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S

criitor elvețian de origine
română, afirmat ca romancier
de succes în plan european,
Cătălin Dorian Florescu trăiește
la Zürich, scrie în germană, mai
ales despre România, marcat de
perioada copilăriei și adolescenței.
Cinci dintre primele sale romane
publicate până acum au fost traduse
în română și au fost bine primite de
critica literară și de către cititori. Cu
toate acestea, Cătălin Dorian Florescu nu este încă prezent în exegeze,
antologii sau dicționare românești,
în afara unor succinte prefețe, semnate de altfel de critici de referință:
Mircea Mihăieș semnează prefața la
primul roman tradus în română de
„Alexandru Pascu face parte din galeria artiștilor plastici care au avut
Adriana Rotaru, Vremea minunilor
ca subiect de inspirație, printre altele, Craiova veche. ” Florin Rogneanu
(2005), Marius Chivu la următorul roman, Drumul scurt spre casă
Eseu
(2006), Robert Șerban la Maseurul
orb (2007), urmate de Zaira (2010) și
Oana Băluică
Jacob se hotărăște să iubească (2012),
Adrian Bușu
toate traduse de Mariana Bărbulescu
Poezie
Proză
Geo Constantinescu
și publicate la editura Polirom. Nu
Dan Ionescu Adrian Sângeorzan
Marinela Belu-Capșa
există însă un studiu mai amplu
Andrei Codrescu
Ioan Lascu
care să-l situeze pe Cătălin Dorian
Nicolae Panea
Florescu într-un fel și în literatura
Ion Parhon
noastră, dar încă este timp, autorul
Dumitru Radu Popa
continuând să scrie și să publice
Gabriela Rusu-Păsărin
cu consecvență. L-am descoperit
Gabriel Coșoveanu – Elogiu unui stil de viață

p. 4

Adrian Cioroianu – Franța, povestită de un francez

p. 6

Ovidiu Ghidirmic – Orfismul Generației Google

p. 7

Constantin Cubleșan – Odiseea manuscriselor
eminesciene

p. 9

Mihai Ene – Cioran și imaginarul decadent

p. 10

Carmen Firan – Experiment de tristă actualitate

p. 15

Rodica Grigore – Adevărul artei

p. 16

Lucian Florin Rogneanu

Alexandru Pascu –
Profesorul și Artistul
p. 24

Alexandru Pascu – Craiova veche,
Răscruciul Mare

citindu-i câteva romane care m-au
captivat, prin interviurile și scurtele
mărturisiri acordate la revenirile
în România am aflat despre voința
puternică și tenace în activitatea sa
prodigioasă de scriitor.
Cătălin Dorian Florescu s-a
născut la 27 august 1967, în Timișoara. Tatăl său, de care s-a simțit
apropiat și protejat permanent, provine din Oltenia, după cum autorul
adesea mărturisește. La 9 ani călătorește, însoțit de tatăl său, în Italia,
apoi în SUA, în încercarea de a se
vindeca de o boală misterioasă
numită Charcot-Marie, despre care
nu se știe prea mult și de care nici în
prezent nu a scăpat definitiv. După
8 luni se întoarce în țară, în 1982
susține admiterea la liceu, alege însă
soluția emigrării, tot în speranța
vindecării, și împreună cu părinții săi se stabilește la Zürich, unde
mai târziu va obține și cetățenia
elvețiană. Frecventează Facultatea
de Psihologie și Psihopatologie a
Universității din Zürich pe care
o absolvă în 1995 și se perfecționează în terapia gestalistă. Lucrează
șase ani ca psiholog-terapeut în
domeniul reabilitării persoanelor
toxicodependente. Continuare în p. 3
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Întâlniri literare

ibrăriile Aletheia împreună cu „Scrisul Românesc” Fundația-Editura din Craiova au organizat în luna iunie
la Casa Cărții „N. Steinhardt” din Bistrița o întâlnire
cu scriitorii români stabiliți în SUA, Carmen Firan și Adrian
Sângeorzan. Poetul Dan Coman a moderat evenimentul literar,
provocându-i pe cei doi scriitori la o discuție despre identitate, exil, percepția timpului și sensurile Călătoriei, relația între
limba maternă și dificultatea traducerii, cât și despre rolul intelectualului în lumea de azi.
Carmen Firan a vorbit
despre volumul Atingerea – Călătorii interioare
și drumuri în afară, insistând asupra dinamicii lumii
moderne marcată de competiție și alienare. Și-a lansat
volumul de poezii Vino,
Doamne, mai aproape,
cu ilustrații de Tia Peltz,
adresându-se copiilor prezenți cu ocazia zilei de 1
iunie. Adrian Sângeorzan
și-a prezentat volumul recent
apărut, Drumuri, ce reunește
eseuri pe teme diverse, de la
cultură și societate la călătorii în jurul lumii.
Cei doi autori s-au bucurat de prezența unui public entuziast, în care s-a aflat scriitoarea Ioana Bradea, personalități ale
lumii literare bistrițene, foști colegi, absolvenți ai liceului Liviu
Rebreanu, precum și profesorul Emil Sângeorzan, epigramist,
emoționat de întâlnirea cu fiul său, sub auspicii literare.
Participanților le-au fost oferite numere din revista „Scrisul
Românesc”. ■
Red.
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Florea FIRAN

Cătălin Dorian Florescu

C

ând i-a apărut primul roman, Vremea minunilor, de mare succes, și-a propus să renunțe
la profesia de psiholog pentru un an sau doi, dar
în cele din urmă s-a dedicat total scrisului pe
care îl consideră „o formă și menirea de a trăi,
cu urcușurile și coborâșurile care există și în
spațiul nostru vestic”. A primit diverse burse și
a fost invitat la o serie de festivaluri literare care
l-au ajutat și material, cum mărturisea într-un
interviu acordat în mai 2017 lui Andrei Enescu
la Timișoara, unde revine fie din nostalgie, fie în
căutare de noi subiecte pentru cărțile sale: „De
câte ori e necesar, de atâtea ori vin să-mi caut
poveștile. Și merg în toată țara. Am părăsit România la 15 ani și mai apoi mi-am cunoscut țara ca
emigrant. Și o cunosc bine. Nu e doar o Românie
sentimentală, cum o văd unii emigranți, formată
din sarmale și clătite, ci și o Românie ancorată în
prezent... De fiecare dată când vin în țară merg pe
strada de la gară, oftez în fața blocului în care am
locuit și mă uit în sus ca un lup care vrea să cânte
la lună. Când eram mic, totul era mare, mă uitam
la locul de unde striga mama și credeam că vocea
vine de undeva din vârful muntelui, din ceruri.
Acum totul e mic, de dimensiuni umane…”
Debutează cu o povestire inclusă într-o antologie literară din Berlin, în 2001. În același an îi
apare romanul Wunderzeit, distins cu premiile
Cartea de limbă germană a Fundației Elvețiene
Schiller, „Un an plătit de viață” din partea orașului Zürich și Premiul Chamisso al Academiei din
Bayern, tradus în română cu titlul Vremea minunilor (2005). În 2002, romanul Der kurze Weg
nach Hause, distins cu Premiul Anna Seghers
pe 2003, tradus în românește sub titlul Drumul
scurt spre casă (2006), urmat de Der blinde
Masseur (2006), publicat în românește sub,
titlul Maseurul orb (2007), Zaira (2008), tradus
în românește cu titlu omonim în 2010, Jacob
beschließt zu lieben (2011), vândut în spațiul de
limbă germană în peste 50 000 de exemplare,
betseller distins cu Swiss Book Prize 2011, tradus
în română cu titlul Jacob se hotărăște să iubească
(2012), și Der Mann, der das Glück bringt (2016).
Cătălin Dorian Florescu semnează eseuri, povestiri și articole în publicații elvețiene și austriece,
dar scrie cu consecvență și pasiune romane, traduse frecvent în limbi străine.
Cărțile sale au structură de bildungsroman,
cu desfășurări cinematografice, relevând destinul unor eroi dar și fresce sociale, aspecte din

România comunistă, cu deosebire din perioada
ceaușistă în care autorul și-a petrecut copilăria
și adolescența.
Primul roman, Vremea minunilor, dedicat
„Minunatului meu tată și celorlalți eroi ai copilăriei mele”, reprezintă un elogiu adus tatălui său
și lumii în care a trăit. Este povestea complicată
și plină de peripeții a plecării din țară. „Alaltăieri
seară, mama și-a lua rămas-bun de la prietena ei
cea mai apropriată. I-a spus numai că plecăm la
munte pentru o lună. Nu i-a spus nimic despre
faptul că ne părăseam apartamentul definitiv...” „Căsuța galbenă a vămii are geamuri și
mai multe uși care se deschid și iar se-nchid.
Precis că tata va găsi o ieșire. Precis că nu pun
cei dinăuntru mâna pe el. Tata e nemaipomenit
când e vorba de lucruri importante. Iar acum e
vorba de lucruri importante. Acum nu suntem
la cinema, suntem în realitate. Prin urmare, așa
arată ea, realitatea, și tata se pricepe bine la treburi din astea.” (Vremea minunilor, pp. 13,16)

Prin intermediul personajului protagonist Alin,
în spatele căruia ghicim identitatea autorului,
narațiunea conturează copilăria într-o societate
meschină în care toate rosturile sunt date peste
cap. Aflat la vârsta obsedantelor întrebări, Alin
descoperă în frumoasa Lea misterele sexualității.
Personajele duc o viață limită și își caută salvarea
în erotism, alcool și promiscuitate. Acțiunea e
plasată pe deoparte în lumea comunistă a copilăriei lui Alin, pe de alta în cea pe care e obligat
s-o parcurgă în căutarea soluției vindecării bolii.
În Italia, pentru a se întreține, spală vase într-un
restaurant, în America este „recuperator” al
banilor unor chiriași negri dintr-un cartier rău
famat din New York.
Al doilea roman al lui Cătălin Dorian Florescu, Drumul scurt către casă, apărut în 2002,
are într-un fel acțiunea inversă față de Vremea
minunilor, în care familia Teodorescu trăiește
povestea plină de peripeții a plecării din țară spre
Occident, în timpul dictaturii comuniste. Acum,
Ovidiu Băjenaru, împreună cu amicul său italian
Luca, vine din Vest spre Est, o călătorie în sens
invers determinată și de destinul tatălui, după
evenimentele din ’89. Eroul este șocat de discrepanțele față de viața înfrumusețată de amintirile
copilăriei și realitatea crudă în care țara apare
într-o criză de identitate. Deziluzia este puternică, întoarcerea din exil și a căutării înseamnă
„revelația Timpului, a degradării, a schimbării
care ucide”: „În stânga și în dreapta, kilometru
de kilometru, pământul era plat și cusut de cer,
la orizont. Nu se vedeau lumini, pentru că nu

erau sate, dar nici
în sate nu prea era
lumină, un bec,
două la intrarea
în sat și în fața
cârciumii, chiar
dacă bețivii știau drumul într-acolo și cu ochii
închiși. Numai înapoierea era adesea un mister.”.
Oamenii sunt dezorientați, trăiesc deja nostalgia
trecutului, nu simt libertatea, ci doar confuzia
eliberării: „Asta e realitatea, însă eu sperasem
altceva. Fusesem naiv. Oamenii ăștia și locurile
astea familiare mie îmi erau tot atât de străine…”
În Maseurul orb autorul își construiește
poveștile pe teme noi, precum trădarea,
raporturile mamă-fiu, sinuciderea, păcatul
minciunii, semnificațiile bibliotecii și scrisului. Eroul cărții, Teodor Moldovan, revine în
țară după 20 de ani de la fuga sa cu familia în
Elveția să-și caute iubirea din prima tinerețe,
pe Valeria, dar și pe Mihai-povestitorul. Critica
germană consideră că „România lui Florescu –
cea mai mare parte a romanului e o declarație
de dragoste mascată către țara sa de origine –
este un loc fermecat, asupra căruia s-au abătut
toate relele civilizației, dar unde găsești totodată ospitalitate și poveste.” „Autorul reușește,
prin arta fabulării și poveștile sale acroșante,
prin descrierile stărilor interioare și dialogurile
percutante, să fascineze cititorul.” (Die Presse)
Și în Zaira, C. D. Florescu pornește de la
un fapt real pe care l-a dezvoltat și într-un
interviu susținând că aflându-se la o masă cu
mai mulți prieteni din Timișoara aceștia i-au
spus povestea Zairei, pe care mai târziu a și
cunoscut-o. Personaj fascinant cu o biografie
complexă, Zaira îi permite autorului să descrie
România pe un întreg secol. La lansarea cărții
a fost prezentă chiar eroina romanului, Zaira
Manta, pensionară care locuia în Timișoara.
Pentru elaborarea romanului Jacob se hotărăște să iubească, C. D. Florescu vizitează satul
Tomnatic din Banat și alte locuri europene
unde avea să-și plaseze povestirile. Autorul
descrie lumea Banatului în toate perioadele
ei – viața tradițională, colonizarea, războiul,
deportarea în Bărăgan. Este povestea lui Jacob
născut în minoritatea germană într-un sat
bănățean cu un tată dictatorial care îl respinge,
îl trădează rușilor care vin în ianuarie 1945 cu
camioanele, îi iau pe toți nemții și îi duc în
Siberia. Când se întoarce acasă, tatăl îi trădează
a doua oară. Este vorba despre marea deportare din anul 1951, când într-o singură noapte
vagoanele de tren au fost umplute cu bănățeni
pe care i-au dus în Bărăgan. O imagine de
coșmar admirabil descrisă de romancier.
Cătălin Dorian Florescu este un romancier prolific, de mare respirație, a cărui operă
ambițioasă îmbină destine personale, fresce
istorice, politice și sociale, narațiuni ramificate
și aspecte de viață complexe, scrise cu nerv și
har de povestitor. ■
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Gabriel
COȘOVEANU

C

ultura e o chestiune de cursă lungă,
cum îți poate spune orice truditor
prin arcanele ei. Obișnuia s-o zică asta
Constantin Noica, așa cum știm, antamând
și girând o Școală, cu discipoli efervescenți și
astăzi, promotori de valori care n-au legătură
cu vedetele media. În lumea specială a creatorilor, unii s-au impus, e adevărat, printr-o
singură carte, alții prin frondă, acea atitudine
care funcționează doar o dată, după cum
diverși au ars rapid etape, spre a se stinge
fulgurant, și, tot în ordinea destinală, impenetrabilă nouă, există semeni hărăziți cu viață
creatoare îndeajuns de marcată pe fragilul
calendar uman încât să ilustreze propoziția
liminară. Câtorva le este dat să mărșăluiască,
decenii, prin epoci și faze nu tocmai prielnice
vieții spiritului, pentru a împlânta steagul
hotărât și apolitic pe crâncena redută a indiferenței față de cultura zisă neprofitabilă?
Dincolo de tenta retorică a întrebării, apărarea
ideii că o Cetate se legitimează prin și în cele
ale minții pare să trimită la atitudinea donquijotescă. Nu degeaba ar fi bine să rememorăm
faptul că, la noi, una dintre primele manifestări ale vocii unui popor, în sens herderian,
se numea Foaie pentru minte, inimă și literatură, și apărea ca reacție la teroarea istoriei,
prin eforturile lui George Bariț și, apoi, ale
lui Iacob Mureșanu. Titlul respectivei gazete
progresiste spune – sau ar trebui să se întâmple asta – multe sensibilității de azi, în direcția
unei necesare simbioze între impulsul intim
și vizibilitatea publică. Dacă mintea proprie
nu intră în ecuație, propulsată de inima ei,
atunci reflexul thetic va fi taxat, mai devreme
sau mai târziu, ca o vacuitate redevabilă acomodării rentabile. Unii i-ar spune acestei stări
care suprapune trăirea și fapta patos. Care e
rudă bună cu ceea ce vechii greci obișnuiau să
numească enthousiasmos. Îi este dat, iată, lui
Florea Firan, să i se vadă cariera circumscrisă
reflecțiilor de mai sus.
Pentru astfel de statură este edificat astfel
de volum omagial, care ar putea fi doar o
colecție de intervenții circumstanțiale, dacă
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Elogiu
unui stil de lucru
nu ar fi cu mult mai mult, și anume un elogiu
adus unui stil de lucru. Oricum, odată ce te
hazardezi să pronunți cuvântul stil, trebuie
precauție maximă, e necesar să te bazezi pe
noțiuni serios ancorate în realitatea verificabilă, cu mărturii adică la vedere, clare,
ferite de tentația encomionului, asumate. De

aceea, prima secțiune a cărții, după un cvasi-exhaustiv portret de intelectual realizat
de Constantin M. Popa, consistă în luări de
cuvânt nu atât pe tema personalității actuale a
sărbătoritului, ci, mai degrabă, fapt lăudabil în
orice logică a elogierii, prin subiectul devenirii
unui nume. Necunoscând inși născuți învățați,
rezultă că trebuie să luăm cunoștință de niște
efective trepte formative, or, la Florea Firan,
aceste trepte se succed firesc, pe atât de simplul principiu al consecvenței cu sine, fel de a
spune că liantul tuturor înfăptuirilor prezente
într-un CV de zeci de pagini este munca. Și nu
este în cauză acea muncă de rit stahanovist,
marcabilă, din păcate pentru țara asta, prin
tot felul de atuuri dobândite cu totul paralel în
raport cu meritele reale ale unui om plin de un
entuziasm recognoscibil și în anii ’50, și astăzi.
Demn de reținut că energia întemeietoare de

instituții, motivatoare pentru colaboratorii
revistei Scrisul Românesc, se dovedește aceeași peste tot, nepartinică, netributară unor
protocoale politice care au malformat ierarhii
și au lăsat, în general, dâre sulfuroase în multe
manuale școlare, și, mai rău, în destule creiere
de pedagogi ai neamului.
Dimpotrivă, programul instituțional imaginat și împlinit de Florea Firan consfințește
un canon viabil ieri și astăzi, prin comentarea
și editarea clasicilor, prin evidențierea culoarului culturii, care nu ar trebui cuplat cu acela,
efemer, al decidenților în domeniu. Și a fost,
slavă Domnului, mult timp decident însuși
Florea Firan, iar ceea ce a dispus, având, la
vremurile acelea, autoritatea, a rămas reper
în Bănie, în Oltenia și nu numai. Despre
un anume stil, cum spuneam, de abordare,
resimt nevoia să scrie o mulțime de condeie
în cunoștință de cauză. Adrian Cioroianu,
spre pildă, concitadin cât se poate de sentimental, sub mantia sa de istoric intransigent
(tocmai de aceea!), vorbește despre oltenismul
profesorului, ca formă de energetism, despre
însemnele zodiei, ca și, aparent surprinzător,
despre excepționala formă fizică a seniorului care „l-a cam învins” la tenis de masă.
Dar discursul „jucăuș”, cu grund, evident,
tot cultural, al apropiatului de familie intră
în rezonanță cu acelea ale lui Dumitru Radu
Popescu și Gheorghe Păun, doi academicieni
mărturisitori fără preget: primul despre primirea în Uniunea Scriitorilor din România,
a lui Florea Firan, la propunerea lui Eugen
Jebeleanu și Mihnea Gheorghiu și cu „da”-ul
președintelui de atunci, Zaharia Stancu, cel
de-al doilea, ca matematician-artist, despre
colaborarea transversală legată, chiar strâns
de mai mulți ani, de Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeș.
Nu altfel se pronunță, în privința dialogului plurivalent, Cezar Avram sau George
Sorescu, cel din urmă, în clasicist decupând
din Horațiu, pentru a socoti, în cele din
urmă, mensualul Scrisul Românesc drept o
Grădină a Hesperidelor.
→

Colocviile „Scrisul Românesc”, tema „Literatura și sincretismul artelor”, Sala mare a Consiliului județean Dolj

