu toate
cărțile despre adevăr. Jos adevărul! Cine stabilește până la urmă care e diferența dintre
el și minciună? La ultimele alegeri în această
neașteptată țară, care se autodefinise a fericirii, apăruse un candidat cum nu se mai văzuse
niciunde. Declară că odată ajuns la putere va
aboli adevărul sub orice formă, va promulga
minciuna și știrile false ca politică de stat și va
construi o țară cum nu mai existase vreodată,
unde fiecare se va simți bine în pielea lui, indiferent câte minciuni va turna și câte va crede.
 Cine v-a spus până acum adevărul?, țipa

el în alegeri. Unde sunt milioanele de locuri
de muncă promise, infrastructura, bunăstarea, încetarea războaielor, a sărăciei și atâtea
altele care vi s-au vândut de zeci de ani? Eu
nu vă promit adevărul, dar vă garantez că veți
fi fericiți și veseli. Vă voi distra și orice vă voi
spune veți crede. Minciunile mele vor fi atât
de gogonate încât le veți înghiți pe nemestecate, iar când voi fi uns președinte voi face o
țară a fericirii unică în istoria omenirii! Ba avu
îndrăzneala să meargă mult mai departe: Nu
o să le pot face pe toate într-un mandat. Dacă
voi fi reales, voi interzice și munca. Da, ați auzit
bine, nimeni nu va mai trebui să muncească.
Va fi ilegal. Pentru asta avem roboți și inteligență artificială. Veți trăi cu toții ca prinții și
prințesele, pentru că nobilii și regii nu muncesc
niciodată. Cel mult pot fi decapitați, dacă nu se
înțeleg între ei, îi scapă la sfârșit fără să vrea.
A câștigat, toți fiind sătui de atâtea promisiuni nerealizate. În plus, lumea se întorsese cu
susul în jos și foarte mulți voiau să încerce exact
opusul a ceea ce fusese până atunci. Trecutul și
prezentul acelui candidat nu avea nimic de-a
face cu ideea de adevăr. Toată campania lui se
bazase pe minciuni sfruntate. Ca om de afaceri
înșelase, ca soț trădase, mergea la biserică fără
să creadă în Dumnezeu, dar uite că ajunsese
în vârful piramidei. Întreaga lume privea cu
scepticism evoluția lucrurilor, dar odată alegerile câștigate, majoritatea celor mințiți de atâția
lideri politici se trezi îmbrățișând cu drag știrile false, realitatea trucată, masca aparențelor
și a înșelăciunii. Apăruse chiar un departament
de propagandă care apăra minciuna și denigra
adevărul de dimineața până seara, canale de
așa zise știri care spuneau doar ce oamenilor le
convenea să audă, dar asta nu era ceva absolut
nou în istorie.
Dan rămase perplex în sale de așteptare a
vămii și ațipi pentru câteva momente cu un
gust amar în suflet. Era pentru prima dată
când fusese respins la vreo frontieră. La un
moment dat fu bătut pe umăr de către unul
dintre vameși.
 Ne-am gândit să-ți mai dăm o șansă.
După cum vezi, suntem asaltați, dar dacă ții
cu tot dinadinsul vei fi trecut printr-un detector de adevăr. Ai grijă ce spui, e o mașinărie
grozavă care poate detecta cele mai fine urme
de adevăr. Ai să vezi că nu e atât de greu să te
obișnuiești cu minciuna. Poate fi chiar plăcut
și constructiv.
Fu dus într-o sală mică și liniștită, unde era
un aparat la care fu conectat prin mai mulți
electrozi lipiți de piele și o cască ușoară i se
așeză pe cap. I se dădu să semneze o formă că e
de acord cu trecerea prin detectorul de adevăr,
apoi vameșul rupse foaia și o aruncă la coșul de
gunoi: O mică minciună, bineînțeles! ■
(Continuare în numărul viitor)

Eseu
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Un alt veac de singurătate

A

m auzit întrebări încuietoare, cum ar
fi „Care e cel mai bun film al tuturor
timpurilor?” sau „Cine e cel mai mare
compozitor?” Sau „Care e cea mai bună carte
din istoria literaturii?” Încuietoare, pentru că în
mintea celui întrebat se creează brusc o ceață, o
navetă spațială este lansată în memorie, caută cu
rapiditate răspunsul cel mai potrivit. Spun potrivit, pentru că de multe ori nu e sincer, sau nu e
complet. Unii simt tentația să invoce o capodoperă unanim recunoscută pe care poate nici nu
au citit-o, prilej să-și arate cultura sau să-și etaleze
elitismul, în timp ce alții pretind că o carte nu
tocmai populară ar fi cea mai mare, din aceleași

motive. Cred că „cea mai” sau „cel mai” există
doar în tribul „celor mai”… Este ca și cum ai fi
întrebat care e cea mai mare dorință a ta. Alegerea e grea nu pentru că n-ai ști care e, ci pentru că
depinde sau e însoțită de alte dorințe, mari și ele,
și oricare dintre ele poate deveni la un moment
dat cea mai mare… Când ești tânăr cea mai mare
dorință poate fi fericirea, dragostea sau succesul,
sau toate la un loc, mai târziu îți dorești să fii
sănătos, dar nici celelalte nu sunt mai prejos.
Cu mulți ani în urmă am fost la Vatican,
unde în Catedrală se află statuia impozantă
a Sfântului Petru. Obiceiul era ca turiștii să
atingă degetul mare de la piciorul stâng al Sfântului Petru și să-și pună în gând o dorință. Era
coadă mare. Fiecare turist atingea degetul deja
șlefuit de atâtea atingeri ale Sfântului, pentru
câteva secunde cât să i se poată face o fotografie memorabilă. Când mi-a venit rândul la
deget, am stat cu mâna lipită până când am
Continuare din p. 11

Ziarul francez L’Equipe i-a luat un lung
interviu în timpul Olimpiadei, unde Peng și-a
anunțat retragerea din tenisul de performanță,
interviu care lasă mai degrabă foarte multe
întrebări și prea puține răspunsuri. De altfel,
drepturile femeilor în China sunt aproape
neglijate. Ca să nu mai vorbim de teribilul
scandal iscat de patinatoarea rusă Kamila
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Carmen
FIRAN

auzit murmure nemulțumite în jur. Aveam la
vârsta aceea prea multe dorințe și nu voiam să
renunț la niciuna, a durat până le-am rostit în
gând pe toate, punând la încercare răbdarea
celor care își așteptau rândul la miracole.
Nici la întrebarea care e cartea cea mai
mare din literatura lumii nu pot răspunde
doar cu un titlu. Am rămas fidelă Unui veac
de singurătate, dar între cărțile pe care le-am
adus cu mine când m-am stabilit la New York
este și O zi mai lungă decât veacul a lui Cinghiz
Aimatov, în traducerea excepțională semnată
de Ion Covaci și Denisa Fejes. Ediția română a
apărut în 1996 la Univers, o carte cu foi îngălbenite, pe care o recitesc acum
și am aceeași revelație 30 de ani
mai târziu: stă alături de Un veac
de singurătate a lui Marquez. O
fericită întâlnire între un roman
extraordinar și o traducere splendidă, cum puține mai apar azi.
O zi mai lungă decât veacul
este, pentru mine, la nivel de Dostoievski, roman mitic și inițiatic,
una dintre acele cărți care aș vrea
să nu se termine niciodată și care
rezistă prin frumusețe, imaginar
și profunzime oricăror salturi în
civilizație create de tehnologie,
de dinamica accelerată a lumii
moderne cu interesele ei de lectură
adaptate la deficitul de atenție pentru literatura
de ficțiune. Romanul acesta, asemeni Fraților
Karamazov, Castelului lui Kafka sau 1984 a lui
Orwell, continuă să rămână actual, proaspăt și
fascinant. Am trăit în stepa lui Aimotov, după
cum m-am aflat în Stepa tătarilor lui Buzzati,
am așteptat invadatori de pe planeta aceasta
sau de pe alta, cu sentimentul că sunt parte din
lumea fiecăruia dintre acești autori.
Referința temporală e importantă. Timpul
este cel care creditează o capodoperă sau un
creator. Exemple sunt multe, artiști de toate
genurile nerecunoscuți în timpul vieții au
devenit faimoși decenii sau secole mai târziu,
după cum un bestseller de azi poate să dispară
în ceață. Până la urmă faima nu este creată de
premii sau de critică, ci de public. Se spune că
ce e bun sau frumos și lui Dumnezeu îi place. La
piesele lui Shakespeare sau Cehov reacționează
deopotrivă cei educați sau spectatorii simpli,

Moarte la Veneția a lui Thomas Mann impresionează pe oricine, la fel Orbirea lui Canetti,
Tropicele lui Henry Miller sau Micul Prinț.
Voiam de fapt să scriu despre O zi mai lungă
decât veacul, despre cum timpul a fost îmblânzit
de Aitmatov, născut în Kirghizia, autor prolific
și puternic, ale cărui cărți despre ținuturi austere și dure, întinderi înghețate, oameni blânzi și
curajoși luptându-se cu furia naturii și a istoriei,
sunt de fapt povestiri despre dragoste și umanitate. Edighei, eroul cărții, stâlpul moral din
ținutul stepelor galbene, este similar cu personajul lui Marquez, Buendia, patriarhul statului
Macondo, amândoi marcați de sentimentul
tragic al singurătății, de misterul timpului și
blestemul locului. În ciuda diferențelor (fundalul păduri luxuriante columbiene spre deosebire
de pământul înghețat al stepelor, inovatorul
Buendia și perseverentul Edighei), ambele cărți
au aceeași înălțime, sunt deopotrivă alegorii
politice și sociale, explorări ale condiției umane
și matricei arhetipale, introspecții psihologice
și meditații filosofice despre moarte și rost în
lume, scrise cu simplitate și curățenie.
Nu îndrăznesc să mă gândesc dacă aceste
două cărți, de exemplu, vor supraviețui și în
veacul nou în care am intrat, dacă vor mai
exista cititori dispuși să intre în fantasticul lui
Marquez sau în complexitatea lui Aimatov.
Veacul nou pare secat de timp iar trăitorii lui
nerăbdători, neatenți la miracol, copleșiți de
singurătate. ■

Valieva, dovedită a fi folosit substanțe dopante,
pe care , în sfidarea totală a normelor sportive
olimpice și ale bunului simț, I.O.C. a decis să o
lase mai departe în competiție, umilind astfel
miile de sportivi care. cu mijloace cinstite,
fără să folosească substanțe prohibite de lege,
se străduiesc să obțină rezultate cât mai bune!
Am scris aici mai puțin despre Olimpiada în
sine, rezultatele ei se pot citi în ziarele sportive sau

pe Internet. M-am concentrat pe celelalte Jocuri,
uneori mai puțin aparente dar atât de însemnate.
Este cazul ca, în sfârșit, Comitetul Olimpic Internațional (I.O.C.) să nu mai încredințeze – și nu
e prima dată! – organizarea Jocurilor unor țări
cu guverne totalitare, dictatoriale, ce încurajează
ignorarea drepturilor omului, spiritului democratic, a libertății de opinie – caracteristici ce nu
au nimic de a face cu valorile olimpice! ■
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Dan
DUȚESCU

Aștept un tren
Am rămas uitat în gara părăsită
a sufletului tău
Te aștept cu disperare să cobori
din trenul amintirilor noastre
Să pășim din nou fără regrete
pe covorul timpului trecut
O voce vorbește la megafonul gării...
plecați acasă
trenul pe care îl așteptați a deraiat
Ce păcat... era trenul iubirii noastre
Sunt singur într-o gară pustie

cu șinele ruginite unde la intrare
este scris cu litere aproape șterse...
Ocoliți ...clădire supusă demolării
Cine vrea să demoleze o clădire
în care a locuit iubirea
Vrei tu asta iubito...
Este o clădire veche
dar mai poate fi renovată cu materiale
de la magazinul sufletelor pierdute
Chiar dacă nu mă mai iubești
eu am să te aștept în gara părăsită
în fiecare zi... și în noaptea vieții
Sper că într-o zi dintr-un tren
vei coborî odată cu iubirea noastră...

