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„Memoria“
Dup\ c um c ititorii n o[tri a u a flat d eja, „ Memoria. R evista
gândirii a restate” e ste p e c ale s \-[[ i î nceteze a pari]ia d in c auza
lipsei fondurilor. Dup\ dou\zeci de ani de la primul num\r, când
redactor-[[ef fondator era regretatul Banu R\dulescu, scriitor [i medic,
un interviu
care petrecuse [ase ani în închisorile comuniste. Într-u
emo]ionant din „Observator cultural”, Micaela Ghi]escu, aceea
care a preluat conducerea revistei acum zece ani, cu trei ani de
închisoare la activ ea îns\[i, relateaz\ dificilul parcurs al publica]iei.
Conceput\ [i tip\rit\ prin voluntariat, „Memoria” a avut o vreme
sprijinul Ministerului Culturii [i al Departamentului pentru românii
de pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe. În 2007 [i 2008,
a primit bani de la A.F.C.N.. În 2009 îns\, în mod inexplicabil, n-aa
întrunit punctajul necesar, de[i revista r\m\sese aceea[i. A[a c\ a
mi sunt
disp\rut de pe lista de subven]ii. Criteriile de selec]ie nu-m
cunoscute. {tiu îns\ c\ birocra]ia face, chiar [i atunci când A.F.C.N.
finan]eaz\ o publica]ie sau alta,ca banii s\ vin\ atât de târziu, încât
s\ nu poat\ fi cheltui]i rezonabil, mai mult, s\ trebuiasc\ s\ pl\te[ti
mai întâi [i s\ prezin]i facturile spre decontare, ceea ce este o absurditate,
în condi]iile în care revistele solicit\ sumele cu pricina tocmai fiindc\
nu le au.Pentru mine e un mister nu doar faptul c\ sumele difer\
considerabil de la un an la altul, f\r\ ca totu[i fondul total alocat s\
difere, dar [i de ce aceea[i publica]ie e considerat\ corespunz\toare
într-u
un an [i necorespunz\toare într-aaltul, de[i nu [i-aa schimbat
nici profilul, nici periodicitatea, nici calitatea. {i ce criterii pot duce
la prezen]a pe list\ a cinci publica]ii de design [i arhitectur\ (una, cel
pu]in, somptuoas\ ca aspect, a[a dar, nu de tot s\rac\, restul departe
de însemn\tatea „Memoriei”) [i la absen]a unora care sunt unice în
genul lor, precum „Revista de filosofie”, de exemplu. Sunt cu atât mai
uimit, cu cât din comisia de evaluare [i din comisia de contesta]ii fac
parte intelectuali cunoscu]i [i cunosc\tori ai vie]ii publicistice. M\
întreb pe ce temei au l\sat „Memoria” pe din afar\.
Le pot oferi nu unul, ci mai multe pentru a o fi inclus. E vorba,
înainte de orice, de singura revist\ consacrat\, scrie chiar pe ea,
„gândirii arestate” din timpul comunismului. Cele câteva zeci de
numere tip\rite din 1990 reprezint\ arhiva cea mai impresionant\
[i dureroas\ a închisorilor române[ti dintre 1948 [i 1989. Documentele,
m\rturiile, imaginile, h\r]ile publicate sunt printre cele mai concludente
[i însp\imânt\toare dovezi pentru caracterul criminal [i ilegitim al
comunismului denun]at în „Raportul Tism\neanu”.”Memoria” s-aa
adresat în to]i ace[ti ani nu doar celor care au tr\it pe pielea lor
groz\viile comunismului sau celor care le-aau auzit din gura p\rin]ilor
lor, dar [i celor mai tineri de ast\zi care sunt pe cale s\-[[i piard\
memoria.
Am propus cândva celor în drept ca revista s\ fie achizi]ionat\
de Ministerul Culturii [i expediat\ în [coli. Onor ministerul a preferat
s\ externalizeze A.F.C.N. [i s\ continue s\ aloce bani, mul]i, pu]ini,
dup\ posibilit\]i, trecând sarcina pe umerii unor intelectuali independen]i.
{i care g\sesc, iat\, de cuviin]\ c\ nu e nevoie de „Memoria”.
Tot ce pot eu însumi s\ fac este s\ propun conducerii Uniunii
Scriitorilor, dar nu înainte de alegerile din 23 noiembrie, s\ caute
mijlocul de a o finan]a, ca [i pe altele, dac\ tot este cel mai mare [i
cel mai s\rac holding de pres\ din România. 
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xist\ profesori cu o larg\ `n]elegere [i cu
mare r\bdare `n rela]ia lor cu elevii [i care
tr\iesc o mare bucurie când constat\ c\ [i-au
ajutat ucenicii s\ comunice o idee.

a c t u a l i t a t e a

Comunicare [i corectitudine

E

partea unor speciali[ti, ele sunt descalificante. Totu[i,
cât\ vreme ele r\mân `n spa]iul didactic, mai ales când
e vorba de un spa]iu restrâns la o clas\, la o lec]ie,
asemenea gre[eli pot fi trecute la capitolul „exerci]ii” [i
m\car tolerate, având [ansa corect\rii, mai devreme sau
mai târziu.
Pericolul cel mare e când „relaxarea” de care tot
vorbim p\r\se[te domeniul didactic [i intr\ `n cel [tiin]ific,
academic.
O experien]\ avut\ cu o editur\ prestigioas\ ne
`ndrept\]e[te s\ facem afirma]ia de mai sus (vezi Reflexe
folclorice `n literatura scris\. Antologie, introducere,
comentarii, dosar critic, note [i bibliografie de A. Gh.
Olteanu, Bucure[ti, Editura Humanitas Educa]ional,
2000).
~ntâmplarea despre care va fi vorba se datoreaz\
nu numai „relax\rii” `n actul de comunicare, ci, cred, `n
mare m\sur\, pe de o parte, abandon\rii bunului
obicei de a colabora pân\ la „bunul de tipar” cu autorul,
grabei, pe de alt\ parte, cu care se pune `n lucru [i se
finalizeaz\ o carte, dup\ ce luni [i uneori ani ea a tot fost
amânat\, libert\]ii pe care [i-o ia, uneori cu totul nejustificat,
redactorul de carte. Vom fi de acord, din capul locului,
c\ 33 de gre[eli `ntr-o carte de 230 de pagini, unele de
tot bizare, sunt intolerabil de multe. Mai ales c\ a fost
abolit, din motive economico-financiare b\nuim, un alt
bun obicei al activit\]ii editoriale: erata.
~n cartea la care ne referim, se `ntâlnesc mai toate
categoriile de gre[eli, unele de-a dreptul intolerabile, fie
c\ sunt, cum se spune, gre[eli de tipar, fie c\ se datoreaz\
superficialit\]ii corobor\rii textului manuscris cu cel
cules/ procesat. Se g\sesc, astfel, omisiuni s au
ad\ugiri de cuvinte: cotribuind `n loc de contribuind (p.
6), socoate `n loc de scoate (p. 42), luminile `n loc de
lumile (p. 102, `n textul baladei Soarele [i luna ),
c\r\ia `n loc de cr\ia (p. 153, `n textul Pove[tii lui HarapAlb de Ion Creang\), rutin\ `n loc de ruin\ (p. 185), se
poate trece `n loc de nu se poate trece (p. 207); omisiuni
de secven]e mai mari de text, ceea ce face ca ideea s\
nu se finalizeze. De exemplu, unei note de subsol, citat\
`n continuare, `i lipse[te pasajul subliniat: „Chiar dac\
cercet\ri recente au dovedit c\ apari]ia primelor texte `n
limba român\ este anterioar\ (secolului al XVI-lea,
n.ns.), aceasta nu modific\ sensul afirma]iei noastre,
fiind vorba de poezie [i nu de orice text. (p. 6); transcrieri
infidele ale unor pasaje din textele literare antologate
sau ilustrative. Sunt gre[eli ale c\ror consecin]e sunt
imprevizibile, pân\ la a distorsiona ideea, transformând-o, uneori, `n contrariul ei: „P\mântul se potrive[te”

E cea de-a patra edi]ie de care beneficiaz\
romanul din 1981 încoace,
dup\ cele de la
Cartea Româneasc\, Albatros [i Corint.
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MIERCURI, 30 septembrie
a ap\rut cel de-al 29-lea volum
din colec]ia
Biblioteca pentru to]i
editat\ de
Jurnalul Na]ional,
romanul
Via]a pe un peron
de
Octavian Paler

A. Gh. OLTEANU
România literar\

STE VIZIBIL|, `n anii din urm\, o anumit\
tendin]\ de „relaxare” `n actul comunic\rii,
`n sensul c\ acela care `l s\vâr[e[te e mai
pu]in crispat când folose[te codul, evident,
`n primul rând limba natural\, `n cazul
nostru limba român\. Cauzele sunt numeroase
[i, printre ele, cele de ordin politic nu
sunt de neglijat. S-a adoptat ferm, `n domeniul
`nv\]\rii limbilor moderne `ndeosebi, un
anume principiu, argumentat psiholingvistic,
potrivit c\ruia nu e atât de important cum
comunici, ci s\ comunici. Dac\ ai reu[it s\ te faci `n]eles,
chiar sacrificând, uneori, normele folosirii codului, ]inta
a fost atins\: mesajul a fost receptat [i corect decodat de
c\tre destinatar.
Acest punct de vedere nu pare a con]ine, `n sine, ceva
reprobator atâta vreme cât r\mâne `n spa]iul strict didactic,
chiar dac\ nu e lipsit – cum se va vedea – de anumite
riscuri. Nu e nimic r\u – dimpotriv\ – `n a dezinhiba
pe cel care `nva]\ s\ se exprime, nu numai `ntr-o
limb\ str\in\, ci chiar `n române[te, `n a-i stimula curajul
de a `nv\]a s\ comunice, `ndeosebi oral: „s\-i dezlegi
limba”, cum se spune. Evident, conflictele didactice nu
lipsesc. Exist\ profesori cu o larg\ `n]elegere [i cu mare
r\bdare `n rela]ia lor cu elevii [i care tr\iesc o mare
bucurie când constat\ c\ [i-au ajutat ucenicii s\ comunice
o idee, chiar dac\ aceast\ comunicare n-a fost tocmai
ortodox\ gramatical. Ei [tiu c\ data viitoare elevul va
comunica mai multe idei, va `nv\]a deci s\ vorbeasc\ [i
abia când constat\ acest lucru `ncep [lefuirea exprim\rii.
Al]i profesori sunt intransigen]i din capul locului [i când
elevul are ne[ansa de a trece de la prima categorie de
profesori la cea din urm\, apar revoltele `n fa]a notelor
mici. Pentru elevii dota]i, ele se sting repede pentru c\
ace[tia `n]eleg c\ nu putem comunica oricum [i `[i
perfec]ioneaz\ din mers exprimarea.
Principiul de care vorbim `ncepe s\-[i piard\ valabilitatea
`n momentul `n care profesorul se contamineaz\ de la
elev [i-[i „relaxeaz\” `nsu[i exigen]ele fa]\ de propriul
s\u statut socio-profesional: se exprim\ [i el neglijent,
f\r\ s\ acorde respectul cuvenit normelor folosirii codului
`n comunicare. ~n asemenea cazuri, principiul devine
de-a dreptul pernicios. Mai ales când „relaxarea” a trecut
de la comunicarea oral\ la cea scris\, când, adic\, lipse[te
actului exprim\rii scrise solemnitatea care ]ine treaz
sentimentul r\spunderii `n fa]a textului pus pe hârtie.
S-au v\zut cazuri când cutare text literar propus spre
analiz\ la un examen de nivel na]ional era transcris
inexact, ceea ce reprezint\ nu o gre[eal\ oarecare, ci o
impietate fa]\ de scriitorul citat [i devenit obiect de
evaluare. A nu verifica, a nu corobora cu acribia impus\
de uzan]e, a face public un text transcris „dup\
ureche” e un r\u nu numai pentru disciplina ori pentru
specialitatea respectiv\, ci, mutatis-mutandis, un r\u
f\cut vie]ii cotidiene la nivel social. De exemplu, `ntro atare `mprejurare, se scrie, „dup\ ureche”, sub un
Creion de Tudor Arghezi, numele lui G. Bacovia, [i-i
trebuie unui inspector vigilent un timp apreciabil pentru
a `ntoarce din drumul c\tre elevi monstruozitatea. A
devenit, iar\[i, clasic\, a[a-zicând, transcrierea gre[it\
a versului eminescian „Apele plâng clar izvorând din
(sic!) fântâne, `n loc de `n fântâne. Tot a[a, la sesiunea
din iunie-iulie 2001 a examenului na]ional de bacalaureat,
am `nregistrat o asemenea transcriere „dup\ ureche” a
nu mai pu]in cunoscutului vers bacovian „Tresar din
(sic!) somn...” , `n loc de prin somn... Ceea ce,
evident, e altceva. Nu insist\m. Nu ne putem juca `n
niciun fel cu `nlocuirea unei prepozi]ii cu alta, `n
spe]\, din `n loc de `n, din `n loc de prin. Amintim `n
treac\t, ca s\ se vad\ c\ fenomenul persist\ [i c\ el trebuie
s\ ne `ngrijoreze, gre[elile „sc\pate” `n formularea
subiectelor tezei cu subiect unic (la nivel na]ional) pentru
clasele a VIII-a din semestrul al II-lea al anului [colar
2008-2009.
Ni s-ar putea, probabil, repro[a c\, `n paragraful
anterior, facem prea mult caz pentru asemenea gre[eli
– inevitabile, s-ar zice. Am putea fi chiar concesivi [i
accepta ineren]a unor atari gre[eli, de[i, când vin din

`n loc de „ P\mântul se-mpotrive[te” (p. 87), din
drama Me[terul Manole de Lucian Blaga, „Muntele
Ple[uvului“ `n loc de „Muntelui ple[uvului”, `n care
forma de genitiv e cerut\ de reluarea prin anadiploz\ a
finalului de vers: „La poalele muntelui,/ Muntelui
ple[uvului” (p. 95, din balada Toma Alimo[), „pentru
Genarul” `n loc de „pentru c\ Genarul...” (p. 186 din
basmul F\t-Frumos din lacrim\, de Mihai Eminescu),
situa]ie `n care se anuleaz\ raportul sintactic din context.
Gre[elile de punctua]ie acoper\ [i ele aproape
toat\ gama posibil\: punctul apare `n locul virgulei,
aceasta din urm\, uneori cu valoare stilistic\, apare acolo
unde n-ar trebui sau e pus\ acolo unde nu e nevoie de
ea. Alteori sunt uitate ghilimelele.
Ceea ce este, `ns\, mai grav, când e vorba de punctua]ie,
este c\ aceasta se „corecteaz\” `n textele unor mari
scriitori. De pild\, `n textul dramei Me[terul Manole,
autorul folose[te frecvent linia de pauz\ ca pe o indica]ie
de rostire a replicii de c\tre actor, `n func]ie de starea
psihologic\ a personajului interpretat. Astfel, `ntr-o
replic\-discurs, Manole se `ntreab\: „Dar f\cut-am oare,
`n afar\ de munc\ – o jertf\ – o singur\ jertf\ smuls\ din
via]a noastr\, pentru zid?...” Pentru motive care ne scap\,
redactorul de carte suprim\ cele dou\ linii de pauz\
(p. 91). O pagin\ mai departe, fenomenul se repet\;
„Povestea cu jertfa omeneasc\ – e numai a[a – un joc.”
Oricât s-ar p\rea de bizar felul `n care un scriitor folose[te
punctua]ia, nimeni – dar absolut nimeni! – nu-[i poate
lua libertatea s\-l amendeze. F\r\ s\ fie vorba numai de
sacralitatea verbului scris care `n vremurile noastre nu
[i-ar mai avea, chipurile, rostul, e, mai degrab\, vorba
de semnifica]ii pe care punctua]ia folosit\ de un scriitor
nu ni le relev\ de la prima lectur\.
Sunt [i altfel de libert\]i pe care [i le ia redac]ia, f\r\
s\-[i consulte colaboratorul. Este, de pild\, inacceptabil\
men]ionarea titlului [tiin]ific de doctor pe coperta I,
cu atât mai mult cu cât precizarea se face, cu totul firesc
de ast\ dat\, pe pagina de gard\. ~mprejurarea poate fi
interpretat\, `n defavoarea autorului, ca un puseu de
vanitate – `n cazul `n care el ar fi cerut acest lucru – sau,
`nc\ mai neconvenabil, ca o frivolitate. (Despre
nevoia prezen]ei unui redactor de carte, dar [i despre
responsabilitatea acestuia, vezi [i articolul Redactorul
de carte, `n România literar\, nr. 40/10 octombrie
2008, p. 10).
N-am scris rândurile de fa]\ biciuit de cine [tie ce
susceptibilit\]i exacerbate. Am f\cut-o cu toat\ bunacredin]\, plecând de la constatarea c\ ceea ce s-a `ntâmplat
cu antologia noastr\ nu e un caz izolat, ci face parte
dintr-un fenomen mai larg care se cere stopat – nu neap\rat
eradicat pentru c\ gre[eli se vor face `ntotdeauna. E
vorba, `n esen]\, ca munca editorial\ s\ dovedeasc\ mai
evident str\dania de a le evita, respectând normele de
conduit\ elementare.

Enache
Prefa]\ de Daniel Cristea-E
Tabel cronologic [i referin]e critice de
Teodora Dumitru
Coperta: detaliu din
Peisaj la Re[i]a de {tefan Popescu
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de presupus c\, ini]ial, Faulkner
inten]iona s\ scrie un roman
ap\sat parabolic, mai apropiat de
poezie decît de proz\.

Primul Faulkner (I)
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OLDIER’S PAY, romanul de debut din
1926, e cartea cea mai englezeasc\ a lui
William Faulkner. Tradi]ia c\reia i se
revendic\ e a pastoralelor didactic-tragice
ale lui Thomas Hardy. Tradi]ia c\reia nu
i se revendic\ este a lui Henry James.
Rezultatul, paradoxal, se dovede[te a fi
o combina]ie de stil, teme [i idei în care
reg\se[ti [i pl\cerea de a problematiza a
primului, dar [i despotismul naratorial din
romanele celuilalt. Acestora li se adaug\ un romantism
acid, împrumutat din versurile lui Swinburne [i din pl\cerea pamfletar\ a întregului deceniu galben englezesc.
De aici vor deriva [i meritele, [i sl\biciunile c\r]ii.
Ac]iunea demareaz\ energic, într-o între]esere de
voci [i imagini – ca în Târâmul pustiit al lui Eliot – îns\
efectul nu e neap\rat cel scontat de autor. Ne plas\m,
prin dialogurile între personajele aduse de hazard în
acela[i tren, într-o situa]ie dostoievskian\. Cu o diferen]\
notabil\: dramatismul întâmpl\rilor e analizat în sine,
[i nu în raport cu evolu]ia viitoare a eroilor.
Aici se afl\ [i originea inabilit\]ilor de amorsare a
ac]iunii. Una dintre ele – sesizat\ înc\ de recenzen]ii
contemporani – se refer\ la faptul c\ un r\nit muribund
nu putea fi trimis neînso]it acas\ (v. E. Hartly Grattan,
1926: 11). Alta const\ în insuficienta explicare psihologic\
a deciziei a doi dintre c\l\tori – nimeri]i din întâmplare
în acela[i tren – de a-l înso]i acas\, în Charlestown,
Georgia, pe soldatul r\nit. E greu s\ convingi fie [i un
cititor naiv c\ fostul militar Joe Gilligan [i v\duva de
r\zboi, atr\g\toarea doamn\ Margaret Powers, decid,
într-o toan\, s\ renun]e la propria destina]ie pentru a-l
escorta pe soldatul întâlnit atunci pentru întâia oar\!
E de presupus c\, ini]ial, Faulkner inten]iona s\ scrie
un roman ap\sat parabolic, mai apropiat de poezie decît
de proz\. Or, poezia nu e preocupat\ nici de verosimil,
nici de motivarea psihologic\ a comportamentului
personajelor. Poezia reprezint\, fire[te, triumful
subiectivit\]ii. Probabil c\ romanul ar fi avut de câ[tigat
dac\ ar fi început direct cu capitolul al doilea. Ar fi fost
suficient\ o scurt\ punere în tem\, reducând spumoasele
dialoguri la câteva fraze descriptive. Structura c\r]ii ne
îndrept\]e[te s\ credem c\ proiectul romanului s-a
modificat pe parcursul scrierii. Istorisirea începe ca o
r\fuial\ a scriitorului cu lumea r\zboiului, a dezastrelor
fizice [i psihice cauzate de Marele M\cel. În plan secund,
textul se îmbog\]e[te cu perspectiva psihologic\ oferit\
de personaje care, de[i mobilizate, n-au ajuns s\ lupte
efectiv.
Aceast\ din urm\ tem\ coincide cu elemente din
biografia lui Faulkner însu[i. Asemeni lui Julian Lowe,
cadetul c\ruia „îi opriser\ r\zboiul înaintea nasului”,
refuzându-i [ansa de a intra în lupt\, aviatorul Faulkner
a fost l\sat la vatr\ f\r\ s\ fi f\cut vreun raid aerian în
zona liniilor inamice. Ambiguitatea n\scut\ din aceast\
realitate (pe de o parte, demascarea r\ului provocat
de r\zboi, pe de alta, frustrarea, „sup\rarea dezgustat\”
[”disgusted sorrow”] a unor tineri exalta]i, crescu]i cu
valorile eroismului [i-ale patriotismului, care n-au avut
prilejul s\-[i dovedeasc\ b\rb\]ia) creeaz\ premisele
unei confrunt\ri care-a definit o întreag\ genera]ie de
scriitori americani.
Faulkner nu e singurul care s\-[i fi exersat talentul
aducând în prim-plan problematica Primului R\zboi
Mondial. O f\cuser\ cu str\lucire [i Hemingway, [i
Fitzgerald [i e inevitabil s\ începi investiga]ia f\când
compara]ii. E probabil adev\rat\ observa]ia c\ la
nivel de dialog cele patruzeci-cincizeci de pagini despre
frustrarea [i dramele provocate de r\zboi sunt inferioare
povestirilor cu acela[i subiect ale lui Hemingway. La
Faulkner, strategiile narative ale veacului al nou\sprezecelea
continu\ s\ joace un rol de prim ordin în conturarea

contextului [i în construirea portretului psihologic al
personajelor. Tân\rul romancier din Mississippi nu
g\sise înc\ mijloacele de a despica realitatea dintr-o
singur\ izbitur\ de bard\, a[a cum, un an mai devreme,
în 1925, reu[ise Hemingway publicând In Our Time.
Pe de alt\ parte, trebuie consemnat c\ Faulkner a
abandonat foarte repede acest teritoriu, nu doar
pentru c\ era ocupat de adversari redutabili, ci [i pentru
c\ nu corespundea interesului s\u adânc. A[a cum se
va observa imediat dup\ coborârea pesonajelor din tren,
William Faulkner era pe cale s\-[i descopere propriul
spa]iu de exprimare artistic\. Decadentismul englez
asigurase rama acestui tablou, amintirile [i oamenii din
]inutul natal aveau s\ furnizeze combustia narativ\
decisiv\.
Cine era, îns\, tân\rul care, la mijlocul lui 1925,
preda editorului Liverlight (cel care publicase [i
prima carte a lui Hemingway) manuscrisul unui roman
intitulat Mayday, dup\ care p\r\sea, non[alant, America,
luând vaporul spre Europa? M\rturiile prietenilor,
biografilor [i scormonitorilor de arhiv\ ni-l arat\
drept un chefliu cam arogant, obi[nuit s\ tr\iasc\ pe
picior mare, plin de farmec, povestitor cu har. Ambi]ios,
nu-[i ascundea planurile de-a ajunge un mare scriitor.
Provenea dintr-o familie respectat\ din Mississippi (unul
din bunici fusese colonel în armata Sudist\, cel\lalt
avea s\ ajung\ director de banc\) – o familie m\cinat\
îns\ de probleme: un tat\ brutal [i ursuz, dar [i o mam\
care-[i adora întâiul n\scut cu o devo]iune aproape
religioas\, totul pe fondul inevitabilelor greut\]i materiale.
Coresponden]a între mam\ [i fiu arat\ în ce m\sur\
scriitorul o f\cea pe Maud C. Faulkner (a[a cum scria
pe plicurile expediate din Europa în 1925) p\rta[a
fr\mânt\rilor [i descoperirilor sale. La începutul anului,
tân\rul nelini[tit care îmbina boema extrem\ cu scrisul
încrâncenat, se mutase la New Orleans. Inten]iona s\
se îmbarce pe-un vapor, dar în cele din urm\ închiriase
o camer\ în Vieux Carré [i s-a amestecat în pestri]a via]\
artistic\ a vremii. Întâlnirea cu Sherwood Anderson,
ale c\rui povestiri îl fascinau, avea s\-l marcheze profund.
În]elege c\ drumurile în poezie erau barate (n-avea nici
talentul lui T. S. Eliot, nici îndemânarea prozodic\ a lui
A. E Housman, nici radicalismul vizionar al lui Ezra
Pound), dar c\ [i-ar putea croi, în schimb, o cale punând
pe hârtie povestirile pe care nu obosea s\ le spun\, în
crâ[m\, prietenilor.
Soldier’s Pay pare, [i chiar e, scris într-o suflare.
Timp de câteva luni, în lungi [edin]e începute diminea]a
devreme [i continuate pân\ dup\ prânz, fostul poet
înnegre[te coal\ dup\ coal\. Dup\-amiaza hoin\re[te
prin port [i prin ora[, iar seara îl g\sim bând din greu
cu prietenii arti[ti. Un martor al acelor zile, James G.
Geller, a l\sat o m\rturie cât se poate de ap\sat\: „Aproape
toate [pove[tile despre via]a lui Faulkner] pot fi exager\ri
sau pl\smuiri, cu o singur\ excep]ie – dependen]a lui
de alcool, care a durat pân\ la plecarea dintre cei vii.
Felul în care bea, inclusiv la chefuri, era întrist\tor.
N-a fost nimic eroic sau maiestuos în excesele lui
singuratice, care s-au încheiat adeseori cu tratamente
spitalice[ti” – citat în Parini, 2004: 80).
Deocamdat\, Faulkner îi uime[te pe to]i cu vitalitatea
lui. C\l\tore[te în Fran]a, în Italia, în Anglia [i de peste
tot scrie epistole pline de savoare mamei r\mas\ în
Oxford, Mississippi. Din Milano, transmite: „Iat\-m\
stând aici, cu spaghetti, o farfurie plin\ de salat\ de
fasole [i ardei ro[u, ro[ii, l\ptuci, o farfurie de
piersici, mere, prune, apoi cafea neagr\ [i o sticl\ de
vin, totul la pre]ul de 50 de cen]i. Ora[ul e atât de mare,
de vechi [i de lini[tit. Nu sunt automobile, iar
oamenii sunt calmi – nu-i vezi niciodat\ gr\bindu-se.
Programul lor const\ în a lucra cât mai pu]in [i de a
se bucura în lini[te cât mai mult. Iat\ ce am v\zut azi

la prânz într-un magazin de vinuri, unde merg to]i
barcagiii s\ m\nânce. În loc s\ înfulece mâncarea [i
s\ alerge înapoi la lucru, au r\mas acolo pân\ a sunat
sirena de ora unu, râzând [i vorbind despre politic\,
muzic\ [i a[a mai departe. Am mâncat cu ei. To]i cei
din Italia cred c\ sunt englez. Ceea ce e bine, pentru
c\ pe americani îi pun s\ pl\teasc\ dublu pentru orice.”
(Faulkner, 1977: 9)
Tân\rul f\r\ griji se mândrea cu un început de glorie
local\: publicase dou\ volume de versuri, scrisese câteva
povestiri, predase un manuscris despre care [tia cu
siguran]\ c\ avea s\-i deschid\ larg por]ile literaturii.
A plecat în Europa convins c\ editorii îi vor primi cu
entuziasm manuscrisul, îns\ a continuat s\ scrie la fel
de impasibil, la fel de indiferent fa]\ de orice în afara
propriului succes. E un program de munc\ la care n-a
renun]at de bun\voie niciodat\. Prozatorul plin de sine,
încep\torul ce nu se sfia s\ se autodefineasc\ drept un
scriitor „important” era, dincolo de superficialitatea
rela]iilor umane, dincolo de ironii [i derapaje, un
monument de seriozitate [i determinare. Faulkner n-a
avut clar proiectat în minte, de la început, întregul
e[afodaj narativ pe care-l [tim ast\zi. A bâjbâit, a sondat
simultan mai multe spa]ii, pân\ când a descoperit tonul,
substan]a [i forma care aveau s\-l fac\ de neconfundat.
Soldier’s Pay e, [i din acest punct de vedere, un discurs
inaugural, piatra de temelie pe care aveau s\ se a[eze
[i viitoarele mari personaje, [i harta stranie a ]inutului
Yoknapatawpha.
Nu e necesar s\ aprofundezi romanul pentru a g\si,
mai mult decât schi]ate, multe din tipurile umane
care-i vor popula ulterior universul. Charlestown, Georgia, nu e înc\ Jefferson, capitala ]inutului Yoknapatawpha,
dar e suficient s\-i imaginezi contururile pentru a
descoperi c\ în acest loc – sau în unul asem\n\tor –
avea s\-[i stabileasc\ Faulkner viitorul simbolic axis
mundi. Citat\ de aproape to]i exege]ii, descrierea ora[ului
anun]\ imaginile similare din Requiem for a Nun ,
The Sound and the Fury sau din The Hamlet: „Charlestown,
ca nenum\rate alte ora[e din Sud, fusese construit în
jurul unui cerc de cai [i m\gari ]inu]i în dârlogi. În
mijlocul pie]ei se afla judec\toria – o cl\dire simpl\,
func]ional\, de c\r\mid\ cu [aisprezece splendide coloane
ionice p\tate de genera]ii de tutun aruncat la întâmplare.
Judec\toria era înconjurat\ de ulmi, iar sub copaci, pe
b\ncile de lemn zgâriate [i crestate [i pe scaune p\rin]ii
ora[ului, autorii unor legi solide [i cet\]eni solizi care
credeau în Tom Watson [i se temeau doar de Dumnezeu
[i de secet\, cu cravate negre sub]iri sau cu medaliile
care nu mai însemnau nimic, cenu[iu palide [i [terse
ori de bronz ale Statelor Confederate ale Americii,
nemaiavând nevoie s\ pretind\ c\ muncesc, dormeau
sau î[i omorau lungile zile somnoroase în timp ce mai
tinerii de toate vârstele, care înc\ nu erau destul de
b\trâni ca s\ picoteasc\ în public, jucau [ah ori mestecau
tutun [i vorbeau. Un avocat, un farmacist [i doi f\r\
identitate precis\ t\v\leau înainte [i înapoi ni[te discuri
de fier între dou\ g\uri în p\mânt. {i deasupra tuturor
veghea un aprilie timpuriu, îmbor]o[at de lun\.” 
__________________
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Ispirescu ar fi devenit un
bun prieten al lui Noica.
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|T-FRUMOS, cel care nu dorise s\ se
nasc\ decât dac\ i se d\ nemurirea [i tinere]ea
ve[nic\, reprezint\ o adev\rat\ problem\
filozofic\ [i faptul c\ valoarea lui simbolic\
nu i-a sc\pat lui Noica e firesc: e condi]ia
uman\ revoltat\ împotriva condamn\rii
la moarte cu care ne na[tem. El ajunge la locul
c\utat, un palat cu trei fete-zâne, care-l g\zduiesc:
„Încet, încet, se deprinser\ unii cu al]ii, î[i spuse
istoria [i ce p\]i pân\ s\ ajung\ la dânsele, [i nu
dup\ mult\ vreme se [i înso]i cu fata cea mai mic\.”
La fel ca la Creang\, [i-n basmele lui Ispirescu
domin\ banalul cotidian, iar povestitorul mai
confund\ uneori cuvântul palat cu cas\. {i n-are
cum s\-]i scape acest „încet, încet, se deprinser\
unii cu al]ii” care arat\ c\, fie [i-n t\râmul nemuririi,
convie]uirea cere timp de adaptare. Dup\ c\s\toria
cu fata cea mic\, „st\pânele casei îi deter\ voie s\
mearg\ prin toate locurile de primprejur, pe
unde va voi; numai pe o vale, pe care i-o [i ar\tar\,
îi ziser\ s\ nu mearg\, c\ci nu va fi bine de el;
[i-i [i spuser\ c\ acea vale se nume[te Valea
Plângerii”. Ca-n basme, tân\rul încalc\ pân\ la
urm\ porunca, nici m\car din vina lui, ci urm\rind,
la vân\toare, un iepure, simbolul întâmpl\rii, al
hazardului. {i semnul c\ a dep\[it grani]a t\râmului
cu via]\ ve[nic\ [i a intrat în cel cu via]\ scurt\
[i b\trâne]e garantat\ este dorul: i se face dor de
p\rin]ii lui. A[adar pentru Ispirescu (sau, dac\ nu,
© I o a n a P â r v u l e s c u pentru clientul frizeriei tat\lui s\u) dorul este
tr\s\tura distinctiv\ a V\ii Plângerii [i a vie]ii
normale. Cât despre plâns, pentru Ispirescu este
Simbolizeaz\ greut\]ile [i ve[nicele ispite cu care se
tot o însu[ire care define[te omenescul. La na[terea
lupt\ cre[tinul [i pe care trebuie s\ le înving\ [i s\ verse
celui de-al treilea fiu, tot în 1867, anul cuget\rilor despre
multe lacrimi pentru p\catele proprii [i pentru ale altora”
nemurire, el noteaz\ în jurnal: „{i ce este omul? De[i
(p. 403). Locuri numite Valea Plângerii se afl\, probabil,
se zice c\ este cea mai des\vâr[it\ f\ptur\, el îns\ se
în multe p\r]i ale lumii, cel mai cunoscut fiind cel
na[te mai debil decât alte animale. [...] De îi este foame
din Ierusalim. Am g\sit o relatare a unei c\l\torii în
copilul plânge, de-l doare sau de-l sup\r\ ceva, plânge.
Grecia, Egipt, Ierusalim [i Constantinopol f\cut\, în
El nu [tie nimic, se uit\ în aer, nu vede nimic, nu cunoa[te
splendide scrisori, de Arhimandritul Nifon, Stare]ul
nimic. El se na[te plângînd, tr\ie[te suspinând [i moare
M\n\stirii Sinaia, la sfâr[itul secolului 19. Într-adev\r,
l\crimând”. Iat\ condi]ia uman\ în întregul ei.
în ni[te scrisori care, spune epistolierul, „î[i cam lungesc
{i, ca s\ închei mai optimist, Paul Morand, care a
coada”, stere]ul poveste[te cu mult haz [i talent c\l\toriile
tr\it
o vreme în România, are o cugetare, nu [tiu dac\
lui orientale, [i ajunge la Valea Plângerii: „Ce
influen]at\ sau nu de ]ara trist\ plin\ de umor în care
m\rea]\ e priveli[tea Ierusalimului din dep\rtare, mai
a ajuns, [i de Valea Plângerii bucure[tene: „Le
ales de la coasta dreapt\ a v\ii numit\ Valea plângerei,
monde est une vallée des pleurs, mais somme toute,
partea în care se g\se[te [i gara! Din aceast\ parte se
bien irriguée”. Lumea e o vale a plângerii, dar, în
z\re[te o mul]ime de edificiuri mari, construc]iuni
definitiv,
bine irigat\. O vale care, a[adar, nu sufer\ de
importante, m\re]e biserici cre[tine, sinagoge ebraice
sete [i usc\ciune. Fiindc\ tu locuie[ti în locul cel mai
[i geamii musulmane, peste care domin\ cupola Sf.
dep\rtat de fosta Vale a Plângerii bucure[tean\, î]i doresc
Mormânt [i minaretul moscheii lui Omar. Iat\ Muntele
doar zâmbetul din cugetarea lui Paul Morand. 
M\slinilor cu înf\]i[area dulce [i melancolic\ ...”
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E M-A SURPRINS îns\ nu sunt aceste
lucruri, despre care am mai scris, de altfel, ci
descoperirea c\ Valea Plângerii era un loc din
sudul Bucure[tilor. Se afla nu departe de dugheana
frizerului Ispirescu-tat\l, („palatul tat\lui s\u”)
[i nu departe de Cimitirul Bellu, adic\ de fieful
mor]ii spre care se îndreapt\ pân\ la urm\ F\t-Frumos.
Tat\l lui Petre Ispirescu avea pr\v\lia pe Calea V\c\re[ti.
Am dat peste acest nume, Valea Plângerii, în documente de pe la sfâr[itul secolului 19, dar locul situat `n
partea din spate a cimitirului a d\inuit pân\ prin
1965, când a devenit o parte din Parcul Tineretului.
Fire[te, numele de Valea Plângerii nu e o inven]ie
româneasc\, iar Ispirescu l-a p\strat pentru valoarea
lui metaforic\, aceea de lume p\mânteasc\, loc al
lacrimilor, al suferin]ei. În Simbolic\ biblic\ [i cre[tin\,
dic]ionarul profesorului Victor Aga (Editura Învierea,
Arhiepiscopia Timi[oarei, 2005) se afl\ urm\toarea
explica]ie: „Valea lacrimilor sau Valea plângerilor este
numirea lumii p\mânte[ti [i a vie]ii de pe p\mânt
fa]\ de în\l]imile cerului [i ale vie]ii lui de fericire.