Eseu

→

Apoi, vin confesiuni, de ordin preponderant academic, ale Corneliei Cîrstea, Ceciliei
Căpățînă, Gabrielei Rusu-Păsărin, Feliciei
Burdescu, Florentinei Anghel, ale lui Ovidiu
Ghidirmic (care pune în prim-plan statutul
de recuperator al tradiției în contul incredibilului octogenar) și Nicolae Panea, amprentat
biografic de secvența sa de fost elev „tractat”
de profesor la evenimente din domeniu și
de savant „silit” aproape să-și parcurgă un
program prin mecanismul editurii și revistei
Scrisul Românesc. Un flash, cred, elocvent:
„Fără insistențele și... diligențele lui, două din
cărți nu ar fi fost scrise niciodată. Una dintre
ele chiar mă reprezintă și acum se traduce în
trei părți ale lumii. Îi mulțumesc public!”.
Pagini aplicate, fără pic de accente sentimentaloide, sunt semnate de Ioan Lascu,
Mihai Ene, Mihaela Chirițescu, Cecilia Burtică (alumnus care superlativizează cursul de
Istoria presei românești, susținut de magistrul
invocat aici). Mereu empatici i-au fost ctitorului cultural, cum se observă din texte, Mihai
Duțescu, Emil Boroghină, Mircea Pospai,
Florin Rogneanu, cu popasuri flancate, suplimentar afectiv, de Georgiana Oprescu și de
Alexandru Oprescu (cel care îl numește, tout
court, „mentorul meu”).
Un sector anume se cuvine dedicat reacției
„părții” americane din activitatea și acțiunea
charismatică a omului Florea Firan. Printre cei
care au fost „contaminați” cu morbul cultural
nestăvilit al olteanului pur sânge se numără
Andrei Codrescu (care face și o laudatio, sui
generis, a lui Tudor Arghezi), Virgil Nemoianu (care nu ezită să-i definească status-ul
de gentleman), Nina Cassian, Dumitru Radu
Popa, Adrian Sângeorzan (care îi repertoriază
pe marii parteneri nord-americani, colaboratori ai editurii și revistei Scrisul Românesc),
Ștefania Magidson, Alexandra Carides, Șerban
Centea sau Theodor Damian, cel care l-a invitat
la Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” din New
York și despre care spune deschis: „Mereu în
vârful piramidei în viața academică și culturală
a cetății prin multiplele funcții și responsabilități avute de-a lungul vremii, mereu în mișcare
într-o apreciabilă dăruire de sine spre ceilalți,
creator de valori și promotor al acestora, Florea
Firan a trăit și trăiește cu conștiința datoriei
împlinite față de semenii săi, față de țară și
neam, față de sine însuși”. Iarăși, prilej de a
puncta, nici măcar polemic, faptul că, deși
românii circulă pretutindeni, puzderie, nu fac
cinste, decât puțintei, nației. Și atunci, de ce
se împăunează diverși cu atributul de reprezentant al nostru? Vanitoșilor și semidocților,
cei care au deprins apucătura de a rosti nume
mari spre a se plasa în vecinătăți convenabile,
chiar prielnice, le-ar putea răspunde, oricând,
Florea Firan, prin acțiunile dedicate conservării
memoriei lui Constantin Brâncuși, de exemplu.
Un alt tronson al opului, Breviar critic,
masiv, de asemenea, este consacrat opiniilor
despre cărțile lăsate în urmă-i, până acum,
de omagiat, capabile cu ușurință să ocupe
un întreg raft de bibliotecă. Utilă și atunci,
și astăzi, solid organizate și coerent conduse

Scrisul Românesc
epistemologic se dovedește De la Macedonski la
Arghezi (1975), căreia îi dedică analize extinse
și entuziaste Ovidiu Papadima și Șerban
Cioculescu. Cei doi „grei” țin să revină pentru
a lăuda, fără rezerve, un alt tom din aceeași
categorie – Presa literară craioveană (1976).
Cu multe rânduri empatizante și precise sunt prezenți aici și Al. Dima, Pompiliu
Marcea, Z. Ornea, Ion Zamfirescu, Ovidiu
Ghidirmic, Fănuș Băileșteanu, Ion Cristofor
sau Liviu Călin. Iată cum vede lucrurile ultimul
menționat: „Încheind lectura acestei temerare
și nu mai puțin impunătoare întreprinderi
istoriografice a lui Florea Firan, Profiluri și
structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române [1986 – n. n.], încerci o satisfacție
întrucâtva asemănătoare cu aceea trăită după
ore de contemplație într-o pinacotecă concepută să conserve valori portretistice dintre cele
mai diverse prin cromatica lor”. Constantin M.
Popa, Constantin Cubleșan, Ioan Lascu, Rodica
Grigore, Dumitru Radu Popa, George Sorescu
se numără, și ei, printre cei care îi „escortează”
frecvent explorările istoricului literar.
Un grupaj de interviuri se vădește oportun în cazul cuiva care are multe de povestit
și de împărtășit, chip de a spune că Liniștea
și neliniștea drumului este arhitecturat după
reguli clasice, sobre, cu accente ponderat distribuite, atât sintactic, „vizual”, cât și semantic,
prin viabilitatea grilei care a triat textele. Enumerând zonele unde se simte ca peștele în apă
intervievatul, Ion Jianu „smulge” următoarea
profesiune de credință: „Vocația mea este de
profesor. Predau de aproape patru decenii literatura română și o fac cu plăcere și pasiune. După
fiecare curs mă simt mai bine. Îmi aduc aminte
că, prin 1986, participam frecvent la Rotondele Muzeului Literaturii Române prezidate
de criticul Șerban Cioculescu. La una dintre
acestea, tema era Eminescu. În program figura
și doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care a
întârziat. Spre finele simpozionului a apărut și
dânsa. A prezentat o comunicare extraordinară,
cu o vervă de invidiat. În pauză ne-a mărturisit:

Nr. 7 (167) ♦ iulie 2017

«Vin dintr-o ședință de șapte ore... eram obosită, acum m-am eliberat... mă simt excelent»”.
Provocat, de data aceasta de Mircea Pospai,
să indice momente pe care le-a hotărât sau influențat, în calitate de diriguitor cultural, profesorul
ne mai comunică aspecte poate estompate în
iureșul actual al știrilor (multe furtuni în nevinovatul pahar cu apă): „O fac cu mare plăcere
când mă gândesc la momentul instalării lui
Amza Pellea ca director al Teatrului Național din
Craiova, în martie 1973, sau a profesorului Alexandru Piru ca redactor-șef al revistei Ramuri, în
1969 până în 1976, și mai târziu, în 1978 până
în 1991, în același post, al lui Marin Sorescu”.
Printre amintiri figurează, desigur, episodul
imaginării Festivalului „Maria Tănase” (argumentat, în fața forurilor din 1969, ca o „replică”
la Cerbul de Aur), la a cărui primă ediție s-a
remarcat Tudor Gheorghe, în ipostaza de menestrel, urmată de aceea de prezentator, destulă
vreme, alături de Sanda Țăranu sau întemeierea
Teatrului de Operetă, devenit astăzi Teatrul de
Operă și Operetă „Elena Teodorini”.
O biobibliografie, întinsă pe zeci de pagini,
are de ce să fie emulativă, dacă nu cumva
aproape de stadiul de a-i intriga pe unii –
cum adică, se poate munci atât de mult? Da,
se poate, stă dovadă Liniștea și neliniștea drumului, cu niște condiții ab initio: forță, curaj,
pasiune, perseverență mai ales, ingrediente
amplu subliniate în acest volum omagial,
instructiv și pilduitor.
Pentru mintea, inima și literatura unui neam,
Florea Firan a făptuit mai mult decât a proclamat, ceea ce îl face român aproape atipic. Posibil
să fie tot un fel de surpriză, plăcută, a neliniștii
creatoare oltenești, în condițiile în care meridionalii nu sunt conotați chiar pozitiv la capitolul
care vizează raportul vorbe-urmări ale lor. Florea
Firan a văzut și vede acest raport într-un mod
foarte serios, de aceea are de ce să-l încerce
oarece sentiment de mândrie la ceas aniversar. ■
Liniștea și neliniștea drumului.
Florea Firan – 80, „Scrisul Românesc”
Fundația-Editura, Craiova, 2017, 480 p.
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Franța,
povestită de un francez

S

e întâmplă uneori să ai impresia că ai
ajuns în preajma unei persoane (sau
a unei instituții etc.) într-un moment
important pentru ea. Adică atunci când entitatea respectivă trece printr-o schimbare, printr-o
cumpănă, printr-un moment excepțional, fie în
bine, fine în rău. Același sentiment există și în
relația cu un stat sau cu o comunitate. Am avut
această senzație, cu ani în urmă, când am ajuns
în Canada în toamna în care provincia francofonă Québec pregătea un referendum prin care
viza independența sa de statul canadian
(referendum care a picat cu 49 virgulă
versus 50 virgulă). Aceeași impresie am
avut-o acum un an și jumătate, când
am ajuns la Paris cu câteva săptămâni
înainte de atentatele teroriste din noiembrie 2015. Majoritatea sondajelor – și
sociologii care le comentează – spun
că francezii sunt în prezent unul dintre
popoarele cele mai pesimiste din Europa
(da, mai pesimiști decât românii). În
paralel, la alegerile recente, francezii au
oferit totuși o surpriză plăcută, mizând
masiv pe o speranță politică – Emmanuel Macron și noul său partid. Să
revină „la joie de vivre” în Franța sau
este agățarea de cel mai la îndemână pai?

Gesturi extreme
Un documentar Tv recent difuzat*, produs în
anul 2015, sugera că în Franța, la nivelul anului
respectiv, în medie trei oameni se sinucideau în
fiecare zi din cauza incapacității de a ține pasul
cu datoriile la bănci și cu urmările acestora –
pierderea locuințelor sau a fermelor, destrămarea
familiilor etc. Când am citit prezentarea documentarului dintr-un ghid Tv, nu mi-a venit să
cred cifra. Unui turist sau celui care stă la Paris
câteva săptămâni i se pare că francezii sunt cei
mai nonșalanți dintre pământeni. Terasele sunt
pline, la prânz toată lumea ia masa în oraș, în
orice piațetă sau pe orice pod pietonal, seara,
câțiva oameni cântă și în jurul lor se adună alte
zeci care fac poze și aplaudă. Astfel, într-una
din zilele lui iunie a.c., pe la ora 16 s-a anunțat o
(altă) tentativă de atac terorist (cu o mașină plină
de butelii de gaz) pe Champs Elysées, din fericire
eșuată, iar la câteva ore, pe cheiurile Senei, numai
prin zona prin care am trecut, două trupe de jazz
cântau, la nici 200 de metri una de alta. Cum se
explică toate acestea? În primul rând, Parisul este
atât de plin de turiști sau de studenți la final de
examene încât, la o privire grăbită, predomină
veselia și nu ești tentat să te întrebi ce fac, pe unde
sunt sau ce gândesc restul francezilor, locuitorii
obișnuiți ai acestui mare oraș. În al doilea rând,
centrul Parisului nu e Parisul ca atare. În al treilea
rând, Parisul nu este Franța – care are regiunile
sale mai prospere sau mai paupere.

Fără a cita sursa...
Din acest motiv, mi s-a părut mereu interesant să-i ascult pe unii francezi exponențiali
(oameni politici, diplomați, producători de
vinuri etc.) cum prezintă situația din țara lor.
Una dintre cele mai recente întâmplări de acest
fel s-a consumat într-o seară caldă de iunie a.c.,
când am acceptat invitația unei asociații foarte
respectabile la o cină dublată de conferința
unui personaj politic cunoscut. Decorul întâlnirii noastre era un salon al unui imobil luxos

din aceeași arie Champs Elysées; participanții,
cca 50 de persoane; majoritatea ne cunoșteam
între noi, fiind șefi de misiuni; în plus, oameni
de afaceri, francezi sau din alte țări. Meniul a
fost ales, vinul alb a fost rece, vinul roșu a fost
profund și taninat. La un moment dat, invitatul
serii a fost poftit pe un mic podium, de unde
n-a vorbit mai mult de 30 de minute – plus alte
20 de minute de întrebări și răspunsuri. Fac
precizarea că politicianul respectiv este autor
de cărți și a activat într-unul dintre marile
partide ale țării. Din moment ce întâlnirea nu
a fost publică sau destinată presei, voi aplica
în cele ce urmează așa-numitul set de reguli
Chatham House: nu ne interesează aici identitatea și afilierea vorbitorului și voi reda doar
anumite idei, fără a preciza cui aparțin ele.

„Republica imobilă”
Primul punct atins de invitatul serii a fost
„moartea” sistemului tradițional al partidelor de
stânga-dreapta, care pare a se fi văzut la ultimele
alegeri din mai-iunie a.c., în care Socialiștii și
Republicanii au făcut figură palidă atât la prezidențiale, cât și la parlamentare. Vinovată ar fi
clasa politică – al cărei imobilism a împiedicat
reformele atât de necesare încă din anii ’90 ai
secolului trecut. Confruntată cu reunificarea
Germaniei, cu mondializarea economiei, cu globalizarea informației, cu lărgirea (și deci slăbirea
coeziunii) la nivelul UE, Franța a pierdut timp,
clasa politică nu a avut curajul reformelor, iar
criza de acum nu e decât expresia unui „divorț

Bleu-alb-roșu
Jurnal parizian (XIV)

al francezilor de politica” tradițională. De aici
succesul lui Emmanuel Macron, cel care și-a
dat seama că sistemul e muribund și că această
„republică imobilă” are nevoie de o chemare
la un „marș” politic oarecum forțat (în sensul
bun al termenului). Vorbitorul ne-a amintit că
Franța are o datorie publică echivalentă cu 100%
din Produsul intern brut și că este una dintre
țările cu cel mai mare șomaj la nivelul UE (iar
șomajul în rândul tinerilor este și el considerabil – am mai vorbit aici despre aceste subiecte).
Istoria, cum se știe, nu se
repetă, chiar dacă există similitudini între un moment și
altul. Criza de acum aduce
oarecum aminte – spunea oratorul – de fragilitatea politică
a Republicii a IV-a, din 1958,
când șubrezenia partidelor a
coincis cu perioada ulterioară
eșecului din criza Canalului
Suez (1956); atunci a existat
un personaj providențial, cu
o mare credibilitate, care a
redresat Republica – numele
lui a fost Charles de Gaulle. Pe
de altă parte, există multe elemente noi. În primul rând, ceea ce se întâmplă
la nivelul partidelor tradiționale este în bună
parte inedit. „Moda” alegerilor primare (pe
care, în Franța, le-au organizat atât Socialiștii cât și Republicanii) numai la prima vedere
aduce un plus de democrație internă; în realitate, se apelează la pre-alegeri în interiorul
partidelor tocmai pentru că nici un lider nu
mai ajunge să se impună prin propriile merite,
talente, puteri etc. Iar rezultatele s-au văzut: în
urma alegerilor preliminare din partide, cei care
au câștigat s-au prăbușit, apoi, la votul general.
De ce se ajunge aici: pentru că aceste alegeri
primare sunt câștigate nu neapărat de cei mai
buni, ci de candidații care vin cu un discurs mai
radical, mai populist, mai plin de promisiuni
ce nu se vor materializa vreodată. Emmanuel
Macron nu a participat la nicio sesiune de alegeri preliminare, dar aceasta nu l-a împiedicat
să câștige, în final, președinția.

O schimbare mai profundă...
„Franța își schimbă poporul, printr-o migrație în masă” – a spus apoi invitatul acelei seri.
Cum se știe, în discursul public din Franța acesta-i un subiect delicat, de care oamenii politici
din partidele mainstream se cam fereau – sau
mai curând era așa, pentru că mai nou dezbaterea pe această temă s-a mai relaxat, și mulți
invitați ai televiziunilor (experți, politicieni etc.)
îl atacă frontal. Oratorul nostru a continuat: în
Franța vin anual 200 000 de imigranți legali și
probabil alți 100 000 de imigranți ilegali.
→

I
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Orﬁsmul
Generației Google

onuț Caragea este o figură atipică și insolită a
literaturii noastre de astăzi, membru al USR și
cofondator al Asociației scriitorilor de limba
română din Canada, unde a trăit mai bine de
un deceniu, la Montréal, de unde s-a întors în
România, fiind considerat unul dintre liderii
mișcării literare „douămiiste” de critica noastră
actuală, promptă în a-i aprecia valoarea (I. Pop,
I. Simuț, Al. Cistelecan, Maria-Ana Tupan ș.a.).
Informatician și fost sportiv de performanță
(rugbist), este și o personalitate pitorească, oarecum singulară în lumea literelor. Scriitor complex
(poet, prozator, eseist și critic, autor de aforisme),
tradus în mai multe limbi străine, a publicat peste
treizeci de volume, dintre care peste douăzeci
de volume de versuri. A debutat cu volumul de
versuri Delirium Tremens (2006). În volumul de
cronici literare Esențe lirice (2011) profesează o
„critică fenomenologică”, după cum ne relevă și
titlul. Cele mai multe dintre aforismele sale sunt
incluse în Dicționarul suferinței (vol. I, 2008; vol.
II, 2009) și unele dintre ele figurează în antologia
Cartea înțelepciunii universale (2014). Scriitorul
este și autor de science-fiction. Romanul Uezen
a fost publicat și în limba engleză, sub pseudonimul Snowdon King.
Dar, peste toate, I. Caragea este teoreticianul „curentului literar Google”, cum singur
l-a botezat, în volumul Literatura virtuală și
curentul Generației Google (2009). De altfel, este
cunoscut în lumea literară ca și „poetul care s-a
născut pe Google”, după titlul volumului său de
versuri: M-am născut pe Google (2007).
Indiferent dacă numim această generație
Google sau Facebook, nu facem altceva decât să
dovedim – dacă mai era nevoie? – valabilitatea
principiului „sincronismului” lovinescian și a
conceptului de „spirit al timpului” (Zeitgeist)
din metafizica germană. Incontestabil, epoca
noastră stă sub semnul Internetului, dar care

→

Circa 85% dintre aceștia sunt musulmani.
În linii mari, chiar dacă cifrele diferă de la
un an la altul, acest transfer de populație (și
de culturi) se petrece în Franța de 40 de ani
– ceea ce e firesc să producă mutații reale,
al căror impact e departe de a fi evaluat pe
deplin. Referitor la terorismul islamist care
vizează acum Franța, invitatul nostru nu și-a
ascuns temerea că „vârsta” următoare a atacurilor va cuprinde nu numai atacatori izolați,
și explozii de mașini-capcană, așa cum se
întâmplă azi în Afganistan sau Irak. Oratorul
nu a insistat pe relația dintre imigrație-terorism-islam (din Franța), pentru că și acesta
este alt subiect delicat, dar e limpede că acest
trio va influența în viitorul previzibil politica
locală (și poate europeană, în opinia mea). ■
(va urma)
*
Mort à crédit, documentar de Frédéric Castaignède, difuzat de Arte Tv, 20 iunie 2017.

