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Cătălin Bălescu – Studiu pentru manierism

O

Magda Isanos
o poetă profundă

privire retrospectivă asupra
literaturii postbelice românești readuce în prim-plan
una dintre cele mai sensibile și
profunde poete – Magda Isanos.
Cu un destin dramatic determinat
de o boală care a chinuit-o până
la dispariția ei la numai 28 de ani,
Magda Isanos va fi încă de la început
o speranță a noii generații de scriitori și se va impune ca una dintre
cele mai originale voci feminine din
lirica românească „reconfigurând și
generând o nouă direcție în poezia
următoarelor decenii”.
Critica literară îi remarca talenDorind să își definească demersul creator, Cătălin Bălescu a tul viguros, căruia destinul advers i-a
întrezărit „manierismul ca stare”. Cristian-Robert Velescu grăbit maturizarea. Magda Isanos a
dovedit de la început disponibilități de poetă mare. Niciuna dintre
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psihiatri care se refugiaseră în timpul
Primului Război Mondial și lucrau la
spitalul din Costugeni, lângă Chișinău. O perioadă au profesat alături
de C. I. Parhon la Spitalul Socola.
După bunica din partea tatălui,
Magda Isanos avea o veche proveniență grecească. Școala primară o
urmează în așezământul din perimetrul Spitalului Costugeni, apoi Liceul
Eparhial de fete din Chișinău unde,
la 14 ani, debutează în revista școlară
„Licurici” (nr. 2/1932) cu poeziile Aș
vrea un basm și Primăvara, urmate
în alt număr de poemul Gelozie. Un
an mai târziu, când ia ființă în cadrul
liceului Societatea culturală „Iulia
Hasdeu”, Magda Isanos se situează
în fruntea unui comitet care pune
bazele editării revistei „Ghiocei”
în care publică două proze scurte,
Creionări și Inseparabile, și poezia
Macii. Este pasionată de literatură
și filosofie, participă la concursurile organizate anual de Societatea
„Tinerimea română” și este premiată
pentru o lucrare privind drepturile
femeilor, iar mai târziu ține o conferință cu tema Femeia în literatura
română.
Continuare în p. 3
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Unitate prin diversitate
Craiova, octombrie 2018
Într-un timp când în multe părți ale lumii se manifestă mișcări separatiste și curente politice populiste, recursul la unitate
prin diversitate poate fi o abordare sănătoasă și o încercare
de salvare a complexității civilizației noastre. Globalizarea,
multiculturalismul și organismele internaționale au devenit
indezirabile pentru adepții izolaționismului și destrămării, sub
pretextul salvării specificității ori protejării valorilor naționale.
În esență, forța unei națiuni stă tocmai în asimilarea diferențelor.
În anul când sărbătorim Centenarul Marii Uniri, Revista
Scrisul Românesc propune ca temă a Colocviilor sale, organizate în luna octombrie, Unitate prin diversitate, prilej de a
discuta unitatea și bogăția culturii române ca rezultat al diversității valorilor sale etnice ori din afara granițelor care i-au dat
vigoare și prospețime, îmbogățind patrimoniul universal.

Triplă lansare de carte

R

ecent Scrisul Românesc a bucurat cititorii prezenți într-un
număr neobișnuit de mare în sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman“ din Craiova cu lansarea
a trei cărți din domenii și genuri literare diferite semnate de Adrian
Cioroianu, istoric, ambasador al României la UNESCO, Carmen
Firan și Adrian Sângeorzan, scriitori români stabiliți în New York.
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Magda Isanos – o poetă profundă

ncepând cu 1934, Magda Isanos devine
studentă a Facultății de Drept și Filosofie,
Universitatea din Iași (inițial se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie, pe care o urmează
în paralel cu Facultatea de Drept, dar renunță
în favoarea acesteia) și frecventează cercurile
studențești de stânga, alăturându-se mișcării
democratice din Moldova. După absolvirea
facultății începe să practice avocatura devenind stagiară a Baroului de Iași de unde după
câțiva ani se retrage din motive de sănătate.
În 1935 se căsătorește cu Lev Panteleev, care
studiase limbile clasice și scria poezii, dar după
un an căsătoria se desface prin consens.
Eusebiu Camilar, scriitor cunoscut și prin
publicarea unor plachete de versuri, Chemarea
apelor și Nocturne, vine de la Suceava la Iași
unde o întâlnește pe poetă și în martie 1939
se căsătoresc. Vor avea o fiică, pe Elisabeta
Isanos-Camilar, care va fi crescută de bunicii materni și va deveni scriitoare publicând
versuri, proză, eseuri, între care În căutarea
Magdei Isanos, eseu biografic. Traducătoare
în și din limba franceză în română, Elisabeta
publică în 1996 volumul Poezii/Poésies – ediție
bilingvă română-franceză. La 11 ianuarie 2018
încetează din viață.
Cu Eusebiu Camilar, Magda Isanos dramatizează Crăișorul, de Liviu Rebreanu, sub
titlul Focurile publicat și premiat de Fundațiile
pentru Literatură și Artă, și traduc, din limba
rusă, Minunata istorie a lui Nastratin Hogea de
Leonid Goloviev (1945).
În iunie 1940, din cauza ocupației trupelor
sovietice, poeta se mută cu familia la București
unde se stabilesc definitiv. Războiul și perspectiva morții (suferind de o boală de cord) vor fi
temele predilecte ale poeziei sale din această
perioadă. Își trăiește destinul cu înțelegere și
măreție: „Uneori, în diminețile clare,/ mă uit
drept în soare râzând/ și nu pot crede c-am să
mor în curând;/ viața mea sună înalt, fără-ntristare.// Cred în ea, cred în numele ei/ și-n
culorile anotimpului meu,/ zveltă ca mestecenii, mereu,/ să freamăt aș vrea în soarele-acesta
dintâi.” (În diminețile clare). Epuizată de
boală, Magda Isanos încetează din viață la 17
noiembrie 1944 în locuința părinților săi din
București (strada Popa Nan, nr. 49).
Încă din perioada studenției, Magda
Isanos începe să colaboreze la revistele „Cuget
moldovenesc”, „Pagini basarabene”, „Viața Basarabiei”, „Adevărul literar și
artistic”, „Revista Fundațiilor”, „Viața Românească”,
„Vremea”, „Orizont”, „Cetatea Moldovei”, dar mai
ales la „Însemnări ieșene”,
condusă de M. Sadoveanu,
frecventând cu regularitate
cercul literar al publicației
unde îi apar 25 de poezii,
între care Dragostea mea,
Învrăjbire, La marginea

cimitirului, Calul de la birja
de noapte, Lacul, Blestem,
Capricii, Logodnă de primăvară, Vis vegetal, Ziua mea
netrăită etc., din care numai
câteva au fost incluse de
autoare în volumele pregătite
pentru tipar. În suplimentul ziarului „Iașul” (2 mai
1938) publică și un comentariu interesant la proaspătul
roman al lui G. Călinescu –
Enigma Otiliei. Gazeta ieșeană „Lumea”, în nr.
din 29 decembrie 1937, anunța „un nou talent
în plină ascensiune, poetă a preocupărilor
transcendentale, redate în versuri de o temeritate care depășește feminismul” și îi vedea un
viitor promițător. În 1938, împreună cu Ion
Frunzetti, Laurențiu Fulga, George Petcu și alți
tineri, fondează „Gruparea scriitorilor tineri”.
Colaborează cu poezii la „Jurnalul literar”,
condus de G. Călinescu, (Dimineața, Rugăciune, Ziua mea netrăită, Noapte, În cimitir,
Amurg) și cu o serie de comentarii critice și
recenzii (Vulpea, de Mary Webb, Cartea cu
amintiri, de Marcu Beza etc.). Participă la
ședințele Societății Noua Junime, înființată tot
din inițiativa lui G. Călinescu, unde citește din
creația sa. În „Vremea”, numărul din iulie 1942,
Pompiliu Constantinescu scria: „… Feminitate și poezie a fiziologiei, iată nota personală
a poemelor d-nei Magda Isanos…”. Într-o
recenzie la vol. Poezii, revista „Cetatea Moldovei” semnala „poezia nouă a Magdei Isanos,
prima poetă modernistă în adevărata accepție
a cuvântului pecetluit de inedit și originalitate”.
Al. Piru, care a cunoscut-o pe poetă când era
studentă la Iași și au făcut ucenicie comună la
suplimentul ziarului „Iașul” și „Jurnalul literar”, la apariția vol. Cântarea munților scria
în „Tinerețea” (nr. 20/18 nov. 1945): „Magda
Isanos era una din puținele nădejdi literare ale
bătrânei cetăți moldovene, poate chiar singura,
într-o puzderie de barzi decadenți și meschini”.
În timpul vieții, Magda Isanos a publicat
doar o plachetă de Poezii, apărută sub îngrijirea lui Eusebiu Camilar, la Institutul de Arte
Grafice din Iași, în 1943. Opera ei postumă
cuprinde volumele de versuri: Cântarea munților. Poeme (Ministerul Artelor, București,
1945); Țara luminii. Versuri (Fundația pentru
Literatură și Artă, 1946); Poezii. Culegere, cu
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o prezentare de Camil Baltazar (Casa Școalelor, 1947);
Versuri, cu un Cuvânt înainte de Veronica Porumbacu
(ESPLA, 1955); Versuri. Ediție
îngrijită și prefațată de Marin
Bucur, Ilustrațiile și coperta
de Mihu Vulcănescu (EPL,
1964); Poezii. Antologie, postfață și bibliografie de Magda
Ursache (Ed. Minerva, 1974);
Cântarea munților. Versuri,
Proză și Publicistică, ediție și
tabel cronologic de Margareta
Husar. Prefață de Constantin
Ciopraga (Ed. Minerva, Biblioteca pentru toți, 1988); Confesiuni lirice. Ediție
îngrijită și Cuvânt înainte de Vasile Badiu (Ed.
Literatura artistică, Chișinău, 1989), cuprinzând selecții din creația poetică, schițe literare
și articole publicistice.
Postum i-au apărut în presa culturală și
câteva proze scurte – Naiada („Cronica”, nr.
8/1073), Domnișoara Vanda, Toto și Omul cu
cizme roșii („Manuscriptum”, nr. 3/1974), toate
au drept cadru „ambianța de mic oraș” în care
„fiecare știe totul despre celălalt”, populate cu
personaje ciudate care continuă dintr-o proză
în alta. Traduceri din poeziile Magdei Isanos au
apărut în limbile engleză, franceză, germană,
portugheză, maghiară.
Întreaga poezie a Magdei Isanos stă sub
semnul spaimei că în viața-i scurtă nu va apuca
să spună tot ce are de spus. Adeseori privește
moartea cu revoltă tragică – „Mă părăsești,
viață…/ Lumina fuge. Unde-s minunile?/ Nu
pot muri ca sălbătăciunile,/ În resemnare și
pace” (Poemul femeii care iubea primăvara), –
alteori cu seninătate: „Zâne de rouă/ mă rog
vouă,/ să mă primiţi/ în pajiştea unde dormiţi./
Drept lumânare, aş vrea o floare./ Drept rugăciuni şi tropare,/ vântul să bată, iarba s-aplece
mai tare.// Voi, zâne bune,/ zvârliţi-mi un
brâu,/ să se facă râu/ şi să sune.// Apoi, sub
torentul spumos,/ îngropaţi-mă jos,/ s-aud
prin piatră,/ ca şi cum aş sta lângă vatră,/
poveştile-acestui ţinut luminos...// Aşa mă
rog vouă,/ zâne de rouă,/ să mă dezmierde/
şi-n moarte/ zarea pământului verde.” (Zâne
de rouă). Meditația poetei în fața morții este
privită ca măreție a veșnicei deveniri: „Dar mai
bine s-ascult./ Oare n-am fost și eu un arbore
mai demult?/ Și astăzi nu-s tot materie?/ Forme
pieritoare, vise puzderie,/ de unde veniți?/
Laudă, oricum, laudă ție,/ natură și forță vie,/
mamă care ne legeni pe jumătate-adormiți.”
(Imnuri pentru pământ).
Voce unică în lirica românească, modernă și esoterică,
Magda Isanos a fost și o conștiință a timpului său, preocupată
de feminism și umanitate, o
personalitate puternică și în același timp discretă, asemănătoare
oarecum Sylviei Plath, un talent
genuin care a marcat poezia
română prin prospețime, profunzime și grație. ■
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Î

n analizarea comunismului s-au făcut pași
importanţi, cu frisonanta anchetă statistică
la bază și prin rostirea unui verdict irevocabil, ce se anunţa, oricum, evident: crimă,
teroare, dezumanizare (de consultat, neapărat,
înfricoșătoarea Carte neagră a comunismului,
publicată în Franța, în 1997, iar la noi un an
mai târziu). Dacă, însă, avem astăzi destule
rapoarte, cu arsenalele reunite ale multor discipline, asupra acestui derapaj uman major,
nu același lucru se poate afirma în legătură cu
explorările în amontele fenomenului. Momentul Lenin este un reper masiv pe un traseu plin
de ispite și de întrebări care par să caracterizeze
comportamentul nostru, în genere. Căci nu e
om să nu-și fi pus problema ameliorării
stării de fapt la un moment dat (despre
acţiunea perfidă a unor elanuri umanitariste, despre eterna voinţă de mai bine
și mlaștina unde se poate înfunda ea a
vorbit, printre cei mai autorizați, Alain
Besançon, în Originile intelectuale ale
leninismului).
Subiectul nostru e pasibil de a
stârni o iritare cu mari exclamaţii:
marxism-leninismul, cu uriașa sa influenţă, vizibilă și azi, capabil să creeze
majorităţi, și încă violente, a fost emanat
de un ins singur, mai degrabă slab,
resentimentar, de precară cultură, un
banal paranoid, după psihologia epocii
sale, un om care cu greu ar suporta
etichetarea drept personalitate. Cum e
posibil acest lucru? Prin acţiunea conjugată a
mai multor factori, răspunde Besançon, care
lărgesc „fisura” deschisă în spiritul unui om,
un cadavru de care poporul său, și nu numai,
nu se poate debarasa fără să se anuleze pe sine.
„Acest cadavru este public – explică analistul.
El este în Mausoleul pe care puterea i l-a ridicat
când a înţeles că nu-l poate înhuma. Din acel
moment, o coadă mai lungă decât a fost vreodată procesiunea de Paști în Rusia ortodoxă
se întinde în faţa intrării. Bărbaţi, femei, copii
pătrund în acest mormânt plin pentru a privi
trupul – sau manechinul de ceară care l-a înlocuit poate – din care a evadat sufletul ideologic
ce i-a luat în posesiune.”
Discutăm nu despre demitizarea lui Lenin,
a cărui figură se simte foarte bine în Rusia de
azi, ci despre o necesară, credem noi, deconstruire a unor prejudecăţi persistente, cu atât
mai jenante. Prima dintre ele rezidă în a considera marxism-leninismul o filosofie. Firesc ar
fi să discutăm în jurul unei ideologii, ca succedaneu al gnozei, și prin urmare să ne situăm
epistemologic în zona istoriei religiilor, nu în
istoria filosofiei. Practic, ideologia, cu pretenţia
ei maniacală de a avea mereu dreptate, reprezintă direcţia gnostică de gândire în prezenţa
știinţei moderne. Ea nu este altceva decât un
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Să ne reamintim de originea
elanurilor umanitariste
sistem de interpretare ce permite justificarea
unei situaţii sociale, ca și perpetuarea puterii
ce o gerează. Complicaţii apar atunci când
sesizăm vocaţia suprainterpretării alegorice,
într-o linie maniheistă, care, aplicată suficient,
duce la schisme sociale, sau, pe înţelesul unor
doctrinari, la „lupta de clasă”.
O altă prejudecată gravă consistă în a-l vedea
pe Hegel vinovat de folosirea abuzivă, chiar
teroristă a dialecticii, termen care a făcut, distorsionat, o carieră fulminantă. Atare logică l-ar
scoate culpabil, de pildă, și pe Nietzsche în raport
cu nazismul. Există o mare diferenţă de calitate
umană între părintele Fenomenologiei spiritului
și urmașii săi obsedaţi de cele „practice”.

Studiu pentru manierism, de Cătălin Bălescu

Tot din categoria prejudecăţilor face parte și
tratarea nefericirii Rusiei ca o aglutinare de abisalităţi, aparentă povară metafizică ce ascunde,
de fapt, un complex de superioritate. Niciun
suflet nu este profund ca acela slav, și nici mai
credincios. Romanele lui Dostoievski – visceral
antioccidental și utopizant creștin slavofil care
detesta dreptul, proprietatea, banii, celebrând
iubirea – sunt poate cel mai bun exemplu aici,
începând cu Însemnări din subterană, care se
constituie într-un răspuns dat lui Cernîșevski,
perceput ca mare înnoitor al sorţii omului prin
Ce-i de făcut?. Acest op a funcţionat ca manual
necontestat al revoluţionarului, eroul său, Rahmetov, fiind perceput ca „sfântul”, modelul
existenţial al lui Plehanov, al lui Lenin, al bolșevicilor. Avem de-a face cu nașterea omului
nou, pe care l-au exaltat și l-au exportat sovietele. De altfel, Cernîșevski i-a dat romanului
la care ţinea atât de mult subtitlul Schiţă despre
oamenii noi. Revoluţionarul este prefigurat în
această perioadă, iar Dostoievski va contribui
serios la încărcarea lui cu sens și cu prestigiu,
prin întreţinerea unei confuzii între un extremism creștin și extremismul revoluţionar.
Omul nou se arată, prin urmare, înzestrat
iraţional de Dostoievski și precar intelectualicește de Lenin, gata să fie fanatic, să răstoarne

orice, să distrugă totul, începând cu cel mai
mare dușman al bolșevismului, și anume societatea civilă. Starea naturală a acestei specii e
anarhică, comportamentul ei imprevizibil, cu
predispoziţie pentru canibalism, și, în orice
caz, spre dispreţuirea valorii numite, îndeobște,
viaţa individului. Nu ar fi exclus ca mult-discutatul „mister al eului leninian” să se identifice
cu o banală predispoziţie criminală în sensul
nimicirii celor ce semănau îndoiala în sistem.
Dar nu obligatoriu în spaţiul rusesc sunt
căutate cauzele comunismului. Ideologia are
două cicluri anterioare, ambele vestice, care
trebuiau consumate pentru a fi fost preluate de Est. Astfel, ciclul francez indică ceea
ce se întâmplă la confluenţa a două
fenomene cât se poate de importante
pentru configurarea oricărei mentalităţi: nașterea știinţei moderne și criza
religiei. Reţinem că, pe fondul debandadei spirituale rezultate, iacobinii ar
putea fi văzuţi ca un embrion a ceea ce
va fi, mai târziu, Partidul – bolșevismul,
cu Lenin în frunte, îi stima maximal.
Propensiunea teroristă este de la sine
înţeleasă și lăudată de actualul „cadavru” din Mausoleu. Exterminarea apare
atunci drept o soluţie, drept Soluţia, și
justificarea ei ideologică atestă o claritate motivaţională indeniabilă: nu sunt
eliminaţi oameni, ci „monștri”, „tâlhari”,
„dușmani ai poporului”. O vorbă circulantă în acea perioadă de asemenea nu
permite dubiul: „Este vorba mai puţin de a-i
pedepsi, cât de a-i nimici”.
Oricum am da-o, îmi pare că ideile umanitariste aplicate din 1917 încoace se situează
în Imperiul falsului (Ronald Reagan, artizan
esențial al Căderii Zidului Berlinului, folosea expresia Imperiul răului în legătură cu
URSS, ceea ce îi criza teribil pe toți socialiștii). Ideea de generozitate, nex al proiectelor
comuniste, nu-și mai află locul nicăieri în
dezvoltările sociale ulterioare, indiferent de
continent. A fost și a rămas un mit, bun de
livrat maselor, în general celor cu lacune în
educaţie. Însă cel mai grav lucru ni se pare
persistența unui adagiu, auzit, vai!, cam
zilnic, cum că „generosul” comunism ar avea
esenţă bună, doar că punerea în practică l-a
compromis. Discuția se reduce, încă o dată,
dacă nu mă înșel, tot la nivelul de educație
al unei nații. Aici lucrurile sunt ameliorabile,
cu o necesară bună-credință a guvernanților.
Ce vedem, însă, ca o misterioasă fatalitate,
e cecitatea celor cu studii, care își iau opiumul utopismelor violente din lecturi făcute
în registrul fanatismului, mai precis în siajul
ideii că a vorbi lozincard și a stigmatiza o singură oroare recentă (nazismul) te face drept,
politically correct, adică infailibil. ■
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Cu moartea nu e de glumit

T

otuși, ceva-ceva uman se află și în
structura anatomo-psihologică a
Morţii, fiindcă, aflată în Turbinca
lui Ivan, a fost, la un moment dat, cuprinsă
de suferinţe, necunoscute de ea până atunci,
suferinţe care păreau să întreacă marja de
suportabilitate a făpturilor omenești! Ea a
început să se smiorcăie, chiar să plângă în
interiorul ei psihic – fiindcă ne este greu să
vedem moartea lăcrimând, cu ochii plini de o
tristeţe apoasă!... Dă din coate, cumva, teatral,
ca să i se vadă chinurile poate chiar de Dumnezeu, înjurând, firește, turbinca rusnacului?...
Și dând vina nu, neapărat, pe o forţă divină, nu,
ci pe vodca îngurgitată de un rusnac pensionat din armată!... Afurisitul, nu mai avea arme
de foc, să-și poată distruge inamicii, așa că a
apelat la nenorocita sa de turbincă!... Moartea
nu știa de unde căpătase turbinca o energie
supraomenească, sau mai bine spus, nu voia să
se știe că-l suspecta, în această afacere, dintre
viaţă și moarte, chiar pe Tătânele Ceresc!
Iisus, pe cruce, își iertase schingiuitorii – că
așa era el făcut, să ierte păcatele păcătoșilor!
– dar nu uitase să-l întrebe pe Dumnezeu,
cuprins de fiorul rece al morţii... „Doamne,
Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?! Așa
că Iisus moare ca un om, plângând, văitându-se
ca un om năpăstuit de moarte!... În faţa morţii
nici Iisus Cristos n-a putut să nu-și dovedească
– om fiind și el! – tulburarea adusă de ultima
Sa zi de pe pământ, înainte de a ucide, chiar
el, moartea!... Așa că răstignirea lui Iisus pe
cruce nu se deosebește cu nimic de moartea
unui om răstignit pe cruce! Suferinţa sa este
omenească! Nici măcar o vorbă de ură sfântă
împotriva răstignitorilor săi! Și nici măcar nu
s-a atins de ei cu un cuvânt, care să-i ducă spre
o soartă mișelească! Sau, măcar, să le grăbească
zilele și nopţile de pe pământ, scoţându-le din
balamale!
Ei, acum... Să trecem la Ivan Turbincă...
Privită mai din apropiere, moartea părea
o făptură banală, astfel că puteai să n-o bagi
în seamă, sau s-o bagi în ce se bagă, de obicei,
persoanele ce merită trimise în spaţiul din
care apar pe pământ! Moartea părea, deci, mai
degrabă, aparţinând realităţii și nu irealităţii!
Dar când o cunoșteai mai bine – uneori, din
păcate, personal – ea nu mai putea să apară
drept o adevărată femeie, și nici măcar o
fantasmă, o irealitate! Ea devenea reală prin
puterea de a trimite pe oricine într-un alt orizont! Și devenea ireală, în același timp, pentru
că, de fapt, feminismul nu este chiar ucigător,
mai are și alte calităţi aducătoare de bucurii.
Dar, trăind atâţia ani în armata rusă, Ivan
putea să vadă, cu ochii săi personali, ceea ce
toţi soldaţii din lume vedeau: moartea, trăind!
Activând! Muncind cu elan, împlinindu-și,
uneori, peste plan, doleanţele!...