DESPRE LITERATUR|,
CU BUCURIE

Ispirescu e preocupat de tema mor]ii, din 22 august
1864, de la moartea mamei lui. Jurnalul îl începe exact
la un an de la eveniment, „un an în care s-au aglomerat
suferin]ele de tot felul în bietul meu piept”. Dup\ discu]ia
despre nemurire, el noteaz\: „Iac\ o idee, îmi zisei,
ideea mor]ii, care nu-mi iese din gând de la moartea
mamei. Atâta m-a costat ast\ pierdere. Am cugetat în
singur\tate o parte din noapte, pân\ am adormit. Convic]ia
mea este acum format\. Poate s\ fiu gre[it, dar\, din
cugetare-n cugetare, am conchis c\ omul trebuie s\
moar\. S\ lu\m contrariul: dac\ omul n-ar muri, ar
trebui s\ fie sta]ionar; a[a ar trebui s\ fie întreaga natur\.
[...] Genul uman nu s-ar mai reproduce, c\ci reproducându-se s-ar înmul]i lumea de n-ar mai înc\pea globul
mul]imea oamenilor. Apoi chiar acea reproduc]ie ar
trebui s\ se fac\ dup\ alte legi [i în alte condi]ii, cele
actuale nefiind suficiente a reproduce deodat\ fiin]e
perfecte, crescute gata. Atunci n-ar mai fi varietate,
n-ar mai fi pl\cerile sezoanelor” – fire[te, pentru c\
aceasta presupune moartea [i re-na[terea. {i, mai spune
tipograful o fraz\ care parc\ ar fi din Devenirea întru
fiin]\: „Legea progresului care merge, merge mereu
f\r\ a se opri un moment [i care trece peste omul actual
dând mâna viitorului, n-ar mai exista” (27 oct. 1867).
Iat\ toat\ baza filozofic\ a basmului Tinere]e f\r\
b\trâne]e [i via]\ f\r\ de moarte. B\nuiesc c\ Noica
n-a citit jurnalul lui Petre Ispirescu, care nu s-a
publicat decât într-o revist\ de specialitate, Studii
[i documente literare , în 1969, îns\ i-a intuit
poten]ialul. {colit în alt\ epoc\, de pild\ în interbelic,
Ispirescu ar fi devenit un bun prieten al lui Noica.

România literar\

RAG| RODICA,
Î]i citesc cu interes maxim rubrica din
România literar\ despre diverse p\cate
lingvistice. Chiar în num\rul trecut ai l\murit
un cuvânt de care nu se poate s\ nu te love[ti,
m\car olfactiv, în minunata via]\ de
bloc: ghena. Am aflat astfel c\ etimologia
cuvântului nu e cea popular\: iadul, gheena,
ci una mult mai banal\, francez\, gaine, cuvânt între
ale c\rui sensuri este [i cel de „teac\”, „tub”. E[ti cea
dintâi care discut\ etimologia acestui cuvânt, de
altfel surprinz\tor de târziu intrat în dic]ionar, cum
afl\m de la tine, abia în 2007. {i-atunci mi-am
amintit [i eu c\ am tr\it o surpriz\, legat\ de sintagma
Valea Plângerii. Permite-mi s\ ]i-o împ\rt\[esc.
Poate [i pentru c\ am avut înc\ din copil\rie un
volum numit Legende sau basmele românilor de
Petre Ispirescu, pe mine sintagma m\ ducea direct la
basmul Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i via]\ f\r\ de
moarte, care deschide culegerea, socotit basm popular.
Ispirescu spunea c\ [i-ar fi cules pove[tile din „gura
poporului”, c\ pe unele le-ar fi auzit în frizeria tat\lui
s\u, dar p\rerea mea este c\ interven]ia tipografului
autodidact e suficient de masiv\ ca s\-l scoat\ pe acesta,
cel mai important, din folclor [i s\-l fac\ o crea]ie
personal\, cult\, original\. Pentru c\, dac\ cite[ti
jurnalul lui Ispirescu, vezi c\ ideea nemuririi îl
preocup\: o discut\ cu prietenii, într-o sear\, apoi
o dezvolt\ în jurnal, într-o utopie neagr\. În
Sentimentul românesc al fiin]ei, Constantin Noica
simte c\ e ceva ie[it din comun în povestea
„popular\” a lui Ispirescu [i-l citeaz\ pe Laz\r
{\ineanu, care spune c\ basmul acesta „sub forma
sa integral\ pare a fi necunoscut în literatura
folcloric\ european\” (subl. C. N.). Oricum, dup\
mine, un asemenea basm nu putea s\ se iveasc\
decât în secolul progresului, nu înainte. Pentru
c\, din cauza progresului care p\rea c\ nu se mai
opre[te [i c\ are putere nelimitat\, oamenii ajunseser\
s\ cread\ concret, [tiin]ific, în nemurire. Petre
Ispirescu îns\, care se obi[nuise s\ gândeasc\
totul cu mintea lui, datorit\ jurnalului, dar chiar
datorit\ gazetelor pe care le tip\rea (unde domina
înc\ îndemnul la ra]iune), vede imposibilitatea
practic\ a nemuririi, r\ul ei. {i de-aceea întoarce
pe dos sfâr[itul indecis al basmelor „[i dac\ n-au
murit mai tr\iesc [i azi”, iar eroul s\u moare în
basm, b\trân [i cu barba pân\-n p\mânt. Ce
mai happy end, nu-i a[a? Eroul se întoarce din
t\râmul nemuririi în Valea Plângerii ca s\ moar\.
M-au izbit asem\n\rile eroului cu autorul, dar
abia dup\ ce pleac\ din „rai”: la 35 de ani
(apud Paul Cornea [i Elena Piru, care fac notele
la jurnalul lui) el avea deja barba alb\, ca
tân\rul F\t-Frumos în Valea Plângerii. Jurnalul
îl începe la 37 de ani, iar culegerea de basme o
public\ la 42. Iar la 57 de ani moartea îi d\ deja
palma din basm. Nici vorb\ de „tinere]e f\r\
b\trâne]e”, ci dimpotriv\, o b\trâne]e prematur\
[i o moarte destul de timpurie.
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| VIGOAREA unei culturi se hr\ne[te
din controverse [i c\ duhul crea]iei
nu apare decît acolo unde rivalitatea
îi învr\jbe[te pe protagoni[ti, aceasta
este o nuan]\ apar]inînd adev\rurilor
subîn]elese [i subtile. E ca [i cum
spiritul, ca s\ intre în fermenta]ie,
are nevoie de o neap\rat\ ostilitate,
ceea ce înseamn\ c\, f\r\ un fundal
de discordie care s\-i între]in\
germina]ia, o cultur\ sfîr[e[te în lini[tea concordiei
vl\guite. Cartea lui Nietzsche despre Wagner nu face
decît s\ adevereasc\ perspectiva crea]iei în]elese ca
prelucrare rafinat\ a verminei psihice. Mai rar o
r\bufnire polemic\ care s\ pun\ fa]\ în fa]\ dou\ firi
atît de diferite, dar pe care potriveala destinului
le-a adus în atingere biografic\. Pe cînd era profesor
la Basel, Nietzsche î[i f\cuse un obicei de a-l
vizita pe compozitor la conacul din Tribschen, atras
nu numai de impetuozitatea maestrului, dar [i de
farmecul so]iei sale, Cosima Wagner. Subjugarea pe
care o va resim]i din partea viziunii muzicale a
autorului lui Parsifal avea s\ r\zbat\ nu numai în
Na[terea tragediei (1872), dar mai ales în cea de-a
patra Unzeitgemäße Betrachtung ( Considera]ie
inactual\), al c\rei titlu e l\muritor: Richard Wagner
in Bayreuth.
Ce s-a petrecut apoi în sufletul lui Nietzsche ]ine
de încîlceala i]elor sale psihice. Venera]ia i s-a
preschimbat în vr\jm\[ie contestatar\, infidelitatea
spiritual\ a filozofului dînd na[tere celor dou\
c\r]i de t\g\duire total\ a maestrului. {i chiar dac\
Cazul Wagner (1888) [i Nietzsche contra Wagner
(1895) au ap\rut într-un moment cînd Wagner plecase
deja în lumea valkiriilor (1883), ceea ce i se poate
repro[a retrospectiv este tocmai u[urin]a cu care
lovea într-un simbol pe care îl pre]uise. Cînd ajungi
s\ faci calambururi frivole pe seama ora[ului
compozitorului (Bayreuth, bereits bereut – „Bayreuth,
de pe acum regrete“), cînd nu te sfie[ti s\-l prinzi în
carcasa celor mai def\im\toare epitete, spunînd c\
Wagner este „un b\trîn vr\jitor“, „un [arpe cu clopo]ei“,
„un actor cabotin“, „artistul decaden]ei germane“,
c\ „arta lui este bolnav\“, c\ „Wagner este o nevroz\“
[i c\ „Wagner este o mare calamitate pentru muzic\“,
[i asta de-a lungul unei c\r]i care abund\ în împuns\turi
de un sarcasm ce nu pare s\ cunoasc\ grani]a decen]ei
– cînd a[adar î]i îngropi maestrul sub o crust\ de
invective postume, impresia pe care o faci e una
de franc\ [i indubitabil\ patologie. Prima reac]ie
este s\-]i spui c\ Nietzsche, molestînd efigia lui
Wagner, î[i face un autoportret mult mai fidel
decît cel schi]at în Ecce homo, [i asta fiindc\ nicicînd
un autor nu se înf\]i[eaz\ mai gol în fa]a cititorului
ca atunci cînd î[i revars\ punga de idiosincrazii
personale.
Dac\ trecem peste senza]ia de om cl\tinîndu-se
l\untric, – a[a se arat\ a fi Nietzsche în acest op
beligerant – [i c\ut\m s\-i surprindem tenta spiritului,
constat\m o particularitate pe care o întîlnim în toate
c\r]ile sale: de la Nietzsche nu trebuie s\ a[tep]i
coeren]\ în idei [i sistem în organizarea discursului.
În van i-am c\uta cre[teri legate în expunere sau
înaint\ri pas cu pas în demonstrarea unui gînd. Dintre
to]i cei mari, Nietzsche e poate geniul cel mai predispus
spre fulgura]iile de expresie scurt\. Ca un ghepard
a c\rui vitez\ de ]î[nire îi limiteaz\ drastic raza de
ac]iune, Nietzsche se mi[c\ foarte bine pe spa]ii mici,
dar î[i pierde suflul de cum e silit s\ dep\[easc\ trei
pagini în urm\rirea aceleia[i teme. {i, semn patognomonic
al copturii morbide ce i-a m\cinat min]ile, ghepardul
pierde direc]ia; obose[te repede [i conturul ]intei
începe s\-i joace înaintea ochilor, volatilizîndu-se
în timpul goanei. Din acest motiv, divaga]ia îi este
regul\ de gîndire, iar digresiunea forma fireasc\
de camuflare a infirmit\]ii psihice. A[a se face c\
numai într-o jum\tate din carte e vorba despre Wagner,
restul volumului cuprinzînd asocia]ii libere ce
graviteaz\ în jurul muzicii, decaden]ei [i spiritului
Germaniei.
{i totu[i, genul acesta de filozofi care fac
mereu paranteze nu pentru c\ au alte nuan]e de
ad\ugat, ci fiindc\ nu pot p\stra linia dreapt\, genul
acesta are privilegiul flerului psihologic. Spre deosebire
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azul Wagner, trad. din
german\ de Alexandru Leahu, edi]ie rev\zut\,
Humanitas, 2008, 98 pag.
de salahorii terni care zidesc tratate în jurul ideilor
luate de la al]ii, felinele din categoria c\rora face
parte Nietzsche sar în ochi prin intui]ie [i se eviden]iaz\
prin concizie plastic\. E îndeajuns ca Nietzsche [i
s\ adulmece un detaliu [i s\ întrez\reasc\ o falie
pentru a scoate apoi din ele o viziune care, f\cînd
dup\ aceea epoc\, va deveni materialul de prelucrare
a zidarilor de mai tîrziu. De aceea, ar fi semn de
îngustime ca, punîndu-i în lumin\ iremediabila fug\
de idei, s\-i treci sub t\cere filonul sclipitor din care
izbucne[te stupefianta fug\. Detaliul c\ filozoful
este purtat de aplombul unei min]i c\reia nu-i poate
dicta nici ritmul [i nici sensul de cercetare nu-l face
s\ fie mai pu]in profund. Atîta doar c\ profundul
acesta e fioros de dezlînat [i sup\r\tor de prolix. Îl
cite[ti cu r\bdarea celui care [tie c\, din conglomeratele
de verbozitate debitate f\r\ frîn\, din loc în loc
vor ie[i la suprafa]\ boldurile unor observa]ii f\cute
de o pupil\ genial\.
Cartea Cazul Wagner st\ sub zodia hiperbolei
monstruoase. Toate verdictele se sus]in prin violen]a
sunetului lor, purtate de propria energie negativ\,
de parc\ furia autorului, vrînd s\ acopere enormitatea
remarcilor, le roste[te cu glas ]ip\tor. E un exces
de mali]ie, un prisos de r\utate ponegritoare [i,

intre to]i cei mari, Nietzsche
e poate geniul cel mai
predispus spre fulgura]iile
de expresie scurt\.

deasupra a toate, o exaltare nefireasc\ a c\rei principal\
tr\s\tur\ este lipsa de c\ldur\. Nietzsche este un
posedat rece, [arjele lui polemice sem\nînd cu focurile
de artificii br\zdînd un cer înghe]at. Ritm alert de
scriitor frenetic ascunzînd o r\ceal\ de mormînt
devalizat.
Urmarea acestei r\celi profanatoare este c\ efectul
tonului demolator se r\stoarn\. Chiar dac\ nu
gu[ti muzica lui Wagner, începi treptat s\-l prive[ti
cu simpatie [i, de la un moment dat încolo, nu-l mai
po]i lua în serios pe Nietzsche. Mai mult, aten]ia
cititorului se mut\ de pe sensul frazelor pe virtuozitatea
cu care au fost scrise. C\ci, de[i obnubilat de cea]a
vedeniilor vindicative, Nietzsche scrie formidabil.
{i astfel ajungi s\ admiri balerinul din el, ignorîndu-i cu totul semnifica]ia mi[c\rilor. Nu te mai
preocup\ veridicitatea reflexiilor, ci forma lor de
sclipire retoric\. Un clinchet de vertiginoas\ cavalcad\
care a fost iscat de corzile unui suflet sf\rîmat –
acesta e sunetul c\r]ii de fa]\. Aidoma unei marionete
c\reia mecanismul interior, uzat pîn\ la gripare, îi
imprim\ gesturilor aparen]a sacadat\ a unor mi[c\ri
f\r\ coordonare, scrisul lui Nietzsche curge gîlgîitor,
într-un [uvoi de asocia]ii imprevizibile.
Dar virulen]a nietzschean\ nu vine dintr-o exersare
a spiritului critic, ci dintr-o vîn\ de antipatie personal\.
Filozoful nu emite aprecieri, ci administreaz\ lovituri.
Nu critic\, ci biciuie[te. Ca un scripete narativ care,
învîrtindu-se în gol, continu\ s\ se roteasc\ chiar
[i dup\ ce frînghia cu greut\]i s-a rupt, Nietzsche
pare un copil care, dac\ tot a apucat s\ spun\ dou\
obr\znicii, î[i d\ drumul l\sîndu-se în voluptatea
celui care simte c\ nu se mai poate opri din invectiv\
decît dup\ ce s-a f\cut de rîs. {i astfel, alunecînd pe
toboganul exager\rilor, Nietzsche, hot\rît s\-l eclipseze
pe Wagner în urma compara]iei cu un alt geniu al
muzicii, ajunge s\-l contrapun\ lui ... Bizet. Urmarea
este un portret atît de encomiastic c\ pîn\ [i Beethoven
ar fi fost invidios pe autorul operei Carmen . „Am
ascultat ieri – m\ ve]i crede? – pentru a dou\zecea
oar\ capodopera lui Bizet. Din nou am st\ruit pîn\
la cap\t într-o blînd\ reculegere, din nou am reu[it
s\ nu-mi iau cîmpii. Aceast\ victorie asupra ner\bd\rii
mele m\ surprinde. Cum ne mai des\vîr[e[te o
asemenea oper\! Ascultînd-o, devii tu însu]i un fel
de «capodoper\». Într-adev\r, de cîte ori am ascultat
Carmen, mi s-a p\rut c\ devin mai filozof, un mai
bun filozof decît îmi par de obicei: ajuns atît de
r\bd\tor, de fericit, de hindus, de sedentar... S\ rezi[ti
nemi[cat timp de cinci ore, iat\ o prim\ etap\ spre
sfin]enie! Mi-e oare îng\duit s\ spun c\ sunetul
orchestral al lui Bizet este aproape singurul pe
care-l mai suport?“ (p. 7) Cunosc\torii de muzic\
vor zîmbi cu îng\duin]\ la întîlnirea cu astfel de
fragmente gongorice. Cît de copil\ros po]i fi în
dorin]a de a macula în om ca s\ pui pe hîrtie
astfel de enormit\]i?
Oricît ai vrea s\ te convingi c\ Wagner e doar
pretextul de care avea nevoie Nietzsche ca s\-[i spun\
p\sul despre germani [i muzic\, î]i dai seama c\
de fapt la mijloc e o pricin\ personal\. {i totu[i, dac\
în locul lui Wagner punem alt nume, textul lui
Nietzsche nu-[i pierde nimic din farmec, ci doar din
importan]a dat\ de persoana aleas\ ca ]int\ a
tirului diatribic. Vîltoarea discursiv\ r\mîne intact\,
chiar v\duvit\ de o ]int\ de prim\ importan]\, c\ci
pîn\ la urm\ savoarea observa]iilor vine din creierul
care le emite, nu din adecvarea la obiectul sarcasmelor.
Pur [i simplu spiritul lui Nietzsche se descarc\, cu
sacad\ri [i volute de neprev\zut, asupra lumii în care
era silit s\ tr\iasc\. {arjele se ]in de unele singure,
prin zveltea]a îndemîn\rii retorice, dar adunate la
un loc, nu dau liantul unei structuri întregi, ci doar
destr\marea unui mileu sfî[iat.
„Nu-i nimic mai compromi]\tor decît o reflexie“
(p. 23) scrie la un moment dat Nietzsche [i toat\
cartea este o colec]ie de reflexii aspre pe marginea
culturii [i muzicii europene. Dar Cazul Wagner nu
e defel o carte compromi]\toare – nimic nu-l poate
compromite pe Nietzsche –, ci ilustrativ pentru tipul
de medita]ie cu temei ranchiunos. Afli din ea ce
înseamn\ s\ faci filozofie pl\tind poli]e personale
[i injectînd veninul propriilor resentimente, sub camuflajul irepro[abil al comentariului speculativ. 
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aduce mai categoric cu Orwell. Odat\ transformat,
Gregor Samsa ar trebui instalat confortabil pe un scaun
managerial. În sfâr[it, ajuns într-o Americ\ aseptic\,
se va ata[a de unica fiin]\ care-i aduce aminte de cas\.
Când logodnica lui îi va strivi prietenul conjunctural,
nu va [ti ce altceva s\ fac\ decât, cu lacrimi în ochi,
s\-l m\nânce. Gestul bunicului e repetat dincolo de
ani [i dincolo de Ocean. De ce? Sunt atâtea r\spunsuri!
În orice caz, aceasta e singura proz\ din volum care
se poate rezuma cu relativ succes (altminteri, tot
rafinamentul stilistic e netransmisibil). C\ci în ea abia,
Angelo Mitchievici face cu adev\rat uz de tehnica
montajului. N-am amintit întâmpl\tor de capodopera
regizoral\ a lui Orson Welles. În rest, de cele mai multe
ori, d\m aici cel mult de suprapuneri de suport. Un
episod nu urmeaz\ altuia, ci se insinueaz\ prin porii
acestuia. Inten]ionat, decupajul nu e, la Mitchievici,
ferm. Iar distan]area secven]elor presupune o serie
întreag\ de anse retorice. Un detaliu care le-a sc\pat
comentatorilor e deplasarea câtorva flash-uri vizuale
în corpul textului [i uneori dincolo de el. Teribila [tire
a unui viol petrecut în preajma cut\rui apeduct e primul
exemplu.
Iat\ [i un al doilea, ales la întâmplare: în chiar
povestirea intitulat\ Cinema, un paragraf comut\ la
distan]\ de câteva pagini: „Mirosea a parfumuri ieftine,
dar lui îi pl\cea aerul c\ldu], mai ales când afar\ era
frig [i cizmele scâr]âiau pe z\pada ca o u[\ cu balamalele

neunse. Vedea femei învelite în bl\nuri moi [i albe
ca în ni[te falduri de lapte închegat, iar domnii care le
înso]eau aveau un aer serios de trezorieri la o banc\
elve]ian\. Fuma ]ig\ri ieftine, închipuindu-[i cum
funinginea fin\ se strecoar\ sub gulerul domnilor
paltona]i, murd\rindu-le c\m\[ile pe care ma[ini de
sp\lat, mârâind înfundat, le vor r\scoli [i amu[ina,
suflând spum\ asupra lor”, scrie, f\r\ s\ stea pe gânduri,
Mitchievici. Dup\ care, când acest b\trân meditativ
va începe s\ rememoreze vechi rendez-vous -uri
cinematografice, întregul fragment, reluat cuvânt cu
cuvânt, va fi subtil transferat unei frumoase necunoscute.
Mirosul se înstr\ineaz\, se suspend\, dar nu pân\ la
sinestezie: „{i ea îl urmase. Intraser\ împreun\ [i
v\zuse privirea unei femei urm\rindu-l ciudat, spectral.
Filmul aluneca pe lâng\ el, fiecare replic\ era amplificat\
de prezen]a fetei de al\turi. Mirosea a parfumuri ieftine,
dar lui îi pl\cea aerul c\ldu], mai ales când afar\ era
frig [i cizmele scâr]âiau pe z\pada ca o u[\ cu balamalele
neunse. [subl. mea] În întuneric, imaginile se l\sau s\
cad\ blând pe obrazul fetei, de parc\ filmul ar fi
curs direct ca un fluid din pupilele ei.” (pag. 26)
În ce prive[te asambl\rile de acest tip, lucrurile nu
se opresc îns\ aici. Dup\ ce, într-una din cele mai
reu[ite piese ale volumului, În cealalt\ parte a ora[ului,
se gloseaz\ conving\tor pe tema prostului gust inerent
oric\rei desp\r]iri (atât de conving\tor încât în secunda
urm\toare se [i instaureaz\ resemnarea à la longue),
citim, în povestirea imediat urm\toare, una din cele
mai redutabile, estetic vorbind, scene de divor]. El o
las\ pe ea s\ parcurg\ teancul de misive care-i fuseser\
trimise, ca din neant, de o anonim\ ascuns\ în
spatele unei ini]iale, A. Momentul e cu atât mai complicat
psihologic cu cât b\rbatul b\nuie[te de mult\ vreme
c\ totul nu-i decât o joac\ cu focul, c\ misteriosul
expeditor e una [i-aceea[i persoan\ cu so]ia pe care,
iat\, se vede nevoit s-o piard\:
„I-a ar\tat scrisorile [i uimirea ei a fost alungat\
de o nou\ durere. Nu erau scrisorile ei, niciodat\ nui scrisese astfel de scrisori. El i-a citit f\r\ mil\ pasaje
întregi, pasaje care demonstrau c\ nu putea fi decât
ea, numai ea îl cuno[tea atât de bine încât s\ g\seasc\
toate acele detalii pe care le dizolva acum la sfâr[it,
topind contururile, l\sând culorile s\ str\luceasc\
imprecis, numai ea [tia atât de bine harta corpului s\u,
continentele care erau desp\r]ite de m\ri de sânge [i
nelini[te, de fluvii subterane, de întinderi de ghea]\.
Iar fiecare cuvânt, cuvintele erau nespus de dureroase
cu cât reu[eau s-o aduc\ pe ea, cea adev\rat\, acolo,
fiecare cuvânt umplea de via]\ acea fiin]\ de aer. Iar
acum ea tr\ia deplin o via]\ care se hr\nea cu amândoi,
erau sec\tui]i amândoi, ni[te p\rin]i sacrifica]i, la fel
ca la anumite specii când totul se concentreaz\ în jurul
reproducerii.” (pag. 225)
Rânduri ca acestea cresc din ele însele. Imageria
organic\ îl face pe Angelo Mitchievici s\-[i dispun\
altfel propozi]iile. Sintaxa devine, de la un prag încolo,
sciziparitate. Doar c\ nu e numit\ a[a. La Mircea
C\rt\rescu, de pild\, ca s\ invoc unul din modelele
cele mai apropiate, cu siguran]\ c-ar fi fost. În Nostalgia
mai ales, acuitatea terminologic\ e maxim\. Numai
c\ a[a zicând, decât s\ fie nostalgice , personajele
din Cinema prefer\ statutul mai pu]in stimabil de
aiurite. Vis\torilor nu li se ofer\ nici vreo [ans\ de
care s\ profite, nici vreo lume în care s\ se refugieze.
R\mân undeva între. Singurul dintre ei care creeaz\
iluzia c\ risc\ totul (în excep]ionala Ma[in\ de amintiri)
e, la urma urmelor, un biet bovaric.
Ce i s-ar putea repro[a volumului e, din când în
când, excesul de stil. Se întâmpl\ prea pu]ine în\untrul
prozelor [i prea multe la suprafa]a lor. Câteva secven]e
întregi din În ar[i]a ploii sunt în acest sens ilustrative.
Nu le salveaz\ nici m\car oroarea de diversitate [i
implicit de diversiune narativ\ pe care, prin gura unui
jurnalist abulic, autorul [i-o declar\ r\spicat.
E timpul pentru un pronostic. M\surate bine,
povestirile de aici treneaz\ adesea pe zeci de pagini.
Unele par s\ fi rezultat din împu]inarea unor romane
[i-a[a condensate. Altele se grupeaz\ singure în unit\]i
care fac cuprinsul de prisos. N-ar fi exclus ca, o dat\
Cinema-ul dat în folosin]\, s\ urmeze, în scurt timp,
lungmetrajul lui Angelo Mitchievici. Nu [tiu cum
st\ cu scenariul. Dar pelicul\ are! 
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REI S|PT|MÂNI am a[teptat volumul
acesta. Auzisem despre el numai cuvinte
de laud\. Ascultasem [i la radio un
interviu cu autorul. R\sfoisem într-o
libr\rie câteva pagini care promiteau
o lectur\ pe m\sura unei scufund\ri în
fic]iune. Pe adresa pe care m\ obi[nuisem
s\ primesc colete doldora de c\r]i –
nimic. Pe cealalt\, alternativ\, de la care
îmi cam luasem de-o vreme gândul –
parc\-parc\. Pân\ la urm\ bat drumul, verific, [i evident
– nimic. Ce-i drept, trecuse pe-acolo, dar mai mult
în fug\. S\ mai am r\bdare, îmi spun. Poate s-o întoarce.
O zi, dou\, [apte. Degeaba. M\ reped la libr\rie.
Din câte exemplare fuseser\, nu mai r\m\sese nici
unul. Nici cel pe care-l avusesem sub ochi? Nici.
Mai p\]isem una ca asta acum aproape zece ani, cu
Ferestrele din 98. Citisem poemele Ioanei Nicolaie,
m\ încântase Marius Ianu[, m\ chinuisem cu Victor
Nichifor. Când s\-ncep prozele lui Angelo Mitchievici,
apare un prieten. C\ de unde am cartea, c\ o vrea [i
el, c\ m\car câteva zile. I-o dau. Patru ani n-am mai
v\zut-o. Omul meu plecase la facultate. {i dus a
fost.
Într-un fel, a[a trebuia s\ fie. C\ci [i dup\ ce cite[ti
cele zece povestiri din Cinema, tot cu aceea[i senza]ie
de vânare de vânt r\mâi. Ce s\ spui despre ele? C\
sunt configurate dup\ un model compozit de decadentism
postmodern? Mai bine lips\. S\ le contabilizezi meritele?
N-ajunge o pagin\ de revist\. (Nu reu[e[te asta nici
Paul Cernat, în cele [ase, pe cât se-ntinde prefa]a
lui, intitulat\ cu umor Din alt film.) S\ le repoveste[ti
cu de-am\nuntul, strecurându-te printre metafore?
Numai un ciclotimic ar putea-o face. Nu m\-ncumet.
Cu autorii talenta]i, e cel mai dificil s\ operezi. Iar
Angelo Mitchievici e, f\r\ discu]ie, foarte talentat.
Oricine are ochi s-o vad\, poate vedea asta. {i în articole
(despre c\r]i sau despre filme, n-are a face), [i în
explor\rile sale în comunismul autohton, ba chiar
[i-n studiul dedicat lui Mateiu I. Caragiale, cu care-a
debutat în 2007.
Apropo de acesta din urm\ (premiat sau nominalizat
de mai toate juriile importante) a[ mai spune dou\
vorbe. El las\ s\ se în]eleag\ exact atât cât trebuie din
op]iunile stilistice [i din comandamentele tactice ale
autorului s\u. Mitchievici e un calofil care scrie cu
u[urin]\, cite[te cu voluptate [i public\ cu precau]ie.
Faptul c\ a ie[it la ramp\ cu un eseu documentat ([i
nu cu un set de proze scurte, pe care cu siguran]\ îl
avea gata mai demult) e semnificativ. Fiindc\ marcheaz\
grani]a dintre înzestrare, cu care-[i permite s\ fie oricât
de generos, [i crea]ie, de care, dintr-un scrupul
demn de încredere, ]ine cu din]ii. Prima iubire, literatura,
nu suport\ deadline-uri. Nu se las\ trimis\ ultimativ
c\tre editori, a[a, ca gazet\ria c\tre redac]iile revistelor.
Nu-l zore[te cu nici un chip. Oricât ar amâna-o, e bun
amânat\.
Pentru onestul cet\]ean Mitchievici, fic]iunea
reprezint\ cam ceea ce însemna pentru opulentul
cet\]ean Kane magia cuvântului ultim, Rosebud.
Din toate buc\]ile care compun Cinema-ul, nu cred c\
vreuna e susceptibil\ de realism. Nici chiar ultima,
Ni[te gândaci, în care, sesizeaz\ îndrept\]it Cernat,
fraza devine mai alert\. {i, o dat\ cu ea, nara]iunea ca
atare. S\ începem, dac\ tot am f\cut referire la ea,
cu aceasta. (Titlul, de[i în fond atât de neutru, ne
face sarcastic cu ochiul în direc]ia unuia din romanele
imposibile ale lui S\raru. Nu e prima s\geat\ trimis\
în direc]ia acestuia: într-un alt loc, Angelo Mitchievici
îl stigmatizeaz\ printr-o formul\ memorabil\, Avatarii
ciocoiului Dinu.) Pretextul e de fars\ burlesc\. Din
copil\rie, protagonistul are permanent de-a face,
f\r\ ca asta s\-l tulbure în vreun fel, cu asemenea
detestabile coleoptere. Într-un rând î[i vede bunicul,
enervat de toate tabuurile politice, înghi]ind unul,
nimerit cine [tie cum în ciorb\. Alt\ dat\, rateaz\ o
rela]ie pentru c\ trece cu vederea, în fa]a p\rin]ilor
fetei, un asemenea condiment nepoftit. Nu lipsa de
gust, ci absen]a dezgustului îi e fatal\, explic\ nuan]at
vocea din off. Via]a de c\min va sem\na un continuu
exerci]iu de exterminare, practicat f\r\ pl\cere, dar cu
insisten]\. Una din utopiile dezvoltate tot atunci se va
]ese în jurul Metamorfozei lui Kafka, de[i rezolvarea
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Noi nu mai avem dreptul s\ iubim.
Fiindc\ [tim: repede trec\toare e febra,
Mirarea, durerea, ru[inea...
Nesfîr[it\, nesfîr[it\ oboseala.

Mai îndep\rtat\, tot mai îndep\rtat\ acea dup\amiaz\,
În care-am s\ m\ topesc încetul cu-ncetul
Privindu-]i spatele gol, arcuit, puful auriu de pe
ceaf\,
În care-am s\ m\ descompun f\r\ speran]\
Visînd la perii cîrlion]a]i ai sexului t\u.

Oboseala de dup\ dragoste. În care ui]i, e[ti uitat.
În care din tine nu mai r\mîne decît un abur
Care se destram\, încet.

În care sexul meu nu va intra niciodat\
Nici trist, nici vesel, nici umil, nici furios,
Nici obosit, nici str\lucind de promisiunea
Unei dinastii blonde, cu ochii alba[tri.

Nici o urm\ în aer, pe mas\, pe covor, în piele.
Nici o urm\ pe cearceafurile proasp\t sp\late.
Doar oboseala. Nesfîr[it\. Oboseala.

O d uminic` l ini[tit`

Nu va intra niciodat\, c\ci mai departe
E[ti ca Ninive [i Babilon, ca Fou-Tzien [i Cartagena,
Ca Tenohtitlan [i Samara, ca Ophir [i ultima Thule,
Mai departe e[ti decît aerul ce m\ înconjoar\,
Decît sîngele care-mi bate în tîmple,
Decît mîna f\r\ nici o putere, decît sexul meu
Care nici m\car nu mai poate s\ viseze la tine.

Ea îmi t\ia creierul în felii sub]iri, sub]iri.
Cu]itul era bine ascu]it, purta m\nu[i transparente
De plastic. Nu se mînjise de sînge
Aproape deloc. E-o bun\ gospodin\. Nu face
Nimic de mîntuial\.
Eu z\ceam sub chiuvet\, cu capul b\gat
Pe jum\tate-n g\leata de gunoi. Pe geam
Intra un aer proasp\t, gîngurit de p\s\rele.
Ea era îmbr\cat\ în rochia ei vi[inie,
C-un decolteu mai mult decît generos.
A-ntins, frumos, feliile pe-o farfurie de Jena,
Le-a acoperit cu staniol
{i le-a b\gat în congelator. S-a-mpiedicat
De mine. Mi-a tras un picior în ficat,
Apoi s-a sp\lat cu grij\ pe mîini.
Era o duminic\ luminoas\ de prim\var\, clopotele
bisericii de vizavi
Au început s\ bat\, apoi s-a auzit: „Doamne,
miluie[te!”
Ea [i-a scos, atent\, m\nu[ile, apoi le-a aruncat
în g\leat\
– Mi s-au oprit, ca o mîngîiere u[oar\, pe ceaf\. –
{i a ie[it s\ se plimbe.
M\ sim]eam cumva u[urat. M\ sim]eam bine.
Cred c\ nu mai era sup\rat\ pe mine. Cred c\ m\
iube[te.
Iar m\nu[ile mai p\strau ceva din parfumul ei.
* * *
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Coapsele ei m\ strîngeau.
Umede [i lipicioase
Un ora[ de purpur\ r\s\rise în zare
Gîfîiam, transpiram, dar nu înaintam
Deloc.
„Oh, oh, oh, oh!”, am strigat. Nu era durere,
Nu era bucurie. Coapsele ei
Umede [i lipicioase m\ strîngeau.
Ora[ul se decolora încet în zare.
Gîfîiam, transpiram, dar nu reu[eam
S\ înaintez.
„Bum, bum, bum, bum!” se lovea inima, ca o minge
De pere]i. Luminoase [i calde,
Umede coapsele ei m\ strîngeau.

Dup` d ragoste
{i, dintr-o dat\, pas\rea a înghe]at în aer.
Lucr\torii s-au pr\bu[it.
Conductele s-au acoperit de rugin\.

8

Doar fumul negru. Casele negre.
{i iarba. Neagr\. Orbitele vine]ii.

* * *

Alexandru
Mu[ina
Noi treceam gr\bi]i. În capsule.
Doar o u[oar\ mîzg\. Pe sex,
Dup\ dragoste.

Ro[u î n i arb`
În iarb\, ro[ie carne sexul ei.
De ce era acolo? De ce eram acolo?
De ce s-a desf\cut, fierbinte?
Nimic nu are sens. Ce-am a[teptat
S-a întîmplat. Ce am visat
E ro[u, aici, în iarb\.