nu trebuie să excludă Cartea, pentru că Informația nu înseamnă, neapărat, și Cultură, așa
cum se crede de obicei, după o confuzie care
se face în mod curent. Informația nu este decât
un material, care trebuie prelucrat și interpretat
pentru a ajunge la Cultură. A ajunge la Cultură
înseamnă a te ridica la Concepte.
Ajuns astăzi la vârsta maturității creatoare,
Ionuț Caragea (care a văzut lumina zilei la 12
aprilie 1975) are o operă împlinită, în linii mari,
configurată, dar cel mai valoros și mai reprezentativ volum al său rămâne Mesaj către ultimul om
de pe pământ (Ed. „Fides”, 2017), titlu inspirat
și plin de profunde și tulburătoare
semnificații, amplu poem sociogonic și apocaliptic, dar nu de o
tonalitate sumbră și deprimantă,
dimpotrivă, tonifiantă și plină de
speranță, pe tema „ultimului om”
sau a „omului postistoric”, ce se
înscrie pe linia unei formule consacrate de o întreagă literatură și
filosofie, care începe cu Le Dernier
Homme (1805) de Jean-Baptiste
Cousin de Grainville și continuă
cu foarte cunoscutul roman The
Last Man (1826) al lui Mary Shelley, ajungând până la Francis Fukuyama (The
End of History and the Last Man, 1992). Volumul se constituie într-o construcție unitară,
alcătuită dintr-o serie de poeme de mai mică
întindere, dar legate între ele sub raport tematic și stilistic și este departe de a se transforma
într-o misologie, pentru că nu are un conținut
deprimant, cu tot dramatismul existenței, pe
care poetul nu-l ocolește, dimpotrivă, îl accentuează; nu are, cu alte cuvinte, o reprezentare
idilică și edulcorantă asupra vieții.
Filosofia „ultimului om” derivă din cea a
Arhetipului și o întâlnim și la Eminescu, în Sărmanul Dionis: „În om e un șir de oameni”. Este
filosofia „firului filogenetic”. La I. Caragea, eul
liric este dublu. Penultimul om, care nu poate fi
decât istoric, i se adresează ultimului om, care
este și istoric și postistoric.
Volumul lui I. Caragea are la bază o „concepție orfică” și acesta este cel mai important
lucru, pentru că orfismul exprimă esența poeziei, sinteza muzicii cu verbul. Orfeu, care își
acompania versurile la harfă și cu muzica lui
îmblânzea fiarele și cobora întreaga natură
într-o vrajă extatică, reprezintă prototipul
Poetului dintotdeauna, iar orfismul constituie
condiția primordială a lirismului. Orfismul este
o doctrină soteriologică, o doctrină a salvării
prin poezie. Mitul orfic este un mit subteran
și subtextual la Eminescu, un mit obsedant și
recurent, care străbate creația eminesciană de la
un capăt la altul. La Mircea Eliade, în nuvela În
curte la Dionis, mitul orfic devine un mit al salvării întregii umanități prin poezie, prin cântec.
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Iată numai câteva dintre semnificațiile pe care
le îmbracă mitul orfic și orfismul în literatură.
Acest sens soteriologic, al salvării prin poezie,
străbate și volumul lui I. Caragea. Acesta este
mesajul orfic pe care penultimul om – poetul,
vrea să-l transmită ultimului om de pe pământ
și care apare mai cu seamă în câtva poeme antologice, care merită să fie citate în întregime:
Nesfârșitele dileme ale concretului, Poemul meu de
azi, Mesaj către ultimul om de pe pământ și Lungă
contemplație în fața ferestrei deschise spre neant.
Poemele sunt scrise în vers liber. Nu au rimă, dar
au ritm. Deci, nu sunt lipsite complet de muzicalitate, spre a se îndeplini condiția
primordială a orfismului. Așa
cum susțineam într-un eseu:
Câteva gânduri despre poezie din
Pro domo (vol. I), poezia poate să
nu aibă rimă, dar trebuie să aibă
ritm, pentru a fi în concordanță
cu ritmurile cosmice.
Titlul: Lungă contemplație în
fața ferestrei deschise spre neant
este o admirabilă definiție metaforică a poeziei. Această poezie
este dedicată lui G. Călinescu,
cu un citat în care ilustrul critic
îi deplângea pe creatorii care își trăiesc gloria
posterității încă din timpul vieții, deși incomparabilul nostru magistru și-a trăit, încă din
viață, propria-i legendă. Replica poetului este
cum nu se poate mai sinceră și concludentă:
„eu nu voi muri niciodată”.
La puțini poeți am întâlnit o credință la
fel de puternică a salvării prin poezie, ca la I.
Caragea, care mărturisește că nu poate trăi fără
poezie: „poezie/ nu pot trăi fără tine/ îmi îmbujorezi obrajii/ la fiecare respirație” (Nu pot trăi
fără tine). Poezia este numită „respirație divină”.
Prin poezie, „Dumnezeu reinventează lumea”. I.
Caragea este un antinietzscheian convins. Unul
dintre poemele sale se intitulează chiar „Dumnezeu e mort”, cunoscuta sintagmă a lui Nietzsche.
Respingându-l pe Nietzsche, înseamnă că poetul
acceptă transcendența. Nu întâmplător, MariaAna Tupan, în docta sa prefață, îl numește „un
mesager al ordinii transcendente”.
I. Caragea are vocația eternității și a literaturii și este un poet cu destin. Iată că orfismul
nu dispare niciodată din poezie, nici din postmodernism și generațiile actuale, nici din
„Generația Google”. Din versurile lui I. Caragea
se desprinde o adevărată religie a salvării prin
poezie, ce ne amintește de celebrele versuri ale
lui Al. Philippide: „M-atârn de tine, Poezie,/ Ca
un copil de poala mumii,/ Să trec cu tine puntea
lumii/ Spre insula de veșnicie/ La capătul de dincolo al lumii./ Mă vei lăsa acolo singur/ Alături
de toți morții lumii?” (M-atârn de tine, Poezie).
Ceea ce ne face să credem că Ionuț Caragea are
toate șansele să rămână în istoria literaturii. ■
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ecolul XX a trecut în istorie, între altele,
ca un timp al dezastrelor social-politice.
Este suficient să amintim două războaie
mondiale, instaurarea comunismului, a nazismului și a fascismului, două crize economice
majore... Desigur, secolul trecut a adus cu sine
și binefacerile specifice, a adus însă pe scena
istoriei și sfârșitul dominației burgheze, apusul
unor mituri ale ideologiei clasice burgheze – în
primul rând mitul umanismului și cel al progresului. Sfârșitul secolului XX a adus cu sine
și sfârșitul ideologiilor și, odată cu el, sfârșitul
istoriei. Care istorie, care ideologii și care sfârșit? Unii politologi au încercat să acrediteze o
teză iluzorie, gândindu-se la
sfârșitul conflictelor globale
majore, mai ales acela dintre
două sisteme politice, sociale
și economice opuse – capitalismul și comunismul. Sfârșitul
războiului rece pare acum o
simplă glumă istorică, conflictele migrând către alte zone
geografice și angrenând alte
sisteme, antagonice și acestea.
Conflictul dintre civilizații,
dintre religii, terorismul, alte
forme ale luptei pentru supremație mondială au luat locul
ideologiilor și acțiunilor politice tipice războiului rece.
Perioada actuală acuză un declin evident al
drepturilor omului, alt mit al epocii moderne,
de la Revoluția franceză încoace. Însă declinul se manifestase odată cu declinul culturii
occidentale, cu dominația civilizației materiale, a acumulărilor masive de capital, odată
cu polarizarea din ce în ce mai accentuată a
societății capitaliste. Înclin să-i dau dreptate
lui Oswald Spengler, deși probabil tot mai
puțini sunt dispuși să admită valabilitatea
ideii sale fundamentale. S-a vorbit mult, în
urmă cu decenii, de reificare, de alienare, de
incomunicare. Toate aceste stări și fenomene
politico-economice și psiho-sociale au venit
să se instaleze odată cu declinul anunțat de
filosoful german al culturii, au făcut parte din
acel declin, persistă și azi sub varii forme, doar
termenii ne apar vetuști. Înstrăinarea și însingurarea individului în mijlocul unor societăți
tot mai cinice, mai indiferente la adevăratele
probleme, au afectat profund umanismul, ceea
ce s-a numit într-o epocă de tristă amintire
totuși „grija pentru om”.
Traversăm o zonă crepusculară. Marile
valori, multe dintre ele, sunt pe ducă. Este
caducă însăși cultura majoră. Cultura minoră
de tip gadget, electronică, virtuală, de masă,
superficială, fără altă contribuție a subiectului
decât participarea prin vizualizare, deja celebra
accesare, își împlinește triumfal rolul de surogat
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Sfârșitul modernismului
eroziv. Este un minorat al pasivității, al suprimării memoriei și creativității, al drogurilor
de tip mediatic. Ca oricare drogați, numeroșii
amatori au dependența în sângele ce le circulă
prin creiere și vor doze și mai mari. Au devenit superiori și exclusiviști, prevalându-se de
preeminența unei mode agresive, acaparatoare.
Modernismul a devenit istorie după Primul
Război Mondial. Ce a urmat după aceea nu
au fost decât răbufniri de orgoliu... neomoderniste, deși cu unele consecințe resimțite până
în prezent. Mișcările avangardiste de la începutul veacului XX, în primul rând dadaismul
și suprarealismul, propunându-și și reușind
„să-l epateze pe burghez”, au
zgâlțâit serios modernismul,
acceptat ca o construcție a
spiritului rațional, pozitivist, scientist al secolului al
XIX-lea, ca produs al unei
societăți ce cunoștea prima
revoluție industrială, recunoștea confruntarea dintre
ideologiile de diverse nuanțe
și diferențele de clasă. Sub
aspect social și politic,
modernismul s-a dovedit
conciliant, cel puțin în intenții, proclamând drepturile
omului în calitate de ființă
liberă, creatoare, progresistă,
cu aspirații către democrație și armonie socială,
beneficiară, teoretic sau efectiv, de prosperitate
materială. De altminteri și spirituală...
Dar în condițiile actuale ale dictaturii
economice mondiale precum și ale scindării
acutizate a lumii pornind de la false principii
religioase miturile modernismului par efasate
cu totul. Nu numai miturile, ci și realitățile
bazate cândva pe conceptele care le-au precedat
și fundamentat. Primele semnale ale subminării miturilor moderniste s-au făcut simțite fără
dubii în perioada interbelică, în acele vremuri
de nonșalantă juisare, falsă amintire a adevăratei „la belle époque” ce precedase marea
conflagrație din 1914-1918. După cortina
nonșalantei juisări se ascundeau însă deviațiile unei societăți aflate în pragul unei crize de
sistem: morală, politică, intelectuală, umană. În
România a proliferat naționalismul ortodoxist
extremist, în Germania nazismul rasist și militarismul revanșard, în vreme ce Franța, una din
marile învingătoare din Primul Război Mondial, nu se trezise încă din beția victoriei. Acolo
apare, ca o ideologie a crizei, existențialismul.
Cu toate că, începând din 1933, indiciile crizei
geopolitice se fac simțite, existențialismul este
considerat a fi o rezultantă a unei crize intelectuale, de gândire și morale. Legătura directă
cu politica se poate ghici numai în neangajarea spiritelor lucide din prima linie în lupta

împotriva agresiunii naziste ce amenința mai
întâi Franța și apoi întreaga Europă, iar pe plan
intern în trezirea spiritelor încă anesteziate de
euforia victoriei din 1918, în asanarea morală
a unei lumi venale, înrobită banilor.
Simptomatic, devreme, în anul 1927,
apărea o carte care făcea o oarecare vâlvă:
Trădarea intelectualilor semnată de Julien
Benda. Percepută ca un eseu polemic, acea
carte incrimina nu pasivitatea ci partizanatul
politic, uneori apologetic, al unor intelectuali amestecați în politică, de talia lui Charles
Maurras și Maurice Barrès. Scriitorul de origine iudaică, de patru ori nominalizat la Nobel,
lansa aceste acuze după un excurs istoric prin
secolele XIX și XX, perioade în care descoperea atitudini similare. În România cartea lui
J. Benda a rămas cvasinecunoscută în epocă,
dar în Franța ea a avut, mai mult decât sigur,
ecouri. Intelectuali și scriitori ca A. Malraux,
Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, A.
Camus, P. Éluard, Vercors, G. Péri, C. Simon,
R. Desnos și alții au dat dovadă de luciditate
și de angajare directă prin acțiuni publice purtate în presa timpului sau prin mesajele mai
multor opere literare publicate până în 1940,
dar și ulterior, sub ocupație ori după eliberare
(august 1944). Dacă semnalele de alarmă trase
de către aceștia înainte de dezastrul din iunie
1940 nu au putut duce la prevenirea capitulării și ocupației, majoritatea acestor intelectuali
și scriitori s-au angajat în lupta de rezistență
fie în presa clandestină, fie cu arma în mână.
Saint-Exupéry a rămas în istorie prin sacrificiul lui de pilot ce făcea curieratul între Franța
și alte regiuni ale globului (doborât în 1944),
Camus, respins de la înrolarea voluntară în
rezistența armată, a lucrat, alături de Pascal
Pia, la publicația clandestină „Combat”, Sartre
a publicat impunătorul volum de filosofie L’Être
et le néant (1943), dar și piese de teatru absurd
precum Cu ușile închise sau Muștele, Malraux,
Desnos sau Péri au intrat direct în luptă, luând
armele și îmbrăcând hainele de rezistenți. Péri
a fost executat de naziști în decembrie 1941, iar
Desnos a fost capturat și trimis în lagărul de la
Terezin, unde va muri în iunie 1945.
În urma a două războaie mondiale devastatoare, modernismul și liberalismul burghez
au fost definitiv compromise. Cum a fost cu
putință ca niște regimuri și ideologii care propagaseră umanismul și drepturile omului să se
angajeze în astfel de tragedii? Dacă în 1916, la
Zürich, insurgenții dadaiști inițiau pulverizarea spiritului burghez, vrând să arate că în plin
război se poate gândi și trăi diferit, în 19401944 foștii suprarealiști, scriitorii „generației
etice” și existențialiștii nu au ocolit angajamentul direct. A fost un răspuns tardiv, dar temerar
și instructiv, la avertismentul lui Julien Benda
din Trădarea intelectualilor. ■
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Odiseea manuscriselor
eminesciene

ccesul public la manuscrisele eminesciene a făcut ca, de-a lungul anilor,
ele să se deterioreze, devenind tot mai
imperioasă soluția facsimilării lor, a tipăririi în
cele mai bune condiții. În acest sens pledase la
vremea sa G. Călinescu, Iorga, Perpessicius și
mulți alții încă, erau de aceeași părere, până la
Constantin Noica, cel împătimit în ideea salvării manuscriselor, implicându-se aproape cu
disperare. Așa se face că în 1974 îi scria lui
Eugen Simion, lăsându-i oarecum testamentar
misiunea de a împlini „inițiativa facsimilării”
acestora, conchizând că astfel „mă veți ajuta
să mă retrag liniștit”. Întreprinderea n-a fot
posibilă imediat. Însă, câteva
decenii mai târziu, cu autoritatea ce decurgea din postura de
președinte al Academiei, primul
volum din Manuscrisele lui
Eminescu, în versiune tipărită,
apărea în 2004, urmând apoi
alte douăzeci și patru de tomuri,
până în 2009.
În 2009 se realizează un
volum ce recapitulează drumul
lung de la gând la faptă: Avatarii ale manuscriselor Eminescu
(Cuvânt înainte de Eugen
Simion. Culegere alcătuită de
Silvia Bogdan și Mihai Diaconu.
București, Fundația Națională Pentru Literatură
și Artă). Pentru ca în 2016, la Editura Junimea
din Iași, Valentin Coșereanu (Coordonatorul
Centrului Eminescu de la Ipotești) împreună
cu Pompiliu Crăciunescu (de la Timișoara)
realizează, în trei volume, Odiseea manuscriselor Eminescu. Descifrări, ediții, radiografii
interioare, facsimilări. Un vast demers de
recuperare a tuturor pozițiilor importante ale
tuturor cercetătorilor de marcă, preocupați de-a
lungul anilor de destinele acestor documente
manuscrise, rămase de la Mihai Eminescu.
Antologia este alcătuită cu maximă probitate
profesională și cu mult discernământ critic.
Un corpus documentar absolut necesar pentru
buna înțelegere și urmărire a traseelor pe care
s-au înscris diverse manuscrise eminesciene
convocate în varii ediții. Un rol și un loc aparte
între toți editorii aflându-și Perpessicius, inițiatorul seriei de Opere Eminescu și D. Vatamaniuc
alături de Petru Creția, cei care au dus la bun
sfârșit monumentala ediție academică.
Contribuția lui Perpessicius la descifrarea și
ordonarea materialului haotic din celebra ladă,
este inestimabilă. Cercetătorul, aplecat ani de
zile asupra acestor file, și-a pierdut, în cele din
urmă vederea. Și totuși, în ciuda faptului că
a realizat tipărirea manuscriselor, crezând cu
tărie că astfel se va facilita munca cercetătorilor ulteriori în domeniu, se confesa, nostalgic:
„Raportat la scrisul de mână, tiparul este cam

ceea ce, față de modelul viu, este fotografia.
(…) Singur scrisul de mână, așadar manuscriptul, – fie el în cirilica cea mai geometrică, fie
în cea mai fantezistă grafie modernă, pulsează
de viață, tot așa cum se face simțită peregrinarea sângelui și în mâna cea mai străvezie.
De aici și indispoziția celui familiarizat cu
manuscriptele, când, dintr-o pricină sau alta,
e nevoit să lucreze pe o fotocopie. El tânjește
încontinuu după izul acela reavăn de hârtie, în
care tot mai stăruie ceva din seva care a premers celulozei; el tânjește după inscripțiile de
antracen ca după stropii de sânge al celui ce
a purtat crucea, pe calvarul creației artistice;
el tânjește după hieroglifele
misterioase și de tot atâtea
ori indescifrabile, în care
autorul și-a încifrat secretele imaginației lui.// Când
manuscriptele sunt ale unui
Mare Inspirat – să zicem
Eminescu – sentimentele cu
care te apropii de ele sunt
multiple și diverse. Pătrunzi
în subteranele acelea, aparent inextricabile, ca într-un
labirint cu arhitectura bine
gândită și, nou Teseu al unei
expediții moderne, te orientezi cu prudență, înarmat
nu numai cu firul izbăvitor al Ariadnei, dar
și cu răbdarea, pe care ți-o dă convingerea că
orice dificultate, oricât de mare, va fi, în cele
din urmă, răpusă”.

Despre aceeași fascinație a manuscriselor
asupra cărora s-a aplecat, vorbește și D. Vatamaniuc: „Spectacolul poemelor din manuscrise
este așa de fascinant, încât postumele, nesupuse
procesului sever de elaborare, pot fi prezentate
ca mai ilustrative decât antumele, pentru geniul
nativ eminescian”. Pentru ca Petru Creția să
adauge într-o privire de ansamblu: „O lume a
lui, personală, secretă, destinată unei experiențe solitare. Plină de fulgurații și de umbre,
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de străbateri uluitoare și de ciudate fracturi
și stagnări, de stăruințe și de renașteri a căror
lege interioară uneori se lasă regândită, alteori
nu. Un labirint de miraje, ecouri și oglinzi, de
uitări și de anamneze, de masive construcții și
de paragini, în care și-au lăsat urmele și clipele
și eonii, și timpul din lume și celălalt…”
Antologia alcătuită de Valentin Coșereanu
și Pompiliu Crăciunescu este bine structurată
în traseul urmărit cu pasiune detectivistă. În
primul capitol aflăm adunate la un loc texte în
care se află relații despre existența acelei misterioase lăzi, despre laboratorul de creație și
mărturiile lui Eminescu însuși sau ale apropiaților acestuia despre felul cum lucra și gândea.
Cel de al doilea capitol se referă la momentul
predării acestor manuscrise, de către Maiorescu, Academiei Române. Un al treilea capitol
adună mărturii privitoare la descifrările întreprinse de diverșii editori, dar și „radiografiile
interioare ale acestor manuscrise” datorate
unor eminescologi dintre cei mai de seamă
ca Ion Scurtu, Ilarie Chendi, Nerva Hodoș, G.
Călinescu, D. D. Panaitescu, G. Ibrăileanu, C.
Botez, Al. Colorian, D. R. Mazilu, Gh. Adameșteanu ș.a., până la Perpessicius, Petru Creția,
D. Vatamaniuc și Eugen Simion.
Pledoariile pentru facsimilarea manuscriselor se află în al patrulea capitol și, în sfârșit,
al cincilea este consacrat procesului intentat
lui Eugen Simion, învinuit de a fi irosit fonduri
uriașe pentru o ediție care nu folosește la mai
nimic (este acționat în judecată pe acest motiv
de către un pseudonime), corul contestatarilor
conducându-l însă Ioana Bot: „nespecialistul nu vede de fapt nimic, decât
grafia (când limpede, când ilizibilă) lui
Eminescu (…) nu e o ediție genetică
și electronică a manuscriselor eminesciene, ci un pictorial cu poze ale
paginilor, de complexitatea informatică
a CD-urilor oferite ca suvenire de la
nunți, botezuri și absolviri”. E și aceasta
o mașinațiune în contextul general al
unei mizerabile atitudini, întreținută
de unii intelectuali ce se autointitulează
elite naționale, de defăimare a poetului
Mihai Eminescu.
Odiseea manuscriselor Eminescu
(vol. I-III) este antologia care face
dovada strădaniilor de peste un secol
ale criticii și istoriografiei noastre, de a restitui patrimoniului național ceea ce N. Iorga
cerea imperios: „Nici un rând din Eminescu
nu trebuie să rămână nepublicat”, întrucât
însemnările acestea din manuscrise „ne relevă
un Eminescu din familia spirituală a lui Leonardo da Vinci, cu o mare sete de cunoaștere
și preocupări multilaterale, care îl situează pe
primul loc în cultura română și-i conferă un
loc de frunte în cea universală”.■
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Spiritul negator și critica
modernităţii
Principala etichetă care i s-a pus lui Cioran
a fost aceea de nihilist. Și într-adevăr, orice
pagină din lucrările sale, mai ales cele franceze, am citi putem observa aerul de nihilism
și pesimism care străbate reflecţiile eseistului.
Dar o analiză a acestui nihilism de natură nu
doar ontologică, ci și metafizică ne conduce
spre observaţia că spiritul negator cioranian
vine din dezgust, din lehamite, dintr-o insatisfacţie metafizică a însăși condiţiei umane.
Chiar nașterea, văzută de obicei ca un miracol, ca o binecuvântare sau, în orice caz, ca un
eveniment plin de speranţă, pentru Cioran
reprezintă un inconvenient. „Aruncarea în
lume” nu este percepută doar în absurdul său,
ci chiar în tragismul naturii sale, fiind receptată ab initio ca traumă. După o criză religioasă
timpurie, după experienţa unei dramatice
experienţe personale care l-a adus în pragul
sinuciderii (insomnia teribilă care l-a chinuit
aproape doi ani), după ce a încercat o schimbare radicală a societăţii pe care o resimte ca
pe o povară și a cărei critică o face în scrierea
cea mai radicală și de care, ulterior, se simte
cel mai străin, Schimbarea la faţă a României,
aderând la o ideologie extremistă și criminală,
așadar după experienţe psihologice și sociale
extreme, Cioran renunţă la orice ideal și la
orice speranţă în privinţa omului și a umanităţii, dezvoltând o viziune cinică și retractilă.
O viziune asemănătoare dezvoltă și decadenţii, dezamăgiţi de mediocritatea lumii, care îi
plictisește și îi face să caute satisfacţii efemere
în diverse universuri artificiale. Nici acestea
însă nu se constituie decât în simple paleative și
finalul este tot în nevroză și depresie, ca în cazul
lui Jean Floressas des Esseintes, aristocratul
dezabuzat care încearcă să-și construiască „o
Thebaidă rafinată” în castelul său de la Lourps,
de lângă Paris, însă fără niciun rezultat decât
accentuarea nevrozei. Luciditatea și descoperirea golului lumii creează o criză ontologică pe
care decadenţii încearcă să o compenseze prin
accesul la experienţe unice și cât mai rafinate,
pe când Cioran preferă periferia și aneantizarea socială. Refuzul premiilor și distincţiilor, al
interviurilor și apariţiilor televizate, al jocului
social la care este obligat un autor de succes
vine din aceeași dezabuzare.
În acest context, critica modernităţii este
una implicită, iar fundamentele acesteia sunt
disecate pe rând, de la raţionalism până la
pretenţiile de progres material al civilizaţiei.
Atitudinea faţă de modernitate este una critică, dar din perspectivă modernă, este critica
unui spirit modern care privește cu luciditate
și insatisfacţie la epoca al cărei simptom este.
În acest sens, Cioran este și el un „antimodern”,
în accepţiunea lui Antoine Compagnon, ca și
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Cioran şi imaginarul
decadent II
Baudelaire sau Huysmans. Critica modernităţii
se face astfel nu de pe poziţii conservatoare, ci
din interior, și de aici și ambivalenţa privirii.
Nu este locul în acest eseu de a comenta pe larg
atitudinile privitoare la moravurile moderne,
la omul modern sau la orașul modern (imaginea Parisului contemporan, văzut ca un imens

și zgomotos garaj este memorabilă). Totuși,
trebuie punctată această atitudine cinică privitoare la contemporaneitate și care are un
grund comun cu privirea critică a decadenţilor, care însă mai au iluzia unei posibilităţi
de scăpare din infernul cotidian, în timp ce
Cioran, după ce se angajase și el într-o catastrofală iluzie de tinereţe, în perioada franceză
contemplă doar dezastrul dezamăgirii. Căci,
cum el însuși afirma mai târziu, în Demiurgul
cel rău, „Soarta celui care este prea revoltat este
de a nu mai avea energie decât pentru decepţie”. O excelentă butadă, de altfel, a maturului
Cioran despre tânărul și revoltatul Cioran din
Schimbarea la faţă...

