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Patriotismul criticului
Într-un serial întins pe câteva numere din revista Cultura,
E. Simion îl execut\ pe Eugen Negrici pentru a fi îndr\znit s\
denun]e Iluziile literaturii române. Trec peste faptul c\ autorul
serialului împinge revolta lui de bun cet\]ean pân\ la a-l blestema
pe colegul s\u lipsit de respect fa]\ de valorile na]ionale, ca s\
spun c\ n-am nici cea mai mic\ inten]ie de a-i lua ap\rarea lui
Eugen Negrici. Am scris eu însumi, în câteva rânduri, despre
aceste Iluzii (care mi s-au p\rut a fi mai degrab\ ale criticii
decât ale literaturii), ca s\-mi exprim dezacordul cu una ori alta
dintre opiniile criticului. Problema mea este una de principiu [i
const\ în urm\toarea întrebare: de ce continu\ s\ fie insuportabil\
pentru criticul român ideea c\ nu avem neap\rat o mare literatur\
[i care, s-ar putea, s\ nu r\spund\ în toate cazurile nobilelor
noastre preten]ii?
E. Simion nu e nici primul, nici ultimul critic care sufer\ de
angoasa diminu\rii meritelor marilor scriitori din trecut. De fiecare
dat\ când, dup\ 1989, s-a vorbit de revizuiri, tocmai el, monografistul
lui E. Lovinescu, acela care a introdus în literatura noastr\ conceptul
cu pricina, a protestat cu mult\ ardoare. I s-a p\rut, f\r\ vreun
temei, c\ Preda sau C\linescu sunt victime ale unei campanii
de denigrare, când, în definitiv, nu era vorba decât de o foarte
fireasc\ relectur\ a lor. Ce e drept, câteodat\ [i de o reconsiderare
a moralei omului aflat în spatele operei. S\ fie scriitorii mai
intangibili decât zeii? Despre Isus, a[a cum l-a v\zut Jules Renan,
ce-ar spune Eugen Simion? S\ nu fi citit el Gog al lui Papini?
Sau m\car eseurile lui Marc Fumaroli despre Malraux [i despre
arta modern\?
De acord, Eugen Negrici d\ dovad\ de pesimism citind literatura
român\, singura despre care de altminteri a scris. E pesimist,
nu negativist. Nu-i place în mod evident concluzia la care a ajuns.
{i dac\ observa]iile lui generale pot fi suspecte de exagerare
(una, f\r\ doar [i poate, voit\, polemic\), exist\ nenum\rate
judec\]i particulare perfect îndrept\]ite. Chiar [i unele care îl au
în vedere pe G. C\linescu [i „emfaza" din unele pagini ale Istoriei
lui. Un sâmbure de na]ionalism era oarecum de rigoare în
1941, de[i chiar [i transformându-se în partizanul Specificului
na]ional, privit din perspectiv\ metafizic\, nu istoric\, [i dând
vina, pentru mediocritatea criticii lui Gherea, pe caracterul ei
evreiesc, a avut parte de furia extremei drepte de la Gândirea
[i din alte publica]ii. Astfel de lucruri se tac de obicei. E totu[i
datoria principal\ a criticului literar s\ le spun\. Îmi pare r\u c\
unul dintre cei mai de seam\ critici ai genera]iei noastre
abdic\ de la aceast\ datorie [i se complace în postura unui
apologet, f\r\ discern\mânt [i f\r\ umor, al valorilor literaturii
na]ionale. Dup\ protocronismul anilor '70 [i fantoma lui resuscitat\
din anii '90, m\ tem, mai mult ca de orice, de patriotismul criticului
român. M\ deprim\ ideea de a fi nutrit iluziile de care ne învinuie[te
Eugen Negrici, dar m\ disper\ incapacitatea de a ne-o asuma,
fie [i numai ca ipotez\ critic\.
Criticul român are nevoie ast\zi de un proces cinstit de con[tiin]\.
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arierele geografice, lingvistice sau
de orice alt\ natur\ nu trebuie s\
opreasc\ accesul semenilor no[tri
la cultura noastr\.

a c t u a l i t a t e a
Prezen]\ slab\
pe scena cultural\ a lumii

Mul]i (probabil majoritatea) dintre cei activi `n
cultura româneasc\ sunt absen]i de pe scena cultural\
a lumii sau prezen]a lor este atât de slab\, `ncât trece
neobservat\. Se mul]umesc cu orizontul local, acesta
mergând, `n cel mai bun caz, pân\ la contextul na]ional.
Dar cultura nu este, prin natura ei, de interes global?
Cultura ne define[te ca oameni. Barierele geografice,
lingvistice sau de orice alt\ natur\ nu trebuie s\
opreasc\ accesul semenilor no[tri la cultura noastr\,
interac]iunea cu ei este o surs\ de baz\ `n procesul
de cercetare [i de crea]ie. A fi b\gat `n seam\ de
cei mai interesan]i parteneri (`n acela[i timp, competitori),
dar a le [i acorda acestora aten]ia cuvenit\, iat\ pariul
de care nu ar trebui s\ ne ferim. Exist\ [i situa]ia
invers\, a celor care sunt mai vizibili `n afara ]\rii
decât `n România (despre trei dintre ei vom discuta
`n articolul de fa]\). Situa]ia variaz\ de la un domeniu
la altul, domeniile care depind de condi]ii locale
(limba român\, folclorul, istoria, literatura, teatrul
etc.) se afl\ `ntr-o situa]ie mai dificil\. A[a a ap\rut
problema promov\rii culturii române `n lume, de
importan]\ deosebit\, mai cu seam\ pentru domeniile
dezavantajate la care tocmai ne-am referit. Institutul
Cultural Român are r\spunderi mari `n aceast\ privin]\
iar eforturile [i realiz\rile sale `n materie de
„export de cultur\“ merit\ a fi apreciate.
O mentalitate p\guboas\, dar destul de r\spândit\,
este aceea de a considera c\ lucrurile care privesc
specificul românesc au [anse mici de a fi acceptate
`ntr-o revist\ interna]ional\ sau la o editur\ interna]ional\.
~ntr-un interviu acordat Simonei Vasilache `n România
literar\, `n urm\ cu câ]iva ani, am dat mai mlte
contraexemple la aceast\ prejudecat\.

Cei care triumf\ f\r\
a fi promova]i de altcineva

O colaborare care avea s\ fac\ istorie

De la Olivier Messiaen la Tudor Vuza
A fost un moment de cump\n\. Vieru [i Vuza
[i-au dat seama, chiar dac\ din motive diferite, c\
pasul urm\tor trebuie s\ fie ie[irea `n lume. Revistele
`n care ei publicaser\ pân\ atunci aveau o slab\ putere
de penetra]ie. Aveau ei curajul de a-[i `ncerca puterile
cu marile reviste ale Occidentului?
Vuza observase `nc\ din 1985 c\ metoda pe
care o folosise `n studiul teoriei modale a lui Vieru
permite edificarea unei noi teorii a structurilor ritmice.
~n 1983, Vieru afl\ din revista „Journal of Music
Theory“ despre preocup\ri similare ale unor autori
americani iar Vuza intr\ [i el `n leg\tur\ cu revista
respectiv\. ~n anii 1992-1993, Vuza se dezl\n]uie cu
un ciclu de patru articole `n revista american\
„Perspectives of New Music“, `n care teoria sa a
canoanelor ritmice se `ncheag\ pe deplin. Era ca o
preluare de [tafet\ de la cel care tocmai atunci, `n
1992, murea; `l avem `n vedere pe Olivier Messiaen,
un nume care nu poate lipsi din nicio istorie a gândirii
muzicale `n secolul al XX-lea. ~n 1922, ap\rea cel
de al doilea volum din al s\u „Traité de rythme, de
couleur et d’ornithologie“. Au trecut de atunci 17
ani [i iat\ ce afl\m: `n 2008 apare cartea „Mosaiques
et pavages en musique“, sub direc]ia lui Moreno
Andreatta [i Carlos Argon, `n care evolu]ia privirii
matematice asupra muzicii este prezentat\ `n dou\
etape: De la Messiaen la Vuza [i de la Minkowski
la Fuglede. Iat\ deci numele lui Vuza `ncadrat de
dou\ mari nume, unul din muzic\, altul, Minkowski,
din matematic\. ~n ultimii ani, la Universitatea din
Chicago sunt predate, `n organizarea lui Thomas
M. Fiore, lec]ii de matematic\ muzical\ care include,

~n 2002, avea loc, la Univesitatea din Zürich, al
treilea Seminar interna]ional despre teoria matematic\
a muzicii [i informatic\ muzical\. Comunicarea lui
Moreno Andreatta (IRCAM, Paris) se intituleaz\: „A
trinity of composers: Milton Babbitt, Anatol Vieru,
and Iannis Xenakis“ iar din rezumatul ei afl\m c\
prezentarea se refer\ „la unele aspecte teoretice `n
opera a trei compozitori de excep]ie din secolul al
XX-lea: americanul Milton Babbitt, românul Anatol
Vieru [i grecul (n\scut `n România, la Br\ila) Iannis
Xenakis. ~n ciuda apartenen]ei lor la arii geografice
[i tradi]ii compozi]ionale diferite, ei au `n comun
aceea[i perspectiv\ teoretic\ privind relevan]a
propriet\]ilor algebrice ale structurilor muzicale“.
Andreatta observ\ c\ „toate construc]iile algebrice
ale celor trei se prevaleaz\ de ipoteza lui Babbitt
conform c\reia propriet\]ile relative la `n\l]ime pot
fi u[or transferate `n opera]ii ritmice“. Autorul arat\
c\ „pe aceast\ cale, „compozi]ia“ de clase modale
ale lui Vieru poate fi transferat\ `n modelul lui Dan
Tudor Vuza pentru ritmul ra]ional periodic. Acela[i
lucru se `ntâmpl\ cu construc]iile de tip sit\ ale lui
Xenakis, care pot fi aplicate atât organiz\rilor privind
`n\l]imea cât [i celor relative la ritm. Se ajunge la
o punte matematico-muzical\ `ntre secven]ele periodice
modale ale lui Vieru [i procesul Fibonnaci generalizat
al lui Xenakis, a[a cum se poate vedea `n piesa pentru
violoncel Nomos Alpha“.
Iat\ cum structurile ritmice se constituie `ntr-o
paradigm\ care str\bate o bun\ parte din istoria culturii
române[ti, de la Vasile Conta la Matila Ghyka [i Pius
Servien [i de la ace[tia la Mihai Dinu [i Dan Tudor
Vuza.

MIERCURI, 9 septembrie
a ap\rut cel de-aal 26-llea volum
din colec]ia
Biblioteca pentru to]i
editat\ de
Jurnalul Na]ional,
romanul
Adela
de
Garabet Ibr\ileanu.
Prima edi]ie a c\r]ii e din 1933
(considerat de critici anul romanului românesc)
Despre aceast\ carte
Nicolae Manolescu
scrie în prefa]\:
„Am citit pu]ine romane mai impregnate de
senzualitate decât Adela. Uimit de acest
caracter, bine mascat de precautul autor, mi-aam
intitulat capitolul pe care i l-aam consacrat în
Arca lui Noe «Jurnalul seduc\torului». Titlul mi
l-aa sugerat filosoful danez Kierkegaard, cu care
doctorul Codrescu are destule asem\n\ri, mai
ales în m\sura în care amândoi cred într-o
o
mistic\ a iubirii, f\r\ ca ea – [i în pofida lor în[i[i
– s\ exclud\ o puternica senzualitate.“

Solomon MARCUS
(continuare `n pag. 21)
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~n cartea mea „Art\ [i {tiin]\“ (Ed. Eminescu,
1986), o sec]iune ampl\ este intitulat\ „Gândirea
modal\. Dialogul Vieru-Vuza“. ~n 1980 ap\ruse
„Cartea modurilor“ a lui Anatol Vieru, dup\ ce acesta
publicase, `n anii ’70, o serie de articole pe aceast\
tem\ `n „Muzica“. Vieru c\uta un matematician cu
care s\ colaboreze. Mi-am amintit atunci c\ un student
excep]ional al Facult\]ii de Matematic\ din acea
vreme, Dan Tudor Vuza, `mi vorbise despre interesul
s\u pentru leg\tura dintre muzic\ [i matematic\.
C\p\tase `nc\ din copil\rie o educa]ie muzical\, care
se cerea acum valorificat\. I-am pus atunci `n mân\
cartea lui Vieru. A fost lucrul potrivit, f\cut la momentul
potrivit, cu omul potrivit. Au urmat mai multe articole
ale lui Vuza `n revista „Muzica“ [i `n revista „Revue
Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées“,
toate dezvoltând matematic ideile lui Vieru. ~ntreaga
istorie este relatat\ `n cartea mea din 1986. Dac\
lucrurile s-ar fi oprit aici, mi-a[ fi spus: Iat\ cât de
interesant\ poate fi colaborarea dintre un compozitor

de valoare [i un matematician de valoare, demersul
celui dintâi c\p\tând mai mult\ rigoare prin interven]ia
celui de al doilea.

Paradigma ritmic\
`n cultura româneasc\

România literar\

Dar despre altceva ne propunem s\ discut\m `n
cele ce urmeaz\. Vom prezenta câteva cazuri de
afirmare superlativ\ `n cultur\ a unor români care nu
au luat calea promov\rii (de c\tre al]ii, `n special
de câte o institu]ie), ci s-au confruntat nemijlocit
cu exigen]ele celor mai importante reviste [i edituri.
Nu voi alege pentru ilustrare [tiin]ele grele, unde
situa]ia aceasta este frecvent\, ci m\ voi referi la
situa]ii de colaborare a a[a numitelor [tiin]e exacte
cu domenii din afara lor: matematic\, informatic\,
muzic\; fizic\, lingvistic\; matematic\, informatic\,
biologie. Cei care au reu[it s\ treac\ aceast\ [tachet\
au cules roadele meritate, au devenit vizibili, mesajul
lor a ajuns exact acolo unde trebuie, la profesioni[tii
autentici ai problemelor avute `n vedere, au fost lua]i
`n seam\ de ace[tia [i monitoriza]i de instan]ele
interna]ionale de resort; cum se spune, au intrat `n
joc. Au devenit parteneri credibili, a c\ror opinie
critic\ este luat\ `n seam\. Au fost mereu invita]i
la `ntâlniri interna]ionale, au fost numi]i `n comitete
editoriale, iar numele lor au devenit embleme.

A fi vizibil `n
cultur\

ca un capitol special, „canoanele ritmice ale lui Vuza“.
Cea mai recent\ veste se refer\ la revista „Journal of
Mathematics and Music“, unde Vuza fusese `nclus
`n Comitetul editorial; aceast\ revist\ `i dedic\ lui
Vuza `ntregul num\r din iulie 2009, „cu gratitudine
profund\ pentru faptul c\ ne-a d\ruit o tem\ de `ntâlnire
natural\ a muzicii cu matematica“.

Coperta: Griffon & Swans
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istemul infernal de simboluri la
care trimite adeseori
psihanaliza e parte a unei
concep]ii despre fiin]a uman\.

Mic tratat despre doliu (4)
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UP| FOLKLORI{TI [i etnologi, psihanali[tii
au scris cel mai mult (nu neap\rat [i cel mai
bine) despre doliu. Explicabil, într-un fel:
aparatura divagant\ a psihanalizei n-a reu[it
s\ dep\[easc\ în nici un caz notabil litera
de evanghelie a studiului Doliu [i melancolie
(1917). Ca într-un ritual, psihanali[tii sedu[i
de demonul scrisului consider\ obligatorii
reveren]ele fa]\ de cel care nu s-a sfiit s\
vad\ pretutindeni pulsiuni libidinale [i obsesii altminteri
inavuabile. Din scrupul [tiin]ific, am parcurs multe texte
ie[ite din mantaua lui Freud [i, înafara câtorva încerc\ri
de sistematizare – discutabile ca orice opera]iune n\scut\
dintr-un parti-pris ideologic [i terminologic – n-am
remarcat un spor de cunoa[tere.
Fiecare psihanalist tinde s\ privilegieze, acordându-i un loc decisiv, domeniul în care s-a specializat.
Melanie Klein, una din papesele al c\rei nume, la simpla
rostire, face s\ încremeneasc\ armata disciplinat\ a
urma[ilor, nu are dubii: „Cred c\ exist\ o strâns\ leg\tur\
între proba realit\]ii în doliul normal [i anumite procese
psihiatrice ale primei copil\rii. Pretind c\ copilul trece
prin st\ri comparabile cu doliul adultului, sau mai degrab\
c\ acest doliu precoce este retr\it de fiecare dat\ când,
mai târziu, este încercat\ o durere. Cel mai important
mijloc prin care copilul î[i dep\[e[te st\rile de doliu este,
în opinia mea, proba realit\]ii: sau, cum subliniaz\ Freud,
travaliul de doliu cuprinde tocmai acest proces.“ (Klein,
2004: 76-77) Nimic de comentat. Poate doar stupefac]ia
de a include într-un text cu o tem\ cât se poate de bine
conturat\ întregul argou psihanalitic, în edi]ie rev\zut\
[i augmentat\: „mama interioar\“ [i „mama exterioar\“,
„dublul“, „achizi]ia cunoa[terii“ [i zeci de alte concepte
de-o perfect\ banalitate.
Nu de lips\ de inteligen]\ o suspectez pe Melanie
Klein, ci de neputin]a de a ie[i din labirintul terminologic
în spatele c\reia s-a ascuns întreaga via]\. Atunci când
reu[ea s\ se debaraseze de balastul conceptelor abuzive,
când î[i asuma propriul limbaj, Klein era capabil\ [i
de nota]ii ra]ionale, ba chiar pline de substan]\: „Durerea
resim]it\ în cursul lentului proces prin care realitatea
este pus\ la încercare în travaliul de doliu pare s\ provin\
din necesitatea de a reînnoi leg\turile cu lumea exterioar\
[i de a retr\i astfel f\r\ încetare pierderea suferit\, dar
[i, gra]ie aceleia, de a reconstrui anxios lumea interiorar\
pe care o simte amenin]at\ de pr\bu[ire [i distrugere.“
(Klein, 2004: 96-97). Aceste nota]ii vorbesc despre
febrilitatea îndoliatului, despre profundele mecanisme
psihologice declan[ate atunci când, sub agresiunea mor]ii,
se produce un adânc dezechilibru. Când psihanalista
afirm\: „În doliul normal, angoasele psihotice precoce
sunt reactivate“, nu-]i po]i reprima întrebarea: foarte
bine, dar care e sursa originar\ a acestor „angoase psihotice
precoce“? Iar dac\-i putem dovedi existen]a, de ce fiin]a
uman\ nu apeleaz\ la ea? De ce e necesar\ intermedierea
copil\riei? Doar pentru c\ Melania Klein a lucrat în
clinici care tratau nevrozele infantile?!
Astfel de întreb\ri ne arat\ cât de lipsite de fundament
[tiin]ific sunt specula]iile privind procesele psihice.
Ambi]ia de a stabili reguli [i de a descrie, categorial,
comportamentul indivizilor lovi]i de durerea mor]ii e
legitim\. În practic\, ea nu dep\[e[te îns\ anvergura unui
exerci]iu pur intelectual. Parcurgând „revela]iile“
psihanalitice, afli câteva banalit\]i crase („A fi în doliu
înseamn\ de fapt a fi bolnav, dar cum aceast\ stare de
spirit e obi[nuit\ [i ni se pare natural\, nu vom numi
doliul o boal\.“), ori subtilit\]i perfect irelevante pentru
esen]a chestiunii: „În doliu, subiectul trece printr-o stare
maniaco-depresiv\ atenuat\ [i pasager\, pe care o
surmonteaz\, repetând astfel, chiar dac\ în împrejur\ri
[i cu manifest\ri diferite, procesul traversat în mod
normal de copil în decursul primei sale copil\rii.“ E

posibil s\ fie a[a. Dar asta nu adaug\ niciun spor de
cunoa[tere. E doar o secant\ la mediana care une[te mult
prea multe din ideile-de-a-gata care confer\ psihanalizei
o aur\ pe cât de spectaculoas\, pe atât de dubioas\.
Fire[te c\ unele explica]ii provenind din sfera
psihanalizei pot fi luate în considerare. Ca de pild\,
afirma]ia potrivit c\reia „momentele de exaltare pasager\
care survin în mijlocul durerii [i al disper\rii doliului
normal sunt de natur\ maniac\ [i provin din sentimentul
posesiunii în interiorul sinelui a obiectului iubirii perfecte
(idealizate)“. (Klein, 2004: 99) Prefer aceste explica]ii
cu tent\ poetic\ discursurilor încruntate, pseudo-savante
despre alchimia libidinal\, în care î[i are originea, potrivit
fixismelor freudiene care au f\cut ravagii în ultimul
secol.
N-ai cum, în fa]a imagina]iei nez\g\zuite a psihanalistului, s\ nu izbucne[ti în râs, ori s\ te la[i cuprins de
repulsie. Îndr\zneala speculativ\ devine o form\ a
mitoc\niei iar concluziile te trimit în zona demen]ei
agresive: „Prin lacrimile v\rsate, cel lovit de doliu nu
se mul]ume[te s\-[i exprime sentimentele [i s\
u[ureze astfel o tensiune; dat fiind c\ în incon[tient
lacrimile sunt asimilate excrementelor, el î[i expulzeaz\
astfel sentimentele «rele» [i obiectele sale «rele», ceea
ce multiplic\ u[urarea ob]inut\ prin plâns.“ (Klein, 2004:
109) Sistemul infernal de simboluri la care trimite adeseori
psihanaliza e parte a unei concep]ii despre fiin]a
uman\ în care sacralitatea a devenit o vin\, iar aspira]iile
nobile sunt subiect de etern\ batjocur\.
Rezonabile sunt, în schimb, considera]iile privind
aspectul t\m\duitor al doliului: „În doliul normal, subiectul
reîncepe s\ interiorizeze [i s\ instaleze, împreun\ cu
persoana real\ pe care a pierdut-o, p\rin]ii iubi]i care
sunt, în gândul s\u, «bunele» obiecte interioare. Lumea
lui interioar\, acea lume pe care o construie[te înc\
din primele zile ale vie]ii, a fost distrus\ în fantasmele
sale atunci când s-a produs pierderea real\. Reconstruirea
lumii interioare caracterizeaz\ succesul travaliului de
doliu.“ (Klein, 2004: 119) În partea de recuperare, când
„energia moral\ a doliului“ (Leon Wieseltier) devine
o for]\ modelatoare a existen]ei, procesele descrise de
psihanali[ti pot fi privite cu încredere. Discutabil\ r\mâne,
îns\, avalan[a de supozi]ii grotesc-macabre ce alc\tuiesc
marea mas\ a discursului psihanalitic.
Ar fi nedrept, pe de alt\ parte, s\-i ceri unei psihanaliste
precum Melanie Klein, obsedat\ de rolul depresiilor
infantile în modelarea personalit\]ii umane, s\ ias\ din
cercul auto-limitat [i, prin urmare, dogmatic, al propriilor
teorii. Ar fi îns\ o insult\ intelectual\ s\ nu sanc]ionezi
derapajele [i s\ nu atragi aten]ia c\ aser]iunile acestea
sunt doar variante ale patului lui Procust, [i nu încerc\ri
oneste de a afla adev\rul. Pentru Melanie Klein, important
e s\ demonstreze c\ doliul e o reactivare „a pozi]iei
depresive precoce“ prin pierderea „obiectului iubit“,
[i nu s\ încerce s\ în]eleag\ misterul primordial care a
f\cut din om o fiin]\ dotat\ nu doar cu ra]iune, ci [i cu
for]a de a-[i dep\[i, fie [i în c\dere, limitele.
Mult mai acceptabil\ e pespectiva îmbr\]i[at\ de
sociologi [i psihologi, corespunz\toare unei viziuni poate
excesiv descriptiv\, dar credibil\ tocmai prin pozitivismul
asumat. Ei nu vor s\ t\m\duiasc\, ci s\ ne pun\ în eviden]\
starea de fapt folosind instrumente adecvate. Locul central
ocupat de doliu între suferin]ele umane (el e, într-o
defini]ie sugestiv\, „unul din prototipurile traumatismului“)
motiveaz\ aten]ia acordat\ în studiile de sociologie [i
antropologie. Fie c\ e descris drept un mecanism
(„ansamblul reac]iilor pe care le antreneaz\ moartea“
[Bacqué, Hanus, 2000: 3]), fie drept o prob\ de neocolit
din existen]a fiec\ruia („una din experien]ele cele mai
dureroase [i mai dificile ale vie]ii“), doliul mobilizeaz\
resursele interioare cu o for]\ aproape de neimaginat. El
recunoa[te for]a superioar\ a mor]ii, dar i se opune

prin înse[i subterfugiile de recuperare declan[ate în
momentul când totul a fost pierdut.
Doliul presupune existen]a unui pact anterior între
cel mort [i cel viu. Chiar dac\ nu e vorba de o persoan\,
ci de o abstrac]iune („patria, un ideal, libertatea“), doliul
retrimite la originea leg\turii indisolubile dintre cei
doi membri ai acordului existen]ial. Acest lucru îi
consfin]e[te unicitatea: pierderea e resim]it\ individual,
în func]ie de leg\turile, vizibile sau invizibile, stabilite
între cei doi parteneri. Ce poate s\-l poten]eze e amintirea
ve[nic prezent\, „aptitudinea pentru doliu“ a fiec\rui
individ. „Doliul nu se petrece niciodat\ pentru prima
oar\; el este întotdeauna o repeti]ie. Înc\ din cea mai
fraged\ vârst\, fiecare avem experien]a pierderii, fiecare
suntem confrunta]i cu absen]a care este fondatoarea vie]ii
psihice în m\sura în care se oblig\ s\ se serveasc\ de
reprezent\rile interioare [i de amintirile satisf\c\toare,
pentru a anticipa [i totodat\ pentru a o a[tepta cu suficient\
speran]\.“ (Bacqué, Hanus, 2000:4)
Paradoxal\ afirma]ie: doliul a[teptat cu speran]\!
Textul trebuie citit în perspectiv\ dinamic\, având în
minte întregul ciclu al vie]ii: dac\ n-am [ti c\ dup\ moarte
vine via]a, ar trebui s\ ne punem cap\t zilelor atunci
când unul din stâlpii sus]in\tori ai identit\]ii noatre s-a
pr\bu[it. Or, în realitate, a[a ceva nu se întâmpl\.
Ceea ce reprezint\ suficiente motive pentru a sus]ine
ipoteza c\, f\r\ s-o [tim, suntem [tampila]i cu însemnele
vie]ii [i ale mor]ii, [i c\ nu ]ine strict de voin]a noastr\
plasarea convenabil\ în raport cu ele.
În ciuda regresiunii dramatice a „practicilor codificate
pozitive“, adic\ a prescrip]iilor, doliul joac\ întotdeauna
pe-un dublu palier. Ca experien]\ individual\, el marcheaz\
cre[terea în importan]\ a spa]iului public, a unui fel de
pudoare impus\ de schimbarea codurilor sociale. Ca
realitate colectiv\, doliul continu\ s\ fie „câmpul în care
se regleaz\ rela]iile umanit\]ii cu moartea“ (Bacqué,
Hanus, 2000:4) E adev\rat c\ aceast\ realitate e din ce
în ce mai precar\. O dovede[te chiar [i gestul r\ririi
condolean]elor, al înlocuirii gestului de îmb\rb\tare,
direct, cu scrierea numelui într-un registru sau al depunerii
unei c\r]i de vizit\. Ferparele care constituiau alt\dat\
o sec]ie specializat\ a ziarelor – [i care alc\tuiau un
registru demn de încredere al comunit\]ii – acum apar
doar întâmpl\tor, confirmând c\ moartea a devenit
statistic\, [i nu o întâmplare excep]ional\.
„Ocultarea social\ a mor]ii“, de care vorbesc studiile
de psihologie social\, a antrenat [i trecerea în planul al
doilea a ceremoniilor mortuare. Vechile practici erau
emana]ia unei societ\]i perfect organizate, ierarhizate,
formalizate, care oferea r\spunsuri oric\rui tip de provocare.
F\r\ îndoial\ c\ rigiditatea excesiv\ [i controlul individului,
]inerea lui în prizonieratul comunit\]ii au lucrat împotriva
tradi]iei [i a ritualurilor. Erodarea leg\turilor dintre
indivizi, transmutarea ca lege aproape generalizat\ a
societ\]ii moderne au contribuit decisiv la „relaxarea“
multor practici ce p\ruser\ pân\ atunci sacrosancte.
Nu trebuie neglijat nici rolul ideologiei în deconstruirea
sistematic\ – [i probabil ireversibil\ – a doliului. Bacqué
[i Hanus s-au amuzat s\ citeze articole din pres\ care
vorbesc despre turnura grotesc\ spre care sunt împinse
ritualurile. În Marea Britanie, s-a ajuns la formula
suprarealist\ „Do-It-Yourself Funerals“ (ceea ce ar
implica, în logica macabr\ sugerat\ de denumire, [i o
[edin]\ de spiritism urmat\ de învierea mortului [i de
implicarea acestuia în îndatoririle ceremoniale.) O
asocia]ie intitulat\ Natural Death Center se dovede[te
campioana funeraliilor simple, aproape simbolice, in an
eco-friendly manner. Pentru a nu distruge natura,
înmormântarea ar trebui s\ conste în plasarea pl\cii
simple la r\d\cinile unui copac. Lua]i de avântul salv\rii
planetei, eco-cioclii nu ne spun [i ce trebuie f\cut cu
corpul celui mort! 
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n cercetarea litarar\ nu exist\ un
colegiu al medicilor care s\-]i ia
dreptul de a profesa. {i-atunci po]i,
nu-i a[a, s\ încalci toate legile...
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Malpraxis

care studiaz\, rostesc un jur\mânt, adopt\ un cod
deontologic. La fel se întâmpl\ în justi]ie, cu magistra]ii
[i cu martorii, care jur\, unii pe Biblie, „Jur c\ voi
spune adev\rul si ca nu voi ascunde nimic din ceea
ce [tiu. A[a s\-mi ajute Dumnezeu!“, al]ii pe con[tiin]\,
„Jur pe onoare [i con[tiin]\ c\ voi spune adev\rul si
c\ nu voi ascunde nimic din ceea ce [tiu“, sau, în
fine, cei care nu au încredere în onoarea sau con[tiin]a
lor, [i nici în Dumnezeu, sunt nevoi]i s\ jure pe ei
în[i[i, singurul lucru care le r\mâne: „M\ oblig c\
voi spune adev\rul [i c\ nu voi ascunde nimic din
ceea ce [tiu“. Pre[edin]ii de stat [i mini[trii, la rândul
lor, sunt obliga]i s\ depun\ un jur\mânt de credin]\.
Î]i aminte[ti, cred, c\ un colonel din Locotenen]a
domneasc\ i-a citit principelui Carol, viitorului rege
Carol I, la venirea în România, urm\torul jur\mânt:
„Jur a fi credincios legilor ]\rii, a p\zi religiunea
României, precum [i integritatea teritoriului ei [i a
domni ca Domn Constitu]ional“. Iar primul cuvânt
românesc oficial rostit de Carol a fost: Jur!
Nu ]i se pare curios c\ în toate aceste domenii
atât de importante, medicin\, guvernare, justi]ia,
se mai practic\ un soi de legare de cuvânt, un soi
de magie, dac\ vrei, în care cuvântul rostit are putere
moral\, dar [i social\ maxime? Mie acest\ practic\
str\veche îmi place [i nu cred c\ exist\ om care
într-un moment solemn s\ rosteasc\ un asemenea
jur\mânt f\r\ s\ simt\ m\car un fior la gândul c\ l-ar
înc\lca. Pân\ [i copiii (vezi Tom Sawyer) sau r\uf\c\torii
(vezi jur\mântul t\cerii la Cosa Nostra) jur\, au un
cod deontologic. (Ce-i drept, comuni[tii au reu[it s\
distrug\ [i încrederea în cuvânt, prin toate jur\mintele
lor cu vorbe goale).
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mai mare. Dac\ aceast\ ocrotire reciproc\ ]ine [i
de un cod moral, de un bine de adâncime, pe de
alt\ parte, ea ]ine [i de un simplu mecanism: dac\
o practici, vei beneficia de ea, la rândul t\u, dac\ nu,
a[a vei p\]i [i tu (fiindc\ imita]ia e o lege a firii), iar
întregul proces de transmitere va fi amenin]at, perturbat. {i nu scrie nic\ieri c\ asta exclude înnoirea,
dezvoltarea în domeniul medical, dep\[irea mae[trilor.
Nu, e vorba doar de atitudine.
Oare ce sens are nevoia de a p\stra secretul [i
de a depune un jur\mânt? N-ar fi fost mai bine, se
va spune, s\ practice oricine arta sau [tiin]a vindec\rii?
Nu-i greu de presupus c\ secretul e o simpl\ ap\rare,
în epoca veche, de impostori, de [arlatani [i de
malone[ti, de cei care, nelega]i prin jur\mânt, ar
putea face r\u, uneori crezând chiar c\ fac bine. Cât
prive[te jur\mântul, acesta ]ine de o con[tientizare
a responsabilit\]ii. Suntem într-o epoc\ în care cuvântul
are greutate, iar a jura înseamn\ s\ iei în serios
ceea ce faci, s\ te sim]i legat de ni[te îndatoriri.
Nu mai trec prin toate celelalte paragrafe din jur\mântul
lui Hippocrate (le-am tradus aici dup\ versiunea
francez\, f\cut\ de Littré, autorul dic]ionarului), dar
m\ impresioneaz\, cum spuneam, cele cu valabilitate
de peste dou\ milenii, de pild\ aceea de a-i c\l\uzi
pe bolnavi „dup\ puterile [i dup\ for]a judec\]ii mele“
[i imperativul „m\ voi ab]ine de la orice r\u [i
orice nedreptate“. Ciudat, nu, c\ nedreptatea s-ar
putea face [i-n medicin\!
Absolven]ii de la facult\]ile de medicin\ de azi
nu mai depun chiar jur\mântul lui Hippocrate, dup\
câte [tiu, dar, aproape to]i, în func]ie de ]ara în

DE NECREZUT c\ singurii care n-au [i
n-au avut un cod deontologic scris, singurii
care n-au [i n-au avut un jur\mânt, sunt
tocmai cei care au cuvântul ca materie prim\
[i temelie: criticii [i cercet\torii literari. La
fel ca în medicin\, în guvernare sau în justi]ie,
cei mai mul]i nici n-au nevoie de a[a ceva. Existe
ni[te legi nescrise, de la sine în]elese, care ar
trebui s\ func]ioneze. Dar ce te faci, drag\ R\zvan,
în cazul când în cercetarea literar\ dai de un caz
flagrant de malpraxis ? Oare acesta, când r\mâne
neamendat, nu va da tonul unor alte masacre de acela[i
fel? Oare mai are rost s\ scrii, dac\ opinia public\
literar\ permite malpraxisul? Fiindc\ în cercetarea
litarar\ nu exist\ un colegiu al medicilor care s\-]i
ia dreptul de a profesa. {i-atunci po]i, nu-i a[a, s\
încalci toate legile: s\ nu te ab]ii de la a face „r\u
[i nedreptate“, s\ nu ai inim\ cald\ [i cap rece, s\
love[ti numai ca s\ ie[i în eviden]\ sau din alte motive
ascunse [i s\ distrugi un scriitor prin falsificarea
probelor. Criticul sau cercet\torul literar nu trebuie,
f\r\ doar [i poate, s\ ascund\ probele [i adev\rul.
Dar, asemenea medicului, el trebuie s\ circumscrie
r\ul [i s\ p\streze intact ceea ce r\mâne s\n\tos.
Nu-i tai capul unui om care are un deget bolnav.
Nu sunt pentru o critic\ de circumstan]\, pentru
transformarea criticii în simplu exerci]iu monden,
dar în nici un caz nu sunt pentru omorârea cu zile
a unei c\r]i s\n\toase, pentru inventarea bolii
acolo unde ea nu exist\. Din p\cate, în domeniul
nostru, în care nimeni nu jur\ pe nimic, se întâmpl\
uneori tocmai a[a. {i nu exist\ alt\ pedeaps\ decât
aceea c\, oricât te-ar ap\ra unii [i al]ii, te faci de
râs [i-]i pierzi, uneori pentru totdeauna, credibilitatea.
Drag\ R\zvan, în ce te prive[te, spun cu mâna
pe inim\, c\ n-ai c\zut niciodat\ în aceast\ gre[eal\
sau ispit\, nu [tiu cum s\-i zic. Dimpotriv\, ai pus
pixul pe locul bolnav al c\r]ilor pe care le cite[ti,
spre binele [i bucuria noastr\. Eu, una, te citesc
întotdeauna cu mare pl\cere, umorul [i rafinamentul
t\u sunt reconfortante. Tocmai de aceea ]i-am
putut scrie pe un subiect atât de delicat. Nu-mi r\mâne
decât s\-]i doresc mult\ s\n\tate! 