Ninive
Sexul meu intrînd, prietenos,
În sexul t\u. Mirosul pielii tale, de copil,
Albastrele vene pe tîmple, aluni]ele de pe gît,
Buzele brusc înro[ite, respira]ia accelerat\,
Respira]ia ta drag\:
Aerul ie[ind cald din pl\mînii t\i
{i îmbr\cîndu-m\ într-o boare sub]ire.
Mai îndep\rtat\ decît Ninive [i Babilon,
Mai inaccesibil\ decît Ophir [i Palmyra!
F\r\ speran]\, f\r\ speran]\, f\r\ speran]\.
F\r\ speran]\: mîna ta-n mîna mea, ochii t\i
Privindu-m\ de aproape, pieptul meu ap\sînd
Sînii t\i umezi [i fierbin]i. F\r\ speran]\: limba
mea
Pe omopla]ii t\i cu gust de migdal\, f\r\ speran]\
Acea dup\-amiaz\, acea dup\-amiaz\...
Mai îndep\rtat\ decît era precambrian\, decît
Jurasicul [i triasicul, decît brontozaurii, trilobi]ii,
celenteratele,
Mai îndep\rtat\ decît u[a care nu se va deschide
niciodat\,
Mai îndep\rtat\ decît telefonul ce nu va suna nicicînd.

Am calculat totul. Am cump\rat.
O bucat\ de timp. Un loc. Sunete [i mirosuri adecvate.
Dar ea nu a venit. Ea
A trecut într-o lume
F\r\ legi, f\r\ sens, unde nimic nu se mai poate.
Desigur, unul din zei e fals. Dar care?
Sau zeii de azi sunt simple carcase?
La fel cum, dup\ moarte,
M\duva se retrage din oase.
* * *
Visez la femeile din reviste,
Sau la tine, cum erai acum 10 ani,
Acum 20 de ani?
Ele sînt hîrtie str\lucitoare,
Tu carne [i sînge, respira]ie fierbinte.
Ele sînt contur [i culoare,
Tu senzor [i feromon.
Ele exist\ în milioane de exemplare,
Tu...
În seara asta am vrut s\ m\ bag
Sub p\tur\ [i s\ plîng. N-am putut:
Nu simt nimic, nu îmi mai amintesc nimic.
Doar un tremur [i-o cre[tere-a pulsului,
Senza]ia c\ ceva cald, cald îmi lipse[te,
C\ voi începe s\ dîrdîi tot mai tare,
Pîn\-am s\ înghe].

Tristan
Pove[tile lor nu fac doi bani. Asear\
Iar ne-am certat. Am vrut
S\-]i trag una peste fa]\, s\ urlu, am vrut
S\ facem dragoste, s\ plîngi, s\ vorbesc,
S\-]i spun ce nu ]i-am spus niciodat\.
Ce? Am uitat. Am vrut s\ trag un picior în u[\,
S-o sparg. S\ dau un cap în oglinda din hol.
Desigur, nu am f\cut nimic. Am închis
Doar u[a, cu grij\, când am ie[it
S\ dau o rait\ prin aerul înghe]at de afar\. 
( din volumul Regele d imine]ii, în curs de apari]ie
la Editura Tracus A rte)
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Zilele culturii c\linesciene

Cînd m-am uitat în
urm\, nu erai…
De la stânga la dreapta: Aurelian Zisu, Nicolae Mecu, Tudorel Urian, Ioan
Holban, Bogdan Cre]u, Geo {erban, C. Th. Ciobanu. Foto: Gabriel Fornica-Livad\

D

desf\[urat în Parcul „G. C\linescu” sub ochii
binevoitori ai statuii maestrului. Un alt punct fix
al manifest\rii – aflat [i în agenda de anul trecut
– a fost vizita la {coala „G. C\linescu”, unde doamna
directoare Maria Zaharia [i dasc\lii care o înconjoar\
fac o treab\ cu adev\rat minunat\. Elevii cresc în
cultul lui C\linescu, aplecare spre marea cultur\ se
vede tot mai evident de la un an la altul, la fel
cum laboratorul care poart\ numele criticului tinde
s\ devin\ un mic muzeu al literaturii române, dar
pe deplin func]ional în procesul de înv\]\mânt.
Ultima zi a manifest\rilor a fost dedicat\ celebr\rii Centenarului Miron Grindea. Celebrul jurnalist
[i editor stabilit la Londra în 1949 era originar
din aceste locuri, iar gestul de a-l omagia în cadrul
„Zilelor culturii c\linesciene“ a venit firesc. O
prezen]\ plin\ de farmec a fost pianista Nadia
Lasserson (fiica lui Miron Grindea), care împreun\
cu neobositul Geo {erban [i C. Th. Ciobanu au
reu[it s\ transforme simpozionul într-o adev\rat\
s\rb\toare cultural\.
{i în acest an am tr\it la One[ti trei zile dense,
cu întâlniri memorabile [i evenimente culturale de
mare ]inut\.

Reporter

nr. 39 / 2 octombrie 2009

edi]ie de Tudorel Urian. Carmen Mihalache a prezentat
apoi revista „Ateneu”, iar Calistrat Costin, o alt\
revist\ b\c\uan\, intitulat\ sugestiv „Plumb”. Tot
ca de obicei s-a trecut la prezentarea de c\r]i. Nicolae
Mecu a vorbit despre ultimele volume din opera lui
G. C\linescu scoase sub egida Academiei, Tudorel
Urian a analizat volumul de debut al lui Bogdan
Cre]u, SMS (publicat de Cartea Româneasc\). Au
mai fost prezentate volume de Victor Mitocaru,
Aurelian Zisu, iar Cornel Galben a prezentat ultimele
c\r]i publicate la propria-i editur\.
Înainte de deschiderea oficial\ a „Zilelelor culturii
c\linesciene”, care a avut loc la sediul Bibliotecii
Municipale „Radu Rosetti” a avut loc vernisajul
unei superbe expozi]ii de grafic\ apar]inând sculptorului Vlad Ciobanu. Expozi]ia a fost prezentat\
de Tudorel Urian. Dup\ cuvântul oficial de deschidere a „Zilelor culturii c\linesciene”, rostit de
C. Th. Ciobanu [i saluturile din partea oficialit\]ilor
[i a principalilor sponsori au urmat cele dou\
prelec]iuni sus]inute de Elvira Sorohan (G. C\linescu
– Retorica polemicii ) [i Geo {erban ( Despre
normalitate în cazul c\linescian). Dac\ prelec]iunea
doamnei Sorohan s-a remarcat prin precizia academic\, Geo {erban a punctat la capitolul farmec,
discursul s\u cucerind realmente sala prin recursul
la amintiri personale, introduse în demonstra]ia
de mare ]inut\. Punctul culminant al serii de vineri
25 septembrie a fost al acord\rii Premiului de
Excelen]\ al „Zilelor culturii c\linesciene”. Juriul,
alc\tuit din Eugen Simion (pre[edinte), Mircea
Martin, Dan C. Mih\ilescu, Ioan Holban [i C. Th.
Ciobanu a optat pentru Nicolae Manolescu, autorul
impun\toarei Istorii critice a literaturii române.
În numele juriului, criticul Ioan Holban a f\cut
un laudatio al activit\]ii literare a laureatului. Seara
s-a încheiat cu un microrecital de pian apar]inând
micu]ei Miruna Oprea (elev\ în clasa a VIII-a) [i
un miniconcert de secven]e clasice al Cvartetului
Orpheus al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bac\u.
Sâmb\t\ 26 septembrie a fost ziua dezbaterilor
[i a poeziei. În cadrul colocviului de literatur\
contemporan\ tema luat\ în discu]ie a fost Genera]ii
[i promo]ii postbelice în dialog. Generozitatea temei
a permis participarea la discu]ie a tuturor participan]ilor, inclusiv a publicului prezent în sal\. Dup\amiaz\ a urmat un alt punct de referin]\ al „Zilelor
culturii c\linesciene“: recitalul liric Poetul în Cetate,
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E 41 DE ANI, la vremea mustului [i
a pastramei pe jar, scriitori din toate
col]urile ]\rii iau drumul One[tiului
pentru a participa la „Zilele culturii
c\linesciene”. În aceast\ aproape jum\tate de secol de prezen]\ neîntrerupt\ a acestei manifest\ri în via]a
ora[ului moldav, multe s-au schimbat.
Unii dintre participan]ii la primele edi]ii
s-au mutat definitiv în paginile de istorie literar\.
Temele de discu]ie sunt mereu altele, exprim\ l’air
du temps, sponsorii s-au înmul]it. G. C\linescu a
devenit o emblem\ a One[tilor, mai puternic\ decât
fusese pe vremuri, din cu totul alte ra]iuni, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Genera]ii întregi de copii one[teni cresc în spiritul divinului critic, mândri c\ se
formeaz\ în [coala care îi poart\ numele.
Tot acest miracol poart\ un nume: C. Th. Ciobanu.
De 41 de ani, profesorul întâmpin\ cu un soi de
smerenie benedictin\, alte [i alte genera]ii de scriitori
care descoper\ înfiora]i urmele predecesorilor celebri
[i duc mai departe gloria cultural\ a acestui ora[,
cu speran]a ascuns\ sau m\rturisit\ de a reveni la
edi]iile viitoare. Cu o diploma]ie numai de el [tiut\,
C. Th. Ciobanu [tie s\ aduc\ la aceea[i mas\ creatori
din genera]ii diferite, oameni care dintr-un motiv
sau altul se ocolesc în alte împrejur\ri, tradi]ionali[ti
[i (post)moderni. Nici edi]ia din acest an – desf\[urat\ între 25 [i 27 septembrie – nu a dus lips\
de figuri cunoscute din lumea cultural\. Invitat de
onoare a fost Geo {erban, prezent [i la edi]ia
inaugural\. Au mai fost v\zu]i [i asculta]i în
zilele manifest\rii Elvira Sorohan, Nicolae
Mecu, Ioan Holban, Calistrat Costin, Bogdan Cre]u,
Tudorel Urian, Petru Cimpoe[u, Dan Bogdan Hanu,
Elena Bulai, Bogdan Dumitrescu, Carmen Mihalache, Corneliu Lupe[, Aurelian Zisu, Cornel Galben,
Ion Dragomir, Daniela {erban, Victor Mitocaru,
arti[tii plastici Constantin Berdil\ [i Vlad Ciobanu.
Ca toate edi]iile din ultimii ani [i cea de-a patruzeci
[i una a debutat la sediul Funda]iei „G. C\linescu”,
cu un cuvânt de bunvenit al sufletului manifest\rii,
C. Th. Ciobanu. A urmat o competent\ [i plin\ de
farmec prezentare a tablourilor pictorului Constantin
Berdil\ (expuse în incinta funda]iei) f\cut\ de Vlad
Ciobanu. Potrivit tradi]iei s-a trecut la prezentarea
revistelor literare [i, ca de obicei, prima pe list\ a
fost România literar\, reprezentat\ la aceast\

Cînd m-aam uitat în urm\, nu erai,
Tu, înger p\zitor. Nici înainte.
{i deodat\ mi-aa trecut prin minte
C\ sînt l\sat în grija oamenilor, vai!
Pe-aacest p\mînt! Dar cald\, alb\, blînd\,
Înv\luit\-n
n cîrlion]i, cu glezna-n
n rou\,
Te-aai îndreptat spre mine, pe din dou\
S\ ne hr\nim c-o
o floare care cînt\
Petal\ cu petal\ via]a dulce,
Femeia mea cu coapsa-n
n veci lin frînt\
De o pl\cere grea, ce-o
o s\ ne culce
Al\turi, doar cu Dumnezeu la
geamuri,
Ascuns de iederi, crini[ti, raze, fluturi,
ramuri,
Spre a ne ]ine-u
un pic neru[inarea-n
n
hamuri… 
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A

ngela Martin instig\ [i oblig\ la regândirea
adev\rurilor consacrate, creeaz\, pe
parcursul convorbirilor, o stare de emula]ie
prin care ob]ine maximum de la interlocutori.

Arta de a întreba

România literar\

nr. 39 / 2 octombrie 2009

D

10

ISCRET|, de o polite]e des\vâr[it\,
Angela Martin [i-a intitulat cartea sa
de convorbiri cu importan]i oameni
de cultur\ Privilegii. O explica]ie
în leg\tur\ cu titlul ales (atât de bine
ales) ne este dat\ într-o not\ introductiv\:
„C\ s-au petrecut fa]\ în fa]\, la
microfon ori numai pe hârtie, întâlnirile
cu asemenea personalit\]i au fost [i
r\mân pentru mine adev\rate privilegii.”
Trebuie spus îns\ c\ [i interlocutorii Angelei
Martin ar putea fi considera]i privilegia]i, întrucât
au avut o partener\ de dialog remarcabil\ prin ]inuta
intelectual\ [i prin arta de a întreba. Într-un moment
în care mijloacele de comunicare în mas\ difuzeaz\
non-stop interviuri realizate de ziariste foarte
asem\n\toare cu coana Chiri]a, autoarea volumului
Privilegii constituie un incomod termen de compara]ie,
înscriindu-se într-o elit\ a autoarelor de convorbiri,
din care mai fac parte Marta Petreu, Iolanda Malamen,
Ioana Revnic [i foarte pu]ine altele.
Dac\ ar trebui definit în numai dou\ cuvinte,
s-ar putea spune c\ stilul Angelei Martin se
caracterizeaz\ printr-o simplitate elegant\ . În ceea
ce m\ prive[te am remarcat acest stil cu ani în urm\,
când Angela Martin, ca vicepre[edinte al Funda]iei
Culturale Române (conduse pe atunci de Augustin
Buzura) rostea câte o scurt\ cuvântare la inaugurarea
a diferite manifest\ri culturale. Nu vorbea ca s\
vorbeasc\, ci ca s\ comunice ceva esen]ial [i o
f\cea concis, demn, cu o bun\voin]\ fa]\ de public
care nu se transforma în acea familiaritate vulgar\
la mod\ azi. Ap\rea pe scen\ frumoas\ [i sobr\,
neverosimil de zvelt\, îmbr\cat\ în rochii închise
la culoare, rimând perfect cu p\rul ei de un negru
lucios, [i, în numai câteva minute, impunea respect
[i crea o atmosfer\ elevat\. D\dea tonul.
Aceast\ atitudine o reg\sim în volumul Privilegii.
Personalit\]ile intervievate simt de la primele
întreb\ri c\ nu este vorba doar de un joc monden,
c\ urmeaz\ o discu]ie serioas\ (ceea ce nu înseamn\
[i f\r\ umor) [i, mai ales, c\ se vor face u[or în]ele[i,
întrucât cea care li se adreseaz\ le cunoa[te via]a
[i opera [i este în general la curent cu mi[carea
de idei din lumea contemporan\. Lista celor
intervieva]i, de[i nu cuprinde multe nume, este
impresionant\: Vintil\ Horia, Jean Starobinski,
Thierry de Montbrial, Florin Constantiniu, Lavinia
Betea, Kjell Espmark, Jean Askenasy, Principesa
Margareta a României, Jaap Lintvelt, Augustin
Buzura.
Fragmente din volumul Privilegii ar putea s\
figureze într-o antologie a eseului contemporan.
Angela Martin angajeaz\, de exemplu, o discu]ie
de mare interes cu Vintil\ Horia despre implica]iile
existen]iale ale trecerii unui scriitor la alt\ limb\
decât aceea matern\. De[i subiectul pare epuizat
(dup\ ce a fost dezvoltat de-a lungul timpului de
sute de autori în mii de pagini de confesiuni [i
reflec]ii), în cursul convorbirii Angelei Martin
cu scriitorul român care a ob]inut în 1960 Premiul
Goncourt (dar la care a trebuit s\ renun]e, cum se
[tie, în urma manevrelor regimului comunist de
la Bucure[ti) se configureaz\ un nou mod de a
în]elege aceast\ experien]\:
„A.M.: Pentru orice scriitor care alege exilul,
exprimarea într-o alt\ limb\ este o prob\ de foc,

Angela Martin, Privilegii, Bucure[ti, Ed.
Funda]iei Culturale Române, 2009 (coperta,
admirabil\, de Mihaela {chiopu). 144 pag.

un fel de sinucidere sau... de supravie]uie. Dumneavoastr\
cum a]i trecut prin ea?
– V.H.: Prob\ de foc? Nu cred. M-am înv\]at s\
scriu în ni[te dialecte latine. Atâta tot.
– St\rui asupra acestei probleme a limbii. Aceast\
st\ruin]\ ar putea s\-i par\ ciudat\ unui scriitor
ca dumneavoastr\, care a scris [i a publicat o seam\
de c\r]i [i în limba francez\. Pe mine, munca de
traduc\toare m-a condus, dimpotriv\, spre o alt\
revela]ie [i anume c\ numai limba matern\ te poate
aduce la disperare sau la pl\cerea suprem\ a
subtilit\]ilor f\r\ sfâr[it. Exist\ un fel de a te pierde
[i de a te reg\si în propria-]i limb\, care este cu

De la U n i u n e a

totul fascinant [i care nu ]i se poate întâmpla
într-o alta, str\in\, oricât de bine ai st\pâni-o.
M\ întreb cum se poate transmite o emo]ie din
limba matern\ sau, ca s\-mi duc pân\ la cap\t
întrebarea, presupunând, c\ dup\ atâ]ia ani de [edere
în Spania, gândi]i deja în spaniol\, când sim]i]i,
când visa]i..., în ce limb\ o face]i?
V.H. Gândesc în limba român\, azi ca [i întotdeauna.
Asta a însemnat pentru mine nedesp\r]irea de patrie.
În ceea ce prive[te felul de a te pierde [i de a te
reg\si în propria-]i limb\, cred c\ punctele de vedere
sunt deosebite. Vreau s\ spun c\ nu sunt acela[i
lucru crea]ia [i traducerea. Eu am tr\it adev\rate
be]ii de pierdere [i reg\sire atât în francez\, cât
[i în spaniol\. Nu numai în român\. Pentru c\ am
aderat din str\funduri. Îmi e foarte greu s\ explic
acest lucru care dep\[e[te ra]ionalul [i mai ales o
perspectiv\ structuralist\ a limbajului, o grav\
c\dere în cursa axiomatic\ în care au c\zut
atâ]ia, la noi. Acest proces al crea]iei implic\ o
comunicare cu subcon[tientul, de care procesul
traducerii nu are nevoie. Când scriam c\r]ile
mele cele mai complicate din punct de vedere stilistic
[i lingvistic – m\ refer la O femeie pentru Apocalips,
în francez\, [i la Un moment în cer, în spaniol\
–, cuvintele cele mai pu]in folosite în cele dou\
limbi, parc\ suflate de o voce amic\, veneau
c\tre mine f\r\ efort [i f\r\ dic]ionar. Se stabile[te
un fel de pact între scriitor [i limb\, a[a cum se
stabile[te unul între sculptor [i marmor\, de care
nici scriitorul, nici artistul nu pot da socoteal\. E
ca o în]elegere secret\.”
Aceast\ densitate de idei, aceast\ intensitate a
tr\irii ideilor se realizeaz\ în aproape toate toate
convorbirile, [i în cel cu Jean Starobinsky, [i în cel
cu Florin Constantiniu, [i în cel cu Kjell Espmark,
[i în cel cu Jaap Lintvelt, [i în cel cu Augustin
Buzura. Chiar [i în r\spunsurile solemne, conven]ionalprinciare ale principesei Margareta a României
se întrevede o posibil\ eseistic\ despre condi]ia de
rege azi.
Angela Martin instig\ [i oblig\ la regândirea
adev\rurilor consacrate, creeaz\, pe parcursul
c o n v o r b i r i l o r, o s t a r e d e e m u l a ] i e p r i n c a r e
ob]ine maximum de la interlocutori. Nu ai curajul
s\ nu fii inteligent când discu]i cu Angela Martin.


S c r i i t o r i l o r

În urma alegerilor desf\[urate `n cadrul Filialelor Bac\u [i Gala]i-Br\ila ale Uniunii
Scriitorilor din România, au fost desemnate noile organisme de conducere ale acestora,
dup\ cum urmeaz\:
z Bac\u
Pre[edinte: Calistrat Costin
Membri în Consiliul Uniunii Scriitorilor:
Alexandru Dobrescu
Comitetul de Conducere al Filialei: Petru
Scutelnicu, Dan Per[a, Emilian Marcu,
Gheorghe Neagu, Valeria Manta T\icu]u

z Gala]i-B
Br\ila
Pre[edinte: Corneliu Antoniu
Membri în Consiliul Uniunii Scriitorilor:
Constantin Gherghinoiu
Comitetul de Conducere al Filialei: Simion
Azarescu, Coriolan P\unescu, Constantin
Gherghinoiu, Vasile Datcus
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înd Ceau[escu lansase aluzii la abuzurile
din politicile culturale ale anilor ’50,
Cameleonea proba c\ nu-[i epuizase
excep]ionalele resurse de adaptare.

c o m e n t a r i i
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| REVENIM la traseul biografic al lui
Leonte R\utu. Acesta izbutise a r\mîne
mereu în gra]iile lui Gheorghiu-Dej,
prin oportunismele amintite, cînd se
lep\dase f\r\ jen\ mai întîi de tripleta
A n a P a u k e r- Va s i l e L u c a - Te o h a r i
Georgescu, ca s\ nu mai vorbim de
Lucre]iu P\tr\[canu, apoi de Iosif Chi[inevschi, în
fine prin reorientarea sa de 180 de grade în privin]a
rela]iei cu sovieticii. Dar cu toate acestea n-a parvenit
la rangul de membru plin al Birului Politic al CC
al PMR, r\mînînd doar un membru supleant. De
ce oare? Foarte probabil din pricina unui complex
de inferioritate al dictatorului, care îi asculta [oaptele
perfide, îi lua în seam\ calomniile asupra oamenilor
de cultur\ ce i le servea cu regularitate, îns\ voia
a-l ]ine la o anume distan]\. Întrucît în compara]ie
cu stînjenitoarea fruste]e intelectual\, mergînd uneori
pîn\ la un semianalfabetism, a unor Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Boril\,
Iosif Chi[inevschi, Nicolae Ceau[escu [i destui al]ii,
Leonte R\utu era posesorul unei instruc]ii medii,
axat\ pe lecturi marxiste [i din clasicii literaturii
ruse. Situa]ia nu i s-a schimbat în fond în perioada
Ceau[escu. Asocierea celor doi cu prilejul „prelucr\rii“
activului de partid de la Excelsior, în 1957, în momentul
crizei provocate de „devia]ioni[tii“ Iosif Chi[inevschi
[i Miron Constantinescu, cînd între ace[tia putea
pluti un aer de „egalitate“, a fost remodelat\ de
Ceau[escu în 1965, în sensul noului raport de putere.
Ca dovad\, Cameleonea nu mai figureaz\ în Comisia
de preg\tire a Raportului Congresului al IX-lea al
partidului. Mai mult, a ajuns s\ fie admonestat de
c\tre Zaharia Stancu, cu prilejul unei întîlniri a
conducerii Uniunii Scriitorilor, de fa]\ aflîndu-se [i
Ceau[escu. I se atr\gea aten]ia c\ nu numai Chi[inevschi
care era „un diletant“ r\spunde de „marile erori“
ce puteau fi acum oficial indicate, ci [i zelosul s\u
colaborator. A fost un memento pe care Leonte R\utu
l-a luat în serios. Drept rezultat, s-a ploconit cu
augmentat\ slug\rnicie fa]\ de noul st\pîn, simulînd
a-i însu[i toate „indica]iile pre]ioase“, a-[i face
„autocritica“, a[a cum pretindea tipicul birocra]iei
de partid. La cîteva luni dup\ Tezele din iulie 1971,
la Plenara CC al PCR din 3-5 noiembrie 1971,
cînd Ceau[escu lansase aluzii la abuzurile din politicile
culturale ale anilor ’50, Cameleonea proba c\ nu[i epuizase excep]ionalele resurse de adaptare. {ia inaugurat atunci cuvîntul printr-o genuflexiune în

fa]a potentatului zilei, afirmînd c\ „ne afl\m cu to]ii
sub impresia remarcabilei expuneri prezentate Plenarei
de tovar\[ul Ceau[escu, adev\rat model de analiz\
marxist-leninist\, de autentic spirit revolu]ionar în
abordarea problemelor atît de complexe ale ideologiei,
culturii, educa]iei [i ale construc]iei socialiste în
general“. F\r\ nicio remu[care autentic\, î[i îng\duia
a osîndi ceea ce s\vîr[ise el însu[i. Evident, palinodia
nu dep\[ea cadrul conven]ional al retoricii comuniste:
„În expunerea tovar\[ului Ceau[escu au fost supuse
analizei [i gre[elile care s-au manifestat în trecut
în activitatea ideologico-educativ\. Într-adev\r,
atunci tendin]ele puternice de dogmatizare a unor
teze ale marxism-leninismului sl\beau puterea de
înrîurire a activit\]ii noastre ideologice, s\r\ceau
contribu]iile ei la analizarea [i solu]ionarea problemelor
stringente ale revolu]iei [i construc]iei socialiste.
Subaprecierea bogatelor tradi]ii na]ionale [i sociale
ale poporului nostru a dus la ignorarea sau negarea
unor valori autentice ale gîndirii [i culturii române.
Elanul creator al scriitorilor [i arti[tilor era adeseori
jugulat de ingerin]e administrative. (...) În ce m\
prive[te, sînt pe deplin con[tient de r\spunderea
ce îmi revine în aceast\ privin]\ date fiind sarcinile
pe care le îndeplineam în perioada respectiv\ în
conducerea muncii ideologice. A[ dori s\ încredin]ez
plenara c\ m-am str\duit s\ trag pentru propria mea
activitate toate înv\]\mintele din aceste lipsuri [i
gre[eli“. Deplina sa „con[tiin]\“ [i „str\daniile“ sale
erau în realitate vectori ai unei tactici de supravie]uire
politic\, cu orice pre]. Cameleonea î[i asigura astfel
înc\ o bun\ bucat\ de timp în care a continuat s\
troneze imperturbabil asupra culturii române[ti,

reabilitînd pe unii dintre cei pe care se mîndrea a-i
fi „nimicit“ f\r\ scrupule, precum Arghezi. La
congresul al XII-lea a s\rit cu promptitudine pentru
a-l insulta pe Constantin Pârvulescu, care a avut
nemaipomenita cutezan]\ de a-l fi înfruntat la scen\
deschis\ pe despot. În 1978, l-a rugat, pe un ton
de lacheu perfect, pe Nicolae Ceau[escu s\ accepte
titlul de Doctor în {tiin]e Politice al Academiei
„{tefan Gheorghiu“ al c\rei director ajunsese.
Debarcarea sa, în 1981, s-a petrecut sub semnul unei
defec]iuni familiale. Asul apologeticii de partid
avusese ne[ansa de-a fi fost abandonat de propriai fiic\, Elena, [i de so]ul acesteia, Andrei Coler, care
n-au întîrziat a emigra în Occidentul tuturor relelor,
pandemoniul ve[tejit cu ardoare de Cameleonea dea lungul întregii sale vie]i. Scena merit\ a fi decupat\:
„S-au dus la R\utu [i i-au spus c\ el [i Lena a
doua zi vor depune actele de emigrare, la care R\utu
le-a r\spuns: v-am rugat s\ a[tepta]i pîn\ cînd m\
pensionez! El era atunci pre[edintele consiliului
de conducere [i rector al Academiei „{tefan Gheorghiu“,
membru al CPEx. În acela[i an era [i aniversarea
partidului, 60 de ani de la momentul 8 mai 1921.
Andrei [i Lena i-au replicat:ba nu, a[a ne ]ii de doi
ani de zile, nu mai a[tept\m! Discu]ia în contradictoriu
a continuat [i Leonte R\utu le-a r\spuns: dac\ face]i
asta, eu m\ voi opune [i am cum s\ o fac! Andrei
îns\ nu a cedat: dac\ faci asta, atunci eu voi spune
tot la Radio Europa Liber\! Voi relata tot ce te-am
auzit în cas\ spunînd despre Ceau[escu! La care
R\utu i-a zis: e[ti un tic\los! Iar Andrei a încheiat
conversa]ia t\ios: nu mai mare decît tine!“ Consecin]ele
acestui eveniment s-au ar\tat a fi în sfîr[it ireparabile.
B\trînul expert al manevrelor de culise n-a mai avut
încotro. S-a dus la Ceau[escu spre a-l informa asupra
situa]iei. Un comunicat al Comitetului Politic Executiv
anun]\ acceptarea cererii de pensionare a tovar\[ului
Leonte R\utu [i reprob\ faptul c\ fiica sa a decis
s\ plece definitiv din ]ar\. Constrîns de situa]ia
intempestiv\, Cameleonea e nevoit a se muta
dintr-o cas\ de „înalt protocol“ într-una pur [i simplu
de „protocol“. În anii urm\tori rumineaz\ o ur\
inextingibil\ împotriva Geniului Carpa]ilor. Se pare
c\ a savurat în fa]a televizorului secven]a execu]iei
cuplului Ceau[escu. De bun\ seam\ covîr[it de
toxinele propriului cinism, a decedat în 1993. Concluzia
lui Vladimir Tism\neanu e pertinent\: „Leonte R\utu
a perorat mai mult ca oricine altcineva despre
creativitatea intelectual\, despre imperativul «luptei
împotriva dogmatismului». Nu va fi îns\ nicio
exagerare s\ spunem c\ întreaga sa biografie nu este
altceva decît m\rturia cea mai sugestiv\ a imposibilit\]ii
crea]iei intelectuale în interiorul cosmosului stalinist,
dovada cea mai flagrant\ a unui naufragiu uman [i
spiritual“. 

Stelian T\b\ra[

U

NIUNEA Scriitorilor din România
[i Asocia]ia Scriitorilor Bucure[ti
anun]\ cu profund\ triste]e încetarea
din via]\, joi 24 septembrie, a
prozatorului S t e l i a n T \ b \ r a [ . S-a
n\scut la 20 noiembrie 1939 la
Sec\ria, Prahova. A absolvit cursurile Facult\]ii
de Filologie a Universit\]ii din Bucure[ti.
Din 1966 pân\ în 2000 a fost redactor la
Radiodifuziune, unde a realizat printre altele
emisiunea Studioul de Poezie Radio, [i la
Televiziunea Român\. Între anii 1993 [i 2000
a predat limba român\ la Viena [i Copenhaga.
Din anul 2000 a fost redactor la revista
„Luceaf\rul”, ulterior „Luceaf\rul de diminea]\”,
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Vladimir Tism\neanu [i Cristian Vasile,
Perffecttul acrobaat. Leontte R\uttu.. M\[ttile r\ului ,
464 pag., Ed. Humanitas, 2008

O carte despre
Cameleonea (III)
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fiind unul dintre coordonatorii [i animatorii
revistei. S t e l i a n T \ b \ r a [ a publicat numeroase
volume de proz\, în care a valorificat [i
experien]a sa din televiziune, între care
romanele Zilele cele scurte, 1981, Cumpenele,
1985, Filmare la dou\ aparate , 1988, Loc
deschis , 2004, [i volumele de nuvele Atelierul
de tatuaje , O s\ ne mai vedem . Week-end
pe continent, ap\rut\ la Editura Cartea
Româneasc\, a fost ultima sa carte. Înzestrat
cu un umor deosebit [i un mare sim] al
colegialit\]ii, Stelian T\b\ra[ va r\mîne mereu
în amintirea confra]ilor s\i. Prin dispari]ia
lui, literatura român\ [i presa noastr\ literar\
sufer\ o grea pierdere.