Iadul ca formă a plăcerii
Iadul și raiul binele și răul există în noi
în gândurile și sufletul nostru
Ne naștem în această antiteză existențială

Poeme
Iva Ticic s-a născut în Croația. A absolvit Sarah Lawrence College
din SUA, cu Master in Fine Arts. Este autoarea volumului Alice
in Greenpoint (Finishing Line Press) și a altor plachete de poezie.

New York, 2014

Miroase a moarte în aerul de august.
Vara asta n-a fost ca cele
În care ți se usucă sudoarea pe piele.
În schimb, adierea răcoroasă
Aduce o stare de alertă. E pretutindeni –

Poezie
ca o stare de latență din pântecul vulcanului
ce stă să erupă
Lupta dintre lumină și întuneric
se dă în interiorul nostru permanent
Iadul din noi ne zâmbește de câte ori
ne aflăm în preajma plăcerii
Plăcerea este casa de la periferia sufletului
în care locuiește diavolul
Plăcerea este hrana care satisface
tenebrele ființei umane
Plăcerea este regretul tinereților pierdute
în patul decadent al timpului trecut
Plăcerea este poarta de intrare
în regatul întunericului
Singura ieșire din labirintul plăcerilor
este iubirea
Iubirea de oameni iubirea sinelui
credința în Cristos
Lasă dragostea să-ți inunde sufletul
respinge plăcerile iadului sau...
Iadul ca formă a plăcerii...

Iva
TICIC

Și culturi diferite, istorii si speranțe –
Ce anume îți dorești de la viața asta, domnule John?
Fereastra mea este numai la două etaje deasupra ta,
Îți aud hohotele, respirația grea și nasul tras
Sandalele tale obosite traversează curtea. Sunt lucruri
Ce pot fi reparate și ar trebui să știu cum; cine altul decât tu
A venit să mă salveze când mașina de spălat s-a stricat

Peter Pan s-a sinucis,
Iar pe Pământul sfânt un băiat ține
Capul unui soldat, atârnat de păr.

Toată mizeria pe faianța din baia mea?
Nu puteai fi decât tu care să vină, și poate de aceea
Nu dormi nicicând, ci doar moțăi în scaunul tău cu o țigară
Ascunsă cu grijă după ureche.

Duminica trecută pe când ziua
Trecea foșnind în murmur de vitralii
Pierzându-se ușor spre amurg,
Părintele anunța:

O mie nouă sute și una Café-s ﬁerb în Zagreb

Fie ca noi să fim pacea
Într-o lume adânc tulburată și dezbinată.
Și ce să vezi; vorbele lui m-au atins,
Toată tristețea din știrile zilnice
Pe care a pus-o clar
Și curat în rugăciune.
De atunci și de la acele morți încoace,
mi-am dorit să rămân – lângă apă.
Fie ca noi să fim pacea, oceanul
Reverberează spre mine.

Mr. John

Îți mănânci orezul cu picioarele ridicate pe scaun,
în atelierul improvizat din fundul aleii
unde zidul se întâlnește cu ironia cafenelei.
Trec pe lângă tine în fiece zi, ne spunem Ni Hao, he-llo,
Separarea dintre noi este mult mai mare decât cuvintele, lumi

Cea în care m-am ascuns printre coloane
Unde statui romane cu ochi de piatră mă priveau cum spărgeam
Pachete mici de zahăr, gândindu-mă ce gust ar fi avut
Dacă aș fi fost bărbat.
Cea cu țigări cubaneze agățate pe perete și un ceas mare
Deasupra ușii, unde împreună cu prietenul meu cel mai bun am sorbit
Înghițituri mari de întunecime, simțind că până și rujul mânjit pe cești
Ne înțelegea importanța.
Cea din holul unui hotel de patru stele, cu pereți de sticlă către stradă –
Oh, ce pelerinaj am făcut ca să te pot vedea acolo: spatele lipit de scaun,
Ochii adânciți în miezul cărții, imagine ce împingea oasele din mine
înainte;
Aș fi înotat Atlanticul să ajung la tine – și iată că o voi face…
Și în sfârșit, cea pe a cărei terasă eram adesea în August-ul în care
Am crezut că viața se năruie – și totuși am scuturat firmiturile
De pe perna moale ca să stau la căldură frunzărind foile prost legate
Din cartea împrumutată, cu o dorință fierbinte
Palpabilă, la fel de materială ca o transpirație.
Traduceri de Alexandra CARIDES
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Cealaltă femeie și iubirile sale

A

părut în anul 2014, romanul Cealaltă
femeie (Den andra kvinnan) al scriitoarei suedeze Therese Bohman dă
senzația că spune o poveste de când lumea...
și literatura: o femeie iubește un bărbat.
Numai că, dincolo de asta, lucrurile sunt mai
complicate. În primul rând, pentru că tânăra
protagonistă a cărții, al cărei nume nu îl aflăm,
iubește un bărbat care are de două ori vârsta
ei și care, pe deasupra, este și căsătorit. Ea
este, deci, „cealaltă femeie” – titlul sugerând,
în paranteză fie spus, o parte a firului narativ.
Însă numai o parte! Sigur că proza modernă și
contemporană cunoaște numeroase exemple
de astfel de relații – și de astfel de subiecte.
Numai că exact aici, în acest punct, intervine
arta autoarei, căci Therese Bohman (născută în
1978) este cu adevărat o revelație. Ea folosește
numeroase elemente care sunt foarte cunoscute cititorului zilelor noastre și un subiect
aparent banal, însă le transformă într-un
adevărat thriller psihologic, cu cele mai neașteptate răsturnări de situație și cu remarcabile
momente de suspans. Cartea, efectiv, nu îți dă
voie s-o lași din mână, iar autoarea realizează,
treptat, și o incursiune în străfundurile unui
suflet feminin chinuit și frământat, pentru care
finalul aparent fericit nu este exact ceea ce pare.
Protagonista lucrează la cantina spitalului din Norrköping, din sud-vestul Suediei,
anterior centru industrial, actualmente orășel
universitar. Nu e deloc mulțumită de viața
monotonă pe care o duce, căci a acceptat
slujba aceasta umilă doar din cauza lipsurilor
materiale cu care se confruntă, tocmai acestea
determinând-o să-și abandoneze studiile universitare. Nu se simte în largul ei la bucătăria
cantinei, spălând vasele și ascultând eterna
bârfă a colegelor, însă nu se simțise în largul ei
nici la Facultatea de Litere pe care o frecventase
o vreme, printre colegii și mai ales colegele cu
aere de superioritate și cu convingeri feministe
care le împiedicau să înțeleagă cu adevărat
viața și literatura.
Tânăra simte că nu are nimic, că nu poate
comunica cu nimeni, singura afinitate pe care
și-o descoperă e cu omul din subterană al
lui Dostoievski (de altfel, cartea sa preferată
e Însemnări din subterană, citate din acest
text apărând pe tot parcursul romanului).
Acesta este contextul în care îl cunoaște pe
Carl Malmberg, medic primar la spital, un
bărbat fermecător și căsătorit (dar căsătorit?),
însă cu care protagonista începe o relație care,
la început, e simplă atracție erotică, însă se
transformă, treptat, pentru ea, în iubire neîmpărtășită, pasiune și obsesie. Nu și pentru el,
fascinat de trupul ei, dar fără a avea vreo clipă
intenția de a face din această legătură extraconjugală ceva mai mult. Degeaba își dorește ea
totul, visând nici mai mult, nici mai puțin decât

s-o înlocuiască pe frumoasa și eleganta soție a
doctorului, câtă vreme el nu-i oferă mai mult
decât, ocazional, câte un set de lenjerie intimă.
Excelentă rămâne, în cartea aceasta, analiza
psihologică, gândurile și întreaga tensiune din
sufletul personajului feminin fiind descrise/
surprinse cu o acuitate și cu o înțelegere remarcabile. La fel și punctele de cotitură din viața
tinerei, dar și din evoluția romanului. Căci,
exact în momentul în care lucrurile păreau

cât de cât previzibile, Therese Bohman introduce un element de surpriză care schimbă,
deodată, totul. Nu doar deznodământul, ci și
atitudinea (și măcar o parte dintre convingerile) cititorului.
Practicând un stil de o lentoare calculată,
intelectual și pasional-erotic deopotrivă, știind
perfect cum să realizeze echilibrul narativ și
simbolic, scriitoarea suedeză utilizează tehnica narațiunii la persoana întâi, astfel încât
Cealaltă femeie pare, la început, un soi de confesiune-rememorare, cartea dând senzația că
este, până dincolo de jumătate, cronica unei
relații de iubire interzisă. Gradația este, mereu,
excelentă, căci de la primul dialog dintre tânără
și medic se simte tensiunea erotică, accentuată de invitațiile lui de a o conduce cu mașina
până acasă. Iar de aici mai e doar un pas până
la închegarea unei legături erotice, pe care,
însă, fiecare dintre cei doi o vede și o înțelege
altfel. Interesant este, în orice caz, că oricât e
de îndrăgostită fata de Carl Malmberg, tot ea
are, pe momente, și luciditatea de a pune sub
semnul întrebării durabilitatea unei astfel de
relații, numai că, orbită de sentimente, se lasă
în voia pasiunii și speră că, poate, cine știe
cum, un miracol se va întâmpla.

Rodica
GRIGORE
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Literatură
universală

Cronică
literară

Unele pagini te țin, ca cititor, realmente cu
sufletul la gură, iar altele te provoacă să meditezi
asupra multora dintre preocupările societății
contemporane, de la situația femeii într-o lume
ale cărei aspirații sunt legate aproape exclusiv
de latura materială, la rolul și locul literaturii
într-o lume în care valorile adevărate cu greu
mai pot să-și facă loc. Eroina pornește, realmente, într-o călătorie care, finalmente, o va
duce la Stockholm, la universitate, însă această
călătorie va fi, după cum devine evident abia
în final, mai cu seamă una spre sine. Căci ea
nu va mai accepta să fie doar „cealaltă femeie”
într-o relație de cuplu, simțind că este mereu
cealaltă, alta, altfel decât majoritatea celor cu
care intră în contact și asumându-și, astfel, nu
doar singurătatea, ci și unicitatea – de care e
întotdeauna mândră. Chiar și în relația cu Carl,
care poate să se considere stăpânul trupului,
dar nu și al sufletului ei.
Având pe alocuri tonuri de veritabilă meditație cu privire la diferențele de clasă socială,
de statut material, dar și la relațiile de putere
care își manifestă mecanismele chiar și într-o
legătură amoroasă, Cealaltă femeie evidențiază o protagonistă de neuitat, cu frământări
de conștiință de-a dreptul dostoievskiene,
care încearcă să-și depășească singurătatea
prin pasiunea pentru literatură, fiind o mare
admiratoare a lui Baudelaire și Thomas Mann,
și visând ca într-o bună zi să poată scrie un
roman. Cartea devine, astfel, nu doar povestea unei iubiri interzise, ci și istorie a unei
dureroase inițieri a protagonistei în ceea ce
înseamnă viața reală, finalul dezvăluind maturizarea ei și, deopotrivă, neașteptatul sfârșit al
legăturii ei cu Carl. Totul se schimbă, în fond,
din clipa când în viața eroinei intră Alex, o
tânără de vârsta ei, frumoasă, fermecătoare,
fascinantă – și care va avea un rol determinant în răsturnările de situație ce marchează
cea de-a doua parte a acestui roman și a cărei
dorință de răzbunare îl va pune pe Malmberg
într-o situație extrem de dificilă. Desigur, cu
acceptul protagonistei, convinsă că morala e
doar pentru cei care și-o permit...
Cu accente filosofice, cu remarcabile
descrieri și cu o excelentă intuiție a efectelor (ravagiilor?...) pasiunii asupra psihicului
uman, textul de față a fost comparat nu o
dată cu cele mai bune pagini ale lui Michel
Houellebecq sau cu unele creații ale scriitorului norvegian Karl Ove Knausgaard – a căror
influență asupra prozei sale a recunoscut-o
chiar Therese Bohman. Însă, mai presus de
orice influență sau model narativ, Cealaltă
femeie demonstrează originalitatea autoarei și
capacitatea sa de a da o nouă față unei teme atât
de frecvent utilizate în literatura universală. ■
Therese Bohman, Cealaltă femeie, Traducere și note
de Daniela Ionescu, Ed. Casa Cărții de Știință, 2021.
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Mircea
POSPAI