România literar\

RAG| R|ZVAN,
Ai fost medic, acum e[ti scriitor, a[adar
pentru mine e[ti interlocutorul ideal
pentru ceea ce am de spus aici. De
curând, din motive pe care nu ]i le voi
dezv\lui, am citit câte ceva din prefa]a
c\r]ii de medicin\ a celebrului doctor
clujean Ha]ieganu, care a r\mas în
biblioteca bunicului meu, doctor [i el. Ce-am g\sit
acolo? Câteva din cerin]ele pe care unul din întemeietorii
[colii de medicin\ din Cluj le cere confra]ilor s\i. Î]i
reproduc ideile principale dup\ noti]ele pe care mi
le-am f\cut la una din vizitele mele la Bra[ov. În
afar\ de [tiin]\ [i spirit de observa]ie, spune autorul,
în medicin\ „e nevoie [i de o inim\ cald\“. La inima
cald\ se adug\ neap\rat „un cap clar“. Generozitatea,
sim]ul critic, puterea de munc\, discre]ia [i, nu în
ultimul r\nd „atmosfera optimist\ [i încrez\toare“
sunt, de asemenea, necesare în [tiin]a sau arta dificil\
a medicinei. Hippocrate – aminte[te doctorul Ha]ieganu
– le cere medicilor [apte calit\]i: aptitudine, educa]ie,
moral\, studiu permanent, iubire de munc\, de oameni
[i de s\n\tate. M-a izbit, drag\ R\zvan, cât de
mult poate s\ semene acest portret de medic ideal
– sau, de ce nu, real – cu criticul ideal sau, de ce
nu, real! Cu excep]ia discre]iei, care nu cred c\ e
relevant\ în meseria de critic, [i a „iubirii de s\n\tate“
care nu e obligatorie, tot restul se potrive[te perfect.
Oare nu e nevoie de inim\ cald\ [i cap limpede [in critica sau în cercetarea literar\? Nu e nevoie de
educa]ie, de aptitudine, de studiu permanent, de iubire
de munc\ [i de oameni? {i chiar de atmosfera
încrez\toare? Nu e nevoie de spirit de observa]ie,
altfel spus de o minte treaz\ [i atent\? Poate c\ un
critic bun se poate m\sura [i dup\ cât de aproape
este de efigia medicului bun. {i nu m\ mir s\ constat
c\ G. C\linescu încape de minune în modelul de mai
sus, ba chiar, la el, apare [i iubirea de s\n\tate
dus\ spre exces (fiindc\ din cauza ei nu-i prea în]elege
pe autorii care scriu „boln\vicios“). Îns\ criticul, ca
[i medicul, are sl\biciunile lui, limitele lui.
Fiindc\ doctorul Ha]ieganu mi-a stârnit interesul
pentru portretul medicului, am fost curioas\ cum
sun\ „Jur\mântul lui Hippocrate“, pe care tu, cu
siguran]\, îl [tii. Desigur, o parte din lucrurile care
erau valabile pe vremea lui Hippocrate (460-370
î.Ch.) nu mai pot fi aplicate ad litteram ast\zi, dar
extraordinare sunt lucrurile înc\ valabile, [i care s-au
p\strat în codul deontologic al medicului din zilele
noastre sau m\car între regulile nescrise ale
acestei bresle. Primul lucru afirmat în jur\mânt este
pre]uirea mae[trilor [i înv\]area urma[ilor, nu din
cine [tie ce motive de mitizare, cum ar b\nui unii,
ci din nevoia ca acest canal de transmisie, de la cel
care te înva]\ spre cel pe care îl înve]i, s\ func]ioneze
mai departe, s\ nu fie tulburat de conflicte distrug\toare:
„Îl voi a[eza pe maestrul meu de medicin\ pe aceea[i
treapt\ cu cei care mi-au dat via]\, îmi voi împ\r]i
cu el avutul [i, dac\ se va ivi prilejul, voi avea
grij\ de el; îi voi considera pe copiii lui ca pe fra]ii
mei [i, dac\ doresc s\ înve]e medicina, o s\-i
înv\] f\r\ în]elegere scris\ [i f\r\ vreo plat\. Le
voi împ\rt\[i legile practice, lec]iile înv\]ate pe de
rost [i restul înv\]\turilor fiilor mei, fiilor maestrului
meu [i acelor discipoli lega]i prin în]elegere scris\
[i prin jur\mânt ce ]ine de legea medical\, [i nim\nui
altcuiva“. Dup\ cum vezi, e vorba aici de simple
chestiuni practice. Transmiterea din tat\-n fiu e
cea mai eficient\, pentru c\ ucenicia se face oarecum
de la sine, iar instrumentele se mo[tenesc (s\ ne
gândim, fiindc\ suntem în plin festival Enescu, ce
se întâmpl\ în familiile de muzicieni!). Iar ucenicia
se bazeaz\ mai ales pe ceea ce vezi cu ochii t\i, pe
meseria pe care o deprinzi zi de zi. Cu cât î]i aperi
[i-]i ocrote[ti maestrul, ai parte, la rândul t\u, de tot
ce-a acumulat acesta, de experien]a lui, inevitabil
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a c t u a l i t a t e a
RINS| între dîmbii împ\duri]i ce
m\rginesc valea în mijlocul c\reia a
fost ridicat\, mîn\stirea Putna are
raritatea cap\tului de drum. Mai
departe de ea nu po]i trece. E o sta]ie
terminus în vadul unui trafic ce aduce
anual, precum roiurile de somoni ce
urc\ în amontele rîului, valuri de
turi[ti afla]i în c\utare de suveniruri
bucolice. Cum dincolo de parcarea
chinoviei ma[inile nu mai au unde înainta, vizitatorilor
nu le mai r\mîne decît s\-[i imortalizeze chipul în
cadre fotografice, s\ pupe icoanele de pre], s\ arunce
un ochi la mormîntul lui {tefan [i apoi s\ ia calea
întoars\, cu con[tiin]a c\ [i-au îndeplinit capriciile
vilegiaturii. Din acest motiv, sub unghiul migr\rilor
estivale, Putna nu se deosebe[te cu nimic de celelalte
mîn\stiri din Moldova: puncte de atrac]ie pîn\ la
care cohorte de suflete bat sute de kilometri spre a
se poza lîng\ tencuiala colorat\ a pere]ilor uza]i sau
lîng\ plato[a aurit\ a moa[telor sfinte, încredin]a]i
c\ au s\vîr[it un pelerinaj cu preten]ii.
Dac\ l\s\m deoparte apuc\turile la mod\ ale
tracasa]ilor ora[elor, acei sclivisi]i cu ifose care,
fugind de poluare [i zgomot, vin s\ pozeze în snoabe
reculegeri de parad\, Putna e un loc binecuvîntat.
Un liman al primenirii atîrnat în col] de hart\ nordic\.
Chiar [i drumul pîn\ acolo, lung, cotit [i îngust,
seam\n\ cu un culoar al cur\]irii l\untrice. Cei
înnebuni]i de etuva irespirabil\ a cvartalelor simt,
de cum au trecut de R\d\u]i, c\ ceva în starea lor de
spirit de schimb\. Otrava psihic\ a viesparului urban
se stinge [i, pe încetul, o senin\tate prevenitoare
le încarc\ ochiul. Nu am v\zut niciodat\ oameni
certîndu-se la Putna. {i de n-ar fi coroanele de
flori artificiale, atîrnate de crucile cimitirului din
sat, ni[te sorcove de o striden]\ ce-]i insufl\ dorin]a
de apostazie cre[tin\, a[ezarea, peisajul [i l\ca[ul
monahal par rupte din alte vremuri.
La Putna intuie[ti c\ valoarea unui loc e dat gradul
de pietate cu care î[i molipse[te vizitatorii. Gradul
acesta nu e indiciul atractivit\]ii turistice – care nu
are leg\tur\ cu atmosfera împrejurimilor, doar cu
reclama iscat\ în jurul lor –, ci m\sura puterii de
rezonan]\ pe care genius loci o are asupra celor care
vin la chinovie. La Putna spiritul locului are efectul
unei regener\ri [i înrîurirea unei înt\riri, am\nunt
cu atît mai straniu cu cît schimbarea n-o resim]i decît
dup\ ce ai plecat de acolo, de obicei în momentele
cînd, revenit la luciul neted al [oselei, realizezi c\,
reîntors în cazanul civiliza]iei, e[ti numai bun s\ ]i
se cînte catavasierul.
De aceea un colocviu g\zduit în incinta mîn\stirii,
cu oaspe]ii dormind în arhondaric [i mîncînd la
mesele trapezei, cu prelegerile ]inute în sala solemnit\]ilor
[i cu liturghiile oficiate în biserica mare, un astfel
de colocviu iese din tiparul clasic. C\ci, spre deosebire
de obi[nuitele simpozioane, mese rotunde [i conferin]e,
a c\ror rutin\ preschimb\ programul în supliciu
asumat [i pe participan]i în efigii resemnate ale
plictisului protocolar – spre deosebire a[adar de
videle [i numeroasele întruniri culturale, la Putna
totul se desf\[oar\ sub bolta unei spirituali]\]i sacre.
Abia a[a î]i dai seama c\, atunci cînd vrea cu
tot dinadinsul s\-[i taie r\d\cinile mitice, cultura
laic\ se pipernice[te, c\p\tînd înf\]i[area bicisnic\
a artificiilor ambi]ioase. F\r\ un filon mitic sub
picioare [i f\r\ o bolt\ spiritual\ deasupra capului,
arena culturii secularizate aduce cu o procesiune de
zvîcniri orgolioase în care protagoni[tii rivalizeaz\
la sînge sub unghi creator [i se ur\sc de moarte
sub unghi colegial. În schimb, un strat de evlavie
hr\nind în subsidiar premisele colocviului ridic\
tonul general [i împrumut\ manifest\rii o arip\ a
duhului de dincolo.
Cam a[a arat\, în am\nuntele lui suflete[ti,
colocviul de la Putna, dedicat memoriei profesoarei
Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga, ajuns anul acesta la cea
de-a treia edi]ie. Funda]ia „Credin]\ [i Crea]ie“, sub
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Colocviul
de la Putna

Caaiettele de la Puttnaa, Epocaa noaasttr\: tensiuneaa
ettic-e
esttettic, Funda]ia „Credin]\ [i Crea]ie“,
Editura Nicodim Caligraful, vol. 2, 2009, 288 pag.
egida c\reia se desf\[oar\ colocviul, are ca pre[edinte
de onoare pe arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor,
ÎPS Pimen, ca pre[edinte pe criticul de art\ Dan
H\ulic\, ca prim-vicepre[edinte pe arhimandritul
Melchisedec Velnic, stare]ul mîn\stirii, ca vicepre[edinte
executiv pe profesorul Grigore Ilisei [i ca secretar
pe Teodora Stanciu.
Privilegiul colocviului este c\ [i-a g\sit chiar de
la început formula cea mai nimerit\, nemaitrebuind
s\ tatoneze felurite variante de organizare. Formula
se define[te prin trei tr\s\turi: cultivarea memoriei
Maicii Benedicta (numele monahal al Zoiei DumitrescuBu[ulenga, înmormîntat\ în cimitirul mîn\stirii),
alegerea unor teme inspirate chiar de opera ei, [i
formarea în timp a unei familii spirituale din intelectuali
ce împ\rt\[esc acelea[i convingeri.
Prima edi]ie a avut loc între 18 [i 20 august 2007
[i a avut ca tem\ Tradi]ie spiritual\ româneasc\ [i
deschidere spre universal, iar comunic\rile [i discu]iile
au fost deja tip\rite în volumul întîi al Caietelor de
la Putna. Principalele contribu]ii au apar]inut lui Dan
H\ulic\, Eugen Simion, Alexandru Zub, Constantin

nainte de a muri aici, Maica Benedicta
îi ruga pe apropia]i: „S\-l ap\ra]i pe
Mihai!“ Anul acesta, colocviul i-a
ascultat dorin]a.
Ciopraga [i Grigore Ilisei.
A doua edi]ie, avînd ca tem\ Epoca noastr\ –
tensiunea etic-estetic, desf\[urat\ între 20 [i 22 august
2008, a fost punctat\ de lu\rile de cuvînt ale lui
Mircea A. Diaconu, Dumitru Irimia, Constatin Hrehor,
Remus Rus [i Gheorghe Popa.
Anul acesta între 19 [i 22 august, simpozionul
a avut ca tem\ În c\utarea absolutului: Eminescu,
cu Geo {erban, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Gheorghi]\
Gean\ [i Elvira Sorohan în pielea protagoni[tilor.
Îns\ leit-motivul care a absorbit aten]ia [i timpul
participan]ilor a fost reprezentat de facsimilarea
manuscriselor lui Eminescu. Ceea ce p\rea irealizabil
pe vremea lui Iorga sau Noica – c\rturarii care au
atras aten]ia asupra nevoii de a reda fidel laboratorul
de crea]ie eminescian\ –, ceea ce suna a înc\p\]înare
de[art\ din partea unei culturi incapabile s\ duc\
la cap\t proiecte mari –, ]elul acesta irealizabil s-a
realizat: manuscrisele lui Eminescu au fost în sfîr[it
tip\rite integral, iar omul care are meritul de a fi
realizat irealizabilul, criticul literar Eugen Simion,
prime[te acum r\splata efortului s\u. Potrivit dictonului cinic, r\suflat prin abuz [i totu[i adev\rat prin
frustra surprindere a realit\]ii, acela c\ nici o fapt\
bun\ nu r\mîne nepedepsit\, Eugen Simion are parte
acum de ingratitudinea celor care au ajuns nu numai
s\ conteste rostul public\rii manuscriselor, dar chiar
s\-l învinuiasc\ pe critic de folosirea banilor în interes propriu.
A[a cum în 1983 Eugen Simion a avut curajul
s\-l aduc\ pe Noica la Facultatea de Filologie, în
fa]a unui amfiteatru arhiplin, în]esat cu studen]i [i
agen]i de Securitate, sp\rgîndu-i-se dup\ aceea toate
oalele în cap, tot a[a acum, punînd în practic\ un
proiect ce p\rea himeric, trage consecin]ele recuno[tin]ei
semenilor. Sincer vorbind, cît\ obtuzitate po]i
avea ca s\ pui la îndoial\ publicarea în facsimil a
scrisului lui Eminescu? Cît\ îngustime de creier po]i
dovedi ca s\ ajungi s\ invoci ra]iuni contabilice[ti
menite a ar\ta c\, publicîndu-l pe poet, risipe[ti banii
în vînt? Cît de nemernic trebuie s\ fii acolo, în sinea
ta, ca s\ ridici glasul protestînd în fa]a unei asemenea
„inutilit\]i“? În fond, toat\ cultura omenirii este o
mare [i superb\ inutilitate, [i e semn de idio]enie
cras\ s\ folose[ti optica meschin\ a explica]iilor
financiare pentru a pune la îndoial\ nevoia unor
manuscrise care, singure, ne salveaz\ de mediocritatea
endemic\ a unei culturi mici, o mediocritate de care
nici cele mai exorbitante cheltuieli guvernamentale
nu ne vor sc\pa vreodat\ în fa]a Europei. Numai
c\ Eminescu poate. Cum [i mîn\stirile bucovinene
pot.
De aceea, într-o epoc\ în care a devenit o
mod\ ca tot ce a fost odat\ obiect de venera]ie s\ fie
supus demitiz\rii lucide [i ra]ionale, într-o astfel de
epoc\ nu supravie]uiesc decît cei care [tiu c\ miturile
nu sînt scorneli pernicioase, ci surse de entuziasm
[i comuniune colectiv\. Iar „sursa“ înseamn\ izvor,
adic\ r\d\cin\. Nimic mare [i r\scolitor nu s-a f\cut
într-o cultur\ f\r\ na[terea la un moment dat a
unui mit fondator. De aceea, ori te legi de catarg [i
înfrun]i sirenele, ori te duci s\ plute[ti în curen]ii
multiculturalismului liberal, r\mînînd ca dup\ aceea
s\ afli singur cine e[ti [i ce a mai r\mas din tine. Cei
care se înc\p\]îneaz\ s\-[i p\streze miturile [i care
[tiu c\ sunt valori care nu pot fi supuse negocierii,
aceia în]eleg c\ publicarea în fascimil a lui Eminescu
este act vital de legitimare cultural\. E justificarea
noastr\ ultim\ atunci cînd ni se arat\ cu degetul
mediocritatea.
Putna e un loc unde te întorci rugîndu-te pe t\cute
ca nimic în alc\tuirea lui s\ nu se fi schimbat între
timp. Farmecul lui st\ tocmai în st\ruin]a cu care se
conserv\ în ciuda schimb\rilor din lume. E un punct
de reper stabil într-un ocean de fluctua]ii efemere.
Înainte de a muri aici, Maica Benedicta îi ruga pe
apropia]i: „S\-l ap\ra]i pe Mihai!“ Anul acesta,
colocviul i-a ascultat dorin]a. 
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crise negru pe negru, destule
poeme nu las\ s\ se vad\ cât
e cerneal\ [i cât, ca s\ zic
a[a, hârtie.
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elocvent\ lipit\ pe geamul unui terariu. S\ nu ne
l\s\m am\gi]i de puzderia de mâluri, clise, bolboroseli
vulcanice, ape infec]ioase [i fl\c\ri gazoase din Negru
pe negru. Aleg, la întâmplare, un poem din sec]iunea
secund\, cea mai puternic\ în fond, a c\r]ii: „S\ te
distrugi, [i-a[a, cu p\r]i ale tale,/ scurgându-se,
cine mai [tie,/ a[a, aici, alt\dat\, dincolo, în acest
timp nisipurile/ î[i fac treaba, curg, [i nimic în tine
nu mai vorbe[te, iar tu,/ mu[când nisipurile, urli în
mijlocul/ verde al urii, c\ toate t\cerile se umplu de
zim]i,/ [i salvatorul, frica mea de moarte, în toate
clipele, gaura/ neagr\ m\ învinge, m\ salveaz\,
cam a[a cum Cioran îl întreba pe Beckett/ ce
credea Joyce despre lume, iar Daedalus d\dea im-

presia/ c\ nu mai f\cea/ diferen]\ între c\derea
unei frunze [i cea a unei bombe/ atomice.“ (pag. 152)
Cuvintele grele sunt alese pentru prospe]imea lor
discursiv\. Evolu]ia, la Pantea, e de la pronun]area
afectat\ a locurilor comune (unul din frumoasele
lui versuri de început sun\ a[a: „a stiliza e o parafraz\
pentru moarte“) la silabisirea natural\ a locurilor,
cum s\ le zic, inedite. Cât Bachelard, tot atât Grup
µ în scrisul poetului ardelean.
Câteva versuri sunt adnotate într-o cheie intens
formal\ (nu apocaliptic organic\) care nu las\ loc de
dubii. Nota de subsol vine închide cerebral poemul
de la pagina 174: „Stare confuz\, ca zilele privite
de uciga[i,/ a zis [i m-a l\sat lâng\ paharul cu vodc\,
a[a/ dispare un glas cu chipul care îl poart\,/
trezind în tine vechimi [i priviri ce au cunoscut/
vecin\t\]ile mor]ii. Am sorbit din pahar,/ în mu]enia
din\untru n-am mai aflat nici o privire,/ în cârcium\
cre[tea încet ar\tarea ce ne înso]e[te,/ printre
râsete, printre gesturi, printre foarte fire[ti/ întâmpl\ri,/
se a[eza crâncen [i lent evenimentul f\r\ nici o urmare.“
Latinist de forma]ie, Pantea serve[te o lec]ie
aprofundat\ de sintax\ clasic\: „Un acuzativ
despre care, de[i e întâlnit adesea în poeme, nimeni
nu va [ti niciodat\ nimic. Cel mult, retorii, de toate
vârstele. Poate [i ontologii ar face oarecare exerci]ii
exegetice. Acel acuzativ e de dinainte de textul
poemului. Pare a fi un simplu element sau chiar spa]iu
l\untric de manevr\ a imagina]iei. El, niciodat\, nu
va zice nimic. Poetic, este neutru, nul. Nimeni nu
le (le simt neutre) va face pe tu sau pe tine din poeme
s\ vorbeasc\. Ele sunt nonelocven]a placid\. Mutul.“
Nu la fel de lapidar e, în schimb, prefa]atorul
volumului, Al. Cistelecan. Acesta dezvolt\, în cele
cincisprezece pagini care anticip\ cartea, o pledoarie
menit\ s\ condamne absen]a lui Aurel Pantea din
sumarul Istoriei critice. Are dreptate, sigur, s\ proclame
valoarea poeziei din Negru pe negru, dar se încurc\
atunci când o confund\, flagrant, cu capitalul istoric.
De altfel, în întreaga tornad\ verbal\ a criticului târgmure[ean nu e de g\sit nici un argument, necesar zic
eu, de natur\ diacronic\. (De fapt, e unul, atunci când
se schi]eaz\ o analogie cu alienarea lui Bacovia,
dar a[a de rudimentar lombrozian, încât mi se pare
mai în]elept s\-l trecem sub t\cere.) Pentru o eventual\
istorie, ie[it\ din mâna lui Cistelecan sau a oricui
altcuiva, prefa]a aceasta e perfect inutil\. Nimic de
ales din ea. Cu asemenea fraze, o perspectiv\ e greu,
ba chiar imposibil, de articulat:
„Iar asemenea la[it\]i nu se practic\ în iubirile
devoratoare, în iubirile care te distrug; ele au patologia
bine pus\ la punct [i merg pân\ la cap\t, fie cu oricâte
ezit\ri [i opozi]ii, sincere ori de bravad\. Ale lui
Pantea sunt de amândou\ felurile. Stihialitatea cu
seduc]ie fatal\ a informului, a informelor [i ipostazelor
depravate (când î[i ridic\ ochii din h\uri, ceea ce
se mai întâmpl\, c\ci [i Aurel Pantea mai d\ câte o
rait\ prin realul de cotidian, excitându-[i astfel
sarcasmul), ca [i condi]ia total stupefiat\ a poetului
în fa]a lor impun o poetic\ de reporter din – [i de –
abisuri. Poemele lui exprim\ un fel de teroare a
reportajului de primordiale malefice [i sunt, de fapt,
ni[te reportaje terorizate.“ (pag. 12)
Poet bun fiind, lui Aurel Pantea i se face totu[i
dreptate. El î[i recâ[tig\, în r\sp\r cu critica anilor
din urm\, rolul de retor. 

România literar\

ROSSO MODO, poezia lui Aurel Pantea
a cunoscut, de la debutul din 1980 (Casa
cu retori) [i pân\ azi, dou\ etape. Prima,
declamativ\, livresc\, polemic\ [i mascat
ironic\, îl ]ine în preajma colegilor s\i
de genera]ie. Despre ea scrie inteligent
Radu G. }eposu în Istoria tragic\ &
grotesc\ a întunecatului deceniu literar
nou\, f\cându-l pe Pantea cap de serie
al capitolului Fantezismul abstract [i
ermetic , înaintea altor autori, parte semnificativi,
parte uita]i: Matei Vi[niec, Ion Stratan, Ioan Moldovan,
Augustin Pop, Ion Cristofor, Dan Ciachir, Nicolae
B\ciu], Miruna Runcan, Petru Ilie[u, C\lin Vlasie,
Constantin Severin, Ion Bala, Tudor Cristian Ro[ca.
Cea de-a doua etap\, sc\pat\ unui control critic riguros,
începe în 1993, o dat\ cu Negru pe negru. În leg\tur\
cu aceasta s-au spus lucruri atât de multe [i de
divergente, încât n-ar fi de mirare s\ fie vorba mai
degrab\ de o g\selni]\ analitic\ decât de o certitudine
tipologic\. Fiindc\ anii ’90, cu prelungirile lor cu
tot, au adus în primul rând o primenire întru vechi
a termenilor, evident perdant\ sub raport conceptual.
S-au înregistrat chiar demisii din altminteri incasabilul
grup optzecist. Dac\ pân\ atunci criticii literari creau
categorii (ca, iat\, }eposu sau ca Lefter, care discerne
prozaizan]ii de conceptualizan]i [i de orgolio[ii
morali[ti), acum se mul]umesc s\ re[apeze categorii
datate. Dintr-o dat\, începe s\ reintre în actualitate
expresionismul, cu toate derivatele sale târzii. (Desigur,
o referin]\ nelipsit\ e Munch). Fals\ resurec]ie.
Publicistica descoper\ gustul conservan]ilor.
Parc\ dinadins, pentru a arunca [i el o mân\ de
vreascuri pe acest foc de paie, Aurel Pantea î[i public\,
într-un format unitar, dou\ din ultimele trei volume
de poezie. Negru pe negru (1993) [i Negru pe negru.
Alt poem (2005) sunt aduse la numitorul comun,
într-o imagine ce aminte[te de suprematismul lui
Kazimir Malevici. (Ar fi fost interesant\ o copert\
care s\ respecte întru totul imperativul disimulat în
titlu).
E clar c\ poetica lui Pantea se folose[te de avantajele
indescifrabilului. De aceea, în m\sura în care
exist\ în prezenta antologie buc\]i asamblate confuz
([i exist\, în special în prima parte), alibiuri se g\sesc.
Interferen]ele ar putea fi deliberate. Scrise negru
pe negru , destule poeme nu las\ s\ se vad\ cât e
cerneal\ [i cât, ca s\ zic a[a, hârtie: „Cum trece o
negreal\/ peste suflete cuprinse/ de pio[enie,/ s-ar
putea s\ fim v\zu]i de un personaj/ cu totul ignorat,
la baza caselor [i pe propozi]ia scris\/ (un colb foarte
fin [i o umbr\, nu a cititorului,/ nici a autorului)
afli dovezi/ c\ exist\ inten]ii paralele,/ ele nu r\spund/
la nici o întrebare, ele înainteaz\,/ e recomandabil
s\-]i memorezi/ fiecare parte a corpului/ [i ele se [tiu
pe de rost/ [i înc\ repet\,/ când cineva se opre[te se
produc asasinate./ agresiuni [i ele câ[tig\/ o voce
în plus/ [i înc\ repet\.“ (pag. 50)
C\ totu[i Pantea nu abandoneaz\ dic]iunea de
dragul unui ipotetic proiect existen]ial masochist, e
limpede din structura lingvistic\ a fiec\rei angoase.
Nimicul e de obicei rostit, nu înghi]it pur [i simplu
ca un hap amar, dar lucrativ: „Fiecare tr\ire este o
burt\/ pentru o mul]ime de nu,/ iat\ o serie:/ [optit
cu grea]\,/ urlat, crescut ca un mugur între tr\iri/
(primele interdic]ii în lumea p\rin]ilor,/ prim\vara),
visat are bra]e neiert\toare,/ indiferent în fa]a unei
lumi incasabile,/ afirmativ,/ acut ca triumful,/ imediat
ca furia îmbr\]i[\rii,/ în fiecare stea a lui da/ cre[te
ulcerul lui ro[u,/ de obicei secret\ cochilii, gheare,
cle[ti,/ ventuze, e activat de agresiuni l\untrice,/ pe
noi ne trateaz\ drept ni[te victime/ mult prea plicticoase.“
(pag. 75)
Prea pu]ine din traumele transcrise aici sunt
individuale. Problematic\ e lumea, nu imaginea
acesteia radiografiat\ de ochii inflama]i ai cut\rui
vizionar: „Dup\ ce vorbim, un foc amestecat cu neguri/
[i murmure se întoarce în noapte, închidem/ gura [i
degust\m capul negru al secundei/ n\scut din fiecare
dezastru,/ programul genetic din verbe a fost mi[cat,/
tr\im toamne, veri, prim\veri ca pe ni[te urme ale
focului/ amestec de neguri [i murmure.“ (pag. 85)
Poezia lui Aurel Pantea nu reprezint\ atât o
supravie]uire într-un infern terestru, cât o etichet\
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lua]i aminte: noi suntem ni[te mor]i
care se joac\ de-a poezia
când poezia-i neputin]\ [i durere
mu[chiul de o]el al mor]ii
un jurnal atroce ]inut pe cruce de iisus
o lamp\ de petrol luminând în grajd nevroza
animalelor
[i iar\[i neputin]\ [i durere
cu]it înfipt în pieptul bibliei ca într-o pâine
noi suntem ni[te mor]i [i asta e o poezie
ophelia plutind pe ap\ în rochia-i de mireas\
cutia cu crem\ de ghete pentru cizmele lui
cronos
lacrima melcului ce-[i plânge consoarta
poezie: un b\rbat mort lâng\ femeia-i
moart\

nu am t\cut am vorbit în [oapt\
vorba mi-a supt-o luna ca pe o bomboan\
colorat\
pe calea pe[telui au înflorit m\slinii unei
boli cristaline
un crematoriu de vise e acum luna
iar sâmburii sunt mici sicrie
care halucineaz\ prim\veri când plou\
dar clorofila e un sânge
aproape un om
8.

2.
m-a lovit o boal\ cumplit\
huma degetelor tale pierde zilnic un inel
într-un s\rut ]â[ne[te sânge de câine
ce-]i p\teaz\ rochia de mireas\
sunt [i mai bolnav când v\d cum î]i acoperi
cu palma
cicatricea dat\ cu vacs
pe perna mea apare harta braziliei vast\
în care o mulatr\ execut\ un dans de
carnaval
(poate e ultimul dans pe care-l mai v\d)
adios muchachos!
a fost o dat\ unul de la mancha
care tr\gea dup\ el o gloab\
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3.
sufletul: pâlnie de gramofon
întoars\ numai spre pustie
un animal exotic t\cut
sub rochia semiramidei un fluture
cu cap de mort î[i depune ofranda
cu herbul de oxigen al r\sufl\rii t\iate
str\bat distan]ele caramelizate de frig
iar noaptea s\desc mamiferele într-o gr\din\
str\in\
[i a[tept condamnarea
4.
noaptea visez numai brazilii
iar brazilia e o magazie mare de sclavi
la ferestrele ei v\d capete negre
[i negre ca ve[nicia sunt zidurile la São
Paolo
pl\mânii [i-au pierdut tropicele
sau tropicele pl\mânii (e totuna)
dumnezeu [i-a întins carnavalul peste tot
triumf\torul mereu triumf\torul
s\lbatic dans al mor]ii
5.

8

nu [tiu pe ce lume m\ aflu
deasupra cerul ca un nod gordian

Du[an
Petrovici
ÎNSEMN|RI
ATROCE

Ce fericit a[ fi fost
de n-a[ fi purtat o mantie de clor
(prin care p\trundea frigul a trei siberii)
[i o p\l\rie caraghioas\ de clown
sub care sfârâiau ni[te vise într-un ulei ieftin
de n-ar fi fost vedenia ta sa[ie
care m\ trezea la ore fixe ca un manager
fanatic
o de n-ai fi avut acei ilu[tri cromozomi
cititori în stele
(pe care-i por]i [i ast\zi cu mândrie)
de n-ar fi fost prezum]ia mea slav\
mirosind a praf de pu[c\
[i fulgerele tale: buni tehnicieni
ce-mi demontau fiin]a în piese din ce în ce
mai mici
a[ fi fost fericit numai cu pâinea
trupului t\u f\r\ cu]it
(din care a[ rupe [i ast\zi nebune[te)
de nu mi-a[ fi l\sat oasele într-o legend\
tenebroas\
de poet falit [i somnambul

9.
sub mine curge o substan]\ feminin\
unul p\lmuie[te fericit fesele m\rii
iar altul s\rut\ palmele tropicelor cu scârb\
silesius spune: „der grösste wunderding
ist doch
der mensch allein, er kann nachdem
er’s macht,
gott oder teufel sein“
nu [tiu pe ce lume m\ aflu
cutia mea de scrisori [i-a desf\cut aripile
[i a încercat s\ zboare
6.
la fereastr\ întunericul ca o piatr\ neagr\
ca un sicriu
eu despre iubire v\ vorbesc din zori [i pân\
seara
dar iubirea nu e de pe aceast\ lume
e criz\ de serotonin\ [i de vorbe clare
un secol al bolnavilor va fi acesta
([i nu religios vorba unui ministru al
culturii)
un secol al sufletelor moarte
scuip\ sânge florile în glastr\
iar tu arunci gunoiul în strad\ ca în evul mediu
în care eu eram mai mult ca sigur trubadur

o luminescent\ silab\ e ochiul meduzei
în buc\t\rie toate oalele fierb universul la
înviere
voi lipsi un timp acoperit de gloria primului
vals
apoi noaptea î[i va rupe epole]ii
pentru o alt\ zi
10.
moartea e un po[ta[ care vine pe biciclet\
salut\ [i pleac\ lasându-ne mesaje fierbin]i
în cvartirul somnambul al viselor
se scald\ p\s\rile paradisului
în [uierul rapidului de noapte
tinere]ea r\mâne în urm\ ca o trist\
provincie
acestei zile o s\-i cad\ unghiile
ca unei cocote b\trâne
iar seara pe o scen\ goal\
cineva o s\ arunce un buchet imens de
funingine 

Düsseldorf, iulie-august 2009

Coresponden]\ din Stockholm

Când ai nevoie de iubire
Nu-i de glumit
c-un fluture, te
bag\-n balamuc…

Mircea C\rt\rescu, Ioana Nicolaie, Li Li [i Magnus William Olsson. Foto: Cato Lein
conversat admirabil [i de neuitat cu traduc\toarea lui,
Inger Johansson, despre experien]a poeziei, despre
statutul poeziei actuale, despre [ansele ei de supravie]uire
`ntr-un timp `n care poe]ii de pretutindeni au devenit
„pisicile moarte ale culturii“, adic\ ni[te f\pturi pe
care nimeni nu pune pre]. Nimeni altul n-ar fi putut
termina mai bine seara de poezie decât Mircea C\rt\rescu
citind din cartea sa O zi fericit\ din via]a mea (`n
traducerea lui Dan Shafran [i Lars-Inge Nilsson),
ultimul poem fiind „Când ai nevoie de iubire“, o
medita]ie, un strig\t c\tre un cer invadat de norii unui
dezastru iminent, care va face ca omul interior s\
explodeze.
{i versul memorabil, „Când ai nevoie de iubire“
a devenit un lait-motiv al serii de poezie.
Da, numai „când ai nevoie de iubire“, devii cu
adev\rat om.

Gabriela MELINESCU
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Foto Ion CUCU
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ALONUL de poezie al Institutului
Cultural Român din Stockholm [i-a
reluat activitatea pe 24 august cu sala
arhiplin\ pentru c\ poe]ii invita]i au
fost unii de prim\ mân\: `n primul rând
Ioana Nicolaie [i Mircea C\rt\rescu,
apoi poe]i foarte cunoscu]i `n Suedia:
Li Li [i Magnus William Olsson, prezenta]i
de traduc\toarea Inger Johansson [i de
poetul [i editorul Jonas Ellerström, care
a condus programul cu siguran]a [i competen]a
binecunoscut\. Ace[ti poe]i vor participa de asemenea
la Festivalul de poezie din Visby.
Surpriza cea mai mare a produs-o tân\ra poet\
Ioana Nicolaie, prezen]\ carismatic\ puternic\, prezentat\
de Inger Johansson, dialogând cu poeta despre „privat“
[i „personal“ `n poezia ei. M\rturisirea Ioanei Nicolaie
a fost revelatoare, „via]a e mai important\ decât
literatura“ – via]a [i voca]ia poetic\ contopindu-se
la un moment dat `ntr-o altfel de tr\ire. Cartea Cerul
din burt\ abordeaz\ curajos o tem\ tabu `n literatur\
– tema gravidit\]ii [i complexitatea experien]ei umane
pentru o femeie tân\r\ `n a[teptarea na[terii unui copil.
Tema e greu de g\sit `n toate literaturile, dat fiind
faptul c\ tr\irile esen]iale ale unei femei au fost mereu
considerate f\r\ importan]\ ca [i alte evenimente
din existen]a femeilor cum ar fi: cre[terea [i educarea
fiin]elor noi `n cadrul comunit\]ii omene[ti. Entuziasmul
a fost mare – `n public se g\seau [i exper]i, medici
[i infirmiere care, pentru prima oar\ au auzit prin
cuvintele poetei ceea ce ei au tr\it de-a lungul
anilor, al\turi de femeile pe care le ajutau s\ aduc\
vie]i noi lumii.
Dup\ momentul unic creat de citirea poemelor
Ioanei Nicolaie (`n român\ [i suedez\), poetul Li Li
a citit din cartea sa Originea despre moartea mamei
sale, despre „prezen]a“ absen]ei acesteia, pentru c\
o mam\ nu moare niciodat\ ci `ntr-un fel de epifanie
trupul s\u se `nal]\ deasupra vie]ii `ntr-o spontan\
revela]ie divin\.
Poetul Magnus William Olsson a venit cu poeme
scrise chiar `n noaptea care a precedat ziua deschiderii
salonului de poezie, deci cu pâini proaspete, despre
moartea nea[teptat\ a mamei sale – fiin]a care i-a
`ntre]inut viu sentimentul „nevoii de iubire“. La rândul
s\u fiul caut\ s\ transforme alchimic iubirea `n cuvinte
noi, apte s\ `nfrunte efemeritatea.
{i, pour la bonne bouche , Mircea C\rt\rescu pe
care au venit s\-l asculte cohorte de admiratori, a

Nu-ii de glumit c-u
un flutur, te bag\-n
n
balamuc
Cu straiu' lui bezmetic [i dîndu-sse lin
hu]a
În razele din soare de care se apuc'
{i-aarhanghelii, s\-[[i zbat\-n
n amiaz\
s\biu]a.
C-u
un cocolo[ de pîine-ss muiate
n zbor
mu[te-n
Razant la geamul verde al zilelor
gustoase;
Oh, cad în mari cazane de bulion sonor,
Bolborosind în fl\c\ri cu noduri de
m\tase.
{i-u
un tren marfar [i-aarunc\ frînarul ca
pe-o
o cîrp\
Pe liniile luci. Traversele-ss sub pacuri
{i parc\ se aude [i-u
un început de bîrf\
Cînd sufletul prin pînze de vechi m\rar
[i-ll strecuri.
{i-aar fi dovada calm\ o piatr\:
deci exi[ti
În ochii tri[ti ai vacii pierdute-n
n
porumbi[ti… 

Pan Izverna, Mircea Horia Simionescu, Damian Necula – 1998

9
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e Marin Sorescu l-am cunoscut într-un vagon
de dormit, prin 1982, în trenul care ne aducea
pe amândoi de la Belgrad la Bucure[ti. Aveam
locuri în aceea[i cu[et\: eu – sus, el – jos.

Din nou întâmpl\ri cu scriitori
COUPE-PAPIER
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Îmbr\]i[are pe strad\

10

Pe Marin Sorescu l-am cunoscut într-un vagon de
dormit, prin 1982, în trenul care ne aducea pe amândoi
de la Belgrad la Bucure[ti. Aveam locuri în aceea[i
cu[et\: eu – sus, el – jos. Din polite]e, l-am invitat s\-[i
aleag\ oricare din cele dou\ locuri. El mi-a r\spuns cu
umor:
– Sus nu pot s\ dorm, a[ sta mereu cu tema ca m\
mi[c prin somn [i cad. Iar jos, m-ar obseda gândul c\,
la greutatea dumneavoastr\, s-ar putea pr\bu[i patul, cu
dumneavoastr\ cu tot, peste mine.
A[a se face c\ n-am mai dormit nici unul dintre noi,
toat\ noaptea. Poetul a scos din valiz\ o sticl\ de whisky
[i am tot b\ut, cu o încetineal\ de amatori, pân\ diminea]a.
Am vorbit, bineîn]eles, despre literatur\ – despre ce
altceva s\ vorbim? Dar [i despre scriitori – cu o dragoste
care se exprima, nu [tiu din ce cauz\, prin comentarii
sarcastice.
Marin Sorescu mi-a explicat, cu toat\ convingerea,
c\ el merit\ Premiul Nobel. La rândul meu i-am spus,
cu o franche]e t\ioas\ (dar care nu l-a f\cut s\ sufere
prea mult, fiindc\ era anesteziat de whisky) c\ îl consider
mai îndrept\]it s\ ia Premiul Nobel pe Nichita St\nescu.
*
Au trecut anii. A c\zut Nicolae Ceau[escu, s-a
desfiin]at cenzura, Marin Sorescu a ajuns ministru al
Culturii. Din nefericire, f\cea parte din grupul de scriitori
care îl sus]inea pe fostul activist al PCR, Ion Iliescu.
În mod inevitabil, l-am criticat în articolele mele politice.
Drept urmare, el nu-mi mai r\spundea la salut. Când ne
întâlneam în diferite împrejur\ri, la o recep]ie, de exemplu,
privea parc\ prin mine, iar dac\ îi întindeam mâna,
m\ l\sa cu ea întins\ [i îmi întorcea spatele.
Într-o zi, cu pu]in\ vreme înainte de moartea lui
(când nimeni nu [i-ar fi închipuit, pentru nimic în lume,
c\ mai avea doar câteva s\pt\mâni de tr\it), m-am întâlnit
fa]\ în fa]\ cu el pe Calea Victoriei. Mi-am spus în sinea
mea: „L-am salutat de atâtea ori [i nu mi-a r\spuns. A
venit vremea s\ nu-l mai salut.“ În consecin]\, mi-am
compus o figur\ de om preocupat [i gr\bit, hot\rât s\-l
ignor, dar, în mod cu totul surprinz\tor, m-a oprit el:
– Domnule Alex {tef\nescu, facem o mare gre[eal\
c\ noi, scriitorii, suntem sup\ra]i unii pe al]ii. D\m
dovad\ de naivitate. Ne cert\m între noi, [i oamenii
politici ne manevreaz\ cum vor. Indiferent de partea cui
am fi, noi vom pierde mereu, iar ei vor câ[tiga.
Spunând aceste cuvinte, m-a îmbr\]i[at afectuos, iar
eu i-am r\spuns (cu delicate]e, fiindc\ p\rea un bibelou
fragil în bra]ele mele). Dup\ ce ne-am desp\r]it, aveam
lacrimi pe obraji.

Metod\ de seduc]ie
Grigore Vieru st\tea în capul unei mese lungi,
dintr-un restaurant din centrul Chi[in\ului, în dreapta
lui se afla fermec\toarea Ioana Revnic, combina]ie de
[treng\ri]\ [i intelectual\ distins\, care tocmai îi luase
un interviu, iar în stânga – eu, emo]ionat de prietenia
pe care mi-o ar\ta marele poet. Era în 31 august 2008,
Ziua limbii române (numit\ de ministrul Culturii din
Republica Moldova, din precau]ie, „limba noastr\“).
Grigore Vieru (despre care nimeni nu-[i putea
închipui c\ va muri în curând, într-un accident de ma[in\) era sfios-exuberant, privindu-ne pe noi, oaspe]ii
din România, dar [i pe ceila]i comeseni, numero[i, cu
un entuziasm obosit, cu duio[ie, cu mul]umirea c\ suntem
împreun\.

Se putea observa c\ – din cauza bolii lui de inim\
– era foarte sl\bit. Când a vrut s\ ridice cupa de [ampanie,
a trebuit s\-l ajut; i-am ridicat mâna cu mâna mea. Avea
ceva plutitor în mi[c\ri, ar\ta ca o umbr\, [i totu[i,
din adâncul declinului lui fizic iradia bun\tate.
Ca s\ îl provoc [i s\ îl amuz m\ plângeam lui c\ n-am
deloc succes la femei, povesteam, [arjând, cum sunt
refuzat de gra]ioasele moldovence (pe ale c\ror gâturi
lungi ar merita s\ stea cele mai frumoase coliere de
aur alb [i diamante din lume), iar în cele din urm\ l-am
rugat s\-mi dea un sfat.
„– Alex – mi-a spus Grigore Vieru, cu o voce
plin\ de c\ldur\ [i de... responsabilitate, iar în vasta
înc\pere s-a f\cut imediat lini[te – pot s\-]i spun cum
procedez eu ca s\ cuceresc câte o femeie care îmi place.
Nu e complicat. M\ uit la ea [i încep s\ m\ tângui: «Vai,
vai, vai, sunt mic [i pric\jit, am r\mas singur pe lume,
mor de foame [i de sete, am ajuns la cap\tul puterilor
[i nimeni n-are grij\ de mine.» Femeia, ca orice femeie,
e mânat\ de instinctul ei matern. {i cum m\ aude scâncind,
m\ [i ia la pieptul ei [i î[i scoate din sutien o ]â]\ [i
îmi d\ s\ sug. {i m\ mângâie, [i m\ dr\g\le[te, dup\
pofta inimii mele.“
Transportat de ceea ce el însu[i povestise, Grigore
Vieru a t\cut câteva clipe. Apoi, revenind în realitatea
comun\, s-a uitat atent la mine, m-a m\surat cu privirea,
[i-a amintit cât de mare sunt [i imediat a cl\tinat din
cap, sceptic.
– Mi-e team\ îns\, Alex, c\ în cazul t\u metoda asta
n-o s\ dea rezultate.
P.S. Culmea este c\... a dat. Femeile pe care am
experimentat metoda recomandat\ cu atât de fin umor
de Grigore Vieru au intrat în joc, pref\cându-se c\ m\
cred. {i chiar dac\ au avut aerul c\ doar glumesc,
pân\ la urm\ tot m-au mângâiat [i m-au dr\g\lit dup\
pofta inimii mele.

O noapte alb\
În 1990, fericit c\, în sfâr[it, pot s\ c\l\toresc în
Occident, am plecat, împreun\ cu Gabriel Dimisianu,
la Paris. Drumul l–am f\cut cu un autobuz de ocazie
(care ducea elevi din România la un concurs de ortografie
francez\ organizat de prim\ria Parisului). Ajun[i la
destina]ie, Gabriel Dimisianu s-a instalat în locuin]a
prietenului s\u Dumitru }epeneag, iar eu am fost g\zduit
câteva zile de Leonida M\m\lig\. Apoi am ajuns musafirul
lui Matei Vi[niec, care avea o garsonier\ în Cité
Universitaire.
Matei Vi[niec, despre care se poate spune acum,
în 2009, f\r\ nici o exagerare, c\ a cucerit Parisul cu
piesele lui de teatru de o stranie originalitate, era pe
atunci practic un necunoscut [i tr\ia extrem de
modest dintr-o burs\ de doctorand la Sorbonna. Totu[i,
m-a primit cu drag în singura lui camer\, în care
exista un singur pat. Mi-a a[ternut o saltea pe jos [i a
acoperit-o cu un cear[af curat, mi-a pus la dispozi]ie
[i una din cele dou\ perne ale lui [i m-a îndemnat s\
umblu la frigider ori de câte ori poftesc. Singura problem\
a ap\rut atunci când a venit acas\ [i tân\ra lui so]ie (sau
viitoare so]ie), Andra, despre care nu apucase s\-mi
vorbeasc\. Era frumoas\, inteligent\ [i vorbea româna,
fiind originar\ din România. Dup\ ce am luat cu to]ii
cina [i am vorbit [i râs pe s\turate, ne-am dus la culcare.
Matei [i cu Andra în pat, iar eu – jos. Am stins lumina
[i... aici a început nebunia.
Matei n-a dormit toat\ noaptea, obsedat de eventualitatea ca Andra s\ se dea jos din pat [i s\ vin\ la
mine. Eu, la rândul meu, n-am dormit toat\ noaptea,

sperând c\ ea, imediat dup\ va adormi Matei, se va da
jos din pat [i va veni la mine. Bineîn]eles c\ exagerez.
De fapt, despre aceste temeri [i speran]e am vorbit cu
glas tare chiar atunci, pân\ dup\ miezul nop]ii, declan[ând
hohote de râs. Matei a intrat [i el în joc, parodiind
lamenta]iile unui so] gelos. Iar Andra, dând dovad\ de
un rar întâlnit sim] al umorului, a simulat [i ea indecizia
unei femei care urmeaz\ s\ opteze între doi b\rba]i.
Totu[i, totu[i, pân\ la urm\ rezultatul acesta a fost.
Eu n-am dormit toat\ noaptea, iar Matei n-a dormit nici
el.
Singura care a dormit surâz\toare, f\r\ griji, dup\
ce a râs cu noi ([i de noi) pe s\turate timp de mai bine
de o or\, a fost Andra.