Deci moartea putea să îmbucheze mai multe
energii și calităţi, chiar contradictorii, precum
o suprarealitate pe două picioare, cu faţa cam
băbită!... Oricum, parcă de la începutul lumii, de
pe vremea întâiului om născut pe pământ, deci
în afara paradisului, de unde se trăgeau părinţii
săi, Adam și Eva, de atunci moartea se străduise
să-și consolideze un mit personal! Și reușise! Ea
putea să stropșească scânteia divină a vieţii! Era
imposibil ca Ivan, un simplu ostaș lăsat la vatră,
să poată – acum nemaiavând nici vreo sabie,
ori vreo pușcă la îndemână! – să-i pună capăt
orgoliului morţii, de a băga în pământ pe cine-i
ieșea în cale, pe cărare! O, dar Ivan ducea în
spinare o armă ce părea o simplă turbincă! Ori

Putti de Cătălin Bălescu

turbinca, după întâlnirea dintre Ivan și Dumnezeu, devenise o armă divină, invincibilă! Așa
că Ivan s-a folosit cu grăbire de această armă pe
care moartea nu dădea nici două carboave! Ivan
îi dăduse, unui bătrân cerșetor, o carboavă – și
bătrânul îl răsplătise cu o armă teribilă – vidul
din turbincă, în care putea pune în arest orice
răutate, mârșăvie, sau gunoi!...
Diavolii, cu care se întâlnise Ivan, erau niște
personalităţi cheflii, cu care puteai să-ţi petreci
zilele în bucurii!... Ivan a tras un chef cu ei,
mișto, de care i s-a dus buhul ca de popă tuns!
Chiar Dumnezeu a repetat această sintagmă,
pe care o auzise!... Da, i-o reprodusese, chiar
în faţă, lui Ivan... Că i s-a dus vestea ca de un
popă tuns!
Asta înseamnă și altceva: că popii – unii,
desigur! – de atâta fericire lumească, începuseră să se tundă, sau să fie tunși, ca să pară,
cumva, mai independenţi de ideile creștine,
restrictive, mai ales în privinţa ghiuleaiului cu
vodcă și, firește, cu fete și femei deochiate!?...
Popii tunși, vasăzică, își duceau viaţa eliberaţi
de niscaiva constrângeri!? Chiar viaţa sexuală, plenară, extatică, nu era un păcat, fiindcă
uneori ducea... la Creaţie!... Adică la aducerea
pe lume a unor prunci legali, sau a unor copii
din flori!... Urmele acestei Creaţii – erau, până
la urmă, urmele divine pe care le lăsau popii
pe pământ!?...
Dar, ca să fim drepţi, trebuie să spunem că,
nu de puţine ori, momentele de dezechilibru ale
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moralei sunt puse și în cârca preoţilor... Chiar
afirmaţia lui Dumnezeu că... Ivan semăna, la
cheful din iad, cu un popă tuns, arată că numai
un popă tuns putea să-și petreacă zilele, în
iad, alături de niște diavoli?!... Deci Dumnezeu cunoștea această cestiune – despre popi și
draci – înainte de a-l întâlni pe Ivan!
Dumnezeu, fiind nevăzut de oameni, parcă
nu putea fi ceva anormal, cât timp era Tătânele
Ceresc al necuprinsului... Al tuturor spaţiilor
lumii! Probabil, exagerăm noi puţin?!... După
crucificarea lui Iisus și învierea Lui, prin călcarea morţii, Dumnezeu își închipuia că viaţa
pământenilor decurge în fericire, fără de
păcate?... Acest amănunt mă face să spun – dar
nu să cred cu desăvârșire! – că Dumnezeu cam
uitase de... oameni!... Poate chiar viaţa deplină,
fericită, a unui rusnac chefliu îl determinase să
coboare pe pământ întru reafirmarea Iubirii
faţă de urmașii urmașilor paradisiacilor Adam
și Eva, întru reconfirmarea Iubirii acestora faţă
de Biserica lui Hristos... Poate că, etern fiind,
era normal ca Dumnezeu să pară în faţa lui
Ivan ca un om bătrân, cu părul alb!... Iar în
această lume a uitării unora – chiar preoţi tunși
fiind! – de harul Bisericii lui Hristos, oamenii
puteau îmbătrâni mai ușor... Și fără de puteri,
puteau și mai ușor să devină cerșetori! Cerșetoria devenise, cumva, mai ales pentru vârstnici,
un mod de viaţă!
Când un oștean, mai puţin tânăr, e cuprins
de milă faţă de un bătrân și-i dă o carboavă, din
toată averea sa de două carboave, Dumnezeu
este cuprins de bucurie, fiindcă divinitatea din
oameni nu pierise definitiv!... Să dai dovadă
de milă faţă de un necunoscut, când ţi se face
milă de Dumnezeu, care poate trăi în orice om,
aproape nimic nu e pierdut pe pământ! Relele
și belelele ce mai pâlpâiau în inimile unor făpturi, sau relele lumii de pe pământ, puteau fi
puse în turbinca lui Ivan, care știa să le vadă!...
Deci Dumnezeu îi acordă lui Ivan și turbincuţei sale o energie divină! Semn că până acum,
totuși, Dumnezeu nu se ascunsese de oameni
și nu-i uitase, crezându-i fericiţi!
Dumnezeu, își zice Ivan, în inima sa personală, se află în fiece clipă lângă noi, și chiar
în geografia, istoria și densitatea materiei aflate
pe pământ!
Numai că Ivan Turbincă, privind pământul în lung și în lat, constată, sorbind mereu
din vodca sa miraculoasă, că el, Ivan, se
află în limita ciudată, dintre istorie și ideal,
dintre viaţă și moarte! O, moartea era fiinţa
bizară, uneori invizibilă, alteori!... Ptiu! Bună
de dat pe răzătoare! Sau mai bine, da, da,
bună de băgat în turbincă... Și dată pe Apa
Sâmbetei! Pământul trebuia să rămână Cetatea iubirii și a lichidului numit vodcă, și nu
Cetatea morţii! ■
(Continuare în numărul viitor)
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Cronică
literară

Eminescu –
Istoricul comentariilor ﬁlosoﬁce

rintre puținii (din păcate) cercetători
ai creației lui Mihai Eminescu, care au
apelat (și apelează, benefic) la Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu
– o excepțională întreprindere, ce se întinde
în peste douăzeci de volume (până acum),
realizată de I. Oprișan – se numără Ștefan
Munteanu, autor al unui studiu mai vechi,
de interes major, privind influența indiană în
opera marelui poet (Filosofia indiană și creația
eminesciană, 1997), care a avut inspirația de a
urmări și comenta, într-un soi de panoramă
istorică, evoluția opiniilor critice privitoare
la filosofia creației lui Eminescu (O istorie a
opiniilor privind filosofia lui Eminescu, vol.
I, Ed. Eikon, 2017), utilizând din plin oferta
antologiei realizată de I. Oprișan. Nu în toate
cazurile, se-nțelege. Acolo însă, unde textele
originale sunt mai greu de găsit și de consultat, a utilizat cu încredere selecția pusă la
dispoziție de Corpusul… Sunt luate în discuție,
în ordine cronologică, interpretările a 22 de
autori, începând cu T. Maiorescu și C. Dobrogeanu-Gherea, până la I. Petrovici și T. Vianu,
lăsând a se înțelege că urmează o continuare,
într-un al doilea volum (poate chiar și într-un
al treilea), întrucât eminescologia de după cel
de Al Doilea Război Mondial este mult mai
bogată, având deschideri nuanțate de interpretare diversă și de marcată profunzime.
Se remarcă, din capul locului, faptul că
aproape fără excepție cei care au abordat
aspectele legate de gândirea filosofică a lui M.
Eminescu, au ținut să elucideze, cu argumente
dintre cele mai diferite, fondul pesimist al creației acestuia, influența lui Schopenhauer și a
indianismului, chiar dacă unul dintre primii critici ai poetului, canonicul Al. Grama, de la Blaj,
amenda în 1891 cu vehemență tocmai influența
filosofului german, pentru ca, în pandant, după
două decenii (de-acum) de receptare critică a
acestei opere, unul dintre cei mai autoritari filosofi ai momentului, la noi, Mircea Florian, să
pledeze cu tărie: „pentru a merge mai departe,
eminescologia trebuie să-și însușească și perspectiva filosofică de analiză” (Gândirea lui
Eminescu, 1914). E, cu evidență, bine venită
o asemenea întreprindere la care se angajează
Ștefan Munteanu, întrucât avem astfel, în sinteză, imaginea clară a evoluției interpretărilor
critice privind gândirea filosofică a lui Eminescu, pe un drum deloc lipsit de sinuozități și
controverse în ordine ideatică. Domnia sa face
nu doar o selecție a autorilor (nu doar a celor
mai cunoscuți și mereu citați) ci și o selecție a
textelor acestora, oferind pentru fiecare autor
în parte câte o succintă fișă bio-bibliografică și
o obiectivă fixare în epocă a acestuia precum
și a textului reprezentativ pe care îl ia apoi în
discuție, subliniind, de fiecare dată, noutatea și
originalitatea punctului de vedere exprimat. E

un studiu exegetic amplu, temeinic, bine susținut argumentațional, alcătuit sub forma unui
dicționar analitic, probabil (?!) singular la ora
aceasta, în cercetarea eminescologică. Totul
pornind de la realitatea că „Eminescu a înțeles
filosofia în felul său, a înțeles poezia în felul
său, a înțeles relația omului cu natura și cultura
în felul său și, a procedat în felul său, genial.
(…) Eminescu a înțeles că nu este suficient să
fie numai poet, ori numai filosof; că trebuie să
conjuge valențele poeziei cu cele ale filosofiei,
pentru a se apropia cât mai mult de Absolut.
(…) A înțeles că niciun creator nu poate fi considerat genial dacă nu-și creează propriul său
Absolut”. Iată coordonata pe care urmărește
modul cum se poziționează, în timp și în diferite
conjuncturi ale dezbaterilor ideatice, comentatorii
acestuia. Titu Maiorescu
vorbește cel dintâi despre
vocația filosofică a poetului, Ștefan Munteanu
reținând cum marele
critic „observă că în cazul
lui Eminescu predispoziția
poetică înnăscută este
completată de larga lui
cultură științifică, artistică
și filosofică, toate asumate
într-un mod personal”.
În ce-l privește pe C. Dobrogeanu-Gherea,
ne atrage atenția că după părerea acestuia „Eminescu și-ar fi întors idealul spre trecut, nu spre
viitor”, că poetul „nu și-ar fi strămutat idealul în
trecut fără o luptă lăuntrică”, doar că, criticul de
la „Contemporanul” „a direcționat, cu premeditare, explicația privind creația eminesciană,
pentru a-și crea o ocazie favorabilă de a rosti
principiile propriei doctrine socialiste asupra
literaturii”. De aici pornind, întregul șir al discuțiilor ce au urmat în timp, s-au direcționat după
aceste două jaloane opuse, fiecare comentator,
într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin
direct, raportându-se la ele ca la autentice borne
de orientare în demersul exegetic pe trasee diferite. În ordine cronologică îl reține pe Grigore D.
Pencioiu, cu un studiu din 1890 intitulat Proza
lui Eminescu (Sărmanul Dionis), „cel dintâi
asupra prozei eminesciene” în replică la Gherea,
punctând: „Eminescu era temperamental predispus la pesimism” și că e „nepotrivit să i se
ceară poetului o imagine a «femeii socialiste», de
vreme ce în lirica sa, prin excelență romantică,
dragostea-vis stabilește o altă imagine a iubirii”.
Nicolae Petrașcu, pe fondul aceleiași polemici cu Dobrogeanu-Gherea, în Mihai Eminescu.
Studiu critic (1892), pune în discuție gândirea
prin imagini având „idei și combinații de idei,
și logică, și judecată, adică un laborator intelectual în care își gravează efigia”, Ștefan Munteanu

considerând că astfel „văzut prin poezia lui, pesimismul lui Eminescu alcătuiește o privire asupra
lumii în felul său particular”, lărgind „mângâierea
contemplării artei lui Schopenhauer”.
Un prim studiu consacrat integral gândirii filosofice a lui Eminescu, în Transilvania,
este Pesimismul în poeziile lui Mihai Eminescu
(1889) datorat lui Vasile Goldiș pledând pentru
considerarea creației eminesciene „în spiritul
timpului” și prin aceasta „ar putea fi înțeles
pesimismul lui Eminescu”. La Cernăuți, Vasile
Gherasim publică, în 1923, studiul Influența lui
Schopenhauer asupra lui Eminescu, reiterând
ideile lui Gherea „cel care credea că pesimismul
lui Eminescu este produsul mediului social”,
context în care exegetul consideră că pentru poet, lumea „e o
stare de trecere, de la felul ei de
acum, la starea haotică din care
s-a născut” abordând problema
privind apariția „răului” în lume,
semnalând în acest sens „o separație între viziunea lui Eminescu
și cea a lui Schopenhauer.
Un emul al lui Maiorescu,
este I. A. Rădulescu-Pogoneanu
care, abordând traducerea făcută
de Eminescu din Kant (Câteva
pagini din tinerețea lui Eminescu,
1903), „aduce, împotriva aparenței, un mare câștig pentru
clarificarea temei privind filosofia poetului”.
În teza de doctorat, susținută la Universitatea
din Leipzig, Lirica de idei, Panait Cerna pune în
relație „conștiința tragică eminesciană” cu „particularitatea felului de a iubi al poetului”, Ștefan
Munteanu subliniind faptul că P. Cerna îl alătură
pe Eminescu unor Lenau, Leopardi și Alfred de
Vigny, arătând însă prin ce anume acesta se deosebește de iluștri săi predecesori. Contribuția lui
H. Sanielevici în abordarea gândirii filosofice a
lui Eminescu se află în studiul Sărmanul Dionis
(1909) în care demonstrează că poetul „nu a
fost un decepționist ci un romantic format în
strânsă legătură cu romantismul german”, când
„aprioritismul kantian este dus mai departe și
transformat într-o filosofie a eului, de către
Fichte, iar această filosofie devine un idealism
magic, la Novalis, «filosofie pe care o ilustrează
Eminescu în Sărmanul Dionis»”.
Un filosof al dreptului, Mircea Djuvara, în
lucrarea Filosofia poeziei lui Eminescu (1914),
„urmărește cu insistență două caracteristici ale
poeziei lui Eminescu, respectiv dimensiunea
istorică și dimensiunea filosofică”, el urcând
către Nirvana indiană înțeleasă ca Absolut,
„în felul acesta, vibrația poetului în fața ideii
de suferință” face ca pesimismul eminescian să
devină „o sacră melancolie în fața Absolutului,
ceea ce schimbă cu totul sensul discursului”.
Continuare în p. 9
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Parisul în vară
Scene de viață, străzi și zile

robabil că ecologiștii au dreptate:
schimbările climatice chiar există,
s-ar spune, uitându-te la anomaliile
vremii de peste tot din lume, inclusiv Bucureștiul, Craiova sau Parisul. Mi se întâmplă
frecvent, atunci când vorbesc la telefon cu ai
mei din țară, să ne mirăm reciproc. Sfârșit
de lună mai înnorat la Paris, de ziceai că-i
toamnă – după care peste o lună, la final
de iunie, era plină caniculă pe Sena – exact
în timp ce în România, la
Sud de Carpați, ploua de
rupea pământul. Cu ani
în urmă observasem că,
vara, vremea de la Viena
urma peste două zile și la
București (sau, altfel spus,
vremea de azi de la Paris
urma peste 3-4 zile la București). Acum nu mai sunt
foarte sigur. La final de
iunie, într-o zi oricare din
săptămână, 28 de grade la
Paris și, în același moment,
21 de grade la București –
de regulă era invers vara,
capitala noastră fiind mai
„încinsă” decât a lor.
La Place Dauphine

***
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Centrul Național al Cărții din Franța
(simpla existență a instituției spune ceva!)
a comandat un studiu unui institut sociologic (Ipsos) despre starea lecturii în Hexagon
(L’Express, 27 iun. 2018, p. 96). Rezultate
grăitoare: pe de o parte, constatarea (nu
tocmai fericită pentru puriștii criticii literare) că literatura polițistă domină vânzările
– fie autori francezi, fie străini (nordicii stau
foarte bine, se știe și la noi). De menționat,
în context, că majoritatea săptămânalelor
pariziene au propriul lor clasament/top de
best-sellers (sau les meilleures ventes, în limbajul locului), iar paginile dedicate culturii
(inclusiv cărților sau scriitorilor) sunt semnificative. Recunosc faptul că, măcar din
curiozitate, urmăresc clasamentul săptămânal pe care îl publică revista L’Express, pe
baza a 800 de librării, mall-uri sau situri de
vânzare de carte de pe Internet. Clasamentul are 20 de poziții la categoria Ficțiune și
alte 20 de locuri Eseuri/Documente, adică
non-ficțiune. Periodic apar clasamente la
vânzarea de benzi desenate sau la cărți de
istorie. Desigur, un astfel de clasament este
oricând discutabil, cea mai bună vânzare nu
înseamnă, la cărți, neapărat cea mai mare
valoare etc. – dar, în același timp, e clar
că aceste liste sunt foarte sugestive pentru
mersul unei societăți. În plus, în Franța
există emisiuni despre carte/cărți/scriitori

la radio și pe mai multe posturi de televiziune – poate că ar prinde bine de văzut, în
comparație, cum stau lucrurile la noi și de ce
în România persistă stupida impresie că, vezi
Doamne, „cultura nu vinde”! –, iar numărul
oamenilor (inclusiv tinerilor) pe care îi vezi
citind în metrou este impresionant (cam cum
era în București pe la finalul anilor ’90, dar
acum, din păcate, nu prea am mai văzut – sau
poate am luat eu metroul românesc la ore

nepotrivite?). Dar cred că cea mai îmbucurătoare veste a studiului despre care vorbesc
este următoarea: la categoria de vârstă a
tinerilor adulți (15-25 de ani), 86% dintre
ei au citit în medie 13 cărți în cursul anului
trecut, consacră lecturii cca 6 ore pe săptămână (media, desigur), iar fetele, se pare, par
mai... cititoare decât băieții – fetele au media
de 16 cărți pe an, iar media orelor de lectură,
în cazul lor, este de 7 și 40 de minute! Interesant – și oarecum optimist, studiul respectiv.