D

e fiecare dată când aflăm că a apărut o
carte care tratează probleme ale istoriei
unui oraș, ne punem întrebarea dacă
ea aduce ceva nou, dacă schimbă vreunele dintre
interpretările date unor evenimente sau dacă
ne poate aduce, cititori mai mult sau mai puțin
avizați, bucuria unei lecturi agreabile. Craiova
este unul dintre orașele vechi românești care nu
are, încă, istoriografia pe care o merită, singura
lucrare generală fiind o apariție din anii’70 ai
secolului trecut (datorată, în bună măsură, profesorului Florea Firan) și unele meritorii volume
dedicate unor evenimente sau perioade, de
remarcat fiind cele ale istoricilor Luchian Deaconu și Otilia Gherghe, ale lui Cezar Avram și
ale altor autori privind istoria de la mijlocul
secolului al XIX-lea până la Marea Unire. Orașul
este așadar unul care așteaptă lucrările istoriografice de anvergură, dar ne bucurăm de fiecare
dată de apariția unor lucrări, oricare ar fi ele,
și nu mai puțin de acelea care încearcă să surprindă nu doar datele și faptele seci ale istoriei,
ci și spiritul locului, sufletul oamenilor, atmosfera vremurilor. Și există asemenea lucrări,
semnate de autori contemporani care merită
toată considerația. Acestei din urmă categorii
de lucrări i se adaugă și o antologie de apariție
recentă ‒ Craiova. Orașul întâlnirilor (Scrisul
Românesc, 2021) ‒ semnată de istoricul literar,
profesorul și omul de cultură Florea Firan.
Cred că autorul a depășit cifra de 50 de
cărți, în cele peste șase decenii de activitate
publicistică și, fără nicio umbră de reținere,
îmi îngădui să spun că îl consider personalitatea care a făcut cel mai mult, în intervalul
de timp menționat, pentru cultura orașului
Craiova. Iar asta sub două forme esențiale și
anume prin fapte de cultură, ca un neobosit
și inspirat animator cultural, precum și prin
scris – ca autor, editor, director de revistă. A
fost, de exemplu, inițiatorul Festivalului național de muzică populară „Maria Tănase”, a avut
contribuție decisivă la înființarea Teatrului de
Operă, s-a zbătut pentru realizarea și amplasarea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul în
centrul orașului, iar lista aspectelor de implicare directă ar putea continua. Apoi, a scris
cărți care rămân de referință, de la istoria
presei literare craiovene, până la antologiile de
scriitori sau volumele de biobibliografii și de
eseuri dedicate unor importante personalități
culturale, din toate domeniile, cum ar fi Tudor
Arghezi, treptele devenirii, Portrete și restituiri
literare sau cele două volume Amprente și voci.
De aceea nu ne surprinde deloc noua apariție editorială, mai ales că ea este o upgradare a
unei lucrări asemănătoare semnată de autor cu
mulți ani în urmă. Iar această „upgradare” este
chiar un fapt necesar, pentru istoric sau istoricul literar, cum însuși autorul mărturisește,
în prefață: „Mă obișnuisem să privesc Craiova

Scrisul Românesc

Cronică
literară

Valențele unui destin urban
prin valorile trecutului, mă împăcasem cu limitele și îi reliefam excelența, eu o încadrasem
solid și statornic într-o lespede caldă și vie, dar
nu aveam să bănuiesc că o voi da bucuros la o
parte pentru a face loc altor glasuri, altor siluete datorită cărora trecutul trece nestânjenit în
tinerețe”. Și, mai departe, o adâncire a lămuririi:
„Volumul acesta este o întâlnire nepremeditată
a celor care dau vigoare prezentului unui oraș
ce își reformulează destinul din mers, adaugă
dimensiuni și ritmuri noi peste emblema așezării patriarhale de odinioară”.
Ca perioadă de redactare a textelor cuprinse

în antologie, începutul este în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, când Bogdan
Petriceicu Hasdeu scria o carte despre originile
Craiovei și vine până la autori contemporani, din
acest început al deceniului trei din mileniul trei.
Din punct de vedere al timpului istoric la
care se referă textele, se pornește din Pelendava dacică, unde pentru câteva zile a fost
oaspete împăratul Traian (o demonstrează
interpretarea unor scene de pe Columnă, de
către istoricul Dumitru Tudor), apoi străbatem vremea legendelor (Alexandru Mitru), a
Basarabilor (George Coșbuc), a Băniei Craiovei
(mai mulți autori), a formării spiritului oltenesc și afirmarea sa în cultura modernă (Petre
Pandrea, C. Rădulescu-Motru, Răzvan Theodorescu, Adrian Cioroianu, Nicolae Panea) și
vremea împlinirilor sau aspirațiilor neatinse
din contemporaneitate, adică din ultimele
șase-șapte decenii, pentru care lucrarea oferă
un bogat material, sub semnături prestigioase.
Mai mulți dintre autorii textelor cuprinse în
această carte au menționat Craiova drept orașul
din inima lor (Craiova a devenit decorul iubirii
mele – Nina Cassian) sau au mărturisit că, oriunde
i-ar fi purtat pașii, la Craiova se simt totdeauna

acasă (De câte ori mă întorc acasă îmi regăsesc
umbra acolo, așa cum am lăsat-o – Carmen
Firan). Unii dintre ei pentru că s-au născut aici
ori pentru că viața lor, profesională și civico-civilă
s-a desfășurat în acest oraș, alții pentru că, în trecerile, mai scurte sau mai de durată, s-au legat de
istoria (așa cum este ea!), de frumusețile (atâtea
câte sunt!), de „năravurile“ (și astea sunt destule,
bune și rele!) acestui oraș care încă de la începutul
secolului al XVII-lea era „mare, împoporat și plin
de tot belșugul”, cum îl găsea Baltazar Walter sau
Isarlâk-ului văzut de I. D. Sîrbu.
Este un merit în faptul că selecția realizată
de Florea Firan nu este una care să accentueze
cumva doar aspectele favorabile din istoria sau
din prezentul orașului, ci una cât se poate de
obiectivă, din care rezultă și faptul că orașul și-a
găsit, de-a lungul timpului, căile de afirmare, de
dezvoltare și modernizare, de premiere culturale (una dintre primele reviste din Principate,
unul dintre primele teatre etc.), dar este și orașul
despre care I. L. Caragiale spunea că poate fi o
haltă și nu un punct terminus, iar Arghezi că
este orașul din care se pleacă nu în care se vine.
Și poeții văd diferit orașul: Craiova văzută
din car este cel mai frumos oraș din lume (Marin
Sorescu); Orașul mic te fură-ncet/ Cu ale lui
tăcute strade (Alexandru Macedonski); Kibuț
adormit/… kibuț călărit de inși scopiți/… kibuț
cu capcane stupide (Nicolae Coande); Craiova:
o oază rară care-și salvează apele clare ale
memoriei culturale (Andrey Gritsman); Dumnezeu a fost aici/ a venit ca adiere amestecată/
în adierea obișnuită (Gabriel Chifu).
La urma urmei, în postfața volumului, istoricul Adrian Cioroianu spune: „Craiova nu este
nici cel mai grozav oraș din lume, nici cel mai
frumos, dar are un aer care ne marchează nu
numai pe noi cei născuți aici, dar și pe cei care
vin să îl viziteze”. Știm că încă alte teme și alte
nume s-ar cuveni menționate, dar sperăm că la
lectura cărții vor fi apreciate de cititori așa cum
se cuvine. Mai punctăm doar rememorarea
marilor actori care au trecut prin Craiova și au
făcut ca teatrul acestui oraș să devină celebru,
a regizorilor cu alonjă profesională internațională care au venit/vin în templul Thaliei din
Craiova, precum și sportul, cu „Știința” de altădată, cu extraordinarele partide internaționale
în care „leii” craioveni au adus faimă țării și
lor iubirea nețărmurită a zeci și sute de mii
de suporteri înfocați sau iubitori ai fotbalului.
Aș mai vrea să remarc un fapt: cărții, așa
cum a fost ea gândită, i se potrivește ilustrația
folosită. Este iconografia de care avea nevoie
nu neapărat să susțină textele, ci care să se
constituie, în sine, într-o oglindă a evoluției
orașului. Este notabil că selecția imaginilor,
după subiectul prezentat, a avut un grad de
rigurozitate ridicat, dar și faptul că au fost
incluse în lucrare doar fotografii de calitate →

Eseu
Poezie

Scrisul Românesc
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Nina CASSIAN

Craiova noastră

M

-am gândit că unele cetăți sau urbe
s-au clădit plecându-se de la o mică
industrie, atelier, fabrică. Craiova noastră – după a mea părere – s-a fost ridicată
ca așezare, oraș, municipiu, lărgindu-se și
înălțându-se, având ca nucleu – princeps
Teatrul său Național.
Eu când am venit în Craiova, în 1964,
de cine era să mă sprijin? Sunt un profesionist al dialogului (cred în virtuțile
dialectice ale dialogului mai mult decât
în legile primare ale judecății logice), am
servit toată viața, ca un soldat simplu, în
armata Măriei Sale Limba Română; de
cine era să mă sprijin, ca artă, valoare,
chemare dacă nu de această bătrână instituție de cultură a Cuvântului, care a fost
și care rămâne în vecii-vecilor, Teatrul?
Am învățat meserie pe scena teatrului,
am învățat artă la spectacolele teatrului,
voi învăța un pic de veșnicie tot de la
acest bătrân Teatru Național, care, s-ar
putea să-și aducă aminte de numele meu
și după ce au nu voi mai fi. Îngenunchez
și mă rog zeiței Thalia să nu mă uite și să
nu mă urgisească.
Fie ca premiera a doua cu Arca Bunei
Speranțe să fie un simbol și un bun augur.
Salut veșnicia scenei, fiindcă salut veșnicia Cuvântului rostit pe această scenă. ■
Cu cele mai bune speranțe,
Ion D. Sîrbu
Craiova, iulie 1989
(p. 64)

S

Craiova mea

crisul Românesc a acordat un spațiu generos extraselor din cartea mea, Memoriei ca
zestre. Cu precădere emoționant a fost faptul
că publicarea respectivelor texte s-a petrecut
la Craiova, oraș cu o deosebită semnificație în
viața mea. M-am atașat de el de când aveam 15
ani, îndrăgostindu-mă de un rezident al lui, și
l-am frecventat cu intermitențe timp de decenii. Orașul mi s-a părut „aureolat” mai ales în
periplul inițial datorită și ochilor mei aburiți
de dragoste. Fermecate mi se păreau străzile
Madona Dudu, Calea București, Calomfirescu, Eugeniu Carada etc. După cum tot
fermecat nu mi se „părea”, ci chiar era Parcul
Bibescu, în vară și în iarnă. Mai țin minte că
am perceput înalta calitate a Teatrului Național (unde am văzut Patima roșie, excelent
regizată și jucată), precum și alte detalii, ca
plimbarea la Jii, o cârciumă cu siguranță
demult dispărută, „la Olteț”, o vizită la uzinele
Electroputere, dar mai ales la o doamnă minunată, Elena Farago... Sunt doar câteva „tușe”
privind relația mea cu Cetatea Banilor. Iar
faptul că sunt într-un fel adoptată de deosebit
de interesanta și substanțiala revistă „Scrisul
Românesc” mă face să fiu adânc recunoscătoare celor care m-au ajutat într-o măsură
să-mi regăsesc identitatea și continuitatea.
*
Am cunoscut Craiova când aveam 15 ani,
deci în 1939, când verișoara mea, Vida, care
locuia în strada Calomfirescu, m-a luat la ea
ca să mă consoleze pentru plecarea din țară a
celei mai bune prietene ale mele. [...] ■ (p.118)