Adeverin]a
Emil Brumaru s-a internat la Socola! Vestea m-a
zguduit. Marele poet a ajuns la un ospiciu! M-am suit
imediat în tren [i m-am dus la Ia[i, iar din Ia[i am descins
imediat la Socola, a[ez\mânt care a devenit de-a lungul
anilor un simbol al condi]iei de nebun. Numele sanatoriului
este invocat uneori (nu de mine) chiar [i în certurile
conjugale:
– M-ai înnebunit, nevast\! Din cauza ta, o s\
ajung la Socola!
La fa]a locului, mi-am dat seama repede c\ nu era
vorba de nimic grav. Emil Brumaru era doar deprimat
[i avea nevoie de lini[te, astfel încât ceruse (el [i nu
altcineva) s\-[i petreac\ dou\-trei s\pt\mâni în acel loc
izolat, umbrit de arbori b\trâni [i solemni.
N-am pierdut ocazia s\-l tachinez:
– {tiu de ce te-ai internat aici. Vrei s\ semeni cu
Eminescu. Mai r\mâne s\-]i la[i musta]\...
Emil Brumaru n-a gustat deloc gluma. Era în
2007. Peste doi ani, când a început s\ colaboreze cu
talentata prozatoare Veronica D. Niculescu, am ad\ugat:
– Deci, Veronica. Vrei ca asem\narea s\ fie complet\...
Nici aceast\ nou\ remarc\ nu i-a pl\cut.
Dar s\ ne întoarcem la vizita mea de la Socola. Privind
în jur mi-am dat seama c\ degeaba era poetul doar
deprimat, ca atâ]ia dintre noi – decorul era acela al unui
balamuc lugubru, de pe vremuri. Înc\perea rezervat\
lui Emil Brumaru, cu ziduri groase [i cu gratii la ferestre,
mic\, întunecoas\, sem\na cu o celul\ de închisoare.
Stând pe patul lui de fier ca pe o canapea, poetul
mi-a povestit, posac, o întâmplare de un haz nebun.
Uneori, el voia s\ ias\ din curtea ospiciului [i s\
mearg\ la un chio[c din apropiere ca s\-[i cumpere o
Eugenie (biscuitul umplut cu crem\ de ciocolat\, modest,
dar bun, care, în lips\ de altceva, a încântat genera]ii
la rând în timpul comunismului). Portarul, îns\, reac]iona
cu o fermitate mecanic\ [i nu-l l\sa s\ ias\.
Emil Brumaru a încercat s\-i explice:
– Eu nu sunt un nebun ca to]i nebunii. Am venit aici
de bun\ voie, ca s\ m\ odihnesc. Sunt poet...
– Nu e[ti poet, i-a spus portarul sarcastic. E[ti Andreea
Marin! {i nu-]i dau voie s\ ie[i în ora[!
Emil Brumaru s-a plâns atunci psihiatrului s\u care,
om cu umor, i-a eliberat o adeverin]\:
„Se adevere[te prin prezenta c\ domnul Emil Brumaru
nu este Andreea Marin. Este poet [i are dreptul s\ ias\
din curtea spitalului ori de câte ori dore[te.“
L-am rugat pe Emil Brumaru s\-mi d\ruiasc\ mie
adeverin]a, ca s\ o reproduc în edi]ia a II-a a c\r]ii mele,
Istoria literaturii române contemporane. Ceea ce el a
[i f\cut. 
(din volumul în lucru Un scriitor, doi scriitori)

D

eoarece proza româneasc\ de pîn\ atunci nu avusese
o deosebit\ anvergur\, i s-a creat un piedestal
na]ional, comparabil cu cel al unor clasici din marile
literaturi precum Dickens, Balzac, Tolstoi.
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fie prezente dou\ personaje folclorice, P\cal\, prototipul
mobilit\]ii, al agerimii lunecoase a valahului, [i
companionul s\u, Tândal\, prototipul ardeleanului
mai încet la ac]iune [i la judecat\, aparent stîngaci,
îns\ în realitate mai constructiv. E un prinos adus
toposului natal: „P\cal\ [i Tândal\ sunt cei doi poli
ai caracterului românesc. Unul de[tept, [iret [i superficial,
cel\lalt mai greoi, mai lent, mai prost, dac\ vrei, dar
mai serios [i mai creator. A[ vrea s\ urm\resc acest
prototip de român în toat\ via]a noastr\ social\“.
Cu o atare mentalitate bizuit\ pe de-o parte pe
filoane ancestrale de neconven]ional\ factur\ [i pe de
alt\ parte pe buna ordonare, pe un ]\r\nesc realism
al execu]iei, Rebreanu face dovada unei obiectivit\]i
antiromantice. Nedorind a vorbi despre sine, într-o
vreme a arden]ei confesiunilor, se vrea identificat, nu
f\r\ o u[oar\ iritare a unor obiec]ii prezumate, cu
suprafe]ele obiective ale operei: „M-am sfiit totdeauna
s\ scriu pentru tipar la persoana întîi. Hiperbolizarea
aceasta a eului, r\m\[i]\ anacronic\ de la romanticii
care, ei [i atunci, puteau s\ se cread\ buricul p\mîntului,
mi se pare pu]in ridicol\“. Scriitorul face din impersonalitate
o profesie de credin]\, ce se armonizeaz\ parc\, avant
la lettre, cu teza barthesian\ c\ „opera se scrie singur\“:
„Psihologia [i obiectivitatea merg al\turi [i presupun
aceea[i retragere a eului scriitoricesc în col]ul cel mai
modest al sufletului, spre a l\sa loc desf\[ur\rii crea]iei.
Modestia nu e [i dezinteres, ci dimpotriv\ o atitudine.
F\r\ amestecul meu direct, opera va putea cre[te [i
tr\i independent. Copilul zdrav\n n-are nevoie în via]\
de hainele tat\lui“. „Modestia“ clamat\ nu-l împiedic\
totu[i pe prozator a pune pe acela[i plan arta cu „crea]ia
divin\“, aceasta devenind astfel „cea mai minunat\
tain\“: „Creînd oamenii vii, cu via]\ proprie, cu lume
proprie, scriitorul se apropie de misterul eternit\]ii.
Nu frumosul, o n\scocire omeneasc\, intereseaz\ în
art\, ci pulsa]ia vie]ii“. Crea]ia artistic\ n-ar conta prin
urmare sub specia esteticului, ci sub cea a sim]\mîntului
de „via]\“ ce-l poate insufla. E un crea]ionism secund,
rod al creaturii ce-l îmbat\ pe artist, cu o superbie
pe care invocarea oarecum formal\ a „modestiei“ n-o
poate anula: „Precum na[terea, iubirea [i moartea
alc\tuiesc enigmele cele mai legate de via]a omeneasc\,
tot ele preocup\ mai mult [i pe scriitorul care încearc\
s\ creeze via]\“. O analogie botanic\ înt\re[te aceast\
„credin]\“ derivat\ în produsul artei. Crea]ia este „o
verig\ între trecut [i viitor, î[i împlînt\ adînc r\d\cinile
în p\mînt ca s\ poat\ urca mai sus, spre cer. Se uit\
cu evlavie pioas\ înapoi spre a putea privi mai sigur
înainte“. Nu sînt pierdute din ochi coordonatele majore,
„liniile mari“. Succint, realismul e caracterizat drept
„via]\ eternizat\ în mi[c\ri suflete[ti“. Normal c\
asemenea opinii nu puteau a nu intra în conflict cu
modernismul înfloritor al contextului. Rebreanu î[i
asum\ cutez\tor postura de contestatar la scen\ deschis\
al acestuia, sub chipul unei anticalofilii sus]inute.
Criteriul suprem de evaluare a literaturii care ar fi
capacitatea sa de-a „crea via]\“ nu-i mul]ume[te, în
vederile sever dojenitoare ale romancierului, „nici pe
supereste]ii ce savureaz\ numai rafin\riile stilistice
sau extravagan]ele sentimentale, nici pe amatorii de
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Niculae Gheran [i Andrei Moldovan, Liviu
Rebreaanu prin el însu[i , Ed. Academiei Române,
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Rebreanu
în oglind\

povestiri gentile de salon“. Prin disocierea „expresiei“
de „fond“, cea dintîi e acceptat\ exclusiv ca scop,
nicidecum ca mijloc. „Stilul“ e taxat ca un simplu
aspect al efemerului, nu f\r\ nerv polemic: „De dragul
unei fraze str\lucite sau a unei noi împerechieri de
cuvinte, nu vom sacrifica niciodat\ o inten]ie. Prefer
s\ fie expresia bolov\noas\ [i s\ spun într-adev\r ce
vreau, decît s\ fiu [lefuit [i neprecis. Str\lucirile stilistice
cel pu]in în opere de crea]ie, se fac mai totdeauna în
detrimentul preciziei [i al mi[c\rii de via]\. De altfel
cred c\ e mult mai u[or a scrie «frumos», decît a
exprima exact. Poate nu e o simpl\ întîmplare c\ to]i
creatorii mari de via]\ s-au mul]umit s\ scrie bine [i
au neglijat floricelele stilistice dup\ care se pr\p\deau
contemporanii. Precum iar\[i nu trebuie uitat c\ tocmai
stilul e mai trec\tor într-o oper\ de art\“. Cuvinte
ce-ar putea fi interpretate ca o apropiere de teza
„autenticit\]ii“ a lui Camil Petrescu, de care îns\ o
falie adînc\ îl desp\r]ea pe autorul lor...
Se contureaz\ a[adar o profund\ deosebire între
convingerile lui Liviu Rebreanu [i cele dominante
în interbelic. Consecvent cu sine în pledoaria-i prorealist\,
cu o amprent\ a naturalismului, acesta [i-a singularizat
anacronismele [i prin atitudinea fa]\ de critic\. Cu
reflexul demiurgic-demonic ce, dup\ cum am v\zut,
[i-l arog\, are aerul a nu accepta decît autocritica ce
intervine casant în procesul elabor\rii „operei“, neted
numit\ a[a, la antipodul, bun\oar\, al recuz\rilor
umilit\]ii lui Arghezi, care, de altminteri, n-a [ov\it
a-l executa: „Nu sunt deloc indulgent fa]\ de opera
mea. Nu m\ sfiesc niciodat\ a t\ia în carne vie. {tiu
din experien]a de lector c\ e preferabil s\ regre]i un
gol decît s\ dai pagini întregi necitite. Am t\iat totdeauna
f\r\ cru]are“. În rest, o masiv\ insatisfac]ie: „Critica
literar\ a r\mas aceea[i. {i odinioar\ ca [i azi,
critica ]i-o f\ceai singur... dac\ voiai“. Îi repugn\ lui
Rebreanu, în 1935, „înclinarea c\tre critica-recenzie“,
care ar fi lipsit\ de „maturitate“ ca [i de „respira]ie“,
reducîndu-se „la un fel de reportaj“, care, oricum, la promovat în genere cu mare [i binevoitoare aten]ie
(E.Lovinescu, Felix Aderca, Tudor Vianu, G.C\linescu,
Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Vladimir
Streinu, Mihail Sebastian etc.): „M\rturisesc, tamtam-ul gazet\resc practicat ast\zi îl g\sesc f\r\ utilitate
pentru impunerea unei opere sau unui scriitor. Foiletonul
literar, f\cut de cine vrea [i cînd vrea, nu poate impune
clasific\ri literare“. În plus, o stranie respingere a
lui E.Lovinescu, în 1932: „În casa d-lui Mihail
Dragomirescu am cunoscut pe d. Lovinescu. Era elegant,
surîz\tor [i indulgent. Avea la spate Pa[ii pe nisip [i
se r\zboia cu amfitrionul nostru pentru critica impresionist\.
Nu era iubit, nici m\car simpatizat de scriitori.
Em.Gîrleanu mi-a [i spus la plecare: «Lovinescu? Nici
critic, nici creator. Un dasc\l silitor, [i atîta tot. Dar
are treizeci de mii de lei venit pe an...» Cei treizeci de
mii de lei venit pe an (aur, fire[te) m-au impresionat
mai mult decît dac\ mi s-ar fi spus c\ are geniu. Ani
de zile pe urm\ d. Lovinescu n-a fost în stare s\ m\
conving\ c\ Gîrleanu a exagerat cum exagera totdeauna“.
Chiar dac\ revine mai jos cu recunoa[terea c\ „literatura
româneasc\ a cî[tigat un critic. {i asta face mai mult
decît toate celelalte“, inclementul romancier nu omite
a st\rui cu mali]ie c\: „Dac\ îns\ d. Lovinescu a devenit
ce este în mi[carea noastr\ literar\, s-a putut negre[it
[i din pricina celor treizeci de mii de lei“. „Nedreapt\
judecat\“, consider\ pe bun\ dreptate alc\tuitorii edi]iei
de care ne ocup\m, între care eminentul Niculae Gheran.
Întrucît E.Lovinescu a fost primul critic care a scris
elogios despre Ion [i la fel de favorabil despre P\durea
spînzura]ilor, de fapt l-a introdus pe Liviu Rebreanu
în literatur\ pe o pozi]ie înalt\, f\r\ a-[i modifica
vreodat\ sanc]iunea ultrafavorabil\, în pofida unei
mai mult decît certe dezam\giri intime. La care, în
plan biografic, se adaug\ circumstan]a c\, la finele
primului r\zboi mondial, cînd tîn\rul scriitor ardelean
nu izbutea s\ intre în nicio redac]ie din Capital\,
zb\tîndu-se la marginea mizeriei, acela[i detestat critic
l-a primit cu c\ldur\ în cenaclul Sbur\torul [i i-a acordat
o rubric\ în revista cu acela[i nume. Se vede c\
ingratitudinea din cîmpul literelor indigene dateaz\...
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REATOR incontestabil important, Liviu
Rebreanu ne apare totu[i nu îndeajuns de
bine plasat în epoc\. Contemporan mai
curînd cu Ioan Slavici sau Emile Zola decît
cu Hortensia Papadat-Bengescu, Camil
Petrescu, M. Blecher, Anton Holban, autorul
lui Ion a fost continuat de acei prozatori
care, dedicîndu-se lumii rurale, s-au mi[cat cu stîng\cie
în cea urban\, precum Marin Preda sau Zaharia Stancu.
Complexit\]ile vie]ii l\untrice, acele „deplas\ri nev\zute
ale sufletului subtil“, cum remarca G.C\linescu, i-au
r\mas pu]in accesibile, el v\dind în schimb „aproape
geniu în producerea gloatelor [i exponen]ilor lor“,
înclinat nu s\ „analizeze con[tiin]a“, ci s\ urm\reasc\
„dezl\n]uirile brutale, fioroase chiar“ ale umanului.
Deoarece proza româneasc\ de pîn\ atunci nu avusese
o deosebit\ anvergur\, i s-a creat un piedestal na]ional,
comparabil cu cel al unor clasici din marile literaturi
precum Dickens, Balzac, Tolstoi. L-am putea socoti
un „tradi]ionalist“, dar într-un fel aparte. Nu prin
evlavia fa]\ de vechile a[ez\ri ori prin glorificarea
trecutului, nici prin ortodoxism, ci pe o cale a primitivit\]ii,
a instinctualit\]ii cu tent\ naturalist\. Adic\ prin
adîncirea cutez\toare în nebulozit\]ile inclusiv morale
ale unui trecut foarte îndep\rtat. Departe de-a idiliza
satul, îl „demitizeaz\“, cum s-a spus mai recent, îl
a[eaz\ sub semnul tensiunilor pasionale, al dezl\n]uirilor
comportamentale, al precipit\rilor unui dramatism
arhaic ce colc\ia sub zorzoanele romantic s\m\n\toriste.
O magm\ din zorii istoriei se prelinge în paginile sale
cele mai bune. Totu[i aceast\ viziune întunecat\ s-a
grefat pe trunchiul unei psihologii mai curînd „cumin]i“,
chibzuite, de factur\ consacrat ardeleneasc\. La care
se cuvine amintit\ latura austro-ungar\ a forma]iei
prozatorului, care i-a insuflat negre[it un sim] al datoriei,
o specific\ disciplin\ a muncii. S-ar zice c\ un echilibru,
o rînduial\ a structurii auctoriale ar fi fost trebuitoare
pentru a contrabalansa frecventarea „profunzimilor“
tulburi ale sufletului colectiv, bîntuit de crude impulsuri.
F\r\ a se dori un moralizator, Liviu Rebreanu ilustreaz\
totu[i, în postura sa civil\ o îndeajuns de subliniat\
propensiune spre o decen]\ burghez\, spre respectarea
tiparelor convenite ceea ce l-a determinat pe un
comentator s\-i aplice epitetul de „maiorescian“.
S\ trecem în revist\ cîteva din aceste tr\s\turi ce
poart\ o înc\rc\tur\ a ethosului, menit\ parc\ a restrînge,
a corija, a „scuza“ flamboaianta aderen]\ a autorului
R\scoalei la crizele unor elementarit\]i ce-[i ies din
matc\, de facto un substrat al demoniei pe care se
str\duie[te a o disimula. Mai întîi „discre]ia“. Grija
de-a nu-[i face publice chestiunile de laborator literar:
„Eu întotdeauna am fost tare discret pe chestia literaturii
mele. Am considerat c\ e jenant s\ vorbe[ti despre un
lucru atît de intim, care nu [tii de va ie[i prost sau bine.
Asta e ca [i o pereche de haine, care la prob\ î]i fac
impresia c\ au s\ fie foarte frumoase, [i cînd acolo,
terminate, vezi c\-]i vin prost [i c\ e[ti comic cu ele“.
Ca [i cum ar fi fost un lucru de ru[ine, romancierul ne
încredin]eaz\ c\ niciodat\ n-a vorbit despre o carte
aflat\ în proiect, pentru c\ „a vorbi despre cele ce scrii
î]i r\ce[te mult inspira]ia [i c\ldura lucrului pl\nuit în
tain\ [i copt în fierbin]eala subcon[tientului“. Cu toate
acestea, nu observ\ în realitate chiar o rigoare maxim\.
Astfel ne m\rturise[te c\, lucrînd la un roman, procedeaz\
aidoma unui bun gospodar. La început ia în calcul
ansamblul. Dac\-l pierde din vedere prin „[lefuire
artistic\“, lucrul nu merge cum trebuie: „Totul, dup\
mine, este s\ ai de la început scheletul lucr\rii, construc]ia
general\, f\r\ de care restul se d\rîm\. Personagii,
ac]iunea, îmi pot ap\rea la început ca un tot nebulos.
Construc]ia tehnic\, îns\, o am de la început bine [i
limpede trasat\, – pe capitole, pe substan]a lor, pe
evolu]ii. E aici o parte perfect con[tient\, lucid\“.
Precum un artizan ce se respect\, insist\ pe primejdia
distragerii prin detalii: „Ocupîndu-te [i oprindu-te la
pasaje [i la fraze, pierzi din vedere întregul“. Ardelenismul
funciar al lui Liviu Rebreanu transpare [i în inten]ia
de-a produce un roman, r\mas nerealizat, în care s\
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Scrisori de la Cornel Regman
Bucure[ti, 15 dec. 1967
Drag\ domnule Buza[i,

ORNELREGMAN r\mâne în istoria literaturii
române, cronicarul literar exemplar. În
tinere]ea lui studen]easc\ a f\cut parte din
Cercul literar de la Sibiu, grupare de elit\
intelectual\, care i-a marcat evolu]ia scrisului
s\u.
Ca [i colegii s\i de genera]ie, dup\ un
debut ce îndrept\]ea legitime speran]e, a
urmat o t\cere impus\, apoi o scurt\ sincop\ dogmatic\
la Almanahul literar (viitoarea revist\ Steaua), unde
a semnat, cu pseudonimul Dan Costa, cronici pe gustul
acelei epoci realist-socialiste, a revenit cu adev\rat la
literatur\, într-un fel de specializare: cronica literar\
[i mai ales „cronica cronicii literare“. La Tomis sau
la Via]a Româneasc\, redac]iile prin care s-a perindat,
Cornel Regman a dat str\lucire acestei rubrici de revist\
literar\ care este de fapt coloana vertebral\ a unei
asemenea publica]ii. A fost [i un ap\r\tor p\tima[ al
acestui gen publicistic. Când cineva a prezis „sfâr[itul
cronicii literare“, Cornel Regman a replicat printr-un
articol antologic, cu incisivit\]i ironice: „un quaker
prezice sfâr[itul cronicii literare“.
A scris ocazional [i despre poezie [i proz\, cu o
elegan]\ literar\ aproape de pedanterie; erudit\ [i
obiectiv\, cronica literar\ a lui Cornel Regman formula
cu fermitate rezervele [i preferin]ele sale literare. Aceste
preferin]e se îndreptau totu[i spre „critica criticii“.
M\rturie st\ cartea sa cu titlu urmuzian, Cic\ ni[te
cronicari, în care foiletonul critic are [i câteva din
tr\s\turile fiziologiei literare – specie literar\ atât de
drag\ pa[opti[tilor no[tri.
{i totu[i activitatea sa literar\ nu se limiteaz\ numai
la cronica literar\. Erudi]ia sa, îmbinat\ cu fine observa]ii
critice, s-a exersat [i pe terenul istoriei literare:
câteva eseuri memorabile despre Eminescu (Un ev
galant al lumii dun\rene), Creang\ (Ion Creang\ – o
biografie a operei), Ion Agârbiceanu (Ion Agârbiceanu
[i demonii – studiu de tipologie literar\ – la origine
tez\ de doctorat, coordonat\ de exigentul {erban
Cioculescu), edi]ia Pavel Dan (în colec]ia Scriitori
români; înso]it\ de un amplu [i substan]ial studiu
introductiv) pot figura între „lucr\rile de referin]\“
asupra acestor scriitori.
{i, un lucru mai pu]in [tiut, pentru care depun
m\rturie aceste scrisori: a fost un om generos, încurajând
încerc\rile critice ale unor tineri pe care i-a publicat în
revistele unde era titularul cronicii literare [i c\rora
le r\spundea prin epistole pe care le sim]eai sincere
[i onorant colegiale. În aceste scrisori se interesa [i
de soarta dasc\lilor bl\jeni din intervalul interbelic,
gândindu-se cum ar putea ace[tia s\-[i reia activitatea
publicistic\ în coloanele Tomisului sau ale Vie]ii
Române[ti.
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Ion BUZA{I

*
Bucure[ti, 9 noiembrie 68
Drag\ domnule Buza[i,

Am primit scrisoarea [i m\ gr\besc s\-]i r\spund.
Apuc\-te [i scrie despre Zaciu, dar nu prea lung,
maximum 3 pag. dactil.
Trimite totul cât mai repede, vreau s\ zic, cel mai
târziu pân\ prin 28 dec. S\ fie la Constan]a.
Pentru moment nu stau prea bine b\ne[te în ce
prive[te angajamentul cu volumele, dar imediat ce
voi putea (dup\ 1.I) am s\ trimit un prim lot.
În scrisoarea dtale din 28 dec. îmi vei putea scrie
la ce carte te gânde[ti s\ scrii o alt\ recenzie. S-ar
putea ca despre D. Zamfirescu s\ scrie un localnic.
Dac\ vezi pe dl. Manciulea, spune-i te rog c\ am
primit plicul [i c\ îi mul]umesc. Materialul trimis e
momentat dificil [i greu utilizabil. Poate mai are [i
altceva, ca împreun\ cu ce se poate selecta din cele
trimise, s\ devin\ pe deplin util pentru completarea
celor [tiute despre Pavel Dan.
Închei sperând în continuarea colocviului nostru.
Al dtale, Cornel Regman
*
Bucure[ti, 11 I 1968
Drag\ tovar\[e Buza[i,
Recenzia d-tale a intrat în nr. 1/68 al revistei
„Tomis“. Pentru nr. 2 am anun]at c\ vei da o alt\
recenzie la o carte de istorie literar\. M-am gândit la
propunerea d-tale: „Documente [i manuscrise literare“,
dac\ n-ai ceva mai interesant. „M\[tile lui Goethe“
au ap\rut prea demult. Po]i s\-]i prezin]i [i unele
apecieri critice, dac\ ai ceva concret de observat.
În tot cazul trebuie men]ionat\ ini]iativa autorilor de
a face cunoscute manuscrisele [i documentele de
la Institutul de istorie literar\. Ceva în acest sens a
spus [i Al. Dima într-un interviu nu [tiu unde, foarte
de curând.
Înc\ nu m-am putut ]ine de cuvânt cu volumele.
În plus, acum e [i greu cu z\pada asta. Sper ca în
vacan]a studen]easc\, când voi fi mai liber, s\ pot s\
m\ achit de datorie.
Cum e pe la Ardeal cu iarna? Pe aici a fost un pic
de viscol, iar Tomis e la un cap\t de ]ar\, pe un traseu
cam agitat în sezonul ne-sezon.
A[tept recenzia, la Constan]a pân\ prin 25 I, ca
data trecut\.
Transmite bl\jenilor no[tri ur\rile mele de bine
pentru noul an. Domnului Manciulea [i domnului
Radu Brate[. M\ gândesc la posibilitatea unei colabor\ri
pentru dân[ii într-un viitor apropiat. Dac\ au vreo
propunere s\ mi-o comunice.
Iar dtale o cald\ strângere de mân\,
Cornel Regman
*
Drag\ tovar\[e Buza[i,
Cum ai s\ vezi, „Documentele“ au intrat în nr. 2.
Foarte bine scris\ recenzia. Acum, pt. nr. 3, te rog
s\ scrii despre „M\[tile“ lui Barbu . Nu [tiu ce p\rere
ai, dar din moment ce ]i-ai exprimat dorin]a de a scrie
despre ele, înseamn\ c\ ]i-au pl\cut. Sper ca [i recenzia
s\ ne plac\.
În curând sose[te [i sorocul pt. trimiterea volumelor.
Pe adresa d-tale. De asemenea am s\-]i trimit [i un
volum cu dedica]ie, de ast\ dat\ al meu, „C\r]i, autori,
tendin]e“. Termen pt. recenzie 25-27 februarie. Direct
la Constan]a.
Al Dtale, prietene[te,
Cornel Regman

}i-am primit toate scrisorile expediate pe
adresa redac]iei. Unele m-au a[teptat pân\ la întoarcerea
din str\in\tate: am fost în Fran]a [i Italia de la 20
sept. pân\ la 20 oct. A[a se face c\ n-am putut r\spunde
la timp numeroaselor [i îndrept\]itelor dtale rug\min]i
de a-]i scrie.
Acum lucrurile stau a[a. Pentru sept. Aveai de
primit pentru dou\ recenzii 177 lei. M-am interesat
[i am aflat c\ în lipsa mea, din memorie, Protopopescu
a completat fi[a pentru contabilitate cu Grup
[colar forestier... Sighi[oara . Acum a[tept\m s\ ne
returneze banii [i s\ ]i-i reexpediem. Treaba asta cere
oarecare timp.
Pentru noiembrie vei avea probabil iar dou\
recenzii: la cele 2 micromonografii: Dinicu Golescu
[i Sebastian. Trimite în continuare recenzii la c\r]i
de critic\ [i de ist. lit. (culegeri de documente
etc.): e un sector sigur pe care nu ]i-l r\pe[te la revist\
deocamdat\ nimeni. Altfel stau lucrurile cu prezent\rile
la volume de versuri. Articolul – pios – despre Apostol
Popescu am vrut s\ ]i-l public, dar cei de la revist\
au socotit cartea prea exterioar\ preocup\rilor [i
intereselor lor.
De la 1 oct. eu nu mai sunt salariat (aveam o jum.
de norm\) al revistei: r\mân în Colegiul de redac]ie,
de asemenea colaborator permanent la rubrica
mea. Am promis s\-i ajut în continuare, a[a c\ te po]i
bizui pe prezen]a mea în redac]ie mai departe.
Cu Pavel Dan, ce s\-]i spun? Nu mai am nici eu
în biblioteca mea exemplare. În libr\rii totu[i
edi]ia se mai g\se[te, a[a c\ va trebui , pân\ nu dispare
repede s\-mi completez deficitul. Poate c\ reu[e[ti
dta s\ vii odat\ la Bucure[ti cu o ocazie – caut\-o!
– [i s\ mai st\m [i de vorb\. Eu la Constan]a stau
acum trei zile – mar]i, miercuri, joi – a[a c\ dac\
vii la Bucure[ti, s\ potrive[ti a[a ca s\ ne putem
vedea.
Ce mai veste-poveste prin Blaj? De când cu jude]ul
Alba s-a schimbat ceva în via]a celor [tiu]i? În
bine, în]eleg. Ce mai face dl. Brate[? Transmite-i
salut\rile mele, de asemenea dlui Manciulea. Era
vorba s\ te aranjezi la ziar. Nu-mi dau seama dac\
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e mai bine. Am impresia totu[i c\ înv\]\mântul e mai
sigur [i mai elegant [i mai ales dispui de mai mult
timp liber. {tiu c-ai f\cut bine (dac\ pân\ acum te-ai
[i hot\rât) c\ n-ai p\r\sit catedra.
Se apropie adunarea general\ a scriitorilor. A[tept\m
senza]ii tari.
Mai scrie-mi [i în continuare, material! Cred c\
din ce-ai trimis n-a r\mas (cu o excep]ie) nimic
nepublicat. Sau s-a r\t\cit ceva?
Cu o prieteneasc\ strângere de mân\,
Al dtale, Cornel Regman
*
Bucure[ti, 17 aprilie 1968
Drag\ domnule Buza[i,
F\ s\ ne parvin\ la termenul obi[nuit (27-28
aprilie) recenzia la G.C. Nicolescu, Eminescu . Va
putea intra în nr. pentru mai.
În ce prive[te Pavel Dan, nu dispera]i. Voi trimite
volumele luna asta.
Gânde[te-te de asemenea la ceva pentru viitor, [i
în scrisoarea cu care-mi trimi]i recenzia, în[tiin]eaz\-m\ [i pe mine la ce te-ai oprit. De preferat c\r]i
de critic\ sau istorie literar\.
De pild\, nu te-ar interesa s\ scrii despre:
Dan H\ulic\ Critic\ [i cultur\ sau
Al. Oprea, Mi[carea prozei?
Dac\ da, ne-ai face [i nou\ un serviciu, c\ci recen]ii
no[tri sunt mai to]i „profila]i“ pentru poezie.
Al d-tale, cu aceea[i simpatie,
Cornel Regman
*
Drag\ domnule Buza[i

{edin]a Sec]iei de Critic\
În ziua de 3 septembrie a avut loc, la sediul Uniunii Scriitorilor, Adunarea General\ a Sec]iei
de Critic\ a Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti. A fost prezentat raportul de activitate pe ultimii
patru ani [i au fost alese noile organisme de coordonare ale sec]iei. Membrii prezen]i l-aau ales
ca pre[edinte al sec]iei pe Gabriel Dimisianu, care va face parte [i din Consiliul USR al\turi de
Daniel C ristea-EEnache, Dan Cristea [i Mihai Zamfir, ale[i cu acela[i prilej. Au fost desemna]i [i
delega]ii sec]iei la conferin]ele ASB [i USR.

{edin]a Sec]iei de Literatur\ pentru Copii [i Tineret
În ziua de 8 septembrie, s-aa desf\[urat [edin]a Sec]iei de Literatur\ pentru Copii [i Tineret a
Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti. Participan]ii l-aau ales `n unanimitate ca pre[edinte al sec]iei
pentru urm\torii patru ani pe Ion Hobana care va face parte [i din Consiliul USR.
*
Celelalte [edin]e ale sec]iilor Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti se vor ]ine în zilele de 14
septembrie ( Traduceri ), 18 septembrie ( D r a m a t u r g i e [ i T e a t r o l o g i e ), 21 septembrie ( Poezie ) [i 22
s e p t e m b r i e ( P r o z \ ).
Conferin]a Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti va avea loc luni 2 noiembrie a.c., iar
Conferin]a Uniunii Scriitorilor, luni 23 noiembrie.

Lansare
Joi, 10 Septembrie 2009, ora 17, la Muzeul Municipiului Bucure[ti
(B-d
dul I.C. Br\tianu nr. 2), are loc lansarea volumului I din Memoriile
lui Cicerone Ioni]oiu , Din ]ara sârmelor ghimpate, Ed. Polirom
Prezint\, al\turi de autor: Marius Oprea, acad. Constantin Dimoftache,
Doina Jela, Domni]a {tef\nescu, Octav Bjoza.
În acest prim volum, autorul, fost de]inut politic, rememoreaz\
o parte din cele mai importante momente ale vie]ii sale petrecute
în România, unele din ele aflate la inciden]a cu marea istorie.
Documentele [i fotografiile de la final completeaz\ în mod
sugestiv memoriile.
Volumul a ap\rut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului în România [i a fost îngrijit de Cosmin Budeanc\ [i
Andrei Lascu.

Damian Necula
Uniunea Scriitorilor din România anun]\ cu triste]e încetarea
din via]\ a poetului [i prozatorului Damian Necula.
Damian Necula s-aa n\scut `n Bucure[ti la 14 februarie 1937.
A absolvit Facultatea de Filologie a Universit\]ii Bucure[ti în
anul 1965.
A lucrat ca redactor la revista Via]a Româneasc\ pân\ în 1987
când s-aa stabilit în Fran]a.
A debutat în Gazeta literar\ în anul 1962 . A debutat editorial
cu un volum de versuri ap\rut în 1967.
A publicat numeroase volume de versuri [i proz\ printre care
romanele: Frica , 1976 ; Ispita într-o
o diminea]\ ploioas\, pentru care
a primit premiul Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti. Romanul
S\rb\toare continu\ , ap\rut abia în 1996, a fost citit în 1989 la
Europa Liber\ [i reprezint\ o fresc\ a României în ultimii ani ai
dictaturii comuniste.
Prin dispari]ia poetului [i prozatorului Damian Necula literatura
român\ sufer\ o grea pierdere.
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Am primit scrisoarea dtale [i am constatat cu
surpriz\ c\ în acest mesaj nu e cuprins\ referirea la
o scrisoare anterioar\ a mea, trimis\ într-un pachet
de c\r]i ce, din fericire, cuprindea numai dou\ volume:
ale mele, 1 exemplar pentru dta, 1 ex. pt. dl.
Brate[, cu dedica]iile de rigoare. Pe unde s-o fi r\t\cit?
S-ar fi putut oare s\-l ia în primire altcineva de la
[coala dtale? Mister! Cum pachetul n-a fost trimis
recomandat, se pare c\ ar trebui s\ ne resemn\m.
Si s\ repet\m gestul... În acea scrisoare î]i ceream s\
mai trimi]i materie, bineîn]eles, anun]ându-mi din
vreme despre ce vrei s\ scrii. Scrie-mi pe adresa
din Bucure[ti. Sose[te mai repede mesajul.
În colo totul bine. Recenzia la Ion Maiorescu a
ap\rut. Nr. 4 l-am f\cut f\r\ dta. A[tept propunerea
pt nr. 5.
Al dtale, Cornel Regman

Asocia]ia Scriitorilor din Bucure[ti
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UCIAN DAN TEODOROVICI era
cunoscut pân\ de curând ca un excelent
pictor al automatismelor, mentalit\]ilor
[i stereotipiilor care confer\ notele
distinctive, dar [i pitorescul vie]ii în
România nesfâr[itei tranzi]ii spre nu se
[tie ce. Odat\ cu apari]ia volumului de
proz\ scurt\ Celelalte pove[ti de dragoste,
interesul prozatorului ie[ean sufer\ o
muta]ie semnificativ\. El nu mai vizeaz\
în mod explicit mecanismele sociale, ci ceea ce se
întâmpl\ la nivelul psihicului uman. Altfel spus, în
termenii filosofului Mihai {ora, asist\m la o deplasare
a focaliz\rii aten]iei autorului de pe axa orizontal\,
rela]ional\ a existen]ei umane, pe cea vertical\ a
profunzimilor sufletului. Fire[te, cele dou\ dimensiuni
ale existen]ei umane se intersecteaz\ [i se intercondi]ioneaz\, dar revela]iile în planul literaturii provin în
cazul acestui volum de proz\ scurt\ al lui Lucian Dan
Teodorovici aproape exclusiv din zonele de adâncime
ale con[tiin]ei [i ale sufletului.
Scenariul „episoadelor“ care alc\tuiesc volumul
Celelalte pove[ti de dragoste este în mare unul
tipizat. Ceea ce nu înseamn\ îns\ c\ vreuna dintre
povestiri ar fi lipsit\ de interes. Dimpotriv\, toate tr\deaz\
inteligen]\, sensibilitate [i foarte mult har narativ.
Personajul narator, optimist, cerebral, perfect adaptat
la rigorile vie]ii în acest început de mileniu, se afl\
într-o situa]ie de via]\ dintre cele mai banale când,
din exterior, intervine un element perturbator care-i
clatin\ serios certitudinile [i îl face s\-[i pun\
întreb\ri la care, în mod normal nu s-ar fi gândit
poate niciodat\ [i, cu siguran]\, nu în acel moment.
Totul intr\ într-un soi de twilight zone în care
barierele de comunicare, suspiciunea, umilin]a greu de
suportat, frica îl înstr\ineaz\ pe protagonist de sine,
de cei din jurul s\u [i chiar de propria familie. Tonul
egal cu sine al relat\rii, naturale]ea luminoas\ a stilului,
elementele din biografia personajului care migreaz\ de
la o povestire la alta dau consisten]\ volumului [i foarte
mult\ autenticitate contorsiunilor sufletului personajului
care poveste[te. Lucian Dan Teodorovici dovede[te
mult spirit de fine]e atunci când descrie st\ri de spirit
limit\, dileme existen]iale, destine aflate în situa]ii f\r\
ie[ire.
În povestirea Copilul-lup, protagonistul, aflat împreun\
cu so]ia lui în luna de miere, c\l\tore[te cu ma[ina prin
]ar\. La un moment dat decide s\ poposeasc\ peste
noapte la un motel de pe marginea [oselei. Pe drum,
tocmai trebuise s\ suporte repro[urile femeii pentru
comentariile de la nunta lor, unde mai multe rude intrigate
de faptul c\ mireasa era gravid\ în luna a cincea î[i
exprimaser\ suspiciunea c\ aceasta a apelat la un truc
pentru a-l determina pe b\rbat s\ o cear\ în c\s\torie.
Veni]i la restaurant pentru cin\, cei doi so]i sunt pu[i
într-o situa]ie la limita suportabilit\]ii de trei vân\tori
be]i afla]i în local, dintre care unul fusese în trecut
iubitul proaspetei mirese. Acesta face comentarii f\r\
perdea la adresa femeii în prezen]a so]ului, îi solicit\
acestuia s\ le fac\ cinste lui [i prietenilor lui, în virtutea
vechii sale rela]ii cu so]ia sa, ba chiar bate în toiul nop]ii
la u[\ pentru a-[i revendica drepturile de alt\dat\.
Momentul plec\rii cuplului din restaurant, povestit
de b\rbat, transmite cititorului aproape fizic starea de
umilin]\ a acestuia: „Am urcat sc\rile pân\ la camera
noastr\, f\r\ s\ mai zic nimic. M\ sim]eam umilit [i m\
întrebam ce altceva a[ fi putut s\ fac. Nu g\seam un
r\spuns, m\ sim]eam doar tare umilit“ (p. 99).
Un soi de varia]iune pe aceea[i tem\ este povestirea
„Scufund\ri“ în care acela[i erou aflat, de aceast\ dat\,
în Turcia, împreun\ cu so]ia [i b\iatul lor asist\ cu
disperare la eforturile unui instructor de scufund\ri
submarine de a-i seduce so]ia chiar sub ochii s\i. Ca
într-o celebr\ [ansonet\ a lui Aznavour, b\rbatul asist\
f\r\ nicio reac]ie la ritualul amoros al turcului, care
nu scap\ niciun prilej pentru a o atinge [i pentru a-i
capta aten]ia. În mod paradoxal, b\rbatul care la începutul
voiajului avea dubii legate de continuarea c\sniciei are,
în urma nepl\cutei experien]e, revela]ia dorin]ei de a
r\mâne împreun\ cu aceasta.
Celelalte pove[ti de dragoste sunt ceea ce s-ar putea
numi relat\ri din timpul al doilea al unei rela]ii de iubire.
Dragostea a luat forma unei c\snicii a[ezate în care a
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n termenii filosofului Mihai {ora, asist\m la o
deplasare a focaliz\rii aten]iei autorului de pe axa
orizontal\, rela]ional\ a existen]ei umane, pe cea
vertical\ a profunzimilor sufletului.