***

Într-o amiază de iunie, spre seară de fapt,
eram la capătul unei plimbări prin oraș,
mă tot uitam la ceas să văd ce șanse am să
prind măcar parte din meciul de fotbal al
serii (Campionatul Mondial din Rusia a fost
transmis selectiv de televiziunea publică
TF1, cu mult mai puține meciuri preluate
decât televiziunea publică de la noi, TVR!),
aveam în rucsacul din spate câteva cărți pe
care tocmai le cumpărasem de la buchiniștii
de pe bulevardul Saint Michel și am decis
să mă așez pe o bancă de piatră din Place
Dauphine, lângă (fostul) Palat de Justiție.
În piața umbrită de castani (de genul celor
care fac flori, dar nu și fructe...), mai multe
echipe mixte improvizate jucau petanque
și, la rându-le, respectivele și respectivii
sorbeau din sticle de vin sau bere aduse
de-acasă.
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M-am așezat pe bancă și am deschis cărțile nou cumpărate. Toate aveau, evident, o
etichetă adezivă cu prețul, chiar pe copertă
– noroc că m-a învățat o vânzătoare cum
scapi de aceste etichete, un secret pe care
vi-l împărtășesc bucuros, pentru că se aplică
tuturor etichetelor adezive: e de ajuns să
țineți o brichetă sau o flacără deschisă douătrei secunde sub etichetă și aceasta se va
dezlipi fără nicio urmă. Și, cum mă uitam eu
prin cărți, numai că se apropie două doamne – ambele
pe la 60 de ani. Adevărul e că
banca mea era încă însorită
(era trecut de ora 20, totuși),
normal să atragă, iar eu am
fost galant și le-am invitat pe
doamne să se așeze, strângându-mi lucrurile împrăștiate în
jur. Dânsele mi-au mulțumit,
s-au așezat și au început să
șușotească. O vreme, prins cu
volumele mele, n-am plecat
urechea. Dar, după minute
bune, doamnele au ridicat
tonul ele însele, astfel încât
efectiv nu aveam cum să nu
le aud sporovăiala – la efectiv
30 de centimetri distanță de
ele. Vorbeau în engleză. Una era – am dedus
– fiica americancă a unei mame în vârstă
și cu sincope de memorie (probabil vreun
soi de Alzheimer?), care locuia încă într-un
apartament din Paris, iar cealaltă, franțuzoaică, era femeia care avea grijă de mama
primeia. Dialogul lor, cu totul înduioșător.
Fiica americancă punea tot soiul de întrebări, rod al curiozității cuiva care nu părea
că stă mai mult de 2-3 săptămâni pe an cu
mama. Îngrijitoarea, într-o engleză chinuită,
așa cum o vorbesc majoritatea francezilor în
vârstă (dacă o vorbesc!), îi răspundea pe cât
posibil, dar nu părea că răspunsurile conving
cealaltă parte. Îngrijitoarea, clar, dorea să
pară pozitivă și optimistă; fiica, dimpotrivă,
părea cu totul pusă pe gânduri de starea în
care își găsise mama (probabil la un an de
la ultima vizită?). La un moment dat, fiica
a întrebat-o pe îngrijitoare: „Aceste cuvinte
au fost ale mamei sau sunt ale tale, acum?”.
În imposibilitate de a mă sustrage proximității, am simțit, preț de câteva secunde, cum
franțuzoaica încerca, încurcată, să îngaime
un răspuns, dar nu am mai avut nervii să văd
urmarea. Mi-am luat lucrurile și, vreme de
alte secunde, am cântărit în sinea-mi cum
anume să le salut pe doamne – în franceză?;
în engleză?
Nu știu ce ați fi făcut în locul meu. Eu am
decis, totuși, să le spun Bună seara în franceză.
(va urma)
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arie-Rose Guarniéri este o persoană
cu o mulțime de atribuții în domeniul muncii cu cartea. Este librar la
„Abbesses”, prezidentă a Asociației „Verbes”,
fondatoare a Premiului Wepler și inițiatoare
a manifestărilor festive înscrise sub genericul
„Librăria independentă”. Colaborează constant
cu SOFIA (Societatea franceză a intereselor de
autor), cu CNL (Centrul Național al Cărții), cu
Frédéric Dorin, Dominique Massard și Francis
Bugeaud de la Cafeneaua editorilor și, în fine,
cu SNE (Sindicatul Național al
Editorilor). Toți aceștia, exponenți ai unui „spirit vagabond”,
s-au întrunit ca să le dezvăluie
cititorilor cum să abordeze, în
cruciș și-n curmeziș, munții de
cărți, producte ale mulțimii de
edituri franceze, așa cum s-au
petrecut lucrurile inclusiv la
recentul Salon du Livre.
Cu toate că pe meleaguri
carpato-danubiene nu a auzit
(aproape) nimeni de „Abbesses”,
de „Verbes”, de Premiul Wepler etc., congregația spiritului „vagabond” s-a gândit deci la
niște modalități cu ajutorul cărora să orienteze
lectorul, efectiv sau potențial, prin „pădurea
obscură” a fenomenului livresc actual. Simplu
și la îndemână: propunând cu dezinvoltură
excursiuni, în „această excepțională luxurianță editorială”, pentru a accede la „descoperiri
prodigioase”. Deschiderea concretă se face,
cum altfel?, prin modalitatea simplă și directă
a mijlocirii unor „întâlniri cu personalități
alese de noi cu pasiune”. Ce fel de pasiune?
Aceea izvorâtă din admirația sinceră pentru
operele invitaților, „pentru erudiția, talentul
și parcursul lor original”. Cohorta interlocutorilor se va alcătui din editori, cercetători ai
mișcării literare la zi, traducători, o doamnă
specialistă în istoria artei culinare, o plasticiană
și, bineînțeles, scriitori. Metoda, aplicată și la
Salon du Livre, este atractivă prin anvergură și
diversitate. Promisiunile sunt mai mult decât
promoționale: „Vocile lor inspirate vă vor purta
până în cercurile nevăzute ale istoriei noastre
literare. Cu toții vor scoate la iveală marile fantome întemeietoare ale trecutului și vor reda
farmecul universului livresc. Acest capital cultural mulțumită căruia suntem atât de bogați și
din care noi ne-am făcut o ambițioasă cucerire,
vă va fi transmis la ora unei generoase risipe.”
Dacă această prodigalitate va fi pusă la cale,
ea ar putea avea loc și în decorul unei elegante
și ospitaliere cafenele a editorilor, atașată fără
doar și poate la faimoasa tradiție a cafenelelor
literare pariziene. Ceea ce s-a și întâmplat la
Salon du Livre și se poate întâmpla oricând în
Parisul cafenelelor literare.
Cine erau acei „purtători de făclie” prin
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Escapade literare pariziene
hățișul cărților, cine erau călăuzele luminate
„prin captivantele odisei ale lumii literare?”
Iată cum sună numele lor alături de cărți, în
acest caz exclusiv de eseistică, critică și istorie
literară: Laure Adler, Claude Arnaud, Gérald
Bronner, Régis Debray, Stéphane Guégan, Luba
Jurgenson, Marie-Hélène Lafon, André Markovicz, Véra Michalsky, Valérie Mréjan, Yves
Pagès, Olivier Renault, Tiphaine Samoyault,
Michèle Villemur. Dintre aceștia paisprezece,
cunoscut pe plan internațional este Régis

Régis Debray

Debray (n. 1940). Absolvent al celebrei École
Normale Supérieure, filosof și ziarist, profesor de filosofie la Universitatea din Havana, s-a
implicat în mișcarea marxistă a lui Che Guevara. A fost arestat în Bolivia în aprilie 1967,
aproape în același timp cu Ernesto Guevara, și
condamnat la 30 de ani de detenție. La începutul anilor ’70 a fost pus în libertate după
intervențiile unor personalități precum Ch.
de Gaulle, Sartre, Malraux și Papa Paul VI. A
trecut apoi în Chile, unde l-a cunoscut și intervievat pe Salvador Allende. A revenit în Franța
în 1973 după puciul lui Augusto Pinochet și
moartea lui S. Allende. A publicat aproximativ
cincizeci de volume în franceză și engleză, între
care câteva despre Guevara, Allende și Charles
de Gaulle, dar și despre Tupamaros, gherilă de
stânga din Uruguay, în anii 1960. A primit Premiul „Femina” pentru volumul La neige brûle,
în 1977. Membru al Academiei Goncourt între
2011 și 2015. În „hoinăreala” livrescă propusă
de Marie-Rose Guarnéri et co. Régis Debray
era prins cu France-Amérique, échange de bons
procédés, de altminteri o temă predilectă. Apărută chiar în 2018, cartea a fost precedată de Le
Nouveau Pouvoir (2017) și Civilisation (2017).
Dintre celelalte cărți alese pentru les flâneries – intérieurs de l’édition pot atrage atenția
De Montparnasse à Saint-Germain a lui Olivier
Renault și Les livres à déguster – la littérature
se met à table de Michèle Villemur. Olivier
Renault este scriitor, cronicar literar și librar
la Paris. A publicat, între altele, Montparnasse: Les lieux de légende (2013) și Le Paris
de Cendrars (2017). Din Montparnasse la
Saint-Germain este o istorie turnantă a deplasării polului artistic și literar din cartierul ce

devenise, în preajma Marelui Război, centrul
lumii creatoare, către locațiile din apropierea
bazilicii Saint-Germain-des-Près, cafenelele
„Les Deux Magots” și „Le Flore”. Subiectul
fusese anterior tratat, fie și parțial, în cele două
volume deja amintite. Cât despre Cărți pentru
degustare – literatura se așează la masă, volum
publicat de Michèle Villemur, ziarist cultural
și cronicar gastronomic, specialitate răspândită
în Franța, este vorba într-adevăr de o incursiune istorică în arta culinară: preferințele unor
mari doamne ca Marie-Antoinette, Madame de Pompadour,
împărăteasa Joséphine...
Altă escapadă literară se poate
comite aflând o carte intitulată
La Révélation d’Arès, editată de
ADIRA și pusă la dispoziția
curioșilor la bizara librărie „L’eau
bleu”. Cartea nu a fost acceptată la
recentul Salon. Promotorii ei dau
și o explicație: pentru că incomodează bisericile, religia, politica,
ideile prestabilite. Motive în plus
pentru a citi o carte ce insistă în a promova
iubirea, iertarea, pacea, inteligența inimii,
eliberarea de prejudecăți! Revelația constă în
mesajele pe care Michel Potay le-a primit în
1974 de la Iisus Cristos (40 de teofanii nocturne!) și în 1977 de la Dumnezeu Creatorul
(5 manifestări directe) la Arès, în Gironde.
În esență mesajele se referă la propovăduirea
Binelui ce poate fi înfăptuit de omul nedesăvârșit al secolului XX, fiindcă fiecare ființă umană
poartă în ea mântuirea întregii omeniri. Binele
e definit ca fiind „floare și fruct al credinței
active și creatoare.” În urma revelațiilor, Michel
Potay, până atunci ateu și angajat în politică, a
intrat în rândurile clerului ortodox. Tatăl său a
fost comunist, iar mama – crescută și educată
la o mănăstire.
Încă o escapadă literară este posibilă procurând și lecturând cartea lui Savatie Baștovoi,
Învățăturile unei foste prostituate către fiul ei
handicapat. Cartea a fost tradusă în franceză de
Laure Hinckel și publicată în 2018 la Éditions
„Jacqueline Chambon”. Savatie/ Ștefan Baștovoi
(n. 1976) este un călugăr din Republica Moldova care și-a încercat talentul publicând eseu,
poezie și roman. Până la intrarea în monahism,
tânărul Ștefan împărtășea destul din convingerile ateiste ale tatălui său, profesor de logică la
universitate. Un paradox biografic asemănător
cu cel al lui Michel Potay...
Escapade literare la îndemână sunt abordabile și prin Celebro, o aplicație mobilă gratuită
care urmărește să prezinte acel Paris al românilor, en vogue în ultimul timp. Escapade literare,
scris și citit ambulant, se pot face, desigur, mergând la Paris, dar și călătorind virtual grație
oportunității oferite de Celebro. ■

Poezie
Cronică literară

Elena
ȘTEFOI

O altă închipuire
Cu o mână albă și ciungă
lângă una neagră cu aere de vedetă
singurătatea îndeasă și azi pe retină
și pe fiecare dintre petele ei
petalele dolofane din această grădină
când o altă închipuire lasă șampania
să se prelingă prin fiecare vertebră
și lumina la asfințit să pătrundă
în fiecare papilă și sub mucoase
să mărșăluiască prin osul parondontal
până la rădăcina primelor cuvinte supte la sân
înainte de a se cuibări
precum șarpele alergat de mulțime
obosit de-atâta hărțuială și hărmălaie
între coarnele furcii pe-o cărare neacătării

Ca la război
Vei pleca și tu pe nepregătite
după ce te-ai tot pregătit
ai arme prea multe
și excedent de bagaje
nici un deget care să iubească trăgaciul
nici o cheie care să-ți deschidă calea
nici un crez care să aștearnă
rostul desenului din covor
sub umbra spaimelor
cu coarne multiplu ramificate
sub urma pe care ele o lasă

Pe linia frontului
O dantelăreasă pe linia frontului
mintea cea limpede cu acul și muselina
nimeni nu știe că nu vede decât cu jumătate
din jumătate de ochi
combatanții din ambele tabere
Continuare din p. 6

Tot în 1914 publică M. Florian studiul Gândirea lui Eminescu în care vorbește despre „un
pesimism care nu înseamnă cedare și compromisuri în ce privește dimensiunea umană, ci
modalitate de eliberare din strânsorile egoismului degradant”. Se oprește apoi asupra cercetării
Din filosofia lui Eminescu (1911) a lui Marin Ștefănescu, în care se vorbește despre un sistem de
gândire al românilor atrăgând atenția că Eminescu nu este un simplu pesimist ci un idealist.
În 1921 într-un studiu cu titlu retoric: Ce
trebuie să fie Eminescu pentru noi?, Romulus
Demetrescu identifică rădăcini ale pesimismului
eminescian în puncte de sprijin exterioare –
influența literaturii vechi populare și bisericești,
pe lângă sistemul lui Platon și gândirea lui Kant,
apreciind că Eminescu a fost prin excelență „un
temperament filosofic”. Se oprește apoi asupra
lui Sterian C. Dumbravă (Filosofia Luceafărului,
1924), asupra Henrietei Sachelarie (Pesimismul lui Eminescu, 1927), Cezar Papacostea

Scrisul Românesc

Poeme
declară că îi admiră curajul
și se întreabă în sinea lor
dacă nu cumva e dusă cu pluta
lucrează acolo împătimit curat patriotic
în timp ce sufletul ei se chircește
la bâzâitul unui țânțar

Într-o seară de martie
Cade neaua la tropice
fierbe gheața la poli
numai pe dealul casei natale
bate același vânt din Siberii
mă uit în jur cu frica de care-am aflat
pe la cinci ani când am văzut primul film
la căminul cultural de lângă biserică
într-o seară ploioasă de martie –
un camion mare și roșu venea în viteză
avea să se rostogolească de pe perete
peste noi spectatorii nevolnici
să ne strivească până la unul
mi-aduc aminte
cu toată șira spinării
cum am sărit de pe scaun
și cum râdea în hohote
sala întreagă

Urme și aripi
Ascunde între perne două sonate
hrănește-le cu boabe de asfințituri
ține-le departe de hărmălaia
cu care vine netăinuitul
lasă-le acolo cum lăsa pe vremuri bunica
două cloști gemene în două coșuri
în magazie sub banca de lemn
ele or să nască pui vii
care să-ți umple de urme și aripi
tărcatele pagini pe lumea cealaltă
(Filosofia antică în opera lui Eminescu, 1924),
G. Bogdan-Duică (Despre „Luceafărul” lui Eminescu, 1925 – vorbește despre originalitatea lui
Eminescu în legătură cu „trecerea de la zmeul
din baladă la luceafărul din poem”), Iulian
Jura (Mitul în poezia lui Eminescu, 1933), Ion
Sân-Giorgiu (Eminescu și spiritul german, 1934
– analizând profund felul în care Eminescu s-a
raportat la creația lui Goethe), Grigore Tăușan
(Munca lui Eminescu, 1909).
În fine, Ion Petrovici cu două studii de interes major: Contribuții la filosofia lui Eminescu
(1930) și Poezia filosofică a lui Eminescu (1939)
demonstrând, cum sintetizează Șt. Munteanu
că „Eminescu înclina către idealismul metafizic, teorie care face din lumea sensibilă, un vis
fragil al spiritului nostru”, căutând a identifica
argumente pentru o contribuție originală a lui
Eminescu în filosofia românească, chiar dacă este
vorba de o „filosofie lirică și nu una sistemică”.
Tudor Vianu are, la rândul său, o serie de
articole și studii consacrate cercetării operei
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„Timpul e ființă are conștiință”
Timpul e ființă are conștiință.
Timpu-i imanent dar nu inocent
E scurt la venire și lung la plecare
E bun la primire și rău la despărțire.
În cea mai tristă poezie chineză
(și-s triste toate poeziile chineze)
zice poeta „eu rămân, tu pleci”.
Timpul conștientizează zice Carmen
nu-i relativ și nici inocent
se pare că doar de rău e conștient.
Calitățile pe care i le dăm în viitor
ca speranța și progresul sunt pastila
placebo a unei ființe fără milă.

Note din paradis
Și dacă visul tău ar fi film cum l-ai numi?
Nuci de cocos din palmieri bântuiți!
Și dacă ai fi animal ce fel de animal ai fi?
Nu răspunde acum. O să batem tobele.
Relaxează-te. Integrează cadența.
Zeci de mii de oameni visează la multiplex.
O grozăvie de animale au scăpat din junglă
sau din păpuși de cârpă rămase în copilărie.
Eu sun leu eu cămilă eu un cățeluș în cușcă.
Toți avem exact 26 de ani și suntem milioane.
Născuți digital ne prețuim telefonul
mai degrabă am face sex decât
să-ți împrumutăm mobilul ca să chemi Urgența.
eminesciene, ale căror idei sunt reunite într-o
amplă și fundamentală sinteză: Poezia lui
Eminescu (1930). Astfel, profesorul vorbește,
după cum ne edifică Ștefan Munteanu, despre
„prezența unei filosofii stoice în poezia lui
Eminescu”, numai că „și la această filosofie, Eminescu ar fi ajuns tot sub influența lui
Schopenhauer” și, căutând „surse hegeliene în
manuscrisele rămase de la poetul-cugetător”,
indică sursele „concepției dezvoltării organice
a societății omenești și a tuturor formulelor
culturii spirituale, analogă dezvoltării ființelor vii, din embrion”, idee pe care „o formulase
limpede Hegel”.
Ștefan Munteanu discută pe larg contribuția, în parte, a fiecăruia dintre acești autori
care abordează opera lui M. Eminescu din perspectivă filosofic, alcătuind astfel un veritabil
breviar de inițiere într-o ordine tematică atât
de frecvent abordată, realizând o sinteză cu
pronunțate caractere analitice, în spirit didactic de cea mai bună calitate. ■
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1968 – Anul Revoltei

nul acesta se împlinesc 50 de ani de la
„primăverile” europene, Mai-ul parizian și Primăvara de la Praga. Multe
alte evenimente, unele chiar conexe acestora,
se adaugă pentru a configura unul dintre cei mai
combativi și interesanţi ani ai Europei postbelice. Îmi propun nu atât o istorie, cât o încercare
de hermeneutică a acestor evenimente, a ceea
ce consider că trebuie reţinut și ceea ce are încă
relevanţă pentru societatea actuală. De asemenea, încerc să despart niște ape foarte tulburi,
în care factualul istoric se întâlnește cu confuzia
ideologică și micile istorii personale și uneori
contradictorii refac, asemenea unui puzzle
„marea poveste” din unghiuri neașteptate.
Urmărind diversele dezbateri din presa și de la
televiziunile franceze îmi dădeam seama cât de
neclară este, chiar și acum, după jumătate de
secol, imaginea evenimentelor petrecute la Paris
în 1968. Este suficient să inviţi trei participanţi
la mișcările studenţești de atunci și deja vei avea
asigurată o paletă largă de controverse, de la
scopurile și ideologia revoltei și până la diversele aspecte concrete, relaţia dintre studenţime
și muncitorime, rolul diverselor personaje, instituţii sau grupuri în desfășurarea filmului, cât și
importanţa și consistenţa „moștenirii” momentului „Mai ’68”. Inclusiv cărţile și documentarele
realizate despre sau în marginea revoltelor
studenţești fie se rezumă la istorie factologică
generală, fie la povești particulare, uneori cu o
tendinţă de idealizare poate interesantă artistic,
dar păguboasă pentru înţelegerea fenomenului.
Astfel încât această întreprindere devine extrem
de dificilă și totodată de provocatoare, mai ales
când știi că poţi descoperi pe parcurs amănunte
care să-și invalideze ideea precedentă.
Ca în orice analiză a evenimentelor din
ultimul secol, o mare problemă o constituie
limbajul. Doctrinele, ideologiile, dar și alte
discursuri – de la cel filosofic la cel mediatic
– folosesc de multe ori limbaje care se intersectează, dar care de multe ori au sensuri
diferite. Uzul și mai ales abuzul terminologic
este atât de des și de posibil controversat, încât
necesită un efort suplimentar foarte serios de
descifrare al realităţii din spatele limbajului. Și
cel mai dificil de analizat este limbajul politic,
ideologic. Doar dacă ne oprim asupra termenului „comunism”, așa cum a fost el utilizat în
a doua jumătate a secolului trecut – inclusiv în
perioada de după căderea Zidului Berlinului și
dezmembrarea Uniunii Sovietice – vom vedea
cât de diverși, uneori chiar contradictorii, sunt
referenţii reali sau ideatici ai acestui concept.
Ideea de comunism așa cum apare la Marx,
cum se coagulează în Manifestul Partidului
Comunist (1848), comunismul gândit și deturnat, practic, de Lenin, atât în scrierile, cât mai
ales în acţiunile sale, amprenta nefastă pe care o
pune teroarea stalinistă asupra ideii comuniste

cu care nu mai are în comun decât o dogmă
goală de esenţa ideologică a acesteia, până la
realitatea românească din perioada ceaușistă,
una naţionalistă, etatistă, în care comune ajung
să fie doar problemele în anii ’80, toate acestea
utilizează cu obstinaţie același limbaj, osificat,
standardizat și eludat de orice realitate.
Pe de altă parte, Occidentul își creează propria idee de comunism, mult mai apropiată de

origini, nealterată de realităţile defectuoase din
Estul Europei, în care puterea, deseori confiscată
de personaje violente sau cu morbul totalitarismului în sânge, deturnează aproape punctual
toate intenţiile doctrinei socialiste, păstrând
limbajul și unele aspecte formale ale acestuia.
Îmi amintesc modul în care s-a râs de Ion Iliescu
și cât de aspru a fost criticat pentru afirmaţia că
familia Ceaușescu a „întinat nobilele idealuri ale
comunismului”, dar exact aceasta este poziţia pe
care o adoptă în general stânga europeană după
1953, după revelarea atrocităţilor regimului stalinist și condamnarea lor de către Hrusciov.
De asemenea, multe voci ale stângii mondiale
au condamnat imperialismul sovietic, cu nimic
mai prejos decât cel al marilor puteri occidentale.
Pentru unii dintre intelectualii francezi, italieni,
spanioli, englezi sau germani comunismul reprezenta o promisiune a unui paradis terestru, în
care oamenii trăiesc în comun, realizând acea
armonie socială visată de socialiștii utopici, fără
clase sociale, fără conflicte în interiorul comunităţilor, fără războaie și fără criminalitate, căci
acestea din urmă nu sunt decât consecinţe ale
unei societăţi bazate pe competiţie și excludere.
În lipsa frustrărilor sociale și economice, în lipsa
mecanismelor de control și de represiune, individul nu ar avea de ce să recurgă la acte reprobabile
împotriva aproapelui său sau a comunităţii din
care face parte și care îi asigură confortul material și social de care are nevoie. Curentele – unele
chiar conjuncturale – construite de-a lungul