Foto: Ion CUCU
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E ACELA{I ton amabil [i conciliant cu
care deja ne-a obi[nuit, Florin Manolescu,
`n articolul Dou\ `ntreb\ri (România
literar\, nr. 37, 18 sept. 2009), m\ asigur\
c\ nu va recurge, asemeni mie, „la argumenta]ia
ad hominem, escaladat\ adjectival, [i nici
la exerci]iile de prestidigita]ie prin care
iei din demonstra]ia preopinentului t\u,
pentru a-l contrazice, doar ceea ce `]i convine”. Se
repet\ astfel `nvinuirea mai veche potrivit c\reia, `n
cadrul controversei pe tema Dou\ loturi , eu a[ fi
comis „c`nteva omisiuni inten]ionate”, trec`nd cu
vederea o seam\ de detalii, argumente [i afirma]ii
apte s\ sprijine ipoteza func]ionarului escroc, care
l-ar fi „tras pe sfoar\” pe Lefter Popescu. Cum `n
mintea cititorilor s-ar putea eventual strecura impresia
c\ a[a-numitele „omisiuni inten]ionate” ascund cine
[tie ce revela]ii senza]ionale, iat\-m\ dispus s\ le
expun [i comentez pe r`nd. D\m a[adar filmul `napoi
[i z\bovim din nou asupra articolului I. L. Caragiale
fa]\ cu liber-schimbismul (România literar\,
nr. 33, 21 august 2009), unde Florin Manolescu
ar\tase pe larg „ce n-ar fi trebuit s\ lipseasc\ din
contraargumenta]ia dlui {tefan Cazimir”.
1. M\rturia lui Paul Zarifopol privind „pasiunea
lui Caragiale pentru jocurile de atribuire, pentru
pistele false [i pentru enigme” (de exemplu: „De
ce s-o fi omor`t Anghelache? Nici eu nu [tiu”, sau
„`ntrebarea tachinant\ dac\ Trahanache [tia ori ba
c\ Zoe e amanta lui F\nic\”). Nu `n]eleg defel leg\tura
acestor confesiuni ale lui Caragiale cu `nt`mplarea
din Dou\ loturi, c`t\ vreme aceluia[i Paul Zarifopol
scriitorul `i `mp\rt\[ise geneza ideii directoare a
nuvelei (culmea nenorocului: „s\ nemere[ti dou\
bilete de loterie cum le-a nemerit domnul Lefter din
poveste”), f\r\ `ns\ a-i dest\inui nimic despre
`ntors\tura bizar\ a finalului. Sincerit\]i selective,
dorin]a de a pune la `ncercare perspicacitatea lui
Zarifopol?... Piste pe care ne-am angaja zadarnic,
f\r\ a g\si nimic `n sprijinul ipotezei bancherului
malonest.
2. „~n ciuda `ngustimii lui aparente – scrie Florin
Manolescu referindu-se la al doilea final al nuvelei
Dou\ loturi –, spa]iul narativ al lui «nu [tiu ce s-a
mai `nt`mplat» e un spa]iu generos, `n care un cititor
interesat (cel «cu creionul `n m`n\») este invitat s\
p\trund\ ca partener activ al scriitorului, pentru a
`ncerca s\ completeze ceea ce lipse[te.” Dac\ vorbim
`ns\ despre „ce s-a mai `nt`mplat” (`ntrebare
viz`nd viitorul), ce relevan]\ ar putea avea r\spunsul
`n raport cu ceea ce deja se `nt`mplase, respectiv
cu enigmaticul episod de la banc\?! ~n parantez\ fie
spus: jocul de-a „ce s-a mai `nt`mplat” era propus,
`n unele manuale ale „epocii de aur”, sub forma unor
teme de compunere literar\: „Imagina]i un alt final
al povestirii Puiul”, „al nuvelei ~n vreme de r\zboi”,
„al romanului Enigma Otiliei”... Rezultatele erau,
mai totdeauna, hilare; puiul lui Br\tescu-Voine[ti,
de pild\, era descoperit [i vindecat de ni[te pionieri,
care apoi `l `ncredin]au unor marinari, spre a-l
duce cu vaporul `n Africa, unde-[i reg\sea mama
[i fra]ii. ~i cedez cu drag\ inim\ inerlocutorului meu
pl\cerea unor astfel de exerci]ii, „ca partener activ
al scriitorului”, cum cu modestie se recomand\ el
`nsu[i.
3. „~n fine – mai scrie Florin Manolescu – o
alt\ afirma]ie f\cut\ de mine, dar ignorat\ de autorul
articolului «Loturi [i comploturi», trimite spre cu
totul altceva. Din nou `n edi]ia a doua a volumului
Caragiale [i Caragiale eu am formulat un r\spuns
clar la « `ntrebarea f\r\ r\spuns » a dlui Cazimir.
Iat\-l [i pe acesta: „de data aceasta nu hazardul [i-a
dovedit «voin]a r\ut\cioas\» [i «fizionomia perfid\»
(cum credea Zarifopol), ci func]ionarul-bancher din
finalul nuvelei. ~n felul acesta, `ntregul caracter al
textului se schimb\, c\ci `n spatele fa]adei pe care
ne-o ofer\ tema luptei cu norocul, Caragiale plaseaz\
o semnifica]ie social\, pornit\, ca de at`tea ori `n
literatura sa, de la un fapt divers.” Acuma, c\ r\spunsul
era sau nu „clar” se poate discuta la nesf`r[it. Dar c\
el ar `nt\ri ipoteza func]ionarului necinstit – asta, cu
siguran]\, nu! Pentru c\ niciodat\ un corolar nu
consolideaz\ o teorem\, ci doar o folose[te ca punct

~ntreb\ri,
r\spunsuri,
dileme
de plecare. {i cu asta cred c\ am spus totul despre
„omisiunile inten]ionate” pe care le-am practicat
`n interven]iile mele anterioare: neader`nd la ipoteza
matrice, n-avea niciun sens s\ m\ ocup [i de variatele
ei consecin]e.
~n articolul s\u recent, Florin Manolescu m\ invit\
s\ r\spund la dou\ `ntreb\ri, fix`nd unilateral [i
regulile jocului: „dac\ se poate, f\r\ compara]ii prea
m\gulitoare la adresa preopinentului s\u” [i „f\r\
recurs la citate din Victor Eftimiu sau din Iosif Vulcan,
travestite `n argumente de autoritate”. Prima condi]ie
este, recunosc, cam greu de `ndeplinit, `ntruc`t
cele mai inocente formul\ri ale mele (de exemplu,
„plecat de mul]i ani din ]ar\” sau „cu textul `n m`n\”)
au asupra lui Florin Manolescu un efect similar cu
p`nza ro[ie a toreadorului. ~n schimb, gentile]ea
interlocutorului meu `i acord\ dreptul de a se declara
„uluit” (!) c\ am luat cuno[tin]\ cu `nt`rziere de edi]ia
a II-a, „rev\zut\ [i ad\ugit\”, a volumului s\u Caragiale
[i Caragiale sau de a califica acela[i fapt drept „o
jenant\ [...] lacun\ bibliografic\”... Mai departe: de
ce at`ta `nver[unare `mpotriva lui Victor Eftimiu [i
Iosif Vulcan? Pentru c\ primul este autorul aforismului
„C`nd zici «f\r\ `ndoial\» `nseamn\ c\ te `ndoie[ti
pu]in”, iar expresia favorit\ a lui Florin Manolescu
este „mai mult ca sigur”? Sau pentru c\ Iosif Vulcan
a asistat la o lectur\ a lui Caragiale din Dou\
loturi, `n care scriitorul, „imit`nd atitudinea [i glasul
tuturor personajelor”, n-a exteriorizat prin nimic
manevra frauduloas\ a bancherului, pun`ndu-l astfel
`n dificultate pe autorul ipotezei respective? Iat\ c\,
f\r\ s\ vreau, `nainte de a m\ dedica `ntreb\rilor
lui Florin Manolescu, am pus eu `nsumi altele
dou\ – dar am [i r\spuns la ele! Hai s\ le vedem
acum pe cele adresate mie:
1. Cum se explic\ faptul c\, dup\ ce [i-a comunicat,
„coram populo, uimirea provocat\ de excep]ionala
confesiune a unei doamne profesoare de la un
liceu din Bucure[ti [...], dl Cazimir trece `n urm\toarele
articole [...] nu numai la alte p\reri (e dreptul [i riscul
dumnealui), dar [i la bagatelizare [...]?” Las la o
parte gonflarea ostentativ\ a unor enun]uri („coram
populo”, „uimirea”, „excep]ionala confesiune”) spre
a m\ `ntreba la r`ndu-mi: care ar putea fi a[a-numitele
„alte p\reri”? Nu [tiu s\ fi formulat o c`t de vag\
retractare, r\m`n`nd cantonat `n nedumerirea mea
ini]ial\ [i contest`nd, „cu textul `n m`n\”, ipoteza
func]ionarului escroc. ~n al doilea r`nd: recunosc
c\ situarea edi]iei a II-a, „rev\zut\ [i ad\ugit\”, a
volumului Caragiale [i Caragiale printre „cele mai
importante nout\]i legate de opera marilor scriitori”
sun\ cumva a „bagatelizare”, dar eu n-am f\cut altceva
dec`t s\ citez opinia autorului.
2. „... cum interpreteaz\ dl Cazimir [...] urm\toarea
scen\ din nuvela P\cat..., publicat\ de Caragiale
`n Universul [literar, n. n.] la `nceputul anului 1892?”
Este vorba de episodul `n care preotul Ni]\ din
Dobreni, venit `n audien]\ la prefectul jude]ului,
`[i pierde cuno[tin]a `n prezen]a acestuia, iar poli]aiul
care `i acord\ primul ajutor profit\ de ocazie spre
a-i sustrage basmaua cu bani, adus\ cu sine pentru
a-[i sus]ine mai conving\tor cererea. Relatarea
este absolut transparent\, `n ciuda unei formul\ri
ironice strecurate pe parcurs („Poli]aiul ie[i foarte
mul]umit de serviciul umanitar ce realizase...”)
sau poate tocmai gra]ie acesteia. Nu la fel crede `ns\
Florin Manolescu, care pune textul `n paralel\ cu
episodul de la banc\ din Dou\ loturi [i `i aplic\, `n
consecin]\, formul\rile folosite de mine `n articolul
Loturi [i comploturi: „este greu, dac\ nu imposibil,

eader`nd la ipoteza
matrice, n-avea niciun
sens s\ m\ ocup [i de
variatele ei consecin]e.

s\-i atribuim [poli]aiului] inspira]ia instantanee”;
ac]iunea lui „nu transmite deloc impresia unei simul\ri
insidioase”, ci „aceea a unei comport\ri perfect
normale `n situa]ia dat\” etc., etc. Trucul preopinentului
meu este, o spun cu surprindere, de o facilitate
f\r\ pereche: a al\tura dou\ texte de factur\ total
diferit\ – unul cu indicii absolut clare privind
fapta poli]aiului, cel\lalt f\r\ niciun detaliu care s\l incrimineze deschis pe bancher – `nseamn\ s\ ne
pierdem cu des\v`r[ire sim]ul diferen]elor stilistice,
sau doar s\ simul\m c\ l-am fi pierdut, s\v`r[ind
astfel o diversiune sui generis.
~n `ncheierea articolului s\u, Florin Manolescu
`mi promite c`[tigarea unei `ntreceri a inteligen]elor
noastre dac\ a[ g\si „un r\spuns conving\tor la m\car
una din cele dou\ `ntreb\ri [...]. Dar conving\tor
[i pentru ceilal]i, nu numai «`n sine».” M\ `ndoiesc
c\ vreunul din r\spunsurile mele va satisface exigen]ele
interlocutorului. Dar cine s`nt, p`n\ una-alta, „ceilal]i”?
Va fi oare supus\ chestiunea unui referendum na]ional?
Vorba lui Agami]\ Dandanache: „S\ nu te pomenesti
cu vrun balotaz? ’ai?... a mai p\]it-o si al]ii...” Sau
s\ nu reedit\m p\]ania m\garului lui Buridan, „r\mas
confuz la jum\tatea distan]ei dintre dou\ por]ii de
f`n la fel de mari [i egal de apetisante” (cf. Florin
Manolescu, Dou\ `ntreb\ri). Nevoind s\ fiu suspectat
de o falsificare ad hoc a pove[tii, deschid cunoscutul
Dic]ionar de cuvinte, expresii, citate celebre de I.
Berg (Editura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1968, p. 252)
[i transcriu de acolo: „M\garul, plasat la distan]e
egale `ntre o g\leat\ cu ap\ [i un tain de ov\z, nu
se putea decide cu ce s\ `nceap\: s\-[i potoleasc\
foamea sau s\-[i sting\ setea, fiind amenin]at s\ piar\
din pricina [ov\ielii lui.” Compar`nd ambele versiuni
([i trec`nd cu vederea inautenticitatea primei), se
observ\ lesne c\ cele dou\ cl\i de f`n nu puteau
motiva indecizia animalului, `n timp ce g\leata cu
ap\ [i tainul de ov\z ilustreaz\ perfect o dilem\
veritabil\, fiind vorba de a alege `ntre stingerea setei
sau potolirea foamei. Tot o dilem\ veritabil\ ne
propune ð„duelul” prelungit pe tema nuvelei Dou\
loturi: urm\re[te el aflarea unui adev\r slujind mai
bunei `n]elegeri a lui Caragiale, sau e o simpl\ parad\
de orgoliu a celor doi spadasini, f\r\ alt\ miz\
dec`t „ambi]ul” lor profesional? Desigur c\ niciunul
dintre combatan]i nu-i calificat s\ r\spund\ la aceast\
`ntrebare. O vor face, poate, cititorii.

{tefan CAZIMIR
P. S. Despre rela]ia dintre etic\ [i liber-schimbism
vom discuta cu alt prilej, ca s\ nu amestec\m literatura
cu politica. Ar putea fi, cu consim]\m`ntul lui Florin
Manolescu, tema unei noi dispute cordiale, care s\
]in\ cititorii cu r\suflarea t\iat\ alte [ase sau [apte
s\pt\m`ni. Bibliografie minimal\: {tefan Cazimir,
Caragiale e cu noi! , Editura Garamond Junior,
Bucure[ti, 1997 (una din cele mai importante lucr\ri
viz`nd politica postdecembrist\).
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Î

n continuitatea lui Dostoievski [i beneficiind de
orientarea psihanalitic\, proza lui Blecher se adânce[te
în analiza zonelor „abisale”, a unui întreg complex de
senza]ii, percep]ii, impulsuri subcon[tiente.
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literatura „germanic\” de factur\ mai nou\. Las la o parte
întâmplarea lipsei de notorietate a lui Musil în timpul
vie]ii sale [i mult timp dup\ sfâr[itul ei. Exist\, apoi,
câteva „semne” în oper\: prezen]a plasmatic\ a filosofiei
„tr\irii”, suportul alegoric [i parabolic, criza pubert\]ii
din R\t\cirile elevului Torless, universul concentra]ionar
(aici, internatul), alienarea, locul prioritar de]inut de erou,
vidul existen]ial, c\utarea (în Omul f\r\ însu[iri) a unei
irealit\]i. La Blecher, îns\, nu acced satira, ironia [i
burlescul din marele roman... Ov. S. Crohm\lniceanu îl
nume[te pe elve]ianul Robert Walser „comiliton” al lui
Blecher. Pu]in cunoscut, nu înseamn\ c\ acesta este [i
pu]in important. E de ajuns s\ spunem c\ el face parte
din genera]ia de scriitori care a contribuit la înnoirea artei
narative contemporane. Hans Bethge observa c\ epica
sa imprim\ „o nou\ modalitate de a privi asupra lucrurilor
cotidiene”. În tot cazul, Walser preg\te[te, prin Fra]ii [i
surorile Tanner [i Ajutorul, irup]ia lui Joyce [i a lui Proust.
Faptul c\ acest scriitor a fost pacientul unor sanatorii
nu spune mare lucru, dat\ fiind relativa lui longevitate
(76 de ani). Mai relevant e c\ el traseaz\, prin propria-i
suferin]\, drumul spre atitudinile esen]iale ale spiritualit\]ii
moderne: însingurarea, durerea scurgerii timpului, adora]ia
spa]iului infinit.
Efectuând distinc]iile de rigoare, se pot g\si probe
ale unor contiguit\]i Blecher, Alain-Fournier, Raymond
Radiguet, Heimito von Doderer, Claude Aveline, Jean
Cocteau, André Breton (Nadja).
Dar e mai bine ca în acest final s\-l contrazicem, cu
câteva dovezi numai, pe Felix Aderca [i pe al]ii, descoperindui lui Blecher „contacte” cu prozatori din câmpul literaturii
române. Nicicum nu poate fi primit\ analogia cu Adela
lui G. Ibr\ileanu. Doar prin semnalarea procedeului
confesiunii-jurnal [i cu urm\rirea cazuistic\ a crizei
sentimentale (la vârste atât de diferite) compara]ia nu
se sus]ine. Blecher apar]ine - dup\ cum ne-am dat seama
- altei direc]ii a romanului european [i românesc. E direc]ia
mai nou\ [i fertil\ pe care se situeaz\ (cu nuan]ele de
rigoare) Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu,
Gib I. Mih\escu, Anton Holban, Mircea Eliade, Mihail
Sebastian, C. Fântâneru, Ion Biberi, H. Bonciu etc.
Tân\rului Blecher nu-i va fi fost indiferent\ proza „marii
europene”, cu acele reci disec]ii în ]esuturile morbide ale
existen]ei. Îl va fi cucerit, nici vorb\, [i propagatorul „noii
structuri” [i în aprig\ c\utare de autenticitate. Cerebral
[i senzitiv în aceea[i m\sur\, cu o febrilitate a tr\irii în
fapt [i în idee, Camil Petrescu deschide calea subiectiviz\rii
lucide în literatura noastr\. Nu i-a fost str\in\ nici abordarea,
înc\ de la debut, de c\tre Gib I. Mih\escu, a unor conjuncturi
psihologice paroxistice, cu accent pe contribu]ia
jocului tulbure a reprezent\rilor subcon[tientului. Acum
se deschide seria romancierilor esei[ti, care pun în ecua]ia
artei spiritul nelini[tit al intelectualului de tip modern,
cu o con[tiin]\ reflexiv\ acut\. Anton Holban distinge
între romanul „dinamic” (care „presupune c\ te ocupi
numai de lucrurile exterioare oamenilor”) [i romanul
„static” (care „te oblig\ a r\mâne în\untrul oamenilor”).
Op]iunea lui se îndreapt\ c\tre cel de-al doilea tip, romanul
de structur\ introspectiv\, care constituie expresia vie]ii
celei mai „intime”. Îns\ Blecher nu renun]\ la „spectacol”,
îl provoac\ chiar, f\r\ s\ se dispenseze de jocul am\nuntelor.
Scriitorii de felul lui Anton Holban [i Blecher caut\ s\
rezolve veridicitatea nu atât prin document, cât pe baza
unei plauzibilit\]i interne. Pentru Mihail Sebastian, noul
roman se situeaz\ în cuprinsul esteticii moderne a
panlirismului, conceput ca înfrigurare, pe linia unei
autenticit\]i explozive, a unui „delir esen]ial”, cu vorbele
lui Blecher... În romanele de tinere]e Întoarcerea în rai,
Huliganii, Maytrei [i {antier, Mircea Eliade vine cu o
viziune marcat\ de frenezia ideilor [i de implica]iile
erosului. Ca [i la Gide, aceast\ literatur\ înseamn\
prelungirea unui cult al eului [i n-are decât un singur
personaj, pe autorul însu[i, care î[i noteaz\ lucid experien]ele.
În optica lui „orice se întâmpl\ în via]\ poate constitui
un roman”. Dar mai ales ceea ce ]i se întâmpl\ ]ie, ar
ad\uga Blecher. Cum a f\cut-o în literatura lui [i în dou\
eseuri cu mare greutate specific\: Exegeza câtorva
teme comune [i Complexul individualit\]ii, care aduc în
aten]ie statura unui gânditor la fel de remarcabil pe cât
este ca scriitor de fic]iune atât de bine implantat\ în
realitatea cea mai stringent\. A g\si „figura” literaturii
lui Blecher [i consonan]e între opera sa [i cea a confra]ilor
r\mâne înc\ o ini]iativ\ deschis\ [i pasionant\...
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din Berk, fiindc\ e grav bolnav. Primul „se îmboln\ve[te”,
altfel spus descoper\ acea boal\ pe care oricine o
poart\ în sine, al doilea e un bolnav în sensul clinic al
cuvântului. Partea cea mai solid\ a romanului Muntele
vr\jit (discu]iile cu privire la aspectele cele mai arz\toare
ale momentului istoric - epoca anterioar\ primului r\zboi
mondial) nu exist\ în micul roman al lui Blecher. Pacien]ii
din Berghof, mai ales Settembrini [i Naphta, se transform\
în propagatori ai unor idei pe care le ap\r\ cu înver[unare,
în discursuri ample, adev\rate prelegeri despre timp,
fericire, statul ideal, sociologia suferin]ei, via]\ [i moarte.
Emanuel [i ceilal]i pacien]i din Berk tr\iesc unele din
aceste „probleme”, f\r\ s\ le introduc\ în dezbatere.
Al\turarea celor dou\ c\r]i se impune numai cât prive[te
experien]a bolii [i apropierea mor]ii.
Cele mai clare înrudiri se pot deslu[i între Blecher
[i Kafka, îns\ de data aceasta „asem\n\rile” ]in de structura
„consangvin\”, mai pu]in de înrâurire [i nici într-un
caz de imita]ie. Se spune c\ Blecher l-ar fi cunoscut aievea
pe autorul Procesului, ceea ce ar avea o prea mic\ importan]\.
Semnificative sunt doar „întâlnirile” literare care au
loc, de regul\, în planul reprezent\rilor halucinante,
fantastice, în viziunea deseori grotesc\, mergând la Kafka
pân\ la resemnarea total\, iar la Blecher - cu o subteran\
poft\ de via]\, compensatorie. Tensiunea dramatic\,
împins\ pân\ la co[mar, este determinat\ la autorul
Metamorfozei de alternarea planului real cu cel fantastic,
de suprapunerea absurdului pe elemente perfect logice.
Autorul Întâmpl\rilor în irealitatea imediat\... nu este
departe de aceste procedee, cu deosebirea c\ absurdul
apare mai estompat, în schimb prevaleaz\ inser]iile
„freudiste”. Apoi exist\ o diferen]\ de percep]ie a fantasticului
la cei doi scriitori. Pân\ la un punct, ei urmeaz\ aceea[i
cale a desprinderii fantasticului din cotidian, dar în
timp ce Kafka intr\ în plin fabulos, Blecher p\trunde în
realitatea lucrurilor, în „taina” lor, [i în aceast\ privin]\
e mai modern. Mesajul operei lui Kafka este exprimat
printr-o ap\s\toare form\ parabolic\, opozi]ia principal\
fiind între dou\ lumi, pe cât\ vreme la Blecher opozi]ia
de c\p\tâi se g\se[te la nivel ontologic.
Solidar se arat\ Blecher [i cu câ]iva scriitori a c\ror
oper\ nu-i atât de popular\ pe cât de insolit\. Unul dintre
ace[tia este polonezul Bruno Schultz. Pe urmele lui Kafka,
dar f\r\ a fi un discipol docil, el a[eaz\ în locul unei lumi
ira]ionale un nou univers, mitologic, cel al copil\riei.
Dou\ ar fi temele fundamentale ale lui Schultz: e[ecul
sexual [i raportul om-manechin. Metamorfoza personajului
Jakub simbolizeaz\ abrutizarea omului, dar [i un transfer
al materiei. În aventura lui ornitologic\, se izoleaz\
într-o camer\ ca într-o celul\ sau, alteori, ]ine conferin]e
despre manechine. {i Blecher se simte terorizat de obiecte,
de infinitele [i agresivele forme ale materiei, cum crizele
de identitate se asociaz\ cu crizele provocate de „locurile
rele” [i de agresivitatea lucrurilor: „Materia brut\ în
masele ei profunde [i grele de ]\rân\, pietre, cer sau
ape - ori formele ei cele mai neîn]elese, florile de
hârtie, oglinzile, bilele de sticl\ cu enigmaticele spirale
interioare, ori statuile colorate - m-au ]inut totdeauna
închis într-un prizonierat ce se lovea dureros de pere]ii
ei [i se perpetua în mine, f\r\ sens, bizara aventur\ de a
fi om”.
Nu sunt dovezi de net\g\duit c\ Blecher ar fi avut
special\ atrac]ie pentru literatura lui Robert Musil. Nu
este nici exclus, c\ci scriitorul nostru era familiar cu
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ALOAREA de excep]ie a Întâmpl\rilor în
irealitatea imediat\ îl a[eaz\ pe Blecher între
scriitorii no[tri cei mai interesan]i ai genera]iei
sale [i nu numai ai ei, un scriitor greu de
comparat în spa]iul autohton. El parcurge o
experien]\ literar\ împins\ pân\ la identificarea
cu actul existen]ial, ceea ce face dificil\
raportarea la alte experien]e. Dar nu imposibil\.
Felix Aderca socotea c\ noutatea prozei blecheriene a
fost atât de izbitoare, încât numai în alte literaturi i se pot
g\si „rude”. Deci, analogii posibile chiar în cazul unei
nout\]i frapante! Cei mai mul]i g\sesc filia]ii cu Kafka.
Dar sunt afinit\]i [i cu scriitori ai literaturii noastre. C\ci,
repet, oricât de singular este un scriitor ca Blecher, el
se împ\rt\[e[te din spiritul timpului [i locului, din câ[tigurile
gândirii [i artei literare de pân\ atunci, de aici [i de oriunde.
Emanuel (eroul din Inimi cicatrizate) are ca tovar\[ de
suferin]\ Cântecele lui Maldoror, pe care le cite[te cu
înfrigurare. Scriitorul, s\vâr[ind un fapt intertextual, arat\
motivul acestui nesa]: „Zorile îl surprinser\ r\sfoind-o
avid, încântat de fermec\toarea ei melancolie, torturat de
impreca]iile ei amare, de sublima ei abjec]iune [i de
halucinanta ei poezie. Era în cartea asta tot ce plictiseala,
triste]ea, visul [i frenezia puteau întruni în poeme de
fantastic\ [i tulbur\toare frumuse]e. În zadar c\uta în
tot ce cetise ceva care s\-i corespund\, cartea asta nu
sem\na cu nici un vers, cu nici o dulceg\rie poetic\, cu
nici o criz\ de literatur\. Con]inea un fluid veninos ce
încet, încet, [i pe m\sur\ ce era cetit\, intra direct în sânge
[i crea ame]eli [i febre, ca un subtil [i virulent microb.”
E o pozi]ionare într-un context european mai larg, care
î[i are punctul de plecare în secolul al XIX-lea, în literatura
lui Dostoievski, anume cu obsesia adev\rului c\utat în
îns\[i tr\irea individului, unic\, irepetabil\ [i inimitabil\.
În continuitatea lui Dostoievski [i beneficiind de orientarea
psihanalitic\, proza lui Blecher se adânce[te în analiza
zonelor „abisale”, a unui întreg complex de senza]ii,
percep]ii, impulsuri subcon[tiente. De-o parte, Gide,
Thomas Mann, cu autenticismul lor, de alt\ parte
Joyce, Faulkner, mae[trii monologului interior, bazat
pe resorturi similare dicteului automat; apoi, experien]a
proustian\, receptiv\ la st\rile evanescente [i la metamorfozele
imponderabile ale senza]iilor. Un alt traseu, dar cu multe
puncte de inciden]\, îl constituie, cum se [tie, perspectiva
existen]ialist\, cu punerea individului sub semnul existen]ei
absurde, incomprehensibile, dramatice.
Nefiind aici loc pentru o demonstra]ie mai larg\, de
re]inut doar câteva „coresponden]e”. Deja se pot desprinde
din cele ar\tate mai sus câteva coordonate în caracterizarea
prozei lui Blecher. În primul rând, merit\ subliniat amestecul
de luciditate [i co[mar, de ra]ionalitate [i delir, de realitate
[i halucina]ie, permanenta infiltrare a fabulosului în
existen]a diurn\, pân\ la a crea impresia de irealitate. O
„irealitate imediat\” sau, cum spunem noi ast\zi, un
fantastic al banalit\]ii, al cotidianului. Nic\ieri în literatura
noastr\ nu exist\ atâta p\trundere analitic\ „la rece”, cu
atâta frenezie oniric\. Scriitorul tr\ie[te materia cum ar
tr\i un sentiment , se destram\ în ea [i o transgreseaz\
în vis, în erotism [i în moarte. În fond, substan]a Întâmpl\rilor...
(dar nu numai a acestei c\r]i) este problema cunoa[terii,
ca la Camil Petrescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian,
Ion Vinea, cu accent pe damna]iunea primei vârste.
Pe acest traseu, întâlnirea cu Proust este [i mai evident\,
cât prive[te sensibilitatea ie[it\ din comun: cea[ca cu
ceai, crizele de astm\ la autorul Timpului pierdut, „punctul
fix”, morbul lui Pot la autorul român. Amândoi se izoleaz\
sau sunt izola]i de soart\, dar amândoi se afl\ în centrul
operei, în mijlocul lumii evocate. Evenimentele [i personajele
din scrierile lor nu apar decât în m\sura în care autoriinaratori iau cuno[tin]\ de ei în[i[i. {i înc\ multe altele.
Critica a f\cut, pe bun\ dreptate, [i trimiteri la Thomas
Mann, când s-a referit la romanul Inimi cicatrizate. Chiar
c\ ar fi vorba de o pasti[\ dup\ Muntele vr\jit, spune
G. C\linescu în câteva rânduri acordate în Istoria sa, f\r\
s\ aminteasc\ nici un cuvânt de capodopera lui Blecher,
Întâmpl\ri în irealitatea imediat\. Sunt similitudini cu
marele roman al lui Thomas Mann, dar, fire[te, câte
deosebiri, pentru a considera etichetarea de „pasti[\”
ca fiind absolut gratuit\. E nevoie de un studiu comparativ.
Ac]iunea se petrece în ambele romane într-un sanatoriu,
o eroin\ seam\n\ mult cu alta din Muntele vr\jit, M-me
Chauchat. Hans Castorp, eroul principal din romanul
de circa 800 de pagini al germanului-evreu, descoper\
c\ e bolnav târziu [i întâmpl\tor, cu ocazia unei vizite
f\cute v\rului s\u la sanatoriul interna]ional Berghof din
Davos, pe cât\ vreme Emanuel se duce la sanatoriul
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RODUS de referin]\ al literaturii
echinoxiste, Mircea Petean este
asemeni soldatului japonez: la
dou\zeci de ani dup\ c\derea
comunismului [i schimbarea mai
tuturor regulilor jocului (inclusiv
în literatur\) continu\ s\ apere,
cu armele sale pu]in demodate,
pozi]iile strategice cucerite cu atâtea
sacrificii de poe]ii [i prozatorii de
la mijlocul deceniului nou\ al secolului XX. Nu c\
ne-am fi a[teptat ca un ardelean serios precum domnul
Petean s\ treac\ peste noapte la fracturism sau s\
devin\ un portdrapel al milenarismului. Mai ales c\
moda nu înseamn\ în chip necesar un plus de valoare.
Dar este greu de ignorat faptul c\ o anumit\ ceremonie
a textului în poezia sa trimite cu gândul, cel pu]in
într-o prim\ instan]\, la poemele textualiste ale
genera]iei optzeciste.
Pu]ine dintre ingredientele de baz\ ale poeziei
optzeciste lispsesc din buc\t\ria lui Mircea Petean.
Pe blatul numit poem se pun citate [i aluzii culturale,
observa]ii cotidiene, reflec]ii despre via]\ [i
despre poemul care tocmai se preg\te[te, se presar\
din abunden]\ spirit ludic, ironie [i autopersiflare [i
totul se bag\ la cuptor. De preferin]\ se serve[te cald.
Este un preparat dup\ o re]et\ tradi]ional\, dar care,
asemeni tuturor valorilor sigure, venite dintr-un
trecut mai mult sau mai pu]in îndep\rtat în aceast\
epoc\ a transform\rilor bezmetice, î[i va g\si cu
siguran]\ clien]ii s\i fideli. {i nu neap\rat doar printre
cei atin[i de nostalgii literare. Pentru c\ dincolo de
mode literare [i poietici novatoare, ceea ce conteaz\
este talentul poetic. Iar Mircea Petean are talent
poetic din abunden]\.
Cum lesne se poate deduce, poezia lui Mircea
Petean din volumul Câmp minat este crea]ia unui
autor lucid, cerebral, cultivat, cu umor [i spirit ironic.
Aproape o chintesen]\ a spiritului echinoxist. Pentru
el [i colegii s\i de genera]ie, poezia nu mai este
visare, suspin, ca la romantici, ci o destul de prozaic\
vân\toare dup\ personaje [i situa]ii apte s\ intre în
componen]a Poemei. Pentru articularea c\reia sunt
necesare [i competen]e de [coal\ Waldorf. Fire[te,
în subsidiar se poate ghici [i deruta Eu-lui liric de
a se adapta climatului poeziei actuale. Sarcasmul
autorului este uneori evident [i el porne[te chiar
de la titlul, ca în cazul poemului Mitologicale :
„...nu-i chip s\ fixezi urma p\duchelui de ap\ –
portarul m\nânc\ semin]e de floarea soarelui/ cu
stânga le azvârle-n gur\/ cu dreapta culege cojile de
pe buzele umede/ scuip\ la r\stimpuri pe botul
brotacului/ în\l]at pe un ghem de linti]\ între libelule
[i li[i]e// popa primarul portarul p\duchele de ap\
–/ tot atâ]ia candida]i la gra]iile Poemei/ poetul
refuz\ s\ dea câ[tig de cauz\ vreunuia/ el recunoa[te
– habar nu are care-i sunt urgen]ele/ care-i sunt
interesele care-i sunt preferin]ele” (p. 21). Lipsa
oric\rui semn de punctua]ie (caracteristic\ întregului
volum) amplific\ starea de anxietate, deruta ce pare
s\ fi pus st\pânire pe creator.
Nimic din poezia lui Mircea Petean nu este
ceea ce pare la prima vedere. De cele mai multe
ori lucrurile sunt mult mai complicate. Poate de aici
[i numele volumului, Câmp minat, care sugereaz\
pericole nev\zute ce pândesc la tot pasul. Un
poem cu un titlu minulescian, Fapt divers este exemplul cel mai edificator. Acesta debuteaz\ în nota
obi[nuit\ a acestui volum cu exprimarea dificult\]ilor
Eu-lui liric de a transpune în poem ceea ce simte.
Dincolo de nivelurile textual [i metatextual ale
textului, prezen]e constante în poeziile acestui volum,
apare îns\ un al treilea, cel al unei drame petrecute
în realitate, enun]at prin prezen]a în corpul poemului
a ceea ce ar putea fi o not\ de pres\. Acesta arunc\
o cu totul alt\ lumin\ asupra întregului climat domestic
enun]at anterior [i învele[te întregul edificiu într-un
cât se poate de autentic aer minulescian. Într-un
fel se poate vorbi de o alt\ cale poetic\, fundamental
diferit\, spre valorificarea universului liric al lui Ion
Minulescu. Este inutil de spus c\ poezia autorului
Roman]elor pentru mai târziu devine, în mintea
cititorului, parte integrant\ a poemului lui Mircea
Petean: „... cel-ce-nu-face-nimic nu mai e deloc

P

e blatul numit poem se pun citate [i aluzii culturale,
observa]ii cotidiene, reflec]ii despre via]\ [i despre poemul
care tocmai se preg\te[te, se presar\ din abunden]\ spirit
ludic, ironie [i autopersiflare [i totul se bag\ la cuptor.

Tran[eele
textualismului

Mircea Petean, Câmp mina
at, Editura Limes,
Cluj-N
Napoca, 2009, 106 pag.
un exemplar atât de/ rar `ncât s\ trebuiasc\ a fi
împerecheat de urgen]\// cât a aprins o ]igar\ [i a
început s\ picure – / ploaia cânt\ la xilofon fragmente amestecate/ Beethoven cu Pink Floyd Bach
cu Nazareth/ Santana
cu Rachmaninov/ Chopin
cu Sting cu Springsteen
ori cu Dire Straits// în
b\l]ile din pavaj au c\zut cuiburi/ în care înoat\ ou\ clocite/ în mâzga aceea a c\zut chi[tocul/ c\ci trupul i-a fost
pescuit ceva mai târziu/
din apele învolburate
acoperite cu spum\ murdar\// cutare so]ul cunoscutei scriitoare cutare/ scriitor el însu[i a
fost g\sit înecat în zona barajului// plou\ f\r\-ncetare/ chipul ora[ului e br\zdat de [iroaie/ a[a e – unii se
nasc f\r\ destin – / iar
muza are ve[nic fa]a
plâns\” (p. 29).
Cea mai bun\

caracterizare a personalit\]ii poetice a lui Mircea
Petean este cea f\cut\ de dasc\lul s\u, Mircea Zaciu:
„Mircea Petean sfideaz\ cli[eele tradi]ionale
legate de fiin]a (fragil\, maladiv\, retractil\) poetului.
El pare, deopotriv\, mai aproape de energetica
înf\]i[are a lupt\torului: amestec de for]\ [i voin]\
de a învinge în tot ce face. Bucolic [i citadin, ingenuu
[i livresc, speculativ [i direct, ironic [i grav, sentimental
[i t\ios, schimbând registre [i stiluri cu destul\
degajare, Mircea Petean î[i risc\ de fiecare dat\,
carte dup\ carte, miza intim\, gata întotdeauna s\ [i
piard\, la o adic\. For]a lui e tocmai în jocul
c\ruia i se supune”. Exist\ în scrisul lui Mircea Petean
o mare capacitate de a se reinventa ca poet, de a
produce surprize chiar [i acolo unde totul pare clar
[i predictibil. Raporturile dintre „Poem\ ” [i via]\
sunt adesea foarte complexe, iar ispitele unor drumuri
gre[ite pentru cititor, destul de mari. De cele mai
multe ori autorul trece prin lume cu ochii larg deschi[i
[i cu toate sim]urile în stare de alert\ pentru a
vâna elementele susceptibile s\ devin\ hrana poemului.
Odat\ a[ezat îns\ la masa de lucru gândurile sale
încep s\ zboare spre via]a cea adev\rat\. Acest
continuu balans, perpetua c\utare, produc o anxietate
artistic\ [i chiar existen]ial\, dar care în nu pu]ine
dintre cazuri este trucat\ artistic. În poezia lui Mircea
Petean nimeni nu [tie cu precizie unde se sfâr[e[te
spiritul ludic [i unde începe deruta existen]ial\.
Imaginarul poetic din unele poeme se pr\vale câteodat\
în torente care risc\ s\ îngroape firavul spirit dubitativ
aflat la originea lor. A[a cum Heidegger se plimba
prin conceptul de p\dure, nu prin p\durea îns\[i
aflat\ la doi pa[i, Mircea Petean admir\ natura doar
filtrat\ prin prisma experien]ei sale poetice. Ambiguitatea
devine aproape deplin\ într-un poem cu titlu echivoc,
precum La în\l]ime : „în]eleg cât se poate de bine
dorul de în\l]ime/ al alpini[tilor sau oierilor/ aspira]ia
spre înalt a tinerilor ideali[ti crescu]i în cultul/
performan]ei/ etice/ în]eleg de asemenea – sper –
resorturile tainice ale/ în\l]\rii la cer a unei Sfinte
Maria/ dar cu modestie socot c\ ar fi o nerozie s\
te autoexilezi/ în spa]iul cosmic/ într-o atât de
bun\ –/ bun\ cu mine/ bun\ cu tine/ bun\ cu noi –/
zi de aprilie// (...)// Poema z\bove[te în casa ca un
ou de pa[ti/ de la marginea drumului care – s\ m\
omori –/ nu [tiu unde duce// (...)// m\ las\ puterile
sunt deposedat am disp\rut// cum dispare în Act
starea poetic\/ cum se deplaseaz\ v\duvit\ de prevestiri
lini[tea de/ dinaintea furtunii/ în centrul ei/ [i cu
toate acestea sunt împ\cat – poema e la în\l]ime”
(pp. 81-82)
Inteligent, cultivat, înzestrat cu spirit de observa]ie,
umor rafinat [i o real\ sensibilitate poetic\,
Mircea Petean izbute[te s\ produc\ via]\ [i în
asepticul mediu textualist. Volumul s\u de poeme,
Câmp minat, este dovada vie a faptului c\ grenadele
literare ale genera]iei optzeciste sunt înc\ în stare
de func]ionare. 
PUBLICITATE
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Noul sens din român\ este, evident, rezultatul
unui calc semantic, al unei transpuneri a
substantivului englezesc expertise. Acesta, vechi
împrumut din francez\, are în englez\ sensul
curent „great skill or knowledge in a particular
field” (The Concise Oxford Dictionary, 1999).
Unele pagini traduse din internet (cu text
paralel) las\ s\ se vad\ foarte bine copierea
sensului: secven]ei subliniate în textul românesc
– „are speciali[ti în domeniul retailului [i în
domeniile conexe [i înglobeaz\ vasta lor expertiz\
într-un cadru comun” (ece.com) – îi corespunde
în versiunea englez\ formularea „this wideranging expertise”.
În francez\, sensul fundamental al cuvântului
expertise (derivat din expert, la rândul s\u de
origine latin\) a r\mas cel care a fost exportat
[i în român\ („procédure par laquelle on confie
à un ou plusieurs experts le soin de donner un
avis sur les éléments d’un différend”; „analyse
faite par un spécialiste mandaté”, Trésor de
langue française informatisé, atilf.atilf.fr). În
spa]iul internetului pot fi descoperite [i în
francez\ calcuri recente dup\ englez\, dar
ponderea lor e redus\ [i exemplele provin, în
genere, din pagini comerciale traduse f\r\ prea
mult\ aten]ie [i grij\ pentru stil: „consultance
technique dans notre domaine d’expertise” (jcpc.net).
Care e atitudinea vorbitorilor obi[nui]i [i
a speciali[tilor în fa]a unui astfel de calc? Cum
am mai spus [i alt\ dat\, condamnarea sa în
numele unui purism tradi]ionalist ar fi exagerat\,
pentru c\ tradi]ia e recent\ [i destul de [ubred\.
Se poate justifica o lupt\ îndârjit\ pentru a p\stra
sensurile împrumutate într-o prim\ etap\, acum
un secol, [i a le respinge pe cele împrumutate
în ultimul deceniu? Destul de greu, mai ales c\
fidelit\]ii fa]\ de sursa francez\ i se opune faptul
c\ engleza e cunoscut\ [i folosit\ mult mai
intens de noile genera]ii. Se spore[te astfel
polisemia cuvintelor, cu un risc de ambiguitate
destul de mic (pentru c\ diferen]ierea se face
prin selec]ia contextului). Pân\ una-alta, e totu[i
firesc [i ca folosirea sensurilor calchiate s\
fie sim]it\ ca sup\r\toare: un abuz fa]\ de
obi[nuin]ele noastre, o deviere fa]\ de ceea ce
consider\m a fi proprietatea termenului. Calcurile
semantice au aceast\ caracteristic\: sunt sup\r\toare pentru unii (între care m\ num\r,
deocamdat\, în cazul lui expertiz\; dar fiind
con[tient\ de subiectivitatea acestei atitudini),
fire[ti pentru al]ii; cu mari [anse ca sup\rarea
celor dintâi s\ treac\ odat\ ce se obi[nuiesc
cu inova]ia. De altfel, un pas hot\râtor a fost
f\cut: dac\ Noul dic]ionar universal (NDU,
2006) nu accept\ noul sens, Dic]ionarul explicativ
ilustrat (DEXI, 2007) îl înregistreaz\ („aptitudine, pricepere, competen]\, experien]\ pe
care o are cineva într-un anumit domeniu de
activitate”), indicând [i etimologia multipl\:
din francez\ [i englez\. 
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XIST| o neviabilitate biologic\, [i exist\ [i
alta a ideii... Ce-i de prisos, ori nu îndeajuns
de bine adaptat la realitatea dat\, atât în
alc\tuirile organice, cât [i în vorbe, piere
în virtutea unei selec]ii superioare.
Aceste ipoteze ale naturii [i ale limbajului
nasc progenituri ce nici nu mai seam\n\
cu ele. Sunt muta]ii, tragic ironic r\sucite,
privighetori c\p\tând brusc aripi de liliac, iar acesta
ghiers de privighetori...
Evolu]ia unui singur cuvânt este, în sine, un
roman. El poate s\ cuprind\ o istorie teribil\, mai
cople[itoare decât biografia unui om, mai plin\ de
înv\]\minte.
Viziunea marilor poseda]i este înc\rcat\ de asemenea
distorsiuni...
Dar scrisul nu suport\ oare un infern al vocabularului
r\st\lm\cit?...
Calitatea prim\ a inteligen]ei, ca [i a bunelor raporturi
între oameni este tocmai de a stabili în mod realist, cu
bun-sim], leg\tura fireasc\ dintre lucru [i cuvânt, de a
da fiec\rei no]iuni con]inutul potrivit, de a evita în scris,
ori în vorbire mon[trii.
Fiindc\ a fi monstru înseamn\ a pierde orice contact
cu realitatea bine organizat\. Ei, mon[trii fictivi pot fi
mai p\gubitori decât cei reali, pe care, fizic, îl po]i doborî
eventual, – cuvântul-mamut, mamutul verbal rezistând
cu o putere de disimulare mai greu de învins, – vân\t
are dificil\ ca râsul lui Proteu pitit pân\ ce deruteaz\
[i ecoul...
Primind riscul acestei lupte, inteligen]a uman\ [tie
totu[i s\ o previn\, s\ dema[te pref\c\toria, ea cunoscând
exact momentul: între dou\ costuma]ii, în frac]iunea de
secund\ când Proteu este gol [i nu mai e ce a fost, nici
ce se preg\te[te s\ devin\...
M\sluiala-i dat\ în vileag [i lucrurile se înt\resc la
firea [i în]elegerea lor adev\rat\.
În]elegere, de la intellegere, bunica în]elegerii noastre
de ast\zi.
Nu-i o minune c\ infinitivul vechi, noi l-am p\strat
intact?
Cel mult, dac\ în]epat ca de un spin i-am dat un sunet
[i un în]eles mai aspru...
Verb limpede, r\spicat, nerv al unei orient\ri istorice
lucide.
Sub ac]iunea lui, realitatea cap\t\ propor]ii fire[ti.
{i fiindc\ totul este inteligibil, efortul pare mai u[or,
dificultatea mai lesne de biruit.
Numai utopia nu are dificult\]i, nepunând nicio
problem\, universalul planând deasupra lucrului viu,
concret, - universalia ante rem , principiul gândirii
medievale.
În epoca noastr\ din ce în ce mai pu]in prielnic\
schemelor metafizice [i ideilor necontrolate de experien]\,
utopi[tii se retrag în lumea himerelor controlate doar de
rutina gândirii lor idilice, mul]umindu-se cu sumbra [i
moroc\noasa exercitare în gol a acelora[i [i acelora[i
solu]ii... 