Vremea
îndoielilor

Lucian Dan Teodorovici, Celela
altte pove[tti de
draagostte , Editura Polirom, Ia[i, 2009, 242 pag.
ap\rut [i un copil, pasiunea arde la cote mult mai ponderate
pe altarul unei vie]i cotidiene destul de serios afectate
de rutin\. Experien]ele limit\ pe care le tr\iesc personajele
produc îns\ muta]ii în tectonica sentimentelor (nu
este foarte clar dac\ ele
vizeaz\ resuscitarea iubirii
sau zgând\re doar orgoliul,
sentimentul posesiei),
agit\ brusc destine ce
p\reau intrate în amor]ire.
Una dintre cele mai
solide proze ale volumului
este Cu mai mul]i kilometri
în urm\. Aterizat de la
Londra, eroul face
autostopul pentru a ajunge
la Ia[i. Este luat de [oferul
unei dubi]e care transporta
c\r]i. Prilej minunat pentru
autor de a pune în eviden]\
lipsa de comunicare dintre
cei doi oameni proveni]i
din lumi diferite. Toate
eforturile de socializare
ale generosului [ofer se
izbesc de r\spunsurile
monosilabice, aproape
jignitoare ale pasagerului,
scufundat în propriile-i

gânduri. Mai r\u decât atât, acesta î[i r\spunde în gând
la întreb\ri dup\ ce îl expediaz\ în dou\ vorbe pe omul
de lâng\ el: „- Auzi, m-a întrebat imediat, da’ în Londra
m\car parcuri trebuie s\ fie, nu? M\ gândesc c\-s mari,
nu? / - Nu prea, i-am zis. De fapt, cred c\ da, or fi
mari. Nu [tiu./ S-a uitat iar\[i neîncrez\tor, iar eu am
sim]it din nou c\ mi-e jen\. Dar [tiam c\, dac\ începeam
s\-i povestesc despre Green Park m\ va chestiona iar\[i
[i iar\[i. {i-apoi, la drept vorbind, Green Park-ul nici
nu m\ impresionase prea tare. Chiar m\ gândeam, în
timp ce m\ plimbam pe-acolo, c\, dac\ ar fi fost logodnica
mea cu mine, a[ fi glumit pe seama Green Park-ului“
(p. 161). Tot acest drum cu discu]ia dintre [oferul
care se chinuie s\ converseze pentru a-[i face mai
agreabil\ scurgerea timpului [i c\l\torul taciturn [i
indiferent pare [i este, pân\ la un punct, o reu[it\ scen\
de teatru absurd. Finalul cade îns\ ca o ghilotin\ în
momentul în care ma[ina celor doi trece pe lâng\
locul unde tocmai a avut loc un cumplit accident de
circula]ie: „N-a sc\pat nimeni, mi-a spus el. La cum
ar\ta ma[ina, praf s-au f\cut cei din\untru. N-au avut
nicio [ans\, nu crezi?/ Am dat din umeri. Credeam. Dar
\la s-a uitat la mine, pentru c\ eu am dat din umeri
f\r\ s\-i r\spund. Probabil îi p\ream nep\s\tor. Nu eram,
nici n-aveam cum s\ fiu. {i n-aveam cum s\ fiu mai
ales pentru c\, înainte cu o lun\ de plecarea la
Londra, logodnica mea avusese un accident tot pe drumul
\sta. Venea tot dinspre Bucure[ti, unde trebuise s\-[i
rezolve ni[te probleme personale, tocmai pentru c\ urma
s\ plec\m apoi la Londra împreun\. {i ma[ina ei se
r\sturnase, la fel ca ma[ina aceea cu num\r spaniol,
iar ea, logodnica mea, n-avusese într-adev\r nici o [ans\.
Doar c\ asta nu se întâmplase aici, ci undeva mai în
urm\, cu mul]i kilometri mai în urm\“ (pp. 165-166).
Tragica întâmplare (evocat\ sporadic [i în alte povestiri
ale c\r]ii) pune într-o cu totul alt\ lumin\ replicile [i
st\rile de spirit ale celor doi parteneri de c\l\torie.
Blocajul de comunicare dintre [ofer [i c\l\tor are cauze
mult mai complexe decât diferen]a de orizont cultural
dintre cei doi, a[a cum p\ruse s\ fie cazul în primul
moment.
Cea mai valoroas\ povestire a volumului mi se pare
îns\ a fi Tramvaiul care cânt\, aproape o sintez\ a temelor
[i situa]iilor din cuprinsul volumului: lipsa de comunicare
(prietena naratorului vs. prietenii din cartier), situa]ia
limit\ cauzat\ de femeie (inevitabilitatea b\t\ii cu temutul
Sticlosu), teama, frica de penibil (în fa]a iubitei sale,
dar [i a prietenilor) sunt excelent puse în pagin\.
Pân\ la urm\, rudimentarul Sticlosu se dovede[te mult
mai în]elept decât s-ar fi putut b\nui, a[a c\ printr-o
minune naratorul iese întreg [i cu onoarea intact\ în
urma simulacrului de b\taie. Rela]ia cu iubita sa a suferit
îns\ o fisur\ iremediabil\.
Lucian Dan Teodorovici este un excelent povestitor.
Volumul s\u Celelalte pove[ti de dragoste este cea mai
bun\ carte de proz\ scurt\ pe care am citit-o în ultimii
ani. 
PUBLICITATE
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Sibiul
[i
cerchi[tii

D

UP| NENOROCITA de cedare a Ardealului de nord – cu
Clujul ei cu tot –, intelectualii români de frunte se refugiaser\
`n sud, unde `nfiin]aser\ Cercul de la Sibiu, cum i se
spusese...
Pe urm\, nu [tiu cine avusese ideea s\ numeasc\ sibiana
societate, simplu, CERCUL, de unde denumirea familiar\
Cerchi[tii, folosit\ `ntre prietenii singurei [i importantei
institu]ii de cultur\ transilvane, române[ti.
Cred c\ Ion Negoi]escu a fost na[ul acestei ziceri. O
dat\ cu descinderea lui `n Bucure[ti. Prin 1960, dac\ nu m\ `n[el.
Cercul era [i prea abstract. Eu, cerchist, n-am fost niciodat\. Dar
]ineam la cerchi[ti, avându-m\ cu ei ca fra]ii.
Primul pe care l-am cunoscut, `n Bucure[ti, a fost {tefan Augustin
Doina[.
E drept c\ numele lui mi se p\ruse la `nceput al unui poet... s\m\n\torist,
dar ce surpriz\ când mi se revelase marele, profundul poet!...
A urmat Ion Negoi]escu, criticul de baz\, care venise o dat\ la ESPLA
s\ m\ cunoasc\ – trimis de Doina[ – [i c\ruia... (voi povesti mai jos
episodul) `i spusesem, la `nceput, „idiotul“... lucru de care Nego f\cea
mult haz...
A urmat Nicolae Balot\, Umanistul colosal, ce avea s\ devin\ [i
important prozator.
Ion D. Sârbu de a c\rui sinceritate brutal\ `mi era team\... Un om
de teatru ce avea s\ fie `nchis [i s\ p\]easc\ multe...
Cornel Regman, critic [i el, dar alt fel decât Negoi]escu... [i `nc\ vreo
câ]iva – s\ m\ ierte dac\ `mi amintesc de ei fugar...

b\utura contraf\cut\, substitutul de b\utur\,
ci [i „substitutul de benzin\“, combustibilul
de cea mai proast\ calitate: “în Oltenia
(Gorj), localnicii numesc matrafox combustibilul
nerafinat pe care-l scot cu ciutura din fântân\
s\ adape daciile“ (brizu.catavencu.ro,
19.11.2008); „Când aveam Oltcit, cum zic,
cu piese fran]uze[ti [i cot\ de 20 de litri de
benzin\ pe lun\, d\deam o fug\ la Moine[ti
[i cump\ram matrafox, un reziduu inferior
rezultat din cracarea petrolului“ (varanusvaranus.blogspot.com 14.10.2008). Sensul
peiorativ este dominant, a[a c\ nu conteaz\
foarte mult nuan]ele [i detaliile denominative.
Nu exist\, din câte [tiu, o explica]ie
mul]umitoare a originii termenului. Acesta
evoc\ o denumire comercial\, ca de insecticid
sau produs de cur\]\torie chimic\; nu l-am
g\sit atestat ca atare, dar ar putea fi [i
rezultatul contamin\rii dintre o asemenea
denumire cu al]i termeni expresivi, popularargotici (a m\tr\[i, matracuc\ etc.).
O alt\ prezen]\ remarcabil\ în lista
denumirilor de b\uturi alcoolice este pufoaica,
metonimie produs\ de reducerea din formulele
mai explicite ]uic\ de pufoaic\, rachiu de
pufoaic\ sau vodc\ de pufoaic\. Pufoaic\
(cu sensul denotativ, de „hain\ scurt\, v\tuit\
[i matlasat\“), provine, cum a demonstrat
mai de mult profesorul Th. Hristea, din
rusescul fufaika, contaminat cu puf, prin
etimologie popular\. Produsul artizanal
aminte[te de Ilf [i Petrov, în al c\ror
Vi]el de aur ap\rea vodca din taburet –
taburetovka. B\utura este evocat\ în reportaje
actuale: „ Pufoaica , b\utura de baz\ a
]\ranului“ (...); „mo[ Mitu[c\ [i Petre
(...) beau pufoaic\ translucid\“ (Adev\rul,
25.11.2007); „Rachiul din pufoaic\ se vinde
bine în sezonul rece“ (Adev\rul, 9.02. 2006).
Într-un astfel de reportaj, se explic\ originea
– legendar\ sau realist\ – a b\uturii; textul
mai adaug\ o serie de denumiri glume]e la
lista permanent deschis\: „În «procesul de
fabrica]ie» pot fi utiliza]i electrozi de sudur\,
pufoaice puse «la macerat» sau chiar g\ina],
pentru o fermentare mai rapid\. Trebuie s\
ai un stomac de tabl\ ca s\ nu suferi dup\
asemenea «trotil» dubios. (...) Sortimentele
sunt variate [i au denumiri hilare: «Moartea
durerii», «Binladen», «Rupe gâtu » sau
«B\[ic\ limba» (Adev\rul, 9.02. 2006).
Inventivitatea denumirilor române[ti
pentru b\uturile contraf\cute poate fi
comparat\ cu cea din spa]iul rusesc, pentru
care dispunem de mai multe referin]e
culturale. Vasile Ernu, citându-i pe Ilf [i
Petrov, trece în revist\ b\uturile neoficiale
din Uniunea Sovietic\, cu denumiri expresive,
unele la fel de pesimiste ca cele române[ti
(Moartea alb\ ) , altele mai poetice sau
mai fabuloase: Ursul furios, Vulpea brun\,
M\runtaiele c\]elei („Ce bea cet\]eanul
sovietic?“, în N\scut în URSS , 2006, p.
83-88, 104-108). 
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Ion Negoi]escu fusese trimis `ntr-o zi la mine, care eram redactor la
ESPLA condus\ de Petru Dumitriu, `n acea vreme, s\ fac\ un referat,
nu mai [tiu ce.
Timid, el se bâlbâise teribil `n fa]a mea, crezându-m\ un om important
al editurii...
Se bâlbâia `ngrozitor. Nu `n]elesesem nimic... ~l crezusem un idiot
– [i chiar `i telefonasem dup\ aceea lui Doina[ – „ce mi l-ai trimis pe
idiotul \la?...“
Nego f\cuse mult haz pe chestia aceasta, mult\ vreme, [i repeta des
scena.
Când `ncercase `ntr-o zi s\ se sinucid\, Doina[ `l luase de-o parte,
[i, `n glum\, `l `ntrebase: „Nego drag\... spune-mi, te rog... cum e Dincolo?...
– E tot un fel de aici, râspunsese el râzând...
Mai circula o versiune – când `l `ntrebase acela[i lucru, un alt cerchist:
– Mi s-a spus c\ n-am voie s\ spun... se derobase Nego, de ast\dat\
poticnindu-se de dou\ ori `n consoana s, repetat\... 
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ESTUL de multe sunt, în
limbajul familiar-argotic
românesc, denumirile b\uturilor
alcoolice de proast\ calitate:
foarte ieftine, ob]inute prin
amestecuri sau prin fabrica]ie
artizanal\ dubioas\. Categoria,
nediferen]iat\, e caracterizat\
pur [i simplu, glume], prin
efectele ei devastatoare, evocate cu ajutorul
unor hiperbole dramatice. Formulele
sunt umoristice mai ales prin contrastul
între aparen]a de denumire serioas\, care
poate fi folosit\ în deplin\ lini[te de
c\tre consumatori, [i con]inutul terifiant.
Denumirile sunt tipice disfemisme, care
accentueaz\ efectul negativ al b\uturii, prin
evoc\ri aluzive ale mor]ii, prin echivalarea
cu substan]e explozive, otr\vuri etc.
Unele dintre formule sunt chiar foarte
elaborate, mizând pe intertextualitate, pe
citatul aluziv sau pe interpretarea unui rol:
Adio mam\, Te-am z\rit printre morminte,
{terge-m\ din cartea de imobil (G. Volceanov,
Dic]ionar de argou al limbii române, 2006).
Metonimii hiperbolice sunt genocid [i
neutron (cea de a doua, o crea]ie efemer\,
legat\ de alarmele propagandistice ale presei
din anii ’80 în leg\tur\ cu bomba cu neutroni,
preg\tit\ de Statele Unite). Termenul trotil
e unul generic, evocând mai ales t\ria
b\uturii. Cele mai banale sunt echival\rile
b\uturii cu o substan]\ otr\vitoare: [oricioaic\
sau insecticid.
În aceast\ serie intr\ [i matrafox, cuvânt
neînregistrat de dic]ionare, dar destul de
cunoscut azi: „ matrafoxuri ordinare fals
intitulate votc\“ (Libertatea, 3890, 2003,
2); „Garda Financiar\ a luat peste [ase tone
de viitor «matrafox» de la gura b\n\]enilor“
(Gardianul, 17.11.2007); „are o figur\ care
tr\deaz\ consum de matrafox în stil barbar“
(mediafax, 22.06.2009). În dic]ionarele de
argou, cuvântul cap\t\ uneori o defini]ie
par]ial\, specializat\, care nu corespunde
uzului general. De exemplu, în Dic]ionarul
de argou al limbii române al Ninei Croitoru
Bobârniche (edi]ia a II-a, 2003), cuvântul
e definit ca „b\utur\ improvizat\: alcool
cu zah\r ars sau spirt medicinal cu past\
de din]i (în închisori)“; în diverse reportaje,
descrierile variaz\ – „b\utur\ ame]itoare
f\cut\ din ap\, zah\r [i medicamente“,
“matrafoxul, b\utura pu[c\ria[ului s\rac –
un amestec de parfum, zah\r [i pasta de
din]i“ ( Adev\rul , 18.04.2001); “B\utura
omului s\rac, fabricat\ la repezeal\ din
materiale disponibile. De exemplu alcool
etilic, zah\r ars, [i chimion. În pu[c\rii
se face din parfum, zah\r [i past\ de din]i“
(123urban.ro) etc. De fapt, termenul se
poate folosi pentru foarte multe combina]ii
profund neatractive [i în genere pentru orice
b\utur\ alcoolic\ proast\. Interesant e c\
matrafox mai apare cu un sens doar în
aparen]\ diferit: nu desemneaz\ numai
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E ciudat cum eu nu am fost cooptat `n cercul lor, al cerchi[tilor.
Una c\, fiind reg\]ean, ardelenii mi se p\reau uneori cam greoi. A
doua, c\ forma]ia mea nu era german\ – cum erau ei to]i, ni[te germani[ti
– ci francez\.
Singurul de care eram oarecum apropiat era dramaturgul I.D.
Sârbu, francofil [i el, dar care, cu mandibulele lui de miner scotocind
adâncurile, m\ intimida, cum am mai spus... El putea fi [i feroce, ca orice
bucure[tean p\stram `ns\ o distan]\ `ntre noi. Fiind atât de agresiv, instinctul
`mi [optea s\ am grij\...
Eram prieten cu Irinel Liciu, marea noastr\ balerin\. O socoteam ca
pe o sor\.
Doina[ venise mai târziu din Ardeal, când se `ndr\gosti brusc de ea
– Irinel `mi tot spunea c\ Doina[ era gelos pe mine. Credea c\ fusese
ceva erotic `ntre noi, dar se `n[ela. Considerând-o o „surioar\“, era
greu de crezut, pentru un ardelean ca el, serios, cu ochelari gro[i [i cu o
p\tima[\ atrac]ie pentru sexul frumos...
Se c\s\torise cu Irinel Liciu [i curând, dup\ revolu]ia din Ungaria,
fusese arestat pentru... non-denun].
Cu faima ei de balerin\, Irinel `i ceruse audien]\ lui Leonte R\utu,
care o admira [i care o primise cu mult\ amabilitate.
Dar... când Irinel Liciu `i spusese c\ b\rbatul ei, poetul {tefan Augustin
Doina[, fusese arestat pentru c\ nu denun]ase un prieten care sus]inuse,
public, evenimentul ce avusese loc la Budapesta, ochii lui Leonte R\utu,
membru de frunte al comitetului central, ministrul informa]iei, cam a[a
ceva, „... ochii i s-au bulbucat deodat\, ca dou\ buc\]i de ghea]\“ – a[a
spusese Irinel.
Astfel se [i explic\ un anumit lucru ce a ie[it la iveal\, mult timp dup\
revolu]ia din 22 decembrie 1989...

„Matrafox“
[i
„pufoaic\“
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Ceva care seam\n\
cu negativismul adolescen]ilor
Am urm\rit cu mâhnire `n ultimul deceniu dezbaterile
din ]ar\ legate de Eminescu. „Libertatea de expresie“
post-revolu]ionar\ a acoperit un spectru foarte larg:
al\turi de idolatriz\ri ce nu accept\ critica, s-a recurs
la detract\ri puerile (Eminescu a fost impus de comuni[ti);
aparent subtile (este el oare relevant pentru modernitate?;
este el poet „na]ional“), sau exclusiv politizante (Eminescu
a fost antisemit; a fost reac]ionar etc.).
Dialogul nu s-a materializat de fapt `n ceva coerent,
temele de dezbatere au venit [i au trecut, la „aniversar\“
s-au adus omagii [ablonarde care au dat ap\ la moar\
celor care `l consider\ oricum pe Eminescu desuet.
Temele negative plutesc `nc\ `n aer, poate chiar `n
incon[tientul colectiv al românilor, ca aburii nev\zu]i
ai unei calomnii care persist\ [i dup\ ce acuza]iile se
dovedesc false.
V\zute de peste ocean, „dezbaterile“ au adus aminte
de negativismul adolescen]ilor r\zvr\ti]i împotriva
autorit\]ii paterne. Disputele au degenerat frecvent `n
r\fuieli personale [i provincialisme irelevante, `n fa]a
unor spectatori fascina]i de d\râmarea oric\rei statui de
pe soclu.
~ntr-un astfel de context, nu e de mirare c\ Institutul
Cultural Român, ca interfa]\ cultural\ cu str\in\tatea,
[i-a pus problema eficacit\]ii promov\rii lui Eminescu.
Am urm\rit `ns\ cu uimire la ICR-NY un ra]ionament
care s-a degradat `n ultimul deceniu prin contaminarea
cu fundalul toxic din ]ar\. Eminescu a ajuns s\ fie asimilat
cu sentimentalismul desuet, colorat de nostalgie [i lipsit
de discern\mânt al românilor din Diaspora (chiar to]i?).
Dispre]ul fa]\ de cei ce frecventau Centrele Culturale
ca s\-[i ogoiasc\ dorul de cas\ (prezenta]i pe nedrept,
`n bloc, drept persoane interesate „s\ m\nânce mici [i
s\ bea bere“) a generat ideea c\ Centrele (acum Institute)
nu sunt menite s\ fie C\mine Culturale pentru români,
ci institu]ii/interfa]\ pentru interac]iuni mai rafinate
cu reprezentan]ii locali ai artelor, muzicii [i literaturii.
Desigur, nu m\ `ndoiesc, pentru crearea unei imagini
de Românie modern\, `n pas cu lumea... modern\ (?)
[i... rafinat\ (?).
Eminescu `ntre timp a r\mas cu un fel de [tampil\,
ca [i când valoarea literar\ sau importan]a sa cultural\
pentru români nu ar trece de nivelul Pe lâng\ plopii f\r\
so] [i a roman]elor `ngânate de români pribegi]i, incul]i
[i neciopli]i, pe scurt o icoan\ cultural\ local\ irelevant\
pentru str\ini.
Argumentul irelevan]ei este greu de acceptat altfel
decât prin contaminare emo]ional\. ICR-ul are menirea
constitutiv\ s\ reprezinte cultura român\, `n ansamblul
ei, cu ceea ce a avut [i are valoros [i identificabil românesc.
Patrimoniul cultural nu este negociabil pe criteriul cererii
[i ofertei de pia]\!
Apare din nou `ntrebarea dac\ noi românii nu ne
d\m singuri `n cap. Crede]i c\ ar putea m\car exista o
dezbatere serioas\ `n ]\rile cu pricina pe tema dac\
Lermontov, Heine, Schiller, Baudelaire sau Poe sunt
relevan]i pentru alte culturi? Sau pentru modernitate?
Implicat activ `n promovarea lui Eminescu `n
SUA (unde tr\iesc de 25 de ani), am avut prilejul s\
observ impactul direct pe care poezia lui Eminescu `l
are asupra vorbitorului nativ al englezei. Adic\ cel
neinfluen]at de patriotisme, de prefa]\rile criticilor literari
sau de judec\]ile de sus asupra culturii române[ti.
~n ultimii 10 ani am sus]inut peste 15 prezent\ri/recitaluri
Eminescu `n ora[e americane [i canadiene. Amintesc
printre cele destinate `n primul rând nativilor ([i realizate
exclusiv prin efort propriu) pe cele de la Smithsonian
Institute, Harvard, New York University, Centrul
Interna]ional de Studii Est-Europene de la Berckley
University [i produc]iile teatral-muzical-coregrafice cu
The Legend of the Evening Star din 2005 [i 2008 de
la New York. Reac]ia auditoriului contrazice categoric
teza irelevan]ei lui Eminescu. Ele mi-au scos `ns\ `n
eviden]\, de fiecare dat\, cât de mare este golul informa]iei
– lipsa materialelor de propagand\ chiar [i general\
[i, `n special, lipsa traducerilor credibile.

Prin ce ne facem cunoscu]i?
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Poate c\ este complexul de inferioritate al unei culturi
mici (`n sensul de „cultur\ cult\“), ap\rut\ târziu [i
exprimat\ `ntr-o limb\ „folcloric\“, din care cauz\
recurgem mereu la un pat al lui Procust, valorile noastre
indiscutabile fiind `n permanen]\ judecate prin prisma
acceptabilit\]ii lor de c\tre str\ini. Adic\, un argument
mercantil, ce se caut\, care s-a pervertit `n ceea ce trebuie
f\cut: noi, românii, ca s\ fim b\ga]i `n seam\, trebuie

Ce facem
cu Eminescu?
– reflec]ii de traduc\tor –

s\ compunem, s\ scriem, s\ cânt\m, ca `n Occident!
De aici, abera]ia promov\rii unei expozi]ii ca aceea
din 2008 de la New York cu „street art“ (Freedom for
lazy people). Nu din perspectiva criticilor aduse ICRului din ]ar\ sau de aici (politizante [i degenerând `n
lamentabile atacuri la persoan\), ci a adev\ratei irelevan]e
pentru promovarea a ceea ce este realmente valoros [i
semnificativ pentru spa]iul cultural românesc! Nu
asta este sau trebuie s\ fie menirea constitutiv\ a Institutului?
Nu prin produc]ie de imita]ie devenim relevan]i sau
putem capta o imagine identitar\! (nici m\car `n cazul
`n care imita]ia are succes!). Motiva]ia inconsistent\ a
românilor din ]ar\ (adoptat\ parc\ [i de alegerea ICRului) este de tipul „Da’ ce? Nu putem [i noi s\ facem
chestii d’astea!?“ – (Adic\... „de ce s\ n-avem [i noi
fali]ii no[tri“?).
Prioritatea pe care ICR o acord\ artelor vizuale, care
nu necesit\ intermedierea traducerilor, este de `n]eles.
Dar este clar c\ `n România nu se `n]elege adev\ratul
impact transcultural al unor ini]iative, ca aceea amintit\
mai sus. Arta stradal\ (cu mesaj inten]ionat [ocant –
ponei roz cu zvastic\, p\durice de falusuri, cheie/falus
pentru pe[ter\/vagin etc. – iconoclasm poate interesant
pentru România actual\) nu impresioneaz\ pe nimeni
`n America care a trecut prin experimentalismul \sta
acum vreo 40 de ani... De fapt, street art este un
overstatement ce descrie chiar m\gulitor o art\ cel mult
naiv\, cu numai o treapt\ peste nivelul grafitti. Vâlva
creat\ `n România `n jurul controversatei expozi]ii,
re]inând aten]ia mass-media câteva luni, a fost absolut
irelevant\ pentru America . Câteva ziare locale au
prezentat-o ca pe o curiozitate pe pagina a 7-a, mult
zgomot pentru nimic (adic\, uite pentru ce s-a chemat
poli]ia!), `ntâmplare uitat\ dup\ câteva zile.
{i dac\ tot e vorba de arta naiv\, de ce n-am promova
mai degrab\ Cimitirul Vesel de la S\pân]a? Loc `ntr-adev\r original [i unic `n lume, cu specific mult mai u[or
identificabil cu România decât teribilismul absolut
comun al „artei“ stradale!
Ne`n]elegerea mesajului transcultural este `ntre]inut\
[i de infantilismul grandios al presei române[ti.
Acum câ]iva ani, un articol semnala cu ton triumfal [i
sub titlu infatuat Arta de a tr\i `n România, v\zut\ de
la NY un grupaj de cinci piese scurte române[ti, printre
care [i una intitulat\ FUCK YOU, Eu.ro.Pa! „Arta de
a tr\i“??? Jucat\ `n fa]a unui auditoriu minim [i pierdut\
`n oceanul ofertelor zilnice din Manhattan, iluzia c\
„arta de a tr\i“ `n România (?) este de-acum binecunoscut\ lumii este un delusion of grandeur. Nici nu
m\ leg de titlul inten]ionat vulgar al piesei (preluat neutru
de americanul de rând), ci de irelevan]a unei astfel de
oferte culturale f\cute str\in\t\]ii pentru a ne remarca
`ntru... cultur\ [i spiritualitate.

Reprezentativ [i recognoscibil
Eminescu este nu doar poet „na]ional“ prin identificarea
românilor cu spiritul s\u timp de un secol [i mai bine,
el este reprezentativ pentru cultura noastr\ a[a cum doina
este identificabil\ cu folclorul românesc, [i nu cel francez,
german sau englez!
(Politica ICR de promovare exclusiv\ a artei
contemporane exclude de fapt [i folclorul românesc cel

promovabil [i reprezentativ! Tema ar merita discutat\
mai pe larg; globalizarea `mbin\ tot mai mult cultura cu
turismul, cultura `ntr-o defini]ie mai larg\ incluzând arti[tii
populari, artizanii, turismul cultural, agroturismul etc.)
Pentru promovarea lui Eminescu ca icoan\ recognoscibil\ interna]ional nu exist\ `n prezent nici o strategie
cultural\. ICR ar fi trebuit de mult s\ fie numit „Institutul
Eminescu“, dup\ modelul Institutului Goethe, ceea ce
ar produce cel pu]in recognoscibilitatea numelui s\u ca
fiind legat de România. Eficacitatea unei astfel de
strategii de marketing este a no-brainer (`n american\),
adic\ „la mintea coco[ului“. Pentru a trezi interesul unui
public pentru „poetul românilor“, publicul ar trebui `ntâi
s\ [tie c\ el... exist\!
Recognoscibilitatea cultural\ la nivel de brand na]ional
nu se face u[or. Brâncu[i [i Eminescu, cu faim\ interna]ional\ indiscutabil\, nu sunt nici acum unanim identifica]i
cu România printre americani. (Prin contrast, „toat\
lumea“ [tie de unde este Nadia!). Argumentul inculturii
maselor este irelevant: ORICE adus `n aten]ia publicului
de suficiente ori devine `n cele din urm\ cunoscut! Este
nevoie de o strategie cultural\ la nivel de guvern care
s\ `n]eleag\ importan]a promov\rii sistematice a marilor
valori („patrimoniale“) cu scopul de a fi identifica]i `n
final cu imaginea României.
Dar cum `l facem cunoscut pe Eminescu [i, mai ales,
prin ce? Ar trebui s\ fie evident ([i nu este!) c\, `n contrast
cu Enescu (care comunica direct, prin muzic\) sau
Brâncu[i (prin vizual) Eminescu nu poate fi promovat
decât prin intermediul traducerilor de calitate (credibile).
Voi prezenta `n continuare realitatea trist\ a traducerilor
eminesciene `n englez\.

Homo faber universalis
Am argumentat `n prima parte ideea c\ temele la
mod\ `n ]ar\ legate de Eminescu (de la senza]ionalismul
presupusei asasin\ri pân\ la chestionarea relevan]ei sale
pentru modernitate) sunt diversiuni mioape de la tema
central\ a importan]ei sale indiscutabile pentru
cultura româneasc\. Ca atare, este imperativ ca institu]iile
culturale s\-l promoveze `n str\in\tate (unde este `n
mare m\sur\ necunoscut), ca figur\ promordial\
identificabil\ cu spiritul românesc.
Promovarea sa nu se justific\ doar prin dorin]a de
a ne mândri cu românismul („Iac-a[a se joac\ pe la noi/
mai frumos decât la voi“ – de[i chiar [i acest argument
ar fi suficient pentru Institutele Culturale ROMÂNE{TI),
ci `n primul rând prin dimensiunea poetului român ca
homo faber universalis.
Repet ceea ce pare s\ nu se în]eleag\: scriitorul (spre
deosebire de pictor sau compozitor) nu poate fi cunoscut
`n alte culturi decât prin traduceri, ba mai mult, prin
credibilitatea lor literar\. E greu s\ impresionezi un
auditoriu interna]ional nep\rtinitor sus]inând c\ le prezin]i
o partitur\ „mare“ dac\ interpretul cânt\ fals [i for]at!
(Am primit ades `ntrebarea de duioas\ naivitate: „De
ce a]i tradus Luceaf\rul, nu era tradus deja?“).
Tema traducerilor din Eminescu se `ntrep\trunde cu
tema politicii culturale: `n lipsa unei viziuni globale,
promovarea interna]ional\ a lui Eminescu nu s-a f\cut
niciodat\ sistematic. Dincolo de prosl\virea intern\ a
poetului, ini]iativa traducerilor din opera sa a fost
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Ion Vlad, detaliu
`ntotdeauna individual\ – nu numai `n comunism, ci [i
`nainte, [i dup\! La St. Petersburg, un ghid declara mândru
c\ ]arul Rusiei a „scos“ câteva kilograme de aur din
visterie pentru ca Dostoievski s\ fie tradus `n limbi de
mare circula]ie. Din câte [tiu, `n România monarhic\ na existat vreo ini]iativ\ similar\ legat\ de Eminescu,
cu atât mai pu]in `n comunism. Guvernele de dup\ 1989
nici m\car nu [i-au pus problema, iar ICR (care a
ini]iat recent un bine-venit program de traduceri din
literatura român\ contemporan\) este declarat neinteresat
de promovarea „patrimoniului“.

Trista realitate a traducerilor

vorbesc de traducerile neavenite f\cute de adolescen]i
infatua]i [i sfertodoc]i, sau chiar de plagiatele frecvente
ce recicleaz\ variante vechi (c\, deh, cine le-ar
recunoa[te?)
Mai putem ad\uga [i ne`n]elegerea la nivel transcultural
a mesajelor subliminale: am primit recent un document
electronic cu `ndemnul expres c\ poate fi distribuit
f\r\ copyright. Fi[ierul con]inea traducerea `n englez\
a lucr\rii Da! Sunt reac]ionar! de Radu Mihai Cri[an,
eseu bine documentat ce dore[te s\ explice reac]ionarismul
politic din jurnalistica lui Emenescu, justificându-i
na]ionalismul „`n context“. Din p\cate, adus `n aten]ia
lumii cu sloganul Yes! I am a reactionary! , titlul `i
face un imens deserviciu lui Eminescu. ~n englez\, el
conot\ de fapt „da, sunt extremist, ba chiar fudul de
atitudinea mea“. Dup\ aceast\ prim\ impresie, câ]i
vor ajunge s\ citeasc\ lucarea? Conota]ia negativ\ r\mâne
`ns\ `n mintea tuturor!
Eminescu va continua s\ r\mân\ cel mai necunoscut
mare poet na]ional atâta vreme cât traducerile oferite nu
vor fi cu adev\at reprezentative, iar r\spândirea lor
sus]inut\ sistematic de guvernul poporului s\u.
Ast\zi, o colaborare `ntre traduc\tori români [i litera]i
nativi ar fi mult mai u[or de realizat [i ar putea genera
traduceri valoroase in extenso, mult peste relativ pu]inele
mostre de calitate existente.

Promovarea interna]ional\
a „poetului na]ional“

Adrian George SAHLEAN
(continuare `n pag. 19)
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~n segmentul anterior am argumentat c\ situa]ia
traducerilor eminesciene engleze[ti este mult mai rea
decât se crede, pledând pentru o strategie cultural\ la
nivel guvernamental pentru ob]inerea unor traduceri cu
adev\rat reprezentative, mult mai u[or de realizat `n
zilele noastre prin colabor\ri interna]ionale `ntre traduc\tori
români [i litera]i nativi. Mai spuneam c\, pentru a primi
recunoa[terea meritat\, Eminescu ar trebui tradus nu
numai bine, ci [i extensiv. (Chiar dac\ traducerile
mele au primit o anume recunoa[tere interna]ional\, ele
reprezint\ totu[i o foarte mic\ parte din opera poetului,
mai mult un fel de mostr\ a valorii sale).
Dar, `n ultim\ instan]\, `n lipsa unei promov\ri
sus]inute de guvernul român, orice efort individual dedicat
lui Eminescu – ca acela pe care `l `ntreprind de peste
un deceniu, inclusiv prin `nfiin]area organiza]iei nonprofit Global Arts – nu poate avea impactul mult mai
larg de care este nevoie.
Din p\cate, la nivelul factorilor de decizie, pare s\
existe nu numai indiferen]a, ci [i convingerea inutilit\]ii
unui asemenea demers. Iat\ r\spunsul primit la nivel
de... Secretar de Stat, `n 2006: „`n urma proiectelor pe
care le-am derulat (nota mea: unde? când?) am remarcat
c\ spa]iul american... nu este foarte interesat de lirica
eminescian\, [i, `n general, de un poet din sec. XIX,
efectele promov\rii României `n spa]iul american `n
acest mod neputând fi decât minore.“
Argumentul inactualit\]ii lui Eminescu pare s\ fi
fost preluat „din auzite“ [i se combin\ absurd cu cel
mercantil de „cerere [i ofert\“ `ntr-o total\ ignoran]\
privind cererea [i oferta serioas\ sau rolul mediatiz\rii
adecvate. Pentru MAE nu mai exist\ scriitori universali,
clasici studia]i `n universit\]i, accesa]i prin biblioteci
[i libr\rii... Ca s\ nu vorbim c\ „proiectele derulate“
s-au rezumat la anivers\ri f\cute de c\tre români, pentru
români, `n cadrul Centrului Cultural (devenit acum ICR),
cu participare explicabil minim\ din partea americanilor!
Apari]ia unui volum de autor ca acela scos de mine
acum doi ani `n câteva sute de exemplare (Eminescu –
Eternal Longing, Impossible Love/ Eternul Dor, Imposibila
Iubire) are o pilduitoare istorie de lupt\ cu morile de
vânt pentru ob]inerea unui minim sprjin.
Pachetul multi-media Eminescu (plachet\ bilingv\/
CD cu versiunile engleze[ti citite de un cunoscut actor
american) a fost propus rând pe rând MAE-ului [i Funda]iei
Culturale Române (2003); Ministerului Culturii [i
Pre[edintelui Iliescu (2004); Institutului Cultural Român
(2005); din nou MAE-ului/ DRRR I Direc]ia pentru
Rela]iile cu Românii din Diaspora (2006). „Pachetul“
avea desigur formatul ideal pentru popularizare, iar
CD-ul, rezultatul câtorva ani de lucru, era ([i este) o
ofert\ unic\ pentru lumea anglofon\. Munca era f\cut\,
traducerile primiser\ deja valid\ri interna]ionale, era
nevoie doar de sprijin pentru produc]ia [i distribuirea
lui. N-am g\sit `ns\ nici urechi care s\ aud\, nici ochi
care s\ vad\.
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~n ciuda percep]iilor comune românilor, exist\ un
num\r relativ restrâns de traduceri `n englez\ ale
operei poetice eminesciene, la rândul lor nesupuse
unei evalu\ri calitative. Iat\ un scurt istoric al t\lm\cirilor
engleze[ti – domeniu în care cunosc situa]ia `n am\nun]ime
– `n speran]a c\ pot l\muri „cum st\m“ (situa]ia nu
este mult diferit\ nici pentru celelalte „limbi de circula]ie“):
Americanul Charles Upson Clark (1895) `l semnaleaz\
pe Eminescu prin câteva traduceri publicate `n suplimentul
cultural al unui ziar din Chicago (de[i le-am g\sit
men]ionate, nu am reu[it s\ le identific `n ciuda cercet\rilor
mele de arhiv\, nici s\ aflu cum a „dat“ dl Clark de poet).
~n 1928, britanica Sylvia Pankhurst (poet\ [i ardent\
activist\ socialist\) se decide s\ traduc\ mai multe poezii
de Eminescu, entuziasmat\ de ideile din ~mp\rat [i
proletar oferite `n variant\ de lucru de românul I.O.
{tefanovici. De[i preferate chiar de Bernard Shaw [i
semnalate cu entuziasm de Nicolae Iorga, traducerile
ei sunt greu de urm\rit `n englez\, elegan]a simpl\ a
lui Eminescu fiind redat\ `ntr-o englez\ pre]ioas\, plin\
de manierisme [i sintaxe arhaice.
Dintre români, dirijorul [i compozitorul Dimitrie
Cuclin e primul care `ncearc\ `n anii interbelici (1938)
câteva traduceri `n englez\ (printre care [i Luceaf\rul),
luându-[i `ns\ mari libert\]i de interpretare textual\,
cu scuza muzicalit\]ii – de fapt, combinând versul 1/2
[i 3/4, [i f\cându-le s\ „sune din coad\“ cu rime simple.
Au urmat traducerile din timpul comunismului,
realizate aproximativ `ntre 1960-1975. Ele sunt influen]ate
negativ de realitatea politic\ mai mult decât s-ar
crede: poe]ii români scriau cu interdic]ii de tematic\, ba
chiar [i de vocabular; `ntr-un climat `n care rela]iile
tuturor cu cet\]enii str\ini erau strict supravegheate,
limbile str\ine privite cu suspiciune, predarea lor tolerat\
doar datorit\ utilit\]ii lor `n interac]iunile comerciale sau
politice etc. ~n contextul restrâns al contactelor lingvistice
[i culturale, nu se putea ajunge la o competen]\ lingvistic\
performant\.
Pentru traducerea din limba nativ\ `ntr-o limb\ str\in\
(numit\ uneori retroversiune) este nevoie de un alt nivel
de competen]\ decât cea filologic\. Acest lucru este u[or
de `n]eles chiar [i intuitiv, c\ci po]i `n]elege chiar mult
`ntr-o limb\ str\in\ redând relativ u[or [i coerent despre
ce e vorba `n limba ta, dar nu [i invers.
Revenind la competen]a filologic\, `n comunism
s-a tradus mult din autori str\ini `n român\, [i s-a tradus
bine, spre mul]umirea cititorilor ce p\strau astfel în mod
salutar contactul cu scriitorii mari ai lumii, `n pofida
cenzurii interne. Dar, din cauza mentalit\]ii politice

precum [i a num\rului foarte restrâns de speciali[ti, nu
se punea problema retroversiunilor sistematice din
literatura român\ `n englez\! De remarcat [i c\, `n contextul
politicii vremii, engleza a avut mai mult de suferit decât
franceza (cu tradi]ie cultural\ mult mai important\ pentru
români) sau germana (datorit\ existen]ei minorit\]ilor
etnice).
Aproape toate traducerile eminesciene `n englez\
din aceast\ perioad\ apar]in de aceea profesorilor din
facult\]ile de filologie: Petru Grimm [i Leon Levi]ki
(anii ’60), apoi Andrei Banta[ [i Ana Cartianu (anii ’70),
excep]ia de la „academic“ f\când-o tân\rul M. Popescu
(mort la numai 19 ani la cutremurul din ’77). Men]ionez
[i faptul c\ toate sunt f\cute din proprie ini]iativ\, [i
c\ au fost ([i sunt) cunoscute mai mult `n România, de
c\tre anglofili.
„Str\inii“ au avut deci contact `ntâmpl\tor cu poezia
eminescian\, de obicei pe linie academic\. Americanul
McGregor Hastie (1972) l-a „descoperit“ pe Eminescu
`ntr-o perioad\ de interes politic sporit fa]\ de Europa
de Est, punând chiar pasiune `n crearea unor t\lm\ciri
proprii. Variantele sale se m\rginesc `ns\ la traducerea
de con]inut, cu scop informativ, f\r\ preten]ii artistice, el
renun]ând dintru `nceput la prozodie, ca demers nerealist
scopului s\u. Dup\ vreo dou\ decenii, aceea[i abordare de
principiu avea s\ o aib\ [i britanica Brenda Walker (1990).
Prin contrast, variantele românilor aminti]i au avut
(con[tient sau nu), veleit\]i literare neconving\toare `n
acest rol. (Judecata e retroactiv\, c\ci la vremea respectiv\
– student la filologie dar f\r\ experien]\ printre vorbitorii
nativi – nu realizam acest lucru). Din l\udabila
inten]ie de a nu-l v\duvi pe poet de muzicalitatea
rimei din original, `n toate variantele române[ti sensurile
sunt sacrificate de dragul rimei, „solu]iile“ fiind ades
nepoetice sau naive, dac\ nu chiar hilare pentru vorbitorul
nativ; `n ultim\ instan]\, dând ap\ la moar\ cinicilor care
`l citeaz\ pe Robert Frost cu zâmbet `n col]ul gurii spunând
c\... poezia este ceea ce se pierde prin traducere. Stâng\ciile
sunt desigur scuzabile pentru cei care – netr\ind
printre nativi – nu pot `n]elege complet conota]iile limbii
de zi de zi fa]\ de sensurile livre[ti. Dar realitatea greu
de `n]eles sau de acceptat pentru români este c\ traducerile
respective, chiar [i distribuite sistematic (ceea ce nu
s-a `ntâmplat), nu ar putea avea vreun impact deosebit,
dincolo de interesul academic.
Entuziasmul individual pentru taducerea lui Eminescu
`n englez\ s-a cam oprit de fapt `n România la sfâr[itul
anilor ’70, (poate c\ anii ’80 au fost mult prea chinui]i
de mizeria economic\ intern\), dup\ „revolu]ie“ retip\rindu-se doar traducerile mai vechi din Eminescu. Oricum,
deschiderea c\tre Occident [i Internetul au facilitat
contactul str\inilor cu patrimoniul românesc. Apari]ia
variantelor eminesciene ale Brendei Walker (`n ciuda
abord\rii neprozodice) este rezultatul salutar al contactelor
culturale devenite acum posibile. Nu am `ntrebat-o ce
a determinat-o s\ creeze propriile versiuni, dar traducerile
sale par s\ `ndrepte r\st\lm\cirile de sens din variantele
române[ti existente, vocabularul ales de ea fiind mult
mai apropiat de firescul limbii simple din original.
Este important de subliniat c\, pe tot parcursul anilor
comuni[ti, competen]a englezeasc\ a românului obi[nuit
a fost la nivel „urechist“ – tipizat de comentarii
precum „fata mea [tie engleza la perfec]ie... nu [tiu de
ce au picat-o la facultate!“. Situa]ia nu s-a schimbat
radical, chiar dac\ noua genera]ie cunoa[te infinit mai
bine engleza tehnic\, economic\ [i politic\, iar Internetul
[i televiziunea au introdus anglicisme [i sintagme care
au ridicat nevelul general „de conversa]ie“. Din cauza
acestei `n]elegeri limitate, `n media româneasc\ continu\
exaltarea vechilor traduceri – `n lipsa feedback-ul necesar
din partea nativilor. „La aniversar\“, se invoc\ reflex
numele lui C. M. Popescu (moartea sa tragic\ `n adolescen]\
predispunând spre idealiz\ri), f\r\ o `n]elegere obiectiv\
a calit\]ilor [i defectelor t\lm\cirilor sale. Din p\cate,
variantele sale sunt cele mai pline de malapropisme hilare
[i sintaxe for]ate, dac\ nu chiar negramaticale.
Lipsa de `n]elegere subtil\ a englezei perpetueaz\ [i
un tip de proiec]ie deformat\ [i de a[tept\ri nerealiste
asupra impactului ofertelor existente. Ini]iativele bineinten]ionate (desigur, individuale!), avansate `n ultimii
15 ani [i prin Internet, sufer\ de aceea[i pricepere limitat\.
Un exemplu edificator, site-ul Discovering Eminescu,
este realizat din ini]iativa l\udabil\ a unui profesor de
englez\ dintr-un liceu moldovean cu ajutorul elevilor
s\i. Site-ul feti[izeaz\ traducerile C. M. Popescu, excluzând
`ns\ orice alt\ referin]\, cu iluzia c\ se spune astfel ultimul
cuvânt. (Invit cititorul pe situl meu, www.luceafarul.com,
unde se pot citi variante engleze[ti ale tuturor traduc\torilor
men]iona]i mai sus). Mult mai numeroase sunt `ns\ siteurile ce se laud\ cu poetul na]ional, r\spândind f\r\
discriminare orice traducere la `ndemân\, ca s\ nu mai
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nfiin]at în anul 1891 de c\tre suedezul Artur
Hazelius (1833 – 1901), Skansen are reputa]ia
de a fi cel dintâi muzeu – rezerva]ie etnografic\
– în aer liber din lume. Nu departe de centrul
Stockholmului [i de Skansen exist\ [i un impun\tor
muzeu – cl\dire, Nordiska Museet (Muzeul
Nordic), ctitorie a aceluia[i om de [tiin]\ romantic,
doritor s\ prezerve pentru posteritate identitatea
scandinav\, în condi]iile industrializ\rii din ce în ce
mai rapide din a doua jum\tate a secolului al XIX-lea.
De la poetul Sandu Tzigara-Samurca[, fiul întemeietorului
Muzeului de Art\ Na]ional\ din Bucure[ti, Alexandru
Tzigara-Samurca[, [tiam de interesul acestuia din urm\
pentru Muzeul Skansen pe care dealtfel îl [i vizitase
în anul 1909, împreun\ cu muzeele etnografice în
aer liber din ]\rile învecinate, alt\dat\ unite cu Suedia:
Norvegia, Danemarca [i Finlanda1. ~nrudirea dintre
l\ca[ul de cultur\ din capitala suedez\ [i cele dou\
mari muzee bucure[tene consacrate lumii rurale române[ti
– Muzeul }\ranului Român, avatar contemporan al
muzeului lui Al. Tzigara-Samurca[ [i Muzeul Satului,
datorat, dup\ cum se [tie, lui Dimitrie Gusti – mi-au
stimulat interesul [i curiozitatea pentru Skansen,
de[i nu sunt de profesie etnograf sau antropolog.
Impresiile vizitei f\cute în luna iulie a acestui an se
cer poate încredin]ate tiparului, din pricina însemn\t\]ii
acestor locuri ale memoriei pentru conservarea unor
identit\]i na]ionale, o urgen]\ mai ales ast\zi, în epoca
globaliz\rii [i a [tergerii multor tr\s\turi culturale
distinctive.
Fondarea muzeului în aer liber de la Stockholm
precede a[adar cu un deceniu [i jum\tate pe cel al lui
Al. Tzigara-Samurca[ [i cu peste patru decenii pe
cel al lui D. Gusti. R\spunsul la întrebarea de ce aceast\
mare întârziere în fondarea unui muzeu în aer liber
în capitala României ni-l d\ chiar Al. Tzigara-Samurca[,
un adversar hot\rât al acestui tip de muzee: înaintea
Primului R\zboi Mondial [i chiar [i dup\ aceea, lumea
rural\ era atât de r\spândit\ în România, încât a se
încerca reconstituirea ei în rezerva]ie ar fi p\rut redundant
[i aproape inutil. Pe de alt\ parte chiar ostilitatea
amintitului savant fa]\ de un astfel de muzeu explic\
ini]iativa, târzie – dar totu[i foarte binevenit\ – a
fondatorului [colii sociologice de la Bucure[ti. Anii
’30 aduceau, ca [i mai înainte în Scandinavia, amenin]area
dispari]iei lumii tradi]ionale române[ti ce trebuia
conservat\ pe cale muzeal\.
~nrudirea dintre Muzeul Nordic din Stockholm,
cl\dit la sfâr[itul veacului al XIX-lea [i cel de art\
popular\ din Bucure[ti, a c\rui construc]ie avea s\
fie finalizat\ abia în 1938, începe chiar cu cl\direa. S\
fi fost istoricul de art\ Al. Tzigara-Samurca[ [i arhitectul
N. Ghika-Bude[ti, autorul planurilor muzeului din
capitala româneasc\, con[tien]i de aceast\ posibil\
similitudine, ]inând faptul c\ amândou\ cl\dirile reluau
un repertoriu arhitectonic medieval, readus în
contemporaneitate ? Este adev\rat c\, de[i consacrat
p\str\rii tradi]iilor suedeze, cl\direa Muzeului Nordic
nu este inspirat\ din arhitectura suedez\, ci din cea a
castelelor din Danemarca, ]ar\ cu care regatul Suediei
fusese în uniune personal\ între 1397 – 1523, dar în
raport cu care Suedia î[i afirmase propria identitate,
odat\ cu urcarea pe tron a dinastiei Vasa. Acest fapt
explic\ de altfel [i proximitatea dintre Muzeul Nordic
[i Muzeul Vasa, consacrat spectaculoasei epave a unui
vas din vremea regelui Gustav II Adolf, scufundat în
vara anului 1628, chiar în apele capitalei suedeze, la
dou\zeci de minute dup\ lansare. Dialogul istoricoarhitectonic dintre cele dou\ muzee învecinate,
aflate pe insula Djurgården – fost parc regal – constituie
f\r\ îndoial\ un rapel la trecutul medieval, ca fundament
al identit\]ii statului modern.
Atât Muzeul Nordic, cât [i Muzeul de Art\ Na]ional\
din Bucure[ti sunt a[adar cl\diri în stil romantic târziu,
istoricist, cu clar\ referin]\ identitar\ [i în plus de
aceea[i culoare – ro[ie – ce-i drept de nuan]e diferite.
S\ fie aceasta oare o coinciden]\, având în vedere faptul
c\ Al. Tzigara-Samurca[ amintea în scris, de câteva
ori, de cele dou\ muzee etnografice fondate de Artur
Hazelius? Interiorul Muzeului Nordic – având în centru
chiar statuia regelui Gustav I Vasa, p\rinte al
na]iunii – aminte[te de cel al unei catedrale, de[i
dominanta exponatelor o constituie lumea satului