Alexandru Macedonski

Rondelul domniței

Rondelul orașului mic
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Irina MAVRODIN

Întâlnirea mea cu Craiova

C

a orice bună întâlnire, cred că și această „întâlnire
cu Craiova” trebuie să fie supusă fenomenului Fata
Morgana. [...] Acțiunea mea de a veni profesor la Craiova, opțiune care avea să se dovedească a fi o mare
întâlnire pentru mine, o mare schimbare în cursul vieții
mele. A fost ca și cum cursul unui fluviu ar fi fost deviat
printr-un hazard devenit o necesitate atât de profundă
și de asumată de către „subiectul” experienței, încât,
cu timpul, ea nici nu a mai fost simțită ca „deviere”,
ci ca firescul curs dintotdeauna programat de viață și
destin. Dau deci întâlnirii mele cu Craiova – eu, cea
născută la Oradea, care am și trăit aici, copil fiind, care
am trăit apoi la Focșani, și, apoi, încă vreo patru decenii
și mai bine, la București – sensul a ceva care m-a marcat
profund, făcându-mă, în primul rând, să mă întâlnesc
mai bine cu mine însămi, datorită atâtor importante,
bune întâlniri cu oamenii de mare cultură din Craiova –
universitari, scriitori, editori, dar și foarte mulți (dintre
care unii foarte valoroși) studenți și doctoranzi.
Craiova a devenit ca o a doua semnătură a mea
căci peste tot pe unde m-am dus, în țară sau străinătate, peste tot unde am publicat texte de specialitate,
alături de numele meu s-a aflat și cel al Universității din Craiova, devenit treptat, indisociabil de al
meu, făcând-o unitate cu al meu. M-am cutremurat
la gândul că, fără această experiență a întâlnirii cu
Craiova aș fi putut rămâne ființa care eram altă dată
în relația mea cu centrul și marginea, în registrul
universitar și scriitoricesc.
Acum, cu sufletul deschis și cu iubire, pot spune:
binecuvântată fie această întâlnire a mea cu Craiova
universitară, cu Craiova artistică și culturală! Binecuvântată fie această întâlnire a mea cu Craiova și cu
oamenii ei, pur și simplu! ■
(p. 88)

Rondelul trecutului

Ieșind din balta Craiovița,
Unde-a fost crai Craiovisin,
Văpaie, vezi plutind domnița
Mai argintată ca un crin.

Orașul mic te fură-ncet
Cu ale lui tăcute strade,
Cu oameni proști, dar cumsecade,
Ce nici nu știu că sunt poet.

Iată Pometeștii, iată Adîncata,
Scurtul pod de bârne este retrecut.
Renviază mama, îmi zâmbește tata...
Vreme câtă curs-a parcă n-a trecut.

Sub lună-i tremură cosița,
În suflet poartă ca un chin,
Plutind pe balta Craiovița,
Unde-a fost crai, Craiovisin.

Cu centrul intim și cochet,
Și fără case cu arcade;
Orașul mic te fură-ncet
Cu ale lui tăcute strade.

Jar și vâlvorare soarele urcat-a.
Arde grâu-n flacări pân’ la brâu crescut
Iată Pometeștii, iată Adîncata,
Scurtul pod de bârne este retrecut.

Își duse viața-ntr-un suspin,
Nedându-și nimănui gurița,
Dar a rămas mironosița
Din veacul cel de tot creștin,
Plutind pe balta Craiovița.

Prin umbra parcului discret,
Nu se strecoară mascarade
Și nu s-aud în el tirade
Despre-al politicei secret.”
Orașul mic te fură-ncet.

Iarba pe tot șesul de cosit e gata.
Apele-și deșiră graiul nentrecut.
Pentru viața de-astăzi mi-a sosit răsplata:
Copilandrul vesel din nou m-am făcut...!
Iată Pometeștii, iată Adîncata.

(Fragmente din vol. Craiova. Orașul întâlnirilor, pp. 57, 58).

→ artistică și tehnică neîndoielnică. Și, în plus, cărui istorie, mai ales literară și culturală, odată căpătâi pentru istoricii de mai târziu, pentru
dacă se poate, totuși, spune că fotografiile
ilustrează textele, profesorul Florea Firan a
considerat potrivit ca ele însele, fotografiile,
să fie „ilustrate” prin explicații destul de ample,
astfel încât aceste explicații, dacă le-am cumula
de la începutul până la sfârșitul cărții, ar alcătui
o mică istorie separată.
Cert, Craiova este și orașul din inima lui
Florea Firan (Cetățean de Onoare al urbei), a

cunoscută nu i-a mai dat pace, al cărui prezent
(care pentru autor înseamnă vreo șase decenii de viață activă scriitoricește și de cercetare
continuă) i-a marcat destinul și pentru a cărui
cunoaștere, în viitor, depune toate strădaniile
zidirii de cărămizi din cuvinte, într-o revistă
și într-o editură.
Iar acest volum va fi, lângă cele aproape
cincizeci pe care le menționam, între cărțile de

scriitorii care vor veni, pentru localnicii care
vor dori să știe ceva, cândva, despre bunicii,
străbunicii și stră-stră-stră bunicii lor. Este
cartea prin care Florea Firan chiar demonstrează că „Destinul unui oraș se constituie,
până la urmă, din suma destinelor celor care îl
trăiesc, îl traversează ori îl transpun în legendă
sau impresie într-o inimă care pulsează aici
și acum”. ■
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Încercarea
de a ﬁ altfel

arcat de imaginea lui Vladimir Nabokov, mare scriitor, dar și lepidopter de prestigiu, Virgil Dumitrescu
încearcă o reevaluare a lucrurilor, de la scara de vedere
a unui fluture, după cum sugerează titlul celui mai
recent volum al său, Fluturele lui Babokov (Ed. Napoca Star,
Cluj-Napoca, 2021). Refuzând, pe de o parte, limitele înălțimilor, precum aceea de a nu putea supraviețui în văzduhul stăpânit
de vulturi, le va tatona, pe de altă parte, pe acelea minore, nu mai
puțin solicitante, ale dedublării fictive într-o vietate măruntă,
dar spectaculară, a cărei forță de bază este zborul. Astfel, poetul,
ca Tudor Arghezi în poezia ludică, decide să revadă mediul
familiar, cu mai multă atenție, de la cușca împopoțonată a câinelui, până la propria-i sufragerie, evitând, în acest periplu, să
acorde atenție morții personificate într-o femeie gata să cedeze
eventualelor avansuri ce i s-ar putea face: „Eu cu moartea nu
cochetez, nu-i fac ochi dulci/ ca s-o lase mai moale când urcă
scările, să apese dinadins/ pe butonul greșit și s-o aud lamentându-se/ eu de aici nu mai urc nici/ vie” (Cu moartea).
Eul liric aspiră la o rememorare a propriei vieți, dar, fiindcă
întoarcerea în timp nu mai este posibilă, se mulțumește să privească derularea altor evenimente, ai căror actori sunt alții.
Nostalgia după sine ca mire
se reliefează în oglindirea altei
nunți, el, privitorul, dedublat
în fluturele lui Nabokov, consolându-se cu ideea de a ști că
mariajul nu este numai lapte
și miere: „Cu bulgărele de
zăpadă în brațe trece mirele
(...)/ în pragul primăverii
se întâmplă astea,/ afront la
rotația anotimpurilor,/ după
care al cincilea le include pe
toate/ și mai pune de la el cât
îi îngăduie/ nunta de platină”
(Nunta de platină).
Tonul șăgalnic de a fugi
din fața pericolelor persistă în experimentarea noii forme de
viață, chiar în cearta pe care o poartă cu propriul suflet: „Ce
mai scobești, suflete tu, în paranteza/ coastelor mele până să
se destrame/ în fond?” (În paranteza coastelor mele). Câinele
este un cerber al cosmosului care, după ce latră în zadar la stele,
revine cu botul pe labe, la picioarele stăpânului, care, astfel,
eșuează în tentativa de a experimenta starea unui lepidopter,
fiindcă versurile din balada Miorița îi revin subit în minte și-l
retrezesc la statusul moral de om: „După ce a lătrat cât a putut la
lună și stele,/ câinele meu s-a lăsat păgubaș (...) pe calea lactee,
nicio brânză,/ niciun colac, niciun os de ros din cele/ aruncate
dincoace (...) stăpâne, stăpâne/ ‒ mă cheamă un câne” (Câinele meu păgubaș). Impresionat de arhicunoscuta docilitate
a patrupedului canin, poetul își redimensionează unghiul de
vedere, cu o responsabilitate în plus care îl va depărta definitiv
de voluptatea de a fi altul decât este, adică un om supus vârstelor
și problemelor curente: „Somnoroase, umbrele care se iau după
mine/ precum câinele după stăpân/ îmi fac semn să mai răresc
plimbările/ matinale” (Anchiloze); „arsură, mătrăgună, dulce
floare, săruturi/ ca-ntre clopote de ceață, le retrăiesc/ în mine
ca postfață la tot ce e durere/ și visare” (Postfață).
Prefațată de Aureliu Goci, noua carte de versuri semnată
de Virgil Dumitrescu „ne arată că lumea și-a ieșit din țâțâni,
s-a dereglat și ordinea cosmică s-a sfărâmat”. ■
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Dubla realitate
a unei conștiințe