NTRE calcurile semantice din englez\,
unele (de exemplu a aplica sau loca]ie)
trezesc reac]ii, comentarii, enerv\ri,
nu numai din partea speciali[tilor, în
vreme ce altele trec neobservate [i sunt
acceptate rapid (am mai vorbit de
asemenea cazuri, între care se distinge
dedicat, folosit tot mai adesea cu sensul
„pasionat” sau „specializat”). Un cuvânt din
cea de-a doua categorie pare a fi expertiz\, care
a ajuns s\ fie folosit, în anii din urm\, cu un
sens destul de diferit de cel tradi]ional, înregistrat
în dic]ionare. Cauza mai general\ a schimb\rii
este trecerea de la modelul francez la cel englez:
un cuvânt împrumutat mai demult din francez\
este „reîmprumutat” din englez\, cu alte sensuri.
Forma româneasc\ nu se mai modific\, dar
sensurile mai vechi [i mai noi intr\ în concuren]\.
Condi]ia este, desigur, ca termenul englezesc
s\ fie de surs\ latin\ sau/[i din franceza
veche [i s\-[i fi dezvoltat în timp, prin evolu]ie
intern\, sensuri noi.
Substantivul expertiz\ , provenind din
fran]uzescul expertise, este definit în DEX ca
o „cercetare cu caracter tehnic f\cut\ de un
expert, la cererea unui organ de jurisdic]ie
sau de urm\rire penal\ ori a p\r]ilor, asupra
unei situa]ii, probleme etc. a c\rei l\murire
intereseaz\ solu]ionarea cauzei”. Exemplele de
folosire cu acest sens – propriu limbajelor de
specialitate – sunt numeroase, ilustrând diverse
tipuri de examin\ri: „expertiza contabil\ reprezint\
controlul registrelor, conturilor [i actelor
justificative ale unei societ\]i” (socecc.ro);
„comisiile jude]ene de expertiz\ medical\ ”
(dgaspcdolj.ro); „raportul de expertiz\ psihiatric\”
(e-juridic.ro); „ce este o expertiz\ tehnic\ a
cl\dirii?” (inforisx.incerc2004.ro) etc.
Or, dincolo de acest sens, tradi]ional (atestat
în român\ pe la mijlocul secolului al XIX-lea),
cuvântul e destul de des întâlnit în ultima vreme
[i cu în]elesul de „competen]\”, „pricepere”
(proprie expertului într-un anumit domeniu):
„candidatul trebuie s\ furnizeze documente care
s\ ateste expertiza sa în activit\]i care contribuie
la îndeplinirea obiectivelor programului Socrates”
(edu.ro); „CIMEC este partener în alte proiecte
na]ionale în curs de preg\tire pentru platforme
tehnologice în domeniul culturii, fiind singura
institu]ie cultural\ care are expertiz\ în domeniu”
(cimec.ro); „Seriozitatea [i expertiza sunt atuurile
pentru un nou mandat în Parlamentul European”
(Servus, 10.04.2009); „C. Voicu consider\ c\
are expertiza necesar\ pentru func]ia de ministru
de Interne” (Realitatea româneasc\, 29.09.2009).
Adesea, pare s\ se produc\ chiar o apropiere
între expertiz\ [i experien]\ (st\ri asociate,
desigur, prin logica ac]iunilor), care face ca
expertiz\ s\ intre [i mai u[or în anumite construc]ii
ale limbii vorbite: „Ce spune dânsul presupun
c\ e foarte corect, eu n-am expertiza necesar\
pentru a valida ceea ce a spus dânsul” (Antena3,
7.04.2009); „Eu am expertiz\ în domeniul
ho]iilor, b\\\\...” (ziarulgorjului.ro).
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– În desf\[urarea istoriei noastre s-au împletit
dou\ culturi, r\mase de la începuturi [i pân\ în
prezent inegale (cu precizarea c\ ponderea din trecutul
îndep\rtat s-a mutat, de mult\ vreme, pe cel\lalt
talger al balan]ei): cultura ]\r\neasc\ [i cultura
livresc\. Sunte]i unul dintre cazurile fericite în care
transferul de valori s-a realizat în ambele sensuri.
Datorit\ faptului c\ apar]ine]i ambelor culturi, ave]i
parte de o via]\ în care principii [i norme ]\r\ne[ti
fundamentale, la care lumea livresc\ este de
obicei impermeabil\, v\ sus]in [i v\ ajut\. Un nou
„elogiu al satului românesc” nu mai este prea justificat
azi, în condi]iile degrad\rii gustului estetic autentic
(la ]ar\, dar [i la ora[). Totu[i, considera]i c\ lumea
satului este complet epuizat\, sau ne mai putem pune
speran]e în ea? Concret, cum am putea ajuta?
– Nu [tiu dac\ separa]ia dintre „cultura ]\r\neasc\
[i cultura livresc\” e atât de net\. S-a abuzat, poate,
de o atare disjunc]ie, pe care Xenopol ( Cultura
na]ional\ , 1868) [i Iorga (la S\m\n\torul , 1903)
le considerau în unitatea lor profund\, complementar\,
a[a cum se prezint\ [i la al]i istorici, între care Hasdeu
[i Eliade, ultimul tocmai pe timpul când Blaga f\cea
„elogiul satului românesc”, iar Rebreanu „lauda
]\ranului” nostru, f\r\ ca aceasta s\ însemne îndrumare

Alexandru Zub
„Rigoarea, disciplina, st\ruin]a
nu mai sunt însu[iri
la care tinerii s\ aspire,
iar [coala s\ le cultive“
exclusiv\ spre „rosturi s\te[ti”, ci un îndemn la
sintez\ capabil\ s\ împace cultura popular\ cu
exigen]ele lumii moderne. Este sensul în care valorile
lumii rurale pot fi utile [i azi, ca achizi]ii capabile
a stimula redresarea spiritual\, reg\sirea demnit\]ii
de homo sapiens , dac\ acord\m acestei etichete
sensul etimologic. Studiile ini]iate de D. Gusti [i de
elevii s\i (M. Vulc\nescu, Ernest Bernea, Traian
Herseni etc.), ca [i „pedagogiile” puse la lucru de
C. Dobrescu-Arge[, Eugen D. Neculau, Grigore
Tabacaru, între al]ii, sunt pline de sugestii. Personal,
m\ simt ata[at de asemenea valori [i am c\utat s\
le între]in, dup\ puteri, de-a lungul anilor, chiar [i
sub defunctul regim.

– S-ar fi putut evita renun]area la nordul Bucovinei,
în 1997? Tratatul cu Ucraina a fost semnat pentru
ca România, ca stat f\r\ litigii cu vecinii, s\ poat\
intra în Uniunea European\, nu? Totu[i, renun]area
aceasta face parte dintr-un mare neadev\r istoric.
Care ar fi fost alternativa – o declara]ie de r\zboi
cu Ucraina, sau mai era [i o alt\ cale?
– Nu [tiu dac\ tratatul cu Ucraina a fost o condi]ie
sine qua non pentru admiterea în Uniunea European\.
A[a se spune, dar în acest caz era nevoie de acte
similare [i cu alte state. Personal, cred c\ tratatul
din 1997 s-a f\cut în prip\ [i f\r\ minime precau]ii
„diplomatice”. A[a va fi taxat [i în perspectiv\
istoric\, fiindc\ „drepturile unei na]iuni nu se prescriu”,
a
spus-o N. Iorga, în 1940, când România era
drastic amputat\ teritorial. Oricum, în ipoteza c\ se
pretindea o recunoa[tere a statu quo-ului, ele n-au
fost explicate cum se cuvine nici pân\ la ora actual\.
Ar trebui s\ m\ bucur îns\ c\ n-am fost pus eu în
situa]ia de a decide.

– În aceea[i ordine de idei, a]i putea încerca s\
pune]i punct câtorva dintre cele mai absurde „locuri
comune” care circul\ în prezent, la nivelul mediu
al societ\]ii, cu titlu de certitudine – cum ar fi: c\
Regele Mihai ar fi plecat în ’47 cu un tren garnisit
cu bog\]ii care constituiau o parte din Tezaurul ]\rii,
c\ Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost un sobru [i un
corect [i doar Ceau[escu „a exagerat”, c\ Noica
ori a colaborat cu sistemul comunist, ori a fost un
naiv etc.? Enumerarea poate continua [i chiar v\ rog
s\ alege]i ce exemple considera]i mai grave.
– Cazurile men]ionate [i atâtea altele, f\r\ num\r,
fac parte din arsenalul propagandei comuniste, întrun regim bazat esen]ialmente pe manipularea opiniei
publice. Mai to]i oamenii politici de anvergur\ (Iuliu
Maniu, Br\tienii etc.) au fost supu[i la acela[i
tratament. Arhivele Securit\]ii conserv\ înc\ destule
dovezi privind ac]iunile de compromitere a exilului
politic [i mai ales a Regelui Mihai, în jurul c\ruia,
în primii ani, se contura o rezisten]\ anticomunist\
[i antisovietic\ redutabil\. S-a inventat atunci [i
„basmul” cu valorile de patrimoniu sustrase, chipurile,
de Suveran, ceea ce nu s-a putut dovedi nicicum.
Lista ac]iunilor denigrante puse la cale de regimul
comunist, în ]ar\ [i dincolo de fruntarii, e practic
inepuizabil\. Asemenea ac]iuni se întâlnesc peste
tot în sistemele dictatoriale. Nu e locul s\ insist\m.
Cazul Noica reclam\ o mic\ parantez\, fiindc\
define[te un tip de rezisten]\ nu tocmai diferit de
cel pus pe seama lui N. Steinhardt. S\ se compare
Ruga]i-v\ pentru fratele Alexandru cu Jurnalul
fericirii, ac]iunea paideic\ a lui Noica cu eseurile [i
omiliile lui Nicolaie de la Rohia. Dincolo de fire[tile
deosebiri „stilistice”, e acela[i spirit al reabilit\rii
individului, pe linie spiritual\, aceea[i exigen]\ de
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– Acest interviu are ca tem\ istoria r ecent\ a
României.
Alice Voinescu spunea: „Continuitatea de con[tiin]\
este stilul. Ea transform\ o existen]\ în destin”. În
ceea ce v\ prive[te, continuitatea de con[tiin]\ apare,
retrospectiv, ca un fapt împlinit [i pe deplin demonstrat.
Ea a fost dublat\ [i de o continuitate de proiect
cultural, profesional. Într-o lume în general [ov\ielnic\
[i mult prea adaptabil\, Dvs. a]i ales rigoarea. Pentru
cineva tân\r, care ar dori s\ v\ aib\ drept model, v\
rog s\ explica]i mai în profunzime rolul autodisciplinei,
în orizontul rigorii. Exist\ o disciplin\ a convie]uirii,
cum exist\ [i una a singur\t\]ii, nu?
– Mai întâi, o remarc\ prealabil\ despre stil ca
expresie a unei con[tiin]e [i ca destin. E o sugestie
demn\ de interes, mai ales c\ a prins form\ gra]ie
unei mari figuri a culturii române, una ce merita,
desigur, s\ ocupe un loc mai bun în sistemul
nostru de referin]e. Cât despre „modelul” care a[
putea deveni pentru al]ii, am temei s\ fiu sceptic.
Rigoarea, disciplina, st\ruin]a în proiect nu mai sunt
însu[iri la care tinerii s\ aspire, iar [coala (de
orice grad) s\ le cultive. Dar dac\ ar fi s\ imaginez
un asemenea personaj, cu siguran]\ el n-ar putea
fi destul de consistent f\r\ asemenea virtu]i. Presupunând
c\ ar izbuti s\ le aib\, ceea ce nu e deloc simplu,
îi r\mâne de g\sit o solu]ie de armonizare a proiectului
personal cu nevoile celor din jur. Unii istorici au
ales s\ se manifeste deopotriv\ ca erudi]i [i ca oameni
ai cet\]ii, îns\ istoriografia s-a complicat enorm,
impunând adesea o disjunc]ie de planuri. Op]iunea
nu e tocmai u[oar\, iar raportul dintre social [i
individual o problem\ de neocolit în via]a oricui.

l i t e r a r e

16

Alexandru Zub, Ana Blandiana, Mihai Ursachi, Emil Hurezeanu, Val Condurache – 1994

i n t e r v i u r i l e
panromâneasc\, fie [i limitat\ la studen]i, era de
natur\ a stârni suspiciuni, cum va trezi [i în 1904
[i în 1957. Ultimul pelerinaj a fost, neîndoielnic,
[i cel mai pu]in agreat de regim, tocmai fiindc\ se
observase o continuitate de spirit cu cel din 1871,
o atitudine neconform\ cu a[tept\rile oficiale. Era
inevitabil, atunci, ca organizatorii (printre care m\
aflam) s\ fie reprima]i de un aparat coercitiv care
avea în minte, înc\ vie, dramatica toamn\ maghiar\
din 1956.

expansiune a binelui în condi]ii nespus de vitrege.
Un colaborator al sistemului comunist n-ar fi motivat
urm\rirea filozofului [i post-mortem.

– În dosarul de verificare deschis împotriva Dvs.
pe 15 mai 1957 scrie c\ era]i la data respectiv\ „student
în anul IV la Facultatea de Filologie”. Facultatea era
dubl\, de Filologie [i Istorie, sau avea]i în gând s\
deveni]i filolog?
– Eram student în ultimul an la istorie, îns\ profilul
Facult\]ii era dublu, exprimând cumva [i dilema în
care m-am aflat ini]ial, aceea de a urma istoria sau
filologia, adic\ literele dinaintea reformei înv\]\mântului.
Unele cursuri le f\ceam de altminteri împreun\.
– Lucrarea Dvs. Eminescu. Glose istorico-culturale
prezint\ un episod din 1870, când Eminescu a început
proiectul serb\rii de la Putna (de fapt, el urma s\ îl
coordoneze), dar a fost ]inut în loc un an de c\tre
autorit\]ile austriece, a[a încât s\rb\torirea s-a amânat
pentru august 1871. Comentând, sublinia]i faptul c\
poetul avea un „instinct de solidaritate panromâneasc\
în cadrul dualismului austro-ungar”. La arestarea
Dvs., tot Putna a fost pretextul, [i acela[i instinct a
fost adev\ratul motiv. Era]i unul dintre organizatori,
acuzat în procesul ulterior. Dorea]i s\ face]i studen]ii
din toat\ ]ara s\ se întâlneasc\ într-un loc apar]inând
istoriei, tocmai pentru a-i ajuta s\ vad\ [i dincolo de
contingen]e, probabil. În ’57, cine [i cum v-a stricat
s\rb\torirea de la Putna?
– Pe seama serb\rii de la Putna exist\ o vast\
literatur\ [i destule controverse. Nu e cazul s\ le
evoc. Amânarea ei s-a datorat îns\ r\zboiului francoprusac, care impunea o anume expectativ\. O reuniune

– Cu permisiunea Dvs., vom revizita un capitol
dureros, punând accent pe ceea ce a fost paradigmatic
în el. În „etica neuit\rii”, dup\ o cunoscut\ expresie
a Monic\i Lovinescu, individualul trece în transindividual [i astfel destinul unui ins intereseaz\
întreaga comunitate, prezent\ [i viitoare. Este deja
cunoscut\ discre]ia Dvs. Dar a]i trecut, în cei [ase
ani de închisoare politic\, prin Jilava (în trei rânduri), prin Salcia, Gherla [i Giurgeni. V\ rug\m s\
evoca]i, dac\ nu experien]a direct\ pe care a]i
avut-o, m\car pe a câtorva colegi de deten]ie. Este
nedrept ca ei s\ fie uita]i. Ridica]i din apele uit\rii
pe cineva, pe cine v\ vine mai întâi în minte.
– Unii dintre cei pe care i-am întâlnit „acolo”
au scris deja pe seama acelei experien]e: Aurel Baghiu, Max B\nu[, Andrei Ciurunga (alias Robert
Cahuleanu), D. Filip, Aurelian Gulan, Aurel
Sergiu Marinescu, Al. Mihalcea, Doru Novacovici,
Al. Paleologu, Constantin Florin Pavlovici, {.
R\dulescu-Zoner, Iancu Saul etc. Nu la ei ar fi s\ m\
refer momentan, nici la regretatul Sergiu Al-George,
evocat cu pioas\ comprehensiune de so]ia sa, Dorina,
nici la I. Omescu, actor, dramaturg [i poet, care
ne-a l\sat îns\ [i un text romanesc ( L’homme à la
balafre) pe seama aceleia[i experien]e. Îmi vine totu[i în minte un anonim al istoriei, om simplu, în
aparen]\, dar având o profunzime spiritual\ care îi
atr\gea respectul celorlal]i. Se numea Constantin
Ana, era p\durar pe un domeniu al Coroanei [i p\rea
investit cu o înalt\ dreg\torie, una pe care în]elegea
s\ o respecte [i dup\ gratii. Era înalt [i senin, atent
cu toat\ lumea [i m\surat la vorb\, v\dind în toate
acel spirit de m\sur\ ]\r\nesc, un bun sim] mo[tenit din vechime [i rareori decelabil în lumea târgului. Mi-a fost simpatic de la început [i n-am ezitat
s\ stau la taifas cu el, fiindc\ aveam amândoi o
experien]\ ancestral\ comun\. Lumea lui nu s-a stins
înc\ de tot. S\ o c\ut\m, s\ o punem în valoare, pe
cât posibil!
– La Giurgeni de]inu]ii mor]i erau zidi]i în
digul care se construia de-a lungul Dun\rii. {tia]i de
acest lucru, când v\ afla]i acolo? Tot a[a, la Salcia,
colonie de exterminare prin munc\, mormintele au
r\mas nemarcate. Cum î[i simte un om ]ara, când pe
teritoriul ei sunt atâtea locuri unde el [i apropia]ii
lui au înfruntat moartea, absurda moarte ro[ie? A]i
putea r\spunde la aceast\ întrebare?
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– În loc de „colonie” (termen menit s\ înnobileze
realitatea) ar trebui folosit cuvântul lag\r, fiindc\
lag\r de munc\ for]at\ erau zecile [i sutele de „unit\]i”
diseminate în mai toat\ ]ara. Giurgeni e numai un
exemplu. Îns\ o documenta]ie riguroas\, bazat\
deopotriv\ pe istorie oral\ [i pe arhive, a publicat de
curând Al. Mihalcea, unul dintre supravie]uitori,
în volumul Salcia, un lag\r al mor]ii (Ex Ponto, 2009).
Merit\ s\-l citi]i, al\turi de impresionanta m\rturie,
depus\ nu de mult, consensual, de Constantin Florin
Pavlovici (Tortura pe în]elesul tuturor; Frica [i pânda)
[i de alte depozi]ii privitoare la recluziunea silnic\
sub regimul comunist. Acolo, îns\, nu existau mijloace
de a controla asemenea informa]ii. „Folclorul” carceral
r\mâne un domeniu de explorat.
– Ce p\rere ave]i despre ini]iativa lui Marius
Oprea de a g\si, dezgropa [i reînhuma cu s\vâr[irea
ritualului cre[tin pe cei mor]i în rezisten]a anticomunist\
sau victimele politice, de orice fel, ale c\ror schelete
sunt risipite prin p\duri, f\r\ cruce?
– Nu de]in decât date vagi, din pres\, cu distorsiunile [i controversele inerente. Socot îns\ c\ scoaterea la lumin\ a unor „cazuri” ca acelea e o
datorie pentru cei care s-au angajat s\ pun\ justi]ia
în slujba memoriei, dac\ mi-e îng\duit a paragoni
îndemnul pus la intrarea în Memorialul de la Sighet:
„Atunci când justi]ia nu reu[e[te s\ fie o form\ de
memorie, memoria singur\ poate fi o form\ de justi]ie”
(Ana Blandiana).
– În anul 2000 a]i publicat o colec]ie de eseuri
sub titlul Orizont închis. Nu sunt texte de strict\
specialitate, ci contribu]ii culturale accesibile tuturor
intelectualilor, indiferent de profesiunea lor. Amintea]i
acolo de moartea lui Alexandru Lapedatu [i a lui
Sever Zotta, în condi]ii pu]in cunoscute. Ce s-a
întâmplat cu ei?
– Orizont închis are [i un subtitlu explicativ:
Istoriografia român\ sub dictatur\ . Moartea celor
aminti]i, Alexandru Lapedatu [i Sever Zotta, se
cunoa[te numai grosso modo, primul la Sighet, cel\lalt
în gulagul sovietic. Arhivele (par]ial folosite de
istoricul Ioan Opri[) ne rezerv\, cu siguran]\,
multe surprize de acest fel.
– A]i vorbit de „mitul majorit\]ii”. În ce const\
el azi? V-a]i mai referit [i la faptul c\ „Revolu]ia din
Decembrie are în tisura ei mituri ce denot\ amplitudinea
alter\rilor produse”. Subiectul fiind grav [i incitant,
v\ rog s\-l detalia]i pe cât posibil.
– Nu mai am în minte contextul, dar socot c\
sintagma în discu]ie prive[te fenomenul mitogenetic la schimbarea de regim, fenomen înc\ nestudiat
riguros, de[i au fost publicate destule c\r]i pe aceast\
tem\.

nr. 39/ 2 octombrie 2009

Interviu realizat de
Astrid CAMBOSE

România literar\

– Din aceea[i lucrare, Orizont închis, am
re]inut o fraz\-diagnostic: „Ceea ce m-a frapat
mereu în acea perioad\ este distan]a dintre cuvinte
[i lucruri, distan]\ care a sfâr[it prin a compromite
cuvintele”. Afirma]ia Dvs. se întâlne[te cu versurile
din finalul unuia dintre foarte rarele texte poetice
mai pu]in pesimiste scrise de Virgil Ierunca:
„Peste osânda clipei, primenirea vremii / Peste nesa]iul relelor, ini]iative de rou\ / Peste zavistia
dracilor, r\s\ritul drep]ilor / {i peste toate legea
cea nou\: / a omeni cuvântul”. Considera]i c\ mai
este posibil acest lucru? Exist\, domnule profesor,
leacuri împotriva „cicatriz\rii” suflete[ti, a indiferen]ei, a imposturii?
– Anali[tii sistemelor totalitare au explicat deja
acest fenomen pe seama „limbajului dublu”, a „limbii
de lemn”, sesizând o patologie [i o corup]ie
semantic\. Limba nu mai trebuia s\ exprime realitatea,
ci doar imaginea dorit\ de regim, o imagine schimb\toare [i pervers\, pe care sociolingvistica o caut\
mereu, f\r\ s\ o poat\ circumscrie complet. Reabilitarea cuvintelor compromise prin distorsiune semantic\, abuz ori simpl\ uzur\ în timp este un act dificil, reclamând anume colaborarea timpului. „A omeni
cuvântul”, ca în expresia lui Virgil Ierunca, este
tocmai ceea ce ar trebui s\ ne dorim, dup\ o jum\tate de secol în care cuvântul a fost pervertit [i dup\
o tranzi]ie dificil\ spre normalitate, spre „rânduiala”
instituit\ din vechime [i adaptat\ mereu la nevoile
contemporane.
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I CUM e s\ cuno[ti cum moare cineva,
tanti Adina? - o întrebase în urm\ cu
ni[te ani buni Cristina.
Se întorseser\ triste de la un parastas
dup\ înmormântarea uneia dintre
prietenele ei bune, Cecilia, tanti
Cici, cum îi spunea asta mic\ [i Cristina
o v\zuse plângând. Era tot mic\ [i
moartea cuiva nu însemna mare lucru,
mai cu seam\ c\ nu în]elegea ce-i aia
s\ intri în p\mânt într-o cutie de lemn închis\ peste
care arunc\ toat\ lumea bulg\ri de ]\rân\ [i s\ nu te
mai întorci niciodat\.
-Tanti Cici o s\ viseze frumos acolo, nu-i a[a, tanti
Adina, spune-mi [i mie, ce-o s\ fac\ acolo tot timpul?
-Nu [tiu, iubito, îi r\spunsese cu glasul frânt de durere
[i neputin]\.
-Cum a[a, tanti Adina, doar tu le [tii pe toate [i ai
[tiut [i c\ tanti Cici se duce la spital [i c\ acolo o s\
doarm\ [i n-o s\ se mai trezeasc\, dar nu i-ai spus [i
ei, sau i-ai spus, tanti Adina?
Nu, nu putuse s\-i spun\ c\ n-o s\ se mai trezeasc\ din
opera]ie [i c\ inima ei bun\ n-o s\ mai aib\ putere s\ bat\.
Se cunoscuser\ la pia]\, în cartier. Cecilia era o femeie
solid\, înalt\, machiat\ cam agresiv [i îmbr\cat\ întotdeauna
în culori ]ip\toare. Avea un râs în cascad\ care atr\gea [i o
gur\ cât o [ur\, când se punea pe vorbit nu se mai oprea, a[a
cum nu se putea st\pâni s\ m\nânce cât pentru trei. O
poft\ de mâncare [i de via]\ cum rar îi fusese s\ vad\!
Se împrieteniser\ dintr-o dat\ [i se ajutau una pe alta.
Cecilia o mai ]inea pe asta mic\ la ea când ie[ea din tur\.
Era asistent\ medical\ la Polizu, la maternitate, topit\
dup\ bebelu[ii cu care \l de sus nu vrusese s\ o binecuvânteze,
copiii \[tia pe care îi a[ez precum franzelele în p\tu]urile
lor sunt toat\ via]a mea [i, [tii tu, Adina, fiecare
îngera[ este al meu înainte ca mam\-sa s\ [i-l ia acas\,
astea sunt zdrobite dup\ na[tere, v\itându-se de fund
[i de ]â]ele ferfeni]\, iar micu]ii nu m\ au decât pe
mine s\ le cânt, s\ le vorbesc, s\ le dau ni]el lapte, s\-i
sp\l [i s\-i iau în bra]e...doctorii nici nu pun mâna pe
ei, iar mie mi se frânge inima când le fac bagajul!
O aude [i acum, dup\ ani de zile, pe Cecilia, cu râsul
ei fenomenal [i cu pove[tile ei eroice din maternitate,
cum se ia ea de ]ig\nci c\ nu se spal\, cum le înva]\ pe
proastele de la ]ar\ s\ pun\ pic\turi în ochi bebelu[ilor,
cum se repede ca o harpie în nesim]itele astea care
dup\ ce-[i leap\d\ pruncul se dreg pe-ascuns cu o bere
[i fumeaz\ ca tâmpitele în veceu, crezând c\ nu le
simte nimeni.
-Paznic\ trebuia tu s\ te faci, m\i, Cici, m\i, nu
asistent\, râdea cu ea în fiecare s\pt\mân\, ia zi în ce
tur\ e[ti mâine, c\ a trimis dobitoaca asta de Violeta ni[te
bani [i trebuie s\ m\-ntâlnesc cu unu’ prin centru, pe
la Lipscani, s\ mi-i dea...
Cecilia n-o refuzase niciodat\, schimba tura dac\
nu se potrivea, se aranja în a[a fel încât s-o ajute de fiecare
dat\. Era s\ritoare, bine dispus\ mereu, cu toate c\
via]a nu o r\sf\]ase prea mult [i nici moartea nu avea s\
o ocoleasc\ pân\ spre b\trâne]e, a[a cum ar trebui s\-i
fie fiec\rui om dat s\ ajung\. Îi era groaz\ [i fric\ de
b\trâne]e, o fric\ paralizant\ care-o f\cea s\ se schimbe
la fa]\.
-Nu m\ v\d, Adina, acas\, nici în ruptul capului!
S\ nu mai merg la serviciu, s\ depind de-o am\rât\ de
pensie, s\ ajung, fereasc\-m\ Dumnezeu, neputincioas\
[i s\ am timp liber de s\ nu am ce face cu el, a[teptândo pe doamna cu coasa s\ vin\ s\ m\ ia la ea..., ei bine,
de asta m\ tem cel mai tare! De ce te ui]i a[a la mine, ce,
n-am dreptate?
O privise atunci cu durerea înscris\ pesemne în ochi
[i nu putuse decât s\-i spun\ c\ s\ nu-i mai fie fric\ de
b\trâne]e, dar nu [i c\ boala asta a tuturor oamenilor
pe ea n-o s-o mai ajung\.
-{i tu ce-o s\ te faci, tanti, când...?
-Când...ce vrei s\ spui, Cristinica? - [i se oprise Adina,
pentru c\ v\zuse în ochii \steia mici la ce se gândea în
t\cere în timp ce fa]a ei de copil se întrista deodat\.
-E tare greu, feti]\ drag\, s\ le [tii, cum zici tu, pe
toate [i mai cu seam\ mor]ile astea n\praznice [i nemiloase.