vremii, dintr-o istorie și ea conflictuală și de
multe ori confuză, nu își asumă ele, fiecare în
parte, o autenticitate personală de pe premisele
căreia resping orice altă formă asemănătoare
considerată deviantă? Încă de la început, când
între social-democraţi, comuniști și anarhiști –
ca să menţionez doar ramurile majore ale stângii
de la 1900 – s-au creat nu doar divergenţe doctrinare, dar chiar o competiţie pentru câștigarea,
practic, aceluiași bazin popular. La acestea se
adaugă curentele existente în interiorul Revoluţiei Sovietice, menșevicii, bolșevicii, radicalii,
social-democraţii ș.a.
Toată această istorie complicată, rezumată
grosso modo și nesistematic aici, a generat și
reprodus același model, iar mișcările din Mai
’68 nu fac nici ele excepţie. Situaţioniști, spontaneiști, troţkiști, maoiști, marxist-leniniști sau
anarho-sindicaliști, fiecare are propria viziune
asupra modului în care trebuie schimbată societatea, acţiunilor care trebuie întreprinse, soluţiilor
necesare. Toţi au dreptate și toţi se înșeală.
Pe de altă parte, muncitorii, sindicatele, cu
revendicările lor concrete, legate mai ales de
condiţiile de lucru și de salarizare, deși decretate
de marxiști ca motor al revoluţiei proletare, sunt
mult mai dispuse la concesii și rapid satisfăcute
cu insignifiante creșteri salariale și cu promisiuni ale unei vieţi mai bune din partea unor
patroni care știu să detensioneze situaţia, dar
la fel de bine știu că nu se vor ţine de cuvânt.
Alianţa studenţi-muncitori, atât de idealizată
atunci, practic nu a funcţionat decât într-un
singur sens: studenţii stângiști au fost alături de
muncitori atunci când revendicările acestora
erau deja o realitate, dar nu a mai funcţionat
atunci când s-a încercat un salt ideologic dincolo de aceste probleme concrete, spre o viziune
care să schimbe radical societatea care a creat
acele probleme. Din păcate, în 1968, când încă
totul părea posibil, clasa muncitoare nu a trădat
doar lupta, ci s-a trădat pe sine. Cu un Partid
Comunist Francez anchilozat, fidel Moscovei,
și controlând marile sindicate muncitorești,
studenţii idealiști – denumiţi de multe ori
maoiști sau troţkiști doar din frondă pentru
stalinismul PCF-ului – n-au avut nicio șansă
în dialogul cu masele de muncitori. Așa cum
a dovedit-o și istoria ulterioară, dezamăgirea
provocată de partidele de stânga mainstream în
Franţa – comuniștii și socialiștii – au aruncat
această masă de lucrători în mâinile demagogiei
de extremă dreaptă, atât frustrările lor, cât și un
fond evident reacţionar, devoalat încă din Mai
’68, fiind absorbite de retorica populistă a Frontului Naţional, mai ales după intrarea în noul
secol și pe fondul problemei imigraţiei și a unei
forţe de muncă din ce în ce mai vulnerabilizate.
Pentru toate acestea, Mai ’68 ar trebui să fie totodată și fenomen vizionar, și hârtie de turnesol. ■
(Continuare în numărul următor)
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Submarinul
ﬁsurilor noastre existențiale

diția a doua a cărții Ruxandrei Cesereanu și a lui Andrei Codrescu,
Submarinul iertat (Ed. Charmides,
Bistrița, 2017), este cel puțin la fel de spectaculoasă și clamoroasă precum prima (Ed.
Brumar, 2007). În orice caz, volumul este acum
mai mare și ideatic mai complex. Se păstrează
prefața revelatoare scrisă de Mircea Cărtărescu.
Cartea se înscrie pe orbita unui fel de avangardism postmodern. Literatura română are o
semnificativă tradiție în experimentul literar.
Exemplul major este deschizătorul de drumuri
Tristan Tzara. În contemporaneitate se rețin ca
interesante câteva experimente literare: două
volume scrise de Mircea Ivănescu alături de
Rodica Braga și Iustin Panța și un roman scris
în trei de Adriana Babeți, Mircea Mihăieș și
Mircea Nedelciu. Submarinul iertat este primul
poem cu adevărat postmodern scris prin email
la două mâini.
Din punct de vedere structural, volumul
este completat cu trei addende: prima este un
poem preconizat a fi cel dintâi final al cărții
din 2007, la care atunci s-a renunțat (Întâiul
final); a doua, intitulată mă bucur că te-am visat
(epistolar) și conține circa 150 de pagini din
corespondența dintre cei doi coautori; a treia
addendă este constituită ca și prima dintr-un
poem, un experiment ulterior al celor doi,
Ospățul alchimic, publicat în „România literară”.
Acum devin clare și relevante o seamă de
elemente de „poietică”. Înainte de elaborarea
poemului cei doi coautori s-au întâlnit o singură dată, în vara anului 2006 la Festivalul
„Zile și nopți de poezie”, desfășurat la Neptun;
ulterior, în septembrie 2006, R. Cesereanu
face pe lângă A. Codrescu demersuri pentru
un interviu, iar în acest context îi trimite un
manifest personal al delirionismului; lectura
manifestului îl face pe A. Codrescu să declare
că a fost „pururi delirionist”: acest set de fapte
și de gânduri a constituit atât platforma pentru
ca R. Cesereanu să propună scrierea împreună
a unui poem, cât și, totodată, impulsul care l-a
determinat pe A. Codrescu să-i solicite imediat
să înceapă poemul; lucru zis și făcut. Poemul
s-a scris în luna octombrie 2006 și în primele
zile din noiembrie. Preconizată de R. Cesereanu ca poem delirionist, scrierea a ieșit din
cadrul inițial; delirul „propus ad-hoc” s-a dezvoltat peste proiecțiile de început, așa încât A.
Codrescu nu a achiesat la ideea ca Submarinul
iertat să se subintituleze „poem delirionist”.
Pe de altă parte, al doilea experiment face
vizibile elemente de „poetică” utile în înțelegerea și interpretarea poemului: cei doi autori au
formule existențiale conexe, dar în mod evident
substanțial diferite; aceștia au viziuni despre
poezie în mod declarat neconvergente, uneori
chiar contrare și care sunt decantabile din însuși
poemul; sub masca piloților submarinului,

pianista și beatnik-ul (amerikan-ul), „țin lecții
de poezie” submarinului; pianista este promotoarea poeziei ca delir, ca hipnoză, ca transă,
în schimb beatnik-ul se pronunță pentru o
poezie a cuvintelor „limpezi”, a concretului
și o invită pe pianistă „în realitatea de aici și
acum”; pianista refuză invitația: „nu voi abandona niciodată/ tromba psihedelică pleznind
de ceață”; poemul se scrie ca replică la replică;
pianista și beatnik-ul colaborează în figurarea, imaginarea și configurarea unei povești a
submarinului; două voci poetice identificabil
diferite construiesc un dialog literar agreabil.

În plus, dincolo de poietică și poetică, în ordinea realului, coautorii sunt despărțiți de timp,
vin din epoci diferite și provin din universuri
lingvistice scindate. R. Cesereanu este scriitor de
limba română. A. Codrescu are ca limbă maternă
româna, însă, așa cum mărturisește când este
întrebat, între 1970 și 1990 nu a utilizat-o deloc
în scris. Este sau mai exact era până la acest
moment scriitor de limba engleză; romanele
sale de până acum au fost scrise în engleză, iar
ulterior unele au fost traduse în română.
Cei doi autori se întâlnesc în limba română
și scriu cel mai important și cel mai valoros
poem al submarinului din literatura română,
dacă nu cumva chiar din literatura universală; generic, tot astfel l-ar fi catagrafiat și G.
Călinescu în cursul său de poezie. Andrei
Codrescu este cel mai valoros scriitor român
din diaspora, iar Submarinul iertat este prima
carte scrisă de acesta în limba maternă de la
plecarea din România
Poemul se articulează în jurul simbolului submarinului care nu este doar utilizat, ci
dezvoltat, amplificat, extins. Un excepțional
rulaj al conotațiilor simbolului sunt antrenate
pentru a declanșa explozia de noi și surprinzătoare semnificații. Submarinul nu mai aparține
poemului. M. Cărtărescu observă că „submarinul este însuși poemul”, iar lectorul se vede
pe sine „într-un poem în formă de submarin”.
Submarinul devine orizont simbolic. Efectele
poetice majore ale poemului rezultă din generarea
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irepresibilă de semnificații în conexiune și în
raport cu inducțiile simbolice ale submarinului. Acesta excede intențiile autorilor, depășește
cadrul inițial planificat; aceștia îl doreau doar un
„instrument de plonjat, de mântuit”.
Situația poetică este următoarea: în orice
lucru, în orice loc, în orice context există un submarin. Poemul are două euri lirice, pianista și
beatnik-ul (amerikan-ul). Acestea se stimulează
reciproc în găsirea în lume de forme, de apariții,
de manifestări ale submarinului în timp ce se
află în prezența unui submarin imaginar, volatil,
greu controlabil. Submarinul iertat are caracter
dehiscent, se deschide dintr-odată și se exfoliază.
Poemul lecturează lumea în limbajul submarinului. Ping-pongul poetic face ca poemul să se
dezvolte ca o căutare obstinată și compulsivă a
submarinului în toate paginile lumii. O încercare
mereu reluată este aceea de a identifica elemente
de submarin în cartea lumii. Principala mișcare
internă este una de găsire a Unului în Multiplu,
de aducere a submarinului în convergență cu
toate posibilele sale forme și potențe. Nucleul
poemului îl reprezintă gândul la submarin.
Pianista și beatnikul (amerikanul) sunt purtători ai stindardului gândului la submarin. În
prim-planul imaginar ei funcționează ca piloți ai
submarinului. Desigur au o calificare prealabilă
de scafandri. Pianista este, după cum cuvântează
poemul, „zdruncinată”, „zbuciumată”, „zăludă și
crudă”; ea are părul „din neverland”. La rândul
lui, beatnik-ul (amerikan-ul) este „miop” și
„cam într-o ureche”: „un amerikan cu mustață
din transylvania”. Pianista și beatnik-ul au „creierul scrum”, căci abuzează de „delir”. Ei sunt
„doi delirați deliranți”, întrucât în timp ce ei delirează despre submarin și submarinul delirează
despre ei. Pianista și beatnik-ul vin „din epoci”
ce nu se „învecinează”, provin din „zona vie și
strașnică zisă transylvania”. Între ei se interpune
„transylvania transformată”. Cu toate acestea,
ei orientează, aduc, conduc submarinul prin
„transylvania”. Reluăm: la nivelul cel mai înalt
submarinul este gândul, este spiritul submarinului. Aducerea submarinului în „transylvania”
înseamnă un gând la „transylvania”.
Mersul, cursul, demersul și discursul
poemului se centrează pe emergența irepresibilă a submarinului. Submarinul răsare, se
ivește din orice. Dacă privim cu atenție scena
lirică observăm că doi oameni (figuri imaginare) cu fisuri existențiale găsesc un obiect
de redempțiune și îl dirijează către toate fisurile rememorate sau imaginate ale existenței
lor. În viața acestora se regăsesc marile fisuri
existențiale ale fiecăruia dintre noi: copilăria
pauperă, tinerețea dificilă, înstrăinarea, sexualitatea ofensivă și ofensatoare, iubirea trădată
sau inaccesibilă, păcatele cu voie și fără voie,
timpul necruțător, sfârșitul inevitabil.
Continuare în p. 12
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Cărți care ar ﬁ putut să ﬁe

D

epășind, iată, vârsta de 40 de ani, triple blakeene, ce funcţionează pe premisa
mă aflu, ca scriitor, la o intersecție. codificării și decodificării estetice a lumii,
Intuiesc (și o fac cu acea mefiență nepresupunând, ca în cazul anterior, o înloînnăscută a luministului incorigibil față de cuire aleatorie a obiectului perceput cu altul,
orice manifestare a iraționalului) că, de aici ci sesizarea aspectelor în mod curent ocultate
înainte, traiectoria scrisului meu se va modi- vederii artistice) și, în fine, privirea demiurfica, dacă nu radical, certamente substanțial, gului, a creatorului absolut (corespunzătoare
că voi urma o cale abia întrezărită și că o voi viziunii cvadruple blakeene, ce se manifestă ca
face cu hotărâre, în absența ezitărilor inerente extaz eminamente religios în puritatea căruia
breslei. În acest punct, mi se pare important să toate celelalte tipuri de privire fuzionează, fără
trec în revistă cărțile care, cum ar spune Con- a-și pierde, totuși, identitatea).
stantin Noica, nu au fost să fie. Și, din pletora
O a doua ramură a investigaţiei noastre
de drumuri care nu au condus niciunde (și, pornea de la premisa imposibilităţii funciare
poate relevante, tocmai
de a gândi vederea în lipsa
prin incompletitudine),
raportului acesteia cu tactilul și cu ancrajul ferm în
m-aș opri la următoarele:
corporalitate. Ni se părea
1. Structura cuaternară
extrem de interesant de
a văzului: De la percepția
observat felul în care se
vizuală comună la vizimodifică datele acestui
une. Aceasta era o carte
raport biunivoc în funcţie
gândită împreună cu Roxana-Andreea Ghiță în 2007,
de cele patru paliere decelate
imediat după revenirea din
anterior, punând totodată în
Japonia. Proiectul studiudiscuţie dacă și în ce măsură
lui nostru viza constituirea
se mai poate vorbi despre
corporalitate în contextul
unui model de analiză a
diferitelor tipuri de privire
perspectivei vizionare.
care subîntind perspectiva
Cele patru clase urmau
vizionară asupra obiectusă fie analizate într-un cadru
lui. Utilizam drept punct de
teoretic mai vast, deschis de
plecare gravura lui William
fenomenologia percepţiei a
lui Maurice Merleau-Ponty
Blake, The Ancient of Days,
William Blake, The Ancient of Days
(mai ales din Le Visible et
ca pattern codificator al
tuturor rafinamentelor semantico-ontologice l’invisible, dar și din Phénoménologie de la perale conceptului binar „privire/viziune”. Diada ception sau din L'Œil et l'Esprit), de interpretarea
conceptuală comportă un număr de perspective lui Martin Heidegger a conceptului de „adevăr”
integrate de subiecţi la mai multe niveluri: pri- ca „stare de neascundere” (aletheia) și de teoria
virea comună (corespunzătoare viziunii simple imaginaţiei poetice a lui Gaston Bachelard.
blakeene și percepţiei obișnuite a realităţii), pri2. Zeii nucleari. Japonia după Fukushima.
virea artistului contemplativ (corespunzătoare Aceasta ar fi trebuit să fie un volum scris tot la
viziunii duble blakeene, ce funcţionează pe patru mâini, alături de Roxana-Andreea Ghiță,
premisa substituţiei fenomenologice), privirea și bazat pe o călătorie în Arhipelag imediat după
artistului vizionar (corespunzătoare viziunii dezastrul atomic (cutremur, tsunami și explozie

a reactorului Daiichi) din 11 martie 2011. Până
la urmă, burghezii din noi, comozi și filistini, au
prevalat, iar excursia cu pricina, care ar fi urmat
să înregistreze cu acuitate și onestitate atât mărturii ale supraviețuitorilor, cât și experiențe
proprii, nu a mai avut loc. Este, cu siguranță,
una dintre cărțile pe care le regret cel mai mult.
3. Vizionarii. De la gândirea literar-filosofică la experimentul politic. După experiența
redactării volumului Lumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei vizionare (inițial, teză de
doctorat, susținută în mai 2003, apoi carte
publicată la Ed. Paralela 45 în martie 2005), am
realizat că adunasem o cantitate incredibilă de
materiale legate de vizionarism, care însă nu ar
fi putut face niciodată obiectul unui studiu de
poetică teoretică. Mai mult, am realizat că, în
cazul multor gânditori umaniști, se poate decela
ceea ce aș îndrăzni să numesc un transfer de
atitudine ideologică, având ca bornă de pornire
manifestul literar-filosofic și ca punct de sosire
atitudini politico-sociale manifeste. Printre cei
avuți în vedere, i-aș enumera pe Swedenborg,
Saint-Simon, Rousseau, Burke, Carlyle, Nietzsche, Marx și Berdiaev. Transgresând, desigur,
diferențele de ideologie dintre cei amintiți mai
sus, cred în continuare că un astfel de studiu
este nu numai fezabil, ci și relevant în contextul
tulbure al derapajelor ideologice actuale.
4. Nuclee de teroare în poezia românească.
În fine, după Deimografia. Scenarii ale terorii în
proza românească (volum apărut la Ed. Institutul European în februarie 2011), ar fi fost
relativ facil de redactat o carte care să continue
problematica acestuia și să aplice categoriile
estetice de „teroare” și „groază” la universul
liricii autohtone. Varii alte proiecte literare,
printre care cel oxonian, legat de frică și de
anxietate, mi-au confiscat însă atenția critică,
iar timpul acestei cărți a trecut.
Privind înapoi fără mânie, vă invit și pe
dumneavoastră să procedați la fel și să-mi iertați micul abuz mnemic. ■
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ca să se așeze în locul gol un zeu” (Elegia a doua,
getica). Submarinul este un zeu atotputernic,
ordonator, izbăvitor, vindecător, inspirator, călăuzitor, ascultător și neascultător. În principal, zeul
acoperă fisurile existențiale, la fel și submarinul.
Submarinul Ruxandrei Cesereanu și al lui
Andrei Codrescu este un simbol redemptoriu
care ne folosește tuturor. Doi autori diferiți ca
„weltanschauung” și ca formulă literar-discursivă
definitivează unul dintre poemele memorabile
ale celor din urmă două decenii. Submarinul
iertat este o operă remarcabilă ca experiment
de succes și construcție hibridă, ca idee poetică
și problematică reflexivă, un exemplu de creativitate pe magistrala globalizării, un pod de flori
între Transilvania din sufletele noaste și „transylvania” din imaginarul nostru liric, un remediu
pentru fisurile noaste existențiale. ■

Submarinul este înainte de toate un obiect de
resuscitare și de redempțiune a marilor noastre
fisuri existențiale. El se încarcă, se impregnează
de toate fisurile existenței umane. Submarinul se
încarcă de păcate și le face iertate prin urcarea la
cer; așa ajunge să fie și el iertat. Prin faptul urcării
la cer are loc iertarea: iertarea submarinului constituie o descărcare și o iertare a fisurilor noastre
existențiale; iertarea submarinului este și iertarea
noastră. Submarinul stă pentru noi și suntem iertați pe numele lui, în contul lui.
Și datorită co-autoratului, poemul vibrează
pe diferite note, de la cele înalt delirante la cele
grave. Înainte de toate, Submarinul iertat este o
gravă cântare a omului plin de fisuri existențiale,
este un poem al fisurilor existențiale primare, al
fisurilor de formulă existențială. Este un poem ce

rezonează în diverse registre. În raport de timbrul,
de amploarea și de altitudinea fisurilor ce se coagulează ca nuclee de sens, ca borne semnificaționale,
Submarinul iertat este și poem de dragoste, este și
poem de înstrăinare și de întoarcere la izvoare în
„transylvania”, este și poem de meditație asupra
trecerii timpului, este și poem metafizic de extatică meditație asupra condiției umane precare, este
și descântec. În ordinea lumii, vrăjitoria se face
cu diferite obiecte și elemente materiale. În acest
poem, pe o tonalitate folclorică, la un moment dat
se recurge la submarin ca la o vrăjitorie calmă.
Suntem descântați cu submarinul. Suntem eliberați de griji, de îndoieli și de neliniști.
Submarinul este similar zeului la Nichita Stănescu: „În fiecare scorbură era așezat un zeu./
Dacă se crăpa o piatră, repede era adus/ și pus
acolo un zeu./ Era de ajuns să se rupă un pod,/

Scrisul Românesc

Despărțirea de Philip Roth

C

e am putea spune acum, la despărțirea
de Philip Roth, scriitorul gigant care, în
85 de ani de viață, a dominat literatura
americană a celei de-a doua jumătăți a secolului trecut și începutul veacului nostru? Pe
cât de aclamat, nu rareori controversat, Philip
Roth este autorul a mai bine de 25 de cărți, un
mare realist care își confruntă cititorii direct,
uneori brutal, într-un stil care elimină deliberat
orice fals sentimentalism. Odată se descria pe
sine însuși ca având o adevărată rezistență la
metafora plângăcioasă și analogia poetizantă.
Mereu surprinzător prin originalitate, era un
ateu care își pusese toată credința în imaginația
terestră, fie că e vorba de analizarea funcțiunilor pornografice ale ficatului crud, sau de
închipuirea unor fantezii romantice despre
Anna Frank. Satira lui e constantă și mușcătoare, iar explorarea masculinității și a vieții
clasei de mijloc a evreilor americani este o
temă care îi traversează toată opera.
Ideile lui sunt întotdeauna surprinzătoare și
uneori chiar deconcertante. În The Plot Against
America, publicată în 2004 (și care va fi în
curând adaptată pe ecran de creatorul lui The
Wire, David Simon), Roth își plasează propria
familie sub regimul antisemit al închipuitului
Președinte american Charles Lindbergh. În
Nemesis, din 2010, comunitatea din nativul său
New Jersey face obiectul unei epidemii de poliomielită. De altfel, romanele lui Roth sunt mai
toate plasate în locul său de naștere, Newark
(New Jersey) și au toate un intens caracter
autobiografic, cu specificarea că ele, în mod
filosofic și formal, depășesc distincția dintre
realitate și ficțiune, într-un
stil suplu, ingenios, cu care
el explorează în mod provocativ identitate americană.
Philip Roth se numără
printre cei mai mari scriitori care nu au luat Premiul
Nobel pentru Literatură (se
pare că ar fi fost adesea pe
„lista scurtă”, chiar și înainte
de moarte), deși a căpătat
aproape toate celelalte premii
și distincții posibile. Prima
dată s-a distins în 1959, cu
nuvela Goodbye, Columbus,
pentru care a primit prestigiosul National Book Award for
Fiction. În mod cert, în timp,
el a devenit cel mai premiat scriitor american
din generația sa. Cărțile lui au primit de două
ori The National Book Award și The National
Book Critics Circle Award, de trei ori The PEN/
Faulkner Award. A fost distins, de asemenea,
cu un Pulitzer Prize pentru romanul American Pastoral, în 1998, în care apare unul dintre
cele mai cunoscute personaje ale sale, Nathan