Obsesia morţii
Prezent permanent, încă de la început,
spectrul morţii infuzează viziunea cioraniană
și este o condiţie sine qua non a conștiinţei.
Nu poţi avea o percepţie adecvată a lumii
dacă nu ai percepţia morţii inexorabile. În
orizontul decadent, moartea este la fel de prezentă și obsesia ubicuităţii, dar și apropierii ei
este resimţită ca o urgenţă și o fatalitate dezirabilă. Moartea poate elibera, ca în Portretul
lui Dorian Gray, dar în general decadenţii
sunt mai interesaţi de degradare și de perioada de dinaintea finalului. Cioran resimte
permanent această stare de degenerescenţă,
de inevitabilă descompunere.
Încă de la debut, problema morţii ocupă
un loc central între temele cioraniene. Una
dintre secţiunile cărţii se numește chiar
Asupra morţii, iar maniera în care este abordată problema morţii este una apropiată de
dialectica decadentă, deși existenţialismul este

coloana sa vertebrală: „Se poate vorbi despre
moarte fără experienţa agoniei? Moartea nu
poate fi înţeleasă decât dacă viaţa este simţită
ca o îndelungată agonie, în care moartea se
îmbină cu viaţa. Moartea nu este ceva în afară,
ontologic diferită de viaţă, deoarece moarte
ca realitate autonomă de viaţă nu există.
[…] Oamenii sănătoși, normali și mediocri
nu au o experienţă a agoniei și nici o senzaţie a morţii. Ei vieţuiesc ca și cum viaţa ar
avea un caracter de definitivat. […] A avea
conștiinţa unei îndelungi agonii este de a desprinde experienţa individuală dintr-un cadru
naiv și din integrarea ei naturală, pentru a-i
demasca nulitatea și insignifianţa, este a ataca
înseși rădăcinile iraţionale ale vieţii. A vedea
cum se întinde moartea peste această lume,
cum distruge un arbore și cum se insinuează
în vis, cum ofilește o floare sau o civilizaţie,
cum roade din individ și din cultură, ca un
suflu imanent și distrugător, este a fi dincolo
de posibilitatea lacrimilor și a regretelor, dincolo de orice categorii sau forme.”
Obsesia morţii este, de fapt, cel puţin în
acest caz, o obsesie a decadenţei, a momentului sau perioadei de dinaintea extincţiei,
spectacol fascinant și deopotrivă acablant, care
te plasează într-un limb absolut, dincolo de
categoriile morale sau estetice obișnuite. Autorul Amurgului gândurilor construiește astfel,
în descendenţă nietzscheeană, ca și scriitorii
fin-de-siècle, o filosofie a amurgului, a acelei
zone de penumbră, dominată de melancolie
și certitudinea sfârșitului. Finalul este aproape
dezirabil, deoarece deja se resimte oboseala și
devitalizarea de sfârșit de lume. Este, de altfel,
sentimentul dominant în decadentism, al cărui
moto ar putea fi celebrul vers verlainian din
poemul Langueur: „Je suis l’Empire à la fin de
la décadence”.
În chiar prima sa carte, Pe culmile disperării,
una dintre secţiuni se numește „Sentimentul
sfârșelii și al agoniei” și tratează starea predilectă a decadenţilor: „Cunoașteţi senzaţia
groaznică de topire când simţi cum te irosești
ca pentru a curge asemenea unui râu, când îţi
simţi anulată propria prezenţă într-o lichidare
organică? Este ca și cum din tine însuţi tot ce
are consistenţă și substanţă dispare într-o fluiditate epuizantă, după care nu mai rămâi decât
cu capul. Vorbesc aici de o senzaţie precisă
și dureroasă, iar nu de una vagă și nedeterminată. […] Frecvenţa momentelor agonice
este un indiciu de descompunere și prăbușire.
Moartea este ceva scârbos, este singura obsesie
care nu poate deveni voluptuoasă. […] Cel mai
pervers sentiment este sentimentul morţii. Și
când te gândești că sunt oameni care nu pot
dormi din cauza obsesiei perverse a morţii!
Cum aș vrea să nu mai știu nimic despre mine
și despre lumea asta!” ■
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DOUĂ POEZII din metrou și tren

metroul F cultură și pantofi
cult înseamnă că ai pantofi
desculții sunt inculți
două sacouri de plastic pe podeaua
trenului în mișcare
au gheare sunt pline de raci vii
la picioarele tânărului chinez
cu pantofi lustruiți la harvard
citindu-și iPhonul în chineză
femeia cu pălărie de piele neagră
tricou dungat pantofi albi cu toc înalt
pantalonași scurți de mătase albastră
îl întreabă pe tânărul chinez cu raci
cât mai e până la stația finală
el dă din umeri nedumerit dar face Da Da
cu capul care-i stația finală
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neobservați racii își întind ghearele din saci
către pulpele goale ale unei liceene
care-i zice prietenei de banchetă
„feelings are always storming inside everyone”
o veche felie de creier mi se trezește ca un glob nou
o adiere de prăjituri de odinioară trece prin aer
învăț rescufundarea în mulțime în metrou
cred că e momentul când mulțimea din tren
se ridică
să danseze acest sentiment de ignoranță
tonică
dar de fapt numai tânărul cu raci femeia
cu întrebări
și filosoficele fete de liceu își aduc contribuția
gloata care ne înconjoară e amărâtă și violentă
se duc undeva să bată pe cineva
sau să se arunce de pe un pod în oceanul uleios
în stația următoare
se lucrează greu pentru libertatea
dansului sau morții
în mașinăria necruțătoare a
libertății de a alege în închisoare
numai racii încearcă să-și evite
soarta de fleică
singura revoltă vizibilă în tren
în 2017
racii sunt singurii americani
get-beget în metrou
în două stații o să se termine
romanul
de nimeni scris dar repetat în vise
mai numeroase

decât cititorii potențiali
traista mea de optimism e un sicriu
am încredere-n auz și în ochi pe pantofi
un gen de bocet fericit de nedumerire
pentru timpul înfeliat de lama subțire
a diferențelor acum bucuroase acum triste
un metrou plin de raci și filosofi
nu se oprește nicăieri călătorește etern

New Yorkul continuat
cu un citat din Carmen
„în 2016 greciiʼs aproape pierduți”
dar nu toți grecii numai Athens
și Sparta. Minos, Lesbos și New York rămân
pentru ca un taur de aur și o iubire fără sens
să treacă prin timp și să devină mitologie
conduse de o lamă subțire de dar și de poezie
minutul Cluj și minutul Craiova
se înțeleg cu viscolul și sorcova
Minos Lesbos și New Yorkul se înțeleg
cu hazardul
și mizele imortalității și vanității.
Grecii nu-și pierd clasicismul
își pierd cataclismul și oracolul
noi suntem mulțumiți să vedem prin geam
istoria paradoxurilor tentante ale clasicului ters
și ale esteticului confuz.
O să vedem în visul treaz ce ne spune Socrate,
Plato
sau fabrica dărâmată.
Pentru poeți trenul este armată.

Ion Pachia-Tatomirescu:
De-a fotonii

ub imperiul teoriei atomiste, în special,
a lui Democrit, Ion Pachia-Tatomirescu propune un joc liric de structură,
De-a fotonii (Ed. Waldpress, 2017), dar „de la
lumina din dor”. Prin această precizare, jocul
vizat, al unor îndrăgostiți probabil, nu se va
desfășura în limita materială a unui atom, ci
în dimensiunea infinită a sufletului. Cartea
însăși are nouă secțiuni, ale căror titluri sugerează proporții extraordinare: Eul coriambic
rubiniu, Etern sigilatul chepeng din capul de
la scara care duce-n al zecelea cer, De-a fotonii
dar de la lumina din cor, Dacia din sarcofagele piramidei extraplate, Ozon, dinozauri,
aspersoare, Risipitorul de prigorii, Cefalopodele focului, Craniul rizom de soc și Puterea
argilei albastre.
Eul coriambic, un „foton” al sinelui, are
dublă capacitate, demiurgică și direcțională, afirmată cu dezinvoltură: „creat-am

și nenumărate universuri, de minuscule
big-banguri (...).// Nu-mi fu greu s-anin
big-banguri nici în centrul/ fiecărui glob
auriu din bradul de Crăciun, de Anul Nou”
(Ars poetica-mi grațios viscolită). Fațetă a
unui eu integrator, eul prozaic, rezistent la
presiunea cosmosului și a societății umane,
discerne factura eternă a naturii telurice:
„ars poetica-mi grațios viscolită,/ tot de iarna
verde a Daciei, la 24 Ianuarie” (Ars poetica-mi
grațios viscolită). Versul denotă conștiința
apartenenței la un spațiu, al Daciei, dar și
ideea, echivalentă patriotismului, de a fi uniți,
pentru a ne bucura de frumusețea peisajului
național, ziua de 24 Ianuarie fiind un model
al reușitei în dezideratul coeziunii.
În impactul cu o forță creatoare supremă,
eul liric se va supune regulilor acesteia, abandonându-și pretenția demiurgică (de făuritor
de big-banguri), alegată anterior, când încă

Dan
IONESCU

nu descoperise chepengul sigilat din capul
scării „care duce-n al zecelea cer”. Sigiliul
atestă autoritatea lui Dumnezeu, în orice caz,
a cuiva responsabil de asigurarea tainelor.
Dorința de a cunoaște forțele ascunse ale
universului, manifestată, în perioada interbelică, de Ion Barbu, în poezia Panteism, o
regăsim și la Ion Pachia-Tatomirescu: „Poate
cremenea mai ascunde/ aerul acela straniu,/
molecula aceea dintâi/ de la geneza noastră”
(Molecula aceea, dintâi...).
Din cauza pazei precare a „tainei mari”,
pentru a se fi aflat că „sunteți părți (bune ori
rele), din Dumnezeu/ și nu aveți ce căuta cu
mintea în afara Lui,/ în afara sacrului Întreg
cosmic”, abilitatea poetului de a inventa diverse
universuri este atenuată; își luase prerogativele
securizării tainei, crezându-se el însuși creator
de lumi.
Continuare în p. 12
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Datoria
de a rămâne viu

mul pare copleșit de o existență fără
orizont, de o istorie sângeroasă, de o
tehnologie pe care o înțelege cu greu,
dar pe care trebuie să o accepte ca făcând parte
din viața lui până la a-l înlocui. Ritmurile viețuirii sunt atât de rapide încât sentimentul
lipsei de aderență la real este din ce în ce mai
pregnant și, ce este cel mai grav, că acesta aduce
cu sine o totală bulversare a valorilor.
Destinul său pare asumarea singurătății și
alienării sau revolta individualismului orgolios, o implozie în sine devastatoare, perversă,
căci rupe toate practicile existenței comunitare
și, înainte de toate, solidaritatea. Această lipsă
de repere morale, axiologice conduce ființa
umană la o pseudoviețuire. În fața ei, morala
creștină pune datoria de „a rămâne viu”.
Acesta este și titlul pe care Nicolae Răzvan
Stan îl dă celei mai recente cărți scrise de el,
apărută la Editura Mitropoliei Olteniei din
Craiova, cu o prefață semnată de IPS Irineu
Ion Popa, Mitropolitul Olteniei.
Autorul adună între copertele prezentei
ediții articole scrise de-a lungul vremii și publicate în reviste teologice, specific ce le impune o
circulație restrânsă, contextuată mediilor pastorale. El este preocupat de felul în care religia
reacționează și se adaptează provocărilor lumii
contemporane, de felul în care religia își află
menirea într-o societate neașezată cum este cea
românească, de felul în care religia poate să contribuie la limpezirea comportamentelor sociale.
Cartea are două secțiuni majore, o primă
parte, intitulată Abordări duhovnicești, în care
autorul tratează mai multe teme de teologie și

spiritualitate creștin ortodoxă și o a doua parte,
intitulată Interviuri teologice, care conține trei
dezvoltări ale aceleiași teme, religia și modernitatea, de către trei nume sonore ale teologiei
contemporane, pr. prof. univ. dr. Dumitru
Popescu, care scrie despre Posibilitatea relației
omului cu Dumnezeu în lumea modernă, pr.
prof. univ. dr. Wilhelm Dancă, care analizează
Creștinismul și provocările actuale și, nu în cele
din urmă, IPS prof. univ. dr.
Irineu Ion Popa, Mitropolitul Olteniei, care subliniază
Importanța vieții duhovnicești
în contextul vieții actuale.
Prima parte a cărții conține
o serie de scurte dezvoltări ale
unor teme teologice celebre,
unele cu caracter general, viața
ca dar al lui Dumnezeu, atitudinea creștină față de lume,
teologie și viață, cultura creștină, slujirea ca iubire, viața ca
virtute, altele, mai specifice, de
la Scriptură la Hristos, dimensiunea mistică a
Sfintei Cruci, rugăciunea, relația dintre cler și
credincioși, Biserica.
Autorul urmărește, mai curând, după
dimensiunile articolelor, dar și după caracterul
lor explicit, fără divagații exegetice dogmatice,
un scop popularizator. El dorește să transmită
esențialul unor teme extrem de cunoscute,
într-un limbaj relativ accesibil profanului.
Structura articolelor seamănă foarte mult cu
aceea a unor predici, fără a avea asemenea
didahiilor un caracter moralizator.

A doua parte a lucrării este incitantă prin
pozițiile și explicațiile pe care le dau cele trei
nume impozante ale teologiei actuale unei
problematici de mare actualitate, provocările
lumii contemporane și poziția bisericilor față
de ele. Interviurile luate de autor celor trei sunt
valoroase ca document, dar și ca dezvoltare
teologală, ca atitudine.
IPS Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei consideră, de exemplu, că „Aceasta
este neputința lumii contemporane de a crea valori eterne, de a
da la iveală idei de o înaltă ținută
morală și, mai degrabă, o constatare nefericită uneori, când vedem
că lucrurile sunt atât de înguste și
neputincioase, ca o reflectare a
unei trăiri departe de adevărul
vieții veșnice și chiar de lucrurile
firești, naturale cu care noi am fost
înzestrați de Dumnezeu.”
Raportul dintre religie și filosofie, dintre religie și politică, poziția
bisericilor față de globalizare, dimensiunea
credinței în noul mileniu, pericolele pe care
creștinismul le are de înfruntat sunt tot atâtea
chestiuni la care cei intervievați răspund cu
profunzimea omului de cultură și teologului.
Cartea lui Nicolae Răzvan Stan vine într-un
moment în care toate aceste chestiuni constituie subiecte de mare actualitate. Orice răspuns
dat acestora este un câștig. Scrisă fluent, cu
multă grijă pentru eliminarea capcanelor
teologice, pentru îndepărtarea amprentei profesorului de teologie pe care o are autorul. ■

Continuare din p. 11

ale acestui sacru arbore, privegheate/ de grupe
de nouă plus unu fotoni” (Graţie propolisului
din „soiul Burebista“...).
Ecouri din opera lui Ion Budai-Deleanu,
valorificate prin parafrază,
devin prilej de sarcasm liric
la adresa modului în care
se acordă astăzi premiile în
literatură. Spre deosebire de
ceilalți, interesați asiduu în
vânarea beneficiilor, contigui premierii, eul profund al
cărții de față proclamă principiul artă pentru artă, lansat
de Th. Gautier. Noblețea unui
poet este asigurată și de motivul pentru care scrie: „Astăzi,
Muză Bunișoară, n-am chef de
scris poeme,/ spre a mă înscrie
în cursa pentru euro-premiul acordat/ anual
de concernul planetar al marelui inventator/
al dinamitei, ori al rodiei de-alice, de gloanțe/
sau al grenadei lăstun – născătoare de găuri

cât pumnul/ în maluri” (Despre minibomba –
prigorie și despre aură). Muza este invocată în
mai multe poeme, nu doar pentru a-l inspira pe
autor, ci, mai ales, să-i primească destăinuirea.
Această schimbare de rol, pretinsă divinității
(ﬁică a lui Zeus), presupune echilibristică, „pe
sârma balconului cerului al cincilea”, din partea
celui care-i vrea compania, dar pentru a ajunge
la o astfel de idee este nevoie de o avansare
în procesul creației, similară străbaterii vămilor din cer, când ﬁința însăși a devenit spirit.
Pentru a sugera transformarea, versurile care
vor ﬁ fost scrise își schimbă culoarea: „Scriu
un vers alb, Muză Bunișoară, și, peste trei zile,/
el devine steag negru-ﬂuturător, scriu un vers
pur-sânge/ și, peste trei zile, el se neftinește în
fâlfâitor steag/ ultramarin, în cel de-al nouălea
cer, scriu un vers portocaliu” (Pe sârma balconului cerului al cincilea).
Ion Pachia-Tatomirescu pune în discuție
teme de care este pasionat, iar perspectivele
cărții De-a fotonii sunt înspre mitologia națională, știință, religie. ■

În condițiile ratării unui scop, precum
cel discutat, periclitarea secretelor genezei,
rămâne varianta ca, de acum înainte, singura
grijă să ﬁe „a vă păstra – ca parte
– puritatea, adevărul,/ sănătatea, dreptatea, vitejia cinstită”
(Mi-am irosit vulturii tainei
mari...). Rolul asumat de poet
va ﬁ de confesor în domeniul
religiei, cel demiurgic nemaiﬁind primordial. Convertirea la
o treaptă aparent inferioară nu
este comodă. Poetul, în recuperarea condiției creatoare,
trebuie s-o ia de la capăt, întocmai lui Sisif. În ascensiune, va
acorda atenție, la fel ca Tudor
Arghezi, regnului vegetal: „La
simpozioanele Federației Cosmic-Dendrologice,/ foarte des reprezint, atât cogaionicele
frunze de tei/ cu performanțe laboratoare de
fotosinteză zalmoxiană,/ cât și ﬂorile de aur
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Un WC din aur expus
(și folosit) la Guggenheim

ulte mi-au fost date să văd, într-o viață
de om, în America și pretutindeni pe
unde am călătorit, mai ales ca apreciator de artă: și mai bune, și mai rele, și mai
frumoase, și mai urâte sau numai anodine.
Știu că „progresul” începe mai întotdeauna cu
o provocare și pot fi de acord cu asta dacă mă
gândesc, de pildă, la Prințesa X, Cocoșul sau
Păsările în spațiu ale lui Brâncuși. Dar provocarea trebuie, totuși, să rămână în spațiul artei, nu
în afara ei. Altfel ne trezim puși în fața admirării vulgarității, nimicului și imposturii.
Ultima „ispravă” de la Guggenheim însă întrece orice
imaginație: un WC din aur de
18 karate, plasat într-una din
toaletele muzeului, spre libera
folosință a publicului vizitator, și intitulat, oricum am
întoarce-o, într-un mod atât
de jignitor, America! Instalația aparține artistului italian
Maurizio Cattelan și e perfect
funcțională, fiind branșată la
apă curentă și canalizare. Extravaganta „creație”, ni se explică,
se dorește să fie un comentariu
social cu privire la disparitățile
dintre a avea și a nu avea din lume, dar și o
aluzie la eternul vis american, subiecte la care
vizitatorii sunt invitați să reflecteze în timp ce
utilizează acest accesoriu din aur individual și
în intimitate (asta mai lipsea, să fie utilizat...
în grup!).
Potrivit revistei „New Yorker”, după ce
opera sa de artă a fost instalată, Maurizio
Cattelan a declarat: Indiferent de ce mănânci,
un prânz de două sute de dolari, sau un hotdog de doi dolari, rezultatul e același. Halal
artă și... superioară sursă de inspirație, ce să
spun! Curatoarea Nancy Spector de la Brooklyn Museum, care a lucrat mult cu Cattelan
ca să aducă acest proiect la viață, ne explică
cum va putea fi admirată corect opera artistului italian: Lumea, mai mult ca sigur, va sta la
coadă și vizitatorii vor folosi WC-ul unul câte
unul. Va exista în permanență un agent de pază

care va explica publicului ce este această operă
de artă și cum trebuie ea folosită. Apoi lumea
o va utiliza ca pe orice alt WC. Ce să spun,
trebuie multă carte pentru o asemenea explicație! Faptul că opera lui Cattelan este atât de
invitantă, îndemnând pe oricine să o folosească,
atinge substanța multor întrebări despre exclusivitatea în lumea artei și în cea a muzeelor în
particular. Iar această noțiune de a avea o atât
de intimă, privată experiență cu o operă de artă
și, mai cu seamă, cu una care vorbește explicit și foarte dramatic despre propria-i valoare