C

omparațiile la care Cristina Monțescu apelează cu predilecție, pentru a-și
exprima stările sufletești, sunt din sfera mediului urban în care trăiește,
semn al încântării de a fi avut ocazia experimentării altui spațiu lingvistic
(limba franceză): „îmi tremura ploaia în pleoape/ ca un scaun lovit de furtună/ o statuie pe un soclu de fier/ ruginită într-un parc al copilăriei”. Chiar titlul
celui mai recent volum al ei, Pedalând pe cuvinte (vol. bilingv, româno-francez,
apărut la Ed. Scrisul Românesc, în colecția „Orfeu”), include o aluzie mecanică,
anume acțiunea de a pedala, însă pe cuvinte și nu pe bicicletă, datorită încrederii
pe care i-o inspiră universul livresc, ale cărui componente (cărțile, prelegerile,
vocabulele etc.) sunt proprii dobândirii cunoașterii apolinice.
Alianța dintre material și imaterial, echivalentă alternanței dintre realitate și aspirație, reprezintă principala trăsătură a volumului de față. În această
confluență, sunt implicate și timpurile, trecut și prezent, unite de „amintire”:
„cavaler numit amintire/ dușmanul meu cel mai bun/ pleacă să-mi cauți o cutie
de lapte/ o pâine împletită din fir de speranță”. Țintele îndemnului sunt cutia de
lapte și franzela, simboluri ale voluptății culinare în vremea copilăriei.
Pentru a-și reînțelege trecutul, autoarea clamează un anumit status mental, o anume tabula
rasa de evenimente curente, pentru a face loc
oricăror secvențe readuse în suflet, de către amintire: „pleacă (amintirea, n.n.) în fuga melcului/
și lasă-mi timpul de a muri/ înainte de a-ți gusta
hrana”. Nevoia de a retrăi trecutul este intrinsecă,
nu inspirată de elemente ale ambientului burghez
(de a căror prezență se asigura Marcel Proust, în
căutarea timpului pierdut, prin introspecție).
Ceea ce urmează nu ilustrează imaginea interioară a unui câmp interior, populat de sentimente
metamorfozate în figuri perceptibile/ lizibile, ci
panorama unei străzi întregi, al cărei vuiet pare desprins din poemul Privesc orașul
furnicar de M. Eminescu: „pe stradă ocolesc cutii de metal mișcătoare/ pitici de
lut și de sânge fierbinte/ case cu inimi de lemn sprijinite pe oameni goi de privire”;
sugestia sangvină trimite la pastelul psihologic, Tablou de iarnă de G. Bacovia.
În ciuda asperităților străzii, conglomerat de lucruri și de impresii ale pierderii
propriei tinereți care „i-a căzut de ceva timp din plete”, eroina (așa cum se resimte
poeta în confruntarea cu însăși trecerea timpului) își continuă drumul, în același
ritm sacadat, pe care îl presupune munca asupra cuvintelor, deși, în exterior, intenționează a conferi o impresie de nonșalanță: „eu pedalez pe cuvinte cu aripi sau
ghimpi/ și întruna mă rog ca picioarele să-mi fie puternice/ să mă poarte cât mai
departe tot înainte”. Deși s-ar părea că asistăm la o cursă atletică, totuși, suntem
părtașii unei fugi de sine, fiindcă
Revista și Editura
tot ce furnizează energie spațiuScrisul Românesc
lui, încântând ochiul, nu durează
concurs de debut
decât un moment: „s-a aprins un
Se adresează celor care nu au împlinit 35 de
ochi de lumină/ pe fruntea fiecărei
frunze de toamnă/ gânduri zboară ani și nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțigalbene roșii ruginite/ purtând
uni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi
aripi lipite cu ceară”. În fapt, poeta semnate cu un motto, care se va regăsi, de asevede în afară ceea ce o solicită menea, și pe un plic închis atașat manuscrisului
în adâncul ființei, iar o întâlnire imprimat pe hârtie și CD-ul cu textele respective.
cu propria-i proiecție interioară Acesta va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, adresa, numărul de telesporește tensiunea versurilor.
fon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Atent scrisă, cartea îngemăManuscrisele vor fi trimise, până la data de 1
nează, în poeme cu fluență de sept. 2022, pe adresa: Revista-Editura „Scrisul
jurnal liric, franchețea specifică Românesc”, str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.
limbilor română și franceză.
Un juriu alcătuit din critici
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tina Monțescu trăiește la Montreal,
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Mircea Anghelescu
Literatura între două lumi

ditura Spandugino, din București, mi-a
făcut o mare bucurie: mi-a trimis cea
mai recentă carte a lui Mircea Anghelescu ‒ Literatura între două lumi. Cronici,
eseuri, dialoguri, pe care i-a tipărit-o la începutul acestui an sub coordonarea Laviniei
Spandonide, care conduce cu succes editura
publicând scriitori și cărți de valoare.
Cu profesorul, criticul și istoricul literar,
specialist în literatura comparată, Mircea
Anghelescu, m-am întâlnit adeseori la evenimente culturale, mai ales la Fundația Culturală
Română din perioada 1994-2003 când era vicepreședinte, iar înainte la Institutul de Istorie
și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei
Române, unde a fost cercetător științific principal și director cu delegație (1991-1994), iar eu
mi-am susținut doctoratul având conducător
științific pe Ovidiu Papadima și președinte la
susținerea tezei pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
Autor prolific, înclinat cu seriozitate și
tenacitate în cercetarea fenomenului literar românesc, Mircea Anghelescu a publicat
numeroase studii, de critică și istorie literară,
despre scriitori și curente în literatura română,
începând cu lucrarea Preromantismul românesc
(1971) continuând cu Literatura română și Orientul (1975), lucrări de sinteză și deschizătoare
de drumuri către literatura modernă, până la
volumul de față – Literatura între două lumi...
Aniversat la 80 de ani de la naștere (12
martie 2021), confrații de breaslă au relevat și faptul că activitatea științifică a lui
Mircea Anghelescu a fost recunoscută,
apreciată și distinsă cu premii importante:
Premiul Uniunii Scriitorilor, pentru ediții
critice (1983) și pentru eseu (1985); Premiul
Academiei Române, pentru istorie literară
(1986); Premiul „Șerban Cioculescu” acordat de Muzeul Literaturii Române pentru vol.
Am fost martor. Istoria literară ca depoziție
(2018); Premiul național pentru critică literară „Garabet Ibrăileanu” acordat de Uniunea
Scriitorilor (2020).
Volumul de față, o ediție bibliofil, elegantă
(622 p.), cuprinde texte apărute în ultimii
ani, majoritatea în revista „România literară”,
în care îmbină preocupările sale de istoric și
critic literar încercând să stimuleze apetitul
spre lectură al cititorului. Se deschide cu un
amplu eseu despre Alexandru Odobescu, inițial Prefață la vol. de Scrieri alese (Ed. Fundației
Culturale Române, 1995) a scriitorului-savant,
urmat de Anton Pann între două lumi, eseu
dedicat scriitorului „tradiționalist în substanță
și popular în expresie” la împlinirea a două
veacuri de la naștere.
În Portretul criticului tânăr se referă la
Tudor Vianu, perioada când lua hotărârea
de a se retrage din publicistică și de a întrerupe colaborarea la „Cronica ideilor” pe care

o inaugurase și o ținea în revista „Sburătorul”
a lui Eugen Lovinescu, pe care îl înștiința „cu
oarecare discreție”.
Fascinat de criticul G. Călinescu, Mircea
Anghelescu publică eseul Ultimul Călinescu,
cu unele considerații relevante asupra operei
acestuia, nu numai privind Istoria literaturii
române de la origini până în
prezent, ci opera în general.
Un eseu interesant este
cel despre literatura română
din exil, subintitulat Note
despre critica și istoria literară românească din exil,
în care se releva contribuția revistei „Luceafărul”
publicată la Paris în 1948
de Virgil Ierunca și Mircea
Eliade, „prima manifestare
importantă colectivă și programatic gândită a emigrației
românești în domeniul cultural propriu-zis”, urmată
de alte reviste românești,
precum „Caiete de dor”, de la
Paris, „Destin”, de la Madrid, „Revista Scriitorilor Români” și „Îndreptar” de la München, cu
reflecții pe marginea fenomenului literar românesc ale unor mari scriitori între care Emil
Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Vintilă
Horia ș.a. Eseul Diaspora culturală se ocupă
de recuperarea operelor apărute în exil, de la
romanele lui Mircea Eliade, Petru Dumitriu,
Vintilă Horia, memorialistica lui Ion Ioanid,
Virgil Ierunca, Ștefan Baciu, eseistica și studiile
lui Alexandru Ciorănescu, Virgil Nemoianu
sau Matei Călinescu, la opera scriitorilor
adoptați de alte culturi, precum Ionesco și
Cioran. În acest context se înscrie și eseul Emil
Cioran și aventura stilului, în care mai întâi M.
Anghelescu amintește de revista „La Revuie de
culture européene” editată în 1951 la Paris în
care se regăsesc eseiști și scriitori „mai degrabă
de dreapta”, Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilă Horia, dar și articole despre Eminescu sau
poezii ale lui Arghezi. În fascicola 4 din 1953
apare și eseului lui Emil Cioran Le style comme
aventure, reluat ulterior, în volumul Le tentation d’exister, din 1956.
Eminescu în manualele școlare este un
studiu important conceput în spirit critic,
„intrarea triumfală a poeziei lui Eminescu
încă din primele manuale demne de acest
nume și consolidarea lui treptată ca figură
unică, emblematică, a literaturii și creativității românești în general”. Numele și poezia lui
Eminescu apar prima dată în 1875 în Conceptul
lui Vasile Gherman Pop, care menționează că
deși poetul avea abia 25 de ani și nu publicase
încă niciunul din textele fundamentale, este
„cel mai important talent ivit pe scena nouălor
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mișcări a literaturii noastre”. În Destinul ciudat
al operei lui Cantemir se referă la Incrementorum atque decrementorum aulae athomicae sive
aliothmanicae/Creșterea și descreșterea curții
otomane, manuscris în limba latină pierdut
și regăsit în biblioteca de la Harvard și editat
abia în 1999, într-o ediție fototipică, greu de
utilizat, mai recent tipărită
de Editura Amarcord din
Timișoara și, din păcate, încă
netradusă în românește.
Căutarea ca inițiere este
prima dintre cronicile inserate în acest volum și privește
romanul În căutarea Alexandrei al lui Constantin
Eretescu pe care îl consideră unul dintre romancierii
noștri de „prima linie”, iar
cartea, scrisă în perioada
post-exilului autorului, „tulburătoare”, o experiență care
înseamnă și „o devenire, deci
o inițiere”. O altă cronică,
intitulată Barocul lui Cantemir, analizează opera literară a cunoscutului
scriitor din vol. Universul baroc al „Istoriei ieroglifice” semnat de Gabriel Mihăilescu.
În Corespondența lui Gary cu el însuși se
referă la corespondența lui I. D. Sîrbu din al
doilea volum al scrierilor sale editate în seria
de „Opere fundamentale”, subliniind că „I. D.
Sîrbu avea o predispoziție anume pentru confesiunile făcute în formă epistolară”. „Aveam,
în tinerețe, stofă de gazetar – îi scria lui N.
Carandino în 2 sept. 1975 – toată viața și
mi-am refuzat și satira, și pamfletele [...] de
aceea sunt confuze și prolixe epistolele mele.
Alunec spre eseu”.
Mai pot fi citate multe alte cronici și eseuri,
fiecare cu importanța lor: O viață belle époque
(privind cartea Curcubeie de Matila Ghyka),
Plăcerile călătoriei (G. Sion, Suvenire contimpurane), Ciprian și Caragiale pe scena Parisului,
Roma în proza lui Duiliu Zamfirescu, Ibrăileanu, azi, O precursoare europeană: Martha
Bibescu, Modelul inorogului, Marin Preda și
Securitatea, Liviu Rebreanu – „Roma noastră,
a românilor, e Roma antică”, Romanele Marii
Uniri – Întunecare, Cultură și literatură, Pamfletul la ordinea zilei, Școala literaturii și școala
vieții, Paraliteratura ca destin etc.
Literatura între două lumi este o carte de
valoare și utilitate, deopotrivă pentru istorici
și critici literari, și cititorii curioși să se aventureze în laboratorul creator al scriitorilor. În
analizele sale Mircea Anghelescu dovedește
rigoare, pasiune de cărturar și viziune culturală
complexă, fiind atras de impactul fenomenului
literar românesc în devenirea civilizației naționale, cât și în context universal.■
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Mircea Arapu, românul
care i-a desenat pe Pif și Hercule

asionat de benzi desenate și talentat la
desen, Mircea Arapu (născut la București pe 8 martie 1955) participă în
1970 la concursul BD „Aventurile colegului
Minitehnicus” organizat de revistele Cutezătorii și Pif Gadget și obține o diplomă de merit.
Încurajat de acest succes, decide: se va face
autor de benzi desenate!
Din păcate proiectele sale
sunt refuzate de revista Cutezătorii și de editura Stadion.
Dezamăgit, dar nu descurajat,
în decembrie 1978 pleacă la
Paris, hotărât să-și împlinească
visul. În Franța câștigă, în 1979,
un concurs de BD și este publicat de revista Les vacheries de
Corinne à Jeannot editată de
Jean Tabary.
Anul următor editează el
însuși prima publicație de BD
românești în limba franceză,
fanzinul Peur, în numărul
său unic publicând, alături de
propriile-i BD-uri, pe cele ale
prietenilor de la București,
Traian Marinescu, Valentin Tănase și Sorin
Anghel. Câteva luni mai târziu îi apare și
un album erotic, Le Parfum qui rend fou, sc.
Robert Merodack, la editura Dominique Leroy.
În „mica” lume a benzii desenate franțuzești Peur atrage atenția asupra sa și, drept
consecință, anul următor Mircea Arapu este
invitat de onoare la Festivalul BD de la Angouleme, unde participă cu o expoziție de planșe
originale, iar în volumul Histoire Mondiale
de la Bande Dessinée, coordonată de Claude
Moliterni și publicat de editura Piere Horay,
semnează primul articol în limba franceză
despre banda desenată românească.
În 1982 Mircea Arapu își vede, în sfârșit,
visul împlinit: în nr. 695 din Pif Gadget apare
primul episod din Arthur le fantome desenat de
el pe scenariul lui Raymond Maric (preluând
personajele lui Jean Cezard). Vor urma alte
35 de episoade, vreme de 5 ani. Între 19861987 mai desenează trei episoade din seria Pif
et Hercule și alte trei din Placid et Muzo (pe
diverse scenarii), numeroase coperți și pagini
de prezentare a gadget-ului.
Dar bucuria nu este de lungă durată. Pif
Gadget traversează o perioadă financiară foarte
dificilă și renunță la mulți dintre colaboratorii săi. După ce alte proiecte ale sale, propuse
revistei Mickey sau editurii Dargaud capotează, Mircea Arapu se refugiază în domeniul
publicității, unde va lucra între 1988-2005 și va
folosi limbajul BD ori de câte ori va avea ocazia.
În 1993 colaborează, ca asistent al desenatorului Christian Godard, la realizarea
albumului Le cocon du desert, din seria „Martin