Zuckerman, ce traversează mai multe romane
ale lui Roth. The Human Stain (2000), un alt
roman cu Zuckerman, a fost distins în Marea
Britanie cu WH Smith Literary Award pentru
cea mai bună carte a anului. În sfârșit, în 2001,
la Praga, Philip Roth a primit premiul inaugural
Franz Kafka.
Philip Roth se identifica pe sine însuși drept
un scriitor american, nu un scriitor evreu,
văzând în această din urmă clasificare un fel de

limitare. Dar, în mod interesant, pentru el experiența americană și experiența evreiască erau
adesea același lucru. În vreme ce predecesorii
săi, precum Saul Bellow și Bernard Malmud,
scriau despre dificultatea dureroasă a evreilor
de a se adapta și a depăși viața de imigranți,
personajele lui Philip Roth reprezintă parcă
generația următoare. Limba lor primară este
engleza, pe care o vorbesc fără accent. Ei nu
mai sunt obsedați de ritualuri și în genere nu
aparțin niciunei sinagogi. Visul American – sau
poate coșmarul? – era acela de a deveni „un
evreu fără evrei, fără iudaism,
fără sionism, fără evreitate”.
În realitate, de cele mai multe
ori, era să fi privit ca un evreu
între neevrei și ca un neevreu
printre evrei... În romanul The
Goast Writer el își cita unul
dintre eroi, pe Franz Kafka,
spunând că „nu ar trebui să
citim decât acele cărți care
ne mușcă și ne împung”. Din
acest punct de vedere, pentru
mulți critici cărțile lui erau...
ca un roi de albine!
Feministele, mulți evrei
și una dintre fostele soții l-au
atacat în scris și uneori chiar
în persoană. Femeile în cărțile
lui nu ar fi uneori nimic mai mult decât obiectul unei dorințe și inspiratoare de furie. „The
Villege Voice”, într-unul din numerele sale, i-a
pus portretul pe copertă, condamnându-l ca pe
un misogin. Moderatorul unui panel l-a criticat
aspru pentru felul comic în care îi portretizează
pe evrei, întrebându-l furios pe Roth dacă ar
fi scris aceleași cărți și în Germania nazistă!
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Din partea
cealaltă

Eseu

Ca să pună capac la toate, savantul evreu
Gershom Scholem a categorisit Portnoy’s Complaint drept „cartea pentru care toți antisemiții
s-ar fi rugat să apară”. Asemenea reacții sunt
evident extreme și, deși au o oarecare susținere
citind opera lui Roth, se manifestă mai degrabă
ca opțiuni ideologice și nu necesarmente literare, partea de forță a lui Philip Roth. Când el
a câștigat The Man Booker International Prize
în 2011, un membru al juriului s-a retras, afirmând că autorul suferea de solipsism terminal
și nu făcea altceva decât să scrie mereu și mereu
în cărțile sale despre același subiect... Aici ar fi
de remarcat, totuși, că literatura nu este neapărat un ce dar mai degrabă și mai peremptoriu
un cum. Sunt mari scriitori care au arpegiat
mereu aceeași temă cu virtuozitate în diferite
registre. La fel și Roth! În Sabbath’s Theater el
imaginează, fără îndoială în mod provocator,
următoarea inscripție pentru piatra tombală
a personajului principal: Sodomist, Abuser of
Women, Destroyer of Morals. A doua lui fostă
soție, cunoscuta actriță britanică Claire Bloom,
a publicat un bestseller autobiografic cu titlul
Leaving a Doll’s House, în care, la un moment
dat, își aduce aminte când a citit manuscrisul
romanului Deception. Cu oroare, ea a descoperit că era vorba despre o soție plicticoasă,
între două vârste, pe nume Claire, măritată cu
un scriitor adulterin pe nume Philip. Bloom
își descrie soțul drept un om rece, manipulativ
și instabil (cu toate astea îl iubea!). Cartea ei
de memorii a fost publicată de Virago Press,
fondată de Carmen Callil, aceeași persoană cu
membrul juriului care s-a retras, ani mai târziu,
din the Booker Committee.
Ca să-i dăm ce este al lui, Philip Roth n-a
promis niciodată că va fi prietenul cititorilor
lui, scrisul fiind singura sa recompensă, narațiunea acelei life, in all its shameless impurity.
Ucronia, sau realitatea-alternativă, închipuită
în The Plot Against America, cu un președinte
care se poartă ca un dictator, e antisemit și
izolaționist, demonstrează spiritul său vizionar, dar trage și un semnal de alarmă pentru
prezentul pe care îl trăim acum.
Până la retragerea sa abruptă din viața
publică, Philip Roth a fost un scriitor dedicat, prolific, care tipărea adesea o carte pe an
și era foarte generos cu scriitori din alte țări.
Timp de ani de zile el a editat seria Writers
from the Other Europe, în care autori din estul
Europei erau prezentați cititorilor americani.
Milan Kundera a fost unul dintre beneficiari.
De asemenea, Roth a contribuit substanțial la
faima americană a marelui scriitor israelian
Aharon Applefeld.
Poate că e mai bine că anul acesta nu se
decernează Premiul Nobel pentru Literatură.
Ne putem astfel închipui că l-ar fi luat Philip
Roth; sau poate nu. ■
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Medicină, exil și literatură

„Cine a spus că timpul le vindecă pe toate, a confundat supraviețuirea cu vindecarea”

itlul de mai sus este, poate, la fel
provizoriu ca și cel al cărții, Cu titlu
provizoriu, pe care am citit-o când
m-am întors din România. Înainte de vizita din
anul acesta în țară, cineva din America mi-a
semnalat acest roman memorialistic, scris sub
pseudonim de o psihiatră plecată din România prin anii ’90. Nu știu cine e autoarea, cum
se numește cu adevărat, dar am bănuieli că e
vorba de un doctor psihiatru, că e femeie și o
scriitoare adevărată. Doar toate acestea puse
împreună puteau da naștere unei asemenea
cărți, scrisă dinăuntrul unei povești trăite pe
propria piele, poate condimentată ici și colo cu
elemente de ficțiune. Poate. În final autoarea nu
ne dă nicio șansă să știm cine este.
Sunt și eu doctor și scriitor, am plecat din
România după căderea comunismului, trăiesc
și lucrez la New York și am scris despre profesia
mea. Așa că am o idee despre aventura brutală a
emigrării unui medic în America, cât și despre
aventura scrisului, care te poate ajunge târziu
din urmă prins între două lumi și două limbi.
Din fericire ai, în sfârșit, posibilitatea de-a alege
fără presiune. Subtitlul cărții, Romanul unui
psihiatru melancolic. România, America, România, sugerează un traseu cu două căi destul de
neobișnuite pentru un doctor care a prins rădăcini în America. Despre asta e de fapt vorba în
carte, despre cum să încerci să-ți rupi vechile
rădăcini și să prinzi altele într-un pământ nou.
Dar mai ales despre cum poți să prinzi până la
urmă aripi și să zbori unde vrei, cu rădăcini cu
tot. Pendularea autoarei între cele două lumi
e făcută cu priceperea unui scriitor și a unui
psihanalist experimentat. Necruțătoare cu ea
înseși, autoarea reușește să ne țină într-un suspans bine construit, dus înainte și înapoi, ca pe
o cale ferată cu șinele nu totdeauna egale sau
paralele: România și America, două lumi atât
de diferite încât nu poți să nu te întrebi cum de
America poate fi pentru mulți dintre noi o casă
potrivită. Cele două lumi sunt descrise chiar ca
o cale ferată stranie pe care autoarea continuă să
circule cu inima strânsă, dar împăcată. Cartea
Maiei Levantini-Mona Dumitrescu (oare prima
ei carte?) pare scrisă de un scriitor deja format,
care și-a creat în goana emigrației și-a supraviețuirii, cu răbdare și erudiție, un stil aparte.
Pentru că ceea ce m-a ținut concentrat pe text
nu a fost neapărat povestea, fascinantă și ea, ci
stilul în care autoarea știe să și-o spună. Totul e
bine scris și construit, mai puțin finalul.
Firul poveștii îmi e familiar pentru că l-am
trăit pe propria-mi piele între cele „două lumi”.
Un doctor tânăr din România, sătul de lipsa
de șanse din propria țară, își ia lumea în cap
și fuge în America prin anii ’90, știind că acolo
nu-l așteaptă niciun câine mioritic cu colaci în
coadă. Autoarea cărții ajunge la disperare din
motive pe care le cunoaștem toți fugitivii. Lipsa

de speranță a noii generații de doctori, cizmele
găurite cu care înota în nămeții Bucureștiului,
lipsa de metodă din cruda psihiatrie română,
foarte asemănătoare lipsei de catgut și anestetice
din sălile de operații. Nu de lipsă de entuziasm
și pricepere e nevoie în medicina română.
Doctorul psihiatru Maia Levantini face una
din cele mai cinstite și mai brutale psihanalize-disecții, fără anestezie, prin propriile ei
nostalgii și ale celor care și-au luat lumea în cap
supărați pe țară. Dar mai ales pe contra-nostalgiile lor ieșite mai apoi ca niște cucuie în

Zburător, de Gabriel Stan

contactul direct cu lumea în care s-au adaptat
frumos, dar cu dinții strânși. Apoi pe bucuriile
sau farsele pe care ți le joacă regăsirea lumii
părăsite, care cu o mână te mângâie, cu alta
te alungă. Mă întreb cum se simte întoarsă
înapoi în România, chiar și în vizită, doctorul Mona Dumitrescu? Dar mai ales cum se
simte scriitoare Maia Levantini, față în față

cu cititorii, care sigur îi adoră scrisul, dar mai
ales față în față cu critica literară și confrații de
breaslă literară. Ca doctor e ușor să te întorci în
România, pentru că te simți confortabil că ți-ai
găsit un loc în lume și ești ușurat că ai scăpat
nevătămat din duelul cu capitalismul sălbatec
american. Dar cum e ca scriitor „din diaspora”,
cum suntem numiți? Mai ales dacă ai început
să scrii târziu, după plecare, nu te știe nimeni
niciunde, și ai și talentul obraznic să scrii bine,
așa cum scrie Maia Levantini, în aceeași limbă
română vorbită pe străzile Bucureștiului. O
limbă colorată, ținută bine sub control, pentru
că scriitoare are priceperea și limbajul unui om
universal trecut prin probe de foc pentru care
îți trebuie nervi, curaj și un talent care în loc
să se veștejească, abia iese la iveală. Încerc să
mi-o imaginez la o lansare de carte la APACA,
unde voia să intre în mintea unor femei chinuite cărora le era frică și să se lase ajutate. Ori
în orice librărie din România, țară pe care o
adoră și pe care o descrie tandru și dojenitor,
pe care o iubește și o ceartă aspru așa cum doar
copiii buni pot să-și certe mamele. Autoarea
are o duioșie specială atunci când își pune pe
masă sufletul rănit, vindecat și din nou rănit.
De la obiceiurile de înmormântare cu bocitori
din satele bunicilor noștri, la înmormântarea
prezbiteriană a soțului pierdut în America. Își
permite să se joace cu sentimentele cititorului
pentru că știe să le mânuiască cu priceperea
unei „bocitori” transcendentale.
Limbajul folosit este al unui profesionist nu
numai în ale minții umane, dar și al unui surprinzător magician al cuvântului, care îl ascultă
ca un șarpe ce iese din coș după cum îi cântă
dresorul. Un dresor când balcanic, care îmbină
sarcasmul, ironia și umorul cu o tandrețe bine
dozată, când un scriitor doct și experimentat.
O carte pe care odată începută vrei s-o citești
până la capăt. ■
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Proză

M

imi bătea ritmic cu mâna în brațul
fotoliului, exasperată de așteptare în
anticamera cabinetului de psihiatrie.
Ce-or sta nebunii ăștia atâta înăuntru? Secretara nu-i acorda nicio atenție din cușca de unde
abia i se vedea creștetul în spatele pupitrului.
Mimi se ridică, își înfipse tocurile înalte în
mocheta de un albastru spălăcit și îi strigă cât
putu de calmă:
— Pot să am puțină apă?
— Sigur, se auzi vocea femeii care nu-și
ridică ochii din computer. Vă rog să vă serviți.
Mimi privi în jur nedumerită. Sala de
așteptare aproape se golise. Într-un colț văzu
containerul de apă și el pe terminate. Se
răzgândi și se apropie de cușca secretarei.
— Credeți că mai durează mult?
— Sunteți ultima pacientă.
— Nu sunt pacientă, ripostă Mimi indispusă. Mi-am luat o întâlnire cu doctorul
Rohmer. Atâta tot. Din motive personale.
— Sigur, repetă femeia automat. O măsură
pe Mimi pentru o secundă fără curiozitate,
cu expresie indiferentă, fals politicoasă, și un
zâmbet exersat ani de zile îi reveni pe buzele
obosite. O să fiți chemată în câteva minute.
La televizorul atârnat de perete rula un
show de bucătărie. O cofetăreasă făcea clătite
franțuzești. Pe Mimi o invadă mirosul dulce
de vanilie într-un val de amintiri mai puțin
dulci, din vremea când foarte tânără învârtea crepes-suzettes la Paris, refugiată din iadul
comunist, ambițioasă, dar fără mari planuri de
viitor, până când a apărut Fred, i-a dat jos șorțul
de bucătărie, i-a pus pe deget inelul cu diamante al mamei lui și a adus-o la New York ca
nevastă de scriitor căruia mulți îi prevedeau un
viitor strălucit. Câte farse într-o singură viață!
„Singurătatea e amară, știu, dar cel puțin tu
ai bani”, îi spusese Jessica, strângând la piept un
motan bătrân și bolnav. Pe ea o părăsise soțul
fără să-i lase mai nimic.
Mimi nu ajunsese încă să simtă gheara singurătății. Încă îl mai jelea în gând pe Fred, încă
îi mai vedea umbra lipită uneori de rafturile
cu cărți din birou, alteori fluturând în dreptul
ferestrei. Suferința era mai puternică decât singurătatea. În plus, formalitățile pe care trebuia
să le facă după moartea lui îi ocupau ziua. Cu
cât era mai obosită, cu atât mai bine. Sănătos ar
fi să poți trăi fără gânduri. De la gânduri unii
se aleg cu insomnii și stres, pe alții îi vizitează
metafizica. Exercițiile ei de gândire pozitivă
și tot ritualul spiritual pe care se străduise
să-l aplice de câțiva ani se dovedeau acum
neputincioase. Nimic nu există până nu ți se
întâmplă ție, și niciun guru nu se poate vindeca
pe el însuși.
Nu mai putea să suporte nici sfaturile și
ofertele de susținere morală pe care tot felul
de femei i le ofereau nechemate. „De unde știi
tu prin ce trec?, se apăra Mimi. Ți s-a omorât
bărbatul? Ai plâns peste umbra lui făcută zob
pe asfalt? Poftim, am început să vorbesc în
metafore, ca Fred. Doamne păzește!”
Jennifer a venit cu ideea să încerce o terapie
de grup. Să se alăture vreunui cerc al văduvelor
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cărora li s-au sinucis bărbații. Unele găseau
alinare împărtășindu-și durerea și mai ales
auzind despre suferința altora, asemănătoare
cu a lor. „Ai înnebunit? A protestat Mimi. Ce
grup de terapie? Nu-mi ajunge tragedia mea?
Să le mai văd și pe alea smiorcăindu-se? Ar fi
ultima umilință la care l-aș putea supune pe
Fred. De acolo de unde e parcă-l văd cum ar
zâmbi ironic. Și neputincios.”
S-a dus totuși. Grupul se aduna în fiecare
miercuri într-o sală a secției de psihiatrie
într-un spital din Manhattan. Erau exclusiv
femei cărora li se sinuciseseră bărbații. Majoritatea între 45 și 60 de ani, îngrijite, se țineau
bine, erau bine îmbrăcate, doar ochii spuneau
altceva: pastile de dormit, de durere, alcool,
anxietate, furie, tot ce adunaseră în ei; privire
fixă ori neatentă, străluciri drăcești ori inflexiuni plate ca apa stătută. Femeile acelea făceau
eforturi să-și găsească busola ori să se elibereze
de vină. Stăteau în cerc, cu gențile așezate pe
podea lângă scaunul pe care fiecare se bâțâia
sau împietrea după cum le venea.
Mimi se freca indispusă strângându-și
geanta la piept (maică-sa îi spusese odată că ar
fi semn rău să-ți pui geanta pe jos, poți sărăci)
și studia fețele acelor străine care încercau să
fie familiare între ele, cu voci false și pretenții
de comunicare despre o dramă comună. Terapistul era tot o femeie, mai tristă decât toate la
un loc, de parcă i s-ar fi sinucis nu un bărbat,
ci un regiment. Vorbea cu voce stinsă, puțin și
rar, fără să spună mare lucru, doar invitându-le
pe femei să se prezinte, să vorbească, să-și dea
replici, să se consoleze una pe alta sau să se
contrazică, să plângă în cor ori să mediteze în
liniște, nici ea nu știa ce ar fi fost mai bine.
Lui Mimi îi venea să urle.
„Urlă”, a îndemnat-o terapista. „E voie. Urlă
dacă așa simți.”
Dar n-a urlat. S-a închis în ea. Le asculta
pe fiecare și nu simțea nicio dorință să intervină ori să-și spună povestea. Nici compasiune
nu simțea pentru niciuna dintre ele. Tragedia
ei era unică și numai a ei. Nu avea de gând
s-o împartă cu nimeni. Nici de mila lor nu
avea nevoie, ea tot ce voia era să sufere până
la ultima celulă, presimțea că numai așa se va
vindeca, după ce va arde toată.
Secretara îi rosti numele și o invită înăuntru. Rohmer o aștepta în picioare în fața
biroului masiv pe care se aflau doar un caiet și
un creion, o fotografie de familie și două pietre
șlefuite, obiect mai mult de decor decât vreun
simbol energetic. O invită să se așeze în fotoliul
confortabil îndreptat spre fereastră și se așeză
și el pe un scaun în fața ei. Pe scaunul acela stătuse și Fred, se înduioșă Mimi, probabil speriat
și nesigur pe el.
— M-am uitat peste fișa dumneavoastră.
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Aparent nu aveți nicio problemă.
— Aparent? Mitralie Mimi stăpână pe ea.
Cu siguranță eu nu am nimic. Motivul vizitei
mele este altul.
— Cu ce vă pot fi atunci de folos? Se retrase
Rohmer cu voce rece în spatele unui zid profesional prudent.
— Am venit în legătură cu soțul meu, mă
rog, fostul meu soț, Fred. A fost pacientul dumneavoastră. Știți că s-a sinucis, nu?
— Nu, nu știam. Îmi pare rău. Fred și mai
cum?
— Vreți să spuneți că nici măcar nu vă aduceți aminte de el după câți bani ați încasat și
câte pastile i-ați băgat pe gât?
— Stimată doamnă, eu aici văd doar pacienți. Cu probleme, unele majore. Sigur că îl
țin minte pe Fred, dar protocolul mă obligă să
întreb numele de familie, data nașterii...
— Mă scuzați, se bâlbâi Mimi. Nu așa
mi-am dorit să înceapă discuția noastră. Am
venit să vă cer de fapt o favoare. Aș vreau să
știu de ce s-a sinucis.
Rohmer a rămas tăcut, privind-o pieziș.
— Trebuie să știți, măcar să bănuiți, nu?
L-ați văzut, ascultat, tratat luni de zile. Vă rog.
Măcar spuneți-mi ce bănuiți. A făcut-o din
nebunie sau din lașitate?
— Vă dați seama că nu mă pot pronunța în
niciun fel. Fiecare pacient are dreptul la confidențialitatea informației.
— Și morții? A făcut Mimi ochii mari abținându-se cu greu să nu sară la el.
— Doamnă, încercați să vă împăcați.
Depresiile sunt stări radicale. Nimeni nu poate
prevedea sau preveni ce se poate întâmpla. Nu
vedem atât de departe.
— Nu mi-am imaginat că v-ați uitat cu
lanterna în creierul lui, dar totuși, sunteți un
specialist cu experiență, spuneți-mi ce credeți?
— Dumneavoastră ce credeți?
— Ce cred eu? Cred că sunteți un ticălos.
Cu toate companiile voastre de medicamente
care iau mințile oamenilor. Nu-mi spuneți mie
de depresie! Dacă ar fi să mă iau după simptome, anxietate, senzația de sufocare sau de
lipsă de aer, insomnie, iritabilitate, nervozitate,
aș fi o candidată sigură la o depresie pe cinste.
Gânduri de sinucidere? Ferească Dumnezeu!
Dar i-aș omorî pe mulți cu mâinile mele. În
primul rând pe Fred. De ce? Pentru lașitate.
Și apoi v-aș scalpa pe dumneavoastră. Tot
pentru lașitate. Dar n-o să mă las. Ne vedem
în instanță!
Mimi a ieșit cu capul sus și pieptul umflat
tropăind cu tocurile ei înalte pe gresia proaspăt
spălată.
— Aveți grijă cum călcați, i-a strigat femeia
de serviciu, nu vreau să vă rupeți vreun picior
pe aici și să ne dați apoi în judecată! ■
(fragment de roman)