New York – Muzeul Guggenheim

încheie Nancy Spector e un fapt fascinant la
atâtea și atâtea nivele! Tare aș vrea să știu și eu
care sunt aceste nivele și să simt, măcar și în
treacăt, fascinația...
Cattelan a fost descris ca „un tragic poet al
timpurilor noastre” în legătură cu una dintre
cele mai vestite opere ale sale, La Nona Ora, ce
îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea zăcând
pe jos, în odăjdii și cu cârja papală în mână,
lovit, nici mai mult nici mai puțin, decât de
un... meteorit! Curat poet al timpurilor noastre! Ni se mai spune pe site-ul muzeului că
lucrările curajoase și ireverente ale artistului
italian Maurizio Cattelan sfidează standardele
sociale și reimaginează icoane culturale. Cu
ocazia retrospectivei sale din 2011-’12 la Guggenheim, care a expus mai toate lucrările făcute
vreodată și atârnate în rotonda muzeului, Cattelan și-a anunțat retragerea din viața artistică.
Dar... nu s-a ținut de cuvânt
(aș zice din păcate!). Cinci
ani mai târziu, iată-l înapoi
cu al său WC din aur de
18 karate, perfect funcțional, făcând marelui public
accesibil un obiect de lux,
extravagant, pe care doar 1
la sută din populație și l-ar
putea permite (după toate,
rezultă că artistul italian ar
fi și un mare democrat!).
Ni se mai spune și că natura
Maurizio Cattelan și lucrarea sa de artă
participatorie, în care fiecare
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individ face... știți dumneavoastră ce, permite
o experiență fără precedent de intimitate cu
opera de artă. WC-ul lui Cattelan ar oferi
o aluzie la excesele din piața de artă dar ar
evoca, în egală măsură, și visul american al
posibilităților pentru toți, utilitatea sa practică
reamintindu-ne, până la urmă, de realitățile
fizice (mai bine zis... fiziologice!) ale umanității
pe care cu toții o împărțim!
Desigur, când e vorba de un WC (fie el
și din aur) expus ca operă de artă, ne ducem
cu gândul imediat la celebrul urinal intitulat
Fântâna și expus de Marcel
Duchamp în 1917. Duchamp
a cumpărat un urinal standard
dintr-un magazin de produse
sanitare semnat R. Mutt, 1917.
Duchamp voia să sugereze cu
asta că orice obiect cotidian
poate să fie considerat artă
dacă un artist îl prezintă ca
atare. Asta nu l-a ajutat însă
să-și prezinte urinalul la prima
expoziție a The Society of Independent Artists fondată chiar
de Duchamp și promovată pe
linia parizianului Salon des
Indépendents. Bordul directorilor a refuzat Fântâna, considerând că o piesă
de uz sanitar, mai ales asociată cu urina, nu
putea fi considerată o operă de artă. Ceea ce
nu a împiedicat însă o veritabilă polemică ce
durează de un secol...
Recent, tot la Guggenheim, o femeie de
serviciu și-a lăsat în mijlocul unei săli de expoziție căruciorul cu peria, detergenții și celelalte
parafernalii necesare muncii ei, fiind chemată
urgent la telefon. Pesemne că convorbirea a
durat cam mult, așa încât căruciorul cu toate
ale lui de făcut curățenie a rămas abandonat acolo pentru o vreme. Încetul cu încetul,
vizitatorii au înconjurat „obiectul”, începând
să-l privească și admire din toate unghiurile,
convinși fiind că este vorba de un exponat al
muzeului. Mai mult decât atât, unul dintre
vizitatori a făcut o ofertă de 400 000 de euro
ca să achiziționeze „piesa” pe care o considera
drept opera cea mai autentică pe care o văzuse
vreodată „reprezentând realitatea crudă, fără
niciun fel de intervenție”. Când femeia din
tura următoare de curățenie a luat în primire
„opera” și a început să frece podeaua, admiratorii s-au îndepărtat dezamăgiți spre alte părți
ale muzeului. Bineînțeles că oferta iubitorului
de artă a fost retrasă, dar conducerea muzeului,
informată de incident, a promis că va deschide
în curând o expoziție intitulată Cotidianul,
aducând laolaltă obiecte de uz comun...
Când aflu despre lucruri de acest fel, nu mă
pot opri să mă gândesc la hainele cele frumoase
ale împăratului! ■
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Î

n ultimii ani, de ziua ei, obișnuiam s-o duc
pe mama la restaurant. Uneori îi luam câte
un cadou folositor, cum ar fi un celular
nou, niște cărți de bridge, sau chiar un capac
de veceu japonez care luminează și îți vorbește într-o engleză impecabilă de Oxford. Ba
se mai și spală singur după ce îți ridici fundul
de pe el. Am și eu unul acasă pentru că îmi
place tipul ăsta de gadgeturi care acum apar
ca ciupercile după ploaie. Am casa plină de
ele. Îmi hrănesc creativ dorința mea de uitare,
mă transportă și mă fac să mă simt cât mai
departe de viața noastră veche, cea cu veceuri
în curte, igrasie și pubele de gunoi pe care
uitau să le ridice cu săptămânile. Am în bucătărie un container care doar dacă trec pe lângă
el își ridică singur capacul și mă salută chiar
dacă n-am nimic de aruncat. Cel puțin eu
mai am ceva nostalgii legate de locul din care
am fugit, pentru că oricâte mi s-au întâmplat
atunci, eram tânără și frumoasă.
Mama a venit în America la 53 de ani și nu
mai are urme de nostalgie în ea. S-a adaptat
neașteptat de repede și după doi ani n-a mai
vrut să se întoarcă nici în scurte sejururi de
vară la casa din București, pe o stradă liniștită
cu tei mirositori. A învățat repede engleza, și-a
găsit prieteni și chiar iubiți, și cât au ținut-o
picioarele a alergat peste tot, de la partide de
bridge, la Atlantic City.
Dacă nu-i place ceva în America e că aici
oamenilor le e veșnic frică de consecințe. Nouă
pe vremuri ne era frică doar că nu vom avea ce
mânca sau că vom rămâne gravide. Totul era pe
dos, iar zicala de bază spunea „de ce ți-e frică
nu scapi”. Așa că am rămas gravidă la 17 ani și
dacă n-ar fi fost draga de maică-mea aș fi avut
azi un copil al meu. Dar pot pune pe ea toată
vina? Dacă n-am avea pe cine da vina pentru
eșecurile noastre, ar fi cel mai crunt eșec.
Când am simțit copilul mișcând în mine
l-am vrut așa cum vrei ceva dat de Dumnezeu. Dar noi n-aveam niciun Dumnezeu pe
atunci și nici azi nu sunt sigură că avem vreunul. Eram tare slabă. Habar n-am cum de m-a
ghicit. Poate odată trecând prin fața oglinzii
din hol m-am privit din profil și mi-am scos
puțin burta să-mi pot imagina cum voi arăta
în 5-6 luni.
– N-ai cum să faci un copil la vârsta asta!
Chiar dacă ai fi măritată!
Mă chinuie la fel ca înainte doar că acum
a devenit mai perversă pentru că bătrânețea
îți deschide niște ușițe prin care poți cotrobăi
altfel prin sufletul oamenilor. Dar eu mă fac
că nu pricep și că am uitat tot ce mi-a făcut.
Anul ăsta a împlinit 70 de ani și mi-a spus că
vrea găuri în urechi. Am crezut că n-aud bine
și am așteptat să urmeze ceva groaznic, dar de
data asta n-a mai venit cu nimic care să mă ia
de pe picioare. Poate că în sfârșit își epuizase

Proză

Scrisul Românesc

Găuri în urechi
surprizele legate de trecutul nostru comun care
a fost totdeauna ca un teren minat rămas după
un război straniu în care nu s-a tras niciun
glonte, dar care a lăsat explozibil amorsat prin
te miri ce colț al vieților noastre. Am călcat pe
atâtea mine, când îmi era lumea mai dragă,
că-i de mirare că mai sunt întreagă la minte.
– De când eram mică mi-am dorit cercei
cu șurub...
Am fost atât de surprinsă încât am hotărât să mă amuz și să văd cum se dau găuri în
urechi babelor din America. Și mie mi le-au
găurit târziu, pe la 14 ani, când toate fetele din
cartier purtau cercei, sutiene și își pierdeau
virginitate fără remușcări și circ. Trăiam în
familii pentru care respectabilitatea era cea
mai importantă aparență. A chemat o vecină
asistentă medicală care a venit cu un ac gros pe
care m-i la înfipt în lobul urechilor fără nicio
anestezie sau pregătire prealabilă. Mama m-a

Amedeo Modigliani – Femeie cu cercei

ținut strâns cu mâinile pe lângă corp, atât de
strâns că abia puteam respira și plânge. Apoi
mi-au lărgit găurile cu un instrument bont
și bunica mi-a pus niște cercei de aur vechi
transmiși în familie de la una din străbunici
care-i cărase din Rusia. Abia după 20 de ani
am aflat că erau doar poleiți cu aur, care după
ce se tociseră în urechile mele scosese la iveală
un nichel de cea mai bună calitate. Încă îi mai
am și uneori îi mai pun pentru că cel mai mult
am iubit-o pe bunica mea, care săraca habar
n-avea că cerceii erau falși. Era plin de lucruri
false în jurul nostru, dar noi nu voiam să le
vedem, nici să le încercăm cu dinții, pentru
că viața noastră era tare știrbă și trebuia s-o
luăm așa cum era.
Mama avea un doctorat în genetică și
titlul ăsta apostolic impresiona atât de tare pe
vremea aceea, încât tatăl meu, un bărbat macho

în două viteze, a divorțat de ea și s-a însurat cu
o femeie mai tânără care n-avea decât liceul de
asistente medicale. Mi-au făcut un frate ciudat
care n-a vorbit până la șase ani și al cărui prim
cuvânt scos pe gură a fost „nebunilor”. Mama
s-a remăritat și a făcut tot un băiat pe care
mi-l lăsau în grijă când plecau la munte în
weekenduri. Bărbatul ei fusese deținut politic
și în închisoare scăpase de convingerile anticomuniste, dar ieșise obsedat sexual, ceea ce a
fost mai rău decât cu politica.
Obiceiul ăsta cu datul găurilor în urechi
pare a fi la femei un ritual inevitabil ca circumciziile la fetele africane, așa că mi-am zis:
dacă vrei găuri în urechi la 70 de ani, ți le
fac! Doar că ea știa exact unde și cum o să se
întâmple asta. M-a dus la un mall unde aveau
un atelier de tatuaje, găurit urechi, burice,
limbi, clitorisuri, labii, buze, și ce mai voiau
fetele din ziua de azi. Am intrat în atelier și
mama era gata de acțiune. Avea aceeași mină
de femeie hotărâtă, care știe ce vrea, ca atunci
când m-a trimis gravidă în munții Retezat
cu un rucsac greu în spate. Era o excursie cu
clasa și ea s-a gândit că pica perfect. Trecusem
de trei luni și mi-a spus să urc cât mai sus pe
stânci pentru că efortul greu, oxigenul rarefiat al munților și hipoxia au un efect abortiv
sigur. Când am ajuns la peste 2000 de metri,
ne-am despachetat și am întins corturile, am
văzut că-mi pusese și două cărămizi pe fundul
rucsacului. Oricum, nu s-a întâmplat nimic
și când m-am întors acasă nevătămată mi-a
spus că-i o mare rușine să ai un copil din flori.
În două zile m-a dus la Spitalul 9, spitalul de
nebuni. Știa acolo un doctor care m-a recomandat comisiei de întreruperi de sarcină pe
motive psihiatrice.
Era dimineață și în atelierul din mall nu
era nimeni. Femeia care dădea găuri în urechi
a pregătit niște ace speciale pe care le-a uitat
pe altă masă. Mama s-a așezat liniștită, femeia
și-a pus mănuși sterile, i-a curățat urechile cu
alcool apoi m-a rugat să-i aduc tava cu ace. Mi
s-a făcut ușor greață și am simțit un gust acru
în gură. Când i-a înfipt acul, am vrut să spun
ceva dar gura mi se încleștase. Am leșinat a
doua oară în viața mea. Prima a fost când m-au
dus la chiuretaj și am căzut grămadă de nici
n-am mai avut nevoie de anestezie. Când m-am
trezit, nu mai aveam copilul în mine.
După găuritul urechilor mamei m-am trezit
într-o rezervă la urgența spitalului din oraș. Mă
durea capul și aveam o vânătaie la ochiul stâng.
Doctorul mi-a spus că mi-au făcut toate testele
și sunt în afara oricărui pericol, până a apărut
mama cu cerceii de aur în urechi.
– Vai mamă dragă, nu știam că ești atât de
sensibilă! Uite, sper să-ți placă! Mi-a zâmbit
complice și și-a dezvelit umărul drept. Își tatuase acolo un înger. ■
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Experiment de tristă actualitate

S

unt pentru câteva zile pe coasta de
Est, aproape de Miami Beach South,
unde e vară tot anul. Oceanul turcoaz, lumină de miere, palmieri cu nuci de
cocos și curmale prin care bate briza și se
ascund papagali colorați și iguane. În jur se
vorbește aproape exclusiv rusește. Câteva
grupuri de latino-americani din Argentina
și Brazilia, veniți aici să scape de iarna din
emisfera sudică, se pierd timizi în marea de
ruși emigrați în ultimul deceniu. În urmă
cu 15 ani auzeai vorbindu-se aici doar
engleză, evrei bătrâni jucau bridge pe terase
la umbră și se mișcau încet într-o prelungire nesperată a vieții. Acum peisajul uman
s-a schimbat, se trăiește intens și tineresc,
cu mașini luxoase și în zgârie-nori de lux.
Oricât l-ar iubi pe Putin, rușii au preferat
să-și transfere aici banii, și-au cumpărat
proprietăți pe malul oceanului, și s-au adus
apoi unii pe alții. Bunicuțe plinuțe care au
grijă de copii blonzi cu ochi albaștri, bărbați
puternici cu tatuaje și cruci de aur la gât,
femei frumoase în căutare de green card,
o lume zgomotoasă și sigură pe ea a luat în
posesie coasta Floridei de parcă ar fi trăit
aici dintotdeauna.
Locului în care avem un mic apartament
de vacanță i se spune de-acum Mica Moscovă.
Florida e plină de Mici Moscove. Invazia rusă
se întinde din Miami în Palm Beach, dar și în
marile orașe americane sau resorturi exclusive
de vacanță. New Yorkul forfotește de ei. Îi auzi
peste tot, în magazinele de pe Fifth Avenue, la
concertele simfonice de la Carneggie Hall sau
la spectacolele de balet de la Lincoln Center.
Imediat după destrămarea Uniunii Sovietice
au emigrat aici mai mult evrei ruși din fostele
republici, buharini persecutați de regimurile musulmane, și s-au stabilit majoritatea
în Brighton Bridge, Brooklyn și Rego Park,
Queens. Tribali, cu spirit de afaceri, au creat
comunități ale clasei mijlocii în care se simt
ca acasă, nici măcar limba engleză nu sunt
nevoiți s-o învețe, odată ce toate magazinele
alimentare, saloanele de coafură, restaurantele, cabinetele medicale, ziarele și canalele
de televiziune sunt rusești.
În ultimii ani au venit noii îmbogățiți,
traficanții și oligarhii cu bani lichizi făcuți
peste noapte. Cumpără proprietăți de zeci de
milioane cu banii jos. Bani nu tocmai curați.
Noii îmbogățiți ruși adoră luxul, sunt extravaganți și cheltuitori, cu atitudini superioare
și arogante pe care nu se sfiesc să le afișeze.
Bunul gust nu este partea lor tare, dar sunt
dispuși să arunce averi pentru a-și satisface
capricii ori a atrage atenția. Totul trebuie să
fie grandios și istoric. Circulă un banc despre
ei: unul dintre noii oligarhi se duce într-un
butic din Paris să-și cumpere pantofi. Nu orice

pantofi, îi vrea pe cei mai scumpi, de aur dacă
se poate, cu patină nobilă. (Ăsta e complexul
lor, au bani dar le lipsește titlul de noblețe).
Vânzătoarea îi aduce o pereche de pantofi cu
botul subțire arcuit. „Sunt Louis XV”, îi spune.
El îi probează și dă din cap: „Da, frumoși, adevărat, dar puțin cam mici. Puteți să-mi dați
un Louis XVI?”
Majoritatea rușilor din America au
votat cu Trump, excitați de discursurile lui
populiste care le-au activat naționalismul și
sentimentul grandorii. Curând aveau să des-

copere că au votat bine și pentru că Trump
este un admirator al lui Putin, voluntariind
să vândă secrete de stat oficialilor ruși pentru
a le intra în grații și a-i răsplăti pentru influențarea rezultatului alegerilor în favoarea sa.
Idila ruso-americană declanșată de servila
administrație trumpistă este văzută de tot
mai mulți ca o farsă grosolană care se poate
termina fie într-un șantaj, fie într-o alianță
compromițătoare, periculoasă pentru valorile democrației vestice. După decenii în care
americanii au investit enorm de mulți bani
și jertfe umane pentru a câștiga Războiul
Rece, într-un moment în care Rusia persiflează America și Occidentul, simpatiile lui
Trump pentru Putin, împărtășite sau nu, sunt
umilitoare. Se spune că Reagan s-ar fi mișcat
în mormânt.
De la balconul apartamentului nostru
vedem oceanul și plaja spre sud, până la turnurile lui Trump. Periodic, în fața lor au loc
proteste. Nu neapărat împotriva președintelui, ci și a vreunui mafiot rus care locuiește
în Trump Tower și e implicat în vreo afacere
de corupție ori capul unei rețele de prostituție. Se spune că turnurile nici nu ar fi ale
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lui Trump, și-a vândut doar numele, brandul,
unor antreprenori ruși, așa cum a făcut și cu
ultimii zgârie-nori din Manhattan. Numele
lui Trump atârnă pe clădiri cu litere de-o
șchioapă peste tot în America și în multe
țări ale lumii.
Cultul personalității instaurat înainte
de a ajunge președinte, sau, cum unii spun
ironic, rege. Odată inaugurat, a început să
îndeplinească toate dorințele celor care l-au
ajutat să ajungă aici, consilieri vânduți rușilor și parteneri de afaceri, a semnat toate
ordonanțele de urgență băgate sub nas de
republicani, a anulat tratate internaționale
și deschideri făcute de vechea administrație, legea sănătății și pacturi de protecție a
mediului. Inconsecvent și puțin articulat, fără
o strategie coerentă în exterior și contestat în
interior de majoritatea americanilor, Trump
privește după un colț de perdea la Casă Albă
cum structurile instituționale și legislative
se zbat să rămână nealterate de prestația sa.
„Eu voi fi un câștigător în toate, pe timpul
președinției mele vă veți plictisi de cât vom
câștiga”, spunea în campanie. Deocamdată nu
s-a plictisit nimeni.
Anecdotic vorbind, Trump este ca o mâncare bine piperată. Unora le place la nebunie,
chiar dacă le dau lacrimile, alții o detestă.
Iar unii pot deveni chiar adicți la anumite
condimente. Trump știe să-și vândă bine
marfa, le spune susținătorilor săi tot ce își
doresc să audă, pe limba lor, repetând de
câteva ori un cuvânt sau un slogan, cât să le
mărească apetitul. Folosește puține cuvinte,
dar toate grandioase, superlative care îi energizează pe cei dispuși să-și consume ura
împotriva elitelor, presei, actorilor, refugiaților, minorităților, tuturor celor care nu
sunt și nu gândesc ca ei. Face bravadă din
faptul că nu a citit nicio carte, îi repudiază
pe ziariștii care îl critică și pe intelectuali în
general. Cu un vocabular incredibil de sărac,
manipulând doar câteva zeci de cuvinte, președintele Americii face declarații pe twitter
gen good guy – bad guy, good job – not good
job. Tremendous. Continuă să țină mitinguri populiste pentru a le servi ingrediente
picante susținătorilor săi și a le întreține ura
fierbinte. Sad.
Recursul la diversiuni și propagarea de
conspirații pentru a distrage atenția de la
conflictele reale este o practică obișnuită în
autocrații. O știm și noi din România lui
Ceaușescu, o știu și rușii. „Și dacă voi omorî
pe cineva pe Fifth Avenue, tot mă vor vota”,
spunea Trump în campanie. A avut dreptate. Investigația afacerilor ruso-trumpiste
continuă însă, iar rezultatul ar putea opri
experimentul prin care trece America. La
timp, să sperăm. ■
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Adevărul artei