Milan” iar în 2005 colorează pe calculator un alt
album al lui Godard, Il était une fois le Tuyeti,
din seria „La Jungle en folie”. Tot în acest an
reapare revista Pif, iar Mircea Arapu revine la
dragostea sa dintotdeauna și se angajează ca
redactor al său. În afară de tehnoredactare, el
publică aici desene, benzi desenate și semnează

patru coperți, până la sfârșitul lui 2008, când
revista Pif dă faliment din nou.
După această dată antamează o colaborare
de lungă durată cu mica editură Taupinambour,
specializată în reeditarea clasicilor benzii desenate franco-belgiene în tiraje limitate. Astfel,
cele 35 de povestiri desenate cu aventurile fantomei Arthur, au fost adunate între coperțile a trei
volume speciale, prefațate de maeștri ai BD-ului
francez și însoțite de desene inedite ale sale.
Ulterior, pentru același editor, Mircea
Arapu va semna numeroase coperți la integrala Arthur le Fantome desenate de Cezard
precum și la integrala peripețiilor puștilor din
seria Les As desenată de Greg.
În țara noastră benzile desenate de M. Arapu
apar, sporadic din păcate, în revistele Haz în
Vacanță (1995), Dino (1997) sau Carusel (2005).
De-abia în anul 2014 autorului îi apare primul
album BD în limba română: Harap-Alb, realizat
după adaptarea radiofonică a basmului lui Ion
Creangă de către scriitorul Vasile Mănuceanu
(autorul a numeroase seriale BD în anii 70). Folosind un stil grafic nou, Mircea Arapu creează o
întreagă galerie de personaje simpatice și amuzante (chiar și Spânul nu este atât de diabolizat pe
cât ar fi meritat). De asemenea, trebuie remarcat
și faptul că, pentru a da mai multă verosimilitate
narațiunii sale desenate, Arapu plasează personajele fictive, de basm, în contexte geografice reale
și cititorii au plăcerea de a recunoaște cetatea
Râșnov, Castelul Huniazilor sau cel de la Bran,
în paginile albumului de benzi desenate.
În fine, în 2019, artistul este solicitat să
colaboreze la revista Fabulafia. Pentru cea mai

frumoasă revistă de copii de la noi, el imaginează două simpatice personaje antropomorfe,
Oana și Bazil, prin intermediul cărora cititorii
descoperă misterele lumii în care trăiesc într-o
manieră ludică, trimestru după trimestru. În
același an, contribuie cu povestirea grafică Dracula a murit, la volumul colectiv Istorii din 89
în benzi desenate, editat de Muzeul
Județean de Istorie Brașov.
Alături de alți artiști din România, Mircea Arapu a participat la
Saloanele BD de la Charleroi
(Belgia, 1993), Angouleme (Franța,
2004, unde a desenat afișul expoziției românești) și Bruxelles (2007).
În 2008 a fost invitat de onoare
la Salonul Internațional al Benzii
Desenate din România, „BD Constanța”, o ediție specială „Pif en
Roumanie”, organizată cu ocazia
aniversării a 60 de ani de la nașterea celebrului personaj Pif le chien,
alături de François Corteggiani,
redactor șef, Herlé și Marc Wasterlain, desenatori ai revistei dar și
de cunoscuții pifofili români Ion
Manolescu, scriitor, Radu Marian și Cristian
Ciomu, arhitecți.
În 2012 Mircea Arapu a revenit din nou în
România, de această dată alături de desenatorii Jacques Kamb și Dirrick, pentru vernisajul
expoziției Pif în România, organizată la Sala
Dalles din București. Cu această ocazie, el
și-a lansat albumul monografic Quand je serai
grand, je ferai Pif. Un adevărat volum bibliofil,
bogat ilustrat și în întregime în culori, găsim în
el toată viața artistului Mircea Arapu, indisolubil legată de cea a revistei Pif Gadget. Povestea
începe când, la vârsta de 4 ani, micuțul Mircea
a vrut să plece cu troleibuzul la Paris și continuă și astăzi, când artistul recunoscut Mircea
Arapu este invitat de onoare la saloanele BD
din Europa. Mai mult de o treime din carte
este ocupată de benzi desenate cu Pif și Hercule, Placid și Muzo etc realizate de el.
Ultima oară Mircea Arapu a venit în țara
noastră în 2019, ca invitat de onoare la Salonul
Internațional al Benzii Desenate de la Constanța, unde și-a lansat albumul Les nouvelles
aventures de Placid et Muzo. Cea mai nouă
publicație a artistului datează de anul trecut
și este una inedită în peisajul publicistic francez: Grand Placid Illustré des Proverbes et des
Dictons de France. În paginile sale artistul
româno-francez ilustrează cu personajele sale
fetișe, Placid, Muzo, Pif și Hercule, diverse proverbe franțuzești.
Putem afirma cu certitudine că Mircea
Arapu este un adevărat lord al benzii desenate, care și-a dedicat viața unei mari pasiuni:
a noua artă! ■
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CostinEllida

E

greu de zis în ce măsură Femeia Mării
de pe scena Teatrului Național „Marin
Sorescu” îi aparține lui Ibsen, căci
textul său prinde aripi de pescăruș în brațele
regizorului Andriy Zholdak și zboară de la el
către Costinela Ungureanu, unde își găsește
cuib. Și cine poate spune ce este mai de preț,
zămislirea păsării sau suflul ei, creația sau
ființarea? Căci dacă Zholdak este creatorul de
netăgăduit al unei Ellide care transcende orice
text, Costinela devine o Ellida care scapă și de
sub aura propriului său demiurg, după ce a
învățat de la acesta atât de bine lecția setei de
nemărginit.
Setea de nemărginit a Ellidei-Costinela
este atât de lacomă încât te înfioară. Costinela Ungureanu se dezbracă de orice urmă
de ea însăși când o îmbracă pe Ellida și se
dăruiește întru totul acestui personaj-simbol,
care iese din poveste pentru a spune Povestea. Este Femeia Mării care nu-și are locul în
această lume, inima sa nu este aici, cum spune
și poemul lui Robert Burns, pe muzica nepământeană a lui Arvo Part (My heart is in the
highlands/ My heart is not here). Ea tânjește la
necunoscut, nu întâmplător fostul său logodnic este amintit drept „Străinul”, căci tocmai
ceea ce îi este străin este ceea ce ea caută. Ceea
ce îi este străin este, de fapt acasă.
Ellida lui Zholdak, Ellida despre care el
spune că este în viață astăzi și că o întâlnește
pretutindeni, care știe că Dumnezeu a plecat, are
o fărâmă în fiecare dintre noi. Ellida suntem toți.
Ellida este înstrăinarea din fiecare, atunci când
nu ne simțim acasă pe lumea asta. Și de câte ori,
oare, nu am simțit că locul nostru e altundeva?
Costinela întruchipează întocmai această
Ellida care ne aparține tuturor, Ellida care
visează să zboare către locul unde să se regăsească, atunci când lumea își pierde sensul.
Atunci când „apa devine bolnavă”, cum spune
ea însăși.
Andriy Zholdak are meritul de a reuși
să o îndrume pe Costinela către acest drum
spre dematerializare, iar Costinela devine casa
unui om care nu are casă și face, probabil, rolul
vieții ei. De la cele mai mici gesturi, atent construite pentru a o îndepărta de această lume,
de la săritura „acvatică” peste prag, la căutarea
deznădăjduită a concretului propriului chip
în oglindă, ca o asigurare a faptului că există
cu adevărat, la strigătele sale de pescăruș sau
delfin, acvariul în care își găsește loc sau patul
său așezat pe fundul piscinei, Ellida Costinelei
și a lui Zholdak ne reamintește, clipă de clipă,
că nu e de pe aici, de printre noi. Iar încercările
epuizante ale soțului său, dr. Wangel (Nicolae Vicol) de a o reține pe un tărâm căruia
nu îi aparține sunt sortite eșecului, în ciuda
„medicamentului” zilnic cu care încearcă să
preschimbe o sirenă în om. Convingător în
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cu toții tânjesc spre un altundeva
sau un altcândva în acea casă.
Fetele doctorului Wangel (Irina
Danciu și Roxana Mutu) sunt și ele
captive în altă lume, lumea în care
mama lor trăia și în care ele erau
fericite.
Andriy Zholdak semnează regia,
co-scenografia, lightdesign-ul și
ilustrația muzicală, făcând din acest
proiect unul aproape întru totul al
său. Femeia Mării depășește frontierele unui spectacol de teatru, devine
simbol, o metaforă a setei omului
înstrăinat de ACASĂ. Femeia Mării
e un univers în sine, în care muzica,
decorul, actorul, lumina se vor
materializarea unor lucruri care nu
sunt, de fapt, palpabile. Și tocmai de
aici vine fascinația pe care o emană.
Montarea lui Zholdak i-ar fi putut
aparține regizorului. Numai că,
după ce a creat Universul, demiurgul a plăsmuit Omul. Iar acesta i-a
scăpat printre degete.
Zholdak, despre Ellida: Ellida
mea este în viață astăzi, o întâlnesc
adesea în diferite orașe și țări în care
călătoresc. (…) Această Ellida se
află într-o stare de schimbare titanică, de la cea „ea însăși” de astăzi
la cea „nu ea însăși” de mâine. Așa
cum se întâmplă cu reflecția unei
figuri în apă, când vântul spulberă
apa, reflecția tremură și își schimbă
proporțiile, nu mai este aceeași cu
originalul. (…) Această Ellida știe
Andriy Zholdak, Costinela Ungureanu și Angel Rababoc la repetiții
despre Kolima și Auschwitz, știe că
rolul său de soț deznădăjduit, Vicol reușește Dumnezeu „a plecat” și se pregătește pentru
să o susțină pe Costinela în drumul său spre „călătoria”, „zborul”, „emigrarea”, „fuga” de
înalt, ca și când ar ține-o de mână în timp lângă noi toți spre acel undeva, despre care
ce urcă tot mai sus. În timp ce iese din albia Sonia din Unchiul Vania al lui Cehov spunea
propriei sale vieți, ca eroina lui Ibsen/Zholdak. că „… vezi îngerii, vezi raiul strălucind ca o
Importantă este și prezența eterică a Petro- bijuterie”. (Andriy Zholdak, Ellida mea trăiește
nelei Zurba, în rolul soției-fantomă, menită să în secolul al XXI-lea!, extras din Caietul-prone arate că nu doar Ellida este ALTUNDEVA, ci gram al spectacolului) ■
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Lecturi scenice înnobilate de har

A

șa cum aminteam în numărul trecut
al revistei, voi reveni la prezența în
cadrul unui valoros festival clujean,
spre a mă referi acum la cel de-al treilea spectacol văzut la Teatrul Maghiar de Stat, cu piesa
Livada de vișini, de A. P. Cehov, în lectura
scenică a prestigiosului regizor lui Yuri Kordonski, dramaturgia semnată de Vajna Noémi
și scenografia concepută de Dragoș Buhagiar.