16

Nr. 7 (179) ♦ iulie 2018

Oana
BĂLUICĂ

U

rmând modelul trasat de tradiția
vremii, Charles Dickens și-a publicat
cel de-al doilea roman al său – Oliver
Twist – în formă serializată, între 1837-1839
și, încă de pe acum, sunt decelabile temele și ideile cu valențe
sociale profunde care vor continua să ocupe un loc cardinal
în ficțiunea sa. Lecturat de cele
mai multe ori într-o grilă asimilată literaturii pentru copii,
Oliver Twist este însă un roman
care abordează o problematică
socială variată – etosul bandelor delincvente, personajele
lumii underground, situația
femeii decăzute (fallen woman),
pauperizarea, ipocrizia claselor
bogate etc. Printre acestea, preocuparea față de condițiile în
care sunt percepuți și tratați actanții feminini
ai vremii va rămâne o constantă. Este de altfel
important de menționat faptul că, în economia romanului dickensian, Nancy reprezintă
un personaj cu o semnificație extrem de revelatoare. Ea constituie incipitul preocupării
dickensiene pentru imaginea și situația femeii
decăzute, precum și ambivalența față de posibilitățile de reformare pentru aceste femei.
Discuțiile despre reabilitare și reafirmare,
despre iubirea de care ar putea fi demne femeile
care își mercantilizează corpul constituiseră și
în societatea franceză o problemă importantă
în literatură și teatru. Totodată, situația lui
Nancy trebuie interpretată și din perspectiva
premiselor de la care pleca înțelegerea societății victoriene în ansamblu în ceea ce privea
caracterul uman – principala îngrijorare a
vremii fiind interdependența dintre caracter
și circumstanțe. Cu alte cuvinte, autoritățile
epocii considerau că circumstanțele afectează
în mod iremediabil caracterul, iar singurele
posibilități de „reabilitare” pentru aceste femei
erau claustrarea, încarcerarea, instituționalizarea sau purificarea conferită de dimensiunea
thanatică.
Preocupările lui Dickens față de marginalitate, clasa pauperă și aspectele sordide ale
metropolei londoneze sunt inextricabil corelate
și cu evenimentele marcante ale propriei sale
vieți, despre care scriitorul mărturisea că i-au
tulburat copilăria și chiar viața adultă: încarcerarea tatălui său în închisoarea Marshalsea,
în urma unui faliment, „stagiatura” sa ca băiat
sărac în vopsitoria lui Warren, solitudinea care
îi marca nopțile în timp ce bântuia pe străzile
Londrei intrând în contact cu mizeria și nefericirea clasei pauperizate, inventariate de John
Forster în celebra sa biografie dedicată scriitorului englez. Dickens nu s-a mărginit însă la a
evidenția aceste aspecte, ci a activat inclusiv ca
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Charles Dickens
și societatea victoriană
reformator social. Sensibil la situația femeilor
care își mercantilizau corpul, a construit un
adăpost pentru acestea (Urania Cottage), cu
ajutorul prietenei sale, Angela Burdett Coutts.
Finalizat în 1846, acesta avea
ca scop oferirea unui loc stabil,
departe de pericolele străzii și
ajutarea acestor femei să își
construiască o viață în mod
independent. Dickens avea să
se ocupe de acest loc pentru 12
ani, timp în care a participat
activ la schimbarea condițiilor de trai pentru multe dintre
acestea. Scriitorul a fost atât
apreciat, cât și criticat pentru
inițiativa sa, o parte dintre
biografii și criticii săi acuzând
că la baza motivațiilor sale se
ascundea dorința sa de a controla totul, astfel încât Urania Cottage era un fel
de sanctuar stabil, în care lucrurile se desfășurau conform propriilor sale viziuni și dorințe,
acest cămin compensând astfel frustrările pe
care Dickens le avea față de propriul cămin în
care crescuse și aversiunea
față de figura maternă.
Deși a reprezentat una
dintre vocile critice ale
generației cu privire la
societate în ansamblu și la
etichetele pe care membrii
acesteia (cu preponderență
masculini) le aplicau concetățenilor, Dickens a operat
și el certe dihotomizări în
opera sa, în special cu privire la actanții feminini:
astfel, în cadrul romanului
Oliver Twist, Nancy este un
dublu antagonic al „îngerului din casă” (Rose), însă,
în același timp, este întruparea unui destin colectiv care
învăluia categoria indivizilor din care aceasta
face parte: orfană, vulnerabilă, plasată într-un
context victorian puternic masculinizat și ostil
față de orice femeie care nu se regăsea într-o
categorie predefinită și privilegiată, soarta fetei
relevă un tragism inerent unei întregi clase
sociale. Pe fondul acestor dihotomizări, autorul
a fost acuzat că reiterează personaje „unidimensionale, plate, a căror constanță plictisește
și care sunt incapabile să performeze tragic
pentru că le lipsește rotunjimea necesară” (E.
M. Forster, Aspects of the Novel), însă situația nu
este atât de categorică: după cum poate observa
orice lector atent, construcția personajelor sale
fluctuează, evoluează, chiar dacă nu într-o
manieră radicală. Tipicitatea lor nu estompeză
complexitatea, iar unidimensionalitatea nu este

susținută în cadrul fiecăruia dintre aceste personaje feminine, care, deși respectă un cod bine
stabilit până la un anumit punct, sunt capabile
de transgresare, acesta fiind și cazul lui Nancy.
Chiar dacă face parte dintr-o categorie profesională rușinoasă, tânăra fată îl va ajuta pe Oliver,
acționând ca o figură maternă și, în cele din
urmă, își va sacrifica și viața pentru bunăstarea
băiatului. În cadrul acestui roman, dihotomizarea este mai evidentă, cele două fete – Nancy și
Rose – fiind prezentate în contrapartidă și din
perspectiva unei angajări didactice, Dickens
utilizând mediul lor pentru a avertiza cu privire
la influența decisivă a acestuia în construirea
caracterului și modelarea destinului.
În același timp însă, spre deosebire de Zola,
a cărui percepție asupra moralității era dictată de apartenența la clasă, scriitorul englez
denotă o mai bună comprehensiune asupra
naturii umane și investește în personajul lui
Nancy o multitudine de atribute specifice
fetelor burgheze, precum bunătatea și caracterul maternal, chiar dacă, în contrast cu Rose,
Nancy este lipsită de inocența definitorie acestui segment social. Didacticismul dickensian
este relevat astfel prin portretizarea în contrapartidă, care
aduce în scenă critica socială
și inculcă ideea de neșansă, de
accident, respingând astfel cu
fermitate argumentele populare în epocă despre caracterul
implicit viciat sau despre ereditatea care condamnă fără drept
de apel o femeie la o viață criminală (diseminate în peisajul
anglofon de Cesare Lombroso).
Cu luciditate și empatie,
Dickens prezintă situația dintr-un punct de vedere social
și economic, analizele sale
fiind în deplină concordanță cu natura fenomenului
prostituției și cu cercetările
contemporane privind epoca victoriană, ceea
ce denotă o înțelegere avansată, distinctă de
cea a concetățenilor respectivi. Volens nolens,
scriitorul englez expune și un mare grad de
conformitate în construcția personajelor – el
este, totuși, un produs al epocii sale, al gândirii masculine și masculinizante – iar criticii
au dreptate să afirme că, prin reprezentarea a doar două modele feminine, Dickens
„neagă femeilor autonomia, subiectivitatea
reprezentată de scris” (Sherry Ortner), însă,
privind retrospectiv, este necesar să se înțeleagă faptul că inclusiv această evidențiere
a unui subiect tabu și investirea femeilor
decăzute cu aceleași calități morale de care se
bucurau suratele lor respectabile constituie
un gest de frondă. ■
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părută în anul 2015 și încununată cu
Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze, cartea lui Boualem
Sansal (născut în 1949, în Algeria), 2084. Sfârșitul lumii (Ed. Humanitas, 2016), a produs, dat
fiind contextul actual și evenimentele ce marchează epoca pe care o trăim, o vie impresie în
Franța și nu numai, textul fiind rapid tradus în
numeroase limbi străine.
Considerat de către Michel Houellebecq un
text chiar mai dur decât Supunere (creația deja
celebră a scriitorului francez), 2084 are în vedere
totalitarismul religios. Fapt extrem de interesant
– din nou, mai cu seamă ținând seama de provocările (teroriste sau fundamentalist-islamiste)
cu care se confruntă întreaga lume în ultimii ani,
și cu atât mai mult cu cât autorul, chiar vorbind
despre rugăciuni zilnice, despre execuții publice
desfășurate pe stadioane, despre
femei îmbrăcate în așa fel încât să
nu li se vadă chipul, nu folosește
nicăieri, pe tot parcursul romanului, cuvântul „Islam”. Cu toate
acestea, numeroși cititori și exegeți au considerat, având în vedere
numeroasele luări de poziție ale lui
Sansal, precum și faptul că multe
din scrierile acestuia au fost foarte
dur atacate și chiar interzise în țara
sa natală, precum și în alte state
musulmane, că 2084 reprezintă o
critică deschisă la adresa oricăror
forme de extremism, mai ales cel religios.
Căci, după cum consideră scriitorul, credința începe cu inducerea spaimei, doar pentru
a sfârși în supunerea absolută. Să nu uităm,
cuvântul „Islam” înseamnă, așa cum sublinia și
Michel Houellebecq, „supunere (față de voința
lui Allah)”. Iar supunerea e cheia cu care se deschide (și, mai ales, cu care se închide!), împărăția
lui Abi, sumbrul Abistan. Aici, oamenii trebuie
să urmeze neabătut învățăturile lui Abi, să-l
iubească și să-l preamărească pe acesta, fiind în
permanență supravegheați de un sistem opresiv care e gata să pedepsească orice abatere pe
care cineva ar putea-o face cu cuvântul și chiar
cu gândul. Sigur că amănuntul acesta trimite
pe dată la înspăimântătoarea Poliție a Gândirii
din celebrul roman O mie nouă sute optzeci și
patru, al lui George Orwell. De altfel, raportarea
la acest model este recunoscută și asumată ca
atare de către Sansal, într-un mod cât se poate
de explicit – la un moment dat este descrisă o
inscripție cu această dată, 1984, aflată nu departe
de intrarea în sanatoriu. Numai că, dacă Orwell
scria o distopie politică, în 2084 (foarte reușită
este și versiunea românească a cărții, semnată de
Doru Mareș, de o expresivitate și cursivitate care
dau glas unui text cu adevărat tulburător!) avem
de-a face cu una religioasă care, după cum Sansal
sugerează chiar în titlu, are un accentuat caracter
apocaliptic. Asta, desigur, pentru că în Abistan
nu există memorie, oamenilor le este interzis să
se gândească la epoca sau epocile de dinainte de
regimul lui Abi, astfel încât acestea sunt uitate
definitiv și rapid, căci, nu-i așa, uitarea e cea mai
comodă soluție pentru a te pune la adăpost...

Sfârșitul
unei lumi
Iar istoria din Abistan se întemeiază pe distorsionarea deliberată a adevărului și pe cultivarea
programatică a minciunii, care devin, treptat,
expresii ale politicii de stat. Locul realității sau
al realităților istorice este luat de sistemul de legi
și reguli pe baza cărora e construită și condusă
această societate amnezică formată din oameni
înspăimântați. E întru totul relevantă în acest sens
scena în care, la puțină vreme de la întoarcerea sa
în oraș, Ati e dus în fața unei comisii însărcinate să
evalueze credința supușilor regimului și să testeze
capacitățile și abilitățile de delatori sau de torționari ai acestora. Tocmai acesta
e momentul determinat pentru
personajul romanului lui Sansal și
pentru devenirea sa. Căci, pus să
răspundă unor întrebări absurde
și să-și imagineze situații aberante,
Ati începe să se îndoiască. Într-adevăr, îndoielile își făcuseră loc în
sufletul său ceva mai devreme, încă
de pe când se afla în sanatoriu și
apoi, pe lungul drum de întoarcere.
Numai că acum el înțelege că nu
mai poate trăi așa, că el însuși nu
mai este același, după experiența
(inițiatică, fără îndoială!) pe care o trăise în timpul
bolii și al călătoriei: ambele reprezintă, pentru el,
etape ale unei dureroase inițieri în descifrarea
realității de dedesubtul propagandei oficiale.
Prin urmare, împreună cu un prieten aflat într-o
situație asemănătoare, Koa, care, în plus, trebuia
să participe la torturarea unei femei găsite vinovate, Ati va părăsi capitala și va pleca într-o altă
călătorie, extrem de periculoasă, în căutarea lumii
aflate dincolo de Abistan și a Frontierei dincolo
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de care adevărul nu ar mai fi fost echivalent cu
lozincile sau cu ritualurile religioase. Catalizatorul
e reprezentat de întâlnirea cu Nas („anchetator al
preaputernicei Administrații a Arhivelor, Cărților Sacre și Memoriilor Sfinte”), care descoperise,
departe de zonele cercetate anterior, un sit ce dezvăluie o serie de realități de dinainte de teroarea
lui Abi, numai că, înainte să apuce să-i spună mai
multe lui Ati, cel atât de avidul de cunoaștere, Nas
moare în circumstanțe care, deloc întâmplător, nu
vor fi niciodată clarificate...
Spre deosebire, de pildă, de răceala și detașarea lui Houellebecq, din Supunere, 2084
cucerește cititorul încă din primele pagini prin
atmosfera neobișnuită pe care Sansal reușește
s-o creeze în doar câteva rânduri: „Se știe: cerul
este locuit de îngeri, iadul colcăie de demoni, iar
pământul este acoperit de drept-credincioși, dar
de ce ar exista o frontieră la marginea lui? Care
să despartă pe cine și de cine și de ce? O sferă nu
are nici început, nici sfârșit. Ce înfățișare ar avea
lumea aceea invizibilă?” Totul e cu atât mai tulburător, cu cât se știe că Boualem Sansal, în ciuda
numeroaselor și prestigioaselor premii literare
cu care a fost recompensat în ultimele decenii,
a fost adesea amenințat în lumea musulmană
pentru opiniile sale și pentru îndoielile cărora,
în mod asemănător lui Ati, nu a ezitat să le dea
glas, chiar dacă ele vizau chiar fundamentele
Islamului. O excelentă lecție de demnitate și o
extraordinară expresie a curajului de a spune
adevărul (pentru aceia care vor să-l înțeleagă!),
pentru ca nu cumva vreun califat global, altfel
mult dorit în cercurile extremist-musulmane, să
ia locul statelor pe care le cunoaștem și să transforme iremediabil lumea în care trăim. ■

Virgil BORCAN

L

Gabriel Stan – În stare

a nu se mai știe exact a câta expoziție perso- et omnia vanitas) propun ca mijloace picturale
nală (din 1980 se vor fi adunat câteva zeci, cheia ieșirii, a evadării din cotidian spre o lume a
probabil, artistul plastic brașovean Gabriel Stan esențelor, a luminii (toate pânzele lui Gabriel Stan
confirmă adagio-ul estetic „at pictura poesis”, au o luminozitate intrinsecă inconfundabilă, ca o
în sensul în care pânzele sale, în număr de 21, pecete stilistică) și echilibrului. Este aici funcția
dispuse semicircular pe simezele Galeriei Kro- superioară a artei în genere (pictorul este și poet,
nArt, alcătuiesc un discurs
eseist și romancier), a eliberării, a
esențialmente poetic (vezi
catharsis-ului, întrucât valoarea sa
Sonet venețian, Elegie veneestetică le subsumează pe toate celețiană, Palabras de amor, La
lalte (morală, socială etc.).
oglindă). E vorba de poezia
Înțelegem astfel de ce – nu
În stare pură (am parafrazat
mă deranjează să o repet – Galeria KronArt a fost și rămâne un
titlul expoziției), care zămis„loc cibernetic”; o oază și o sursă
lește o lume în sine, aparte,
de liniște, de contemplație, într-o
cu alt referant decât cel al
lume mult prea puțin contemplarealității concrete (de cele
mai multe ori agresive, sublutivă. Dacă aveți un răgaz (și de ce nu
nare și subculturale). În stare,
vi l-ați permite?), nu ocoliți strada
Ieșirea din labirint și DeșerPostăvarului nr. 18. Mulțumim,
tăciune (Vanitas vanitatum
Gabriel Stan. ■
Gabriel Stan – Siaj
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omanul lui Bogdan Hrib, Patimile
doamnei ministru, încheie seria memorabilă de mystery&thriller scrisă cu
pasiune de un veritabil investigator nu al unor
epoci apuse, ci al unui strat social care are efecte
la distanță: securitatea. Scrierile lui Bogdan Hrib
pot fi incluse în literatura considerată de o parte
a criticii drept minoră, literatura polițistă, dar
din care lipsește acțiunea polițiștilor. De aceea,
romanele sale propun un alt mod de descoperire
a cadrului istoric, dinspre
interior cu securiști spre
istoria reconstituită circumstanțial de cei ce au
ca sarcină morală identificarea personajelor și a
acțiunilor sub acoperire.
De aici provine apetența
autorului pentru investigații criminalistice de la care
nu lipsește presa, indice
de recunoaștere a uneia
dintre profesiile autorului.
Pentru a respecta regulile
genului, Bogdan Hrib va
scrie (singur sau… la două
mâini, deci coautor) cinci romane, ultimul, cel
la care facem referire, încheind seria promisă.
Romanul Ucideți generalul (2011) l-am recenzat
în paginile revistei noastre. Revenim, ca o datorie morală, cu o cronică la ultimul roman, cu
titlu incitant, cu tentația de a înnoda firul destinului personajelor deja știute și descoperirea
altor locuri, unde scriitorul chiar a fost călător.
Este „o felie de noir românesc, plină de acțiune
și amenințări care plutesc în aer” – scrie Sarah
Ward, autor In Bitter Chill pe prima pagină a
volumului, anticipând astfel atmosfera romanescă. Trama de tip detectivistic însoțește ab
initio firul narativ, iar personajele își reiau locul
în rama povestirii, continuând seria acțiunilor
de tip policier.
Romanul pare a fi construit pe schema
jurnalului intim, cu debut 30 decembrie 2013,
Copenhaga și sfârșind la 1 noiembrie 2014,
București. Stelian Munteanu este personajul
coagulant al acțiunilor din seria amintită, în
acest ultim roman resimțind poate cel mai
pregnant sentimentul de apartenență la o
epocă apusă, despre care se știu din ce în ce mai
puține secrete, pentru că personajele – cheie
mor și o dată cu ele și istoria nescrisă a acelor
vremuri. Ca la orice policier veritabil, autorul
ne avertizează în deschidere că „personajele
sunt imaginare, la fel ca situațiile în care sunt
forțate să evolueze”, dar noi parcă avem un
déjà vu. Pentru a accentua dubitativul, autorul continuă: „unele dintre clădirile prezentate
aici sunt imaginare, la fel ca și o parte dintre
fenomenele meteorologice”… Ironia subtilă
potențează atmosfera de mister, mai ales că

Scrisul Românesc

Blestemul
depărtărilor
romanul începe cu două ingrediente specifice
genului: o crimă în plină stradă și un oraș ce se
dorește a fi liber, dar se dovedește a fi o enclavă
a libertății și libertinajului.
Tehnica este cea specifică genului policier,
cu toate că uneori am avut imaginea scrierilor lui Rilke, în care ambiguitatea transformă
cuvântul în cuvânt apăsător, producând la
nivelul semnificației metamorfoza vizibilului în invizibil, unde se anunță Deschiderea,
cum observa Maurice Blanchot în
Spațiul literar. În aceasta rezidă și
esența scrierii lui Bogdan Hrib: nu
evenimentele exterioare sunt principalele axe de interes, ci declanșarea
resorturilor interioare pentru descoperirea unor întâmplări cruciale
pentru înțelegerea devenirii personajelor. Nu este vorba despre securiști,
ci despre copiii lor, despre enigmele
care le-au marcat existența, nu despre
secrete de stat este vorba, ci despre
secretele de familie, familiile securiștilor. Efectele la distanță sunt nucleul
incandescent al evenimențialului, iar
tabloul cu personaje este un amalgam
de fizionomii ce vin din istorie și altele noi, ce
par a fi parte din primele, compunând măști.
Ca o dedublare sau poate multiplicare, eroii
cunoscuți ai seriei revin alternativ în prim-plan
tulburând normalitatea unei vieți banale.
Blestemul depărtărilor este o metaforă, dar
decodabilă în două registre: depărtare de locul
natal și de aceea acțiunea este plasată (ca întotdeauna în romanele autorului) la distanță (în
acest caz în Copenhaga), și depărtare în timp,
decenii în urmă, când securiștii de atunci își
părăseau familiile pentru a rămâne sub acoperire, în anonimat. Copiii rezultați din legăturile
lor familiale sau doar amoroase vin din istorie,
se plasează în istoria recentă și determină recuperarea unor secrete, chiar și numai de familie.
Astfel se conturează chipul doamnei ministru,
o mai veche cunoștință a lui Stelian Munteanu,
căsătorită cu un afacerist. Figură deloc persuasivă, cu un rol evident secundar până la
un punct, doamna ministru devine brusc o
figură gravă și tulburătoare. Totul este așezat
sub aura misterului și a morții. Toate personajele vor fi marcate de intruziunea maleficului
și vor înfrunta moartea, fie pentru a se salva,
fie pentru a descoperi enigma unei morți,
fie sfârșind prin moarte. În al doilea plan al
romanului se conturează o lume a tenebrelor,
a remușcărilor, a abandonurilor familiale, a
renunțării la propria viață pentru a servi un
sistem. Vasile Tudose este cel ce va uni aceste
destine disparate. Soția sa Adina va muri pe
stradă în timpul cutremurului din 1977. Fiica
sa va rămâne la bunici, iar el va pleca o vreme
în Franța, apoi într-un spațiu al libertății,

Cronică literară
Christiania, în Danemarca, sub numele de
Sven Torsson, ca fotograf.
Romanul are suspence, are structură combinatorie a mai multor planuri, are declanșări
subite de întâmplări care rup firul cronologic
al narațiunii. Spațiul exterior este Danemarca,
locul unde se reglează conturile între vechea
și noua securitate. Fraza-cheie a policierului
apare pe burtiera unei televiziuni din România, Star TV: „Fiica securistului Vasile Tudose,
ministra culturii Mădălina Popescu se vinde
pe 30 de arginți serviciilor secrete !”. Referirea
era la întâlnirea nocturnă cu Stelian Munteanu.
Autorul știe cum să potențeze interesul
pentru textul și subtextul romanului: intercalează povestiri, creează falii între momentele
narațiunii, tendința fiind de punere în oglindă
a două epoci, în care securitatea este pion
principal. Tehnica inducerii tensiunilor interioare vizează și analiza modului de viață al
securistului în epoci diferite: viața ordonată și
imprevizibilă a lui Munteanu activ și cea lipsită
de coerență și predictibilitate pe care o are de
când este la pensie. Dar securistul nu iese la
pensie niciodată. Și de aici se ramifică noile
structuri romanești.
Este un jurnal în jurnal, o povestire stratificată, evenimentele se produc uneori simultan
incitând cadrul policier. Mădălina va primi
prin intermediul unei ziariste care l-a abordat
pe Munteanu un plic, singura dovadă a dragostei tatălui ei, Vasile Tudose: un extras de cont
pe numele ei, în valoare de 1,2 milioane euro.
Bogdan Hrib scrie cu nerv, încadrându-se
în rigorile literaturii mystery&thriller. Surprinzător pentru gen este finalul romanului Patimile
doamnei ministru: în aceeași zi, într-o succesiune fulminantă a momentelor, Munteanu află
că Mădălina Popescu, doamna ministru, este
însărcinată. Și iubita sa Sofia îi dă aceeași veste.
Imaginea viitorului este asigurată. Rămâne
întrebarea dacă personajele vor transmite prin
gene istoria tumultoasă a familiilor de securiști, dacă vor purta povara unei lumi aparent
apuse. Poate acesta este blestemul depărtărilor
(în timp) la care făcea referire autorul, vrând
să-și caracterizeze personajul principal al seriei
romanelor sale mystery&thriller. ■

Revista și Editura

Scrisul Românesc
CONCURS DE DEBUT
Se adresează celor care nu au împlinit 35 de ani și
nu au debutat publicistic sau în volum.
Concursul se desfășoară în următoarele secțiuni: poezie, proză, teatru, eseu. Lucrările vor fi semnate cu un
motto, care se va regăsi, de asemenea, și pe un plic închis
atașat manuscrisului. El va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, adresa, numărul
de telefon și premiile obținute la alte concursuri literare.
Manuscrisele vor fi trimise,
până la data de 1 sept. 2018, pe adresa:

Revista – Editura Scrisul Românesc,
str. C. Brâncuși, nr. 24, Craiova.