–
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P\rin]ii ei nu putuser\ s\ în]eleag\ [i nici ea pe sine
nu se în]elesese, nu putuse o dat\ cu capul s\ priceap\
cum a rezistat ani de zile în a[teptarea deznod\mântului,
dar eu, tanti Adina, parc\ te [i v\d, de veghe noapte de

Ioana Dr\gan

Mafalda
noapte, cu ochii larg deschi[i, ]intind tavanul [i dansul
umbrelor, cu toate sim]urile ascu]ite, la pând\, acum
acum sun\ blestematul de telefon [i aflu nenorocirea,
acum acum o s\ m\ anun]e cu vocea aia inconfundabil\,
care nu î[i g\se[te cuvintele, care tremur\, care nu poate
s\ înceap\ cu bun\ seara [i nici s\ termine cu noapte
bun\...de unde ai avut matale t\ria s\ a[tep]i [i cum de
nu ai înnebunit, cum de nu ]i-ai legat b\rbatul în cas\,
s\ nu mai plece niciodat\ [i s\ nu mai moar\ cum a
fost s\ se întâmple în noaptea aia f\r\ de noroc?!
Cristina o observase demult [i parc\ îi citea gândurile,
hai, scumpa mea, dac\ [tii [i tu, de ce nu-mi spui [i
mie, spune-i lui tanti Adina [i o s\ vezi [i tu c\ nu le
[tie tanti chiar pe toate, mie ce mi-a pus deoparte
soarta asta care ne rânduie[te fiecare mi[care?
-Auzi, Cristina, a sunat de diminea]\ maic\-ta [i a
zis c\ s\ te preg\te[ti, c\ la var\ vine s\ te ia în
vacan]\, pe un vas din astea de lux, în nu [tiu ce croazier\,
s\ te distrezi, s\ te odihne[ti [i s\ te bronzezi pe punte!
Ce zici, te duci?
-La var\?!? Vara asta, adic\? Cristina încremenise în
mijlocul camerei cu un bra] de fusti]e [i tricouri pe
care le preg\tise de c\lcat.
-Ce te miri a[a, n-o [tii pe m\-ta, cum apare din senin
cu idei cre]e? În fond, asta e ceva cât de cât concret, zice
c\ are bani, o cabin\ mare, cu geam, vezi [i tu lumea,
feti]\! Tanti Adina de toate a avut pentru tine, dar nu [i
bani s\ vezi [i tu lumea asta mare. Iat\ c\ mam\-ta
asta zurlie e [i ea o dat\ cu min]ile unde trebuie [i î]i
ofer\ o c\l\torie... Sau ai alte planuri?
Adina o ghicise din prima, întrebarea era doar a[a
`ntr-o doar\, poate-poate îi scap\ ceva, era clar ca lumina
zilei c\ leg\natul Mediteranei nu avea nici o leg\tur\
cu cel din bra]ele lu’ Hamlet \sta, a[a c\, Violeta,
draga mea, uite c\ nu ies toate cum le vrei tu...
Da, tanti, am alte planuri, mult mai promi]\toare [i
mai dulci, [i n-am nici cel mai mic chef s\ stau cu mama
pe nici o punte de vapor... Nu avea îns\ nici un chef s\
îi spun\ de ce lui tanti Adina, de ce s\ o supere, avea
s\ aib\ destul de suferit oricum, [i, apoi, [tia c\ tanti
nu îl place pe Florin..., iar cât despre mama...auzi, mama...
Mama e un cuvânt care are în]eles pentru al]ii, nu [i
pentru ea...
Eu ]i-am spus, Violeta, fat\, c\ a fost alegerea ta [i
c\ feti]a asta minunat\ n-o s\ te ierte niciodat\, tu e[ti
mam\ doar cu numele, draga mea, cu toate c\ nu e[ti
fat\ rea, ai f\cut [i tu anii \[tia ce ai putut cu fundul \la
al t\u, de nu e adev\rat c\ poate exista pe lume a[a ceva,
ai trimis copilului \sta bani [i eu ]i-am ]inut locul cum
am putut [i o iubesc pe Cristina ca pe ochii mei din
cap, dar cum s\-i fi r\spuns eu ei, când o luam de la
[coal\, când m\ întreba cu ochi[orii ei de veveri]\ trecând
prin mine ca lama de cu]it:
-Tu de ce nu e[ti tân\r\, tanti Adina? M\micile toate
sunt tinere, dar matale e[ti mai b\trân\....
Nu-i pl\cea deloc [i încerca s\ se îmbrace tinere[te,
s\ arate cât de cât bine, s\ se machieze, ruj de buze
întotdeauna, ba se [i vopsise ro[cat\ o dat\, doar-doar
asta mic\ o s-o scuteasc\ de privirea aia involuntar critic\.
Nu e deloc adev\rat c\ mama nu are vârst\, c\ po]i s\
faci copil [i la pensie. Bine, bine, tu-l faci dac\ te ajut\
Dumnezeu, progresele medicinii, fertilizarea in vitro sau
cum i-o zice ciud\]eniei \steia, da, e clar c\ pentru copil
r\mâi tot bunica, [i nu m\mica.
Violeta reap\rea când [i când, frumoas\, elegant\,
b\lan\, cu o splendoare de p\r atârnând pe spate, se
trântea pe jos cu asta mic\ [i se t\v\lea cu ea pe
covoare de le f\cea ghem în mijlocul casei, Cristinei îi
era pu]in fric\ [i nu în]elegea mare lucru, iar ea,
Adina, nu vrusese s\ o îndep\rteze de tot pe idioata
asta de Violeta, pentru c\ era totu[i mama adev\rat\ a

e cunoscuser\ la pia]\, în cartier. Cecilia
era o femeie solid\, înalt\, machiat\
cam agresiv [i îmbr\cat\ întotdeauna
în culori ]ip\toare.

copilului. Mai r\u era c\ mai
întotdeauna Violeta primea un
telefon [i disp\rea ca-n farmec,
a[a cum [i ap\ruse, te pup\
mama, trebuie s\ plec c\ nu
mai prind cursa de vineri sau
de luni, mereu erau alte zile,
s\ fii cuminte [i s-o ascul]i
pe tanti Adina, iubita mea, te
sun\ mama cât de curând [i î]i
trimit p\pu[ic\ [i ciocolat\, pa,
tanti, pa!
{i chiar a[a f\cea Violeta,
trimitea juc\rii [i dulciuri, [i bani întotdeauna, da’ nu
suna decât din an în pa[tele m\-sii de iresponsabil\ [i
tot ei, Adinei, îi venea asta mic\ plângând noaptea în pat
[i strigând dup\ mam\-sa.
-E plecat\, puiule, în lumea larg\, da’ ea te poart\,
iubito, în suflet [i uite ce ursule] dr\gu] ]i-a trimis de-acolo,
uite ce giraf\ lung\ sau ce c\]el de plu[....hai la tanti s\
te s\rute [i dormi, p\s\ric\ dulce, c\ mâine e [coal\.
Cu vremea, se obi[nuise Cristina [i cu stilul inconfundabil
al mam\-si, cu venirile [i cu plec\rile intempestive, ai
noroc, Violeta, c\ feti]a asta e un înger [i m\car pe fa]\
nu te judec\, numai c\ acolo în sufletul ei e mare durere,
tâmpito, c\ îmi vine s\ te jumulesc de fiecare dat\, numai
c\ te [tiu de când te-am v\zut cum î]i roteai genele astea
lungi [i întoarse c\ atâta te duce creierul \la de g\in\
pe care ]i l-a dat m\-ta când te-a f\tat, Doamne iart\-m\,
în grajdurile din Moldova, [i mie [i nu ]ie `mi va fi
ursit s\ plâng în pumni cu bobocelul \sta nevinovat de
care ]i-ai b\tut joc!
Rumega Adina mereu cuvinte dure la adresa Violetei,
c\ altceva tot nu putea s\ fac\ decât s\ reziste la remarcile
r\ut\cioase ale celorlalte mame care n-o judecau pe ea
sau pe Violeta care nu c\lcase niciodat\ la [coala fetei,
ci pe asta mic\, mai cu seam\ c\ era mereu premiant\
[i l\udat\ de profesori, cu mirarea aia, inclus\ în subtext,
cum se poate s\ fie feti]a asta a[a de reu[it\ cu a[a o
familie în dotare?!? Da, doamna Pix, le r\spundea Adina
în gând doar, uite c\ se poate, cu toate c\ pentru voi
era mai convenabil s\ o da]i de exemplu negativ la
[edin]ele astea cu p\rin]ii, o [i auzea cum ar fi zis, ...asta
e situa]ia în familiile destr\mate, copiii sunt sacrifica]i
[i sunt ca [i pierdu]i, noi, dasc\lii, i s-ar fi umflat
pipota lu’ doamna profesoar\, ne sacrific\m la catedr\
pentru to]i la fel, [i tot degeaba... [i mai scurteaz\ din
predicile astea ni]el, pup\z\ din tei, c\ ne ]ii pe to]i din
treab\ [i mare lucru nu zici, [tiu [i eu c\ e în primul rând
meritul copilului, îns\ tu ce o s\ te faci peste trei luni,
c\ so]ul t\u intr\ la articolul 5 din legea cu neglijen]a
la locul muncii [i în curând o s\ ne scute[ti de întâlnirile
astea pentru c\ o s\ ai necazuri cu procese, condamnarea
e gata!
Anii au trecut [i Violeta tot tân\r\ [i frumoas\ a r\mas,
ai fi zis c\ a r\mas tot feti[cana aia care d\dea cu m\tura,
fâ[-fâ[, înnebunind trec\torii cu mi[carea fundule]ului
s\u bombat, cine e, fata asta, Cristina, sora ta mai mare,
auzise nu de pu]ine ori pe strad\, Adina, atunci când se
nimereau împreun\ tustrele... Le l\sa s\ mearg\ în fa]\
[i le observa de la distan]\, flutura[ul [i omida!
Adinei îi d\deau lacrimile [i dac\ aia mic\, mai
grijulie, se întorcea strigând-o, hai, tanti, mai repede, de
ce r\mâi mereu în urm\, intra repede într-un magazin ca
s\ aib\ timp s\-[i revin\ [i s\-[i compun\ alt\ expresie,
doar-doar o mai p\c\li-o pe Cristinica. Violeta, în schimb,
c\lca sigur [i nu se împiedica de nimeni, un tanc f\r\
nici o ap\sare pe creierul \la neted, sigur\ pe destinul
ei f\r\ mari convulsiuni, o via]\ f\r\ de fr\mânt\ri [i
întreb\ri, ferici]i cei s\raci cu duhul! Adina o citea din
prima, la intersec]ia cu Magheru prime[te un mesaj pe
mobil, [i ne las\ iar cu ochii în soare, mai r\u, Violeto,
draga mea, va fi atunci când buculi]ele astea se vor
mai fle[c\i [i de pe punte vei ajunge înapoi la pupa, la
cantina vapoarelor [i apoi la cur\]enia din veceurile în
care vomit\ be]ivii mult prea leg\na]i de valuri. Norocul
t\u e c\ tu nu [tii ce-i aia suferin]\, trecerea asta o s\ ]i
se par\ natural\ [i apoi, dac\ nu mai ]ine la clien]i, merge
la buc\tarul-[ef, merge [i la intendent, ce nu merge pe
vapoarele astea ca s\ mai treac\ timpul... 

(fragment din volumul cu acelasi titlu, `n curs de
aparitie la editura Allfa)
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[a trecur\ alte câteva zile. Plec\ socrul, [oferul de
tir înapoi la Corcea dup\ ce insistase s\ ias\ ei, barba]ii,
la o bere. Zilele egale deveneau tot mai lungi, le pierdea
deja [irul [i nu se întâmpla nimic.
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înapoi bolnava în propria ]ar\!
Avea s\ fie transportat\ cu
salvarea pân\ la aeroport, unde
aveau s\ pretexteze c\ e întins\
pentru odihn\ - c\ci ora[ul era
la vreo cinci ore bune de capital\
- apoi s\ transporte bolnava pe
un scaun cu rotile. Matei urma
s\-i duc\ la aeroport, [i s\ a[tepte
ca totul s\ decurg\ bine pân\
la decolare. Pân\ în ultima clip\.
Ultima zi trecu cu preg\tirile de plecare, De
aranjat la hotel plata, de chemat Salvarea, apoi merser\
la doctorul [ef s\ le dea toate documentele spitaliz\rii.
- Traduce]i, v\ rog, familiei: consider c\ opera]ia a
reu[it bine, tumoarea a fost îndep\rtat\ complet, creierul
cur\]at. Dac\ va continua exerci]iile [i acas\, exist\
posibilitatea ca pacienta s\ mearg\ din nou în aproximativ
[ase luni. Nu e recomandat nici un fel de efort, s\ stea
întins\ cât mai mult, s\ ia medicamentele prescrise [i s\
bea multe lichide.
- Crede]i c\ î[i va reveni? Va putea lucra din nou?
întreb\ so]ul.
- Întrebarea este, cred, prematur\. S\ a[tept\m cel
pu]in jum\tate de an, pân\ atunci, v\ repet, nici un fel
de efort. Dac\ a]i terminat de tradus am s\ v\ rog s\ mai
r\mâne]i o clip\, adaug\ doctorul, întorcându-se spre
Matei.
- A fost o zi grea, începu trecându-[i cu un gest
absent degetele prin p\rul grizonat [i cu un gest vag îi
f\cu semn s\ se a[eze. {ti]i, este vorba de o opera]ie
reu[it\, dar totodat\ nereu[it\. Nu v\ deranjeaz\ dac\
îmi aprind o ]igar\, nu e a[a? Dup\ pu]in timp continu\.
Opera]ia a reu[it, e adev\rat, dar de regul\ dac\ o tumoare
reapare, sunt foarte pu]ine [anse ca bolnavul s\
r\mân\ în via]\. Iar ei i-a reap\rut, chiar eu am operat-o
cu câ]iva ani în urm\, probabil v-au povestit.
Matei înclin\ afirmativ din cap.
-Îi dau pacientei cel mult doi ani de tr\it. Dar, asta
fire[te r\mâne între noi, nu e nevoie s\ traduce]i, m\
în]elege]i.
- Bine, dar de ce îmi spune]i tocmai mie acest lucru?
întreb\ Matei cu un sentiment crescând de neputin]\.
-Hm, spuse doctorul cercetându-l o clip\ atent cu
ochii lui alba[tri, m-am gândit c\ poate vre]i s\ [titi.
Doar a]i fost cu ei tot acest timp. În fine, drum bun, cele
bune, spuse b\tându-l u[or pe um\r.
În salvare [oferul îi arunc\ o privire scurt\ [i
v\zându-i chipul descump\nit îi spuse:
- A]i fost interpretul lor, nu? L\sa]i, nu v\ mai gândi]i
c\ doar v-a]i f\cut treaba. Tân\rul b\rbat îl privi surprins.
S\ fi intuit [oferul la ce se gândea?
- C\ doar, dac\ v\ duce]i la alimentara de pe col],
[i-i spune]i vânz\toarei: sunt un om de treab\, cinstit,
nu mint, nu fur, dar n-am bani: da]i-mi [i mie o pâine,
v\ d\ cineva, a[a pe gratis? Spune]i-mi dumneavoastr\?
V\ d\ cineva?
- M\ gândeam c\ unele lucruri nu sunt traductibile.
Traduttore, traditore, spuse Matei încet, aproape [optit.
- Asculta]i-m\ pe mine, c\ [tiu ce vorbesc. Lucrez
la Salvare de dou\zeci de ani, o via]\ de om. Sigur,
noi încerc\m s\ salv\m oamenii, dar fiecare are un
har [i un amar. Restul nu e treaba noastr\, e o trufie s\
credem c\ este. Dumnezeu le face [i le desface pe toate.
Aram\ sun\toare, mai adaug\ el ca pentru sine.
Când ajunser\ într-un târziu la aeroport se înserase
de-a binelea. Evis obosise, dar se str\duia s\ zâmbeasc\.
S\ mearg\ s\-i viziteze la var\, era binevenit oricând.
Sigur. Mai a[teptar\ câteva ore, apoi reu[ir\ s\ camufleze
invaliditatea pasagerei [i s\ o urce în avion f\r\ înso]itor
medical. Matei a[tept\ pân\ v\zu avionul pierzânduse înd\r\tul norilor. Ultima clip\. Doamne-ajut\, murmur\.
Apoi porni alene spre cas\. Se lumina de ziu\. 
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Am vorbit cu p\rin]ii mei, [i-au vândut apartamentul
ca s\ ne ajute, spuse Andi pe o voce care se voia
egal\. Cheltuiele sunt mult mai mari decât ne a[teptam.
Of, numai s\n\tate s\ fie, spuse soacra, o femeie
scund\, care plângea din te miri ce, restul n-are importan]\,
ne-om descurca noi cumva.
{ti]i, m\ gândeam c\ ajunge s\-mi pl\ti]i numai
jum\tate din suma care ne-am în]eles ini]ial, încerc\
Matei moale.
Nu se poate, e timpul t\u, nici vorb\! Numai s\ ne
aju]i pân\ la cap\t, c\ z\u, nu [tiu ce ne-am face altminteri
spuse soacra [i-[i [terse pe furi[ cu dosul palmei o lacrim\
care-i alunecase pe obraz.
Trecu o s\pt\mân\, apoi înc\ una. Evis se sim]ea
mai bine, începuse [i ni[te exerci]ii de fizioterapie,
dar singur\ nu se putea ]ine pe picioare.
Matei ar fi plecat, dar nu se putea, nu-l l\sa inima.
I se p\rea cumva neprofesional s\ r\mân\, dar cu totul
lipsit de etic\ s\ plece, sau s\ accepte bani. Nu po]i spune
unui om la impas: iart\-m\ dar n-am timp, f\r\ s\-]i
fie ru[ine s\-l prive[ti în ochi. A[a c\ traducea mai departe
scurtele indica]ii al doctorului, întreb\rile familiei, nevoia
unui pahar de ap\, [tiind c\ între cele dou\ limbi se
cuib\rise limba bolii, pe scena acestui suflet ipostaziat\
în corp. Iar despre aceasta nu [tia mai nimic, probabil
c\ nici nu avea s\ afle vreodat\ de ce se `mboln\vise,
cum se traducea în limbajul sufletului? De ce tocmai
ea? Ce avem cu to]ii comun este morbul mor]ii, încerca
el s\ relativizeze, dar era deja implicat, lucrurile începeau
s\ doar\. Realiza c\ era o traducere a c\rei miz\ era chiar
via]a. Iar cuvintele lui n\v\leau la geam, se poticneau
pe culoar sau r\mâneau smerite în a[teptare la patul
tinerei femeii. De parc\ cea mai fidel\ traducere ar fi
fost t\cerea.
A[a trecur\ alte câteva zile. Plec\ socrul, [oferul
de tir înapoi la Corcea dup\ ce insistase s\ ias\ ei, barba]ii,
la o bere. Zilele egale deveneau tot mai lungi, le pierdea
deja [irul [i nu se întâmpla nimic. Starea femeii nu se
schimba. Se putea ridica dar n-o ]ineau picioarele.
- Va trebui s\ plec\m, spuse Andi într-o sear\ la cin\.
El [tia bine c\ transportul pe cale aerian\ e periculos,
doar chiar el le t\lm\cise cu o zi în urm\, c\ci presiunea
aerului îi putea provoca hemoragie cranian\, iar cu
ma[ina era prea departe.
- Nu mai avem bani s\ r\mânem, continu\ so]ul [i
starea ei poate stagna s\pt\mâni întregi, de fapt luni la
rând! M\ tem s\ nu-mi pierd slujba, iar copiii au
r\mas cu o m\tu[\. Trebuie s\ plec\m! O s\ ne îngrijim
de Evis acas\.
A doua zi vorbir\ din nou cu chirurgul.
- V-am mai spus, sunt de p\rere c\ e periculos s\
transporta]i pacienta în starea în care se afl\. În plus,
nici nu poate fi transportat\ f\r\ supraveghere medical\,
ceea ce practic înseamn\ c\ familia trebuie s\ pl\teasc\
biletul de avion dus-întors al unei sore medicale [i s\
aranjeze cu cei de la aeroport s\ fie transportat\
culcat, deci s\ se scoat\ câteva scaune pentru pat, ceea
ce înseamn\ alte cheltuieli... Nu e deloc simplu, încheie
doctorul.
Dar toate astea însemnau foarte mul]i bani, mai mul]i
decât r\m\seser\. {i mult timp. Se hot\râr\ s\ î[i „fure”
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U {TIA cât\ vreme s\ fi trecut de când
privea absent pic\turile de ploaie prelingându-se
încet pe suprafa]a neted\ de sticl\. Afar\
parcul spitalului avea ceva cenu[iu de[i
seara era pl\cut\, cu aerul încurajator al
începutului de prim\var\, dulce ca o
promisiune, cu o lumin\ neobi[nuit de
limpede, copacii decupându-se puternic
de parc\ ar fi fost un colaj. În rest, verde.
Mai st\tu a[a o vreme, apoi desprinzâdu-[i anevoie
privirea de la fereastr\, cercet\ bolnava. Dormea. La
cap bandajul i se însângerase pu]in. Respira greu. Îi
privea pentru a mia oar\ tr\s\turile. Chipul ei era
acum destins, frumos, doar când se trezea se preschimba
brusc, de parc\ l-ar fi înlocuit altcineva, sau altceva.
Chipul durerii. În acea clipa sun\ mobilul. Luiza. Îl
comut\ numaidecât pe mut, l\sându-l s\ sune. N-avea
stare s\-i vorbeasc\, de[i îi lipsea, [i apoi ce s\-i fi spun??
C\ pân\ [i gândurile i se impregnaser\ de atâta boal\,
de sânge [i dezinfectant? Nu, mai bine nu.
Matei se afla de aproape trei s\pt\mâni în micul ora[
de provincie. Lucra ca traduc\tor [i interpret la firma
tat\lui s\u din capital\. Era mul]umit profesional, apreciat
[i foarte c\utat pentru cele cinci limbi str\ine pe care
le vorbea fluent. Noi facem munca cea mai ingrat\ cu
putin]\, se amuza s\ le spun\ prietenilor la bere. În vreme
ca al]ii au profesii concrete, sunt avoca]i, economi[ti,
sociologi, istorici, ingineri, profesori, noi suntem negu]\tori
de cuvinte, cei care schimb\m mereu colec]ia de cuvinte
ce se potrive[te evenimentului. {i apoi e greu s\ te pricepi
la toate, de la sindicate, [i îngr\[\minte pentru porci,
la asigur\ri, faian]\, pân\ la termeni juridici, politic\
sau macarale. Dar erau bine pl\ti]i. Uneori lucra ca
interpret chiar împreun\ cu tat\l s\u, [i se sim]ea destins,
protejat, important. Ei doi, barba]ii familiei. O avea
Luiza, se iubeau, toate erau sub control.
Bolnava oft\ în somn. Intr\ sora medical\ s\-i verifice
perfuzia [i, z\rind bandajul însângerat la tâmpl\, cl\tin\
pu]in din cap apoi ie[i.
Dac\ st\tea bine s\ se gândeasc\, n-ar fi putut spune
cu precizie de ce acceptase aceast\ ofert\. Probabil la
insisten]ele Luizei, s\-i fac\ pl\cere, s\ ajute o femeie
în impas. Cererea nu fusese deloc una obi[nuit\, îl
rugaser\ s\ traduc\, dar de data asta nu cum se întâmpla
de obicei la conferin]e, meetinguri, întâlniri diplomatice
ci... într-un spital! {i cum foarte pu]ini [tiau albaneza,
familia insistase s\-i ajute. Era o femeie cu doi copii,
c\reia îi diagnosticaser\ pentru a doua oar\ tumoare
pe creier. Iar cel mai bun neurolog în domeniu era la
ei în ]ar\, stabilit din capital\ în acest mic ora[ de provincie,
astfel c\ familia venise pentru a doua oar\, pentru opera]ie.
Totul, îi spuseser\, n-avea s\ dureze mai mult de o
s\pt\mân\ cu totul.
Chiar atunci sun\ mobilul, de data asta al so]ului
bolnavei [i, din tonul care încerca s\ par\ destins [i
lini[titor, Matei în]elese c\ Andi vorbea cu copiii. Sarcina
lui nu era propriu-zis s\ traduc\, ci mai mult s\ fie la
îndemân\. S\ le traduc\ ce spunea sora medical\, scurtele
indica]ii ale doctorului, întreb\rile familiei, la hotel s\
le citeasc\ meniul, s\ comande micul-dejun, ori cina.
S\ le dea siguran]\, s\-i lini[teasc\. Într-un cuvânt, nimic
din cele cu care se obi[nuise, nimic f\cut cu non[alan]\
[i cu rutin\. De pe o zi pe alta Matei se trezi c\ st\ cu
sufletul la gur\ a[teptând înfrigurat rezultatele împreun\
cu membrii familiei. Nu mai traducea, ci participa,
mai mult decât ar fi vrut, sau poate s-ar fi cuvenit
Opera]ia durase aproape [apte ore. Dar iat\ c\,
de[i reu[ise, atinsese un nerv [i pacienta nu se putea
mi[ca pe o parte. În noaptea urm\toare starea tinerei
femei se agrav\ brusc. Fu necesar\ o nou\ interven]ie,
o alt\ opera]ie, mai scurt\ de ast\ dat\. Durase doar o
jum\tate de or\. Matei fumase atunci câteva ]ig\ri, cu
toate c\ se l\sase de mai bine de cinci ani. Apoi
câteva zile la reanimare, [i din nou în salon.
Seara reveni]i la hotel, mâncau în sala de mese, când
so]ul întrerupse lini[tea.
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ROA}IA a devenit la noi de câ]iva ani o
destina]ie turistic\ în plin avânt, ceea ce nu
e de mirare: ]ar\ apropiat\ geografic,
având o ofert\, din toate punctele de vedere,
excep]ional\, are peisaje care amintesc de
Italia [i de Fran]a meridional\, pre]uri mai
apropiate de buzunarul nostru [i, mai ales,
un trecut cultural extrem de bine conservat,
de o bog\]ie remarcabil\, îndeaproape înrudit cu ]ara
vecin\, de dincolo de Marea Adriatic\. Tradi]ia cosmopolit\
a Croa]iei, cu o istorie complicat\ [i în multe privin]e
similar\ cu cea a Principatelor, p\streaz\ înc\ nenum\rate
urme vizibile, îmbinarea dintre religia catolic\, identitatea
slav\ a popula]iei [i dimensiunea adriatic-mediteranean\
conducând la o sintez\ original\.
Nu este mai pu]in adev\rat c\ susceptibilit\]ile
prezentului sunt numeroase: ideea fr\]iei cu popoarele
slave coexist\ cu amintirea recentului r\zboi cu
vecinii sârbi, amintirea faptului c\ Italia a st\pânit, chiar
[i în perioada interbelic\, peninsula Istria [i partea nordic\
a coastei dalmate, face ca denumirile medievale italiene[ti
din Dalma]ia – precum Raguza! – s\ fie privite cu oarecare
suspiciune. Con[tiin]a faptului c\ statul croat se afl\
la fruntariile Europei pe care trebuie s\ o p\zeasc\ în
fa]a celor care vin din R\s\rit, precum [i antipatia fa]\
de str\lucita civiliza]ie ortodox\ de tradi]ie bizantin\,
este îns\ de natur\ s\ contrarieze. Croa]ia poate fi cu
adev\rat considerat\ bastionul de rezisten]\ al Apusului
în fa]a Orientului lipsit de civiliza]ie, fire[te `ntre ghilimele?
Atât întrebarea cât [i r\spunsul la ea sunt problematice,
cu atât mai mult cu cât în mare m\sur\ atractivitatea
Dalma]iei - [i chiar a Croa]iei în general - provine din
mo[tenirea cultural\ a Romei, dar [i a Bizan]ului care
a continuat-o, în p\r]ile r\s\ritene ale Imperiului.
Predominan]a limbii croate în aceast\ ]ar\ vine într-o
bizar\ contradic]ie cu faptul c\ croa]ii nu au avut un stat
al lor decât începând cu anii ’90 ai secolului XX, f\când
abstrac]ie desigur de statul usta[ilor, din vremea celui
de-al Doilea R\zboi Mondial, satelit al Germaniei lui
Hitler. {i ast\zi Croa]ia pare a fi un loc predilect de sejur
al germanilor care prefer\ o destina]ie turistic\ mai pu]in
costisitoare. Cum se împac\ puseurile actuale de panslavism
cu antipatia fa]\ de ortodoxie, religia celei de-a treia
Rome, dar [i cu vestigiile trecutului roman, precum [i
cu mândria apartenen]ei – ce-i drept, doar vreme de
aproape un secol, la Imperiul austriac - nu prea am în]eles
în decursul sejurului meu la Dubrovnik, din luna august
a acestui an. La fel de ciudat mi s-a p\rut faptul c\
într-o ]ar\ în care peste tot se aud cântece populare în
limba croat\, iar limbile str\ine nu sunt la mare pre],
muzeele etnografice – cel pu]in cele ale celor dou\ ora[e
principale de pe coasta dalmat\, Split [i Dubrovnik - pe
care le-am vizitat [i care puneau accent tocmai pe memoria
popula]iei croate, erau cu totul lipsite de vizitatori.
Dincolo de contradic]ii [i paradoxuri, coasta dalmat\
prezint\ un interes cu totul deosebit pentru c\l\torul
român mai mult sau mai pu]in avizat. ~n expozi]ia Arhivei
Ora[ului Dubrovnik, aflat\ într-o încânt\toare cl\dire
de la începutul veacului XVI, Palatul Sponza, am
z\rit pe dou\ h\r]i, marcate cuvintele „Morlacca” (pe
o hart\ italieneasc\ din anul 1684) [i „Morlachei” (pe
o hart\ englezeasc\ din 1791)1. Chiar dac\ romanicii de
pe coasta dalmat\ au disp\rut – aceasta întâmplându-se
chiar spre sfâr[itul secolului XIX, în vremea st\pânirii
austriece -, amintirea lor persist\ totu[i sub diferite forme.
Cea mai evident\ pentru c\l\torul care viziteaz\ Raguza,
este figura protectorului cet\]ii, atotprezentul „Sveti
Vlaho”, c\ruia îi e închinat\ [i una dintre bisericile cele
mai reu[ite din ora[, construit\ la începutul veacului
XVIII, în stil vene]ian, cu o cupol\ amintind de cele
de la San Marco. Nic\ieri, în ghidurile turistice [i în
c\r]ile consultate, nu se face referire la ideea latin\,
întruchipat\ de acest sfânt ierarh romano-catolic, datând
îns\ de dinainte de marea schism\ din 1054. Statuile lui
te întâmpin\ la intr\rile în ora[, la cea de vest, deasupra
por]ii Pile (de la cuvântul grecesc „pylos” = poart\,
cuvânt ce se reg\se[te, de pild\, în numele localit\]ii
Termopile), precum [i la cea de est, deasupra por]ii
Ploče, precum [i pe zidurile forturilor care ap\r\ ora[ul
vechi, în toate direc]iile. Sfântul Vlaho este reprezentat
cel mai des într-o mân\ cu toiagul arhieresc [i în cealalt\
cu macheta ora[ului. A[a apare într-un triptic al pictorului
raguzan Nicola Božidarevič, de la începutul secolului

elicvele Sfântului Vlaho se p\streaz\
în ferec\turi somptuoase în tezaurul
Catedralei raguzane, unde ocup\ locul
central.

Coasta dalmat\
[i romanitatea ast\zi
XVI, p\strat la M\n\stirea dominican\ din ora[. Tot
acolo poate fi admirat [i un tablou al lui Tizian, într-o
compozi]ie religioas\ de personaje în care apare [i acela[i
sfânt.
Relicvele Sfântului Vlaho se p\streaz\ în ferec\turi
somptuoase în tezaurul Catedralei raguzane, unde ocup\
locul central. Cultul sfântului cunoa[te în ziua de 3
februarie a fiec\rui an, o s\rb\toare impresionant\, cu
o procesiune ampl\, care aminte[te atât de procesiunile
catolice – de pild\ cele ale Sfintei Rozalia, ocrotitoarea
ora[ului Palermo –, cât [i de cele ortodoxe, de exemplu
cele ale Sfântului Spiridon de la Corfu, capitala
insulei cu acela[i nume, fost\ posesiune vene]ian\ timp
de câteva veacuri.
De team\ ca „Vlaho” s\ nu fie cumva interpretat
ca o nedorit\ prezen]\ r\s\ritean\, mi s-a spus c\ el este
de fapt „Blasius” [i c\ în partea de nord a Dalma]iei
se nume[te chiar „Blaž”. A fost episcop al Sebastei
(Sevastei), în Armenia [i – aici intervine un paradox
semnificativ – a salvat Raguza, în a doua jum\tate a
secolului X, de vene]ieni (!), rivalii seculari ai raguzanilor.
Doar c\ în acea vreme, mai precis în anul 972, în vremea
domniei împ\ratului Ioan Tzimiskes (969 – 976), ora[ul
se afla în componen]a themei bizantine Dalma]ia, iar
Sebasta – ora[ul celor 40 de mucenici pe care biserica
ortodox\ îi serbeaz\ în fiecare an la 9 martie – se
g\sea în Imperiul bizantin. Dup\ tat\, Ioan Tzimiskes
era [i el de obâr[ie armean\, ceea ce poate c\ nu e o
coinciden]\ în raport cu contemporanul s\u Sfântul
Vlaho. Militar îndr\zne] [i plin de succes, Ioan Tzimiskes
a recucerit Peninsula Balcanic\ pân\ la Dun\re, lui
datorându-i-se, dup\ cum este cunoscut, înfiin]area
themei Paristrion / Paradunavon, Dobrogea de ast\zi.
In acea vreme, a[adar, coasta dalmat\, populat\ înc\ de
o popula]ie romanic\ considerabil\, constituia partea
cea mai de apus a Imperiului bizantin. Dealtfel, atât în
arhitectura bisericu]elor – de propor]ii încânt\toare –
r\mase din perioada regalit\]ii croate timpurii (sec.X
– XI), cât [i în sculptura acestei epoci – care poate fi
admirat\, de pild\, la Muzeul Monumentelor de Arheologie
din Split, poate fi u[or sesizat\ influen]a artei bizantine,
într-o reu[it\ fuziune cu stilul romanic.
Dealtfel, în Muzeul M\n\stirii dominicane poate
fi admirat\ o mitr\ a Sfântului Vlaho, în cel mai autentic
stil bizantin. Cazul sfântului este deosebit de interesant,
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trimi]ând cu gândul la leg\turile dintre romanitatea sudest european\ – vlahii – [i Imperiul bizantin, statul
„romeilor”. Repet\m ceea ce am mai scris: nu este vorba
de a-i confunda pe bizantini cu românii, dar obâr[ia
latin\ a vlahilor îi a[eza într-o pozi]ie privilegiat\ în
raport cu ideea legitimatoare a statului cezarilor. Nu
întâmpl\tor cel de-al doilea ]arat bulgar a avut în frunte
pe As\ne[ti, dinastie de obâr[ie vlah\.
Chestiunea romanit\]ii se oglinde[te la nivel onomastic
[i în numele „micii Rome” din Transilvania, Blajul, al
c\rui nume, legat de acela[i Sfânt Blasiu, trimite la
identitatea româneasc\ a majorit\]ii popula]iei. Faptul
c\ centrul bisericii greco-catolice române[ti [i al
{colii Ardelene s-a aflat tocmai într-un ora[ cu acest
nume, nu ]ine desigur de întâmplare.
C\utând pe Sfântul Vlaho în Dic]ionarul Sfin]ilor
de la Oxford, articolul este relativ dezam\gitor prin
lacunele sale: „Vlasie (Vlaise [sic]), unul dintre cei
<<Paisprezece>> Sfin]i Ajut\tori. S-a spus c\ a fost
episcop al Sebastei (Armenia) [i c\ ar fi fost condamnat
la moarte în timpul împ\ratului Licinius [i al prefectului
Agricolaus, la începutul secolului al IV-lea. Nu exist\
nici o atestarea a cultului s\u, nici în R\s\rit, nici în
Apus, înainte de secolul al VIII-lea. Exist\ Vie]i
scrise în greac\ [i în latin\, pur fic]ionale. ~n acestea
este prezentat ca fiu al bogatului [i nobilului Cristian,
consacrat episcop de foarte tân\r. ~n timpul persecu]iilor
s-a ascuns într-o pe[ter\ de unde binecuvânta bolnavii
[i animalele r\nite. Odat\ o femeie i l-a adus pe fiul
ei, care era pe cale s\ moar\ din cauz\ c\-i r\m\sese
în gât un os de pe[te, pe care l-a vindecat. {i vitelor
bolnave li se d\dea ap\ binecuvântat\ de Sfântul Vlasie.
~nainte de a fi decapitat, ar fi fost sfâ[iat cu piepteni
de lân\ (emblema sa iconografic\), motiv pentru care
a fost adoptat ca ocrotitor al p\storilor care tund oile.
Canterbury a pretins c\-i de]ine moa[tele, la racla sa
fiind relatate cel pu]in patru miracole, dintre care unul
în 1451. Parson Woodforde a descris o procesiune
solemn\ în onoarea lui la Norwich, pe 24 martie
1783. S\rb\torire: 3 februarie”2. Faptul c\ a devenit
protectorul „p\storilor care tund oile”, trimite fire[te cu
gândul la vlahi [i la ocupa]ia lor predominant\.
~n parantez\ fie spus, [i ast\zi numele de „Vlahovac”
denume[te un tip de rachiu, produs în regiunea ora[ului
Zadar, a[adar în partea nordic\ a Dalma]iei, regiune
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a[adar tot din partea r\s\ritean\ a Imperiului roman -,
a fost martirizat din porunca lui Diocle]ian. Calitatea sa
de cel dintâi episcop al Salonei explic\ de ce apare
reprezentat în picturi în ve[minte arhiere[ti, cu toiag
episcopal într-o mân\ [i cu macheta ora[ului Split, în
cealalt\. Este frapant\ asem\narea cu Sfântul Vlaho
[i, probabil, c\ nu e întâmpl\toare. Cele dou\ ora[e mai
importante din Dalma]ia au avut o istorie oarecum
diferit\: dac\ Republica Raguzei a fost între 1358 –
1806 un stat de-sine-st\t\tor, de[i vasal Por]ii, Splitul
(sub numele de „Spalato”) s-a aflat în componen]a
Republicii vene]iene, ca [i o mare parte din coasta
dalmat\. Sfântul Vlaho [i Sfântul Domnius erau, a[adar,
în ]\ri diferite în Evul Mediu, paralelismul lor oglindind
într-un fel concuren]a dintre republica raguzan\ [i ora[ul
lui Diocle]ian.
Sfântului Domnius îi este închinat\ catedrala ora[ului,
vechiul mausoleu al împ\ratului Diocle]ian, transformat
deja în veacul al VII-lea în biseric\. {i aici Bizan]ul a
l\sat urme, pe care Charles Diehl le vedea în asem\n\rile
arhitectonice cu Ravenna, aflat\ dincolo de Adriatica.
Precum în cazul Sfântului Vlaho, obiecte religioase
legate de Sveti Duje pot fi admirate în tezaurul catedralei.
{i aici la Split, ora[ n\scut din apropierea geografic\
de Salona, capitala provinciei romane Dalma]ia, romanitatea
se întruchipeaz\ simbolic în acest sfânt, înve[mântat
[i el, ca [i Sfântul Vlaho, în strai episcopal. „Dominus”
s-a transformat în latina vulgar\ în „domnius”, dup\
cum avea s\ se petreac\ [i în spa]iul carpato-dun\rean.
Aici cuvântul a denumit atât divinitatea, cât [i pe
[eful statului. S\ func]ioneze aceast\ asimilare [i în
cazul Splitului, atât de legat de personalitatea lui Diocle]ian,
originar din împrejurimile sale? Sveti Duje / San Domnio
poate fi considerat oare în mod paradoxal drept un alter
ego religios al împ\ratului, care a r\mas în istorie drept
marele persecutor al cre[tinilor? Oricum, atât geografic,
cât [i în timp, Splitul – al c\rui nume italienesc, Spalato,
îi aminte[te îns\[i originea – a constituit o etap\ intermediar\
între Roma [i Constantinopol, acolo unde Constantin
cel Mare avea s\ stabileasc\ capitala Imperiului doar
câ]iva ani dup\ moartea lui Diocle]ian. Dac\ mausoleul
împ\ratului p\gân a fost transformat în catedral\, chipul
s\u pare a se fi preschimbat, prin ironia teribil\ a istoriei,
în cel al unui sfânt, cu nume, fire[te, latinesc.
Dalma]ia roman\, apoi bizantin\, ulterior de st\pânire