Tinerețea domnului Cehov
Ca și în cazul altor spectacole cehoviene,
în frunte cu cele două versiuni cu Unchiul
Vanea, una tot la Teatrul Maghiar de Stat în
regia lui Andrei Șerban, iar cealaltă semnată
de același Yuri Kordonski la Teatrul Bulandra,
am trăit satisfacția întâlnirii cu o capodoperă
clasică întinerită printr-o modernitate neostentativă, izvorâtă din harul și profesionalismul
relizatorilor spectacolului. Este tulburătoarea
poveste despre o lume care dispare, spre a lăsa
loc alteia, care își face apariția fără să anunțe

și în același timp de o pilduitoare performanță
a interpretării coincide cu victoria lui Lopahin
la licitația în urma căreia va deveni proprietarul livezii de vișini și al moșiei unde părinții și
buncii lui nu ar fi avut acces nici la bucătărie.
Este memorabilă configurarea bucuriei exploziv și demonic însoțită de „nebunie”, când nici
scena, nici sala, nici culisele nu pot îngrădi
cvasiparanoica exteriorizare a victoriei, sinonimă cu orgoliul nemăsurat,
cu puterea de a avea și a hotărî asupra
unei bogății care, așa cum realitatea
zilelor noastre a dovedit-o nu de puține
ori, poate aduce cu ea și un tragic deznodământ. Contrapunctul fermecător
cu „isteria” victoriosului Lopahin îl
constituie însă, în acest spectacol,
momentul aproape magic, de o mistică frumusețe, când parcă porumbeii
albi, neprihăniți mesageri ai cerului, se
așază blând și izbăvitor pe brațele personajelor,
înainte ca acestea să devină memorie, odată
cu legendara livadă de vișini. Pentru adevărul
artistic al acestei versiuni a capodoperei cehoviene, alături de realizatorii pe care i-am amintit,
trebuie să menționez aportul pe drept cuvânt
creator al unor interpreți ca Váta Lóránd (Lopahin), Kezdi Imola (Ranevskaia), Tötszegi Zsuzsa
(Ania) Imre Eva (Varia), Bodolai Balász (Trofimov), Román Eszter (Duniașa), Dimény Aron
(Firs), Szücs Ervin (Epihodov), Bács Miklós
(Piscik), Bogdán Zsolt (Gaev), Kántor Melinda
(Charlotta Ivanovna), Viola Gábor (Iașa).

Un spectacol percutant
Scenă din spectacolul Livada de vișini

însă împlinirea eternelor năzuințe umane de
armonie socială. Bogata sangvinitate a unor
atitudini și reacții ale personajelor, referirile la
destinul moșiei și al celor din jurul ei, sau la
o posibilă împlinire a elanurilor sentimentale
sunt contrapunctate metaforic prin delicatele și
emoționantele visuri, amintiri, fantasme legate
de copilărie și de experiențele dramatice din
viața nefericitei Ranevskaia, ori personificate
prin dulapul atât de drag acesteia și mai ales
prin însăși livada de vișini, transfigurată într-o
transparentă plăsmuire de lumini ce străbate
pentru o clipă îmbătrânitele încăperi ale moșiei,
înainte ca aceasta să devină istorie. În relevantă
complementaritate cu tonalitatea migălos construită, cu ruperile de ritm, ori cu impulsurile
de vitalitate oferite uneori de evoluția personajelor chiar și pe coridorul din mijlocul sălii,
se situează finalul piesei, cu „supraviețuitorul”
Firs, bătrânul servitor parcă abandonat de stăpâni, care la rândul său își descoperă aievea un
refugiu în visul din vremea când partenerul său
de joc era chiar copilul pierit din fragedă vârstă.
Momentul de maximă intensitate dramatică

De această dată, ne referim la un text contemporan, ale cărui semnificații, ce privesc
în principal relațiile dinlăuntrul cuplului, se
circumscriu în spațiul mult mai larg al complexității și al contrarietății condiției umane. Este
vorba de Cină cu prieteni, de Donald Margulies,
premieră a Teatrului Bulandra, în regia lui Cristi
Juncu și scenografia Ninei Brumușilă, onorată
prin evoluția strălucită a interpreților Șerban
Pavlu, Andreea Bibiri, Ana Ioana Macaria și
Vlad Zamfirescu. Sunt patru actori la deplina
maturitate profesională, cu un palmares bogat de
creație adeseori încununată de premii, dar poate
și binecuvântați de experiența unor spectacole
în care au mai jucat cu recunoscut succes
împreună, de unde și un plus de empatie cu
consecințe fericite pentru tensiunea emoțională
și veridicitatea interpretării. Mă refer, de pildă,
la succinta demonstrație de virtuozitate împlinită de Andreea Bibiri și Șerban Pavlu în Zi că-i
bine, de Wil Calhoun, dar mai ales la admirabilul
spectacol cu Forma lucrurilor, de Neil LaButte,
în regia lui Vlad Masaci, unde aceiași doi actori,
împreună cu Vlad Zamfirescu și Mihaela Sârbu,
au alcătuit un cvartet greu de uitat.

Răsplătită la cumpăna dintre milenii cu un
Premiu Pulitzer, după ce dramaturgul american
mai fusese nominalizat de două ori la același
premiu pentru creații anterioare, Cină cu prieteni ne înfățișează două familii al căror destin
este despărțit în chip distinct și ireconciliabil,
potrivit reacției diferite a celor patru adulți față
de rutina invazivă ce adeseori își pune pecetea pe

Scenă din spectacolul Cină cu prieteni

viața cuplului până la inevitabila ei destabilizare.
Astfel, în timp ce Tom și Beth se află în plină
criză conjugală, grăbită de infidelitatea soțului, în
urma căreia fiecare dintre ei o va lua „de la zero”,
regăsindu-și însă entuziasmul și bucuria unui
„nou început” în brațele altor parteneri, Karen
și Gabe reușesc să facă față rutinei, obligațiilor
părintești și tuturor treburilor domestice, chiar
și atunci când armonia familiei, liniștea lor sufletească sunt confruntate pentru câteva clipe cu
un gând ca o lamă de cuțit, în care aceste treburi
cotidiene și-au dezvăluit prioritatea pentru Gabe,
încât Karen zadarnic îl mai așteaptă pe acesta
să mai vorbească despre ce se întâmplă între ei.
Adevărul și farmecul acestui text, în care
autorul mărturisește că a vrut să dea glas și
crezare tuturor părților implicate, își găsește
viabilitatea în jocul inteligent, subtil nuanțat și
pasionant al interpreților, în moblitatea stărilor
afective și ardoarea exemplară a dialogurilor.
Ele te conving de nevoia de libertate, de o altă
„poveste în doi” trăită de Tom (Vlad Zamfirescu), de aerul acela ușor misterios ce însoțește
fie debusolarea și tristețea, fie metamorfoza
petrecută cu Beth (Andreea Bibiri), reîndrăgostită apoi de un mai vechi prieten, dar și de
ecourile stresante ale rupturii acestui cuplu
declanșate în sufletul prietenilor Gabe (Șerban
Pavlu) și Karen (Ana Ioana Macaria), care la
rândul lor tind și reușesc să motiveze credibil
puterea de a duce corabia căsniciei mai departe.
Aș spune însă că succesul și savoarea
spectacolului țin și de o delicată și ispititoare
complicitate emoțională pe care publicul o
poate resimți față de protagoniști, pentru una
sau alta dintre pozițiile diferite exprimate prin
destinul lor, fapt dovedit din plin și în aplauzele adresate în final deopotrivă textului, regiei,
interpreților și scenografiei, modernă și inventivă, conferind discursului artistic o binevenită
notă de eleganță. ■

Cronică literară
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Un roman vizionar:
„Raiul este aici, pe pământ!”
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„Secolul XXI ori va fi religios, ori nu va mai fi deloc!...” André Malraux

oet, eseist, artist plastic, Petre Cichirdan a publicat (și) patru
romane mitico-religioase: Oglinda (2011); Apocalipsa secolului
XXI (2014); Vulturul din Petrari (2015); Orașul de carton (2021),
cărora le-am închinat cronici literare, în importanta noastră revistă,
din Sud: „Scrisul Românesc” și aici, la Cluj-Napoca, în revista „Orașul”,
relevându-i calitățile excepționale de artist polimorf, inițiator on-line, al
unor reviste, precum „Interfața Artelor” și „Cultura Ars Mundi”; și al
unor gazete cunoscute: „Povestea vorbii” și „Cultura vâlceană”.
Ultimul său roman mitico-religios a apărut, în două mari volume,
la sfârșitul anului 2021, într-o formulă ambițioasă – o „viziune biblică”,
pentru prea suferinzii pandemici, cetățenii de astăzi.
Autorul utilizează Biblia Cornilescu, din 1932, imprimată de Institutul Biblic din Londra (1933), pentru românii din toată lumea, ediție
vândută de călugării bătrâni, în taină, spre a-și plăti rețetele de bătrânețe.
Arborescent, stufos, baroc, cu titlul Raiul este aici, pe pământ. Cartea
vieții – Cartea Cărților, se structurează, etajat, „din versete”, în chip
dinamic și prolix. Romancierul preia, precum perpetuare a unor „reguli”,
„porunci”, „precepte”, tot ceea ce au produs, civilizațiile, în istoria universală. Iată-l, cel dintâi, pe Isaia: „El (Dumnezeu) va hotărî, între un
mare număr de popoare, ca săbiile (oștirilor) lor să se transforme în
cosoare!”... Iar brazda, spune cu nădejde și bucurie, un mare poet român,
fost călugăr, Tudor Arghezi: „brazda să se transforme-n călimară!...”
Prima, esențială, teofanie: Rugul Aprins; plecarea Evreilor, din Egipt,
după o opresiune de 430 de ani; (În paranteză: rugul arzător, purificator – și în România Mare!). Dreptul la viață, la libertate rămâne, de
nenumărate ori; alături de dreptul de a fi... sărac! Și dreptul ca pământul,
unde te-ai născut, să-ți fie în Patrie.
De la Moise, la Isus, după pilda Profeților, susține romancierul,
trebuie să aducem laude sărăciei, lipsurilor nevinovate; și celor care,
trudind, rămân săracii: „Să nu nedreptățești pe sărac, la judecată!... Să
nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău, ca să
faci o mărturie mincinoasă. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău; și
la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abați
dreptatea. Să nu părtinești pe sărac la judecată.”
Coborând în actualitatea noastră, nemerituoasă, vedem, vizualizăm,
o „apocalipsă generală”: cetățeni sărmani, plecând în alte țări; lene –
întreținută prin salarii de mizerie și pensii „speciale”, ducând la ruinare
și „sfârșit de lume”.
Există, în contemporaneitatea noastră, „preacurvia cu gura”; și
blestemul unei îndelungi pandemii, credincioșii pierzându-și „curăția”,
vigoarea, „sănătatea”. Având părinți români-basarabeni, care au suferit cumplit – sub Leul Stalin, dl. Cichirdan avansează profeții, posibil
a fi văzute, curând: „Ți-au plecat copiii, de lângă tine – Basarabie și

keanos

Viața Românească (nr. 1/2022) debutează
cu editorialul lui Nicolae Prelipceanu (După 32
de ani – o radiografie mai complexă a societății
românești postrevoluționare), care semnează și
articolul O istorie a lumii prin năravuri (referitor
la volumul Moravuri și năravuri..., scris de Andrei
Oișteanu). „Lumea teatrului” ne este prezentată de
Alexa Visarion prin eseul Shakespeare. Adevăruri
tăcute. Numărul găzduiește un interviu luat de
Cristian Pătrășconiu autorului de ilustrații documentare cu subiect istoric, Radu Oltean, sub titlul O
istorie curățată de naționalism este mult mai credibilă, redă un fragment de proză din vol. Cartela de
Răzvan Voncu, prezintă poeme semnate de Eugen
Bunaru și Angela Baciu, înregistrează eseul analitic
al lui Leo Butnaru (Democratic despre democrația