Un juriu alcătuit din critici și istorici literari
va acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune.
Relații suplimentare se pot obține la
Tel: 0722/753 922; 0251/413 763

Eseu
Evenimente cultural
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Mihail Drumeş –
editor de benzi desenate

ihail Drumeș (1901-1982) a fost unul cărticele cu „povestiri hazlii în imagini”, cu condamnat la 12 ani de închisoare, în celebrul
dintre cei mai îndrăgiţi (de către câte una-două desene pe pagină și textul sub proces al „ziariștilor trădători de ţară și vinovaţi
cititori) scriitori din secolul XX. casete (practic, benzi desenate avant la lettre). de dezastrul ţării”. Totuși, și în acest an continuă
Romanele sale Invitaţia la vals, Scrisoarea de Textele versificate ale acestora erau semnate să apară la editura Bucur Ciobanul alte cărticele
dragoste, Elevul Dima dintr-a șaptea au cunos- de nenea Răducu, iar desenele de celebrul, în cu benzi desenate precum: Proștii lui Stănică,
cut un mare succes la public. Dintre acestea se epocă, grafician și pionier al cinematografu- versuri de moș Ion, după Ion Creangă; Isteţul
detașează Invitaţie la vals, trei ediţii apărute la lui de animaţie Aurel Petrescu (1897-1948). Charlie, Stan și Bran; Pat și Patachon; Isprăvile
editura Vremea, între 1936-1939. Următoarele Acesta a fost, alături de Marin Iorda, unul lui Păcală, Năzbâtiile lui Dobitocescu.
30 de ediţii (!) vor fi tipărite la editura Bucur dintre pionierii cinematografului de animaDe semnalat faptul că într-una din aceste
Ciobanul, al cărei director și proprietar era ţie de la noi (în 1920 a realizat primul film de benzi desenate, Muţunache răzbună pe urs,
însuși Mihail Drumeș, la care se adaugă cele animaţie din România, Păcală în Lună) dar, apare ca personaj fiica lui Drumeș, Monica,
apărute ulterior la Scrisul Românesc.
dezamăgit de insuccesul noii forme
Hotărât să nu mai împartă roadele muncii de artă cinematografică, s-a reoriensale cu editorii și beneficiind nu doar de talent tat spre realizarea de benzi desenate.
ci și de un capital consistent, Drumeș a înfiinţat
Radu Gyr adaptează diverse
în 1939 editura Bucur Ciobanul unde își va povești clasice, dar inventează și un
publica propriile sale romane, dar și alte cărţi, personaj inedit, pe neastâmpăratul
majoritatea adresându-se publicului de copii și puști Bimbirică. Peripeţiile acestuia
tineret. El colaborează cu doi tineri poeţi, Radu au apărut în volumele Bimbirică
Monica Drumeș, extras din banda desenată de Aurel Petrescu
Gyr (care semnează nenea Răducu) și Ștefan aviator, Bimbirică în lună, Bimbirică
Baciu (Moș Baciu) care vor adapta sau versifica automobilist (1943); Bimbirică în Africa, Bim- Muţunache fiind motanul său neastâmpărat.
textele marilor scriitori clasici. Cel de-al treilea birică sportiv și Bimbirică în submarin (1944).
După 1945 Drumeș încearcă să se adapnume des întâlnit pe coperAlte cărţi cu benzi teze vremurilor. Înfiinţează o nouă colecţie,
desenate semnate de cei „Meridian”, în care publică romanul Cazacii
tele cărţilor este Moș Ene
(pseudonimul lui Drumeș).
doi autori au fost: 1942 – de la Don, de Mihail Șolohov, sau volumul de
Scriitorul devenit editor
Miky Maus aviator; 1943 Portrete și controverse semnat de Petre Pandrea.
a înfiinţat iniţial trei colecţii:
– Voinicul Argeș și balaurul
În 1946 dă o nouă lovitură editorială, lan„Bucuria Copiilor”, „Fapte
cu șapte capete, după Petre sând romanul Elevul Dima dintr-a șaptea (pe
și Oameni mari” și „Eroica”.
Ispirescu, Fata babei și fata care l-a scris sub imperiul propriilor sale aminUltimele două conţin cărţi
moșneagului, după Ion tiri de elev la Liceul „Carol I” din Craiova).
despre marile personalităţi
Creangă, Poznele Boanţei; Este însă prea târziu. Invidiat de confraţi, traale timpului și despre eveZâna munţilor; Darurile casat de noile autorităţi în calitate de patron
nimentele importante din
lui moș Crăciun; 1944 de editură, scriitorul își vede întreprinderea
– Aventurile baronului editorială naţionalizată, iar el însuși este trecut
domeniile știinţei, istoriei și
Munchhausen, Pinocchio la index, nemaiputând să publice până în 1961.
literaturii. Colecţia cu cele
mai multe titluri (peste 100)
automobilist, Micky-Maus
Scriitorul va intra într-o bună relație cu
Mihail Drumeș și familia sa, desenați
de Marga Ștefănescu
a fost „Biblioteca Bucuria
parașutist, Păcală și Tân- profesorul Florea Firan care îl va invita la o
Copiilor – cele mai frumoase povești din lumea dală, Oul de ciocolată, Povestiri pentru îngerașii serie de întâlniri literare și îi va publica ulterior
întreagă” . Toate acestea au coperţile și ilustraţi- mamei, volum „cu 80 de desene” cuprinzând cele trei romane după forma finală a manusile desenate de talentata graficiană și autoare de poveștile Punguţa cu doi bani, Capra cu trei criselor pe care le-a dăruit criticul craiovean.
benzi desenate Magda Ștefănescu (1913-2015). iezi, Baba Cloanţa Cotoroanţa, De ce n’are ursul
Prin colecţia „Povestiri în imagini pentru
În timpul războiului Drumeș înfiinţează o coadă și Muţunache răzbună pe urs.
Îngerii Pământului”. Mihail Drumeș rămâne în
nouă colecţie, cu mare priză la cei mai mici
În 1945 va fi editată ultima sa cărticică, istoria celei de-a noua arte drept unul dintre
cititori, „Povestiri în imagini pentru Îngerii Sandu, Sanda și Lăbuș – pe 29 ianuarie Radu Gyr cei mai importanţi editori de benzi desenate
Pământului”. Aici au apărut câteva zeci de va fi arestat de nou instalatul regim comunist și ai vremii. ■

P

Timpul egalității dintre femei și bărbați

e 17 iunie, la Sala „Ia te uită!” a Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, s-a
desfășurat o nouă întâlnire din cadrul conferinţelor SpectActor. De această dată, invitatul a
fost profesorul universitar Cătălin Ghiţă, care a
publicat recent o carte intitulată Coliba din mijlocul palatului. Frica și marile idei (Ed. Cartea
românească). Conferinţa sa, Iarna patriarhilor.
Timpul egalităţii dintre femei și bărbaţi, s-a bazat
pe un capitol din această carte care tratează
probleme fundamentale ale lumii contemporane, cum ar fi egalitarismul social, munca,

naţionalismul, problema morţii
asistate ș.a. În această conferinţă, urmată de o secţiune de
întrebări care au dat naștere
la discuţii îndelungi, Cătălin
Ghiţă s-a oprit la câteva aspecte
ale modului în care societatea
patriarhală a încercat să controleze și să reducă la tăcere
femeia, conferindu-i acesteia un
rol secundar și minor în cadrul
societăţii și construind, mai ales

pe model religios, tot felul de pseudoargumente care să menţină
femeia într-o stare de servitute
faţă de diverșii actanţi masculini
înzestraţi cu autoritate – tatăl,
soţul și uneori fratele mai mare.
Reminiscenţe ale acestui mod de
gândire încă există în societatea
actuală, iar egalitatea nu doar de
drepturi, ci și de reprezentare și de
statut social nefiind încă pe deplin
realizată.
Red.
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ntologia de psalmi, Să vă plâng un
cântec sau să vă cânt un plâns, a părintelui Mihalache Tudorică înseamnă o
sărbătoare pentru poezie. Publicată recent la
editura MJM, cartea s-a bucurat de o primire
caldă din partea cititorilor.
Un preot al cărui har
dumnezeiesc s-a revărsat şi
asupra poeziei sale este un
adevărat miracol. Părintele Mihalache Tudorică
a adus în poezia contemporană drama crucificării
prin cuvânt, logosul său,
încărcat de patima căutării
lui Dumnezeu, provocând
adevărate drame celui care
rosteşte cu buzele însângerate Quo vadis, Domine.
Autoflagelarea prin
întrebări esenţiale la care nimeni nu răspunde,
păcatul originar, teama însingurării absolute
şi apartenenţa la spaţiul mioritic cel fără de
moarte, iată tot atâtea teme pentru această mare
poezie pe care o scrie Mihalache Tudorică.
Măcinat de credinţa în absolut, părintele Mihalache Tudorică este un scriitor

Î
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Cronică literară
Evenimente culturale

O importantă antologie
de psalmi
inconfundabil. Opera sa rămâne dovada vie a
încleştării dintre om şi Divinitate şi propune
unul dintre cei mai importanți poeţi contemporani. „S-a întins noaptea/ până la capătul lumii,/
iar eu,/ ghemuit sub ochii Domnului,/ ascult
cum/ viermele/ cu dinţii în frunte/
mănâncă/ icoana din perete./
Încet, de tot încet,/ se aud căzând
pe pământ/ lacrimile amare/ ale
unei femei/ ai cărei ochi mari şi
înstelaţi/ au spălat-o plângând
peste ea/ acum multă vreme.”
Un tablou apocaliptic ca din
filmele SF, cu sfârşitul lumii,
se desfăşoară în faţa noastră.
Viermele timpului roade icoana
Maicii Domnului, poetul e supravieţuitorul acestui sfârşit în care
a rămas singur cu Dumnezeu:
„Nu mai pot să merg nicăieri./
Ridic mâinile/ Şi am coatele goale./ Loveşte!
Loveşte, Doamne!/ (...) nu mai este nimeni/
să întrebe de mine,/ nu mai vine niciunul/ să
întrebe de Tine”.
Cumplit este că nimeni nu mai întreabă
de Dumnezeu, iar poetul nu mai scrie pentru
oameni, scrie pentru morţi: „Eu nu mai scriu/

pentru oameni./ Scriu pentru morţi/ şi scriu
pentru păsări./ Mai ales morţii/ merită un poem
aparte./ Mai ales păsările caută un poem aparte”.
O poezie excepţională este Câinele a tăcut:
„Vecinii mi-au spus/ că, aseară,/ aproape pe
lumină,/ m-a căutat pe acasă/ bătând la poartă/
şi strigând tare:/ Eşti acasă? Eşti acasă?/ Cum
n-a răspuns nimeni,/ a intrat în curte/ şi a
dat de mâncare la câine./ – Ia, ia şi mănâncă,
flămândule!/ Eu acum plec departe/ şi mă duc
mai departe,/ şi mai departe/ unde câinele n-a
murit/ şi unde/ moartea nu a bătut la poartă./
Vecinii mi-au spus/ că, aseară,/ moartea a
venit pe la neamuri./ Trei zile la rând/ a venit
moartea/ şi a dat mâncare la câine./ Până n-a
mai lătrat,/ până a cunoscut”.
Poeziile închinate mamei sunt la înălţimea
celor similare ale lui Grigore Vieru şi impun
un important poet contemporan: „Când voi
pleca/ şi nu mă voi mai întoarce/ cui voi
lăsa,/ pe ale cui mâini,/ plânsul mamei mele/
înainte de moarte?” sau „Nu este mare/ pe care
plânşii ei ochi/ să n-o fi ridicat cu un deget/ şi
nici pădure/ peste care să nu se fi aplecat/ să
întrebe./ De ce, Doamne,/ nu o iei de mână/
şi să-i spui/ că Tu nu ai pe nimeni în Casă/ cu
numele acesta?”. ■

Decernarea titlului
de Cetățean de Onoare al Craiovei

n cadrul Zilelor Craiovei, manifestare de
anvergură, desfășurate la începutul lunii
iunie a.c., Sesiunea solemnă a Primăriei și
Consiliului Local Craiova a avut pe ordinea de
zi acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al
Craiovei unor personalități din rândul armatei, din mediul universitar și artistic, dar și din
sport. Pregătit cu grijă și mare fast evenimentul
s-a desfășurat de data aceasta în Sala „Amza
Pellea” a Teatrului Național „Marin Sorescu”
la care și-au dat concursul Orchestra și corul
Filarmonicii Oltenia, Teatrul de Operă și
Operetă „Elena Teodorini”, formații artistice

precum Corul Liceului Militar. Între cei care
au primit această înaltă distincție, înmânată de
primarul Craiovei Mihail Genoiu, se numără
și profesorul universitar doctor Florea Firan
despre care cuvântul de laudatio a fost rostit
de prof. univ. dr. Cezar Avram: „Activitatea
prodigioasă a lui Florea Firan de profesor
universitar, istoric și critic literar, publicist și
editor, autor al unor importante volume de
istorie, critică literară și eseistică și al altor
lucrări ample de interes cultural dedicate Craiovei și Olteniei în genere reprezintă temeiul
pentru care îl propunem să fie distins cu titlul

de Cetățean de Onoare al Craiovei în 2018…
În mediul academic, numele de Florea Firan
reprezintă un brand și cred că este un lucru
extraordinar de a fi pus cu litere majuscule
acolo unde-i este locul, în rândul Cetățenilor de Onoare. Profesor de vocație, creator de
conștiințe și modelator de conștiințe, dascăl de
la începutul carierei și până astăzi, preocupat
în cunoașterea și descifrarea istoriei orașului
acestuia, Florea Firan este unul dintre cei care
a pus pietre de temelie la câteva instituții și
manifestări cultural-științifice și artistice cu
renume din orașul nostru între care Teatrul de
Operetă Elena Teodorini, Festivalul Național de
folclor Maria Tănase, Revista Scrisul Românesc,
Colocviile tematice anuale Scrisul Românesc...,
alături de lucrări fundamentale pe care și-a pus
semnătura – Istoria Craiovei, Istoria Teatrului
Naţional din Craiova, Presa literară craioveană,
Scriitori olteni etc. Consider că ceea ce i se oferă
domnului profesor Florea Firan este nu numai
o recunoaștere, dar și un fapt al nostru care ne
ridică, ne dă dovadă de profesionalism, și în
același timp de mulțumire pentru cei care au
contribuit la edificarea urbei noastre...” ■
Georgiana OPRESCU

Proză
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Înlănțuirea lui Prometeu

T

udor Aldea l-a vizitat într-una din zile
în apartamentul lui Grig pe care-l cumpărase în București la întoarcerea de la
Londra, situat la ultimul nivel al unei clădiri cu
trei etaje situată aproape de centrul orașului,
construită în perioada interbelică în stilul Art
Deco, ale cărei basoreliefuri cu motive vegetale
abstractizate, dispuse în zigzag, degradate de
trecerea vremii, cu vitralii ce-și pierduseră din
vivacitatea culorilor pe întreg peretele casei
scării, necesitau reparații și recondiționări. Pe
terasa dinspre sufragerie se aflau două fotolii de
răchită intercalate de o măsuță împletită cu același model ca un fagure de miere. În fața ceștilor
de cafea, cei doi prieteni se regăseau într-unul
din desele lor momente de destăinuiri.
— Insomniile m-au năpădit, ierburi crescute sălbatic, anacronic, au pus stăpânire pe
mine, conviețuiesc cu ele în mod forțat, s-a
văietat Grig celui de care îl lega o prietenie
începută în anii facultății când s-au cunoscut
la partidele de tenis pe care le jucau împreună
la clubul sportiv studențesc unde erau afiliați.
Prieteniile poartă amprente diferite: cele
care dăinuie din copilărie, cum era prietenia
lui cu Ernest Vieru, capătă conotații fraterne,
familiale. Există un alt tip de prietenii a căror
profunzime e dată de comuniunea sufletească
intrinsecă, depășind stadiul de simplă camaraderie, după cum multe alte prietenii sunt
conjuncturale. De Tudor Aldea îl legau afinități
multiple, era singura poartă pe care avea curajul
să o deschidă din interiorul său, dincolo de care
propriile mărturisiri reflectau clar, netrunchiat,
onest, toate diformitățile sufletului chinuit, fără
teamă de ridicol sau de judecăți superficiale
partinice, venite din partea prietenului său. Față
de Ernest avea unele rețineri, așa cum frații,
deși legați genetic, prinși în același areal, simt
nevoia unei evadări din spațiul familial. Prietenia cu Tudor i se deschisese ca o carte scrisă
încifrat, deslușită de un alter-ego întruchipat
într-o altă persoană, singura cu care rezona la
acest nivel paleativ complex cum este sufletul.
— Nopțile mele au devenit albe, un spațiu
imens dat cu var, fără contururi precise, acoperă
opac cerul albastru al fiecărui răsărit de soare,
cerul violet al fiecărei înserări. Nădăjduiesc că la
capătul nopților albe am să adorm răpus definitiv, o așteptare continuă în care se repetă zilele și
nopțile fără început, fără sfârșit, în culori pe care
eu am început să nu le mai percep, doar lumini
și umbre care le separă. Un cavaler medieval ce
se zbate într-o cetate după un asediu, lipsită de
orice apărare, o tragedie antică. Nopțile și zilele
mele se suprapun, totul se învârte concentric, o
torță de foc rostogolită departe de zeul Hypnos
cu aripi la tâmple. Trăiesc crispat în această
lungă așteptare și somnul lung, neîntrerupt nu
mai vine. Abia dacă pot să ațipesc spre dimineață
două-trei ore și acelea întrerupte de tresăriri

dese. Stau ghemuit pe o stâncă ale cărei muchii
neregulate îmi pătrund în coaste, sufletul înlănțuit sângerează în starea permanentă de veghe.
Mă tem de păsările răpitoare ce îmi dau târcoale
ca un coșmar. Visez cu ochii deschiși, împresurat
de valuri amenințătoare, mă aflu însingurat pe
stânca mea colțuroasă din apele tulburi.
— Mergi la un doctor.
— Inițial avusesem intenția de a-l căuta pe
psihologul care o tratase pe soția mea, un tip cu