D

incolo de faptul că abordează dintr-o
perspectivă nouă consacratul mit
faustic, dincolo de evidentul impuls
ludic și parodic care-i străbate de la un capăt
la altul paginile, dincolo chiar de numeroasele
interpretări figurale sau livrești pe care le poate
determina, romanul Maestrul și Margareta al
lui Mihail Bulgakov are marele dar de a vorbi
convingător despre artă și adevărul artei, dar
și despre rolul și locul artistului în societate.
Mai ales într-o societate în care, din cauza unui
regim totalitar, așa cum era cel care domina
Rusia anilor ’30 ai secolului trecut, se presupunea că
artistul trebuie fie să tacă,
fie să se încadreze în corul
care-i proslăvea pe puternicii zilei. Într-un asemenea
context, Maestrul creat de
Bulgakov îndrăznește nu
doar să încalce toate regulile
consacrate de comportament
ale acelei epoci, și să iubească
într-o lume în care sentimentului îi erau preferate
conformismul sau indiferenţa, ci și să scrie o carte
– marele său roman despre
Pilat din Pont – care oferă,
pe neașteptate, dar oricui
n-a uitat să citească, un alt
adevăr, adevărul lui, semn, desigur, al unui
protest deschis la adresa acceptării necondiţionate a oricăror „adevăruri” oficiale. În acest
fel, romanul lui Bulgakov însuși devine un soi
de naraţiune în mod deliberat „eretică”, câtă
vreme, pornind de la celebrul epigraf goethean,
Woland, noul diavol, se dovedește a fi, alături
de Maestru, cel care pune, la rândul lui în discuţie toate sintagmele consacrate ale epocii,
altfel spus, toate adevărurile oficiale, cu toate
variantele lor clișeizate, fie că e vorba de probleme istorice, fie de cele mitice sau literare,
altfel încât, la un moment dat, cititorul se poate
chiar întreba unde e de găsit adevărata origine
a textului: în mintea Maestrului (sau, oare,
parţial, a lui Ivan), ori în chiar experienţele și
acţiunile lui Woland?
Desigur, Mihail Bulgakov ca autor abordează, în Maestrul și Margareta, statutul însuși
al marilor cărţi ale umanităţii, de la Biblie la
Faust de Goethe, relativizând mereu perspectiva și, mai ales, ștergând graniţele consacrate
dintre Bine și Rău. De aici și permanenta demitologizare a lui Isus, căci romanul de faţă oferă
cititorului posibilitatea de a reevalua figura
umană, nu istoria mitică sau biblică, dacă avem
în vedere supremul argument al lui Woland cu
privire la existenţa lui Yeshua: existenţa însăși
a cărţii Maestrului. Fără îndoială, dacă ceva

este scris, atunci devine oficial și, implicit, adevărat, iată ce îi sugerează chiar Yeshua în mai
multe rânduri lui Pilat în timpul interogatoriului, prefigurând, în felul acesta, și modul în
care va fi, ulterior, citită versiunea pe care o dă
Levi Matei faptelor petrecute, în calitatea sa de
singur discipol al tânărului Învăţător. Dar, la
un moment dat, Pilat din Pont îi oferă, practic, posibilitatea acestui filosof care, în fond,
nu-i displace, să-și salveze viaţa: cu condiţia
să aleagă, în locul adevărului, minciuna. Fapt
pe care, desigur, Yeshua va refuza să-l facă,
necedând ispitei, chiar dacă
această alegere radicală din
partea sa îi va pune la grea
încercare teoria cu privire la
presupusa bunătate înnăscută a tuturor oamenilor.
Pe de altă parte, cum
orice act de distorsionare
a realităţii (deci, implicit,
a adevărului!) este semnul
caracteristic al opresiunii, fie
că e vorba despre opresiunile
religioase din Yerushalaimul
anului 33, fie de cele politice
și ideologice din Moscova
anilor ’30 ai secolului XX,
odată cu aducerea în prim
plan a acestei probleme (și
prin sugerarea implicaţiilor
pe care acţiunile opresive le au, oriunde și oricând), cititorul este invitat, subtextual, să treacă
la semnificaţiile celuilalt plan al romanului lui
Bulgakov. Tocmai aceasta este direcţia în care
se înscrie agitaţia propagandistic-gălăgioasă a
lui Berlioz sau poemul antireligios al lui Ivan,
ca și alte aspecte din Moscova acelor vremuri,
menite să limiteze libertatea de gândire și de
exprimare a oamenilor. Iar această lume, atât
de pe dos din cauza neobositului aparat de
propagandă sovietică, se dovedește a fi terenul predilect pentru acţiunile noului diavol,
Woland. Căci planul divin, în complexitatea sa,
include, în Maestrul și Margareta, deplina libertate de alegere, iar în acest context, răul devine
necesar din mai multe motive, în primul rând
deoarece faptele bandei lui Woland dau oamenilor ocazia să decidă singuri drumul pe care
doresc să-l urmeze, răul devenind, din această
perspectivă, bun prin excelenţă, un veritabil
catalizator, determinând, nu o dată, inedite
cazuri de „felix culpa”, totul având punctul de
plecare în epigraful goethean. Astfel că se poate
afirma, pe bună dreptate, că Woland reprezintă
o adevărată manifestare fizică a conștiinţei mai
multor personaje din romanul lui Bulgakov,
dându-le acestora o serie de motive de a face
bine sau de a alege calea cea bună, cel puţin
temporar. În fond, Woland nu face altceva

decât să dărâme fără cruţare toate imaginile
exterioare ale așa-zisei moralităţi și respectabilităţi sovietice, nimic altceva, în realitate, decât
niște măști – nu întotdeauna reușite, dar, fără
îndoială, întotdeauna agresive la nivel propagandistic – menite a ascunde adevărul despre
această lume a falselor valori și despre regimul
politic găunos aflat la putere.
Desigur, finalitatea acestui demers este aceeași ca și în cazul atitudinii lui Yeshua sau a
Maestrului: descoperirea adevărului și afirmarea
lui cu glas tare. De altfel, romanul Maestrului,
istoriile intercalate centrate pe faptele lui Woland
și visul din final al lui Ivan Bezdomnâi sunt,
toate, înrudite structural, ducând spre o semnificaţie esenţială: aceea că există un singur adevăr
care poate fi descoperit și pus în circulaţie doar
de artiștii autentici. Evident, mijloacele diferă
fundamental, dacă ne gândim că strategia noului
diavol constă într-un soi de inedită lege a talionului: el face bine celor buni și rău, celor răi.
Dar, cum între lumea Yerushalaimului și cea a
Moscovei e o distanţă de aproape două mii de
ani, cei buni, așa cum, după părerea lui Yeshua,
erau toţi locuitorii din Iudeea – și, ipotetic, din
întreaga lume – mai sunt foarte puţini în Rusia
sovietică. Iar cei răi, desigur, foarte mulţi. Astfel
că Woland are ocazia să-și exerseze din plin spiritul justiţiar specific și inconfundabil, dacă e
să ne gândim doar la marea reprezentaţie de
la Teatrul de Varietăţi sau la pedeapsa aplicată
indirect, prin intermediul Margaretei, criticului
Latunski. Dar, pe de altă parte, tot el știe cum să
se dovedească a fi, pentru Maestru, nu doar un
soi de arhanghel aducător de inspiraţie pentru
scrierea romanului despre Pilat din Pont, ci chiar
să-i și înapoieze autorului (salvat din sanatoriu
și redat, finalmente, mult iubitei sale Margareta),
până și manuscrisul distrus, împreună cu celebra explicaţie „Manuscrisele nu ard.” ■
Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta.
Traducere de Ion Covaci, postfață de Ion Vartic,
București, Editura Humanitas Fiction, 2017

Alexandru Pascu – Primăvară
(portretul soției artistului)
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Clepsidra trădării

S

telian Țurlea este un cunoscut romancier
și jurnalist care a reținut atenția criticii literare prin diversitatea registrelor
narative și prin decupajele dintr-o realitate
recognoscibilă, căreia i-a infuzat note de sentimentalist discret, dar tentant. Cel mai recent
roman al său este Trei femei (Ed. RAO, 2016),
de fapt o reeditare a ediției din 2010.
Despre tehnica sa narativă și despre geneza
romanului, autorul declara într-un interviu:
„M-am gândit să vă spun o poveste care ar
putea fi adevărată, în care trei generații de
femei poartă pe umeri vina celei dinainte,
cum am auzit când eram prunc, o poveste cu
femei fără de care lumea noastră n-ar mai fi cum este”. Este
esența compoziției personajelor
principale, din care autorul dezvoltă, într-un al doilea plan al
receptării narațiunii, un studiu
comportamental, pe care se va
grefa studiul psihologic al caracterului acestor personaje.
Povestea, în cronologia propusă de roman, este captivantă.
Anca, tânăra care visează să
ajungă dansatoare, află că mama
sa, Irina Pătrașcu, moare într-un
accident de mașină, care pare a
fi fost intenționat. Irina, conferențiar universitar, află că este
înfiată de cea pe care o crezuse
a fi mama sa, Vitoria Vernescu, un reputat
chirurg. Irina are un destin nefericit: primul
soț va muri la cutremurul din 1977, fiind la un
prieten, plecat de acasă în acea seară, pentru
că tăcerea instalată în relația lor era greu de
suporta. Al doilea soț va muri în evenimentele
din Piața Universității din vara lui 1990. O va
avea pe Anca și va dori să afle cine sunt părinții
săi naturali. Află că au fost arestați și au murit
în detenție; înainte de a ieși din casă o încredințaseră prietenei Vitoria până la întoarcerea lor.
În aceste trei povești de viață există un element comun, dorința de a afla adevărul: Ana
despre moartea mamei sale, Irina, Irina despre
părinții naturali, Vitoria despre povestea de
viață a Marei, fotografa.
Fundalul acestor povești este însă istoria de
o jumătate de secol unită de aceeași prezență
insidioasă, cea a morților suspecte și a securității. Stelian Țurlea își definește astfel elementul
de noutate în conceperea atmosferei narative:
„Am vrut să fac un lucru pe care nu prea l-am
văzut făcut: să încerc să descriu o jumătate de
secol de istorie prin faptele mărunte pe care le
suportă omul, oriunde în țară, nu istoria mare,
a deciziilor politice, ci acel nisip în care am trăit
– eu, ai mei, familiile lor, ale dumneavoastră.
Fără ranchiună”.

Este în esență viața sub unghiul evidenței
ei obiective (cu evenimente și personaje reale)
versus viața interioară cu ținta finală moralitatea. Este atenția acordată efemerului, dar cu
o frământare de adânci resorturi. Un roman
despre dragoste și moarte, despre lipsa dragostei și moarte. Stelian Țurlea reușește în întreaga
sa operă să orchestreze registre diverse, povești
de viață în care tentația identificării este generată intenționat.
Ceea ce reușește Stelian Țurlea însă de
fiecare dată este generarea sentimentului
de déja-vu, atât în istoria reală, cât și în cea
interioară a lectorului. Este și ținta sa în
conceperea personajelor:
„Fiecare personaj e construit astfel încât cititorul
să poată să spună că l-a
cunoscut, îl știe sau măcar
a trecut prin evenimente
similare ori în jurul lui
s-au petrecut fapte aproape
aidoma. Asta presupune o
ficțiune de un anume fel, în
care s-au topit foarte multe
frânturi de întâmplări reale,
petrecute cu foarte mulți
oameni, care nu se vor mai
recunoaște niciodată în
noile chipuri, dar sigur vor
palpita la întâmplările pe
care le află, aproape le știu,
dar nu înțeleg sensul lor.” Aceste detalii de
tehnică de construcție a personajelor sunt un
suport real în a înțelege diversitatea unghiurilor de interpretare a profilului personajelor.
Fiecare critic literar cade în capcana de a numi
personajul principal al acestor trei povești de
viață. De pildă, Horia Gârbea consideră personajul central a fi Irina, Alex Goldiș crede că
„boieroaica” Bălașa Cristescu este prototipul
celor trei femei. Nu există o evoluție a unui
personaj, ci fracțiuni de biografie datorate
unei întâmplări cu iz polițienesc sau numai
de suspans. Iar aceste schițe biografice sunt
realizate cu o evidentă „dexteritate narativă”
(C. Mihăilescu).
Poveștile de viață sunt privite retrospectiv, registrul amintirii și al reconstituirii din
fragmente disparate conduc la reconfigurarea vieții din perspectiva iubirii cu invocarea
păcatului originar. Fiecare personaj feminin
are ab initio o voluptate a iubirii, care se va
estompa sub tăvălugul întâmplărilor mărunte.
Decepțiile, trădările, rutina zilnică, impostura
asumată pentru a depăși derapajele cotidiene,
toate conduc la o violentare a stării de seninătate cu care începe povestea vieții fiecărei
femei: Anca e susținută de mama ei în a fi
dansatoare în Anglia, Irina este crescută cu
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dragoste de Vitoria, Vitoria va fenta istoria,
devenind doamna chirurg-comisar, refuzând să intre la securitate, dar care va ține
legătura cu securitatea, cuvântul ei, delațiunea, contând pentru distrugerea vieții celor
ce nu-i oferiseră dragoste. De aici începe în
fapt configurarea clepsidrei trădării. Vitoria
este artizanul acestei clepsidre, iar nisipul
scurs sunt destinele în conexiune cu care a
intrat. Este cea care se va îndrăgosti de soțul
prietenei sale Mara și, pentru a rămâne cu el
va raporta securității că Mara are caiete „cu
propagandă împotriva Statului”. Erau de fapt
caietele Marei din vremea călătoriilor ca fotograf și culegător de folclor. Nu va fi arestată
doar Mara, ci și Ștefan, și vor muri în detenție. Vitoria va pierde iubirea lui Ștefan la care
visa, dar va rămâne cu Irina, fiica lor, pe care
o va crește cu dragostea transformată în dragoste maternă. Nu a fost niciodată iubită, dar
va iubi cu disperare și cu dorința de trădare a
tot ce era în jurul său. Acest germen al răului
va fi ca un blestem pentru cele trei generații
de femei. Trădarea va picura maleficul în destinul lor, va genera tragedii.
Cu această dimensiune socială, în care sunt
topite destinele celor trei femei, romanul lui
Stelian Țurlea devine o lectură captivantă, cu
accente dramatice derulate într-un ritm alert,
cu fracturi temporale și cu inocularea spaimei
la descoperirea sintagmei-cheie a romanului:
„Trecutul tău sunt eu”. Este sâmburele trădării,
al maleficului ce se transmite peste generații. Iar clepsidra lasă să se vadă nisipurile
mărunte, viețile ce se derulează într-o lume
în care doar Erosul poate atenua efectul letal
al trădării. Eros și Thanatos – un sistem de
referință reciprocă – decupează narațiuni în
cheie sceptică și le reunesc într-un roman al
feminității cu umbre și lumini. ■
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Scrisul Românesc
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Se adresează celor care nu au împlinit 35 de ani și
nu au debutat publicistic sau în volum.
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motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis
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Identitate și comunitate

G

heorghe Țane-Urucu a fost medic
chirurg și redactor, angajat într-o
multitudine de proiecte de mai mică
sau mai mare anvergură. Volumul publicat
în acest an („Scrisul Românesc”, 2017), intitulat Amintirile unul vlah (De la Găureni la
București) ni-l prezintă pe distinsul medic
într-o nouă ipostază, aceea de memorialist
al locurilor natale, fiind născut în Găureni și
petrecându-și copilăria în acest sat de etnici
români, cunoscuți sub denumirea generică de „vlahi”. Volumul,
în forma sa finală, reprezintă
și un rezultat al muncii laborioase și minuțioase depusă
de realizatoarea acestei ediții,
Rodica Tiniș, care și-a asumat
dificila sarcină de a identifica,
în paginile scrise de mână sau
dactilografiate ale autorului,
subcapitolele și capitolele corespunzătoare schiței generale și de
a le integra conform acesteia.
Datorită acestei meticulozități,
lectura nu prezintă o dificultate
interpretativă care să fie cauzată
de fragmentarism tocmai pentru
că, în efortul de a coagula viziunea autorului, fragmentele de
jurnal și diversele pagini din manuscris au fost
integrate sau aranjate de așa manieră încât să
ofere o viziune cât mai apropiată de forma
finală, spre care tindea Gheorghe Țane.
Autorul mărturisește că la baza deciziei de a
scrie acest volum de memorii s-au aflat dragostea pentru familie și pentru satul natal, pe care
l-a zugrăvit asemenea lui Creangă, inserând atât
descrieri idilice, cât și fragmente anecdotice și
pasaje evocatoare, pline de emoție: „De ce-mi
scriu amintirile? În primul rând, din dragoste
pentru familia mea, căreia aș dori să-i las, prin
recuperarea anilor mei tineri, un document
uman, o mărturie prinsă într-o poveste. În al
doilea rând, din dragoste pentru satul meu
natal, pe care, cu slabele mele puteri, aș dori
să-l scot din uitare”. Totuși, satul natal s-a dovedit a fi și problematic pentru populația română
minoritară, chiar dacă prezenta aspectele tipice
unei comunități; ca minoritari, românii din
Găureni, sat situat în nordul Bulgariei, erau
integrați în sistemul de învățământ bulgar și privați de limba maternă, astfel încât disensiunile
nu puteau fi decât evidente, zbătându-se astfel
între urmarea comunității și afirmarea identității. Firește, astăzi această situație este ubicuă,
trebuie doar să ne gândim la zecile de mii de
imigranți care sunt forțați, într-un fel sau altul
să-și părăsească domiciliul și ai căror copii sunt,
dintr-odată, supuși unui șoc cultural, puși față
în față cu integrarea, cu tot ce presupune aceasta
și determinați să dezvolte cu totul alte percepții
Turnu Măgurele

Milkovița
(Găureni)

și poate și un alt comportament față de societatea gazdă; de altfel, Dictionary.com a desemnat
termenul „identitate” ca fiind cuvântul anului
2015, ceea ce nu face decât să evidențieze
aspectele multiple și complexe pe care le poate
implica problematica identității – de orice fel –
într-o lume cosmopolită, în care comunitatea
nu mai înseamnă ceva de la sine înțeles. În acest
sens, încă de acum câteva decenii, un autor de
talia lui Benedict Anderson afirma că toate națiunile sunt „comunități
imaginate” – națiunea
este o „comunitate
imaginată” pentru
că, deși membrii ei
nu se cunosc și nu se
vor cunoaște vreodată
între ei, construiesc
în subsidiar imaginea
București
unui grup de apartenență, asupra căruia
își proiectează un
anume sens de unitate care nu există în
realitate, pragmatic
vorbind; totodată,
ea este și „limitată”,
pentru că fiecare
națiune are propriile
granițe mentalitare și geografice.
Cele mai multe episoade înfățișate în volumul memorialistului Gheorghe Țane par să
urmeze acest tipar, al individului care, deși
simte că aparține de o cu totul altă comunitate, trăiește, până la urmă, într-o alta diferită,
aparținând altei națiuni și pe care nu o poate
înțelege pe deplin, cu care intră în conflict și
care nu e lipsită, nici ea, de un anumit grad de
proiectare mentală. Cu toate acestea, duioșia
autorului față de satul natal răzbate la fiecare
pagină, iar personajele acestui peisaj cultural (colegi, bunici, dascăli, preoți) și-au lăsat
amprenta asupra memoriei: „Astăzi, Găurenii
copilăriei mele nu mai există decât în amintirea mea. Generația părinților mei s-a stins,
generația mea se va stinge în curând. Copiii
noștri, atâția câți se mai află în sat, sunt aproape
complet deznaționalizați. Satul pe care-l evoc
rămâne însă nu mai puțin emblematic pentru
locurile în care au existat și mai există comunități de români minoritari. (...) Private de
dreptul de a avea învățământ în limba maternă,
împiedicate să-și practice credința în biserici
proprii, prinse între intoleranța primitivă a
autorităților din țările respective și pasivitatea
exasperantă a forurilor române, aceste comunități nu vor reuși să-și salveze de la dispariție
limba și tradițiile decât prin eforturile constante ale unor oameni luminați”.
La începutul volumului, autorul schițează
și portretul unui așa-zis cititor ideal (despre
Ruse

care criticul Wolfgang Iser spunea că este o
„imposibilitate structurală”), unul care să fie
capabil să înțealeagă implicațiile istorice ale
operei, contextul și potențialul textului: „Am
în minte un cititor care mi-e drag: un tânăr
român minoritar. Mi-aș dori ca amintirile
mele să-l îndemne să se elibereze de complexe și să lupte pentru dreptul de a-și afirma
identitatea”. Extrapolând, putem spune că, în
ultimă instanță, orice individ care s-a confruntat vreodată cu atacuri asupra propriei
identități sau cu neacceptarea acesteia ar putea
găsi în memoriile lui Gheorghe Țane aspecte
valoroase și fragmente cu care să poată empatiza, indiferent din ce minoritate ar face parte.
Printre cele mai reușite capitole din punct de
vedere stilistic se numără cele referitoare la
educație și politică, la obiceiurile comunității
din sat, precum și schițarea anumitor portrete
ale persoanelor care au avut, de-a lungul timpului, influență asupra memorialistului, din
care menționăm câteva titluri: Cârciuma lui
Pascu Iancu și educația mea; Plecarea Domnișoarei; Unchiul Petko și Moș Moni; Mama mea,
Maria; Tata și amintirea războiului; Lumea
politicii; Viena; Mașina de cusut și Hitler;
Despre învățătură; Spre Sofia; Sosirea în București. Pentru o mai bună înțelegere, la finalul
volumului, cititorul poate găsi și o prezentare
cronologică a unor evenimente din istoria
secolelor XIX și XX (Războiul Ruso-Turc, Al
Doilea Război Balcanic, Primul Război Mondial etc.) care, într-un fel sau altul, au afectat
viața românilor de la sud de Dunăre. Amintirile unui vlah... este un volum care se citește
ușor, asemenea unui roman, care invită la
introspecție și care, pe alocuri, mai dă naștere
și unor zâmbete, dovadă a faptului că autorul
a știut să îmbine atât ludicul, dar și creionarea
corectă a unei realități. ■