Bucovină; și nu s-au mai întors, niciodată. Sunteți ca niște ape, vărsate
peste tot, însă care nu se mai adună!... A transformat Leul sovietic, săbiile, în plugari?... După legea unui mare chimist (Lavoisier), nimic nu
se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă!... Folosind oțelul,
pentru propria înarmare, Leul Stalin a fabricat, în serie un plug – la două
tancuri!...” Aceasta e salvarea Umanității muncitoare?
Romanul lui Petre Cichirdan se edifică, precum „o epopee biblică, în
versete”; cele mai nepieritoare sentințe și precepte sunt din Isaia, Iona,
Mica, Moise, Isus, Osea, Pavel și Petru; sunt relevate, decelate și explicate, în fața unor lectori, care nu mai știu, nu mai pătrund profunzimile
Bibliei; și nu le mai asimilează! Pare o lume a simbolurilor, care, cândva,
se înălțau, din Tatăl, Isus, Maria, Sfânta Treime, Geneza – se confesează
un personaj-povestitor, central: Toschris. Mai multe, mari simboluri?!
Chiar și în poezie?! Ne amintesc, oare, de Tudor Arghezi? „Din bube,
mucegaiuri și noroi/ Iscat-am frumuseți și sensuri noi”?
*
Sunt, în acest roman, Raiul este aici, pe pământ, și „analize”, cu aparență tainică, „obscură”. Iată ce afirmă un personaj: „Eu nu le prea am
cu Azazel sau cu Lucifer! Rugăciunile pot fi, întotdeauna, mai multe, dar
există numai un singur Crez! Singura cale de a dovedi adevărul și dreptatea
rămâne acțiunea, munca, fapta!... Vorba, gura, vorbăria, vocea găunoasă
pot să ne ocolească, să ne manipuleze!... Fapta e totul – mântuirea!...”
*
„Tainele Domnului Dumnezeu sunt de nepătruns, dar păstrate în pilde”.
Este ilustrat, obsidional, Apostolul Pavel, cu sentința: „Omul vine
pe lume gol; adică fără nicio avere; și pleacă la fel de gol, sărac (azi se
utilizează expresia: auster! Sărăcia și popoarele sărace sunt la temelia
lumii; repetă și Apostolul Petru, reluată des, în roman..
Aceasta – sărăcia, adaugă Petre Cichirdan, e piatra din capul unghiului!... Piatra vie!... Piatra pe care o împing zidarii!”...
„Cere și ți se va da!... Iată, eu vin și bat la ușa ta!...” (Prima frază,
metamorfozată, în celebra Simfonie a V-a, a Destinului, de Beethoven.)
„Apocalipsa a fost”, afirmă romancierul; și se va sfârși și pandemia!
Vom vedea curând pe pământ cetatea nouă Ierusalim?... Ne-o spune
poetul Ioan Alexandru, încă din deceniul opt, unor țărani maramureșeni, că „Isus a venit – dar nu suntem în stare să îl vedem; umblă,
necunoscut, printre noi!”
Prozatorul Petre Cichirdan crede în „eterna reîntoarcere”. De la
colectivitățile biblice, creștine, primitive și socialismul primitiv, antic,
omenirea se va întoarce la acel socialism, din epoca Luminilor. Toate
popoarele au devenit fraterne, prin sărăcie.
Secolul XXI va fi religios! E Promisiunea Cărții Cărților – Raiul s-a
născut aici, pe pământ! ■

poeziei) și propune ca exercițiu de luciditate articolul lui Ovidiu Ivancu numit Cultura ca ritual.
Oferta editorială a revistei este completată de rubricile de cronică literară și recenzii (unde se disting
materialele scrise de Mircea V. Ciobanu, Gheorghe
Grigurcu, Irina Petraș, Tudorel Urian și Monica
Grosu), de cronica traducerilor (Rodica Grigore),
cronica plasticii (Florin Toma) sau cronica filmului
(Ioan-Pavel Azap). De menționat și eseul psihologic Ornamente dantelate, tinichele, franjuri de Ioana
Scoruș, ori articolele Petre Stoica, expresionismul
german și Dostoievski de Liviu Capșa și Eseuri de
menuet de Florin Toma (o recenzie la recentul
volum de eseuri despre autori români consacrați
semnat de Vasile Popovici și intitulat Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea Cărtărescu).
Primul număr pe 2022 al revistei Apostrof își
ofertează cititorii cu materiale variate și atractive.
Marta Petreu critică sub titlul Pandemia acum modul
ineficient în care se gestionează la noi evoluția încă
imprevizibilă a actualei pandemii. Aceeași autoare,
dar și Vladimir Tismăneanu, consemnează stingerea

discretă din viață a fiicei lui Lucian Blaga, Dorli Blaga-Bugnariu. La secțiunea de cronică literară, pot fi
citite cronicile lui Iulian Boldea (Frumusețea pierdută a lucrurilor) și Ștefan Bolea (Via dolorosa), iar
rubrica Cu ochiul liber propune materiale semnate
de Cristian Vasile (Viața cotidiană în timpul „Marelui
Război”), Constantin Cubleșan (Călător prin lume)
sau Alice Valeria Micu (Mărgăritare în mocirlă –
despre volumul Marianei Codruț Era lumină, era
vânt și O dorință împlinită – despre vol. Poemul
curcubeu semnat de Robert Șerban). De semnalat și
articolul memorialistic al lui Ion Pop intitulat Scrisori
Benedict Corlaciu către Ion Pop, dar și cel redactat de
Ion Buzași (Heliade-Rădulescu și Blajul) sau cel consemnat de Ion Bogdan Lefter (Versuri eminesciene, un
Lapsus și-un Homunculus ‒ despre opera scriitorului
Leon Levițchi). Acest număr mai conține și rubricile:
Biblioteci în aer liber (traduceri din autori străini),
Ieșit din tipar (cu recenzia Mirelei Nagâț la volumul
Cuțitul japonez de Răzvan Petrescu), Proză (fragment
din volumul Târziu de septembrie al lui Marius Jucan)
și Poeme (semnate de Ioan Moldovan).■
Red.
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Pop Art – Muzeul Ludwig Köln

rin forța lucrurilor mi se întâmplă mai
des să mă aflu în Köln. De fiecare dată
îmi fac timp să calc pragul Muzeului
Ludwig, edificiu dedicat artei moderne. Aflat
în proximitatea imediată, dar deloc agresivă, a
celebrei Catedrale din Köln, capodoperă arhitecturală scăpată în mod miraculos teafără
dintr-un oraș adus în stare de ruină la sfârșitul
celui de Al Doilea Război Mondial. Verticala
întunecată de patina timpului a domului nu pare
deloc stânjenită de colosul desfășurat pe orizontală a unei bijuterii arhitecturale dedicată artelor.
Când vine vorba de Muzeul Ludwig știi, că
de fiecare dată, vei fi pus în fața unui spectacol
imagologic reinventat, este locul în care vizitatorul se vede confruntat cu noutatea absolută de
fiecare dată. De data aceasta este prezentată în
expunere temporară Arta Pop. Curent artistic
ce a erupt prima dată în Anglia, urmat și amplificat în Statele Unite, în jurul anilor ’60. A fost
mișcarea ce avea să spună un nu răspicat artei
abstracte, arta ce părea că alungase definitiv din
limbajul artistic termenul de figurativ. Pop Art
venea într-un moment de pregnantă creștere
economică, găsindu-și subiectele de inspirație în reclamele populare, în presa tabloid, în
designul de produs, în banda desenată și în star
sistemul vedetelor din muzică, film sau sport.
Banală la prima vedere, ea se dovedește, la o
examinare mai atentă, o critică profundă a sistemului consumatorismului, ce punea stăpânire
pe acea parte a lumii, în care capitalismul reușise
să aducă un anumit tip de bunăstare surogat.
Un artist precum Andy Warhol, venit din zona
graficii comerciale, avea să își exploateze abilitățile în folosirea serigrafiei ca instrument artistic.
Un exemplu clasic este dublul portret al lui Elvis
Presley, cu o imagine deprinsă parcă dintr-un
poster, anunțând o producție cinematografică.
Imaginea lui Elvis, la fel ca și cea a lui Marilyn

Muzeul Ludwig din Köln

Monroe, aveau să capete valoarea unui nou tip
de sacru, devenind adevărate icoane ale consumatorismului capitalist. Simpla reproducere în
mod obsesiv a unei singure fotografii golește de
conținut imaginea unei celebrități, devenind o
reprezentare superficială, sau una de tip oniric,
toate fiind părți ale unui eșafodaj pe care se
construia imaginea unor idoli ai vremii, prin
care maselor de oameni li se oferea posibilitatea
de a-și exprima individualitatea. Este, în bună
măsură, portița aparent lăsată la dispoziția celor
anonimi pentru a-și dovedi unicitatea. Ori Pop
Art pune un diagnostic crud, evidențiind singurătatea, epuizarea și lipsa de scop, de ideal.
Lucrările Pop Art dezvoltă imagini ce reconfigurează coșmaruri, spaime ori speranțe deșarte,
ce se dezvoltă halucinant în subteranele socialului. Lumea consumatorismului din anii 1960
este prezentă și astăzi, fiind reluată drept noutate
de societățile ieșite de sub sfera comunismului și
devenite brusc capitalist-consumatoriste. Pop Art
pledează pentru încorporarea realității în artă,
pictura gestuală și obiectele reale depășesc adesea
granițele pânzei proiectându-se în exterior.
Mă voi opri punctual asupra unei lucrări
anume, este vorba de Monumentul portabil în
amintirea eroilor de război a lui Edward Kienholz.
Este o lucrare de mari dimensiuni ce îmbină redy
made cu instalația si cu relația interactivă susținută printr-o coloană sonoră, ea este inspirată
dintr-un moment surprins pe peliculă la cucerirea unei insule din Pacific de soldații americani

Andy Warhol – Dublul Elvis
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în cel de Al Doilea Război Mondial. Personajele
reproduc, pană la identitate, postura celor din
fotografia originală, atât doar că nu au capete.
În spate, printre altele, este o tablă neagră pe care
sunt scrijelite, mai mult sau mai puțin descifrabil,
numele a 475 de popoare ce au existat pe pământ
de-a lungul istoriei. Vedem cum războaiele au
redesenat permanent granițele, de aceea s-a considerat oportun să fie lăsat liber un loc pe care, cu
un burete și cu o cretă aflat în recuzită, să se poată
scrie data exactă la care monumentul versatil face
referire și, portabil fiind, devine bun de folosit.
Cu Memorialul de război portabil, Edward Kienholz dizolvă granițele dintre iluzie și realitatea
spațială. În ciuda atmosferei de război și moarte,
el consideră potrivit să își invite vizitatorii să se
așeze și să savureze o coca-cola răcoritoare. Din
fundal se aude, în tot acest timp, o muzică cu
mesaj patriotic, care să dea o anumită semnificație întregului ansamblu. Această lucrare, pe care
mi-am permis să o descriu, emană un tragism de
o intensitate comparabilă cu Pieta lui Michelangelo din catedrala Sfântul Petru din Roma.
Închei reamintind cum Andy Warhol a
pus într-o lucrare de-a sa, pe lângă rămășițele unui avion prăbușit, pe Jackie Kennedy în
doliu, alături de imaginea unor câini polițiști,
ce atacau demonstranți pașnici afro-americani.
Tot el spunea: „Ați fi surprins câți oameni vor
să atârne un Scaun Electric pe peretele sufrageriei lor. Mai ales dacă culoarea fundalului se
potrivește cu draperiile.”■

Edward Kienholz – Memorial portabil
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