Scenă din Prometeu înlănțuit, de Eschil (gravură)

o răbdare infinită, avea un mod deosebit de a
interacționa cu pacienții. Păcat că Liana a întrerupt brusc vizitele la cabinetul acestuia și a ales
propria ei cale de pseudovindecare. Domnul
Magla miza pe psihoterapia de cuplu, la care am
participat și eu, combinată cu cea individuală.
— Ce te-a reținut să nu-l contactezi?
— Imaginea Lianei. Orice ecou din încăperea aceea mi-ar fi amintit de vocea ei captată
în cochiliile pe care dacă le duci la ureche, se
aude vuietul mării oriunde s-ar afla. Cel puțin,
în locuința asta în care m-am mutat, nimic nu
mă mai leagă de trecut.
— Dimpotrivă, poate a sosit momentul
să iei legătura cu soția ta, să o convingi să se
întoarcă la tine.
— Între timp am divorțat. Imediat după ce tu
m-ai vizitat la Londra, am dat curs cererilor repetate ale avocatului ei pentru a accepta divorțul.
— A avut vreo legătură discuția noastră de
la Londra cu divorțul?
— Într-un fel da. Mi-am dat seama unde
greșisem. O bună bucată de timp am trăit cu
impresia că Liana avea nevoie de un moment
de respiro, de căutări spirituale din care ar fi
revenit la mine cu mai multă seninătate. Sunt
clipe în care tânjim să avem spațiul nostru individual neinvadat de prezența celuilalt. Mi-am
dat seama atunci, la Londra, că devenisem un
intrus în viața ei, era fundamental necesar să
o eliberez cu totul de povara amintirii mele.
Tudor, am fost excesiv de orgolios. Mă încăpățânasem să resping despărțirea definitivă de ea
numai din cauză că Liana fusese cea care m-a
părăsit. Un orgoliu stupid.
— Grig, apelează la un medic specialist.
Înțelege o dată pentru totdeauna că n-arăți
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bine deloc.
— Am fost la un psihiatru. Tratamentul pe
care-l urmez este un paleativ, nu vindecă, doar
ameliorează de moment simptomele. Somniferele nici măcar nu-și mai fac efectul scontat.
Noapte de noapte o iau de fiecare dată de la
capăt cu insomniile mele. Înăuntrul meu se
petrec reacții ciudate, de nestăpânit.
Bătu cu degetul arătător în cap așa cum ar
fi încercat un pepene cât este de copt.
— Ceva te neliniștește.
— Ceva s-a rupt în mine.
— Ce anume?
— Dorința de a trăi cu adevărat. Mă simt
îmbătrânit.
— Ai muncit până la epuizare, Grig, oboseala te-a dus la nevroză.
— Nevroza ar fi pentru mine cel mai ușor
lucru care mi s-ar fi putut întâmpla.
— Omule, ai luat-o razna.
— Sunt mai conștient decât am fost vreo
dată. Mintea mea este mai limpede, pricep
mult mai bine lucrurile, le-am întors pe toate
fețele, le-am analizat. Am ajuns la concluzia că
albul acela insipid, al ținuturilor arctice, m-a
urmărit toată viața, fără să-mi dau seama.
Aveam ochii umbriți de propriile mele ambiții, de aceea l-am ignorat. Întâmplările la care
luăm parte, cu sau fără voia noastră, sunt niște
puncte mici colorate, unele negre, altele roz
bonbon, pe o hârtie albă imensă. Privite de sus
punctele devin imperceptibile, microscopice.
Rămâne foaia de hârtie albă, goală, fără vreun
semn al trecerii noastre.
— Cu ce te pot ajuta?
— Cu nimic.
— Schimbă medicul, mergi la altul, consultă un psiholog. Ai ochii încercănați, ești
ridat înainte de vreme, palid.
— Dacă aș găsi un medic care să-mi spună
că mai am de trăit o zi, o lună, cel mult un
an, aș fi fericit. Așteptarea mi-ar fi mult mai
ușoară.
— Deprimant. Atât de mult te-a schimbat
perioada pe care ai trăit-o în Canary Wharf?
— Te înșeli, atunci am atins vârful aisbergului. Viața mea a fost un șir lung de așteptări,
de zbucium. Ce rămâne la capătul ei? Întunericul! Oamenii se tem atât de mult de întuneric,
nu știu cât de neprețuit este pentru odihnă.
Oh, cât de mult îmi doresc să mă împresoare
acel întuneric liniștitor care să-mi apese pleoapele grele de nesomn și neliniști! Sau poate că
tocmai acuma dorm, cu ochii deschiși, invadați
de lumină, în clipa asta când vorbesc cu tine.
Când mă privesc în oglinda de la baie, atunci
am coșmaruri, realizez de fiecare dată că a mai
trecut o zi sau o noapte, pentru mine tot una
este, de insomnie, a mai apărut un rid. ■
(Fragment de roman,
apărut la Scrisul Românesc)
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Teatru
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n anul când teatrul sibian a împlinit 230
de ani de existență, Festivalul său internațional (FITS), unul dintre cele mai mari
din lume, a ajuns și el la cea de-a 25-a ediție.
Cu cele 525 de manifestări reprezentând 73 de
țări, găzduite de nu mai puțin de 73 de locații
mai vechi sau mai noi, cu o Bursă de spectacole devenită for internațional de proiecte
și colaborări prestigioase, dar mai ales cu o
participare-record de 3300 de artiști, invitați
de marcă din rândul marilor citadele ale artei
și culturii și ale învățământului artistic din
întreaga lume, festivalul ctitorit și prezidat cu
neobosit zel de Constantin Chiriac, a reunit
zilnic în spațiile sale de desfășurare câteva zeci
de mii de spectatori din țară și din străinătate.
Fie prieteni fideli ai festivalului, ca Tina Popa,
pictoriță din Vâlcea, fie simpli spectatori aduși
aici de pasiunea pentru artele prezente în stare
de excelență, ca doamna Elena Dinu din Craiova, aflată de câțiva ani printre admiratorii
fideli ai acestei manifestări, care mi-a mărturisit că vine aici pe cont propriu și își procură

Scrisul Românesc

Sibiul
în aniversare
din Israel, American Dance Show cu secvențe
din viața cartierelor newyorkeze în aproape
egală măsură violente la „origine”, dar comice
pe scenă, alături de care au strălucit spectacolul
Grădina desfătărilor al trupei canadiene înmăiestrită de coregrafa Marie Chouinard, inspirat

Scenă din Grădina desfățarilor (foto de Nicolas Ruel)

Teatru
Noh Teater din Japonia), ori spectacolul de
operă cu Forța renașterii (Shanghai Yue Opera
House din China), spectacolul german cu
măști Fără cuvinte, sub semnătura regizorului Michael Vogel și, mai ales, excepționalul
„monolog” al actorului american Denis O’
Hara, laureatul unui Premiu „Tony”, aici într-o
impresionantă restituire plină de rezonanțe
contemporane, inspirată de Iliada, și o bucurie
estetică în premieră la Sibiu, Isabelle Huppert
citește Amantul, după Margueritte Duras, care
a înnobilat ultima seară de festival.
Mai bogat numeric decât în alte ediții,
„sezonul românesc” de teatru ne-a întâmpinat și el cu multe creații remarcabile. Alături
de spectacolele sibiene „de patrimoniu” cu
Metamoorfoze și Faust, au fost întâmpinate cu
săli pline și manifestă satisfacție Regele moare
(Teatrul Național din București), Karamazovii
(Teatrul Mic), Stage Dogs (Teatrul Act ), Fierarii
(Teatrul de Comedie), Hamlet, prințul Danemarcei (Teatrul Metropolis), Nunta și Maestrul
și Margareta (Teatrul Național Satiricus „I. L.
Caragiale” din Chișinău) și nu numai acestea. Mai multe spectacole au purtat emblema
Teatrului Național „Radu Stanca”, de la o versiune ostentativ modernă și controversată după
Hedda Gabler, semnată de regizorul Botond
Nagy, la premiera sibiană cu Perfect compus, pe
textul și în regia Alexandrei Badea, la Vedere de

din inegalabilul Hieronymus Bosch, dar și restituirea într-o memorabilă împletire de cultură
și tradiție artistică dezvăluită de cei din Vuyani
Dance Theatre (Africa de Sud) cu titlul mai
mult decât îmbietor Ravel – Bolero:Cântecul
dansului, conduși de celebrul coregraf Gregory
Maqoma, la care aș adăuga emoționantele plăsmuiri ale dansatorilor spanioli (O viață pentru
Flamenco) și mult aplaudata reprezentație cu
Aller-Retour oferită de „Gigi Căciuleanu Romanian Dance Company București” și „Karma
Dance Project Paris”. Aceste manifestări și-au
aflat o „replică” delicată și cuceritoare prin
concertele de chitară, orgă, Gospel și cântece religioase, găzduite de bisericile sibiene,
în vreme ce miile de tineri iubitori ai muzicii
Scenă din Laptele Mamei (foto de Dragoș Dumitru)
Scenă din Cântecul dansului
pe ritmuri antrenant-devastatoare și-au găsit
bilete online cu multă vreme înainte, toți cei „nașul” în persoana unor soliști și trupe „en pe pod, în regia lui Eugen Jebeleanu, și R.U.R.,
care au onorat „pe viu” ediția din iunie a.c. au vogue” de muzică popp, rock, techno ș.a.m.d. la secția germană, semnat de Vlad Cristache.
fost onorați la rândul lor de un miraculos „labiMomentul de vârf al „sezonului sibian” cred că
Teatrul pe scenă și dincolo de ea a fost premiera cu Povestea prințesei deocheate,
rint” al bucuriilor estetice.
Fără a ignora unele sinuozități valorice, în regia lui Silviu Purcărete și scenografia lui
Câteva noutăți semnificative
poate inerente într-un uriaș maraton de spec- Dragoș Buhagiar, o electrizantă „călătorie” în
O noutate a reprezentat-o chiar ciclul de tacole menit a pune în dialog cele mai variate lumea teatrul kabuki, descifrată și restituită cu
reprezentații din Piața Habermann, inau- expresii artistice din Europa, Asia, Africa și irezistibilă fantezie și generos instinct comic de
gurată nu de mult, unde și-au aflat audiența SUA, pot afirma că numeroase trupe românești ilustrul director de scenă într-un demers de o
entuziastă și gălăgioasă foarte multe dintre și străine au conferit individualitate și un larg pilduitoare inventivitate, susținut cu frenetică
devoțiune de apreciați actori ai trupei sibiene.
fabuloasele „spectacole de stradă” aduse din
Cred însă că în această ediție teatrul a fost
Spania, Germania, Italia, Belgia, Marea Britanie, Franța, dar și din Columbia (Butucada
servit în chip admirabil și dincolo de scenă,
prin secțiunea spectacolelor-lectură, prin
în stll columbian), India (Despre India, cu
întâlnirile cu iluștri oameni de artă și culcimpoaie și tobe scoțiene) ș.a. Asta în vreme
ce Piața Mare și Piața Mică erau ocupate de
tură, mediate de George Banu și moderatorul
instalații sofisticate și reprezentații de magie
Octavian Saiu, adeseori precedate de momente
și circ. O altă noutate ne-a fost rezervată prin
lirice în interpretarea lui Constantin Chiriac,
elegantul Centru cultural „Ion Besoiu”, transprin lansările de cărți despre teatru, muzică și
formare aproape incredibilă a fostei Casă de
dans, așa cum au fost Abumul Gigi Căciuleanu
Scenă din Povestea prințesei deocheate
cultură a sindicatelor, care, de această dată,
Omul Dans, sub semnătura Ludmilei Parlanjo(foto de Dragoș Dumitru)
împreună cu uriașele săli de spectacole de pe
glu, și mai ales prin mărturisirile memorabile
fostele platforme industriale și de pe scena interes în jurul unor semnificative performanțe ale unor „monștri sacri”, ca acelea ale lui
Teatrului Național „Radu Stanca” ne-au dăruit teatrale. Mă refer, de pildă, la spectacolul cu Wajdi Mouawad, un nume prezent și el acum
bucuria întâlnirii cu câteva spectacole ferme- Din jale se întrupează Electra (Der Norske Tea- pe „Aleea celebrităților”, împreună cu Hideki
cătoare de dans, interpretate de trupe celebre tret-Norvegia), Trei surori (Teatrul Academic Noda, Ioan Holender, Isabelle Huppert, Mihail
ca „Rami Be’er” și „Kolbein Dance Company” de Stat din Novosibirsk), Atsumori (Yamamoto Baryshnikov și Peter Sellars. ■

Evenimente
culturale
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Revista Dilema Veche (Nr. 748/ 2018) se deschide cu un editorial semnat de Andrei Pleșu, intitulat Modelele zilelor noastre,
susținând că, în societatea românească actuală, privilegiate sunt
„spectacolul de varietăți” și o „tristă colecție de insanități”. Ionuț
Iamandi publică un articol pe marginea cărții lui Tony Judt, Europa
postbelică. O istorie a Europei de la 1945, subliniind existența unui
„algoritm Judt, prin care istoricul britanic pune câte o observație
în context, profitând de memoria neobișnuită care-l ajută să rețină
și cele mai fine particularități istorice”.
Despre valoarea universală a operei
semnate de Mircea Cărtărescu scrie,
într-un amplu eseu, D. Sam Abrams,
care afirmă, în cuprinsul acestei analize
laborioase, că unul dintre marile merite
ale operei cărtăresciene este acela de a
fi pus Bucureștiul pe harta literaturii
universale, în aceeași manieră în care
James Joyce reușise să situeze Dublinul pe această hartă. Un alt eseu este
semnat de Matei Vișniec – Imigrația
ca tragedie morală a Europei, dramaturgul insistând asupra incongruenței dintre principiile europene,
admirate și respectate de cetățeni la nivel conceptual, teoretic, și
repudierea acestora în fața unor realități pe care le percep distorsionat, profund diferit față de valorile europene. Andreea Vlad
analizează recenta producție cinematografică românească intitulată Charleston, în articolul Noir, amor, alcool, iar ancheta revistei
vizează tema Urban/Rural, pe această temă antropologul Vintilă
Mihăilescu publicând un articol intitulat Maimuțe și șobolani, subliniind decalajul dintre aceste două spații.
Revista Pro Saeculum (Nr. 3–4/ 2018) reunește între paginile
sale articole pe teme politice, literare, culturale, eseuri, fragmente
de proză, poezie și cronici literare. Astfel, Magda Ursache publică
eseul Pe cine gheranjează Gheran?, prin care se referă la personalitatea lui Niculae Gheran, care a scos singura ediție critică de Opere
– Rebreanu, în 23 de volume, iar autoarea deplânge lipsa de vizibilitate a unei asemenea întreprinderi în spațiul cultural românesc.
Sub titlul Mireasa vagaboandă sau Mireasa Desculță sau Mireasa
Valahă, D. R. Popescu publică un fragment dintr-o piesă de teatru, iar Florin
Mihăilescu analizează interpretarea
critică a lui G. Topîrceanu, în viziunea
lui G. Ibrăileanu, subliniind faptul că
acesta din urmă vedea o „contradicție
între calitatea de intelectual și temperamentul liric al lui Topîrceanu”. Rodica
Lăzărescu realizează un foarte interesant interviu cu criticul Eugen Simion,
abordând teme precum scriitura
acestuia, timpul, iubirea, decantarea
impresiilor și conștiința culturală, iar
despre personalitatea și reușitele criticului, aflat într-un ceas aniversar, semnează articole și Ioan-Aurel Pop, Basarab Nicolaescu,
Theodor Codreanu etc. Tot un moment aniversar este marcat
de Centenarul lui Ion Frunzetti sau cel al Aristizzei Romanescu,
despre care se pronunță Valeriu Râpeanu și Livia Ciupercă, în timp
ce Victor Ravini publică un amplu eseu despre filosofia Mioriței,
intitulat Miorița conține mai multe idei decât cuvinte. Ce facem cu
Miorița și cui o lăsăm?. La rubrica dedicată poeziei vom întâlni
nume precum Șerban Codrin, Victoria Milescu, Traian Diaconescu,
Rodica Braga, Alexandru Cazacu etc., în timp ce fragmentele de
proză sunt semnate de Niculae Gheran, Dumitru Hurubă, Paula
Romanescu, Alexandru Jurcan etc. Red.
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Continuare din p. 2

Triplă lansare de carte

C

armen Firan și-a prezentat cititorilor craioveni cea mai recentă carte a
sa, Umbra pierdută, roman de mister, thriller psihologic şi intelectual
al zilelor noastre despre seducţia visului american şi dilemele emigrantului.
Critica literară americană o consideră pe Carmen Firan „o autoare
prolifică, reflectând în proza ei provocările lumii în care a crescut şi oferindu-ne o imagine tulburătoare, din alt unghi, a Americii.” Romanul are
și o versiune în limba engleză în curs de apariție la New York.

Adrian Sângeorzan, poet și prozator, a prezentat cel mai recent volum
al său, Geografia lucrurilor, poem prin care repune în circulație universală
peisajul interior și istoric al României. Cei doi autori din New York au
lecturat din volumele lansate fragmente edificatoare și relevante.
Invitații, istoricul Gheorghe Onișoru, Lucian Dindirică, directorul
bibliotecii și profesorul Florea Firan, moderatorul manifestării, au vorbit
despre autori și cărțile lor, subliniind în același timp prezența constantă cu

articole și studii în paginile revistei „Scrisul Românesc” de la înființarea
seriei noi a acesteia (ian. 2003), cât și la Colocviile tematice desfășurate anual.
Cei trei autori au făcut mărturisiri privind elaborarea volumelor pe
care le-au prezentat cititorilor craioveni cât și despre unele momente în
relațiile permanente pe care le au cu orașul Craiova.

În încheierea evenimentului, Valentin Mihali, actor la Teatrul Național
„Marin Sorescu” din Craiove, a încântat auditoriu prin interpretarea
unor fragmente din O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale și versuri de
Marin Sorescu.
Cl. MILOICOVICI
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Atelier de artist
Emilian ȘTEFÂRȚĂ

C

Inefabil și auster,
prefață la disoluția în absolut

ătălin Bălescu prezintă pe simezele
Muzeului de Artă din Craiova, într-o
ambianță arhitecturală de excepție, un
discurs plastic distinct. El dă proba unui alt tip
de expresivitate plastică, renunțând la reluările
obsesiv secvențiale din perioada sa anterioară,
la tentația cumulului de suite, la reașezarea
repetitivă, la perpetuele sale recontextualizări
și reiterări ale semnificației unui subiect. El
renunță la discursul silabisit, la determinarea
de a ordona și reordona un număr finit de termeni, în speranța găsirii unei frazări inedite,
care să-l apropie semantic de subiect.
Cătălin Bălescu creează, de această dată,
agregări de universuri paralele, grație lui
primim estompate frânturi dintr-o lume serafică, desfășurată imponderabil într-o stare de
reverie asumată, ancorată în certitudinea unui
tip de împlinire supremă. Suntem parcă martorii unei învăluiri cosmice în mucusul digerant
ce precede o absorbție mult așteptată și dorită,
populată de creaturi cantonate într-o atitudine
de abandon împlinit, ce par a se afla în anticamera ce precede topirea fără recurs în Absolut.

Manierismul ca stare

Racursiurile, perspectiva plonjantă, straturile de lumină suprapuse, realizate într-o
excelentă tehnică sfumato, ne fac cunoștiință
cu personaje cu alura angelică, învăluite ezitant
într-un halou general, unificator. Ele plutesc
inefabil, definite incomplet, într-un spațiu
dens populat, spațiu guvernat de propria sa
paradigmă fantastică, parte a unui univers
discret, sumar conturat și greu perceptibil.
Toate acestea fac trimitere la pictura de factura barocă ori la Renașterea târzie. Apelul la
elemente sinonime limbajului baroc este, cred,
nu atât căutat pentru o repunere în pagină de
tip manierist, cât mai ales ca o soluție de limbaj
pentru descrierea unei gratificante stări a lipsei
de scop, când nu ai nevoie de certitudini, de
perspective, aflându-te abandonat și împlinit
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într-un tip special de supraviețuire cosmică.
Personajele sale, multe dintre ele cu alură ingenuă, ocupă un spațiu ireal, continuând să existe
nedefinit, așteptând cu speranță contopirea în
universul cunoașterii și al
adevărului absolut. Observăm cum creaturi serafice,
aflate într-un tărâm distinct
ne țin, parcă, condescendent sub o observație
vagă. De undeva, de foarte
departe, simțim că suntem
examinați neutru, suveran,
distant și rece.
Lucrările sale, oricât de
elaborate, de profunde în
discurs, de minuțios construite ar fi, păstrează aerul
ezitant de eboșă, de nerostit, lasă loc dubiului. Cătălin
Bălescu este un artist ce
încurajeaza subtextul, cu
fiecare pânză el amplifică inefabilul, certifică metafora, adâncește parabola.
La Cătălin Bălescu, desenul este
elementul nodal. El subordonează
constant și decisiv culoarea, pe aceasta
o găsim întotdeauna așezată decantat
și auster, chiar și tonurile luminoase
beneficiind de un tip de greutate ce
le conferă un aer solemn, sacerdotal. Pânzele sale sunt o permanentă
invitație la exercițiul imaginației. Privitorul, lipsit de atributul reveriei, va
avea mari dificultăți în a recepta noianul de șoapte, multitudinea de umbre,
adierea abia vizibilă a unor prezențe
ce se pregătesc să intre în cadru, ori
doar ce l-au părăsit.
Descrierea personajelor se face cu
păstrarea unei marje de autoimpusă discreție, autorul nu își strivește personajele prin
descriere detaliată, nu își epuizează subiecții
disecându-i până la ultimul țesut, el le respectă, parcă dintr-un preaplin de decență,
propriul spațiu de „respirație” autonomă,
pentru că artistul nu descrie atât personaje, cât mai ales fantasme, umbre, siluete,
plăsmuiri. Ceea ce se expune pe simezele
Muzeului de Artă din Craiova sunt superbe
puneri în pagină ale unor posibile viitoare
luxuriante tablouri, ni se aștern pe simeze
ori la picioare crochiuri, schițe, eboșe, toate
tentative aparent înghețate în proiect ale
unor posibile creații aflate în punctul definirii conceptuale, aflate în faza embrionară ce
precede explozia creativă, pânze copios
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exuberante, picturi debordant pasionate.
Palatul Jean Mihail le este gazdă primitoare, vedem în mod miraculos parcă o
prelungire naturală pe pânze a ceea ce vedem
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pe plafoane, puzderia de șerubini din capiteluri ori din scafe par a se fi strecurat pe furiș
în ramele tablourilor. Palatul Jean Mihail le
astepta de mult timp, iar când panzele vor
pleca făpturile mitice ce ne observă tăcut din
plafoane se vor vedea lipsite de șansa de a
evada de pe ziduri, captivitatea lor va continua, visul unei izbăviri miraculoase se va
risipi. Până atunci mai avem șansa de a ne
bucura de regalul excesivei abundențe revărsat asupra-ne.
Resursa de imaginație a privitorului este
un dat necesar pentru a intra în lumea ce
se deschide din pânzele lui Cătălin Bălescu,
pentru că nu întâlnim prea des un artist care
să spună atât de mult, temperându-și permanent tentația de a spune tot, un artist la care
poezia pânzelor se săvârșește din ceea ce nu
a rostit, ci din ce doar a sugerat, a îngânat,
a dorit și până la urmă, poate, doar a visat.■
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