Cărţi primite la redacţie
→ Ion Vianu, Arhiva trădării și a mâniei, Ed. Polirom, Iași, 2016, 552 p.
→ Nicolae Răzvan Stan, Datoria de a rămâne
viu. Teme de teologie și spiritualitate ortodoxă, Ed.
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, 228 p.
→ Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta. Traducere de Ion Covaci, Ed. Humanitas Fiction,
București, 2017, 520 p.
→ Stelian Țurlea, Trei femei, Ed. RAO, București,
2016, 192 p.
→ Ion Pachia-Tatomirescu, De-a fotonii, Ed. Waldpress, Timișoara, 2017, 348 p.
→ Emil Sângeorzan, Mozaic epigramatic, Ed.
Karuna, Cluj-Napoca, 2017, 104 p.
→ George Vulturescu, Orbul din Poemele luminii.
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Tudor Arghezi între
contradicții și controverse

proape că nu există în literatura convenție și falsa aplecare doctrinară spre cele
română critic sau istoric literar care sfinte. Ulterior, Arghezi a descris cu sarcasm
să nu fi emis măcar o opinie critică lumea monahală, parodiind practicile și cutula adresa fenomenului arghezian. Tudor mele religioase din sânul slujitorilor bisericii
Arghezi este unul dintre cei trei mari piloni în romanul Cimitirul Buna-Vestire.
Tot sub semnul controversei stă și relația
ai poeziei românești, alături de Eminescu și
Macedonski, iar de la trecerea sa în neființă, pe care Arghezi a avut-o cu mai-marii zilei.
anul acesta, pe data de 14
Poetul s-a raportat diferit
iulie, se va împlini exact o
la fiecare dintre regimujumătate de veac. Arghezi,
rile care s-au succedat la
pe numele său adevărat Ion
putere, manifestându-se
N. Theodorescu, a avut un
într-un mod contradictoparcurs de viață și literar
riu în relația, de pildă, cu
aflate uneori sub semnul
ocupația germană. Mai
contradicției și al controexact, Arghezi a condamversei. Însuși pseudonimul
nat intrarea României în
literar ales, Arghezi, a făcut
Primul Război Mondial
obiectul unei dezbateri, căci,
de partea Antantei, publideși poetul a indicat drept
când în multe reviste
origine a pseudonimului
filogermane. Atitudinea
său toponimul getic Argessis,
sa pro-germană s-a soldat
au existat unele voci care
cu o acuzație de colaboraavansau diverse ipoteze.
ționism și o condamnare
Controversele urmăresc C. Baba – portretul poetului T. Arghezi la un an de închisoare.
chiar și data nașterii, căci deși pe piatra fune- După eliberare, a devenit protejatul regilor
rară poetul ceruse să fie inscripționată data de Ferdinand și Carol al II-lea, beneficiind de o
21 mai 1880, pe certificatul de naștere apare 23 serie de favoruri. Arghezi s-a dovedit inconmai, neconcordanța fiind pusă de către Mit- secvent în viziune și perspectivă, căci, imediat
zura Arghezi pe seama unei scăpări din vedere după abdicarea de la tron a lui Carol al II-lea,
a tatălui poetului, Nae Theodorescu. Tatăl însă a luat atitudine printr-o critică acidă la adresa
menționa că l-a înscris mai târziu în acte, pe fascismului, punându-se în puternic contrast
21 mai, ca să-și poată sărbători ziua „de Sfinții vechea sa poziție germanofilă. Cel care odiîmpărați Constantin și Elena”.
nioară dovedise intransigență prin taxarea cu
La 19 ani, Arghezi s-a retras în recluziune o ironie acidă a vieții monahale făcea acum
monahală la mănăstirea Cernica de lângă Bucu- dovada unei consecvențe cel puțin îndoielrești. Motivul controversat al acestei decizii a nice. Faimosul pamflet intitulat Baroane
fost, după unii exegeți, legat de dispariția unei adresat lui Manfred Freiherr von Killinger,
ființe dragi, fapt care a declanșat o puternică ambasadorul Germaniei în România în acea
criză spirituală, iar după alții, pura comoditate, perioadă, șochează prin violența și duritacăci unul dintre unchii săi era un mare ierarh. tea apelativelor (flâmândule, roșcovanule,
Arghezi a primit numele monahal de Iosif și boboșatule, umflatule, spurcăciune) și este cel
a devenit ierodiacon și mai apoi diacon. Acest care i-a adus câteva luni de închisoare. După
episod al existenței sale s-a încheiat patru ani 1948 a urmat marginalizarea sa în cadrul noii
mai târziu, după ce Arghezi a fost trimis la ordini sociale, Arghezi aproape retrăgându-se
mănăstirea Cordelierilor din Freiburg pentru din viața publică, și reabilitarea la mijlocul
studii teologice și unde, în urma unei discu- anilor ’50 de către Gheorghiu-Dej, sfârșind
ții pe teme confesional-doctrinare, a decis să prin a fi înmormântat cu funeralii naționale.
abandoneze acest drum al vieții, dezamăgit de Se pare că Arghezi a avut, totuși, o oarecare
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predispoziție de a rezona cu partida puternică
a momentului.
O altă controversă privește clasificarea sa
ca poet religios sau mistic. Structural, Arghezi
este o fire profund religioasă, care caută Divinitatea, dar care schimbă registrul pe parcursul
unei singure poezii trecând de la invocări la
imprecații. Spre deosebire de poeții mistici
veritabili (Vasile Voiculescu sau Nechifor
Crainic), Arghezi poate fi considerat sacerdotul poeziei religioase românești în care „revolta
sau blestemul constituie nota definitorie de
originalitate”. Tocmai această specificitate a
poeziei sale a făcut ca, în timp, Arghezi să fie
considerat anticlerical, apostat și chiar ateu,
punându-se adesea sub semnul întrebării credința sau necredința poetului.
Contradicțiile sunt vizibile atât în modul
de manifestare a eului liric în raport cu Divinitatea, așa cum am arătat mai sus, cu vaste
oscilații între credință și necredință, cât și la
nivelul limbajului, căci discursul liric arghezian
este marcat adeseori de sarcasm acid și apetență pentru grotesc și hidos, în puternic
contrast cu smerenia și patetismul din Psalmi.
Însăși poezia religioasă argheziană este o sursă
inepuizabilă de contradicții. Cele patru filoane
esențiale care se manifestă aici (religios, gnoseologic, etic și estetic) relevă un poet aflat
la răscrucea dintre credință și tăgadă, care
încearcă să își apropie Divinitatea când prin
smerenie și invocări, când prin negație și invective. Totul se petrece din dorința de nestăvilit
a acestuia de a pătrunde cu mintea misterul
universal descris, dar nedefinit, și de a se convinge cu dovezi materiale de existența abstractă
a Divinității. Spiritul arghezian pendulează în
permanență între afirmație și negație, între
revoltă și resemnare, între trufie și smerenie.
Dincolo de toate aceste contradicții și
controverse, Arghezi rămâne cel mai veritabil
homo religiosus din literatura română, poetul
care resimte acel mysterium tremendum et fascinans, de care vorbea teologul filosof Rudolf
Otto, în cele mai profunde fibre ale conștiinței
sale și care a făcut ca, începând odată cu el,
poezia românească să cunoască o nouă vârstă
de aur a existenței sale. ■

Calendar – Iulie
3 iulie 1923 – s-a născut Nicolae Paul Mihail, în Caracal, m. 19 martie 2013;
3 iulie 1942 – s-a născut Victor Rusu, în Drobeta Turnu-Severin;
3 iulie 1950 – s-a născut Ioana Dinulescu, în Craiova;
4 iulie 1941 – s-a născut Virgil Dumitrescu, în com. Stoienești, jud. Olt;
4 iulie 1942 – s-a născut Al. Doru Șerban, în com. Preajba, jud. Gorj;
5 iulie 1931 – s-a născut Al. Oprea, în com. Gorunești – Bălcești, jud. Vâlcea,
m. 4 dec. 1983;
8 iulie 1933 – s-a născut Tudor Băran, în satul Pojogeni, jud. Gorj;
8 iulie 1942 – s-a născut Șerban Foarţă, în Drobeta Turnu-Severin;
8 iulie 1968 – a murit Petre Pandrea, n. 26 iun. 1904, în orașul Balș, jud. Olt;
9 iulie 1959 – s-a născut Leon Dură, în com. Dăești, jud. Vâlcea;
16 iulie 1937 – s-a născut Costea Marinoiu, în satul Valea Gorunelului, jud.
Vâlcea, m. 20 dec. 2011;

20 iulie 1939 – s-a născut Ilie Guţan, în com. Drăgotești, jud. Dolj;
20 iulie 1943 – s-a născut Adrian Păunescu, în com. Copăceni, jud. Bălţi, Basarabia, m. 5 nov. 2010;
21 iulie 1904 – s-a născut Ion Biberi, în Drobeta Turnu-Severin, m. 27 sept. 1990;
21 iulie 1920 – s-a născut Violeta Zamfirescu, în Craiova, m. 4 oct. 2006;
21 iulie 1947 – s-a născut Fănuș Băileșteanu, în com. Sălcuţa, jud. Dolj, m. 29
apr. 2008;
21 iulie 1951 – s-a născut Ion Șt. Diaconu, în com. Portărești, jud. Dolj;
22 iulie 1945 – s-a născut Daniel Turcea, în Târgu-Jiu, m. 28 mart. 1979;
27 iulie 1937 – s-a născut Pan Izverna, în com. Malovăţ, jud. Mehedinţi, m. 2
dec. 2013;
28 iulie 1947 – s-a născut Corneliu Vasile, în com. Dobrosloveni, jud. Olt;
30 iulie 1893 – s-a născut Mihail Celarianu, în București, m. 5 dec. 1985.
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Protoﬁlosoﬁe românească

ilosofia românească s-a aplecat cu
destulă osârdie asupra creștinismului
românesc, dar investigațiile nu s-au
prelungit totdeauna asupra preistoriei religioase
în vechea Dacie. Nu spun, desigur, că gândirea
românească nu s-a interesat de preistoria religiozității în Dacia pre-romană, spun doar că
bibliografia cumulată, dincolo de învăpăierea
pătimașă a pozițiilor exprimate,
nu epuizează, nici pe departe,
întreaga fenomenologie a problemei. E de ajuns să ne amintim
cât de puternică a fost polemica
dintre Lucian Blaga și Dan Botta
în problema caracterului politeist sau monoteist al religiei din
Dacia pre-romană, pentru a ne da
seama de amploarea interesului
arătat vechilor credințe păgâne
practicate în spațiul circumscris
învățăturilor lui Zalmoxe.
Adrian Michiduță, în recentul său volum, Sibile și filosofi
păgâni în cultura română, (Ed.
Aius, 2015) se resoarbe din diorama acestui timp istoric. Întreaga investigație
a autorului este pusă sub semnul legendarei
Sibile, celebra preoteasă din mitologia greco-romană având darul profeției, anticipând,
printre altele, venirea celui mult așteptat.
În așa-zisa filosofie a Porticului, plăsmuită
de stoicul Zenon din Citium (Cipru), Sibila
trecea drept fiică legitimă a lui Heraclit și poate
fi întâlnită menționată în multe din dispunerile
filosofice greco-romane. În tradiția românească
numele Sibilei apare în conținutul mai multor
legende medievale, cercetate cu rigoare de
cunoscutul etnolog Moses Gaster, dar și de
alți folcloriști români, interesați să găsească
o legitimare a cunoscutei preotese în cultura
românească. Din multitudinea surselor românești în care apare numele Sibilei și cercetate cu
acribie de autor ne oprim doar asupra Legendei
lemnului crucii, așa cum apare în două manuscrise existente la Academia Română. Legenda
spune că Adam aflat pe patul de moarte și neputând să-și dea duhul, Eva și Sit s-au dus în rai
de unde au adus o ramură de măslin din care
au împletit o cunună, pe care a așezat-o în jurul
capului lui. „După ce Adam a fost îngropat cu
cununa pe cap, din cunună a crescut un pom
înalt și minunat, care, din tulpină, s-au despărțit în trei crengi mari. Acestea s-au împreunat,
pentru a se despărți și a se împreuna iarăși din
nou, și aceasta până în șapte rânduri. Din acest
pom s-a făcut crucea pe care a fost răstignit
Mântuitorul”. Întreaga legendă are menirea de
a legitima o profeție sibilică – aceea a venirii
lui Iisus și a mântuirii noastre prin pătimirile
îndurate de Fiul Omului.

Cea de a treia diviziune a lucrării este consacrată filosofilor păgâni apăruți în vremurile
vechi pe teritoriul țării noastre. „La origine,
postulează autorul, creștinismul nu a avut o
filosofie proprie, ci o doctrină întemeiată pe
mister. Fiind incapabilă să-și elaboreze o filosofie, creștinismul s-a mulțumit să absoarbă
filosofia păgână. Creștinismul și-a tras seva din
trei mari doctrine filosofice
păgâne: 1) Stoicismul, 2) Epicureismul și 3) Scepticismul.”.
A fost rolul gânditorilor
medievali să reconcilieze
creștinismul cu gândirea
logică și cu marile doctrine
filosofice. Din acest punct de
vedere, Fericitul Augustin și
Thoma d’Aquino s-au implicat productiv și convingător
în acest proces conciliant.
Așadar, creștinismul a
adoptat ca protopărinți pe
cei trei gânditori ai antichității elene – Socrate, Platon
și Aristotel – pe care îi găsim
zugrăviți pe frizele multor biserici și așezăminte mănăstirești. În această privință, opinia
autorului este fără echivoc.
În felul lor, cei trei gânditori elini au certificat Logosul, iar gândirea patristică ulterioară
a identificat Logosul cu Iisus. „Venirea lui
Hristos în lume înseamnă desăvârșirea operei
Logosului prin mântuirea pe care el o aduce
oamenilor și întregului univers”.

Mănăstirea Voroneț

Dacă avem în vedere că filosoful, în lumea
veche era identificat cu actul sibilic, iar pre-vestirea se convertea în vestire, în proorocire,
atunci înțelegem mai bine și cinstirea de care
se bucurau vechii gânditori în lumea creștină.
Identificarea lor se realizează, cel mai adesea
prin cercetarea iconografiei existente în cadrul
lăcașurilor de cult din Moldova și Țara Românească. Autorul face însă o remarcă: „pe când

interiorul bisericii era rezervat reprezentării
scenelor canonice, exteriorul s-a îmbogățit cu
scene și persoane din epoca anterioară venirii
Mântuitorului”.
Chiar unele scene biblice, dincolo de canoanele respectate cu rigoare, sunt supuse unei
subtile, dar destul de pronunțate tendințe de
autohtonizare. La Voroneț, regele David nu
mai cântă din harpă, cum se spune în Vechiul
Testament, ci din populara cobză valahă și la fel
îngerii nu mai vestesc Judecata de apoi din trompetă, ci din buciumul inocenților noștri oieri.
Autorul remarcă, pe bună dreptate, că „în
pictura bisericească din Moldova și Valahia
sibilele sunt prezentate ca sfinte preotese care
au prevestit multe lucruri cu privire la Prea
Sfântă Fecioară Maria și venirea lui Iisus Hristos”. Iconografia religioasă din principatele
române reproduce chipul mai multor Sibile cu
darul profeției vestind, printre altele, venirea lui
Hristos, ca fiu al lui Dumnezeu pentru a abilita,
prin jertfa sa, speranța într-o mântuire a lumii.
Reținem că „Biserica cu Sfinți din București, situată pe Calea Moșilor, în apropierea
Pieții Rosetti”, unde se găsesc zugrăvite 8 sibile,
rămâne referențială pentru tema urmărită de
autor. „Bucureștenii nu i-au zis Biserica cu
sibile, fiindcă nu pricepeau că pe o biserică ar
putea fi zugrăviți altceva decât sfinți; i-au zis
biserica sfinților sau biserica cu sfinți și niciodată n-au confundat zugrăveala exterioară a
bisericii cu hramul”.
Tot de la Feleștii de Jos provine și imaginea Sibilei Frigia în timp ce imaginea Sibilei
Himeria este reprodusă după o friză
a Bisericii Secături din același județ.
Erau proorocirile un atribut exclusiv feminin – cum ar rezulta dintr-o
privire mai turistică asupra problemei? Întrebarea a fost pusă și de
folcloristul Tudor Pamfile, dar în
răspunsul său, eminentul culegător
apelează la cunoscutele personalități ale filosofiei eline – de la Platon,
Socrate și Aristotel la Pitagora, Umid
și Astacue – reproduse curent și în
iconografia românească. Filosofii,
constată și autorul, „sunt zugrăviți
în întregime și în poziție dreaptă,
ținând în mână filactere cu texte
scrise pe ele. În timp ce la Voroneț
chipurile filosofilor sunt în floarea vârstei, la
Sucevița, afară de Aristotel, sunt bătrâni cu
frumoase bărbi albe, cu coroane pe cap și în
haine strălucitoare ca și la Voroneț”.
Cartea lui Adrian Michiduță este interesantă și se decontează dintr-o perspectivă mai
delicată a evoluției culturii românești, aceea a
pregătirii spațiului valah pentru primirea învățăturilor creștinești. ■