Locuri de popas

Î

Mihai Sorin R|DULESCU
Insule de lemn blînd sînt înecate de arbori, de flori
nobile, de un gazon ireal. Liniile curbe, cromatica
obiectelor, a fiec\rui detaliu ce compune acest
tablou elegant, plin de rafinament [i de m\sur\ – ceva
atît de rar ast\zi – odihnesc nu doar ochiul agresat,
nu doar urechile batjocorite de auzul unei limbi torturate,
de înjur\turi birj\re[ti, de acute insuportabile, ci [i
mintea, visul, fiin]a profund\. O oaz\ de tihn\ care
te îmbie, în buricul ora[ului, dincolo de zgomotele
unui ora[ dement, s\ te cau]i. M\car. Atmosfera este,
de aceea, fantastic\, intim\, pa[nic\, acompaniat\ de
bucate alese, înv\luitoare, de vinuri trufa[e, de o muzic\
cu personalitate, de am\nunte care nu-]i mai satur\
privirea [i voluptatea de a descoperi trucurile bine
gîndite ale tihnei despre care vorbeam. Cred c\ este
un loc care va aduna, ca alt\dat\, anumit tip de oameni,
de cozerii, de legende, de pove[ti ce vor anima amintirile
noastre [i ale copiilor no[tri. Un loc plin de mister,
de farmec, un loc cu vino-n coa, cu personalitate
care a[teapt\ ca istoria recent\ sau mai pu]in recent\
s\-l asimileze. (M.C.)
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NTOTDEAUNA Bucure[tiul a avut gr\dini de var\,
mici terase, cîrciumioare pl\cute, restaurante cu [taif
care au strîns celebrit\]ile momentului – scriitori,
actori, pictori, profesori universitari, doctori, personaje
ale unei boeme atr\g\toare, oameni c\rora le pl\cea
taclaua, berea rece, [pri]ul, un vinu] ro[u cu parfum,
o cafea cu adev\rat iz oriental. Circul\ cu spor [i ast\zi
pove[ti fabuloase care sînt legate de un anumit loc, de
o anumit\ perioad\ frecventat\ de figurile cheie ale
unui anumit anturaj. La Casa Scriitorilor de pe Calea
Victoriei, la Cap[a, la Carul cu bere, la Berlin, la
Cina venea, cam în acelea[i zile [i cam pe la acelea[i
ore clientela mult a[teptat\. Cu alaiul ei cu tot. Cu acei
gur\ casc\, consumatori serio[i doar de dragul de a
fi v\zu]i în preajma lui X sau a lui Z, de a auzi la fa]a
locului, la prima mîn\, istorioare vesele [i triste, bîrfe,
cancanuri, politichie, polemici fel de fel, dezbateri
filosofice, discu]ii aprinse sau nostalgice. T\cerile se
împleteau, lini[tit, de multe ori, cu fumul ]ig\rilor, al
imagina]iei, al rostitelor tuturor [i nerostitelor. Cred
c\ apari]ia gr\dinii-teras\ din curtea Uniterului, a[a
cum arat\ de simplu [i de rafinat totodat\ va aduna
ca un magnet arti[ti [i spectatori în jurul unui pahar de
vin bun. De[i, slav\ Domnului, mi-am plimbat pa[ii
pe acolo de miliarde de ori, mi se pare c\ abia acum
simt farmecul unui loc de alt\dat\. Un loc cu o anumit\
respira]ie, un loc plin de un verde intens, incredibil
pentru un Bucure[ti îmbîcsit, pr\fuit, asfixiat de
noxe [i, mai ales, de atîta prost gust. Inspira]ia care
redefine[te gr\dina Uniterului inspir\ la orice. La dialog
pa[nic, protejat de lumina cald\ a soarelui filtrat prin
flori [i frunze minunate sau de lumina senzual\ a
l\mpilor, a ochilor topi]i în podele de lemn patinat.

sau influen]\ vene]ian\ [i nu numai, este ast\zi o
parte a Croa]iei. A c\uta urmele romane din Dalma]ia
– pe urmele lui Charles Diehl [i a multor altor înv\]a]i
– nu înseamn\ în nici un fel a pune sub semnul întreb\rii
apartenen]a acestei minunate regiuni la statul croat.
Chiar dac\ unii vorbesc insistent de Transilvania –
eludând ]ara c\reia îi apar]ine –, pentru a scoate în
eviden]\ unele tendin]e secesioniste, vorbind de coasta
dalmat\ nu înseamn\ a pune accent pe vreo dorin]\ de
autonomie regional\. Cotidianul cel mai r\spândit din
aceast\ regiune – care în treac\t fie spus a avut chiar
statutul unui regat, „regatul Dalma]iei”, cu capitala la
Split – poart\, ce-i drept, chiar numele de „Dalma]ia
liber\”, dar popula]ia este majoritar croat\, iar firele
care o leag\ de provinciile din interior, Slavonia [i
Croa]ia propriu-zis\ sunt vechi [i numeroase.
Elementul demografic romanic a disp\rut în Dalma]ia,
iar istro-românii, câ]i or mai fi r\mas în Peninsula Istria
[i în vecin\tatea ei, nu au voca]ia autonomiei. {i
totu[i romanitatea – cel mai adesea privit\ doar din
perspectiva adeziunii croa]ilor la biserica romano-catolic\
– constituie un element de leg\tur\ al Croa]iei actuale
atât cu propriul trecut, cât [i cu popoare din apropiere,
nu în ultimul rând o parte str\lucitoare din propria sa
mo[tenire cultural\.
_______________
1
~n Hrvatska Biografski Leksikon (Lexiconul biografic
croat), Zagreb, Jugoslavenski Leksikografski Zavod,
1983, vol. I (A – Bi), un articol documentat este consacrat
italianului Bartolomeo Benincasa (1746 - 1816), autorul
romanului Les Morlaques (Vene]ia, 1788) [i al
lucr\rii Costumi dei Morlacchi (Padova, 1798) (pp. 652
– 655).
2
David Hugh Farmer, Oxford Dic]ionar al sfin]ilor,
traducere de Mihai C. Udma [i Elena Burlacu, Argumentul
[i articolele consacrate sfin]ilor români de prof.univ.dr.
Remus Rus, Bucure[ti, Editura Univers enciclopedic,
p.527. Raguza nu este amintit\, dup\ cum nu figureaz\
nici Sfântul Duje / Dujam, protectorul Splitului.
3
Numele s\u apare [i sub formele „Domnin” [i
„Domnion“.
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populat\ în trecut de morlaci. Unul dintre felurile
gastronomice specifice ale Dalma]iei o reprezint\ brânza
presat\ în ulei, din Insula Pag, insul\ aflat\ [i ea în partea
de nord a coastei croate. Este [i ea, foarte probabil, un
vestigiu al p\storilor vlahi din regiune.
~n Bizan], toponimele legate de vlahi abund\. Fie
amintit unul dintre cele mai marcante, cel al Palatului
Vlahernelor, re[edin]\ imperial\ din cartierul cu acest
nume, aflat în nordul p\r]ii vechi a ora[ului de pe Bosfor,
aflat\ nu foarte departe de cartierul Fanarului. De o
vestit\ biseric\ închinat\ Maicii Domnului, din vecin\tate,
este legat\ o icoan\ cu nume consacrat [i gr\itor:
„Vlahernitissa”.
Sfântul Vlaho, celebrat de raguzani la 3 februarie,
exist\ [i în calendarul ortodox, s\rb\torit în ziua de 11
februarie, cu numele de „Sfântul Sfin]it Mucenic Vlasie,
episcopul Sevastiei”. Este poate semnificativ faptul
c\ în aceea[i zi e celebrat\ ca sfânt\, împ\r\teasa Teodora.
~n Bulgaria exist\, de asemenea, „Sveti Vlas”, nume
purtat dealtfel de o localitate turistic\ la Marea Neagr\.
Oricât ar p\rea de contrariant pentru unii, „Blasius” [i
„Blaise” din Occidentul catolic, au o leg\tur\ etimologic\
cu lumea romanic\ a Europei de Sud-Est. Chiar [i la
Stockholm, în centrul ora[ului exist\ o insul\ care poart\
numele de „Blasieholmen” („holm” = insul\). Dup\
cum [i numele de familie – germanic – al cunoscutului
istoric francez Marc Bloch trimite cu certitudine la
romanitatea r\s\ritean\, chiar dac\ savantul nu era de
origine român\ (în dialectul s\sesc al limbii germane,
„român” se spune chiar „bloch”).
Este semnificativ faptul c\ unul dintre fondatorii
picturii croate moderne, Vlaho Bukovac (1852 – 1922),
remarcabil portretist, poart\ tocmai acest prenume.
Bunicul s\u, marinar genovez, se stabilise pe coasta
dalmat\, numele s\u de familie fiind de fapt „Fagioni”.
Artistul, a c\rui mam\ era croat\ [i care s-a n\scut [i a
copil\rit la Cavtat, ora[ din vecin\tatea sudic\ a
Dubrovnikului, [i-a schimbat numele în tinere]e,
traducându-l potrivit în]elesului: „fagul” transpus în
croat\ a dat „Bukovac” (vezi [i etimologia de obâr[ie
slav\ a „Bucovinei”, toponim ce se întâlne[te dealtfel
deseori [i în Croa]ia).
Faptul c\ Sfântul Vlaho poate fi v\zut la Dubrovnik
peste tot, în calitatea sa de ap\r\tor religios simbolic
al cet\]ii, poate trimite chiar [i la numeroasele
leg\turi pe care aceast\ republic\ nobiliar\ le-a între]inut
cu }ara Româneasc\, în Evul Mediu statul cel mai
reprezentativ ce se g\sea spre R\s\rit. Statutul de vasalitate
al Raguzei fa]\ de Sublima Poart\ era identic cu cel al
Principatelor, cu deosebirea c\ ora[ul adriatic nu a suferit
atacuri din partea otomanilor, c\rora le-a adus dealtfel
numeroase servicii, în vreme ce voievozii români s-au
r\zboit cu turcii de nenum\rate ori. Un fort aflat pe latura
de nord-vest a cet\]ii poart\ numele de „Bokar”, ceea
ce în limba croat\ înseamn\ „flanc”, „latur\”. Numele
trimite îns\ cu gândul [i la cel al capitalei }\rii Române[ti,
ora[ binecunoscut de raguzani, pentru care – à propos
de ideea bastioanelor în fa]a poten]ialelor primejdii din
R\s\rit –, Bucure[tii puteau constitui o asemenea
fort\rea]\. Asupra leg\turilor culturale dintre Raguza
[i }ara Româneasc\ merit\ înc\ s\ st\ruim, ceea ce
voi face, poate, [i în articole viitoare. V\zute mai degrab\
sub zodie economic\, ele au fost privite poate mai pu]in
sub cea a spiritului, de[i sunt de c\utat [i acolo, în ciuda
diferen]ei de religie.
~n limba croat\, }ara Româneasc\ este numit\
„Vlaška”, nume scos din uz în cursul procesului de
sovietizare a României. Jude]ul de la sud [i sud-vest de
Bucure[ti care purta acest nume, a fost, dup\ cum se
[tie, desfiin]at. Au r\mas Codrii Vl\siei ca toponim
geografic cu conota]ie istoric\, iar antroponimele „Vlas”
[i „Vlasiu” sunt r\spândite nu numai în Muntenia [i
în Moldova, dar [i în Transilvania (sculptorul Ion Vlasiu
era din originar din jude]ul Mure[, din regiunea în
care scriitorul maghiar Wass Albert î[i plaseaz\ ac]iunea
cunoscutului s\u roman Lâng\ Scaunul Domnului).
Aceast\ „contaminare” de sensuri se întâlne[te [i în
cazul unui alt sfânt important din Dalma]ia, Sveti
Duje / Sveti Dujam – în limba croat\ –, San Domnius
/ San Domnio3 – în latine[te [i italiene[te -, protectorul
Splitului, al\turi de Sfântul Anastase. Atât acesta din
urm\, cât [i Sfântul Domnius, originar din Antiohia –
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l mi-a spus c\ i s-a p\rut
deosebit de interesant\
accep]ia modern\ a conceptului de fus.

Frumoasa
din p\durea adormit\
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echivalent al Festivalului de la Canne, [i instituie Premiile
Nijinsky.
Dintre crea]iile lui Jean-Christophe Maillot cuno[team
suita de piese Miniaturi, create `n 2004, `ntr-un stil
neoclasico-modern, personal [i inspirat, cu miez [i sens,
fiecare dintre piese fiind o excelent\ compozi]ie coregrafic\.
Aceast\ `ntâlnire prealabil\ crea un bun orizont de
a[teptare pentru spectacolul la Belle, venit `n turneu
la Bucure[ti. Dar contactul cu acest balet a fost, `n mare
parte, descump\nitor. O parte dintre partiturile coregrafice
create pentru soli[ti sau pentru ansamblu eviden]iau
calit\]ile coregrafului, puse `n valoare de o companie
de foarte bun\ calitate. Stufo[enia trat\rii subiectului,
cu multe ad\ugiri [i deform\ri, `ngreuna `ns\ receptarea
spectacolului. Povestea tradi]ional\ a Frumoasei din
p\durea adormit\, c\reia Charles Perrault (1697) [i fra]ii
Grimm (1821) i-au dat versiunile scrise, a dat na[tere
unei opere majore din repertoriul coregrafic universal.
Ea a fost conceput\ mai `ntâi `n stil clasic pur, `n versiunea
lui Marius Petipa [i pe muzica lui Piotr Ilici Ceaicovski,
partitur\ r\mas\ ca partener muzical [i pentru alte versiuni
clasice ulterioare, cât [i pentru variante moderne, dintre
care o cunoa[tem pe cea de o mare valoare datorat\
lui Mats Ek, din 1996. ~n aceast\ variant\ ie[im din
lumea basmului pentru a intra `n lumea zilelor
noastre, [i anume `n lumea drogurilor, `n care prin]ul
salvator este un dealer, dar una dintre ideile subtil
`ncorporate `n subiect este o pledoarie pentru substan]a
valorii echilibrante cuprins\ `n orice tradi]ie. {i, de
asemenea, finalul, de o superior\ `n]elegere uman\,
d\ o greutate aparte acestei lucr\ri: `n cuplul format
de fosta drogat\ [i de dealer, apare un copil, care nu este
al acestuia din urm\, dar fiind vorba de un copil, oricare
ar fi el, trebuie primit cu dragoste. {i, bine`n]eles, nu
subiectul, ci modul cum este realizat\, adic\ valoarea
`n sine a acestei crea]ii coregrafice, a[eaz\ lucrarea lui
Mats Ek `n rândul capodoperelor.
Jean-Christophe Maillot abordeaz\ subiectul cu
un ochi persiflant. Curtea Prin]ului [i cea a Frumoasei
sunt gândite contrastant, dar amândou\ `n cheie parodic\:
cea a Prin]ului e dominat\ de monstruos, mama Prin]ului
fiind din neam de c\pc\uni `[i h\r]uie[te [i `[i bruftuluie[te
f\r\ `ncetare [i so]ul, [i copilul, `n timp ce la curtea
Frumoasei e o veselie u[or tâmp\, dar foarte colorat\,
prin costume, chiar [i triste]ea `mp\ratului [i `mp\r\tesei
c\ nu au un copil, fiind o dulce lamenta]ie. Problema
este `ns\ c\ o mul]ime de lucruri nu
le afl\m de pe scen\, ci din programul
de sal\, iar altele nu mai au leg\tur\
nici cu programul. Dup\ primul act,
eu, care apucasem s\ citesc programul,
le explicam celor din jur cine era
personajul din primul tablou, care-i
asupre[te pe ceilalti doi: o c\pc\un\
– b\rbat pe scen\ – pe care (ne spune
la ureche programul) `mp\ratul o luase
de nevast\ pentru c\ era bogat\. Dar
dup\ al doilea act nu am mai putut s\
explic nimic, c\ci una scria `n program
[i alta se petrecea pe scen\. Ca `n poveste,
ursitoarea cea rea, Carabosse, care,
`n cazul nostru, e tot una cu mama
c\pc\un\ – care e b\rbat – `i mene[te
Frumoasei s\ se `n]epe cu un fus
(asta `n program) [i s\ moar\, iar ursitoarea
cea bun\, Zâna Liliacului, `ndulce[te
blestemul, menind ca Frumoasa doar
s\ doarm\ o sut\ de ani, pân\ va fi
trezit\ de s\rutul Prin]ului. Pe scen\,
`ns\, Frumoasa, `nve[mântat\ `n v\luri
albe, pure, [i izolat\ de lumea impur\
din afar\ `ntr-un balon (la Mats Ek,
na[terile erau sugerate de un ou, simbol

Regina Mam\

La curtea Frumoasei
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ZECEA edi]ie a `ntâlnirilor JTI (Japan
Tabacco Inc.), companie care a adus `n
România, `ncepând din anul 2000, o `ntreag\
suit\ de personalit\]i ale baletului contemporan,
a ad\ugat acestei imagini interna]ionale [i
Carlo, conduse
pe cea a Baletelor din Monte-C
de prestigiosul coregraf [i director JeanChristophe Maillot. ~n cele dou\ spectacole,
prezentate `n cadrul Festivalului Interna]ional George
Enescu din acest an, am putut vedea o crea]ie a lui JeanChristophe Maillot, din 2001, intitulat\ la Belle – o
prelucrare modern\ [i transpunere scenic\ a cunoscutului
basm al lui Charles Perrault, Frumoasa din p\durea
adormit\.
Les Ballets de Monte-C
Carlo s-au `nscris `n zodia
modernit\]ii, `nc\ de la originala lor `ndep\rtat\, [i
anume de la nucleul reprezentat de Compania de
Balet constituit\ de Serge de Diaghilev, format\ mai
`ntâi la Paris [i stabilit\ apoi, dup\ 1911, la Monte Carlo.
Secondat\ `n demersul ei artistic de scriitori, compozitori
[i pictori importan]i ai momentului, Compania lui
Diaghilev a dat tonul `n toat\ Europa, pân\ la moartea
acestuia, `n 1929. Destr\mat\, re`njghebat\, rupt\ `n
dou\ [i iar re`nfiin]at\, mutat\ `n timpul celui de al
Doilea R\zboi Mondial `n Statele Unite, revenit\ [i din
nou repus\ pe picioare temporar, trupa Les Ballets de
Monte-C
Carlo cap\t\ stabilitate `ncepând din 1985, când
devine compania oficial\ a Principatului Monaco. Odat\
cu preluarea direc]iei ei de c\tre Jean-Christophe Maillot,
`n 1993, coregraful-director se `ngrije[te `n primul rând
de propria companie, dar are [i o viziune mai ampl\
asupra necesit\]ilor culturale legate de arta dansului
`n spa]iul european. Dansator, ulterior coregraf [i director
mai `ntâi la Ballet du Grand Théâtre de Tour, ora[ul s\u
natal, iar apoi la Monte Carlo, Jean-Christophe Maillot,
dup\ patru ani de directorat mut\ Les Ballets de MonteCarlo `n propriul lor sediu, denumit L’atelier, iar `n anul
2000 pe scena Salle des Princes, din cadrul noului Centru
de Congrese Grimaldi Forum. Iat\ un motiv `ntemeiat
ca s\ invidiem atmosfera cultural\ a micului regat
Monaco, noi cei care am fost de curând pe punctul de
a pierde Centrul Na]ional al Dansului Bucure[ti [i
care avem `n continuare sabia deasupra capului. Dar,
a[a cum am spus, amploarea viziunii sale manageriale
dep\[e[te grani]ele propriei companii. ~n anul 2000,
Maillot pune bazele pentru Monaco Dance Forum, un

clasic pentru `nceputul unei vie]i), este atacat\ de pe]itori,
`n frutea acestora aflându-se mama c\pc\un\–b\rbat,
[i are loc un viol colectiv. Dup\ ce Frumoasa va fi adus\
la sentimente mai bune de Prin] (duetul lor, doar par]ial
reu[it coregrafic, este deosebit de lung), raportul `ntre
scen\ [i programul de sal\ se complic\ din nou. Doi ani
mai târziu, ne spune programul, dup\ ce `i moare tat\l
[i Prin]ul devine st\pânul regatului, `[i «oficializeaz\
c\s\toria»(?!?), dup\ care, ne spune iar programul,
pleac\ la r\zboi `mpotriva `mp\ratului unui ]inut vecin.
Noi vedem `ns\ c\ mama c\pc\un\ `l gone[te din scen\,
dup\ care, ne spune programul c\ aceasta (acesta)
vrea s\ o m\nânce pe Frumoas\, fiart\ `ntr-un cazan cu
gu[teri [i vipere, dar `n scen\ vedem c\ iar se preg\te[te
un viol colectiv, nefinalizat de ast\ dat\, c\ci apare la
timp Prin]ul care o salveaz\ pe Frumoasa sa [i o anihileaz\
pe mama-c\pc\un\-b\rbat. La `nceputul [i la sfâr[itul
spectacolului Prin]ul cite[te `ntr-o carte, desigur povestea
Frumoasei, pe care se duce [i o s\rut\ [i `n final, ceea
ce pune tot restul istoriei gândite de coregraf `ntre
paranteze. Numai c\ aceast\ lung\ parantez\ a spectacolului
e tare `ncâlcit\, [i doar `n parte bine sus]inut\ de coregrafie,
chiar dac\ interpre]ii sunt foarte buni. ~n seara `n care
am fost eu la spectacol, rolul forte al Reginei Mam\/Zâna
Carabosse a fost interpretat cu vigoarea expresiv\ necesar\
de Gaétan Morlotti, iar ceilal]i doi protagoni[ti
Prin]ul – Asier Uriagereka [i Frumoasa – Noelani
Pantastico, cu elanul, c\ldura [i, incontestabil, cu
capacitatea tehnic\ necesar\ acestor roluri. Interesant\
scenografia, pe mai multe planuri, a lui Ernest
Pignon-Ernest [i extrem de sugestiv\ baia de lumini a
lui Dominique Drillot, care `nv\luie adesea `ntreaga
scen\. Tot astfel [i costumele semnate de Philippe Guillot
servesc `ntru totul viziunea contrastant\ a celor dou\
cur]i princiare, a[a cum au fost ele gândite de
coregraf, una sumbr\ [i cealalt\ de o veselie exploziv\,
materializat\ atât prin culorile vii, c`t [i prin formele
fistichii, `mp\nate cu balona[e pentru pântece, sâni [i
pantaloni bufan]i.
~n final `ns\, eram tare trist\, cum sunt de fiecare
dat\ când sunt nemul]umit\ de un spectacol. ~mi spuneam
ca am avut o zi nenorocoas\, c\ci mai tr\isem [i alte
triste]i artistice. Noroc `ns\ c\ la ie[ire am `ntâlnit un
prieten. La prieteni am avut `ntotdeauna noroc! Medic.
Persoan\ cu sim]ul realit\]ii. El mi-a spus c\ i s-a
p\rut deosebit de interesant\ accep]ia modern\ a conceptului
de fus. Desigur, a[a era. Cum de nu sesizasem eu
esen]ialul? Dar dup\ aceast\ dumirire mi-am revenit,
reamintindu-mi c\ f\r\ sim]ul umorului suntem iremediabil
pierdu]i. {i `n acest caz, cât [i `n oricare altul.

Liana TUGEARU
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estivalul cumuleaz\ nostalgiile noastre
spre normalitate. Poate astfel se explic\
[i afluen]a numeroas\ a publicului, inclusiv
a publicului tân\r.

Festivalul Interna]ional „George Enescu“

O stare a spiritului

A

Academiei „St. Martin in the Fields”, de asemenea
Orchestra Regal\ Olandez\ de la Concertgebouw
Amsterdam [i, pe un plan secund, dar apropiat, Orchestra
Radiodifuziunii Bavareze din München. Ansamblurile
mari ai c\ror instrumenti[ti provin prioritar din ]\ri cu
origini latine, meridionale, se situeaz\ la nivele profesionale
mai modeste; m\ refer în mod special la Orchestra
Maiului Muzical Florentin, ansamblu cu nume mare,
situat în concertele bucure[tene la nivelul unui profesionalism
discutabil.
Exist\, în schimb, de secole, în }\rile de Jos, voca]ia
lucrului bine f\cut. ~n bun\ parte ]ine de religie.
Astfel se explic\ perfec]iunea acestui organism simfonic
care ne-a vizitat pentru prima oar\, anume Orchestra
Regal\ din Amsterdam, ansamblu clasat actualmente,
de presa de specialitate, pe primul loc în lume. Poate
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cotidiene. Pe atunci era o speran]\, o lumin\ care se
aprindea pentru câteva s\pt\mâni, care c\dea în hibernare
pentru trei ani; pentru a se reaprinde ulterior. ~ncepând
cu anii ’90, în ce prive[te Festivalul [i Concursul
Interna]ional „George Enescu” se poate vorbi de o
rena[tere, de o treptat\ maturizare în ce prive[te concep]ia
asupra evenimentului festivalier în sine. Nu pot fi uita]i
primii pa[i, zbaterile constructive ale primului director,
regretatul Ludovic Spies, încurajat pe atunci de ministrul
Culturii, de minunatul Andrei Ple[u; ...purt\tor în acele
timpuri – fapt explicabil – de pitore[ti naivit\]i. De atunci
[i pân\ în zilele noastre Festivalul a crescut. A crescut
în timp de la o edi]ie la alta. Se dovede[te a fi o oper\
colectiv\ construit\ treptat. Fiecare director a ad\ugat
ceva valabil; de la Mihai Brediceanu, Cristian Mandeal,
Lawrence Foster [i pân\ la actualul director. Au fost
personalit\]i reprezentative, cum a fost compozitorul
Roman Vlad, originar din România, personalitate marcant\
a vie]ii muzicale italiene; au fost personalit\]i dinamice,
întreprinz\toare, de un autoritarism manifest, cum
este actualul director.
Dac\ edi]ia din 2007 a debutat cu un discutabil concert
de arii din opere, a evitat montarea capodoperei enesciene
Oedipe [i s-a încheiat cu popularul opus Carmina Burana,
lucrare ce nu are nimic de-a face cu spiritul enescian
al muzicii, în schimb recenta edi]ie s-a deschis cu tragedia
liric\ enescian\ [i s-a încheiat cu un program ce a debutat
cu zicerea intonat\ a corzilor din Preludiul la
unison, cu întreaga Suit\ în do major pentru orchestr\,
lucr\ri cu totul semnificative în crea]ia enescian\, în
crea]ia româneasc\.
Un succes nesperat l-a reprezentat competi]ia
tinerilor creatori! 184 de lucr\ri înscrise în concurs!
Alte performan]e? 175 de evenimente la care au
participat peste 1.800 de arti[ti str\ini [i peste1300
arti[ti români,13 orchestre simfonice europene, 14
orchestre camerale [i 19 ansambluri camerale.
Ioan Holender, înc\ director pe o perioad\ scurt\
a Operei de Stat din Viena, a fost recent confirmat în
calitate de director al viitoarei edi]ii a Festivalului
bucure[tean. Spre bucuria, spre regretul unora
dintre noi. Nu cred c\ actualul ministru al Culturii
va fi capabil a impune anume repere ferme [i obligatorii
privind structura Festivalului, repere care ]in de anume
particularit\]i ale percep]iei noastre, de zona unei
spiritualit\]i române[ti, particularit\]i pe care domniile
lor nu le cunosc sau le ignor\. M\ refer la prezen]a
obligatorie în fiecare edi]ie a Festivalului a capodoperei
enesciene Oedipe, una dintre marile crea]ii ale teatrului
liric universal, m\ refer la prezen]a în programele
Festivalului a unor arti[ti români de indiscutabil\ valoare,
cum sunt pianistul Valentin Gheorghiu, dirijorii Christian
Badea [i Ion Marin; cel din urm\ „tolerat” în edi]ia
precedent\ la insisten]ele domnului ministru Adrian
Iorgulescu. M\ refer, de asemenea, la refacerea sec]iei
de canto în cadrul Concursului Interna]ional „George
Enescu”; iar aceasta în condi]iile în care ]ara noastr\
dispune de un poten]ial vocal impresionant, folosit intens
inclusiv de Opera de Stat din Viena.
Festivalul a devenit un brand de ]ar\. A fost împlinit
cu eforturi cu totul speciale. Inclusiv financiare. A
fost bine mediatizat inclusiv în spa]iul interna]ional.
Rezultatele se observ\. Presa englez\ îl apreciaz\ drept
factor de „restabilire a demnit\]ii na]ionale”; restabilire
pe care nu au reu[it-o cohorte de oameni politici, de
parlamentari, de diploma]i.
Festivalul cumuleaz\ nostalgiile noastre spre normalitate.
Poate astfel se explic\ [i afluen]a numeroas\ a publicului,
inclusiv a publicului tân\r. Nu m-au deranjat deloc
aplauzele stârnite între p\r]ile unei simfonii, ale unui
concert. Acest tip de snobism care aduce lume spre un
eveniment artistic, în parte demimonden, îl consider a
apar]ine unui snobism benefic. Mul]i dintre novici
într-ale muzicii afl\ c\ în sala de concert se întâmpl\
ceva important, poate ceva grav. Poate vor reveni.
Observând cre[terea Festivalului de la o perioad\ la alta,
l-a[ compara cu zborul de traiectorie ascendent\ al unui
planor; dedesupt se afl\ realitatea crud\, cotidian\. Privit\
de sus, din zona înalt\ a muzicii, aceasta pare a fi
chiar agreabil\.

Dumitru AVAKIAN
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p\rea paradoxal, dar pozi]ia primei viori în acest organism
simfonic este de]inut\ de un muzician român, de violonistul
Liviu Prunaru.
Mul]i [efi de orchestr\ provin din rândurile instrumenti[tilor
virtuozi care, dintr-un motiv sau altul, p\r\sesc
cariera solistic\ în favoarea celei dirijorale. Par a fi tenta]i
de teritoriile vaste ale zonei simfonice. Sunt muzicieni
de un profesionalism imbatabil, dar r\mân amatori în
ceea ce prive[te dirijatul; m\ refer la violonistul Maxim
Vengerov, la violoncelistul Heinrich Schiff; [i chiar la
pianistul Vladimir Ashkenazy care lucreaz\ temeinic
în repeti]ii [i între]ine în concert ceea ce a preg\tit anterior.
{i totu[i adev\ra]ii profesioni[ti ai baghetei r\mân
muzicieni precum Mariss Jansons, Marek Janowski,
Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Yuri Temirkanov,
Charles Dutoit, Mark Minkovski, Asher Fisch; ...dintre
arti[tii prezen]i în Festival.
Tineri, frumo[i, talenta]i, de un profesionalism ce
promite o bun\ carier\, se dovedesc a fi violonista Anna
}ifu [i violoncelistul Johannes Moser; ambii dispun de
o comunicare inspirat\, antrenant\, conving\toare. David
Geringas [i Misha Maisky sunt dou\ personalit\]i
pregnante ale artei contemporane a violoncelului; prefer
d\ruirea atent controlat\ a celui dintâi expresiei [arjate,
dar autentice, a celui de-al doilea.
Personal am avut întotdeauna percep]ia faptului c\
Festivalul „George Enescu”, edi]iile succesive ale acestuia,
sunt pietre la temelia drumului nostru spre normalitate.
Iar aceasta atât pe parcursul ultimelor dou\ decenii, în
perioada post-decembrist\, dup\ 1989, cât [i înainte,
începând chiar cu anul 1958, anul primei edi]ii. Sigur,
cu decenii în urm\, acest sentiment era confuz. Se formase
imaginea unei oscila]ii între starea de bine pe care ]i-o
aduce muzica, împreun\ cu aceasta marii muzicieni
sosi]i la Bucure[ti, [i – pe de alt\ parte – percep]ia realit\]ii
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U R|SUNAT ultimele acorduri ale Festivalului
„George Enescu”; recenta edi]ie a trecut [i
aceasta în istorie. Cu bucuriile, cu nostalgiile,
cu regretele acesteia, cu p\rerile de r\u.
Orchestra Elve]iei Romande, de la Geneva,
ansamblu condus de dirijorul Marek Janowski,
a încheiat defilarea colectivelor simfonice.
Interesant de remarcat, dat fiind num\rul
mare al muzicienilor de origine român\,
genevezii [i-au poreclit ansamblul denumindu-l Orchestre
de la Suisse Roumaine! Momentul cel mai captivant
al prezen]ei lor bucure[tene a fost Simfonia în re
minor de Cesar Franck.
Concis\, dens\, temeinic construit\.
Am avut parte [i de surprize! Pe cât de nea[teptate,
pe atât de nepl\cute. Pe finalul ultimelor momente de
muzic\, în concertul de închidere, sistemul acustic
a cedat antrenând un bruiaj penibil. La noi [i asta e
posibil! Am avut totu[i impresia c\ a fost închiriat
cel mai performant sistem sonor instalat vreodat\ în
aceast\ sal\! ~n deschiderea momentului oficial,
într-un discurs pertinent, directorul Holender ne-a
atras aten]ia c\ întreaga suit\ de manifest\ri festivaliere
a constituit o fireasc\ restituire c\tre contribuabilul
român, cel c\ruia îi dator\m sus]inerea financiar\ a
concertelor. {i actualul ministru al Culturii a avut o
interven]ie. Ne-a m\rturisit c\ a venit la multe concerte.
Este adev\rat. C\ muzica îi procur\ – citez – „terapie
intensiv\”. Se poate. Nou\ ne aduce bucurie „intensiv\”.
Ce ne-au mai oferit ultimele zile? Orchestra
münchenez\ de Camer\ condus\ de violonistul Lorenz
N\sturic\-Herschcowici ne-a prezentat Concertul
pentru corzi de Paul Constantinescu, iar aceasta în
datele unui antren cuceritor; a fost singura lucrare
româneasc\, diferit\ de crea]ia enescian\, prezent\ în
programele forma]iilor oaspete; în acela[i concert
violoncelistul Marin Cazacu ne-a d\ruit o versiune
pe cât de cizelat\, pe atât de dinamic\ a Concertului în
do major de Haydn. Alte momente de mare muzic\?
Nu po]i s\ nu remarci, cântul pe care îl sus]ine
Elisabeth Leonskaia se dovede[te a avea o densitate
spiritual\ cu totul excep]ional\ atunci când ne este
prezentat\ prima Sonat\ enescien\ pentru pian, în fa
diez minor. Alte momente enesciene cu totul notabile,
în ultimele zile de concert? Au fost. M\ gândesc la
Octuorul pentru corzi, o magistral\ crea]ie a sfâr[itului
epocii „Belle Epoque”, lucrare realizat\ admirabil, cu
un antren interior cuceritor, cu participarea cvartetelor
reunite „Enescu”, de la Paris, [i „Danel”, de la Bruxelles.
O admirabil\, o aprofundat\ t\lm\cire a Trio-ului enescian
cu pian, cel scris în anul 1916, ne-a oferit forma]ia
tinerilor muzicieni germani ce alc\tuiesc „Atos Trio”.
Pe aceea[i direc]ie se înscrie [i realizarea muzicienilor
londonezi grupa]i în forma]ia „Nash Ensemble”; au
dovedit o conduit\ profesional\ exemplar\ în realizarea
celui de al 2-lea Cvartet cu pian; de asemenea primul
Cvartet cu pian a cunoscut o redare de zile mari,
gra]ie implic\rii temeinice a muzicienilor germani grupa]i
în Cvartetul „Fauré”. Dar poate grupul muzical cameral
cel mai apropiat de idealul coeziunii ansamblului prin
participarea unor muzicieni cu disponibilit\]i solistice
cu totul aparte, a fost trio-ul compus din celebrul pianist
norvegian Leif Ove Andsnes [i fra]ii Tetzlaff, Christian
[i Tania, muzicieni germani, la vioar\ [i violoncel. Nu
gre[esc dac\ observ c\ elita manifest\rilor festivaliere
a fost reprezentat\ de suita concertelor camerale; cu
mare tradi]ie în ]\rile nordice, în landurile teritoriilor de
limb\ german\. ~n aceea[i zon\ geografic\ [i spiritual\
se situeaz\ [i marile colective simfonice prezente în
Festival, „Royal Philharmonic Orchestra”, „Philharmonia”
ambele de la Londra, organisme muzicale somptuoase
c\rora li se al\tur\ celebra Orchestr\ de Camer\ a
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rivirea spune ceea ce cuvintele nu reu[esc s\
exprime, iar aceast\ privire redat\ în numeroase
gros planuri devine limbajul poetic al filmului,
îi confer\ un anumit lirism straniu, specular.