Skansen
[i muzeele etnografice din
Bucure[ti
tradi]ional. Ceea ce merit\ îns\ a fi semnalat în acest
muzeu, ca [i în cel în aer liber, este faptul c\ prezentarea
identit\]ii suedeze nu se reduce la ruralitate, ci include
[i lumea nobiliar\, chiar [i pe cea de la curte.
Aici diferen]a fa]\ de muzeele bucure[tene este
net\: atât Muzeul de Art\ Na]ional\ – sub forma de
ast\zi, Muzeul }\ranului Român –, cât [i Muzeul
Satului prezint\ pe români în tradi]ia sem\n\torist\,
continuat\ dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial prin
ideologia oficial\ de extrem\ stâng\, ca pe un popor
exclusiv rural, eludându-se în general alte categorii
socio-culturale precum intelectualitatea, burghezia,
aristocra]ia. In Muzeul Skansen este reconstituit conacul
din veacul al XVIII-lea, cu acareturi [i parc –
dealtfel destul de asem\n\tor celor din Ardeal – de
la Skogaholm (în partea central\ a Suediei), care a
apar]inut unei familii de baroni pe nume Wennerstedt.
Chipurile membrilor acestei familii decoreaz\
pere]ii conacului, în care a fost p\strat [i mobilierul
original. De asemenea, o [coal\ s\teasc\ [i alte construc]ii
ce ies din sfera no]iunii de gospod\rie rural\, configureaz\
o imagine social\ cuprinz\toare. Este ceea ce amintitele
muzee bucure[tene, cu toate meritele lor, nu o fac,
reducând imaginea societ\]ii române[ti la o singur\
dimensiune.
Al. Tzigara-Samurca[ fusese destul de nemul]umit
de aceast\ diversitate a muzeului suedez, inclusiv de
faptul c\ g\zduie[te [i o gr\din\ zoologic\. Sunt
vie]uitoare specifice Scandinaviei – reni, elani [i
ur[i –, iar o prezentare complet\ a ]\rii – chiar în optica
zilei de ast\zi sau mai ales în perspectiva aspira]iei
spre interdisciplinaritate – nu ar trebui oare într-adev\r
s\ îmbr\]i[eze cât mai mult din tabloul unei societ\]i,
inclusiv ceva din ambientul s\u natural?
Aceea[i idee de înf\]i[are a societ\]ii în întregul ei
se întâlne[te [i la Muzeul Nordic, unde pot fi admirate
mese întinse din case aristocratice, cu vesel\ impresionant\
[i chiar cu reconstituirea în por]elan a unor feluri de
mâncare.
Atât Nicolae Iorga, cât [i Al. Tzigara-Samurca[ au
v\zut asem\n\ri între arta popular\ scandinav\ [i
cea româneasc\. C\lu]ul din Dalecarlia (regiune din
centrul Suediei) poate evoca obiecte asem\n\toare din
artizanatul românesc. De asemenea, unele melodii
populare suedeze de care am luat cuno[tin]\ vizitând
Muzeul Skansen pot aminti de folclorul muzical de
la Dun\rea de Jos, dar cum ar putea fi explicate aceste

Stockholm, Muzeul Skansen

asem\n\ri, dac\ exist\ ele cu adev\rat [i nu sunt
doar rodul coinciden]elor, având în vedere mo[tenirea
foarte redus\ l\sat\ în spa]iul românesc de migra]ia
popoarelor germanice ? Trecerea go]ilor spre sfâr[itul
secolului al III-lea [i în decursul celui urm\tor prin
spa]iul românesc putea s\ lase urme atât de îndelung
persistente ? Nu sunt la mijloc hiatus-uri prea mari
de timp, migra]ii în direc]ii prea diferite, contactele
vikingilor cu spa]iul carpato-dun\rean fiind [i ele vagi
[i rezumându-se doar la Dobrogea, p\str\toare de câteva
rune, [i ele controversate ? S\ fi fost slavii, proveni]i
din nordul Europei, intermediarii între cele dou\ spa]ii,
geografic destul de îndep\rtate ? De[i spectaculoas\,
chestiunea asem\n\rilor dintre arta popular\ suedez\
[i cea româneasc\ mi se pare a sta sub un mare semn
de întrebare, în ciuda autorit\]ii celor care au men]ionato în scrierile lor.
~n schimb exist\ leg\turi [i interferen]e culturale
moderne – uneori nem\rturiste – care pot fi descifrate
cu mai mult\ sau mai pu]in\ perspicacitate. Nu e lipsit
de importan]\ faptul c\ atât suedezii, cât [i românii au
nutrit mult\ admira]ie atât pentru cultura francez\, cât
[i pentru cea german\, accentele fiind diferite, în func]ie
de înrudirea lor [i de distan]a geografic\ ce îi desp\r]ea,
suedezii înclinând spre cea german\, iar românii
spre cea galic\. Gusturile din Suedia veacului al
XVII- lea, mai ales de sub domnia lui Gustav al IIIlea, înclinaser\ spre Fran]a, dup\ cum în vremea
R\zboiului de 30 de ani – perioada de glorie a regatului
suedez – tot alian]a cu Fran]a asigurase o serie de
victorii.
Muzeul Skansen [i Muzeul Nordic par s\ fi influen]at
într-o oarecare m\sur\ fondarea [i organizarea Muzeului
de art\ popular\ [i a Muzeului Satului din Bucure[ti,
chiar dac\ diferen]ele r\mân considerabile. Nu [tiu
dac\ poate fi doar o întâmplare faptul c\ o cas\ b\trâneasc\
de lemn din Muzeul Skansen se aseam\n\ destul de
mult cu casa lui Antonie Mogo[, construit\ în 1875
[i adus\ de Al. Tzigara-Samurca[ din satul Ceauru
(jud. Gorj) în chiar cl\direa muzeului s\u. Casa Mogo[
are o decora]ie sculptat\ mult mai bogat\ fa]\ de cea
de la Stockholm, arhitectura popular\ româneasc\
caracterizându-se în general printr-un gust estetic mult
mai pronun]at. Muzeul Satului din Bucure[ti reprezint\
în bun\ m\sur\ o colec]ie de monumente de arhitectur\,
în vreme ce Skansenul are câteva cl\diri cu valoare
arhitectural\ – o bisericu]\, dou\ clopotni]e [i câteva
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Ce facem
cu Eminescu?
(continuare din paginile 16-17)
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Muzeul Skansen, Stockholm, Clopotni]\

Alexandru Tzigara-Samurca[, Lupta vie]ii unui octogenar
1931 – 1936, edi]ie îngrijit\, studiu introductiv [i cronologie
de C.D. Zeletin, Bucure[ti, Editura Vitruviu, 2007, p. 161.
2
Ibidem, p. 163.

Mihai Sorin R|DULESCU

Refuzul oric\rui ajutor relev\ cu prisosin]\ nu
doar lipsa de perspectiv\ cultural\, ci [i miopia legat\
de „PR management”, c\ci adesea nici m\car nu e
vorba de bani.
Dac\ ICR-NY (sau cele de pretutindeni) s-ar
numi „Institutul Cultural Român Eminescu”, numele
poetului – fiind astfel legat de România – nu s-ar
instala `n mintea localnicilor m\car prin... asociere?
Dac\ acest „Institut Eminescu” ar fi invitat expres
personalit\]i culturale pentru produc]ia The Legend
of the Evening Star, mediatizând-o drept o capodoper\
a celui care a dat numele institu]iei, PR-ul pozitiv
pentru Eminescu nu ar fi semnificativ? Dac\, a[a
cum am propus DRRP-ului, s-ar trimite universit\]ilor,
centrelor de lingvistic\ [i literatur\ comparat\,
centrelor de studii est-europeene, precum [i bibliotecilor
importante americane (sau de limba englez\ din
`ntreaga lume), pachete Eminescu multi-media, nu
l-am a[eza pe marele nostru poet `n rândul universalilor,
acolo unde merit\?
Când s-ar putea realiza atât de mult cu mijloace
relativ modeste, concluzia logic\ este c\... nu exist\
dorin]\ sau interes de a face ceva `n aceast\ direc]ie.

Not\ final\
~n prezent, `n afar\ de a le cere anglofonilor s\
ne cread\ pe cuvânt, nu le putem oferi decât foarte
pu]in pentru credibilitatea lui Eminescu drept „ultimul
mare poet romantic”. Recunoa[terea lui ca valoare
fundamental\ a României este datoria românilor,
[i nu se poate realiza decât printr-o strategie
guvernamental\. L\sat la voia ini]iativelor individuale
(indiferent cât de bine inten]ionate sau de reu[ite)
sau la voia cererii [i ofertei de pia]\, Eminescu va
r\mâne `n continuare necunoscut, sau va intra `n
aten]ia publicului str\in doar prin teme senza]ionaliste,
nesemnificative în raport cu imensa sa dimensiune
cultural\.
Interven]ia institu]iilor culturale [i a guvernului
este absolut imperativ\, dac\ Eminescu mai `nseamn\
ceva pentru români. Mi-e team\ `ns\ c\ mentalitatea
„globalist\” – ce a democratizat accesul la informa]ie,
dar a redus sim]itor discern\mântul [i importan]a
tradi]iilor literare –, cât [i criza economic\ mondial\
vor fi scuze suficiente ca românii s\ nu fac\
nimic. Sau cum zice Creang\: pân\ acum ne-a fost
cum ne-a fost, dar de acum `nainte tot a[a o s\ ne
fie!
Am ajuns la `ntrebarea de `nceput, ce (ne) facem
cu Eminescu? Poate c\, de fapt, `ntrebarea a devenit
inutil\, poate c\ `ntre timp românii au acceptat
absurdul argument al irelevan]ei sale, iar Eminescu
a devenit irelevant [i pentru cei mai mul]i dintre noi.
Personal, am avut des sentimentul c\ m\ zbat inutil.
Desigur, eu m\ voi lupta [i pe viitor, c\ a[a mi-e
menirea (sau `mp\timirea). Nu a[ fi scris `ns\ rândurile
de fa]\ dac\ nu i-a[ fi p\strat o anumit\ speran]\.
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case, toate din lemn –, dar nu componenta artistic\ este
cea determinant\. Paradoxal sau nu, muzeele bucure[tene
sunt mult mai legate de art\ [i mai pu]in de sociologie decât
predecesoarele lor scandinave. Poate c\ acest lucru apare
explicabil din perspectiva forma]iei [i înclina]iei fondatorului
Muzeului de Art\ Na]ional\, dar chestiunea mi se pare valabil\
[i în cazul ctitoriei lui D. Gusti. Pe de alt\ parte, în compara]ie
cu muzeele din Stockholm, varietatea atât a stilului
caselor s\te[ti reconstruite pe malul lacului Her\str\u, cât
[i a exponatelor din muzeul lui Al. Tzigara-Samurca[ este
mult mai pronun]at\. Aceste considera]ii ar putea poate
deranja sau chiar scandaliza, dar de ce le-am ocoli?
Al. Tzigara-Samurca[ repro[a Skansenului c\ e
populat de personaje. {i ast\zi poate fi v\zut\ în mai sus
amintita cas\ – cea asem\n\toare cu a lui Mogo[ – o
tân\r\ suedez\ în port popular, într-o fier\rie un fierar [i
într-o pr\v\lie o fat\ care vinde de-ale gurii: „S\ men]inem
deosebirea, s\ respect\m distan]a între natur\ [i opera de
art\. S\ nu le confund\m, c\ci ajungem lesne s\ prefer\m
busturilor în marmor\ alb\ [i rece figurile de cear\ sulemenite,
cu peruci coafate dup\ ultima mod\ [i cu gene [i sprâncene
de p\r adev\rat, cum sunt cele din vitrinele coaforilor. Nu
surogatele, ci arta adev\rat\ trebuie conservat\“2. Cu adev\rat,
Skansenul are ceva dintr-un muzeu „Madame Tussaud“,
componenta parcului de recreere fiind prezent\. Din fericire
e vorba îns\ mai degrab\ de o dimensiune secundar\ [i
discret\ a muzeului, [i nu de cea dominant\.
Fondatorul, Artur Hazelius, î[i doarme somnul de veci
în apropierea intr\rii în muzeu, sub o piatr\ asem\n\toare
unei pietre runice. ~n incinta muzeului a fost adus\ casa
din Stockholm – cu alur\ burghez\ – în care s-a n\scut, în
anul 1833. Surprinz\tor e faptul c\ nu e vizitabil\ [i c\ nu
a fost restaurat\ casa din incinta muzeului – zis\ „casa
galben\“ – în care a locuit pe vremea când îl conducea.
Aceasta în împrejur\rile în care amintirea lui Hazelius este
onorat\ printr-un bust, prin efigii sculptate [i numeroase
inscrip]ii.

Miopia birocra]ilor a `mpiedicat MAE s\ remarce
m\car PR-ul pozitiv adus României de spectacolul
The Legend of the Evening Star pus `n scen\ `n
2005 de un regizor american `n „buricul” Manhattanului. A fost ignorat ca importan]\ [i de c\tre ICR,
care l-a men]ionat printr-un email colectiv trimis
românilor, `n române[te (sic!) cu doar 3 zile
`nainte de premier\ (unde nu a venit nici un oficial!).
Spectacolul a fost reluat `n iunie 2008, tot `n
Manhattan (subliniez, f\r\ sprijin românesc). De
data asta, a fost men]ionat de ICR-NY cu câteva zile
`naintea premierei, dar pe pagina a 7-a a site-lui s\u,
la rubrica „spectacole realizate de al]i arti[ti români
`n SUA” (unele deja trecute!). La protestul meu fa]\
de a[a „reclam\” (promis\), mi s-a explicat c\ ICRul are sarcina s\ promoveze cu prioritate ac]iunile
ini]iate de institut (s-a trimis `n cele din urm\
totu[i un anun]). Dac\ explica]ia este de `n]eles
din perspectiva func]ion\rii interne a ICR-ului, ea
este inacceptabil\ dintr-o perspectiv\ mai larg\.
~n februarie 2008, m-am deplasat la Washington
pentru a pleda personal în fa]a Secretarului de Stat
(altul decât cel din 2006) cauza lui Eminescu. Am
fost `ncurajat s\ reiau cererea, r\spunzându-mi-se
abia `n toamn\, `n limbaj de lemn, c\ DRRP-ul nu
are buget pentru un „proiect de traduceri din texte
de Eminescu”! Ulterior, am primit scuze pentru
formularea respectiv\ cu men]iunea c\ oricum bugetul
pe 2008 este epuizat..., dar c\ proiectul va fi reconsiderat
`n 2009... Desigur, n-am mai auzit nimic, `ntre timp,
s-a schimbat [i „echipa” de conducere... a morilor
de vânt...
Nici ini]iativa pozitiv\ a unor func]ionari de stat
români ce lucreaz\ `n SUA nu pare s\ ajung\ pân\
la nivelurile de decizie. ~n decembrie trecut am
fost invitat de Consulul General din Los Angeles s\
]in o serie de prezent\ri/ recit\ri Eminescu pe coasta
de vest. A[a am ajuns la universit\]ile din Arizona
[i Portland.
. „Pe drum” `ns\, fiind `n zon\, am primit
o invita]ie nea[teptat\ din partea Centrului de Studii
Est-Europene de la Universitatea Berkley de a prezenta
albumul The Merry Cemetery on Sapanta (ap\rut
anul trecut, `n colaborare cu fotograful american
Peter Kayafas).
Am suplimentat programul cu un moment
Eminescu, recitând Glossa `n varianta mea englezeasc\
(care, `n treac\t fie spus, a inspirat cu câ]iva ani `n
urm\ pe compozitorul american William Toutant s\
scrie o pies\ pentru bariton [i pian – prezentat\ deja
la câteva festivaluri interna]ionale). Am prezentat
Glossa `n compara]ie cu celebrul If a lui Rudyard
Kipling [i Desiderata americanului Max Ehrmann
(1928), poeme similare prin oferirea unor precepte
existen]iale. (Faptul c\ Desiderata a ajuns `n topul...
muzical prin anii ’60, recitat\ pe fundalul unui cor
bisericesc, arat\ c\ recunoa[terea nu se face exclusiv
ex catedra. ~n mod similar, If este acum cunoscut
publicului larg [i pentru c\ o strof\ cheie este `ncrustat\
la intrarea pe terenul central de la Wimbledon [i a
fost mediatizat\... ad nauseam). Glossa a fost primit\,
ca de obicei, cum se poate mai bine.
. unii minunându-se
c\ e scris\ acum 125 de ani, iar al]ii `ntrebându-m\...
de ce nu este cunoscut\... (sic!)
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up\ mul]i ani de la primele sale romane
(Trapez, Tinere]ea lui Bogdan Irava) [i dup\
un deceniu [i jum\tate de la Turnul Nebunilor
– în care ne prezenta, într-o viziune original\,
evenimentele din decembrie 1989, privite
din turnul Televiziunii Române – , {tefan
Dimitriu revine în for]\ cu un roman de 670
de pagini, Las\ zilei scârba ei (tip\rit de
Editura Vremea), care va r\scoli f\r\ doar [i poate
con[tiin]a civic\ [i politic\ a societ\]ii române[ti.
Cu numele inspirat din Noul Testament (Evanghelia
dup\ Matei), romanul încearc\ s\ dea seama asupra
ultimului veac românesc, prin povestirea, la persoana
întâi, a unora dintre cele mai importante [i mai dramatice
momente istorice ale acestei perioade, a[a cum au fost
ele tr\ite de cei doi eroi principali ai c\r]ii: Solomon
Fridman, ajuns la o vârst\ matusalemic\, [i Pompilian
Covaliu, cu patruzeci de ani mai tân\r (primul – fost [ef
al grupului de avoca]i al unui mare industria[ interbelic,
al doilea – scriitor [i om de pres\, mai întâi sub regimul
comunist, apoi în anii de dup\ revolu]ie).
Prin destinele acestor oameni [i ale multor altora,
adu[i de cei doi în prim-plan, într-o ampl\ desf\[urare
de fapte individuale [i de mari evenimente istorice,
cititorul de ast\zi este pus în fa]a unei uria[e panorame
a societ\]ii române[ti din ultimul veac, în care poate
g\si r\spunsuri [i r\d\cini la multe din întreb\rile altfel
f\r\ r\spuns sau la multe din situa]iile pe care el
însu[i le tr\ie[te sau le-a tr\it, for]at de împrejur\ri. Sunt
avute în vedere cele dou\ R\zboaie Mondiale, ca [i
fr\mântata perioad\ interbelic\, stalinizarea [i ceau[izarea
României, ca [i ceea ce s-a numit „Revolu]ia din decembrie
1989”, apoi iliescizarea, constantinescizarea sau b\sescizarea
]\rii, ca [i deschiderea sa c\tre lume.
Ac]iunea c\r]ii merge pân\ la zi, cu portrete savuroase
de cunoscu]i politicieni sau magna]i (Dorin Oliviu Sântu,
Liviu N\past\, Tric\ Petric\, Bebe Bostanda, Maian
Pisteanu, supranumit Urâtu), de celebri ziari[ti (Gioni
Cristocea, Sextil Pupezeanu, Florin Boc[a St\ncescu,
Camil N\sturescu, Mi[u Pricolici), scriitori (Dinu
Mircescu, Tinu Z\raru, J\nel Crevedeanu) ori filosofi
(Zahei Chelba[u, Gavril\ R\suceanu), de renumi]i
afaceri[ti sau interlopi, de Îngeri [i Demoni. O sec]iune
adânc\ printr-o societate pe cât de sclipitoare, pe-atât
de suficient\, pe cât de vesel\, pe-atât de incon[tient\,
pe cât de bogat\ în aparen]\, pe-atât de putred\ în esen]\.
O carte pe gustul cititorului modern. {i, în acela[i timp,
o invita]ie la medita]ie, solidaritate [i ac]iune.
F\r\ a fi strident novatoare în form\ [i f\r\ a c\uta
cu orice pre] efectul de scen\ (pentru c\, trebuie spus,
romanul are, neîndoielnic, [i o temeinic\ dramaturgie!),
cele dou\ filoane narative – pe de o parte, rememor\rile
când senine, când de un dramatism dus pân\ la limit\,
când înv\luite de un umor amar ale centenarului Solomon
Fridman, pomenit de ceilal]i mai ales cu familiarul
apelativ „domnul Gu]\”, pe de alt\ parte, însemn\rile
„la zi” ale jurnalistului [i scriitorului Pompilian Covaliu,
cunoscut printre intimi mai ales sub numele de „Pompidou”
– împletindu-se armonios, completându-se ori, dimpotriv\,
contrapunându-se grav, ca-ntr-o compozi]ie wagnerian\,
adesea cople[itoare, ca-ntr-o rev\rsare mareic\ ce acoper\
la un moment dat totul în calea ei. Ca înse[i valurile
istoriei, care modific\ din când în când lumea,
f\când-o uneori de nerecunoscut, dar nu întotdeauna în
sensul bun al cuvântului. Valuri ce r\scolesc din temelii
tot ce întâlnesc în cale, s\ltând pentru o vreme la suprafa]\
mizeriile, gunoaiele, rebuturile umane, în aceea[i m\sur\
în care pot s\ determine [i noi începuturi ori s\ stabileasc\
[i pun]i c\tre noi t\râmuri de afirmare a personalit\]ii
umane. Aceasta este de altfel [i [ansa ce i se ofer\
unui om ca Pompilian Covaliu care, în condi]iile libert\]ii
depline, dar [i haotice, de dup\ revolu]ia din 1989, poate
s\-[i ia via]a de la început, [i nu numai o singur\ dat\,
ca ziarist [i ca om. Prin înf\]i[area acestei lumi,
numit\ a tranzi]iei a acestei goane nebune dup\ c\p\tuial\
[i pozi]ionare cât mai avantajoas\ în raport cu noile
realit\]i social-politice ale ]\rii (de fapt, a momentului
în care „am ie[it din temni]a comunist\ ca s\ intr\m în
jungla capitalist\”, cum spune unul din personajele
c\r]ii), {tefan Dimitriu ne las\ pagini de neuitat:
„Comparând revolu]ia cu un cutremur social, unii
aduceau în discu]ie a[a-zisele replici de rea[ezare.
Dar nu numai despre asta era vorba. În haosul [i în deruta

Citind cu simpatie

O carte
emo]ionant\
aceea general\, existau destui pescuitori în ape tulburi
care [tiau foarte bine ce fac. Pentru ei, prelungirea st\rii
de anarhie, a lipsei de autoritate a statului erau man\
cereasc\ – perdeaua de fum în spatele c\reia puteau
s\-[i fac\ nestingheri]i jocurile”. {i astfel: ”Grevele se
]ineau lan]. F\r\ avertisment, f\r\ program de revendic\ri.
Pentru c\ a[a era moda. Ca s\ nu fii mai prost decât al]ii.
Antipatic [i retrograd. Pornind de la acest obicei de
ultim\ or\, un colaborator de la «Glia» imaginase o
grev\ a pomanagiilor. A cer[etorilor de la cimitire. Cu
p\r\sirea locului de munc\. În lipsa lor, colivele r\mâneau
neîmp\r]ite, r\posa]ii – cu buza umflat\. Dar realitatea
era mult mai crud\. Macaralele-turn din preajma scheletelor
de beton ale blocurilor aflate în construc]ie în]epeniser\,
ca ni[te cocostârci uria[i, în pozi]iile în care fuseser\
l\sate de macaragiii pleca]i la revolu]ie [i pe urm\ la
grev\. Strungurile cu programare numeric\ r\m\seser\
s\ rugineasc\ a[a cum fuseser\ l\sate, cu buc\]ile de
metal în din]i, de strungarii care uitaser\ s\ se mai întoarc\
la locul de munc\. Trenurile halucinau pe [ine la bun\voin]a
mecanicilor de locomotiv\, s\tui de-atâta disciplin\
feroviar\ (...). Alergând dintr-o pia]\ în alta, mitingi[tii
nici nu mai aveau timp s\ treac\ pe-acas\, ca s\-nghit\
ceva, [i se mul]umeau cu gogo[ile calde [i cu sucurile
de import (kiwi, maracuja, mango) care invadaser\
chio[curile r\s\rite la fiecare col] de strad\. A[a se face
c\ gogo[eriile deveniser\ primele semne la vedere ale
liberei ini]iative, ale capitalismului biruitor. În timp
ce, în ascuns, vulpoii adev\ra]i î[i croiser\ pas cu pas
drumul spre marile avu]ii ale ]\rii”.
Antologice sunt de asemenea scenele apocaliptice
din pogromul legionar din Bucure[ti, din trenurile mor]ii
de la Ia[i, din deport\rile de peste Nistru – dup\ câte
[tim, tratate pentru prima oar\ cu atâta profunzime de
un scriitor român. Amintesc, în acest sens, vân\toarea
de oameni din convoaiele mânate spre lag\rele transnistrene
ale mor]ii, povestit\ de domnul Gu]\:
„La un moment dat, îi surprinsesem pe doi dintre
ei cu privirile a]intite asupra mea. Unul rânjea cu
din]ii lui [tirbi, înnegri]i de tutun. Altul râdea cu din]i
de-mprumut, din tinichea ruginit\ [i, pe alocuri, spart\.
Sila mi se transformase în groaz\. Fruntea mi se umpluse
cu stropi înghe]a]i de sudoare. Dac\ le pl\cuse bluzonul
meu? A[a murdar [i terfelit cum era! A[a p\tat cu vopsea
de ulei de toate culorile, cum îl mo[tenisem de la baronul
Liesenthal! În momentele urm\toare, n-am mai avut
nicio îndoial\ c\ bluzonul meu devenise centrul aten]iei
lor. Eram încol]it mortal. Nu mai aveam nicio sc\pare.
M\ uitasem plin de spaim\ în ochii vân\torilor mei care
m\ urm\reau de minute întregi ca pe-un mort. {i
dintr-o dat\ îmi venise ideea salvatoare. Apucasem de
pieptul bluzonului [i-l sfâ[iasem de sus pân\ jos. Îi
rupsesem apoi buzunarele de la piept. Îi smulsesem f\r\
mil\ gulerul. Un jandarm se apropiase de mine. «Ce
faci, ai înnebunit?» – «Da, domnule sergent!» i-am
r\spuns. Nu-l min]eam. În clipa aceea, chiar înnebunisem.
Ar fi putut s\ m\-mpu[te imediat. Ar fi avut un motiv
temeinic s-o fac\. Dar [i un motiv mult mai temeinic s\
m\ lase în via]\. Eram bun de c\rat mor]ii pân\ la prima
oprire. Eram bun de c\rat mor]ii pân\ la toate opririle.
Chiar dac\ nu mai puteam fi socotit un om, eram un
obiect folositor. Vân\torii mei scuipaser\ cu n\duf [i[i mutaser\ ochii în alt\ parte. Nu mai aveau de ce s\
m\ priveasc\. Nu mai aveau ce s\ râvneasc\ de la mine.
Sc\pasem cu via]\”.
Dar, de[i cople[it de sentimentul Istoriei, al
trecerii Timpului, personajul lui {tefan Dimitriu ([i m\
refer aici, în primul rând, la jurnalist) nu devine în niciun
caz un blazat, un împ\cat cu soarta. Pentru el, aflarea [i
rostirea adev\rului sunt preocup\ri de c\p\tâi, care-i
dau justificarea de om [i, mai mult decât atât, acceptata
povar\ de con[tiin]\ a Cet\]ii. De aici, sentimentul
cititorului c\, parcurgând aceast\ carte, asist\ de fapt la
un proces intentat de el însu[i cruzimii [i la[it\]ii, minciunii

{tefan
Dimitriu, Las\
zilei scârba ei,
Editura
Vremea, 2009,
672 p.
[i f\]\rniciei, ignoran]ei agresive [i încerc\rii de sugrumare
a libert\]ilor fire[ti ale omului, în primul rând a libert\]ii
cuvântului, care este cel dintâi pas c\tre autoritarism
[i dictatur\. Dar dac\ – afl\m dintr-un fel de poem
închinat libert\]ii cuvântului – demnitarii, parlamentarii,
justi]iabilii, mogulii, oligarhii [i „to]i ceilal]i beneficiari
ai jafului public [i-ai haiduciei institu]ionalizate” puteau
fi controla]i de Putere, [antaja]i [i redu[i la t\cere [i
ascultare, „Cu jurnali[tii era mai greu. Nici patronii
de pres\ n-o scoteau întotdeauna la cap\t cu ei. Se g\sea
mereu câte un revoltat, câte un apucat, câte un
nesupus sau, pur [i simplu, câte un sinuciga[ care nu
asculta nici m\car de ordinul [efilor direc]i [i, profitând
de neaten]ia supervizelor sau de complicit\]i discrete,
înc\lca pur [i simplu consemnul t\cerii sau al minciunii
[i d\dea totul pe fa]\, când te-ai fi a[teptat mai pu]in.
Era troscotul pe care credeai c\ l-ai smuls din
r\d\cin\, dar el cre[tea la loc, înmiit. Era virusul care
se instalase imediat dup\ revolu]ie, [i se dovedise
apoi de neînvins“.
În cuvântul s\u, rostit la lansarea romanului,
academicianul Florin Constantiniu amintea faptul c\,
în preajma asasin\rii sale, Nicolae Iorga scrisese, în
prefa]a la o viitoare sintez\ de istorie universal\ pe care
avea de gând s-o elaboreze sub numele de „istoriologia
uman\”: „Din parte-mi, a[ fi dorit s\ am mai mult talent
poetic, pentru a fi mai aproape de adev\r”. Pornind de
aici, academicianul Constantiniu remarca faptul c\
„{tefan Dimitriu are aceast\ calitate, de a ne reînvia
acest secol de istorie româneasc\ [i din unghiul de vedere
al istoricului, [i din unghiul de vedere al scriitorului.
Pur [i simplu, el ne face concuren]\ nou\, istoricilor. {i
nu numai c\ ne face concuren]\, dar ne dep\[e[te pe
noi. Pentru c\ scriitorul ilustreaz\ pe deplin observa]ia
lui Iorga, fiind mai aproape de adev\r decât noi, istoricii,
care nu avem acest har literar”.
N\ruind mituri [i nostalgii, locuri comune [i prejudec\]i,
cartea lui {tefan Dimitriu î]i las\ în cele din urm\ un
gust amar. „Cu ani în urm\, când (domnul Gu]\ n.n.)
îmi povestise atâtea scene de necrezut din via]a sa,
tr\isem cu impresia c\ peste trecutul acela îngrozitor,
al lui [i al ]\rii, istoria pusese un cofraj gros de plumb,
o anvelop\ impenetrabil\, de genul celei care acoperea
de câteva decenii izvoarele mor]ii de la Cernobâl. Dar
nu era a[a. R\ul lucra mai departe”. Dezv\luind nenum\ratele
fa]ete ale acestui r\u, {tefan Dimitriu ne demonstreaz\
îns\ c\ el nu trebuie privit ca o fatalitate. Cu ochii a]inti]i
c\tre c\ruciorul în care doarme noul s\u n\scut,
„puiul de toamn\”, cum îl nume[te el, eroul c\r]ii –
înfrânt pe moment în b\t\lia sa jurnalistic\ pentru dreptate
[i adev\r – viseaz\ pentru o clip\ la utopia unei împ\c\ri
cvasi-universale.
Este în acest roman-fluviu atâta via]\, atâta clocot,
atât adev\r [i, în acela[i timp, atâta responsabilitate
pentru cuvânt, dar [i atât firesc [i atâta bucurie a autorului
de a-[i împ\rt\[i tr\irile, experien]ele, revela]iile,
într-o pendulare permanent\ de la dram\ la comedie,
de la lacrim\ la surâs, de la farsa sinistr\ la bocet, de
la dezn\dejde la înviere, de la pr\bu[ire la extaz, de la
sublim la caricatural [i grotesc, încât cititorul, oricare
ar fi el, se va sim]i cucerit înc\ de la primele pagini de
impresionanta for]\ epic\ a acestui scriitor care, modelând
cu mân\ sigur\ magma întâmpl\rilor uneori cople[itoare
ale unui veac fr\mântat [i de multe ori schizofrenic,
ne d\ruie[te, cu aceast\ nou\ apari]ie editorial\ a sa, nu
numai cartea de vârf a unui autor, ci – credem noi – [i
una din c\r]ile de vârf ale literaturii noastre contemporane.

Nadia PANDREA
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ecuperarea pentru cultura na]ional\ a operei
unui scriitor [i om de [tiin]\ român tr\itor
pe meleaguri str\ine seam\n\ `n multe privin]e
cu salvarea unui suflet r\mas `n suspensie
`n cea]a purgatoriului. Nu sunt pu]ini cei
care-[i a[teapt\ `nc\ intrarea `n cultura
]\rii lor. Faptele le recomand\ recunoa[terea,
mai mult, cinstirea, dar cei mai mul]i
dintre cona]ionalii lor nu par s\ bage de
seam\. Cel care o face pentru noi este Iordan
Datcu, iar c\rturarul pe care `l restituie culturii `n care
s-a format [i c\reia `i apar]ine este Ioana Andreescu.
Volumul Ioana Andreescu. Eseu despre proza [i studiile
sale de antropologie continu\ [i amplific\ un efort de
reintegrare ini]iat de acela[i cu ani `n urm\, odat\ cu
apari]ia Dic]ionarului etnologilor români [i Dic]ionarul
General al Literaturii române.
Ioana Andreescu a p\r\sit România dup\ ce, ca redactor
la Editura pentru Literatur\, timp de aproape un
deceniu [i jum\tate, contribuise la afirmarea unor scriitori
tineri pe atunci, colegi de genera]ie ca Sorin Titel, Nicolae
Velea, Mioara Cremene sau Nicolae Breban [i publicase
ea `ns\[i un prim roman, Soare sec.
Trecerea de cealalt\ parte a, pe atunci, Cortinei de
Fier, faptul se petrecea `n 1972, a fost `nso]it\ de o nea[teptat\
iluminare a destinului. F\r\ s\ abandoneze literatura de
fic]iune, scriitoarea avea s\ publice `n ]ara de adop]ie
traducerea romanului ap\rut ini]ial la Bucure[ti (Soleil
aride ) [i un deceniu mai târziu Discours sentimental,
ea avea s\ descopere, poate doar s\-[i con[tientizeze,
obiceiurile ]\ranilor `n mijlocul c\rora se n\scuse. Urmeaz\
la Paris studii de antropologie sub `ndrumarea unui mentor
român, Paul Stahl, ajuns [i el `n condi]ii similare `n lumea
liber\, parcurge toate etapele devenirii [i public\ dou\
lucr\ri pe care nici un cercet\tor serios `n domeniu nu
le va putea ignoara de acum `nainte.
Mourir à l’ombre des Carpathes (`n colaborare cu
Mihaela Bacou, fiica lui Dumitru Bacu, un scriitor
excep]ional de puternic, autor `ntre altele al volumului
Pite[ti – Centru de reeducare studen]easc\) prezint\
aspectele noi, adesea nea[teptate pe care le ia ceremonialul
funerar `n lumea satului comunist. Lipsurile `ndurate pe
lumea asta `l fac pe cel care se apropie de moarte s\ se

concentreze asupra lumii de dincolo. El `[i pune speran]ele
`n posibile schimb\ri `n bine `n viitor. St\ `n puterea lui
s\ pun\ bazele unui trai postum pe m\sura dorin]elor.
Riturile compensatorii iau forme dintre cele mai diverse.
Nesiguri c\ cei apropia]i vor `ndeplini datinile potrivit
tradi]iei, b\trânii preiau grija propriei `nmormânt\ri
`nc\ din timpul vie]ii. Ei `[i fac pomenile, parastasul –
asemuit adesea cu o mas\ de nunt\ – se face `n prezen]a
celui `nc\ nedecedat. Adeseori b\trânul asist\ la repeti]ia
propriei sale `nmormânt\ri. Schimb\rile, devierile de
func]ie ale diverselor momente au fost prompt sesizate
de c\tre cei care au intrat `n contact cu lucrarea. Pentru
a urm\ri `nnoirile produse `n desf\[urarea ceremonialului,
scriitoarea vine de la Paris `n satul natal din Oltenia. Se
`n]elege c\ evenimentul treze[te `n epoc\ suspiciunea
autorit\]ilor. Ea este urm\rit\, fiecare cuvânt este interpretat,
casetele cu `nregistr\ri sunt pe punctul de a fi confiscate.
Apari]ia volumului `n spa]iul de limb\ francez\ a stârnit
interesul cercet\torilor etnologi. Persisten]a, ba chiar
amplificarea obiceiurilor tradi]ionale legate de moarte
`ntr-o ]ar\ marxist\ care se declar\ ateist\ este perceput\
ca o form\ de opozi]ie un fel de contra-putere, un
mijloc de ap\rare pentru prezervarea identit\]ii colective,
cum avea s\ observe unul dintre recenzen]ii c\r]ii.
Où sont passés les vampires? Ap\rut\ `n 1997 cu o
prefa]\ de Geneviève Calame-Griaule, este o investiga]ie
a atât de complexelor rela]ii dintre vii [i mor]i, a solidarit\]ii
[i comuniunii dintre ei. Pornind de la Bram Stocker, tema
vampirismului, localizat `n spa]iul transilvan, s-a blocat
`n spectrul subiectelor de groaz\. Realitatea este incomparabil
mai nuan]at\, trecutul fenomenului poate fi urm\rit
pân\ la Homer, iar spa]iul cuprinde un teritoriu gigantic,

interval de câte o lun\ sunt rezultatul unor elabor\ri
care au ocupat mai mul]i ani. Acei cititori care s-ar
putea mira de o posibil\ relevan]\ a fizicii `n lingvistic\
le spunem c\ fizica [i-a demonstrat de mult capacitatea
de a furniza lingvisticii idei [i metode. Ideea de
informa]ie, atât de important\ `n studiul limbajului,
a ap\rut ini]ial `n termodinamic\. ~n anii ’50 ai secolului
trecut ap\reau c\r]i ca aceea din 1959 a fizicianului
Léon Brillouin, „La science et la théorie de l’information”
sau aceea din 1957 a lui L. Apostel, B. Mandelbrot
[i A. Morf, „Logique, langage et théorie de l’information”.