Cronică
literară

Scrisul Românesc

Ion Vianu –
Arhiva trădării şi a mâniei

P

ornind de la experienţa istorică a ultimului secol al acestui colţ de lume,
psihiatrul și scriitorul Ion Vianu (fiul
marelui stilist, istoric literar și estetician,
Tudor Vianu) a creat un roman complex,
construit pe jurnalele, memoriile și confesiunile directe ale unor personaje, conferind
astfel o imagine vie a destinelor individuale
mult încercate în concasoarele frământărilor
de cele mai multe ori absurde, ale geopoliticii Estului european. Romanul se intitulează
Arhiva trădării și a mâniei și a apărut la Editura Polirom, în anul 2016.
Romanul cuprinde
două părţi: prima, Caietele lui Ozias, publicată
independent în 2004, tot
la Editura Polirom, la care
a adăugat-o pe cea de-a
doua, intitulată Vasiliu, foi
volante,menită să confere
imaginea întregită a unei
societăţi bolnave, în disoluţie morală, aproape fără
putinţă de vindecare.
Cartea lui Ion Vianu
debutează în ritm clasic,
balzacian, parcă urmând
îndeaproape sfaturile
adresate cu generozitate
de marele critic G. Călinescu, scriitorilor
epici apăruţi pe aceste meleaguri: „Prin
anii 1990 …putea fi văzut în București un
om care nu semăna cu nimeni”. E vorba de
centenarul Puiu Ozias, care va deveni naratorul principal al primei părţi a romanului.
Despre el afirmă autorul în Postludiul cărţii:
„Ozias nu este numai un monstru polimorf,
născut din fuziunea unor generaţii; este
un produs al istoriei, este această istorie în
mișcarea ei nepotolită, indecentă ca un dans
erotic, dar cuprinzând în sânul ei nu știu ce
înţelepciune amară, lipsa de iluzii, dar și o
potrivită preţuire a catastrofei.” Prin urmare,
acest personaj este depozitarul istoriei vii,
al notaţiilor cotidiene, dar sârguincioase, pe
caiete vechi, luate în colimator de Muzeul
Literaturii Române, pentru a salva ceva din
memoria acestor locuri. Faptul nu se va
împlini, caietele și bătrânul vor pieri într-un
foc devastator provocat de un alt personaj, la
fel de tragic, dar care s-a refugiat în nebunie,
acţionând în felul său, răzbunător, în această
lume debusolată. Ceea ce va rămâne va fi
cuprins în prima parte a romanului, alături
de confesiunile orale ale personajului, până
la încheierea absurdă a îndelungatei sale
vieţi. Cel care îi va lua viaţa bătrânului și tragicului mărturisitor al veacului, consideră că
Puiu Ozias, în tinereţe, amantul mamei sale,
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i-ar fi pricinuit aceleia moartea. Desigur, este la moarte, comutare a pedepsei prin trădarea
vorba de o iubire profundă, oarbă, femeia celui care i-a acordat încrederea.
Cealaltă parte a romanului îl evidenţiază
îndrăgostindu-se iremediabil de un ins căldicel, senzual și superficial, din ură faţă de pe medicul psihiatru Vladimir Vasiliu, atras
un soţ care nu o aprecia la justa ei valoare. din tinereţe în reţeaua de curieri ai PCR, de
Iar sinuciderea acelei femei se produce din colegul de facultate, Mișu Ionescu, lucrător la
această cauză, explicată de psihiatrul-scrii- Securitate. I se confesează acesta într-o dimitor: „Puţin câte puţin, s-a ridicat în ea o ură neaţă: „…toată noaptea am bătut…” Vladimir
nebună, de moarte împotriva tuturor acelor Vasiliu se căsătorește cu Păuna Manoli, fiica
bărbaţi ai vieţii ei, a falnicilor masculi care fostului ministru plenipotenţiar, Nicholas
se roteau în jurul ei ca niște păuni și dis- Manoli, „mort la timp, în 1946”. Cum aceasta
păreau, cu excepţia fantomaticului soţ, pe vrea să trăiască în străinătate, iar doctorul nu
care îl simţise atât de slab, încât se adaptează ritmului vieţii în libertate, acesta
fugea de el ca de un strigoi…” se întoarce și este exilat la conducerea spiPuiu Ozias nu era nici un mare talului de psihiatrie de dincolo de lume, la
amant, nici un adevărat erou. Răstoaca Melcilor. Aici nu se ocupă de paciEra o simplă fiinţă care a trăit enţi. Vrea să creeze o operă proprie, veșnică în
sub vremi. Și le-a consemnat. proiect, lăsându-și pacienţii în grija sălbatică
Aceste foi volante ale lui și ale a infirmierului Moașașefă. Aici îl întâlnește pe
doctorului Vasiliu care vor nebunul Laban, fiul femeii care s-a sinucis din
constitui întreg romanul devin pricina iubirii pentru „căldicelul” Puiu Ozias.
până la urmă o victorie a vieţii Acesta a rămas orfan, a fost crescut de ţigani,
așa cum este ea, asupra neantu- a devenit ulterior erou al muncii socialiste și
lui cotropitor.
mai apoi a fost denunţat în sfânta tradiţie proÎnainte de cel de-al Doilea letară și a devenit un proscris. El se salvează
Război, Puiu Ozias era un prin boala psihică, va deveni conducătorul
nelipsit al Capșei unde se aduna revoltei pacienţilor spitalului împotriva doc„lumea intelectuală – Barbilian, torului și a infirmierului, revoltă tulburată de
Rosetti, Moisil, Vianu, Ciocu- așa zisa revoluţie română din 1989. Destinele
lescu, Streinu, Lemnaru, cel cu acestor oameni, supravieţuitori ai spitalului
calambururile, Nicu Argintescu, totdeauna de psihiatrie vor fi recuperate de Dan Naidin,
cu o nouă teorie despre orice (estetică, mate- fiul lui Laban, care regăsește România după
matică, politică) – și lumea boierească cu 1989, când se întoarce din străinătate, pentru
numeroasele punţi de legătură: Logoduli, a-și întâlni tatăl.
Îl găseşte pe acesta şi pe cei care i-au oferit
desigur, dar și G. M. Cantacuzino, arhitectul, cu înalta lui siluetă de cal de șah, Antoine adăpost în spaţiul spitalului de nebuni de la
Bibescu, prieten cu Proust și autor dramatic, marginea lumii, care îi părea a fi însăşi ţara
doctorul Ion Cantacuzino, cineastul, fiul unei părăsită pentru un timp.
mari artiste…” Era o lume a spiritului, a creAcestea sunt ideile care susţin un roman
dinţei în viaţă, în valorile
complex, acolo unde perei. Dar avea să intersonajele trăiesc în felul lor
vină nu peste mult timp
dramele istoriei și mai ales
peste ea războiul, invazia
acolo unde totul pare a fi
rusească, utopia asiatică.
luat „á la légère”.
Puiu Ozias va deveni
Imagine narativă comsecretarul ministrului
plexă a ultimului secol
justiţiei sub comunism,
românesc, romanul lui Ion
Radu Buzescu (în figura
Vianu, Arhiva trădării și
căruia îl întrevedem pe
a mâniei prezintă istoria
comunistul intelectual,
trăită a unor locuri, pradă
Lucreţiu Pătrășcanu)
frământărilor geopolitice
și va împărtăși destinu o dată radicale, dar cu
nul acestuia: pușcărie,
o profunzime a revelărilor
torturi fizice și psihice
omenescului de dimensiune universală. Cu acest
inimaginabile, de tradiţie
roman, literatura română
KGB-istă, îmbunătăţite de
sadismul lichelei josnice,
de azi va putea avea acces
autohtone, înzestrată cu o
sigur în concertul valorilor
parte din puterea sălbatică
narative mondiale ale ultiAlexandru Pascu – grafică
milor ani. ■
a regimului, condamnarea

Teatru
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Ion
PARHON

L

Trădarea
ca un personaj maleﬁc

a Teatrul „Ariel” din Râmnicu Vâlcea,
am văzut de curând spectacolul cu
Freud & Bunul Dumnezeu, pe textul
dramaturgului Mircea M. Ionescu, găzduit de
sala mică din Zăvoi a teatrului vâlcean, cu 40
de locuri, care a înregistrat astfel și debutul
actorului Alin Holcă în calitate de regizor, el
fiindu-mi cunoscut însă de pe vremea când
activa pe scena de la „Anton Pann” ori se
remarca împreună cu numeroasa și entuziasta
trupă a Danaidelor, în regia lui Silviu Purcărete. Piesa are un foarte profund și mărturisit
caracter autobiografic, înregistrând tristele
experienţe existenţiale devoalate de autorul-personaj, un jurnalist și scriitor de succes,
provocate de femei care s-au dovedit nedemne
de încrederea și de iubirea lui. Nu numai prima
dintre ele, de care s-a îndrăgostit nebunește,
dar a fost pur și simplu torturat de scandalurile
și de violentele ei derapaje de la bun simţ, dar
mai ales cea de-a doua, de această dată în calitate de soţie, ba chiar și sora acesteia, stareţă
la o mănăstire, capabilă să acopere escapadele
amoroase ale soţiei infidele, devin pentru protagonist personajele semnificative ale trădării,
ca o întrupare obsedantă a Răului ce a pecetluit
existenţa lui atât de frământată. Piesa a mai
fost pusă în scenă la Teatrul „Ioan Slavici” din
Arad, sub forma unui monolog unic, ici și colo
intersectat de imagini video și de scurte pasaje
muzicale cu iz nostalgic.

Pe scena vâlceană, asistăm însă la un spectacol mult mai dinamic și bine elaborat, cu un
decupaj regizoral mai mult decât promiţător
pentru Alin Holcă, student la regie în primul
an de facultate la Cluj-Napoca. Alături de
eroul-narator, acum își fac binișor apariţia pe
scenă și cele două întruchipări feminine ale
trădării din cuplu, ba chiar și alte personaje,

Scenă din spectacolul Freud & Bunul Dumnezeu

printre care o asistentă de spital, doctorul,
sora scriitorului, un portar, acestea din urmă
întrupate convingător pe fundalul unei uși,
aidoma „teatrului de umbre”. Ameninţată
ușor de monotonie ori de senzaţia repetării

Poeme
Middle Blanket
Vânător timid
stă
la umbra poeziei
invadate
de atâtea poame acre –
cuvinte tăvălite
zdrobite
în teascul literaturii second hand
pătură de vocale
și de consoane amețite
în iz de glorie nemuritoare
agățată
de timpul somnambul
al iluziilor –
dinți șterbeziți
aguridă
trohei și iambi
omizi flămânde tocând mărunt

Teatru
Poezie
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frunzele pomului
sugrumat pe eșafodul
orgoliilor
ucise de talente răsărite după ploaia
cu mană cernobâlată
middle blanket
vânător osândit
ca Wilhelm Tell
ochește ținta
cu arbaleta inspirației
întinsă
pe masa timpului finit

În odaia cu orhidee ofilite
În odaia cu orhidee ofilite,
la fereastra prăfuită
de vreme,
tac

unor atitudini, gesturi și reacţii ce-l privesc pe
interpretul naratorului, drama acestui „cavaler
al resemnării” din textul original, unde acesta
își află în final leacul nefericirii tot la mașina
de scris, ilustrând poate o... „terapie prin
teatru”, va sfârși în spectacolul lui Alin Holcă
pe un pat de spital unde, învins de o boală
necruţătoare, de repetatele crize de inimă și
mai ales de rolul malefic al trădărilor, are o
teribilă halucinaţie, confundând-o pe asistenta
înarmată cu o uriașă seringă în mâinile sale
cu nevrednica lui soţie. Aflat sau nu pe placul
autorului, acest glissando în zona spitalului și
a delirului din finalul spectacolului poate fi
asimilat însă și motivat prin belicoasele confruntări ale nefericitului scriitor fie cu prima
iubită, fie cu soţia, de o violenţă ori pe alocuri
de un umor vecin cu grotescul. Este o insolită
îngemănare dintre dramă și comedia amară,
măști aici la fel de potrivite aceluiași destin.
Am apreciat devoţiunea profesională și vitalitatea partiturilor interpretate de Anca Olteanu
(Elada, iubita) și Tatiana Serghi (Ela, soţia),
poate cu unele excese de zel în primul caz, sau
cu preocupări vizibile de a conferi credibilitate
scenică prea numeroaselor apariţii fulgurante
dinspre final, în cel de-al doilea caz, împliniri
actoricești care, împreună cu personajele din
umbră au susţinut în chip benefic izbutinţa
profesională a încă tânărului actor și viitor
regizor Alin Holcă. ■

Marinela
BELU-CAPȘA

și ascult tăcerea
ca Vișniec
lângă ursul Panda
în grădina zoologică din Frankfurt;
tac
și miros tăcerea
strivită de floarea singurătății
culcată
pe floarea de lotus
renăscută
în grădina timpului pierdut.

Roua lacrimilor sfinte
Mâna timpului mă atinge
nemiloasă,
odihnind pleoapa-i
pe umbra nemișcată
a pomului frânt
de greutatea joagărului
nemilos,

străin de țară,
lacom și ucigaș.
Doar vântul
îi mângâie frunza
căzută
în noroiul indiferenței;
în depărtare, o buhă
plânge a moarte.
Cu razele lui,
binecuvântatele,
în fiecare dimineață
Dumnezeu creează lumea
spălând-o
cu roua lacrimilor sfinte,
mângâind-o
și iertând-o
pentru toate păcatele.

Evenimente
culturale

Scrisul Românesc

„Cazul Țuculescu”,
un film documentar despre artă

M

arți, 30 mai a.c., la Muzeul de Artă din Craiova, a avut loc
un eveniment cu totul deosebit: proiecția documentarului
biografic Cazul Țuculescu realizat de o echipă a TVR Craiova
în regia lui Bogdan Cristian Drăgan, ca un omagiu adus la 55
de ani de la dispariția unuia dintre cei mai importanți pictori
romani (27 iulie 1962). Realizatorul filmului este Mirela Giodea,
cunoscută și apreciată jurnalistă la TVR 3 și TVR Craiova, care
a avut susținerea interlocutorilor săi Ion Scurtulescu (nepot al
pictorului), Ştefan Sileanu (actor), pictorii Ariana Nicodim şi
Marin Gherasim şi criticii de artă Erwin Kessler, Magda Cârneci și Cătălin Davidescu. De fapt la Muzeul de Artă din Craiova
s-au desfășurat, în cea mai mare parte, filmările pentru realizarea
acestui proiect care aduce clarificări și date noi în cunoașterea
operei lui Ion Țuculescu în anii ’60, primul
moment fiind marea
expoziţie retrospectivă
Ţuculescu deschisă la
Sala Dalles din Bucureşti în 1965. Muzeul
de Artă craiovean este
și deţinătorul celei mai
importante colecţii de
lucrări ale artistului
donate de doctor Maria
Țuculescu, soția acestuia, căreia craiovenii
trebuie să-i rămână
recunoscători. ■ Red.
Ion Țuculescu – Autoportret

keanos

Revista Dilema Veche (Nr. 694/2017)
ne propune un dosar privitor la examene
și educație, unde putem lectura fragmente
memorialistice și anecdotice, eseuri, articole semnate de Cristian Lupșa,
Andrei Crăciun, Ana Chirițoiu,
Luminița Corneanu, Mircea
Vasilescu, Augustin Cupșa etc.
Articolul semnat de Andrei Pleșu
– Chipuri uitate ale islamului
aduce în discuție diferitele tipuri
de terorism și motivațiile acestora, argumentând că „terorismul
există și în afara fanatismului
islamic”, dar că acesta din urmă a
devenit un „model funest”, astfel
încât salvarea ar trebui să provină din interiorul acestei religii, „dinlăuntrul lumii islamice”.
Despre impactul știrilor asupra populației scrie
Sever Voinescu în articolul Inteligenții, în timp
ce raporturile dintre credință și filosofie sunt
evidențiate de Anca Manolescu, sub titlul O
comună uimire. Revista ne mai propune în
acest număr și câteva ample și incitante interviuri între care cel realizat de Radu Sergiu Ruba
cu eseistul Constantin Zaharia, care se axează
asupra personalității și operei lui Emil Cioran,
pe care acesta l-a și cunoscut personal în 1991.

Î
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Titu Georgescu,
un om, un istoric, un destin

n data 14 iunie a.c., Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţi din Craiova,
Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, al
Academiei Române, şi Forumul Cultural al Râmnicului au organizat o manifestare dedicată prof. univ. dr. doc. Titu Georgescu, fost rector al Universității
din Craiova în perioada 1971-1974, ocazie cu care a fost lansat și volumul
Un om, un istoric, un destin. Omagiu profesorului Titu Georgescu, alcătuit și
îngrijit de Ileana Georgescu și Gheorghe Dumitrașcu. Manifestarea s-a înscris
în șirul de evenimente prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la înființarea
Universității craiovene.
Intelectual de subtilitate și rafinament, cu
o pregătire temeinică (în 1966-’67 a studiat la
Sorbona), cercetător științific cu o activitate
laborioasă, urcând toate treptele academice
până la cea de profesor universitar doctor
docent, deținând funcții în cel mai înalt rang în
domeniul învățământului și cercetării, rector al
Universității din Craiova, director al Centrului de Științe Sociale din Craiova al Academiei
Române, prorector al Universității din București, Titu Georgescu este autorul a peste 35 de
volume și câteva sute de studii și articole apărute
în presa de specialitate din țară și din străinătate.
Au vorbit despre rectorul Titu Georgescu: Nicolae Panea, Cezar Avram,
Sorin Damean, Gheorghe Dumitrașcu, Petre Gigea, Florea Firan, Emil
Boroghină, Dinică Ciobotea și Constanţiu Dinulescu, care a fost și moderatorul manifestării. În finalul manifestării profesoara Ileana Georgescu,
soția rectorului omagiat, a făcut unele confesiuni din viața și activitatea
profesorului Titu Georgescu și a înmânat celor prezenți volumul pe care
cu dragoste și pasiune l-a îngrijit. ■
Red.

Un al doilea interviu este realizat de Ana-Maria
Sîrghi, cu pictorul Ștefan Câlția, abordând o
multitudine de subiecte, de la frumusețea unor
obiecte banale, până la scopul artei și definirea acesteia, despre care pictorul declară: „De
fapt, arta asta e: deschiderea unei ferestre către
o lume în care intri și vezi dacă poți sau nu
să mergi prin ea”. La rubrica dedicată artelor
vom întâlni nume precum Ancuța
Proca, prezentând ultimul film al
lui Pablo Larraín, Neruda, sau Paul
Breazu și Oana Stoica. Cu titlul
Punk, pulp, prozac, Marius Chivu
realizează o cronică a volumului
semnat de Alex Tocilescu, Imperiul pisicilor, în timp ce Alexander
Baumargten scrie un
eseu despre romanul
lui Andrei Cornea –
Lanțul de aur.
Revista Luceafărul (Nr. 4/
2017) se deschide cu un editorial
semnat de Dan Cristea, ce vizează
Actualitatea lui Maiorescu, urmat
de o cronică semnată de același
autor pe marginea antologiei de
versuri a lui Ion Mureșan – Iluminarea marilor construcții. Alex.
Ștefănescu este autorul articolului intitulat Adevărata identitate literară a lui Ioan T.
Morar, ce ne propune și o analiză amplă a
romanului Lindenfeld, precum și o incursiune

în viața și opera scriitorului. Despre volumul publicat de Răzvan Voncu, Arhitectura
memoriei. Studii de istorie literară clasică și
contemporană scriu Andrea Hedeș și Horia
Gârbea, acesta din urmă opinând că volumul
este „plin de informație livrată simplu și elegant”. Vom regăsi între paginile revistei o serie
de articole dedicate lui Maiorescu și criticii
sale, dintre care menționăm: Adrian Lesenciuc
– Critica literară, între adevărurile culturii și
cele ale generațiilor. O lecție junimistă uitată;
Angelo Mitchievici – Maiorescu și anti-maiorescu: radiografia unei confruntări. Ancheta
acestui număr urmărește să creioneze unele
răspunsuri privind personajul feminin favorit;
printre respondenți se numără Radu Voinescu,
Marian Drăghici, Lucian Vasiliu,
Iacob Florea etc. Dan Stanca realizează o cronică a celui mai nou
roman publicat de Doina Ruști,
intitulat Mâța Vinerii, în articolul Lumea pe dos, în timp ce Ioan
Groșan scrie un articol despre
poezia Magdei Cârneci. Despre
romanul lui Alain de Botton, Ce
se întâmplă în iubire, scrie Laura
Botușan, afirmând despre volum
că „interesant este modul în care
îmbină Botton firul epic cu terminologia psihanalitică, invitând cititorul la introspecția
propriilor trăiri și experiențe de viață”. ■
Red.

24

Nr. 7 (167) ♦ iulie 2017

Scrisul Românesc

Atelier de artist
Lucian-Florin ROGNEANU

Î

Alexandru Pascu –
Profesorul și Artistul

n data de 20 iunie 2017, Muzeul de Artă
Craiova a avut plăcerea să-l sărbătorească
pe unul dintre cei mai iubiți profesori și
artiști plastici din Craiova. Cu o activitate
îndelungată, de peste 35 de ani petrecuți la
catedră, dar și în fața șevaletului, cu numeroase expoziții personale și participări

colective, Alexandru Pascu și-a sărbătorit
cei 80 de ani alături de colegii de generație
și de foștii elevi, care au ținut să-i fie alături
la vernisajul expoziției retrospective, în semn
de prietenie și apreciere. Lucrările expuse
în sălile muzeului sunt doar câteva dintre
lucrările reprezentative pentru drumul său
plastic început în urmă cu 52 de ani tot la
Muzeul de Artă din Craiova unde a debutat
în cadrul Salonului de Toamnă. Așadar, vom

Piața centrală din Craiova veche

începe În curte (una din primele lucrări executate în ulei) și vom sfârși în atelier, în fața
unui Autoportret (una din lucrările recente
ce surprinde extrem de bine atmosfera de
lucru zilnică a artistului Alexandru Pascu).
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Una dintre principalele calități artistice,
după părerea mea, este acea sinceritate debordantă, afișată în fața subiectului și modul
„curat” de a trata compoziția, renunțând la
numeroasele trucuri și artificii specifice meseriei, în favoarea spontaneității și gingășiei
imaginii surprinse. Această manieră specifică
este dată în primul rând de modul în
care își conturează formele, cu grija
tipică unui profesor dedicat.
Privind naturile statice ne dăm
seama ușor că acele obiecte simple pe
care le întâlnim mereu nu sunt altceva
decât lucruri dragi de care artistul
este atașat în primul rând emoțional
și nu sunt obiecte pe care le colecționează din rațiuni estetice.
Această apropiere emoțională
de subiect este tipică pentru
compozițiile sale, plasându-se
în categoria artiștilor ce acționează preponderent subiectiv
și emoțional, eliminând acele
rigori ce ar putea afecta viziunea sa interioară asupra subiectului.
Astfel, fiecare obiect, fiecare căsuță,
fiecare colț de peisaj capătă rol de
personaj, împrumutând atitudini
umane specifice stării de spirit a
artistului. Așa se face că, de cele mai
multe ori, căsuțele sunt surprinse
„zgribulite” și „ghemuite”, sprijinindu-se
una de alta, copacii sunt „puși pe fugă, care
încotro”, de multe ori stând de strajă în fața
casei, florile sunt mândre și tăcute,
iar mașinile par aranjate, pregătite
de un joc tipic copilăriei. În toate
acestea se reflectă de fapt spiritul
profesorului și apropierea lui față
de copii, pe care i-a avut în preajmă
pe tot parcursul vieții. În general
preferă o pensulație măruntă, pe
formă, ușor vibrată ce conferă
compoziției dinamism, într-o gamă
cromatică „vie”.
Poate lucrul cel mai important
este însă faptul că toți elevii săi au
plecat la drum de lângă profesorul
lor cu acea dragoste pentru arta
plastică ce i-a făcut mai târziu,
chiar dacă nu toți au devenit artiști, să aibă
în suflet acel bun gust estetic și acel simț al
aprecierii valorii plastice. Tocmai această
apropiere constantă față de elevii săi l-au
făcut pe Alexandru Pascu să-și păstreze
ISSN 1583–9125

Alexandru Pascu – Autoportret

de-a lungul vieții acea atitudine sinceră în
fața subiectului și să promoveze în lucrările
sale acea curiozitate specifică copilului ce își
imaginează întreg universul cuprins în lucrurile cele mai banale.

Cai în lanul de rapiță

Ne bucurăm că i-am putut fi alături la
această frumoasă aniversare și sperăm să-i
fim alături și la alte întâmplări artistice ce vor
urma. La mulți ani omului, artistului, profesorului Alexandru Pascu! ■
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