(continuare din pagina 3)

Ioan-Iovitz Popescu a excelat `n fizica plasmei [i
este de mult membru titular al Academiei Române. ~n
ultimii ani, `n ciuda vârstei a treia la care se afl\, a
reu[it s\ aduc\ un vânt proasp\t `n domeniul lingvisticii
cantitative, prin transferul unor idei din fizic\. Sfidând
obiceiurile, a p\truns de la `nceput pe poarta principal\
a domeniului, colaborând cu câ]iva dintre cei mai
redutabili cercet\tori de acolo. Rezultatul: a publicat
`n luna mai 2009, la Editura Springer, Netherlands,
„Zipf law – another view”, `n colaborare cu doi autori
germani; `n luna iunie 2009, la Editura Mouton de
Gruyter, „Word Frequency Studies”, `n colaborare; `n
luna iulie 2009, la Editura RAM-Verlag, „Aspects of
Word Frequencies”, `n colaborare cu `nc\ doi autori.
De men]ionat c\, la toate aceste lucr\ri, Ioan-Iovitz
Popescu figureaz\ ca autor principal. Desigur,
aceste trei monografii venite una dup\ alta la

Provocarea lui Gheorghe P\un: Este
celula biologic\ un posibil calculator?
A fost lansat\ `n urm\ cu peste zece ani. ~n
fiecare an se ]ine un „Workshop” interna]ional pe
aceast\ tem\, de fiecare dat\ `n alt\ ]ar\. Prima
edi]ie a avut loc la Curtea de Arge[, `n anul 2000, iar
a zecea edi]ie s-a ]inut, prin excep]ie, tot la Curtea
de Arge[, `n perioada 24-28 august 2009; explica]ia?
Curtea de Arge[ este ora[ul cel mai apropiat de comuna
Cic\ne[ti, jude]ul Arge[, locul de ba[tin\ a lui Gh.
P\un. Este inutil s\ explic\m importan]a [tiin]ific\
[i filozofic\ a provoc\rii lui P\un. Domeniul pe care
l-a ini]iat se nume[te „Calculul cu membrane” (Membrane
computing) [i beneficiaz\ acum de o bibliografie
imens\. Nici P\un nu a solicitat ([i deci nu a beneficiat)
de vreo promovare. {i-a f\cut-o singur. A trimis articolele
de lansare a provoc\rii sale la cele mai exigente reviste
din domeniul informaticii. Zece reviste interna]ionale
au dedicat numere speciale domeniului creat de P\un.
Câteva c\r]i, publicate la mari edituri interna]ionale

t
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incluz`nd [i America
de Nord. (Cu un secol
[i jum\tate `n urm\ au
fost semnalate `n
Connecticut dezgrop\ri
de mor]i, suspecta]i c\
ar fi transmis dup\
moarte boala care i-a
r\pus pe supravie]uitorii
din propriile familii.)
Autoarea cerceteaz\
fenomenul curent al
strigoilor `n spa]iul
familiar al Olteniei
natale, un loc `n care
credin]ele `n capacitatea
mortului de a reveni
printre vii persist\, I o a n a A n d r e e s c u
ba chiar au cunoscut o
surprinz\toare recuren]\ `n ultimele decenii.
Ioana Andreescu s-a constituit, a[a cum observ\ Iordan
Datcu, `ntr-o punte `ntre cultura României [i cea a Fran]ei
`n care [i-a des\vâr[it opera. Ca scriitor, Ioana Andreescu
a surprins via]a de zi cu zi a oamenilor dintr-o comunitate
rural\ a României postbelice, temerile, speran]ele [i
decep]iile din anii de `nceput ai comunismului. Ca antropolog,
ea este una din personalit\]ile care au contribuit la o
mai bun\ cunoa[tere a tradi]iilor ]\rii noastre [i locul ei
`n cultura lumii. Nu e pu]in lucru `ntr-un timp `n care cele
mai multe informa]ii despre România se `ntâlnesc mai
ales `n tabloide. Cazul ei nu este unic. Num\rul compatrio]ilor
no[tri care au f\cut cunoscut\ cultura româneasc\ pe alte
meridiane este impresionant de mare, iar contribu]ia lor
se cuvine apreciat\. Cine le va deschide [i lor poarta [i-i
va primi `n pritaneu?

Constantin ERETESCU
Iordan Datcu, Ioana Andreescu. Eseu despre
proza [i studiile sale de antropologie, Editura Grai [i
Suflet – Cultura Na]ional\, Bucure[ti, 2009, 158 p.

(`n primul rând Springer) prezint\ domeniul respectiv,
prima dintre ele fiind chiar a lui P\un.

Un studiu de caz; Românii `n semiotic\
Am ales acest domeniu, deoarece include toate
disciplinele tradi]ionale [i deoarece exist\ un Handbook
`n care pot fi urm\ri]i to]i autorii; a fost editat de Roland
Posner, Klaus Robering [i Thomas A. Sebeok `n
anul 2004, cuprinde patru volume totalizând vreo 4000
de pagini [i a ap\rut la Editura Mouton de Gruyter,
Berlin, New York. Se constat\ c\ to]i autorii români
(cu o singur\ excep]ie) care au re]inut aten]ia acestui
Handbook au beneficiat de publica]ii `n reviste
interna]ionale sau/[i la edituri interna]ionale, din
Occident: Sorin Alexandrescu, Sergiu Al-George,
Alexandru T. Balaban, Pia Brinzeu, Anton Dumitriu,
Mircea Eliade, Teodor Flonta, Florin Florescu, Sanda
Golopen]ia-Eretescu, Silvia H\rn\u, Solomon Marcus,
Paul Micl\u, Victoria Moldovan, Mariana Ne], Gheorghe
P\un (cu o carte `n limba român\), Dominique
Nasta, Thomas Pavel, Marius Sala, Tatiana SlamaCazacu, Sorin Sonea, Cristian Suteanu, Ion Tordea,
Sabetai Unguru, Emanuel Vasiliu, Carmen Vlad.
Dar unii dintre ace[tia nu figureaz\ cu lucr\ri de
cercetare, ci cu articole de prezentare a semioticii
române[ti.
Revistele române[ti au `nc\ o slab\ prezen]\ `n
lume, chiar [i atunci când sunt `n limbi interna]ionale,
iar articolele de prezentare a cercet\rii române[ti (form\
de promovare) sunt `nc\ prea pu]in citite.

Solomon MARCUS

nr. 36 / 11 septembrie 2009

Un fizician de prim\ m\rime p\trunde `n
for]\ `n lingvistic\
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Paradisul armonic
Pentru Virgil Ierunca

România literar\
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n 1994, într-o noapte lung\, la Paris, dup\ o cin\,
tradi]ional\, la cîrciuma din cartier, dup\ discu]ii
animate, dup\ hohote de rîs [i mucalite observa]ii,
dup\ zeci de ]ig\ri ce-[i duceau fumul pîn\ în
tavan [i înapoi, mult dup\ mietul nop]ii, Virgil
Ierunca a început s\ ne vorbeasc\ calm despre
una dintre ultimele lui descoperiri muzicale: „IL
GIARDINO ARMONICO“. Lini[tea s-a a[ternut ca întrun amfiteatru. Felul lui de a vorbi despre muzic\ era
cople[itor. {tiin]a sa solid\ a fost mereu dublat\ de o
preocupare constant\, profesionist\, de studii comparative,
de c\i multiple de a afla [i de a discuta, frenetic,
despre cele mai fantastice înregistr\ri, interpret\ri solistice
sau orchestrale, despre citiri dirijorale cu totul originale
ale unor partituri majore. Colec]ia de discuri a lui Virgil
Ierunca este una dintre cele mai consistente pe care
am avut [ansa s\ le v\d. Am ascultat pu]in, am primit
cîteva daruri care m\ bucur\ [i ast\zi, care îmi
lini[tesc nelini[tile. E imposibil s\ uit noaptea cu [i

despre „Il Giardino Armonico“. Seduc]ia povestitorului
era o cale de acces într-o gr\din\ paradisiac\, o
gr\din\ a miracolelor. Nu doar a sunetelor. Am trecut
atunci, timp de o noapte, prin Anotimpurile lui Vivaldi.
De mai multe ori. M\ întrebam, înainte ca Virgil Ierunca
s\ dea drumul muzicii, ce poate s\ fie ceva atît de
formidabil la unul dintre concertele cele mai cîntate, mai
cunoscute, poate?...accentele, lamenta]iile, dramatismul,
învolburarea instrumentelor de alt\dat\, parc\, atacurile
în fraza muzical\, tensiunea durerii se plimbau prin
suflet, prin inim\, prin to]i porii cu care m\ îmbibam de
miracol. Înc\ o dat\ [i înc\ o dat\. Pîn\ în zorii dimine]ii.
Monica Lovinescu a [optit doar atît: “Mai tare, Virgil!
{i deschide ferestrele!...”
Mi-am procurat, de atunci, mereu, mult\ vreme
sub îndrumarea tandr\ a lui Virgil Ierunca, toate cd-urile
acestui grup fabulos. Am înv\]at s\ ascult, altfel, datorit\
acestor muzicieni, muzica baroc\. S\ m\ educ în spiritul
unei altfel de rigori [i de nebunii, pasionale, în felul
lor de a redescoperi nu doar muzica [i intrumentele,
poate, ale secolelor al [aptesprezecelea [i al optsprezecelea,
ci [i un mod de a privi lumea. Ca pe o gr\din\ armonioas\.
Incredibil! Un soi de puritate, ast\zi, cînd totul este
impur, p\tat, degradat, descompus, mirositor. Cînd
moartea a încol]it, din toate p\r]ile, via]a. Cînd frica,
batjocura [i umilin]a au luat locul demnit\]ii, moralei.
Am f\cut cadou cd-ul cu Anotimpurile [i prietenilor
mei. Au devenit fani. Am primt, mai tîrziu, de la ei,
înregistr\ri noi, cele cu Cecilia Bartoli. O cîntare incredibil\
a unui Vivaldi care, a[a, te apropie de miracolul divinit\]ii.
De armonie în vremuri nearmonioase. De lumina pe
care, de prea multe ori, nu o mai observ\m. M\rturisesc
c\, nu [tiu de ce, nu am sim]it c\ îi voi putea asculta
pe viu. I-am ratat mereu pe ici, pe colo. Am primit, ca
pe o minune, noaptea de 6 spre 7 septembrie, de la
Ateneul Român. A[a mi-am f\cut intrarea la aceast\
edi]ie, cea de-a nou\sprezecea, a Festivalului “George
Enescu”. Cu „Il Giardino Armonico“. Le [tiam pe dinafar\
chipurile din tot felul de coper]i de discuri, interviuri.
Nu sînt specialist, nu fac o cronic\ muzical\. Vreau doar
s\ fac cumva ca prin cuvînt, prin aceast\ împ\rt\[ire a
unei emo]ii mari, s\ mai conduc pe cineva în acest paradis.
Nu am ascultat doar mari muzicieni, c\ut\tori ai unor
sonorit\]i r\t\cite, am privit ni[te arti[ti care interpretau
cu tot corpul partitura. Care, discret [i modest, te f\ceau
prizonierul unei transe inundat\ de bucurie. Ciudat! S-a
cîntat Il pianto di Maria... ca o terapie eliberatoare de
nimicnicie. De întuneric. De tr\dare. De la[itate.

Sînt [i anul acesta, ca întotdeauna de edi]ii în [ir,
mari nume de dirijori, de orchestre, de soli[ti într-un
program variat, inspirat, amplu. Saint Martin in the Fields
[i Murray Perahia au f\cut, de mult, primii, sold out
la Ateneu. Va veni, din nou, Christian Zacharias acum
cu Orchestra de camer\ din Lausanne. Din nou
Martha Argerich. Va cînta cu Royal Philarmonic Orchestra.
Pe care o va dirija [i Horia Andreescu, cu Joshua Bell
solist, cel care a acceptat acum doi s\ cînte în locul lui
Vengherov, accidentat la mîn\. El vine anul acesta ca
dirijor, a mai fost [i anul trecut invitat la Ateneu în aceast\
nou\ ipostaz\, [i dirijeaz\ Filarmonica noastr\ într-un
concert ce-i va avea ca soli[ti pe Alexandru Tomescu,
Horia Mihail [i R\zvan Suma. Dan Grigore cînt\ Schumann
sub bagheta lui Vladimir Ashkenazy cu Philarmonia
Orchestra. Elisabetha Leonskaya sus]ine un recital la
Ateneu, mult Chopin, o sonat\ pentru pian scris\ de
George Enescu în 1924. Nelson Freire cînt\ Bach,
vom asculta Orchestra Maggio Musicale Fiorentina, pe
Marin Cazacu, mult\ muzic\ contemporan\, vedem
baletul din Monte Carlo cu La Belle, muzica lui Ceaikovski
[i coregrafia lui Jean-Christophe Maillot. O mic\
parte din aceste evenimente au avut loc, cele mai
multe abia urmeaz\. Un marathon de aproape o lun\.
Un tur de for]\. Un mare privilegiu pentru noi to]i. Nu
[tiu cum este organizat, ce perfec]iuni sau imperfec]iuni
– sau [tiu una pentru c\ m-am lovit direct de ea, cînd
prietenii mei cu abonament m-au sunat dispera]i c\
am întîrziat seara, la Ateneu, pentru „simplul” motiv c\
pe biletele lor, pe toate, ora începerii, tip\rit\, este 22 în
loc de 22.30 – sînt doar un spectator pl\titor de bilete.
Ca întotdeauna.
Pentru mine, în maniera cea mai subiectiv\, edi]ia
aceasta st\ sub semnul întîlnirii cu „Il Giardino Armonico“.
Nu mi s-a p\rut deloc o întîmplare c\ scaunul de lîng\
mine a fost neocupat. Era al lui Virgil Ierunca. Pe care
l-am sim]it, cu parfumul ]ig\rilor de foi, lîng\ mine.
Dup\ miezul nop]ii, prin ploaie, m-am pierdut, într-o
lini[te pioas\, pe str\zile ude ale ora[ului meu. Am ajuns
acas\ [i mi-am pus primul meu cd cu ei, Anotimpurile
de Vivaldi, primit de la Virgil Ierunca în 1994. Am auzit,
ca atunci, [oaptele Monic\i: Mai tare! {i deschide
ferestrele!... pîn\ în zori, muzica s-a rev\rsat [i a cuprins
strada mea, ora[ul meu, sufletul meu, amintirile mele [i
s-a înal]at sus, sus, pîn\ acolo sus. Plînsul viorii... o dat\,
[i-nc\ o dat\, într-o gr\din\ a luminii.

Marina CONSTANTINESCU

Premiile
Galei Tân\rului Actor HOP 2009
Edi]ia din 2009 a Galei Tân\rului Actor HOP s-a încheiat în seara zilei de 5 septembrie. `n concurs „{i uite-a[a ne trezim într-o bun\ zi cu mii de câini ie[ind din mare” de Matei Visniec
Juriul final a fost format din Florin Fieroiu (coregraf), Ana Ioana Macaria (actri]\), Marius
Premiul pentru cea mai bun\ actri]\: Agnes Benedek, care a prezentat „Halta Ibusar”
Manole (actor), Vlad Massaci (regizor), Virginia Mirea (actri]\).
Sec]iunea grup:
Premiul „Maria Filotti”, acordat de c\tre Prin]ul {erban Cantacuzino, a fost câ[tigat de:
Premiul pentru cel mai bun spectacol: spectacolul MERGE dup\ „Autobahn” de Neil
Valentina Andreea Zaharia, care a prezentat în sec]iunea individual „Buna Vestire” din „Elogiul
LaBute cu: Ciprian Mistreanu [i Oana Porav-Hodade
mamei vitrege” de Mario Varga Llosa
Premiul Publicului
Premiul „Sic\ Alexandrescu“: (începând cu a V-a edi]ie), Premiul special al juriului: Eliza
Sec]iunea individual: Irina Ivan, cu spectacolul „B\rba]i [i vibratoare” de Clara Flores [i
}u]urman, care a interpretat în sec]iunea individual „Ispitele Sfantului Anton” dup\ Gustave
Flaubert
Antoaneta Zaharia
Sec]iunea grup: Cli[ee?!?, spectacol de pantomim\, dans [i film mut de Barbara Cri[an,
Sec]iunea individual:
cu: Dana Anghel, Simina Contra[, Ali Deac, Lorelei Ghazawi, Iulia Merca, Gabriel Sterian
Premiul „{tefan Iordache” pentru cel mai bun actor: Marian Adochi]ei, care a prezentat [i Ada {oaic\.
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Genera]ii diferite,
stiluri diferite
z Competi]ia tinerilor muzicieni z Personalit\]i ale muzicii
europene... z Crea]ii române[ti

D

Doina Rotaru

Octavian Nemescu
corzi de Sigismund Todu]\ – prezentat de Filarmonica
„Transilvania“ din Cluj, condus\ de Sascha Goetzel – un
artist autentic, pasionat `n descoperirea noului, apoi lucr\ri
semnate de {tefan Niculescu, de Tiberiu Olah, crea]ii
readuse `n actualitatea timpului nostru de ansamblul „Game“,
de asemenea „Responsorial III“ de Cornel }\ranu...
Crea]ii spectaculoase, captivante? M\ gândesc la „Ielele“
Doinei Rotaru, apoi la „Hosanna“, semnat\ de regretatul
Costin Cazaban, la „Athanor“ de Ana Maria Avram. Am
audiat lucr\ri ce ofer\ o judicioas\ propor]ionare a timpului,
cum este „Din sunetul pamântului...“ de Ulpiu Vlad sau
„Trileme“, semnat\ de regretatul Dan Voiculescu [i prezentat\
de ansamblul „Archaeus“, Concertul pentru saxofon [i
orchestr\ de C\lin Ioachimescu, prezentat de dinamicul
artist care este Daniel Kientzy, de asemenea Trio-ul Violetei
Dinescu. Cuceritoare solo-uri pentru flaut, „Dizzy Divinity“,
semnat\ de regretatul Hora]iu R\dulescu, [i „Aulodie“
de Eugen Wendel, au fost sus]inute de Ion Bogdan {tef\nescu.
Reapar `n actualitate tineri creatori afla]i la `nceput de drum.
M\ gândesc la Diana Rotaru, de asemenea la Mihai
M\niceanu; una dintre distinc]iile secundare ale actualei
edi]ii a concursului de compozi]ie a fost conferit\ tân\rului
compozitor Cristian Lolea, un talent imaginativ ce dispune,
deja, de `mpliniri importante, cu totul promi]\toare.
Pe de alt\ parte, salutar\ `mi apare interpretarea `n
adev\r creatoare a datelor melosului bizantin; ... `n cazul
maestrului Theodor Grigoriu; m\ refer la Concertul pentru
vioar\, admirabil prezentat de Sherban Lupu, sau – mai
aproape de sursele bizantine – la mai tân\rul Nicolae
Teodoreanu. Am audiat lucr\ri semnate de creatori ce
apar]in spa]iului spiritual franco-român, anume Costin
Miereanu, Horia {urianu, regretatul Mihai Mitrea Celarianu...
Sunt doar câ]iva dintre compozitorii care configureaz\,
la noi, acest spectru larg de valori, de atitudini componistice.
Este un spa]iu care, pe drept, `[i g\se[te loc `n marele concert
al spiritualit\]ii europene, atât de proprie personalit\]ii
enesciene.

Dumitru AVAKIAN
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mai înalt al performan]ei instrumentale [i vocale. Iar aceasta
atât `n cazul evenimentelor proprii spa]iilor tradi]ionale de
muzic\, dar [i a acelora petrecute – s\ zicem – ad hoc,
evenimente ce s-ar cuveni a se petrece `ntr-un spa]iu deschis,
eventual stradal, accesibil marelui public.
La nivelul colectivit\]ilor restrânse se poate vorbi chiar
de o solidaritate a muzicienilor performeri cu muzicienii
creatori. Mul]i dintre compozitori conduc grupuri instrumentale
camerale – cum se spune astazi – „de geometrie variabil\“,
forma]ii instrumentale `n programele c\rora, alaturi de
lucr\rile colegilor, sunt promovate propriile crea]ii. C\ci
`n programele marilor colective simfonice bucure[tene,
ale celor din diferitele centre culturale ale ]\rii, cu greu po]i
patrunde. Iar selec]iile sunt aleatoare. Rareori ]in cont de
argumentele calit\]ii, ale originalit\]ii, ale naturii mesajului.
Creatori ai trecutului nu prea `ndep\rtat sunt uita]i sau
beneficiaz\ de o prezen]\ formal\ `n programele stagiunilor
de concerte ale colectivelor simfonice. Ne aducem aminte
de Myriam Marbe, de Aurel Stroe, de {tefan Niculescu,
Tiberiu Olah, de Anatol Vieru, de Dan Constantinescu...
cu prilejul unora sau a altora dintre edi]iile festivaliere. Iar
crea]iile lui Mihail Jora, Constantin Silvestri, Dinu Lipatti,
Paul Constantinescu, Mar]ian Negrea, Sigismund Todu]\,
Theodor Grigoriu, de asemenea ale lui Mihai Moldovan,
Liviu Glodeanu, Mihai Mitrea-Celarianu... le `ntâlnim [i
mai rar.
Zilele trecute, la Bucure[ti, concertele de muzic\
româneasc\ ale Festivalului au f\cut restituiri importante.
Active s-au dovedit a fi forma]iile conduse de câ]iva dintre
compozitorii care au preluat conducerea artistic\ [i ini]iativa
structur\rii programelor de concert. M\ refer la forma]ia
„Archaeus“, condus\ de compozitorul Liviu D\nceanu, la
ansamblul „Profil“, condus de Dan Dediu, la ansamblul
„Hyperion“, condus de Iancu Dumitrescu, la ansamblul
„Traiect“, condus de Sorin Lerescu, ansamblul „Devotio
moderna“, condus de Carmen Cârneci, ansamblul „Pro
Contemporania“, condus de Irinel Anghel... Lor li se al\tur\
forma]iile Trio „Contraste“, o admirabil\ forma]ie de soli[ti
concerti[ti, forma]ia de instrumente de percu]ie „Game“,
condus\ de Alexandru Matei, Corul de camer\ „Preludiu“,
condus de dirijorul Voicu En\chescu, corala cameral\ „I.C.
Danielescu“, condus\ de Valentin Gruescu...
Afost un veritabil serial de concerte camerale [i simfonice;
a fost g\zduit s\pt\mâna trecut\, la Ateneul Român, `n
cadrul primului mare moment al actualei edi]ii a Festivalului
enescian. Genera]ii diferite. Stiluri diferite. Proces creator
individualizat, de la un compozitor la cel\lalt. Muzic\ de
larg\ adresare; ...sau muzic\ ce pune `ntreb\ri, ce propune
teme de medita]ie. Improviza]ie mai mult sau mai pu]in
liber\; rigurozitate `n construc]ie, formule instrumentale
distincte, de la tradi]ionalul cvartet de coarde la orchestra
simfonic\ mare, de la sursele sonore cunoscute la
muzica asistat\ de calculator...
Am audiat muzica ce dep\[e[te grani]ele timpurilor.
M\ refer la Sonata a 3-a pentru pian de Aurel Stroe, prezentat\
de pianistul Sorin Petrescu, la piesa „Spectacol pentru o
clip\“ de Octavian Nemescu – prezentat de ansamblul
„Traiect“, condus de Tiberiu Soare, la lied-urile maestrului
Pascal Bentoiu – prezentate de duo-ul voce-pian Bianca
[i Remus Manoleanu, la cvartetele de coarde scrise cu
decenii `n urm\ de Lucian Me]ianu, de regretatul Liviu
Glodeanu, prezentate de cvartetul „Florilegium“.
Am audiat cu v\dit interes lucr\rile mai noi semnate
de Fred Popovici, de Maia Ciobanu, de Liana Alexandra
sau de Vasile Timi[; ...de asemenea cunoscutele „Scoar]e“
de Mihai Moldovan, Concertul pentru clavecin [i ansamblu
de Myriam Marbe – prezentate de Filarmonica „Moldova“
din Ia[i, condus\ de Christina Drexel, Concertul pentru
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ebutul acestei sapt\mâni muzicale a Festivalului
enescian a fost marcat de concertul de gal\ al
celor trei sec]iuni ale Concursului interna]ional.
Tinere]e ce urmeaz\ calea unei pre]ioase maturiz\ri,
considerabil\ experien]\ manifest\ `n plan
profesional [i uman, un artist ce dezvolt\ un
fond interior consistent, un impresionant talent
al zicerii muzicale, un captivant virtuoz al
claviaturii, un muzician ce comunic\ eficient cu orchestra,
cu dirijorul... Acesta este pianistul Amir Tibenikhin din
Kazakhstan, cel care la 32 de ani cucere[te laurii
marelui premiu al Concursului „George Enescu“, sec]ia
pian. Zilele trecute, la Ateneul Român, `n compania Orchestrei
Filarmonice „Transilvania“ din Cluj, a dirijorului Florin
Totan, Amir Tibenikhin ne-a prezentat cel de-al treilea
Concert `n re minor de Serghei Rachmaninov, un veritabil
cumul al virtuozit\]ilor pianistice; este lucrarea cu care
Rachmaninov `nsu[i a cucerit continentul nord-american
cu aproape un secol `n urm\. Aici, acum, Amir ne-a cucerit
pe noi. A studiat la [coli `nalte, la Moscova cu marele pianist
Mikhail Voskresensky, la Hanovra cu celebrul pedagog
Heinz Kammerling. Buna educa]ie a rodit pe terenul
unui talent important! Dispune de o generozitate a cântului
ce hr\ne[te `n mod inteligent spiritualitatea de natur\ slav\
a muzicii compozitorului rus. Laurii premiului `i deschid
perspectivele unei cariere mai mult decât promi]\toare!
La concursul de vioar\, premiul cel mare a revenit
polonezului Jaroslaw Nadrzycki, de 25 de ani, absolvent
la Royal Academy of Music, la Londra, al Universit\]ii
„Mozarteum“ de la Salzburg. ~n compania aceluia[i colectiv
simfonic, a unui dirijor ce dispune de o greu egalabil\
experien]\ cum este Ilarion Ionescu-Gala]i, tân\rul violonist
a prezentat Concertul `n re minor de Jan Sibelius; nu dispune
`nc\ de datele unei sus]ineri ample; ...dar de]ine o pregnan]\
a cântului sus]inut de siguran]a tr\s\turii de arcu[; m\ refer
la finalul concertului, de]ine o maleabilitate a tonului
violonistic ce sensibilizeaz\ volutele cantilenei p\r]ii
secunde. Concuren]i din China, Qian Shen-Ying [i Lam
Lan Chee, sunt câ[tig\torii concursului de compozi]ie,
de muzic\ de camer\ [i muzic\ simfonic\. Competi]ia a
g\zduit un numar record de 184 de lucrari! Unele dintre
acestea – cometariile apar]in membrilor juriului –
dispun de un me[te[ug ferm stapânit, dezvolt\ o comunicare
muzical\ captivant\. Dar aproape toate sunt lipsite de datele
certe ale originalit\]ii, aspect care certific\ valoarea operei
de art\. ~n concert `ns\, cum este instituit, a fost prezentat\
lucrarea câ[tigatoare a edi]iei precedente; „Sound of
Meditation“ de Hu Xiao-ou este o lucrare dispropor]ionat
de extins\; denot\ caren]e ale imagina]iei, denot\ – `mi
permit a o spune – un me[te[ug componistic precar.
Originalitatea, talentul nu se `nva]\ nici la [colile cele `nalte!
Harnici, perseveren]i, unii dintre ace[tia sunt talenta]i;
concure]ii de origine asiatic\ `[i `nsu[esc treptat datele
spiritualit\]ii de sorginte european\; câ[tig\ treptat pia]a
noastr\ muzical\. Globalizarea se manifest\ [i `n acest
domeniu. Pe de alt\ parte, nu po]i s\ nu observi c\ la nivelul
primelor trei locuri, la toate cele trei sec]ii ale Concursului,
tinerii muzicieni români lipsesc cu des\vâr[ire. Iar
[coala româneasc\ de pian, de vioar\, chiar cea de compozie,
str\lucesc prin absen]\. Este, oare, o `ntâmplare a momentului
sau o situa]ie care trebuie s\ ne pun\ pe gânduri, s\ ne
`ndemne la ac]iune?
S\ o recunoa[tem, serile de muzic\ româneasc\ pe care
le g\zduie[te actuala formul\ a Festivalului enescian se
dovedesc a fi revelatoare în ce prive[te poten]a artistic\ a
multora dintre creatorii no[tri; cei de azi, cei de ieri.
Nu exagerez când consider c\ avem de-a face cu un
veritabil tezaur de valori ce ni se dezv\luie la nivelul cel
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"P

e m\sur\ ce "actele" sale se deruleaz\, realizezi c\ filmul
se poate termina în atâtea feluri diferite nu pentru c\
acest lucru este doar posibil, ci pentru c\ acest lucru nu
mai conteaz\, ci doar acest hic et nunc dramatic."

Romancierul [i actorul
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leuth este un film minimalist, departe îns\
de accep]ia dat\ minimalismului cu privire
la noul val românesc. Prezen]a lui Harold
Pinter ca scenarist poate da una din cheile
filmului pentru cel care este familiarizat cu
teatrul s\u absurd de o factur\ cu totul special\.
Filmul este turnat dup\ piesa lui Anthony
Shaffer, cu Jude Law [i Michael Caine, singurii
actori pe scen\. [i aici urmeaz\ partea interesant\, filmul
este un remake dac\ se poate spune a[a, în 1972, regizorul
Joseph L. Mankiewicz a realizat o ecranizare a piesei
lui Shaffer, numai c\ atunci Shaffer semna foarte
firesc [i scenariul. Iar filmul îl avea în distribu]ie pe
Lawrence Olivier în rolul lui Andrew Wyke, un romancier
bogat pe cale de a divor]a de so]ia sa, Maggie, iar acela[i
Michael Caine joac\ rolul lui Milo Tindle, rol jucat
acum de Jude Law. Filmul are o singur\ loca]ie, casa lui
Andrew Wyke, cu compartimentele sale Star Trek,
asemeni celor ale unei nave spa]iale, cu un decor minimalist
care i-ar fi pl\cut unui Le Corbusier, cu o cameristic\
postmodern\ de video-instala]ie, cu o mul]ime de gadgeturi,
spoturi, u[i glisante [i spa]iu liber în a c\rui atmosfer\
plute[te ca într-un acvariu lumina spectral\, sideral\,
redirec]ionat\ ca într-un spectacol de balet asupra
personajului, creând un halou în jurul lui sau proiectândul într-un univers alternativ. Casa devine un personaj în
sine, ea reprezint\ [i scena de teatru pe care se desf\[oar\
confruntarea dintre Milo (Jude Law), amantul so]iei
lui Andrew (Michael Caine) [i acesta, un joc de-a [oarecele
[i pisica, între imagina]ia nu tocmai s\n\toas\ (dar
cine solicit\ a[a ceva?) a unui scriitor de romane poli]iste
[i cea a unui tân\r deloc inocent, alunecos prin îns\[i
natura meseriei. R\zbat la Jude Law ecouri din Closer
al lui Mike Nickols. De fapt, avem filmat\ o excelent\
pies\ de teatru, câteva gros planuri sunt minunate, precum
[i plimb\rile prin apartament dintr-o camer\ în alta
sau cele cu liftul. Fiecare dintre persoanje preia pe
rând controlul asupra situa]iei [i-l pierde apoi în favoarea
celuilalt. Invitându-l la el acas\, Andrew a preg\tit un
întreg scenariu de descalificare a amantului care-i
pune coarne cu o satisfac]ie abia disimulat\. Totul porne[te
cu invita]ia so]ului adresat\ amantului de a fura bijuteriile
so]iei, el urmând s\ ob]in\ prima de asigurare [i garan]ia
c\ având bani de cheltuial\, so]ia nu va mai dori s\ se
întoarc\ la el. Spectacolul începe când acesta este convins
s\ accepte scenariul pe care Andrew i-l propune, dar
unde nu b\nuie[lte ce va fi în actul imediat urm\tor.
Iar versatilul scriitor îi ofer\ un rol pe cinste în care

umilirea adversarului joac\ un rol capital. Dar piesa
nu se sfâr[e[te aici, pentru c\ Milo preia controlul revenind
atât ca actor în pielea de împrumut a detectivului
Eddie Block, cu un accent cockney irezistibil, Milo joac\
perfect rolul detectivului conducând ancheta pân\ în
momentul climactic al „uciderii” lui Milo. Acolo identitatea
sa este revelat\ [i de sub masc\ apare actorul, iar
duelul continu\ pe palierul umilirii so]ului încornorat.
Registrul cromatic-afectiv se schimb\ [i el, scena geloziei
punctat\ de lumina verde se transform\ aici într-un
joc homoerotic condus cu fine]e beneficiind de o spectral\
lumin\ ro[ie de cabaret sau de bordel. Nici mai mult nici
mai pu]in, scriitorul îi propune actorului s\ devin\ asemeni
unuia dintre personajele sale, s\ ocupe o camer\ în
apartamentul s\u [i s\ r\mân\ al\turi de el pentru
totodeauna. Nici a[a lucrurile nu se fixeaz\, emo]iile
sunt la rândul lor m\[ti, ambii le folosesc îns\ atât de
credibil încât atunci când ele cad pentru a fi înlocuite de
altele se creeaz\ un sentiment de incertitudine vecin
cu schizofrenia, iar identitatea fiec\ruia devine nu numai
provizorie, ci [i un spa]iu vid care poate fi umplut aproape
cu orice. Crima care are locul ei în toat\ aceast\ înscenare
iscusit\ urm\rit\ parc\ de ochiul distant al unui magister
ludi, al unui trickster, se dovede[te un simulacru, ultimul
glon] tras de so]ul încornorat era unul „orb”, dar Milo
le[in\ ca o doamn\ sensibil\ din alt secol. Presta]ia sa
moale este înregistrat\ [i trimis\ lui Maggie ca [i aceasta
s\ constate lipsa de probitate viril\ a tân\rului amant.
Când acesta reia partida îl va obliga pe Andrew s\ poarte
bijuteriile so]iei, devirilizare simbolic\ [i compensatorie.
Ca [i în piesele lui Harold Pinter, personajele pierd

referin]ele sociale, scena pe care evolueaz\ se desprinde
de orice contingen]\, devine una „metafizic\”. Cât de
bine rimeaz\ acest univers cu cel dramatic al lui
Harold Pinter din Caretaker (1960) sau Homecoming
(1965)! Îns\ piesa lui Pinter care se apropie cel mai mult
de cea a lui Shaffer este Betrayal (1978) unde totul se
deruleaz\ invers ca [i în filmul lui Gaspar Noé, Irréversible
(2002). Histrionismul alunec\ spre patologie [i invers,
încât nu mai este clar cine controleaz\ pe cine, cine este
st\pânul jocului, cine îl tr\ie[te cu pasiune, cine îl tr\ie[te
cu teroare. Rolurile sunt inter[anjabile, victima devine
c\l\u [i invers, urmând aproape acela[i traseu al „înscen\rii”.
Pe m\sur\ ce „actele” sale se deruleaz\, realizezi c\
filmul se poate termina în atâtea feluri diferite nu pentru
c\ acest lucru este doar posibil, ci pentru c\ acest
lucru nu mai conteaz\, ci doar acest hic et nunc dramatic.
Într-un fel postmodern, substan]a romanelor lui Andrew
este încununat\ vodevilesc. Simulacrele iau locul încetul
cu încetul realit\]ii, pl\cerea de a juca creeaz\ un soi
de senzualitate stranie, rece, improviza]ia se îmbin\
genial cu scenariul gata fabricat. Finalul care aparent
pune punct acestei confuzii a rolurilor nu are nimic
dintr-un sfâr[it real, moartea este doar un alt act al piesei.
Niciodat\ ultimul. 

Sleuth (2006). Regia: Kenneth Branagh. Cu: Jude
Law, Michael Caine. Gen: Mister, Thriller. Durata: 86
minute. Produs de: Timnick Films. Distribuitorul
interna]ional: Long Shong Entertainment Multimedia
Company.
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ac\ n-a venit chiar Apocalipsa cu un an întîrziere –
Apocalipsa aceea croit\ pe m\sura proorocirilor [i
angoaselor folclorice –, atunci ceva, ceva tot a venit.
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Apocalipsa
n-a mai avut
loc?
cu America. Tragedia din 11 septembrie 2001, a c\rei
coloratur\ apocaliptic\ nu poate fi contestat\, a fost
posibil\ nu din pricina unor disfunc]ii de ap\rare sau din
aceea a caren]elor informative, ci din pricina unei
grave incoeren]e simbolice. America mileniului patru,
dac\ e s\ o judec\m comparativ, de[i din punct de vedere
al civiliza]iei, al nivelului [tiin]ific [i tehnologic este
promotorul postmodernit\]ii [i poligonul de încercare al
postistoriei, din punct de vedere al mentalit\]ii [i al
capacit\]ii de în]elegere [i de evaluare este captiv\ înc\
în modernitate [i în historism. Considerînd, asemenea
tuturor fic]ionarilor istorici[ti, c\ formele [i comportamentele
istorice sunt perisabile [i c\ ele se dizloc\ [i dispar pe
vectorul diacroniei, americanii s-au preg\titi intens pentru
a r\spunde provoc\rilor din propriul lor timp, r\mînînd
complet descoperi]i în fa]a timpilor socoti]i simpli produ[i
ai imagina]iei retroactive, cum ar fi, de pild\, Evul Mediu.
Dar cum [i în corpul social, ca [i în natur\, nimic nu se
pierde, ci totul se vede în func]ie de interese, acest Ev
Mediu, de[i strict contemporan, adic\ manifest în sincronie,
a fost sc\pat din vedere sau chiar ignorat cu totul. Întîlnirea
Americii din era spa]ial\ cu Islamul nomad [i r\zboinic,
unidirec]ional [i impregnat fiziologic de existen]a unui
Dumnezeu exclusiv [i exclusivist, nu este o ciocnire între
confesiuni sau între civiliza]ii, ci, pur [i simplu, o întîlnire
între timpii afla]i exact la extremele acelei istorii feti[izate
de c\tre moderni[tii schizoizi: între Evul Mediu (s\ nu
uit\m c\ Islamul se g\se[te calendaristic în sec. al
XIV-lea) [i postmodernitate. C\ lucrurile stau chiar
a[a la nivel de reprezent\ri, de moral\, de proiec]ii simbolice
[i de instrumentar, nici nu mai trebuie dovedit: în timp
ce americanii [i europenii î[i pun insurmontabile probleme
juridice, adica de drept [i de drepturile omului, [i construiesc
totul înl\untrul unei democra]ii edenice [i a unei meticuloase
diploma]ii a principiilor, adversarii lor din perioada
invaziilor î[i lapideaz\ adversarii sau îi înjunghie ca pe

Eugeniu Bar\u, Buricul pamântului
porci, fixîndu-le capul, cu c\lcîiul, la p\mînt, iar fiul
lui Bin Laden le poveste[te ziari[tilor, acum, în mileniul
nostru trei, c\ t\ticul s\u, care nu are din lumea noastr\
imediat\ decît dolarii, kala[nikovul, aparatul de dializ\
[i avioanele, nu va fi prins niciodat\ pentru c\, o dat\
ie[it în natur\, el devine invizibil. Ceea ce, pîn\ la
urm\, pare s\ fie chiar adev\rat.
Or fi acestea semnele Apocalipsei sau chiar începutul
ei promi]\tor, greu de spus! Ceea ce se poate doar aproxima,
cu destul\ exactitate, este faptul c\ frica, nelini[tea [i
nesiguran]a, în general, dar [i teama [i suspiciunea în
fa]a celuilalt, nu ne vor p\r\si mult\ vreme de acum
încolo. {i asta ar cam sem\na a scenariu apocaliptic. Dar
o fi avut sau n-o fi avut dreptate Gheorghe Iova? Tare
mi-e team\, îns\, c\ atunci cînd se pune problema unei
catastrofe, [i cu atît mai mult a uneia la dimensiunile
întregii umanit\]i, capacitatea noastr\ de a o rata este
extrem de fragil\. {i de aici vine [i întreaga noastr\ triste]e
de a nu afla niciodat\ dac\ Apocalipsa a avut sau n-a mai
avut loc.

Pavel {U{AR|
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ecolul XXI a debutat, cu aproape zece ani
în urm\, am\gitor [i, oarecum, fraudulos.
Toate predic]iile milenariste, legate strict de
venirea lui 2000, legate înc\ de pe vremurile
în care acest reper nu dep\[ea inconsisten]a
unei abstrac]iuni, au fost tacit amînate, iar
constatarea unanim\ c\ Apocalipsa n-a mai
avut loc a desc\rcat în cea mai cenu[ie banalitate tot ceea
ce, în subtextul a[tept\rilor noastre, promitea a fi cea mai
teribil\ voluptate n\scut\ din dezastre, atrocit\]i [i carnagii.
Nici conflictele endemice, nici cutremurele devastatoare,
nici uraganele, nici seceta cronic\ [i nici m\car aspira]ia
infec]iei HIV de a deveni epidemie nu au reu[it s\ fac\
saltul de la senza]ionalul de tabloid la semnificantul
cosmic, r\mînînd, pe mai departe, simple fatalit\]i jurnaliere
ale întîlnirii omului cu stihia naturii, cu fiara social\ [i
cu bestia l\untric\. Dac\ e s\-l cred pe prietenul meu
Gheorghe Iova, [i n-am nici un motiv s\ nu o fac
pentru c\ profunzimea observa]iilor sale [i pregnan]a
formul\rilor con]in în sine toate argumentele posibile,
Apocalipsa nu avea cum s\ se produc\ în anul 2000 pentru
bunul motiv c\ ea a fost ratat\ la 1900. {i uite a[a, f\r\
Apocalips\ [i f\r\ t\ria senza]iilor colaterale, am p\[it
ferm în mileniul trei, avînd înc\ pe cerul gurii aburul
de n\cl\ial\ [i gustul cîl]os al mileniului doi.
Asta, doar dac\ ne raport\m comod [i previzibil la
anul fatidic 2000, pentru c\, dac\ lu\m în calcul, a[a cum
se cuvine logic [i calendaristic, anul 2001 ca început al
noului mileniu, atunci lucrurile se mai schimb\ ni]el.
Dac\ n-a venit chiar Apocalipsa cu un an întîrziere –
Apocalipsa aceea croit\ pe m\sura proorocirilor [i
angoaselor folclorice –, atunci ceva, ceva tot a venit. O
drastic\ sanc]iune cu aer apocaliptic tot a avut loc. Istoria
[i derivatul ei birocratic, historismul, au fost devastate
realmente, [i asta pentru mult\ vreme de acum încolo.
Iar acest proces a început, a[a cum era inevitabil, chiar
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Andrei C\dere, Cosmogonie

Georgeta N\p\ru[, Compozi]ie
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âte pagini mai am de tr\it, doctore?“, întreab\
Julian Barnes într-una din fanteziile sale
despre moarte, în ultima sa carte, Nimicul de
temut, eseu care va ap\rea în curând la Editura
Nemira, în Colec]ia Babel, tradus\ des\vâr[it
de Mihai Moroiu. Selectat\ ca una dintre cele
mai bune c\r]i ale anului 2008 de New York
Times, volumul este cotat de critica literar\ drept un
eveniment literar incontestabil, iar autorul lui, celebru
pentru romane ca Papagalul lui Flaubert, O istorie a
lumii în 10 capitole [i sau Arthur&George, este considerat
un clasic în via]\.
Dac\ „totul trebuie înv\]at, de la scris la murit”
(Flaubert), Barnes cerceteaz\ moartea, „Nimicul“, în
acela[i fel unic în care a cunoscut [i via]a: prin scris,
cu o „disperare aristocrat\“ (Tim Adams) în contrapunct
cu ironia care l-a f\cut celebru, acea „camer\ în infraro[u
pentru imagini luate în întuneric“.
„Nu cred în Dumnezeu, dar îi simt lipsa.“ – declara]ie
pe cât de cople[itoare, pe atât de siropoas\ din perspectiva
altora, de pild\ în viziunea fratelui filosof al autorului,
Jonathan, specialist în Aristotel. Barnes e un ateu-estet
devenit agnostic, un artist c\ruia scrisul despre moarte
nu îi alin\ temerile, dar nici nu i le înte]e[te. M\rturisindu[i amatorismul, el încearc\ s\ studieze „sim]ul mor]ii“
pe teritoriile filosofiei, teologiei [i biologiei, dar [i
aplecându-se asupra propriilor experien]e legate de
moartea p\rin]ilor, bunicilor, ca [i de moartea „rudelor“
sale spirituale (Flaubert, Renard, Larkin [i atâ]ia al]i
„nemuritori“), pe care [i le adjudec\ astfel, aproape în
detrimentul celor de sânge, cu o „sinceritate insuportabil\“.
Sim]ul mor]ii, consider\ Barnes, e ca [i sim]ul umorului.
Îl ai sau nu. {i în func]ie de el în]elegi via]a într-un
chip mai mult sau mai pu]in nimerit.
Azi, când eul e o iluzie demonstrat\ [tiin]ific, când
„singurul instrument pentru în]elegerea creierului e
creierul însu[i“, când fabricile de vise s-au n\ruit
(„comunismul sovietic, Hollyoodul [i religia organizat\“),
când „religia artei“ î[i pierde [i ea treptat speran]a la
un paradis, singurul lucru sigur este moartea. De aceea
Barnes o contempl\ cu team\ [i nelini[te, deconstruind
toate consol\rile tradi]ionale, dincolo chiar de „fr\mântarea
feti[ist\“ proprie meseriei de scriitor. R\mânem îns\
pe marginea abisului zâmbind, pentru c\ tocmai am
citit una dintre anecdotele barnesiene, în care sim]ul
umorului îl învinge pe cel al mor]ii. În fapt, lectura
acestei medita]ii asupra sfâr[itului se transform\
într-o întoarcere c\tre via]\, c\tre memorie ca identitate:
„ceea ce î]i aminte[ti define[te exact cine e[ti“. Scriitorul,
artistul în general, are menirea de a risipi cea]a din
calea privirii, chiar dac\, în cele din urm\, „moartea
nu este un artist“ (Jules Renard).
La începutul c\r]ii o not\ a editorului englez ne
avertizeaz\ c\ eseul lui Julian Barnes nu este o oper\
de fic]iune, fiind bazat pe fapte reale. Portretele p\rin]ilor,
ale fratelui s\u, ale prietenilor s\i (desemna]i prin
ini]iale) sunt descrise cu aceea[i m\iestrie savuroas\
ca personajele din Triste]i de l\mâie. So]ia lui, agentul
literar Pat Kavanagh, este doar discret amintit\,
poate tocmai pentru c\ s-a stins chiar în anul în care
Barnes publica Nimicul de temut. Ei îi este dedicat
eseul, ca [i toate celelalte volume ale scriitorului. Iar
constan]a dedica]iei ascunde o poveste, aceea dintre
Pat [i Jules, dincolo de literatur\, dar prezent\ în scrisul
lui, fie [i numai printr-un simplu rând: „Î[i iubea so]ia
[i se temea de moarte“, scrie Barnes într-un posibil
portret al s\u.
Un scriitor poate fi condamnat pentru c\ [i-a „scris“
rudele? C\ nu le-a ajustat, c\ nu a fost blând cu ele?
Cititorul din mine refuz\ o astfel de reac]ie, dar se pare
c\, uneori, pentru o familie, s\ aib\ în sânul ei un scriitor
poate fi considerat un neajuns [i o publicitate nedorit\.
Fic]iunea este ast\zi atât de generoas\ în grani]ele ei
încât realul, biografia [i-au pierdut întâietatea în a spune
adev\rul. „Literatura“, spune Barnes, „se folose[te
de minciuni ca s\ spun\ adev\rul [i de adev\r ca s\
spun\ minciuni.“ În Nimicul de temut, pozi]ia autorului
este limpede: „Apropo, aici nu e vorba de «autobiografia»
mea. {i nici nu sunt «în c\utarea p\rin]ilor mei».“ {i
cu toate acestea, la finalul lecturii, ai senza]ia aceea
din fa]a tabloului lui Magritte cu pipa. Î]i spui doar
atât: „Aceasta nu este o autobiografie.“
Apoi exista un obiect care, toat\ copil\ria, mi s-a
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Nimicul de temut
p\rut pe cât de dezirabil, pe atât de exotic: o pern\
rotund\ [i grea, din piele. Cine din Acton se mai putea
l\uda cu o pern\ indian\ din piele?! Obi[nuiam s\mi iau avânt [i s\ plonjez în fug\ pe ea; mai târziu,
când ne-am mutat din mahala în suburbie [i nu mai
puteam comite gesturi copil\re[ti, m\ pr\bu[eam pe
ea cu toat\ greutatea trupului meu de adolescent,
într-un soi de afec]iune agresiv\. Aerul ie[ea violent
pe la cus\turi, amintind vag de vânturi umane. În
cele din urm\, a început s\ cedeze sub brutalit\]ile mele
[i atunci am f\cut genul de descoperire mult savurat\
de psihanali[ti. Obiectul adus de Rickie Barnes de la
Allahabad sau Madras nu era, desigur, o pern\ plin\,
gras\, ci mai degrab\ o fa]\ de pern\ din piele decorat\
pe care el – din nou Pip – [i so]ia lui au fost nevoi]i
s\ o împ\ieze.
A[a c\ au burdu[it-o cu scrisorile lor din perioada
de prietenie [i din primii ani de mariaj. Eram un
adolescent idealist, care, confruntat cu realit\]ile vie]ii,
c\dea u[or în cinism; [i a[a s-a întâmplat [i atunci.
Cum au putut ei s\-[i ia scrisorile de amor (p\strate,
desigur, în teancuri legate cu fund\), s\ le rup\ în
buc\]ele [i apoi s\ se uite cum se l\f\ie to]i pe ele, cu
fundurile lor grase? Spunând „ei“, m\ gândeam, desigur,
în special la mama, c\ci acest gen de reciclare practic\
se potrivea mai degrab\ cu ideea pe care o aveam despre
ea, spre deosebire de tata, cu firea lui mai sentimental\.
Oare cum trebuia s\-mi imaginez momentul hot\rârii
[i scena care îi urmase? Rupseser\ scrisorile împreun\,
ori numai ea, în vreme ce el era la [coal\? Se certaser\
sau fuseser\ de acord unul cu cel\lalt? Privise careva
întâmplarea cu vreun resentiment, în secret? {i,
chiar presupunând c\ fuseser\ de acord, oare cum se
porniser\ la treab\? Întreb\ri obsedante, din categoria
dilemelor. Oare e[ti mai dispus s\-]i distrugi propriile
declara]ii de dragoste, ori pe cele primite?
De atunci, m\ l\sam blând pe pern\, dac\ era cineva
de fa]\; singur, îns\, m\ aruncam cu toat\ greutatea,
astfel încât valul de aer s\ scoat\ la vedere câte un
fragment de hârtie albastr\ de coresponden]\, cu caligrafia
juvenil\ a unuia dintre p\rin]ii mei. Dac\ acum a[ scrie
un roman, ar fi chiar momentul în care a[ descoperi
secretul de familie – dar nimeni nu va afla c\ acest
copil nu este al t\u, sau acum nimeni nu va mai g\si
cu]itul, sau mi-am dorit mereu ca J. s\ fi fost fat\ –
iar via]a mea s-ar schimba pe vecie. (În realitate, mama
[i-a dorit cu adev\rat s\ fiu fat\ [i-mi preg\tise numele
de Josephine, prin urmare n-ar fi fost nici un secret.)
Sau – pe de alt\ parte – a[ fi putut descoperi doar
cele mai alese cuvinte pe care inimile lor le consideraser\
potrivite, cea mai afectuoas\ expresie a devotamentului
[i a adev\rului. {i nici o urm\ de mister.
Dar a sosit [i ziua în care perna cea obosit\ a fost
aruncat\ [i, în loc s\ fie pus\ la gunoi, a fost dus\ în
fundul gr\dinii, unde s-a îngreunat [i mai mult în ploaie
[i s-a decolorat iremediabil. Uneori îi mai tr\geam câte
un [ut, iar de sub vârful ghetei tot mai ]â[neau buc\]ele
de hârtie albastr\, pe care cerneala se scursese, ceea ce
f\cea [i mai pu]in probabil\ divulgarea vreunor secrete.
Iar eu o loveam ca un romantic descurajat. Oare a[a se
întâmpl\ cu toate?
*
Treizeci [i cinci de ani mai târziu, aveam în fa]\
ultimele r\m\[i]e din via]a p\rin]ilor mei. Fratele meu
[i cu mine ne-am ales, fiecare, câteva lucruri; la fel
[i nepoatele; apoi a ap\rut negustorul de vechituri. Un

tip cuviincios, priceput, care vorbea cu toate lucrurile
ce îi treceau prin mân\. Presupun c\ obiceiul lui începuse
ca un tertip de preg\tire blând\ a clientului pentru
viitoarea sa dezam\gire, dar treptat se transformase
într-un soi de dialog cu obiectul contemplat, con[tient
c\ achizi]ia, care urma s\ ocupe un loc oarecare la el
în magazin, se afla pentru ultima oar\ aici – obiect care
îl înso]ise de-a lungul vie]ii pe cel care [i-l dorise [i
îl alesese cândva, îl lustruise, [tersese de praf, reparase,
iubise. Prin urmare c\uta un cuvânt de laud\, de câte
ori se ivea prilejul: „Frumos – f\r\ valoare, dar frumos“;
sau „sticl\ turnat\, din epoca victorian\ – mai greu
de g\sit de o vreme – f\r\ valoare, dar mai greu de
g\sit de la o vreme.“ Politicos pân\ la pedanterie cu
lucrurile r\mase f\r\ st\pân, evita s\ le critice sau
s\-[i arate aversiunea, preferând fie regretul, fie speran]a
amânat\ pe termen îndelungat. Ni[te pahare Melba de
prin anii 1920 (oribile, dup\ p\rerea mea): „Acum zece
ani, erau foarte la mod\, acum nu [i le mai dore[te
nimeni.“ Jardiniera clasic\, în p\tr\]ele alb cu verde,
de la Heal’s: „Pentru asta trebuie s\ mai a[tept\m
patruzeci de ani.“
A luat marfa vandabil\ [i a plecat l\sând în urm\
câteva bancnote de cincizeci de lire. Apoi am f\cut
câteva drumuri la centrul local de reciclare, cu portbagajul
plin. Fiind fiul mamei mele, cump\rasem mai mul]i
saci din plastic verde, gros, în vederea transportului.
L-am c\rat pe cel dintâi la marginea containerului mare,
galben, [i mi-am dat seama – mai mult ca oricând
fiul mamei mele – c\ erau prea folositori ca s\-i arunc.
Astfel, în loc s\ las r\m\[i]ele vie]ii p\rin]ilor mei bine
ambalate, ad\postite de indiscre]ie, am v\rsat tot ce nu
luase negustorul de vechituri [i am p\strat sacii.
(A[a s\-[i fi dorit mama s\ se desf\[oare lucrurile?)
Unul dintre ultimele obiecte era un clopot de vac\
tembel, cump\rat de tata la Champéry, în excursia
din care fratele meu relatase despre sandvi[ul cu [unc\
cel decep]ionant, care acum d\ng\nea rostogolinduse pe fundul benei. Am contemplat toat\ înv\lm\[eala
aceea [i, de[i nu exista nimic incriminator, [i nimic
dezagreabil, m\ sim]eam oarecum stingher, ca [i
cum mi-a[ fi înmormântat p\rin]ii într-o pung\ de hârtie,
[i nu într-un co[ciug decent.
*
Apropo, aici nu e vorba de „autobiografia mea“.
{i nici nu sunt „în c\utarea p\rin]ilor mei“. {tiu c\ a
fi copilul cuiva presupune un sentiment de leg\tur\
intim\ la marginea gre]ei [i extinse zone de ignoran]\,
interzise accesului public – cel pu]in judecând dup\
exemplul familiei mele. Cu toate c\ nu m-ar deranja
s\ intru în posesia unei transcrieri a textelor din
perna indian\, nu consider c\ p\rin]ii mei au fost
de]in\torii unor secrete f\r\ pereche. În parte, acum
– de[i ar putea p\rea inutil – încerc doar s\ descifrez
m\sura în care sunt mor]i. Tata a murit în 1992, mama
în 1997. Genetic, supravie]uiesc prin cei doi fii,
dou\ nepoate [i dou\ str\nepoate: o rânduial\ demografic\
aproape indecent\. Narativ, supravie]uiesc prin amintire,
în care unii au mai mare încredere decât al]ii. […]
Eu m\ mai pot bizui [i pe documenta]ia familiei
din sertarul acela neînc\p\tor. Unde, spre exemplu, se
g\sesc [i rezultatele de la examenele-test sus]inute
de mine, la cincisprezece ani. Memoria nu mi-ar fi
spus, în nici un caz, c\ am avut cele mai mari note la
matematic\ [i cele mai proaste, jenant, la englez\. 77
din 100 de puncte posibile la lucrarea scris\ de limb\
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[i un umilitor 25 din 50 la compunere. Iar pe penultimul
loc, deloc surprinz\tor, notele la [tiin]e generale. La
sec]iunea de biologie a examenului, o prob\ consta
în desenarea unei sec]iuni transversal printr-o ro[ie [i
descrierea procesului de fecundare la care participau
staminele [i pistilurile. Stadiu pe care nu-l dep\[isem
nici acas\: pudoarea parental\ nu f\cea decât s\ înt\reasc\
[i mai mult t\cerea programei de înv\]\mânt. Prin
urmare am crescut cu pu]ine cuno[tin]e despre cum
func]ioneaz\ corpul omenesc; în]elegerea mea despre
chestiunile sexuale prezenta dezechilibrul vioi al
unui autodidact f\r\ sor\ acas\, dintr-o [coal\ exclusiv
pentru b\ie]i; [i, cu toate c\ progresele academice
rezonabile din perioada [colii [i a universit\]ii le datorez
propriului meu creier, nu aveam nici cea mai vag\ idee
cum se întâmpl\ cu respectivul organ. Am ajuns la
maturitate crezând nesocotit c\ nu e nevoie de în]elegerea
biologiei umane ca s\ tr\ie[ti, dup\ cum nu e nevoie
de în]elegerea mecanicii auto ca s\ conduci ma[ina.
Dac\ lucrurile merg prost, exist\ întotdeauna spitale [i
ateliere.
Mi-aduc aminte ce surprins am fost când am aflat

10.09.1709 - s-a n\scut Antioh Cantemir (m. 1744)
10.09.1916 - s-a n\scut Constan]a Trifu
10.09.1921 - s-a n\scut Efrim Levit
10.09.1930 - s-a n\scut Liviu C\lin (m. 1994)
10.09.1944 - s-a n\scut Eugen Evu
10.09.1950 - s-a n\scut Marius St\nil\
10.09.1971 - a murit Nicolae B\nescu (n. 1878)
10.09.1978 - a murit Mihail Sabin (n. 1935)
10.09.1986 - a murit Nadia Lovinescu (n. 1914)
11.09.1888 - s-a n\scut Virgil Tempeanu (m. 1982)
11.09.1911 - s-a n\scut Aurel Chirescu (m. 1996)
11.09.1915 - s-a n\scut Silviu Georgescu (m. 1996)
11.09.1924 - s-a n\scut Ion Rotaru (m. 2007)

12.09.1869 - a murit Constantin Stamati (n. 1786)
12.09.1882 - s-a n\scut Ion Agârbiceanu (m. 1963)
12.09.1933 - a murit Ion Ionescu-Quintus (n. 1875)
12.09.1941 - s-a n\scut Daniel Tei
12.09.1977 - a murit Ovidiu Cotru[ (n. 1926)
13.09.1874 - s-a n\scut Eugen Herovanu (m. 1956)
13.09.1904 - s-a n\scut Elvira Bogdan (m. 1987)
13.09.1908 - s-a n\scut Edgar Papu (m. 1993)
13.09.1911 - s-a n\scut Aurel Leon (m. 1996)
13.09.1912 - s-a n\scut Kiss Jenö (m. 1995)
13.09.1916 - s-a n\scut Eugen Schileru (m. 1968)
13.09.1922 - s-a n\scut Sergiu Al.- George (m. 1981)
13.09.1923 - s-a n\scut Ioanichie Olteanu (m. 1997)
13.09.1923 - s-a n\scut Marcel Halperin Philippescu
(m. 2002)
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într-o unitate de stocare cerebral\, indiferent c\ o putem
accesa sau nu.
Fratele meu nu-[i mai aminte[te c\, acum mai bine
de o jum\tate de secol, a ie[it al doilea într-o curs\ de
roabe cu Dion Shirer, [i prin urmare nu poate s\ confirme
care din ei era roaba [i care împingea. Nu-[i mai aminte[te
nici de oribilele sandvi[uri cu [unc\ din c\l\toria în
Elve]ia. Î[i aminte[te, în schimb, de lucruri despre care
nici nu vorbe[te în cartea po[tal\: atunci a v\zut prima
oar\ în via]a lui anghinare [i tot atunci a fost prima oar\
„abordat cu inten]ii sexuale de un alt tip“. Mai recunoa[te
c\, peste ani, transferase întreaga ac]iune în Fran]a,
confundând, probabil, Champéry, localitate mai
pu]in cunoscut\ din Elve]ia (sursa clopotelor de vaci)
cu mai familiara Chambéry din Fran]a (sursa respectivului
aperitiv). Vorbim despre amintiri, dar ar trebui poate
s\ ne oprim mai mult asupra uit\rilor noastre, chiar
dac\ este mult mai dificil – sau imposibil, logic vorbind.
Ar trebui s\ v\ previn (mai ales dac\ sunte]i filozofi,
teologi ori biologi) c\ o bun\ parte din cartea de fa]\
vi se va p\rea o întreprindere de amator. De fapt, cu
to]ii suntem amatori în propria noastr\ via]\ [i ai propriei
noastre vie]i. Când ne ciocnim de profesionalismul
altora, sper\m ca diagrama în]elegerii noastre aproximative
s\ reflecte în mare cunoa[terea lor; dar pe asta nu putem
conta. V\ mai previn c\ vor ap\rea [i mul]i scriitori.
Majoritatea mor]i, [i nu pu]ini dintre ei francezi.
Unul este Jules Renard, care a spus: „Când înfrunt\m
moartea, devenim mai studio[i ca oricând.“ Vor ap\rea
[i compozitori. Unul este Stravinsky, care a spus:
„Muzica este cel mai bun mod de a digera timpul pe
care îl avem la dispozi]ie.“ Asemenea arti[ti – arti[ti
care au murit – sunt înso]itorii mei de zi cu zi, dar [i
str\mo[ii mei. Ei se constituie în adev\rata mea ascenden]\
([i m\ a[tept ca fratele meu s\ aib\ acelea[i sentimente
fa]\ de Platon [i Aristotel). Descenden]a ar putea s\ nu
fie direct\ ori demonstrabil\ – copii din flori [i a[a mai
departe – dar eu o revendic.

(Fragmente din volumul `n curs de apari]ie la Editura
Nemira, `n colec]ia „Babel“)

Traducere din limba englez\
de Mihai MOROIU
13.09.1970 - a murit Sanda Movil\ (n. 1900)
13.09.1973 - a murit Vasile V\duva (n. 1940)
13.09.1976 - a murit George Buznea (n. 1903)
13.09.1986 - a murit Vladimir Ciocov (n. 1920)
13.09.2005 - a murit Mihai Stoian (n. 1927)
14.09.1778 - s-a n\scut Costache Conachi (m. 1849)
14.09.1816 - s-a n\scut Grigore Gr\di[teanu
(m. 1893)
14.09.1856 - s-a n\scut Sofia N\dejde (m. 1946)
14.09.1906 - s-a n\scut Emil Vora (m. 1979)
14.09.1923 - s-a n\scut Igor Grinevici (m. 1993)
14.09.1931 - s-a n\scut Mihai Tunaru (m. 1989)
14.09.1941 - s-a n\scut Aurel Podaru
14.09.1942 - s-a n\scut Gabriela Gen]iana Groza
14.09.1945 - s-a n\scut Gheorghe Schwartz
14.09.1993 - a murit Geo Bogza (n. 1908)
15.09.1875 - s-a n\scut H. Sanielevici (m. 1951)
15.09.1935 - s-a n\scut Vistrian Goia
15.09.1938 - s-a n\scut Marian Popa
15.09.1943 - s-a n\scut Ilse Hehn-Guzun
15.09.1947 - s-a n\scut Traian Verdina[
15.09.1948 - s-a n\scut Ioan L\cust\ (m. 2009)
15.09.1984 - a murit Paul Sterian (n. 1904)
15.09.2002 - a murit Mircea {tefan Belu (n.1941)
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9.09.1937 - a murit Alex. C\linescu (n. 1907)
9.09.1938 - s-a n\scut Vera Lungu
9.09.1943 - s-a n\scut Dana Dumitriu (m. 1987)
9.09.1944 - s-a n\scut Lucia Negoi]\
9.09.1951 - s-a n\scut Gabriel {tef\nescu
9.09.1960 - a murit Grigore Bugarin (n. 1909)
9.09.1999 - a murit Romulus Vulc\nescu (n. 1912)

11.09.1927 - s-a n\scut Franz Storch (m. 1982)
11.09.1928 - s-a n\scut Teodora Popa Mazilu
11.09.1930 - s-a n\scut Szábo Gyulla
11.09.1945 - s-a n\scut Cseke Eva Gyimesi
11.09.1963 - s-a n\scut Mihai G\l\]anu
11.09.1973 - a murit Corneliu Belciug\]eanu
(n. 1922)
11.09.1983 - a murit Barbu Alexandru Emandi (n.
1908)
11.09.1985 - a murit Ion Frunzetti (n. 1918)
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c\ celulele corpului meu nu dureaz\ o via]\, ci se
înlocuiesc la anumite intervale (dar [i o ma[in\ se poate
recompune din piese, nu?). Habar n-aveam cât de des
se petrec asemenea recondi]ion\ri, dar faptul c\ eram
con[tient de înnoirea celular\ îmi folosea bine în
sus]inerea teoriilor de genul „nu mai e femeia de care
m-am îndr\gostit!“ {i nici pe departe nu g\seam vreun
motiv de panic\: în definitiv, p\rin]ii [i bunicii mei
trebuie s\ fi trecut prin una, dac\ nu dou\, asemenea
recondi]ion\ri [i nu d\deau semne s\ fi suferit o fractur\
seismic\; dimpotriv\, r\m\seser\ tot ei în[i[i, neschimba]i.
Nu-mi mai aduc aminte s\ fi considerat creierul o parte
a corpului, supus\, acolo sus, exact acelora[i principii.
Probabil c\ a[ fi fost ceva mai vulnerabil dac\ a[ fi
descoperit c\ structura molecular\ de baz\ a creierului,
departe s\ se reînnoiasc\ prudent, dac\ [i atunci când
se ive[te necesitatea, este de fapt incredibil de instabil\;
c\ acizii gra[i [i proteinele se descompun aproape de
îndat\ ce au fost produse; c\ fiecare molecul\ din jurul
unei sinapse se înlocuie[te din or\ în or\, iar unele
molecule din minut în minut. Adic\, în fine, creierul
pe care l-ai avut chiar [i cu un an în urm\ a fost între
timp reconstruit de multe ori.
În copil\rie, memoria – cel pu]in pe cât îmi aduc
eu aminte – pune rareori probleme. Nu numai datorit\
intervalului de timp mai scurt dintre eveniment [i
evocarea lui, dar [i a naturii amintirilor, care, unui creier
tân\r, îi par reprezent\ri fidele, [i nu versiuni prelucrate
[i revopsite ale unor fapte consumate. Maturitatea aduce
aproximare, fluiditate [i îndoial\; [i îndoiala o ]inem
în frâu relatând mereu povestea aceea familiar\, cu
pauze [i efecte calculate, cu preten]ia c\ soliditatea
structurii narative ar fi o dovad\ a adev\rului. Dar
copilul sau adolescentul se îndoie[te rareori de veridicitatea
[i de precizia h\lcilor de trecut luminoase [i lucide
pe care le posed\ [i le celebreaz\. Prin urmare, la vârsta
aceea pare logic s\ ne consider\m amintirile un soi
de obiecte depozitate într-o camer\ de bagaje, pe
care le putem ridica imediat pe baz\ de chitan]\; sau
(probabil o compara]ie desuet\, sugerând trenuri
trase de locomotive cu abur [i compartimente rezervate
exclusive doamnelor) abandonate într-unul din locurile
special amenajate pe drumurile na]ionale. Suntem astfel
preveni]i s\ întâmpin\m aparentul paradox al b\trâne]ii,
acea evocare a anilor de început, care cap\t\ mult
mai mult\ anima]ie decât anii de mijloc. Dar asta nu
pare decât s\ confirme c\ totul st\ bine undeva sus,
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Cât de mult îl iubim pe Julio

Julio Cortázar, Bestiiar, traducere din
limba spaniol\ [i note de Tudora {andru
Mehedin]i, Editura Polirom, 2009, 2006 pag.
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ulio Cortázar face parte din acea specie
rar\ de prozatori care devin constante în
evolu]ia literaturii [i a lecturii: înfrunt\
nep\s\tor schimb\rile de mode [i curente
literare, de gust [i de valoare, succesiunea
genera]iilor de cititori, trecerea timpului.
Nu sunt prea mul]i cei ce apar]in acestei
categorii cu prezen]a continu\ în ochii criticilor [i în
iubirea publicului.
Dar Cortázar intr\ [i într-o paradigm\ a creatorilor
de capodopere atât în roman cât [i în proza scurt\,
William Faulkner [i Ernst Hemingway, Hermann Hesse
[i Thomas Mann, Marguerite Yourcenar [i Michel
Tournier, Juan Rulfo [i Gabriel García Márquez, Cinghiz
Aitmatov [i Milorad Pavi? – ca s\-i enumer\m pe cei
deja instala]i de câteva decenii bune în spa]iul nostru
cultural, prin traduceri vechi [i noi.
În 2009, la Editura Polirom au ap\rut trei c\r]i ale
lui Julio Cortázar: dou\ volume de povestiri – Bestiar
[i Cât de mult o iubim noi pe Glenda (traduse de Tudora
{andru Mehedin]i [i Lavinia Similaru) [i romanul Cartea
lui Manuel , în traducerea Laviniei Similaru. Ni se
semnaleaz\ astfel un proiect urm\rit consecvent de
editare a scriitorului argentinian, început cu volumele
de povestiri Manuscris g\sit într-un buzunar [i Idolul
Cicladelor [i romanul {otron, toate în traducerea Tudorei
{andru Mehedin]i.
Cele dou\ volume de povestiri îndeamn\ la revizitarea
prozei scurte, mai ales c\ relativ recent a ap\rut [i o
carte de convorbiri cu Julio Cortázar, realizat\ de Omar
Prego Gadea chiar înainte de stingerea scriitorului
(Fascina]ia cuvintelor, traducere [i note de Radu Niciporuc,
Editura Fabulator, 2006, colec]ia „Autorii vorbesc“),
cuprinzând [i un capitol „Povestirile: un joc magic“
ce dezv\luie accep]iile date fantasticului, geneza
celor mai cunoscute texte, momentul-cheie al lecturii
lui Borges.
Cortázar m\rturise[te cum a intuit în copil\rie
existen]a unui univers paralel cu cel oferit de realitatea
familiei [i a [colii, [i cum se mi[ca, oscilând între
unul [i cel\lalt. Ajunge la primul exerci]iu de crea]ie
prin jocurile solitare [i întotdeauna magice: „Erau jocuri
în care îmi fabricam în gr\dina casei un întreg regat
imaginar. Eu [tiam c\ era gr\dina, dar [i c\ cei mari
nu [tiau de existen]a regatului.“. Aici se afl\ deja
configurat, ca timp [i spa]iu, fantasticul ce-l singularizeaz\.
Alt\ m\rturisire oblig\ la acceptarea unui t\râm impalpabil,
din care se na[te o bun\ parte a povestirilor. Primul este
teritoriul oniric: „Estimez c\ cel pu]in dou\zeci [i cinci
la sut\ din povestirile mele sunt n\scute din co[maruri.“.
Al doilea – experien]ele stranii de transcendere a timpului
[i a spa]iului, chiar a propriei condi]ii umane.
Cortázar relateaz\ visul din care, trezit, a scris Casa
ocupat\, vizita f\cut\ la Jardin des Plantes [i intensitatea
ochilor aurii de axolot.
Tot în prima serie de m\rturii despre formare se
insereaz\ [i rememorarea modului în care citea în
copil\rie: lectura era o absorb]ie, un proces de abstragere
din prezent ce-l transpunea într-un alt timp, cu alte

obiceiuri, într-o alt\ geografie. Mai târziu, a c\p\tat [i
deprinderea de a dep\[i barierele spa]iului [i ale timpului,
dar f\r\ intermediar livresc, ci în situa]ii de via]\ cotidian\.
A doua serie de confesiuni cuprinde observa]ii tehnice
despre arta povestirii, se refer\ la rigoarea limbajului,
la construc]ia geometric\ [i la scriitura muzical\. Cortázar
se declar\ „paznic al propriului limbaj“, a înv\]at de
la Borges „usc\ciunea“, adic\ refuzul oric\ror zorzoane,
fie ele adjective sau enumer\ri. Construc]ia povestirii
fantastice are o form\ platonic\ – sfera,iar muzicalitatea
scriiturii implic\ eufonia ca desen sintactic de o mare
puritate, eliminând varia]iile.
În cea de-a treia serie de confesiuni se afl\ detalii
extrem de interesante despre cele mai cunoscute povestiri,
care au inovat proza fantastic\ (Obsesia, Noaptea cu
fa]a spre cer) [i mai ales despre influen]a pe care a
exercitat-o asupra scrisului s\u pictura: De Chirico,
Magritte, Antoni Taulé. Toate converg spre o pledoarie
pentru proza fantastic\, reluând ideea borgesian\ ca
fiind singura literatur\ cu adev\rat important\, cu alte
argumente:
„Adic\, pân\ unde este fecund genul acesta de
literatur\, contrar opiniei materiali[tilor, care î]i spun
c\ trebuie s\ scrii despre realit\]ile tuturor zilelor [i
despre destinul popoarelor. Aceast\ literatur\ e mult
mai fecund\ pentru c\ deschide în fiecare individ o serie
de referin]e. Într-un cuvânt, [i o spun f\r\ f\r\ nici o
vanitate, îl îmbog\]e[te pe cititor, a[a cum experien]a
sa personal\ îl îmbog\]e[te pe scriitor.“
Alegerea celor dou\ volume de povestiri mi se pare
interesant\ pentru c\ ele se plaseaz\ în prima [i
ultima etap\ a crea]iei lui Cortázar: Bestiar (compus
din opt povestiri) a ap\rut în 1951, iar Cât de mult o
iubim pe Glenda, ap\rut în 1980, e penultimul volum
de proz\ scurt\ [i cuprinde 11 povestiri [i un Prolog
(Instruc]iuni pentru a-l citi pe Cortázar) - un text
excep]ional de Fernando Iwasaki, scris la Sevilla în
2007, ce se poate citi ca o fic]iune critic\.
Cele opt povestiri din Bestiar indic\ deja originalitatea
prozei fantastice a autorului. Ele au devenit între timp
material de analiz\ naratologic\, exemple pentru
mecanisme [i teme ale fantasticului. Chiar dac\ arsenalul
genului este cel cunoscut, maestrul studiat fiind E.A.
Poe pe care l-a tradus, aproape de fiecare dat\ Cortázar
inoveaz\, recombinând sau r\sturnând motive, personaje
[i tehnici, încât criticii au recurs la termenul neofantastic,
pentru a-l diferen]ia.
Iat\, spre exemplu, Casa ocupat\. Exist\ un topos
al prozei fantastice – casa bântuit\, un agent declan[ator
– „lucrul“ nedefinit, invizibil [i ap\s\tor, fiecare suficient

Julio Cortásar, Câât de mult o iubiim pe Glenda,
traducere din limba spaniol\ de Lavinia Similaru,
Editura Polirom, 2009, 222 p.

s\ provoace tensiunea. Ambele sunt prezente, r\sturnat
[i surprinz\tor: locatarii casei, frate [i sor\ simt prezen]a
stranie ce invadeaz\ înc\pere dup\ înc\pere, silindu-i
s\ plece, dar asupra lor se proiecteaz\ suspiciunea
incestului; de aici impresia de percep]ie alterat\ sau
chiar distorsiunea realului.
Cealalt\ este una din capodoperele prozei fantastice
având tema dublului. Cortázar a ales formula jurnalului
pentru a construi etapele procesului de cunoa[tere a
celeilalte de c\tre Alina Reyes, cu indiciile timpului
[i mai ales ale locului. [i aici se produce surpriza, nu
doar prin mi[carea psihologic\ sugerat\, ci prin inducerea
altui mecanism, al telepatiei ce acapareaz\ treptat fiin]ele
[i declan[eaz\ transferul de identitate.
Circe încruci[eaz\ dou\ arhetipuri, femeia fatal\
din lumea modern\ [i vr\jitoarea mitologic\, valorificat\
de psihanaliz\ ca f\ptur\ ce declan[eaz\ fondul instinctual
[i dorin]a de regresiune în animalitate, având un stimul
erotic. În povestirea lui Cortázar, presiunea thanatic\
întunec\ atmosfera, impregnând-o cu un aer de fatalitate,
o ap\sare care guverneaz\ existen]ele tuturor.
Dou\ povestiri, Scrisoare c\tre o domni[oar\ din
Paris [i Bestiar probeaz\ m\iestria lui Cortázar de a
aluneca spre terifiant, printr-un efect de acumulare
(iepura[ii pe care îi tot vars\ din propriul trup naratorul,
aflat în casa unei prietene din Buenos Aires) [i altul
de sugestie viet\]ilor ce împânzesc via]a unei ferme [i
a tigrului ce bântuie amenin]\tor. {i, în fiecare, tehnica
narativ\ induce o noutate, fie a formulei epistolare,
fie pulverizarea epic\ prin dispersia atent\ a detaliilor.
Volumul Cât de mult o iubim pe Glenda cuprinde
povestiri mult mai complicate, cu alt tip de elaborare.
Distan]a dintre primul [i ultimul Cortázar se vede, spre
exemplu, punând al\turi Casa ocupat\ [i Poveste cu
p\ianjeni migala. Tehnica sugestiei s-a rafinat, semnele
misterului se strecoar\ în text f\r\ s\ mai poat\ fi depistate
u[or, fantasticul difuz [i insinuant are o for]\ de acaparare
total\.
De la prima povestire, Orientarea pisicilor , se
vede stranietatea unei alunec\ri spre alt\ dimensiune,
doar b\nuit\, ca [i corela]ia cu arta picturii. În Not\
despre tema unui rege [i r\zbunarea unui prin], jocul
propus are drept cod Ofranda muzical\ a lui Bach,
dar rapid se produc r\suciri [i metamorfoze literare. Ele
ating apogeul în povestirea care d\ titlul volumului,
care cere o lectur\ în cod cinematografic, deschizând
din Prolog un evantai de jocuri intertextuale [i intratextuale.
Fantasticul are aici alte aliaje [i alte c\i de insolitare.
Povestirile Graffitti [i T\ieturi din ziare arat\ inser]ia
politicului, o combina]ie necunoscut\ [i cu impact
puternic asupra cititorului. Alte texte ( Pove[ti pe
care mi le spun eu singur sau Inelul lui Moebius )
demonstreaz\ o art\ rar\ de a explora limitele realit\]ii,
puterea spiritului de a st\pâni sau oferi alternative unei
realit\]i insuportabile.
Dac\ Bestiar îl cucere[te pe cititorul care îl descoper\
acum pe Cortázar [i îl recucere[te pe cunosc\tor, Cât
de mult o iubim pe Glenda are darul de a incita pe oricare
dintre ei. A citi, a în]elege, a interpreta devin provoc\ri
ce nu se pot încheia. Scriitorul argentinian, în
ipostaza de creator al fantasticului, are darul de a reinventa
[i a se reinventa continuu. Cere, poate chiar pretinde,
s\ fie periodic recitit. Cu uimire [i încântare ce sporesc
de fiecare dat\.
A[a c\ parafraza din titlu încearc\ doar s\ avertizeze
prin joc ironic condi]ia de prizonieri ferici]i ai unui autor
care a sedus genera]ii de cititori. Iar între hispani[ti, nu
sunt pu]ini cei care între]in un veritabil „cult Cortázar“,
care au descris strada [i imobilul parizian unde a locuit
acesta, au descris mormântul lui. Este tot un mod de a
omagia un scriitor a c\rui oper\ înc\ ne rezerv\ surprize
[i pe care o dorim [i o a[tept\m ca integral\ în limba
român\.

Elisabeta L|SCONI
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Antologie bilingv\ Iannis Ritsos

Beckett [i Beethoven

Popularitate
Scenaristul [i scriitorul Zdenek Sverak este una din
personalit\]ile cele mai cunoscute [i iubite de marele public
din Cehia. Într-at`t `nc`t filmografia, nuvelele [i piesele sale
de teatru au fost considerate de ziarul „Lidove noviny“
ca „f\c`nd parte integrant\ din cultura popular\ ceh\“.
Argumentul pe care se bazeaz\ afirma]ia este c\ Sverak
[tie s\ descrie ca nimeni altul „via]a adesea extraordinar\
a cehilor obi[nui]i, care nu aspir\ la nimic altceva dec`t
s\ cunoasc\ un strop de fericire“.
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Copilul teribil al psihanalizei
Francesco Gazzillo, profesor de psihologie la
Universitatea Sapienza din Roma, [i Maura Silvestri,
specialist\ `n psihoterapie cognitiv\, au semnat
`mpreun\ volumul Majestatea Sa Masud Khan. Via]a
[i opera unui psihanalist pakistanez la Londra, ap\rut
`n Italia la Ed. Cortina Raffaello. Cartea este
extrem de pasionant\ fiindc\ Masud Khan, figur\
important\ [i controversat\ a psihanalizei britanice,
are o biografie ie[it\ din comun. N\scut la Pendjab,
ca fiu al unui cet\]ean englez octogenar [i al unei
dansatoare persane `n v`rst\ de 17 ani, Masud a fost
un copil boln\vicios, care a refuzat s\ vorbeasc\ de
la 4 la 7 ani, [i a avut `n copil\rie [i adolescen]\
episoade anorexice, fobie de ap\ dar [i o aviditate de
cunoa[tere, mari ambi]ii intelectuale [i o creativitate
excep]ional\. Studiind la Londra psihologia, [i-a
des\v`r[it forma]ia cu psihanalistul Donald Winnicott
[i [i-a dezvoltat propriile teorii, merg`nd pe o cale
median\, `ntre reconstruc]ia freudian\ a trecutului
pacientului [i interpretarea modern\ a prezentului
acestuia [i a interac]iunii lui cu terapeutul. Lucr\rile
sale, `n special asupra perversiunilor, i-au adus faim\
la `nceputul anilor 1960 dar, un deceniu mai t`rziu,
devenise incapabil s\ fac\ diferen]a `ntre imagina]ia
lui [i realitate [i c\p\tase un delir de grandoare care
i-a accelerat declinul. C\r]ile lui [i articolele din reviste
de specialitate con]in tot mai multe considera]ii
descreditante la adresa psihanalizei, umiliri [i insulte
la adresa pacien]ilor, o arogan]\ [i o furie blasfematoare
care-i aduc expulzarea definitiv\, `n 1988, din Societatea
psihanalitic\. ~n imagine, Masud Khan [i so]ia lui,

balerina Svetlana Beriosova, fotografia]i de
Cartier- Bresson `n 1961.

Duras `n Pléiade
O echip\ de speciali[ti lucreaz\ la editarea romanelor Margueritei Duras `n prestigioasa colec]ie Pléiade,
renumit\ [i pentru profesionalismul cu care s`nt alc\tuite edi]iile. Romanele durasiene vor fi grupate cronologic
`n patru volume: primele dou\ s`nt prev\zute s\ apar\ `n prim\vara 2011, iar ultimele dou\ `n 2014, cu
ocazia centenarului na[terii scriitoarei. ~n Fran]a, se formeaz\ `nc\ editori dup\ toate normele acestei profesiuni
mig\loase [i riguroase, care pretinde devotament, r\bdare [i mult\ [tiin]\, neasigur`nd vizibilitate, ci doar
satisfac]ia unui lucru bine f\cut [i peren.

Skanderbeg
Profesorul elve]ian Oliver Jens Schmitt are
36 de ani [i s-a specializat `n istoria sud-estului Europei,
materie pe care o pred\ la Universitatea din Viena.
Autor al unei lucr\ri intitulate Levantinii. Spa]iile
vie]ii [i identit\]ilor unui grup etnic-confesional din
Imperiul Otoman `n sec. XIX, ap\rute la München
`n 2005, acest bun cunosc\tor al Balcanilor a publicat
`nt`i la Tirana, `n traducere (versiunea original\ `n
german\ va ap\rea toamna aceasta la Pustet Verlag),
o biografie critic\ a eroului na]ional albanez Skanderbeg.
Pe numele lui adev\rat Gjergj Kastrioti, acest fiu al
unui domnitor albanez din sec. XV a fost luat de copil
ostatic la Poart\, ca garant al unui tribut pe care
tat\l lui `l datora sultanului. Crescut la curtea otoman\,
s-a convertit la islam [i a f\cut carier\ `n trupele
Imperiului. Dar, `n 1443 a dezertat, a revenit la
cre[tinism [i a luptat `mpotriva turcilor timp de un
sfert de secol. Mi[carea na]ional\ albanez\ a f\cut
din el un veritabil mit eroic. Cultul lui Skanderbeg
a fost `ntre]inut [i de regimul comunist al lui Enver
Hoxha, legenda `nr\d\cin`ndu-se profund `n con[tiin]a
albanezilor, inclusiv a celor din Kosovo [i Macedonia.
~n fa]a acestei venera]ii, biografia critic\, bazat\ pe
criterii [tiin]ifice, a lui O.J. Schmitt, a provocat reac]ii
indignate. La pu]in timp dup\ apari]ia volumului,
Ismail Kadare a afirmat c\ demistificarea lui Skanderbeg
reprezint\ pentru el un atac `mpotriva ideii de libertate
[i a identit\]ii europene a Albaniei. Prim-ministrul
Sali Berisha [i pre[edintele Bamir Topi au protestat
[i ei fa]\ de reconsiderarea, argumentat\ cu documente,
a rolului lui Skanderbeg `n istoria Albaniei [i a Europei,
iar mass-media le-a ]inut isonul. Dou\ aspecte ale
biografiei i-au indignat `n special pe oficiali. Unul e
faptul c\ istoricul elve]ian sus]ine, baz`ndu-se pe surse

solide, c\ dezertarea [i lupta contra otomanilor se
datoreaz\ dorin]ei de r\zbunare `mpotriva sultanului
care ordonase asasinarea tat\lui s\u. Alte reac]ii isterice
a provocat faptul c\ biograful `l nume[te pe tat\ Ivan
[i nu Gjon, ceea ce l-ar transforma `n s`rb, dezalbaniz`ndu-l
(oricum, mama eroului era de origine slav\). Discu]iile
`n jurul acestei c\r]i continu\ inflamate [i pe internet.

nr. 36 / 11 septembrie 2009

„N-am putut s\ m\ `mpac niciodat\ cu Simfonia
Pastoral\ unde am impresia c\ Beethoven a v\rsat tot ceea
ce avea `n el vulgar, facil [i copil\ros ([i avea destul), pentru
a termina odat\ cu ele“ – scria Samuel Beckett `ntr-o scrisoare
publicat\ `n volumul I al coresponden]ei sale, ap\rut recent
la Cambridge University Press (The Letters of Samuel
Beckett, I, 1929-1940). Dar `ntr-o alt\ scrisoare de mai
t`rziu, el se declar\ mare admirator al Simfoniei a VII-a,
„al c\rei sunet de suprafa]\ e devorat de enorme pauze
negre“.
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România literar\

Cu câteva decenii `n urm\, `n timpul dictaturii
comuniste, Yannis Ritsos (1909-1990) era unul dintre
scriitorii greci cei mai cunoscu]i [i mai tradu[i `n România.
Ideologia timpului privilegiase `ns\ selectarea poemelor
sale mai ales pe criterii politice, oferind cititorilor români
o imagine trunchiat\ a profilului s\u liric.
La dou\zeci de ani de la schimb\rile politice din Europa
de Est [i la o sut\ de la na[terea poetului, Editura Omnia,
`[i propune s\ `ndrepte acest neajuns, oferind o panoram\
pe cât posibil complet\ a crea]iei lui Ritsos din anii treizeci
pân\ `n deceniul al optulea al secolului XX. Antologia
bilingv\ realizat\ de Tudor Dinu, lector de limba [i literatura
greac\ la Universitatea din Bucure[ti, cuprinde [apte plachete
integrale, printre care se num\r\ [i capodoperele Simfonie
de prim\var\, Elenitate, Sonata Clarului de lun\, Cântecele
patriei amare, Oreste (poem a c\rui scriere a `nceput la
Bucure[ti `n 1962). Este vorba atât de opere poetice de larg\
respira]ie, cât [i de unele miniaturi esen]ializate cu `ntinderea
de numai câteva versuri, ce acoper\ o palet\ tematic\ extrem
de larg\. O alt\ noutate a acestei antologii o constituie
prezen]a textului original al\turi de traducerea româneasc\,
demers menit s\
`ng\duie cititorilor
familiariza]i cât
de cât cu limba
greac\ accesul
direct la valorile
eufonice ale
poeziei lui Yanis
Ritsos.
Volumul este
`nso]it de un studiu
introductiv, ce
urm\re[te evolu]ia
poeziei [i a
poetului `ncepând
din anii de
formare [i pân\
`n amurgul vie]ii,
dar [i de o
cronologie
detaliat\ ce
p l a s e a z \
activitatea lui
Ritsos pe fondul
agitatei istorii a
secolului XX. Apari]ia acestei edi]ii jubiliare a fost posibil\
gra]ie sprijinului oferit de Funda]ia Kostas [i Eleni Uranis
a Academiei din Atena, unul din principalii promotori ai
literaturii neoelene `n România `n ultimii dou\zeci de ani.
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unt scriitor maghiar din Cluj, [i vara aceasta
nu [tiu de ce m-am apucat s\ scriu poezii
în limba român\”. {i ne-a]i expediat la
redac]ie pe ultima, cu b\nuiala c\ ne
intereseaz\. Sigur c\ ne intereseaz\ [i
chiar v\ mul]umim pentru textul frumos,
care îns\, pentru a fi publicat, ar trebui
corectat în câteva locuri. {i anume în versurile al
treilea [i al cincilea (Péter Demény) Emo]ionant
s\ marca]i momentul unic al scrierii primelor texte
lirice din via]a dvs., trei într-o singur\ zi fiind o
performan]\ la 16 ani câ]i ave]i. Ne bucur\m nespus
c\ v-a]i gândit la România literar\ s\ v\
r\spund\ la întrebarea care v\ fr\mânt\. R\spunsul
va fi oricând afirmativ, cu condi]ia s\ nu v\
l\sa]i niciodat\ de scris, f\când-o din zi în zi mai
bine [i mai d\ruit. Transcriem acum, aici, cu încredere
moderat\ în viitorul dvs., unul dintre poeme,
spre încurajare: „Am început s\ simt c\ s-a f\cut
târziu/ C\ci dac\ via]a ar dura o s\pt\mân\/ Eu
a[ tr\i acum în cea de-a [aptea zi// Iar dac\ m\
gândesc la timpul ce-a trecut/ Dac\ m\ uit în urm\
nu pot vedea nimic/ Dar nici nu mai conteaz\, a
[aptea zi/ aproape s-a sfâr[it”. (Valeriu Ieremia)
Cine sunte]i dvs. domnule Vasile Sandu-Maglavit?
Cu numai dou\ poezioare la activ (termenul v\
apar]ine), f\r\ îns\ nici un detaliu biografic, loc de
ba[tin\, vârst\, activitate [colar\, doar cu idealul
care se deduce la un moment dat din context [i
dragostea de poezie – cititorul în]elege c\ sunte]i
un încep\tor pu]in speriat de lumea în care dori]i

Prin anticariate

România literar\
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Garda
civic\
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e este cunoscut\, aceast\ trup\ de voluntari,
asigurînd, vorba vine, bunul mers al cet\]ii,
mai cu seam\ din rondurile, inutile pentru
ora[ (Garda s-a desfiin]at, de altfel, în 1884),
[i p\gubitoare pentru onoarea de familist,
ale lui Jupîn Dumitrache. Din motive pe
care zelosul negustor le pricepe altfel decît
cei care-i citim drama printre rînduri de comedie
(o dram\ care nu cred c\-i scap\ atît, cît realizeaz\
c\, în lumea lui, prizoniera familiei cu orice chip,
n-are ce-i face), Chiriac vegheaz\ la excelen]a rondului.
Care se m\soar\, de bun\ seam\, în ore lipsite de
la domi]il.
Exist\, îns\, pe lîng\ aceast\ variant\, de bine,
de r\u, onest\ a rondului, fiindc\ m\car o parte dintre
gardi[ti cred în vechea – de dou\zeci de ani... –
menire a lor, [i o r\st\lm\cire înc\ mai evident\ a
principiilor în care nimeni nu mai crede, [i pe care

-

s\ intra]i cu dreptul. Curajoas\ [i valoroas\ ideea
c\ scriind poezii, într-o zi ve]i fi atât de fericit,
c\ nici teama de moarte s\ nu v\ mai apese: „Voi
apuca ziua, oare,/ S\-mi v\d, ah, m\car o carte,/
Una din poezioare,/ Publicat\, chiar pe moarte?//
Nu vrea soarta s\ m\ fac\/ Fericit pentru o clip\/
Ca moartea s\ m\ g\seasc\/ A[teptând-o f\r\ fric\”.
(Vasile Sandu-Maglavit)
Era normal s\ nu
m\ trimite]i pe blogurile dvs. ca s\ aflu detalii
despre via]a, poezia [i emisiunea pe care o coordona]i
la TV Cultural. Nu v-ar fi luat prea mult timp. Din
datele pu]ine pe care mi le oferi]i m\ l\sa]i s\
aflu c\ a]i terminat matematica [i filosofia,
specializându-v\ în logic\ [i hermeneutic\. M\
nedumere[te aspectul logicei în fraza urm\toare,
incorect\ din punct de vedere gramatical: „ Pentru
c\ a]i remarcat [i scris câteva rânduri despre poezia
mea, am onoarea s\ v\ invit în emisiunea mea...”.
Cu alte cuvinte, un fel de serviciu contra serviciu?
toat\ lumea doar le folose[te. Pe-aceea o scrie Caragiale
în Baioneta inteligent\, inclus\ în volumul de Momente,
din 1901, de la Socec & Comp.
Lucrurile sînt simple: un membru al onorabilei
g\rzi invoc\ sl\biciunea de constitu]ie (un alt fel
de a zice nevricos, meteahn\ drag\ lui Caragiale),
ca s\ nu ia parte la izirci]. Scenariul, în mare, se
cunoa[te. Scutirea se practic\, pretutindeni în lumea
Momentelor [i a comediilor, unde orice ie[ire prin
spate este exploatat\, orice tertip e încercat, pentru
a cru]a „via]a [i onorul”, de-a pururi nesigure. Un
c\pitan de gvardie, fost „birjar, cîrciumar, binagiu,
samsar de slugi, spion de poli]ie, b\t\u[”, un adev\rat
moftangiu, deci, din toate cîte nimic, g\se[te un
compromis salvator: bietul debil se „înlocuie[te” cu
o rubl\, [i scap\ de persecu]iile armatei [i de tov\r\[ia
mitocanilor. Cînd pre]ul devine prea greu de pl\tit,
c\ci pitorescul Gu]\ Cotoi cam se-ntinde la ruble,
nenea Iancu î[i face demonstra]ia talentelor mar]iale:
„Mai târziu când a venit [i c\pitanul [i m-a v\zut,
el care m\ credea un la[ incapabil de a purta o arm\,
a r\mas încremenit: – Bravos, d-le Iancule! m\ lucra[i
car’va s’zic\?... Da nu face nimica! Tr\iasc\ ai no[tri!
...de ciocoi!” (punctele de suspensie ascund o „teribil\
înjur\tur\” – n.m.). Nu-i procur\ alte satisfac]ii, acest
episod de r\bufnire a mîndriei militare, decît aceea
de a prinde, oarecum, de [tire, cum se face cafeaua
cu caimac: „Cafegiului, r\zbit de frig, îi curgea nasul
enorm plin de guturai, [i, om curat ca to]i armenii,
m\ ruga din când în când s\-i ]iu pu[ca: s-apleca din
greu, î[i ridica [or]ul [i se [tergea la nas. Dup\ aceea,
când î[i lua pu[ca-napoi, foarte politicos: — Mersâm...
Am aut noroc; dac\ nu am uitat [or]u pa mine, cu ce
m-am [ters la nas? De atunci, n-am mai b\ut cafea
cu caimac!”
Îns\ nu vecin\tatea „bocciilor” îl întoarce pe
d. Iancu la tîrgul cu d. Cotoi. Ci, oricît ar p\rea de
ridicol, pentru farseurul de el, o jignire a onoarei:
„Strigam înc\ ura, când trecea pe dinaintea noastr\
escadronul de suit\. Jandarmii mândri, cu s\biile
scoase, se uitau, pe sub cozorocul chiverelor, la
compania noastr\, mai ales la mine [i la armenii mei,
cu un zâmbet a[a de ciudat, încât am aplecat ochii-n
p\mânt [i, din ceasul acela, mi-am promis s\ fac

Nu trebuia s\ v\ face]i griji. Pseudonimul e frumos,
iar poezia premiat\ cu locul al treilea (unde, când,
în care concurs?) s-ar fi sim]it, cred eu, în mai mare
siguran]\ dac\ a]i fi inclus-o într-un grupaj numeors.
(Ilinca Nathanael)
„M\ numesc Bota Lucian,
sunt din Aiud jud. Alba [i sunt poet. A[ dori
dac\ se poate cu acordul dvs. s\-mi publica]i câteva
frânturi de poezie”. Dorin]a este cu putin]\ s\ v\
fie satisf\cut\, chiar a[a cum spune]i. Câteva frânturi,
câteva versuri doar, mai iste]e, dar nu cine [tie ce
mai pline de prospe]ime, din întregul neconcludent
al celor patru poeme: Din Apus, nimic. Doar din
Încerc: „S\ nu mai fiu ca o umbr\ ce plute[te în
adânc/ cu sufletul agonic cufundat în raze triste
în p\mânt”. În prelungirea c\rora, fragmentul acesta:
„Cu pumnul toate izvoarele am s\ închid./ Stând
într-un con de umbr\/ sub soarele înlemnit...”. Sunt
cam pu]ine dovezile de talent, dar fervoarea cu
care v\ consideta]i poet este înduio[\toare ca s\
nu fie l\sat\ u[a speran]ei întredeschis\ spre viitor.
Credem c\ e prematur s\ v\
(Bota Lucian)
gândi]i s\ edita]i un volum din strânsura de pân\
acum, care se-nvârte[te într-un spa]iu total afon
liric. Nori de furtun\: „Ceru-ntunecat.../ Fulgere
[i tunete c\tre noi cad./ Stropii de ploaie de
geam se izbesc,/ Iar eu stau... stau [i privesc.// Norii
cei negri pe cer se adun\/ L\sând în urm\ miros
de furtun\.../ Ploaia ce violent se adun\,/ Cade
încet... dar sim]i c\-i furtun\”. (Marya Ioana).
toate sacrificiile pentru a m\ scuti pe viitor de o
a[a penibil\ situa]ie. Am alergat la d. Cotoi [i,
dup\ mult\ tocmeal\, ne-am ajuns: dou\ ruble pe
lun\ [i s\ m\ lase-n pace. I-am dat una înainte [i apoi
câte una la fiecare cinsprece zile”. [i învoiala merge
uns\, pîn\ la desfiin]area g\rzii. Ba înc\, pentru a
adeveri schisma pe care o deplîngeau [i romanticii,
la vremea lor, între onoare [i onoruri, vîndute
(cum trist spune Dic]ionarul grotesc al lui Alecsandri)
una pentru altele, bravul reformat e propus pe lista
de decora]ii. B\nuind c\ nu f\r\ plat\, înclin\ s\
refuze, pîn\ cînd e invocat, parol\ care [terge
orice împotrivire, moftul. [i loialitatea fa]\ de „ai
no[tri”: „Ce s\ coste? un moft... Facem noi pentru
d-ta.” La o mai adînc\ gîndire, moftul trage o
rubl\ jum\tate [i, ca s\ vezi, onoarea pl\tit\ cu
anticipa]ie se [i r\t\ce[te, în agita]ia revolu]ionar\.
Mai ales c\ o vin\ colectiv\, cu neputin]\ de elucidat,
c-a[a-i la vreme de r\zboi, apas\ asupra companiilor:
„s-a furat\r\ sumedenie” din armele care trebuiau
predate comenduirii. [i uite-a[a, prev\z\torul gardist
r\mîne nedecorat. Nu [i Sarchiz, cafegiul armean,
coleg de arme, [i îndatorat lui (nu-i ]ine Iancu spatele,
cînd îl încearc\ guturaiul?) care nu pl\te[te decît
cu marfa jos. Cînd prime[te decora]ia, d\ banii. [i
e mai cinstit a[a.
Ar fi o simpl\ anecdot\, din cele care r\mîn cu
duiumul, dup\ r\zboi, dac\ n-ar c\ft\ni o cultur\ a
onorariului. Spiridon n-are nici un scrupul s\-l
ciubuc\reasc\ pe Ric\, în chiar momentele cînd
onoarea (via]a, nu mai vorbim!) îi este cel mai nesigur\.
Onoarea familiei [i destinul politic joac\ în apele
monezilor. C\ci, de cînd lumea fostelor idealuri s-a
înv\]at cu zorn\it de bani, nici o alian]\ nu se mai
încheie pe cuvînt.
Afurisite vremuri, în care nimeni nu se sup\r\,
nu pune la suflet [i nu spurc\, decît aparte, pe ciocoi.
Generic [i neasumat, deci nepericulos, a[a se r\coresc
to]i la[ii. {i r\ul cel mai mare, dup\ ce toate s-au
a[ezat, e s\ nu mai bei cafea cu caimac. S\ piard\
din bac[i[uri soiosul cafegiu. Na, la ce-i serve[te
decora]ia?
Simona VASILACHE
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de hram. S\tenii petreceau. Când am intrat, dansau
un Ländler, perechi, perechi. Primarul a f\cut
semn orchestrei s\ înceteze [i a spus. «Gata cu muzica,
acuma îl ascult\m pe tovar\[ul profesor.» Cumin]i,
disciplina]i, [vabii s-au tras în lini[te spre pere]i.
Când am terminat lectura, conduc\torul orchestrei
l-a întrebat din privire pe primar, acesta a încuviin]at,
muzica a reînceput, iar perechile, de[i îngrijorate
de agravarea situa]iei interna]ionale, s-au format din
nou [i petrecerea a continuat.
Nicolae Manolescu: «Într-un anume sens, un poet
nu este niciodat\ sincer.» Sinceritatea este un fenomen
de nemediere, pe care literatura nu-l accept\. Nu-l
accept\ nici via]a social\. Cu totul sincer nu e[ti decât
când îi dai omului în cap.
Mult timp, problema omului este ce i se întâmpl\.
De la o vreme, problema este când. Cam [tie el ce.
Grigore Alexandrescu: «Lumea m\ crede
vesel, dar ast\ veselie / Nu spune-a mea gândire,
nu m-arat\ cum sunt.» Sunt vesel când sunt vesel,
sunt altfel când sunt altfel. Nu exist\ un cum sunt.
Ieri am traversat, pe zebr\, o [osea, s\-i zicem de
centur\. Un automobilist venea de nebun [i necrezându[i ochilor c\ îndr\znesc. Am avut timp s\-mi spun,
cu inima strâns\, s-a terminat («S\ mor dar la
picioare-]i...»), pân\ ce, f\când zig-zaguri scrâ[nitoare,
omul m-a ocolit [i s-a redresat.
Seara, st\m împreun\, ca pentru o lung\ [edere,
pe canapea. T mai a]ipe[te, mai sun\ telefonul
chiar când criminalul e gata s\ fie dat în vileag, filmul
se termin\ [i, repede-repede, ziua s-a încheiat.
M\ duc – pe drum e rece, e bine – la Gemeni,
s\ iau c\ruciorul de la T, care se duce la spital.
Când m\ vede, zâmbe[te, [i, pentru un moment,
uit.
S-a mai [i dus degeaba. E «ziua profului» [i, prin
urmare, cum era normal, totul blocat.
Citesc Istoria critic\ în ordinea fireasc\, adic\
întâi capitolul despre mine [i dup\ aceea de la început.
Greul bârfelilor vine de la prieteni. Ace[tia nu te
mai scap\ din col]i fiindc\ ei te c\ineaz\. Ei sunt
îngrijora]i de soarta ta.
Sunt un [mecher în toate. De exemplu: lipsa de
memorie m\ ajut\ s\ spun neadev\ruri, nu minciuni.
Nu chiar în toate sunt [mecher. R\mâne o problem\,
o contradic]ie, pe care nu [tiu s-o rezolv: statistic,
moartea este o necesitate; a individului, un scandal.
Cartea lui Esterházy despre tat\l s\u confirm\ c\
pentru literatura lui un mare scriitor este în stare de
orice. I-a c\zut cerul în cap când a aflat c\ tat\l lui
a fost informator [i s-a bucurat de norocul care d\duse
peste el.
M\ duc dup\ medicamente. Eu! T a c\utat degeaba
prin tot cartierul. A mai r\mas un loc. Farmacista
d\ din cap a nega]ie [i îmi spune ce-mi spune.
Bineîn]eles c\, prin ferestruic\, n-o aud. «– Nu pute]i
s\ le comanda]i?, o întreb. – Asta v\ spun», strig\
ea. Le primesc mâine. Acas\, T impresionat\ de
performan]\. «Important e s\ [tii s\ vorbe[ti, nu s\
auzi», îi spun.
«Mie mi-e fric\, ]ie î]i pare r\u», îmi spune T.
Cartea cu fleacuri se încheie aici. Am ajuns la o
vârst\ când fleacurile nu mi se mai potrivesc. Nu m\
mai reprezint\. Nu mai cadreaz\, ar fi spus mama
mea.
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e ascuns [i nu prea, Cici modista cî[tiga bani
frumo[i de la fetele din deal. Nu le chema la
atelier s\ le ia m\sura de team\ s\ nu-[i piard\
celelalte cliente din ora[. Î[i f\cea ea drum la
stabiliment, dis de diminea]\, cu birja, cînd
str\zile erau pustii. O întîmpina dna Sorica îns\[i,
înalt\ [i înc\ sub]ire în talie. Dup\ calculele
modistei, Sorica trecuse bine de 50 de ani, dar
n-avea decît vreo cîteva fire albe în p\rul ei
negru-alb\strui. Î[i p\strase în obraji fr\gezimea cu care
venise acum 20 de ani împreun\ cu patru fete [i cump\rase
hotelul lui Chelu. Afacerea cu acela[i soi de investi]ii pe
care o începuse cu cî]iva ani înainte kir Kalos Filipaki,
cum î[i zicea grecul care venise de la Gala]i înso]it de
toate prostituatele îndr\gostite de el, mersese atît de prost,
c\ în pofida iubirii lor dezinteresate pentru el, tinerele sale
angajate l-au p\r\sit una cîte una, fiindc\ aici mureau de
foame. Kir Filipaki nu era chel, î[i r\dea tot p\rul de pe cap,
ceea ce, se spunea, le cucerea pe mai toate femeile asupra
c\rora îi c\deau ochii. Bila lui promi]\toare pentru domni[oarele
dezvirginate de logodnici must\cio[i precipita]i le stîrnea
interesul [i doamnelor ai c\ror so]i î[i onorau f\r\ avînt
îndatoririle conjugale. Cu înf\]i[area ei de femeie
serioas\, dar atr\g\toare, Sorica i-a f\cut s\ vin\ în deal mai
întîi pe negustorii holtei din ora[, care nu c\lcaser\ aici
pentru c\ n-aveau ochi s\-l vad\ pe chelios. Au urmat
adolescen]ii care d\duser\ tîrcoale hotelului, dar nu îndr\zniser\,
de ru[ine, s\-i calce pragul. Afacerile Soric\i au început
s\ mearg\ de-abia cînd au aflat de schimbarea patronului
de la stabiliment b\rba]ii energici din satele învecinate,
const\n]enii discre]i, care nu c\lcau în bordelurile din ora[ul
lor [i chiar bucure[tenii care aflaser\ de reputa]ia ei paradoxal\.
Sorica a mai construit o cl\dire, lipit\ de hotelul lui Chelu
de-abia cînd a putut conta [i pe ofi]erii [i solda]ii regimentului
care se instalaser\ în bar\cile de lîng\ ora[. Intr\ri
separate [i pre]uri mai mari în cl\direa nou\, s\ nu dea ofi]erii
nas în nas cu solda]ii lor, tocmai acolo.
De cînd veniser\ ru[ii în Medgidia, fetele Soric\i începuser\
s\ plece de r\ul lor, chiar dac\ ea se ducea la comandament
s\ se plîng\ de comportamentul unora dintre solda]ii care
d\deau n\val\ peste fetele care munceau, în felul lor, în
hotelul ei în care se închiriau camere cu ora. Dezam\git\ c\
nici primarul n-o ajuta [i c\ [eful de post îi spunea c\ nu-i
poate aresta pe ru[i, Sorica o întreab\ pe modist\, care se
l\uda c\ e feminist\, cu vederi socialiste, dac\ nu le-ar primi
în rînd cu ea [i pe fetele ei. O iau c\ldurile pe Cici cînd se
gînde[te c\ le-ar putea mîngîia [i altfel decît atunci cînd
le m\sura cu centimetrul pe fetele Soric\i. Dar din singur\tatea
ei de unic\ feminist\ a ora[ului îi spune patroanei c\ mi[carea
ei respinge prostitu]ia, chiar dac\ o constat\ cu în]elegere
pentru femeile care se îndeletnicesc cu a[a ceva. Adic\, o
contrazice Sorica, Cici nu voia s\ primeasc\ prostituate în
mi[carea asta de fric\ s\ nu se afle în ora[ c\ feminismul
ei era sus]inut de ele [i s\ se fac\ de rîs. Modista nu se las\
nici ea: dac\ feminismul ar fi fost mai puternic, le-ar fi
luat sub arip\ [i pe angajatele dnei Sorica, dar, a[a, n-ar fi
zis tot ora[ul c\ era un sindicat al prostituatelor?
Au ie[it vreo cîteva fete, somnoroase, de prin camerele
lor. Cînd a scos Cici carne]elul [i centimetrul din po[et\ s\
le ia m\sura pentru rochii, nu s-a apropiat nici una de ea.
Astea erau vremuri s\ faci lux? S\ aib\ ru[ii ce rupe, cînd
d\deau buzna peste ele?! Îi aduseser\ ni[te fuste vechi, s\
le întoarc\ pe dos. Cici n-ar fi avut nimic împotriva austerit\]ii
lor. Se potrivea cu principiile sale politice secrete, dar cu
amîn\ri [i cu rochii întoarse atelierul ei de mod\ nu mai avea
zile multe.

dat\ cu {erban, î[i lanseaz\ cartea [i
un scriitor francez, un pu[tan obraznic,
care, în mod vizibil, se crede printre
hotento]i. Îi trece microfonul lui {erban
cu aerul de a spune: «Ce mai cau]i
[i tu pe aici?» Rodica Binder îl
pune la punct («Sper c\ [i literatura
Dvs. e la fel de spectaculoas\ ca
apari]ia»). Bineîn]eles, degeaba. I-a[ fi spus, ca Dimov:
«Dac\ face]i la fel [i la Paris, aferim!» M\ gândesc
la Stéphane Courtois care, ieri, a [tiut s\ fie, întradev\r, courtois.
În troleibuz, trei fete. 18 ani. Vorbesc [i vorbesc.
Îmi pun întrebarea dac\ mi-ar conveni s\ m\ transform
într-una din ele, ca s\ mai tr\iesc vreo cincizeci de
ani. Constat c\ sunt cam n\zuros.
În principiu, în decursul lecturii, privirii, ascult\rii,
opera încteaz\ s\ fie un monument cultural. Redevine
ceva în curs de a se face, cu soart\ înc\ nesigur\, atât
în sine, cât [i în receptor...
Dosoftei :
C\-mi trec zilele ca fumul
Oasele mi-s s\ci ca scrumul.
Noi am fost cu din]ii de lân\, p\rin]ii no[tri
f\r\ din]i. Fie [i i-au scos singuri, fie le-au fost smul[i.
Am p\reri diferite de acelea ale unor oameni cu
care, în general, sunt de acord [i p\reri comune cu
oameni cu care, în general, sunt în dezacord. Ce poate
fi mai firesc? Inevitabil, chiar. Ei bine, nu! Mult mai
frecvent, oamenii ader\ la totul sau resping totul.
Altfel nici nu se accept\. În condi]iile astea, bazândum\ pe fire, prefer ca, tot în general, s\ tac.
Observa]ie tardiv\. În jurnale, construiesc un
personaj lipsit de unele, eventuale, calit\]i, nu din
modestie, cum mi se tot spune, ci pentru ca personajul
s\ nu devin\ incoerent. Nu am de pierdut, fiindc\ ce
pierde omul câ[tig\ autorul, dac\ ce scriu e bun. În
schimb, faptul c\ în Cu din]ii de lân\ am redus-o
pe T la câteva tr\s\turi e regretabil. Aproape c\ nui de în]eles nu de ce o iubesc, iubirea fiind de
multe ori inexplicabil\, ci de ce ne potrivim. De
ce, apropia]ii no[tri, cum ar fi Nicolae, Bazil sau
Mircea, ]in mai mult la ea decât la mine. Cu fetele
am fost mai nuan]at.
Zilele de târg mi-au scurtat via]a. Inima e sup\rat\,
carnea [i mâinile îmi tremur\, oasele sunt s\ci.
Simt la o persoan\ care, altfel, ]ine la mine, un
soi de ranchiun\-invidie. Dau slav\ cerului c\ nu ma blagoslovit cu a[a ceva. De exemplu, s\ fiu invidios
pe {erban? C\ e mai celebru, c\ e scriitor mai bun?
Are el vreo vin\? A luat din ce-mi revenea mie? Greu
mi-e s\ în]eleg.
T g\se[te în haosul de hârtii din cas\, cu scrisul
lui tata, o epigram\ – descoperit\ de el la Al. O.
Teodoreanu, parc\, [i aplicat\ unui amic. «Mare om
e[ti tu, Ilie / Mare om [i Bonaparte. / Nu la noi – în
alt\ parte. / {i de-o fi [i-o fi s\ fie / Strada alt nume
s\ poarte / Ori Napoleon Ilie / Ori Ilie Bonaparte.»
Ilie era colonelul Dobre, originar din Jupalnic, prieten
din tinere]e, ofi]er de artilerie (de unde aluzia !), bun
matematician. La b\trâne]e, adic\ într-o vreme când
aveau cam cu zece ani mai pu]in decât noi acum,
se întâlneau, familiile, la ocazii, [i, iat\, glumeau.
Asear\, asistând la o dezbatere despre obscenitate
la Institutul Cultural, mi-am amintit un episod. Se
întâmpla la începutul anilor [aizeci. Exista S.R.S.C.ul. Societatea pentru R\spândirea {tiin]ei [i Culturii.
?i se d\dea, profesor de liceu sau [coal\ general\,
textul unei conferin]e [i te prezentai cu el, duminic\,
într-un sat, la c\minul cultural. Am nimerit situa]ia
interna]ional\ [i un sat nem]esc. La c\min, kirvai. Zi
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Interviurile doamnelor
Un interviu ca o extraordinar\ carte de memorii
concentrat\ este cel pe care prin]esa Marina Sturdza
îl ofer\ revistei Elle, mai precis Mihaelei SpineanuFrank, în num\rul din septembrie. Plecarea din România
la venirea comuni[tilor seam\n\ cu un film de aventuri,
dar a fost realitate (Cronicarului i-a amintit de fuga
din ]ar\ a Monic\i Lovinescu): „A fost o plecare din
]ar\ foarte complicat\, fiindc\ dup\ venirea comuni[tilor
toat\ lumea a fost arestat\ – deci [i tat\l meu, [i
tat\l meu vitreg au ajuns în închisoare. Al]i membri
ai familiei au avut domiciliu for]at, în diverse
locuri. Tat\l meu vitreg salvase via]a a mul]i evrei
[i, când a ie[it din închisoare, underground-ul evreiesc
s-a mobilizat [i le-a creat lui [i mamei mele o identitate
fals\, pentru a putea fugi din ]ar\. Eu aveam trei ani
[i jum\tate [i eram, evident, destul de incomod\
[...] Am fost luat\ ulterior de c\tre secretarul
lega]iei elve]iene, un domn pe care îl chema Armando
Gropeti [i avea [i el copii. Am fost sedat\, ca s\ nu
vorbesc române[te [i m-a scos din ]ar\ ca [i cum a[
fi fost copilul lui. M-a dus în Elve]ia, unde trebuia
s\ m\ întâlnesc cu p\rin]ii. Îns\, între timp, ei disp\ruser\.”
Aventurile au continuat [i, pân\ la urm\ familia SturdzaBragadiru ajunge în Canada... la o ferm\ de porci,
separat\ „de secole de istorie“, de restul familiei, de
prieteni. Intervievata precizeaz\ c\ ideea exila]ilor
aristocra]i care au scos o seam\ de valori din ]ar\ [i
au tr\it pe roze în exil e un mit: „...S\ pleci cu hainele
pe care le por]i [i s\ re`ncepi totul de la zero. În Alberta,
pot s\ v\ spun c\ în anii ’50 oamenii nu auziser\ de
România. [...] singur\tatea era absolut inimaginabil\
[i nu-]i mai r\mânea nimic din tot ce cl\dise[i – în
cazul familiei mele – timp de secole. Nu mai r\mânea
nici o referin]\ la trecut, la propria identitate. Apoi,
s\r\cia era extraordinar de mare. Noi am locuit 6-7
ani într-o pivni]\, toaleta era la al treilea etaj, baia
la al [aptelea. Mama a organizat pivni]a cu perdele ca
s\ fac\ un fel de separa]ie“. Restul pove[tii, despre
cariera pe care prin]esa Marina Sturdza o face în
jurnalismul de mod\ [i în lifestyle, despre marii creatori
de mod\ pe care-i cunoa[te, de pild\ Armani,
despre elegan]a vestimentar\ [i nu numai [i, în fine
despre implicarea în ac]iuni caritabile, g\si]i în interviu.
O ultim\ idee privitoare la România: „Ca în orice ]ar\
postcomunist\, totul este politizat mult prea mult.
În lume lucrurile-s mai simple“. Un interviu la fel
de pasionat, [i tocmai pe tema politicului [i a implica]iilor
lui nefaste, este dat, cu franche]ea [i ascu]imea de
spirit bine[tiute, de doamna Tia {erb\nescu revistei
22 , nr. 36 (1-7 sept.). Titlul interviului, Dac\ nu e
caracter, nici credibilitate nu e , este argumentat
într-unul din r\spunsurile la chestiunile Rodic\i Palade:
Este caracterul de vânzare? În foarte multe cazuri, da.
Iar cei care sunt caractere cu adev\rat s-au [i retras
din zona asta [a presein.Cronicar]. [tiu c\ ori vor fi
strivi]i dac\ nu se supun sistemului, ori vor trebui
s\ cedeze, dac\ vor s\ reziste [i s\ î[i fac\ un rost“.
Din fericire, mai exist\ gazetari ca Tia {erb\nescu
– nu prea mul]i, ce-i drept – care nici nu cedeaz\, dar
nici nu se retrag. Chapeau!

Otrava presei literare
În ancheta g\zduit\ de revista ACOLADA (Satu
Mare, iunie 2009) pe tema rela]iei dintre scris [i lectur\,
Livius Ciocârlie [i Liviu Ioan Stoiciu dau r\spunsuri

ochiul magic

mai stau în priz\» (am energie «autogen\»). Dac\
nu m-ar otr\vi via]a literar\ româneasc\ [i firea mea
nu [i-ar da în petic în particular, a[ fi un scriitor împ\cat
cu sine." Liviu Ioan Stoiciu nu exagereaz\ defel în
privin]a otravei care umple presa literar\, dar, pe de
alt\ parte, ce Dumnezeu ne-am face f\r\ aceast\ pres\?

False atribuiri
Cronicarul s-a mai referit la cazul ciudat al unor
false atribuiri, avându-l ca „beneficiar“ pe Octavian
Paler. Înc\ de pe când el tr\ia i s-au pus în seam\ texte
pe care nu le scrisese, f\cute mai întâi s\ circule pe
Internet de unde le-au preluat diferite publica]ii.
Intrigat, dar [i oarecum amuzat, autorul Polemicilor
cordiale a apucat s\ se dezic\, în Cotidianul din 13
martie 2006, de un bombastic „Interviu cu Dumnezeu“,
„capodoper\“ pentru care primise exaltate felicit\ri
de la un admirator din Bra[ov: „ Nu eu i-am luat lui
Dumnezeu interviul pe care autorul real al <capodoperei>
(mult prea modest pentru un reporter metafizic) l-a
publicat pe Internet [i în diverse reviste sau jurnale
cu numele meu! Eu nu-mi permit s\ discut atât de
familiar cu Tat\l nostru ceresc“.
Nu a fost totu[i auzit Paler de toat\ lumea, din
moment ce bizara fals\ atribuire continu\ [i postum.
În revista de la Târgovi[te CONTRASENS (nr. din
7 iulie a.c.), primit\ recent la redac]ie, d\m peste
fragmente din acela[i abracadabrant „Interviu cu
Dumnezeu“, atribuit lui Octavian Paler f\r\ s\ fi
fost al lui. Ne întreb\m ce e mai r\u în materie de
literatur\: s\ ]i se fure ceva ce-i al t\u sau s\ ]i se
dea ceva ce nu este?

Teatrul de revist\ Stelian T\nase

inspirate. Amîndoi au acel sim] al realit\]ii care le
împrumut\ o luciditate dezarmant\. Începutul lui
Livius Ciocîrlie e în nota modestiei autoflagelante cu
care ne-a obi[nuit: „Poate c\ mi-a[ exprima [i mai
adecvat sentimentul dac\ n-a[ r\spunde, fiindc\ nu
prea g\sesc ce. Nu [tiu s\ meditez. Am uneori idei,
mai adesea p\reri, de obicei trec\toare, dar dac\ e
s\ tratez o tem\ m\ simt stingher. Mai ales una de
ordin general.“ {i totu[i, din felul cum r\spunde în
continuare, Livius Ciocârlie dovede[te c\ [tie s\
mediteze cu [arm, concizie [i profunzime. De unde
atîta înclina]ie spre jupuirea în public la distinsul
intelectual b\n\]ean care, culmea pedepsei de sine,
a ales s\-[i mute domiciul stabil în viesparul capitalei?
„Ca cititor, nu m\ mai simt în stare s\ dovedesc c\r]ile
care nu m\ atrag. Ca autor, am abandonat veleitatea
de a fi contemporan cu vremea în care tr\iesc: m\ v\d
redus la ce-mi trece prin cap.“ A[a i se întîmpl\ [i
Cronicarului, [i multora dintre intelectualii no[tri.
Mai grav e cînd realitatea te face s\ nu-]i mai treac\
nimic prin cap. Liviu Ioan Stoiciu nu se las\ mai prejos
cu franche]ea: „Fiindc\ nu pun baz\ pe memorie, îmi
reîmprosp\tez mereu lecturile. Adev\rul e c\ la vîrsta
mea citesc numai din pl\cere. [i cum nu mai am nimic
de demonstrat, scrisul a intrat [i el în regim liber. «Nu
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Cu sau f\r\ baze reale, pisica moart\ a pornografiei
a tot fost, destul\ vreme, aruncat\ peste gardul genera]iei
2000. Atât de des încât, dac\ d\m crezare celor auzite,
tinerii autori par s\ fi inventat, pur [i simplu, genul.
Ca [i cum pân\ la ei cuvintele care nu apar în DEX
[i scenele care nu se petrec la lumina zilei n-ar fi
fost consemnate în scris, cu delicii mai mult sau
mai pu]in vinovate. Iat\ de ce merit\ salutat o dat\
în plus echilibrul critic cu care Claudiu Turcu[
comenteaz\ în ultimul num\r al revistei Vatra (7-8/
2009) un recent roman al lui Stelian T\nase. Finalul,
mai cu seam\, e de citat: „În concluzie, r\pus de
vanitatea pl\smuirii unei arhitecturi diegetice monumentale,
autorul excelentului Corpuri de iluminat (1990) nu
mai reu[e[te în Maestro decât un melting-pot preten]ios
în inten]ie, dar decep]ionant în realizare. Kitsch
pornografic în ve[minte de melodram\, sublimat
artificial de spasme intertextuale, apoi experiment
e[uat în faza de montaj (cele dou\ culoare narative
– cinematografic [i confesiv – nu duc nic\ieri), romanul
lui Stelian T\nase nu se ridic\, cu excep]ia câtorva
fraze, peste încerc\rile mai tinerilor [i necultiva]ilor
s\i colegi (pseudo)mizerabili[ti Ioana Bradea, Claudia
Golea ori Ionu] Chiva.“
Da, numai c\, dac\ pe Bradea, Golea ori Chiva
s-a g\sit cine s\-i apostrofeze de pe pozi]ii moralist
evanghelice într-o emisiune TV, prostul gust al lui
Stelian T\nase a fost în schimb t\mâiat, luni bune
de la apari]ie, mai peste tot. Dreptate-i asta?
Cronicar

România literar\
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