Alexandra [i moartea
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A PRIMA vedere Alexandra poate p\rea un
film despre r\zboi [i, dac\ nu e[ti atent, cu
greu realizezi c\ este vorba despre r\zboiul
din Cecenia, acest r\zboi poate fi de oriunde
[i de nic\ieri. Scenariul semnat tot de Sokurov
este dezarmant de simplu: bunica octogenar\,
Alexandra (Galina Vishnevsakaya), vine s\-[i
viziteze nepotul cu grad de c\pitan Denis (Vasili
Shevtsov) tocmai în tabara unde acesta se afl\ cantonat
cu garnizoana lui. Pe parcursul scurtei vizite, va fi cazat\
într-unul din corturile de campanie [i va mânca la popot\.
Nici o clip\ regizorul nu descrie o scen\ de lupt\, camioane
[i taburi pleac\ [i se întorc pe [i de pe un front
invizibil pentru spectator, un singur cadru dezv\luie
incendii în noapte, atât. Tab\ra militar\ este ultimul
loc unde ar putea locui o femeie în vârst\, [i totu[i, cu
o naturale]e [i o autoritate incontestabile, Alexandra
î[i face sim]it\ prezen]a inspectând locul asemeni unui
general de divizie, punând întreb\ri [i nel\sându-se
deturnat\ de solda]ii care p\zesc un obiectiv sau altul.
Curioziatea [i de o parte [i de alta învinge obstacolele,
îns\ dialogul se desf\[oar\ minimalist, laconic, blocat
adeseori de interlocutori. De fapt, tot ceea ce conteaz\
nu se adreseaz\ prin cuvinte, ci r\mâne concentrat la
nivelul privirii. Privirea spune ceea ce cuvintele nu
reu[esc s\ exprime, iar aceast\ privire redat\ în numeroase
gros planuri devine limbajul poetic al filmului, îi confer\
un anumit lirism straniu, specular. În tot acest dialog
al privirilor Alexandra joac\ un dublu rol al unei feminit\]i
autentice, inoportune într-un corp erodat de vârst\ [i
într-o tab\r\ de militari tineri [i a unei maternit\]i ancestrale,
arhetipale care în mod inoportun asociaz\ orice vârst\
masculin\ copil\riei. Nici una, nici alta nu au ce c\uta
pe câmpul de lutpt\, iar miza fundamental\ a regizorului
se afl\ aici, de a for]a aceast\ prezen]\ [i de a urm\ri
reac]iile. Chiar dac\ este o femeie în vârst\, Alexandra
p\streaz\ delicate]ea [i noble]ea tr\s\turilor cu o doz\
de cochet\rie [i autoritate a frumuse]ii de odinioar\ pe
care o ghicim la unele femei în etate a[a cum sim]im
autoritatea b\trânilor obi[nui]i cu puterea. Feminitatea
care transpare în felul de a vorbi, de a se purta, nel\sând
pe nimeni s\ preia ini]iativa, decât atunci când ea
îns\[i dore[te acest lucru, este dublat\ de latura matern\.
Majoritatea solda]ilor au cu pu]in peste dou\zeci de ani,
uniformele ascund cu greu vârsta, r\zboinicii sunt
înc\ imberbi [i s-au desp\r]it de foarte pu]in timp de
adolescen]\, f\r\ a face cuno[tin]\ înc\ cu aparatul de
ras. În amintirea lor, a celor mai mul]i, exist\ imaginile
domestice a unei datcha cu o bunic\ cântând vechi cântece
ruse[ti, imagini pe care numai moartea le poate [terge
de pe retin\. Bunica întruchipeaz\ tot acest trecut imemorial,

nu doar al tinerilor solda]i, ci al Rusiei [i al c\minului
a[a cum exist\ în mintea fiec\ruia dintre noi, iar din
aceast\ imagine rezoneaz\ un puternic sentiment de
dragoste. Privind la aceast\ bunic\ venit\ din inima
Rusiei undeva la marginea ei, la cap\tul lumii, tinerii
tr\iesc un fel de anamnez\, privirile lor au ceva din
privirile de lapte ale copiilor c\utând un sân, ceva
nehot\rât, cu un fel de brutalitate re]inut\ în dorin]\.
Aceast\ maternitate atemporal\ transgreseaz\ toate
frontierele permise [i nepermise, inclusiv cea dintre
inamici. B\trâna se duce s\ fac\ ni[te cump\r\turi în
ora[, ceea ce a mai r\mas din Groznâi, capitala
cecen\, iar în pia]\ întâlne[te o alt\ femeie în vârst\,
Malika (Raisa Gichaeva) care-i ofer\ g\zduire în
apartamentul ei. Într-un col] al sufrageriei Malik\i se
afl\ pachete de c\r]i legate cu sfoar\, r\zboiul a întrerupt
rela]iile cu lumea veche. Între b\trâni nu exist\
blocaje [i nici du[m\nia care se poate citi în privirile
tinerilor, poate c\ proximitatea mor]ii, ca [i o suferin]\
veche, prezen]e discrete, latente, fac astfel încât tot
contenciosul cutumiar s\ se dizolve ca o buc\]ic\ de
zah\r în ceai. Ilia[, b\iatul care o conduce înapoi pe
Alexandra în tab\r\ prime[te o mic\ lec]ie în acest sens,
în]elepciunea ar fi calitatea fundamental\ care aplaneaz\
orice conflict. De departe îns\, scenele cele mai puternice
din film ]in de confruntarea dintre bunic\ [i nepot. Acesta
î[i proclam\ independen]a fa]\ de un matriarhat al
mumelor, propria mam\, bunica, m\tu[a, fiecare cu o
doz\ de r\utate care se reclam\ drept captivitate în
gineceu, fiecare cu propria dragoste. Tân\rul de 28 de
ani, un soldat excelent cum îl caracterizeaz\ comandantul
taberei, ceea ce implic\ la qualite maîtraisse, aceea de
a ucide cu sânge rece, eficient, nu mai este demult un
copil. Niciuna dintre întreb\rile bunicii nu-l fixeaz\ în
portretul idilic al nepotului. Nepotul nu mai cite[te
demult, nu are de gând s\ se însoare de[i are multe
„prietene”, [tie s\ ucid\ [i îi înva]\ [i pe al]ii s\ o fac\.
Nimic din aceast\ imagine nu mai corespunde nepotului
iubitor, îns\ toate acestea sunt jucate cu o ambiguitate
de o mare fine]e. În locul copilului se afl\ b\rbatul,
probabil un b\rbat pe care bunica [i l-a dorit ca so] [i nu
l-a avut. C\snicia a fost plin\ de suferin]\, iar b\trânul
a respins aceast\ masculinitate rebel\, autonom\ a
nepotului. Mai mult decât atât, în corpul b\trân preg\tindu-se
s\ cedeze se afl\ un suflet tân\r, un suflet eliberat de
constrângerile cutumiare, revoltat, dornic s\ tr\iasc\ o
nou\ via]\. Pentru Alexandra este prea târziu [i atât
ea, cât [i nepotul ei [tiu c\ aceasta este foarte posibil
ultima lor întâlnire. Desf\cându-[i p\rul cu o cochet\rie
subîn]eleas\, bunica se las\ piept\nat\ de Denis, frumuse]ea
ei devine deodat\ vizibil\ ca expresie a unei feminit\]i

depline, un triumf efemer asupra b\rbatului din fa]a
ei, c\reia îi urmeaz\ o declara]ie de dragoste pe
muchie de cu]it. Ar fi stupid, realmente stupid s\ cau]i
în filmul lui Sokurov o cât de mic\ urm\ de perversitate,
îns\ este indeniabil c\ acest erotism stilizat cu lirismul
lui de o mare fine]e are o ambiguitate mai puternic\ decât
orice gen de sofisticat\ maladivitate decadent\, întrucât
el este genuin, transgresiv, de o stranie frumuse]e. Mirosul
puternic al corpului masculin trezesc în femeia în vârst\
dorin]a de a fi din nou tân\r\, acest corp b\rb\tesc
care eman\ un miros tare, p\trunz\tor tr\ie[te pe deplin
într-un prezent relativ al vigorii [i vitalit\]ii [i constituie
în sine un argument care trece dincolo de leg\turile
cutumiare dintre bunici [i nepo]i. Înainte de a pleca
într-o nou\ misiune, nepotul î[i treze[te bunica [i o
prive[te. Este acea privire care vrea s\ re]in\ totul,
care vrea s\ condenseze în ea o via]\ întreag\, care
vrea s\ nu uite, s\ imprime pentru totdeauna. Este
acea privire a celor care se despart definitiv de cineva
foarte drag, [i care încearc\ s\ înregistreze cel mai
mic detaliu cu o intensitate devoratoare. Alexandra se
va întoarce în ora[ul ei, condus\ la gar\ de un grup de
femei din Groznâi care i-au devenit „surori”, pentru
c\, a[a cum spune Malika, dac\ în acest r\zboi
b\rba]ii sunt inamici, femeile au devenit cu toate
surori de suferin]\. Aceast cerc protector al unei maternit\]i
pe cale de a se dizolva d\ un în]eles suplimentar filmului
lui Sokurov, un film despre maternitate în raport cu
lumea crud\ c\reia îi d\ na[tere [i despre nostalgia eternei
reîntoarceri la o feminitate îndep\rtat\. Filmat într-un
cadru cenu[iu, pr\fos, sepia, ca al fotografiilor foarte
vechi, filmul î]i las\ impresia sf\râmicioas\ de ]\rân\,
impresie de gol de[ertic. Pe acest fundal din care
nimic nu se distinge, nici m\car în bazarul improvizat
unde localnicii vând ce mai au pentru a supravie]ui,
contrastul îl creeaz\ prezen]a acestei femei în vârst\ întrun loc înc\rcat de militari. Îns\ exist\ [i un alt sens în
prezen]a ei acolo, un numitor comun, atât ea prin vârsta
înaintat\, cât [i solda]ii prin meseria lor se afl\ în preajma
mor]ii, o linie fin\, invizibil\ îi separ\ de ea. Atât pentru
unii, cât [i pentru al]ii viitorul este incert, de aceea
întâlnirea are ceva din marile întâmpl\ri care borneaz\
fiecare din vie]ile noastre, o întâlnire pe pragul dintre
via]\ [i moarte, dintre tinere]ea care vrea s\ cunoasc\
[i b\trâne]ea care vrea s\ tr\iasc\, o întâlnire înainte
ca soarele s\ apun\. 
Alexandra (2007); Regia: Aleksandr Sokurov;
Cu: Galina Vishnevsakaya; Genul: Dram\;
Durata: 95 minute.
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-ar putea spune c\ între valoarea artistic\ [i
valoarea comercial\ a unei lucr\ri de art\ nu
exist\ nici un fel de tensiune, c\ marii no[tri arti[ti
au, în mod justificat, [i cele mai mari pre]uri.

C

Valoare artistic\,
valoare
comercial\
siguran]a gustului, încep s\ se manifeste disfunc]iile de
fond [i viciile de form\. Arti[ti de prima mîn\, cum ar
fi, de pild\, Alexandru Phoebus, {t. Dimitrescu, Merica
Râmniceanu, Elena Popea, Al. Padina, Samuel Mutzner,
Sabin Popp, Iorgulescu-Yor, Teodorescu--Sion, Vasile
Popescu, Paul Miracovici etc. sau, înc\ [i mai flagrant,
cei din e[alonul imediat urm\tor, Lucia D-B\l\cescu,
Michaela Eleutheriade, Mandia Ullea, Nina Arbore,
Casilda Miracovici, Tache Papatriandafil, Tache Soroceanu,
Leon Al. Biju, Ion Lucian Murnu etc. etc. sînt victimele
unui dezacord inacceptabil între valoarea lor artistic\ [i
valoarea lor comercial\. Iar dac\ mergem [i mai departe,
adic\ ajungem pîn\ în contemporaneitate, faptele devin
de-a dreptul hilare: un Sabin B\la[a, ca s\ lu\m doar un
exemplu notoriu, cu pseudometafizica lui celest\, se
vinde înc\ la sume exorbitante în raport cu propria lui
performan]\, în vreme ce Florin Mitroi, unul dintre
cei mai originali [i mai profunzi pictori din ultimile
decenii, este cvasinecunoscut, ca s\ nu mai vorbim de
Dan Perjovschi, de exemplu, sau de Adrian Ghenie, care
sînt deja prezen]e interna]ionale incontestabile [i complet
absen]i de pe pia]a româneasc\ dup\ care, între noi fie
vorba, nici nu se prea omoar\.
Acest\ realitate, pe jum\tate trist\, pe jum\tate hilar\,
poate fi conving\tor definit\ prin parafrazarea lui
Caragiale, adic\ observînd c\ procesul de maturizare
a pie]ei de art\ din Romînia, dar [i circula]ia sistematic\
a arti[tilor români pe pia]a european\, sînt admirabile,
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dar lipsesc aproape cu des\vîr[ire. Faptul are mai multe
explica]ii, dar, în mod esen]ial, el se datore[te st\rii de
recluziune [i de noncomunicare în care am z\cut aproape
50 de ani. În tot acest interval, bunurile artistice n-au
circulat [i, în consecin]\, valoarea lor a fost stabilit\ în
mod artificial, în func]ie de interese de grup sau în func]ie
de comandamente politice. Singurul cump\r\tor cu
putere financiar\ mare era statul, iar el cump\ra discre]ionar,
dup\ cum îi dictau umorile [i nevoile propagandistice,
pentru c\ artistul asta era: un simplu agent de propagand\
[i de influen]\, un fel de apostol laic al teologiei negative
pe care comunismul a reprezentat-o în mod exemplar.
Deschiderea spre lume n-a existat aproape deloc,
arti[tii contemporani circulau cu mare dificultate, iar
ceea ce se vin3dea dincolo, în afara cîtorva privilegia]i,
se vindea în regim infrac]ional. Legea patrimoniului era
o lege protec]ionist\, etan[\ din punctul de vedere al
comunic\rii cu exteriorul; se inducea insidios aceea[i
stare de spirit care a n\scut celebrul slogan de dup\ ’89,
“nu ne vindem ]ara”, respectiv ,,nu ne vindem patrimoniul”,
dar, în felul acesta, patrimoniul a fost scos din contextul
s\u legitim, a fost ejectat din sfera de influen]\ a
pie]ei de art\ – singura în m\sur\ s\ acrediteze în realitatea
cultural\ [i economic\ sau, dup\ caz, s\ exclud\, un
fenomen care ]ine de crea]ia simbolic\.
Grigorescu, Andreescu, Luchian, Tonitza, Petra[cu
etc., pentru c\ tot i-am amintit, [i înc\ mul]i al]ii care se
bucur\ la noi de un statut cvasimitologic, în exterior sînt
prezen]e neglijabile. Aceast\ realitate se r\sfrînge extrem
de prost asupra capacit\]ii noastre de a convinge prin
cultur\, chiar dac\ ne batem [i acum cu pumnul în piept
c\ prin cultur\ suntem deja europeni. S-au creat,
astfel, ni[te situa]ii absolut aberante: dac\ în România
un pictor ca N. Grigorescu este situat undeva la limita
sfin]eniei [i este investit cu o valoare sufleteasc\
incomensurabil\, tot el, cu toat\ sfin]enia lui, pe pia]a
european\ este perceput la nivelul unui mic maestru
de provincie. Paradoxul traduce, în esen]\, o situa]ie de
care sîntem pe deplin responsabili: de[i în sine, în
ceea ce înseamn\ datele transcendente ale creativit\]ii
lui, artistul este perfect compatibil cu exigen]ele estetice
ale oric\rui spa]iu, dincolo de spa]iul românesc interesul
real, nemijlocit, acela pe care îl determin\ lumea
foarte special\ a colec]ionarilor, este absolut irelevant.
[i acest fenomen se datoreaz\ unei politici culturale
falimentare, adic\ exclusiv faptului c\ lucr\rile n-au
circulat, c\ ele au fost [i sînt înc\ ]inute în captivitate,
c\ n-au fost promovate în marile muzee [i c\ n-au fost
disponibilizate pe marile pie]e, acolo unde rela]ia vie
cu actorii specializa]i face infinit mai mult decît toate
crizele noastre de narcisism, frustrare, arogan]\ [i suficien]\
la un loc. 

Al. Phoebus, Biserica

Corneliu Baba,Arlechin cu maimu]\

Sabin B\la[a, Mitologica
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Nicolae Grigorescu,
Peisaj cu car cu boi la Câmpina

România literar\

HIAR DAC| în ultimii ani au ap\rut pe pia]a
de art\ românesc\ actori noi, adic\ galerii,
asocia]ii, case de licita]ie – [i este suficient
s\ amintim aici apari]ia caselor Gold Art [i
Artmark, dup\ ce proiectul Pogany s-a dovedit
prematur pentru momentul apari]iei sale –
care au repus în discu]ie maturitatea [i
con[tiin]a de sine a spa]iului nostru artistic
[i comercial, lucrurile sînt înc\ departe de a se fi stabilizat.
~n acest context [i pe o pia]\ de art\ în plin\ formare,
a[a cum este cea româneasc\, întrebarea asupra acordului
dintre valoarea artistic\ a unui obiect [i valoarea lui
comercial\ este înc\ una legitim\, dac\ nu de-a dreptul
obligatorie. Atunci cînd un fenomen nu s-a structurat
suficient, cînd normele juridice nu func]ioneaz\ la
parametri normali [i cînd spa]iul spontaneit\]ii este mult
mai mare decît acela supus unor reguli stabile, este de
b\nuit c\ echilibrele obligatorii dintre valoarea cultural\
a operei de art\ [i valoarea ei de pia]\ sînt grav perturbate.
{i, în pofida unor aparen]e, lucrurile chiar a[a stau. În
absen]a unei informa]ii largi [i libere, în afara unei
circula]ii neîngr\dite a obiectelor artistice, în condi]iile
de pînd\ [i de suspiciune în care colec]ionarii de art\ se
manifestau pîn\ acum cî]iva ani, era de a[teptat ca
receptarea artei s\ fie viciat\, iar judecarea ei, sever
pervertit\. Îns\ tocmai în momentele grele, atunci
cînd amenin]\rile sînt permanente [i riscurile inevitabile,
se na[te în mod natural, ca o variant\ a instinctului de
conservare, o exigen]\ cu totul ie[it\ din comun. Astfel,
pentru a face economie de mi[care, pentru a contrabalansa
lipsa de informare [i a preîntîmpina deficien]ele de gust
n\scute dintr-o cultur\ precar\, colec]ionarul român, din
ce în ce mai izolat [i tot mai ferm împins într-un soi
de cvasiconspirativitate, înainte de 90, iar acum îngr\dit
de criz\ [i asaltat de alte priorit\]i, s-a fixat decis pe
numele mitologice ale artei române[ti, adic\ pe acelea
care las\ [anse minime unei op]iuni eronate. Grigorescu,
Andreescu, Aman, Luchian, Tonitza, Petra[cu, Iser,
Ressu, D\r\scu, {irato, }uculecu, Baba, Ciucurencu
etc., iat\ doar cî]iva arti[ti care nu implic\ riscuri în ceea
ce prive[te plasamentele financiare [i nici nu dezam\gesc
nevoia, mai mult sau mai pu]in real\, de hran\ simbolic\.
Privind lucrurile în felul acesta, s-ar putea spune cu
siguran]\ c\ între valoarea artistic\ [i valoarea comercial\
a unei lucr\ri de art\ nu exist\ nici un fel de tensiune,
c\ marii no[tri arti[ti au, în mod justificat, [i cele mai
mari pre]uri. A[adar, atunci cînd receptarea se conformeaz\
unor judec\]i deja acceptate [i se supune ierarhiilor
prestabilite, totul pare a fi în ordine, dar atunci cînd
intervine problema selec]iei nedirijate [i a op]iunii directe,
se instaleaz\ o acut\ stare de criz\. Abia în aceast\
situa]ie, aceea care angajeaz\ soliditatea culturii [i
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Ultima dat\ cînd am fost la Londra, în urm\ cu cî]iva
ani, era înc\ nevoie de viz\, fapt care, cel pu]in pentru
un ie[ean (chiar avînd documenta]ia necesar\ c\l\toriei
pus\ la punct), constituia o mic\ (mare) b\taie de cap.
Cu s\pt\mîni bune înaintea plec\rii spre Marele Albion,
trebuia s\-]i iei frumu[el hîrtiile (în cazul meu, invita]iile
academice), s\ te urci în tren, s\ mergi la Bucure[ti [i
s\ te prezen]i, disciplinat, la Ambasada Regatului Unit.
Ac]iunea se desf\[ura cam pe durata a dou\ zile. Veneai
seara în Capital\, te aciuai pe la rude/prieteni/hoteluri,
iar a doua zi, la cr\patul zorilor (5.00 a.m.), te
înfiin]ai la ghereta poli]istului din fa]a reprezentan]ei
diplomatice regale. Domnul somnolent î]i d\dea un
num\r de ordine [i î]i spunea s\ revii în jur de 7.30 a.m.
Abia c\tre 8.00, un lucr\tor (român) din Ambasad\
– arogant [i nepoliticos – striga lista solicitan]ilor (infernal
de lung\) care intrau, în [ir indian, la întîlnirea cu consulul.
A[ min]i dac\ a[ zice c\ nu am luat mereu viza cu
u[urin]\, chiar [i în aceste condi]ii, dar vecin\tatea
„pe[tilor” [i a „dansatoarelor” lor, îmbulzeala „c\p[unarilor”,
„d\”-urile [i „p\”-urile miticilor de tot felul, dornici de
voiaj în Englitera, îmi produceau un disconfort greu de
suportat. Mai apoi, f\ceai înc\ un drum Ia[i-Bucure[ti
pentru a lua avionul Tarom de la Otopeni la Heathrow
(singura leg\tur\ rezonabil\ atunci, pe calea aerului,
dintre România [i Anglia). În sfîr[it, sim]eai prin to]i
porii c\ pleci din lumea a treia spre o capital\ de imperiu...
Acum (în iulie 2009), urc în avion (Austriian Airliines),
în minusculul aeroport interna]ional ie[ean [i ajung la
Londra în trei-patru ore (cu o scurt\ oprire la Viena).
La Heathrow, intru pe poarta „cet\]enilor europeni”
(unde nu este practic nimeni). Func]ionara vamal\
îmi scaneaz\ pa[aportul, în dou\ secunde, [i mi-l înapoiaz\
zîmbind. Asta e tot. Nici o întrebare, nici „un scop al
vizitei”, nici „o adres\ la care pot fi g\sit”, nici „o durat\
a [ederii”, nimic. Privesc, plin de compasiune, la coada
(lung\) unde se înghesuie „cet\]enii non-europeni”, cu
mine descompuse de oboseal\, a[teptare [i îngrijorare.
Discu]iile cu vame[ii britanici par complexe, iar controalele
severe. M\ simt dintr-un alt spa]iu [i îmi repet – a nu
[tiu cîta oar\ – c\ numai un nebun poate s\ regrete
comunismul, autarhia, paranoia [i schizofrenia din
România ultimilor cincizeci de ani.
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Afla]i în criz\ de timp, lu\m un taxi din Russell
Square (parcul ce separ\ cl\dirile principale, cu aer
cosmopolit, ale Universit\]ii din Londra de giganticul
British Museum) pîn\ în Trafalgar Square, chiar lîng\
Columna lui Nelson. Laura [i Andrei (pentru prima oar\
în Londra) studiaz\ interesa]i cabina larg\ pentru pasageri
[i locker -urile care se tot încuie/descuie automat la
fiecare oprire/pornire la/de la semafoare. Eu m\ uit în
oglind\, la [ofer, un englez tipic (caz rarisim în
bran[a sa, dominat\ de indieni [i pakistanezi), la vreo
[aizeci de ani, cu privire ghidu[\, dar tr\s\turi sobre
[i aer profesional. M\ preg\tesc pentru dialogul (inevitabil)
care va urma, pu]in înfrico[at de probabilul accent
dialectal, îngreunat, eventual, [i de capriciile difuzorului
(prev\zut cu buton ro[u) din cabin\. Ne spune, previzibil,
c\ nicicînd vara nu fu mai frumoas\ la Londra. Vorbe[te
bine, destul de apropiat de standardele RP, iar difuzorul
nu pune probleme de sonorizare. M\ destind rapid, intru
în vorb\ [i, din una în alta, ajungem s\ discut\m despre
România (de obicei, în str\in\tate, amîn vreme îndelungat\,
în conversa]iile cu necunoscu]i, informa]ia privitoare
la ]ara din care provin, din motive lesne de în]eles,
dar acum, nu [tiu de ce, am precizat repede acest lucru).
O clip\, m\rturisesc, m-am a[teptat ca dinamica dialogului
s\ scad\. M-am în[elat tou[i. Omul pare interesat sincer
de România [i nu sufer\ de „prejudec\]i de imagine”,
a[a cum încearc\ presa s\ ne conving\ de mai mul]i ani
încoace. Vrea s\ [tie dac\ via]a la noi este tot atît de
scump\ ca la Londra [i traficul tot atît de nebun. Îi explic
c\, într-un anumit sens – unul, desigur, paradoxal –,
via]a e chiar mai scump\ în România [i traficul mai
infernal. Ra]iunile se leag\ îns\ de „spiritul locului”
[i nicidecum de o aglomera]ie urban\ mai mare decît
cea londonez\. „P\cat”, constat\ simpaticul taxii driiver
cu triste]e. „M\ gîndeam cu so]ia ca, la pensie, s\ ne
lu\m o c\su]\ undeva, în România sau Ungaria, [i s\
facem agricultur\.” Nu l-am încurajat [i nici nu l-am

L
România o perspectiv\
londonez\
descurajat în acest (neobi[nuit) proiect, convins fiind
c\ astfel de op]iuni fundamentale nu pot baza decît pe
judecata personal\. Trece brusc la alt subiect – fotbalul.
M\ întreab\ ce echipe engleze îmi plac. R\spund
(cam la nimereal\) c\ ]in cu Chelsea [i Arsenal. La auzul
primului nume nu exult\, dar, la al doilea, se umple
de voio[ie. Începe s\ laude fotbalul românesc (România
a b\tut de mai multe ori Anglia, în momente cruciale,
[i este cam dificil, ca britanic, s\ ui]i asta). Î[i aminte[te
de Hagi [i Popescu, dar are un respect deosebit fa]\
de Dan Petrescu [i Ilie Dumitrescu care au jucat la echipe
din Albion [i au înscris, într-un amical, chiar pe Wembley.
Misterul „imaginii pozitive” române[ti se dezleag\, prin
urmare, încet-încet. {oferul cunoa[te „partea bun\” a
României [i o apreciaz\ f\r\ grila ideilor preconcepute.
De[i aparatul de taxat învîrte lirele cu o vitez\ ame]itoare,
mi-a[ dori s\ mai întîrziem momentul ajungerii în Pia]a
Trafalgar, ca s\ aud – un timp cît mai îndelungat – un
britanic obi[nuit vorbindu-ne de bine...

*
Am spus-o [i cu alt\ ocazie: de[i nu sînt un microbist
adev\rat, de[i nu i-am simpatizat într-un mod ie[it
din comun pe fotbali[tii din „genera]ia de aur”
(mereu parc\ ursuzi, arogan]i, intangibili, în compara]ie
cu vedetele similare europene – agreabile, comunicative,
politicoase), de[i nu a[ fi mers la stadion, la un meci
al României, nici dac\ a[ fi fost pl\tit, sînt obligat s\
constat c\, dac\, în anii nou\zeci, fotbalul ar fi reprezentat
domeniul de legitimare a unei ]\ri pe plan interna]ional,
noi ne-am fi num\rat printre super-puteri. Cu toate
neîmplinirile lor neverosimile (s\ nu uit\m sfertul de
final\ de la CM din SUA!), cu toate gafele imense [i
inconsecven]ele n\ucitoare, Hagi [i ai s\i au fost ni[te
lumini ale României într-un timp prin excelen]\ al beznei
[i anonimatului. Cine, în lume, d\dea doi bani pe România,
la majoritatea capitolelor, atunci cînd echipa noastr\ de
fotbal îngenunchea campioane mega-titrate, atr\gînd
aten]ia tuturor, de la Regina Marii Britanii la [oferii
de taxi de pe Oxford Street, de la Pre[edintele
Statelor Unite la elevii din liceele americane, de la elita
fotbalistic\ a Argentinei la pu[tii japonezi [i chinezi?
Dator\m mult genera]iei de aur a fotbalului românesc.
Un capitol uria[ de imagine, care devine cu atît mai
proeminent ast\zi, cînd, adesea, sîntem c\lca]i învin[i
de echipe de amatori din Asia [i Europa. În buna tradi]ie
a ingratitudinii române[ti, noi ne str\duim îns\ s\-i

a Heathrow, intru pe poarta „cet\]enilor
europeni” (unde nu este practic nimeni).
Func]ionara vamal\ îmi scaneaz\ pa[aportul,
în dou\ secunde, [i mi-l înapoiaz\ zîmbind.

demitiz\m pe ace[ti fotbali[ti, deocamdat\ singulari
în istoria sportului românesc. Le num\r\m banii din
conturi, le c\ut\m amantele, le stabilim pensiile alimentare,
îi film\m cînd merg la toalet\ [i, mai nou, îi „deconspir\m”
ca fo[ti colaboratori ai Securit\]ii! Avem f\r\ îndoial\
o gen\ (na]ional\) deviat\, care nu ne las\ s\ ne bucur\m
decît atunci cînd ajungem (cu to]ii) în mocirl\, cînd,
la orizont, se v\d luminile ce]oase ale felinarelor ro[ii
[i se aud ]ipetele isterice ale mahalalei. S\ ne mai mir\m
oare c\ UEFA s-a aflat pe punctul de a ne interzice
prezen]a în competi]iile europene, pentru huliganism,
iar sloganul favorit de încurajare, scandat de „suporterii”
bucure[teni (dinamovi[ti), a ajuns: „Lua]i cu]ite, lua]i
topoare,/ S\ curg\ sînge în {tefan cel Mare!”?
*
Studen]ii americani[ti de la NYUL (New York
University of London) au un aer cumva special în
comunitatea academic\ a Londrei. Obiectul lor de studiu
este America – o fenomenalitate care, pentru mul]i
englezi, nu merit\ un efort cognitiv deosebit ([i, mai
ales, „profesionalizat”!), întrucît „mecanismele” sale
de func]ionare (la nivel cultural, mentalitar, politic [i
chiar istoric) sînt de o b\t\toare la ochi simplitate.
America are o dinamic\ existen]ial\ excep]ional\
(imposibil de comparat cu o alta, pe parcursul evolu]iei
umanit\]ii) [i ... cam atît. Restul palierelor ei de manifestare
r\mîn mai curînd superficiale, nejustificînd preten]iile
unei „specializ\ri” universitare, precum cea de „americanist”.
Predau pentru a doua oar\ în Anglia, dar acum – tocmai
din unghiul acestor, cum s\ le zic, „prejudec\]i” (prin
exelen]\ britanice) – curiozitatea mea profesional\ e
mai mare decît atunci cînd, cu ani în urm\, am ]inut
cursuri la Universitatea din Sheffield. Grupa de studen]i
americani[ti (nu foarte mare – de aproximativ dou\zeci
[i cinci de oameni, împ\r]i]i, destul de echitabil, în b\ie]i
[i fete – cu un mic ascendent totu[i în zona feminin\!)
nu-mi confirm\ b\nuielile ini]iale. Sînt cu to]ii ni[te
englezi suficient de comuni, care au optat pentru un
domeniu de studiu în cadrul unui program universitar.
Atît [i nimic mai mult. Le-am cerut, cu mai mult timp
înainte de a veni aici (printr-o descriere am\nun]it\ a
acestui curs modular), s\ fac\ un num\r de lecturi din
literatura american\ veche: Cotton Mather (Magnaliia
Chriistii Ameriicana), Samuel Sewall (jurnalul personal),
Mary Rowlandson („romanul” captivit\]ii) [i Jonathan
Edwards ( Personal Narratiive ). Nu sînt texte u[oare
(în primul rînd, datorit\ rigorilor culturale puritane, greu
de digerat de individul modern). Cu toate acestea, pe
anumite segmente, ele devin fascinante, ilustrînd un
univers exotic (cel al pionieratului american, singular,
a[ spune, din zeci de motive, în istoria omenirii). Tinerii
în cauz\ nu intr\ imediat în vorb\, par mai degrab\
greoi, îns\ m\ impresioneaz\ printr-un detaliu pe care
m-am obi[nuit s\ nu-ll maii observ acas\, în România.
Cu to]iii au citiit – foarte atent – textele soliiciitate. [i-au
f\cut conspecte, arat\ noti]e, au întreb\ri. Le place (ca
[i studen]ilor americani) analiza pe text (close readiingul), nu se las\ purta]i de diverse specula]ii. Este aici
un simptom al disciplinei muncii în civiliza]iile anglofone.
Profesional, nu sîntem defini]i de inteliigen]\, ci, prioritar,
de cuno[tiin]e, cred, consecvent, americanii [i p\rin]ii
lor – ceva mai conservatori – englezii, împreun\ cu
majoritatea neamurilor germanice. Eficien]a vine din
munc\ [i abia apoi din talent. M\ surprinde pl\cut o
tîn\r\ (seam\n\ pu]in cu Kristen Scott Thomas) care
a lecturat în am\nun]ime fragmentul din „nara]iunea”
lui Edwards, unde viitorul predicator î[i recap\t\, pas
cu pas, credin]a pierdut\ în tinere]e (pe fondul crizei
biologice, determinate de pleurezie). Studenta compar\
– foarte interesant – momentul amintit cu ini]ierea etic\
din Autobiiografiia lui Franklin, unde Ben practiic\ o
virtute în fiecare zi, cu speran]a c\, ultimativ, va deveni
alt om. Astfel de asocia]ii nu sînt posibile decît dac\
cite[ti în mod real. În absen]a lecturii, hermeneutica
(dac\ ea va fi existînd cu adev\rat în stare pur\!) nu-]i
folose[te aproape la nimic.
*
Cursul de literatur\ american\ veche, pe care-l predau
([i) la Universitatea din Ia[i, se love[te adesea de un
impediment esen]ial. Studen]ii nu g\sesc timp/apeten]\
pentru a citi textele fundamentale, pentru a merge, altfel
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alatul Culturii din Ia[i e, în multe
privin]e, mai impun\tor decît
re[edin]a monarhic\ englez\.
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*
Istoria reprezint\ un element de identitate în Londra.
Ea legitimeaz\, în mod vizibil, concret, existen]a comunit\]ii
în diacronia ei secular\. Fie c\ este vorba despre impun\torul
Big Ben [i maiestuoasele cl\diri ale Parlamentului (str\juite
de statuile unor figuri exemplare, de la Richard Inim\
de Leu pîn\ la Cromwell), despre Westminster Abbey,
despre terifianta închisoare „Clink” (al c\rei nume poate
fi ori o aluzie interjec]ional\ la sunetul f\cut de
lan]uri, ori un vechi verb englezesc, cu etimologie
necunoscut\, to cliink, care ar fi însemnat „a lega”), de
pe malul drept al Tamisei, despre cocheta cas\ memorial\
a lui Dickens (de pe Doughty Street, aproape de
British Museum), despre sumbrul Turn al Londrei sau
despre sarcofagul amiralului Nelson, din imensa Catedral\
„Sf. Paul” (în pronausul c\reia, mai nou, s-au instalat
dou\ mari [i frumoase icoane bizantin-ortodoxe, înf\]i[îndu-i
pe Mîntuitor [i pe Maica Domnului!), lumea trecutului
nu ia acea distan]\ „sacralizatoare” [i „mitizant\”, specific\
altor civiliza]ii. Cumva, istoria se absoarbe, pe t\rîm
londonez, în universul prezentului, coexistînd, cu un aer
de surprinz\toare normalitate, lui. De aici sentimentul
unei continuit\]i, al unei fuziuni perfecte dintre ceea
ce este [i ceea ce a fost. Ar fi totu[i gre[it s\ se cread\
c\ Londra r\mîne un ora[ încremenit în simbolistica
paseist\. G\se[ti, dimpotriv\, la tot pasul, componentele
epocii postindustriale, cu arhitectura sa baroc\ [i
neverosimil\. Totul se integreaz\ îns\ în tabloul preexistent.
Nu apar fracturi de butaforie, nici inconsecven]e de
imagistic\. De altfel, istoria nu se izoleaz\ într-o ermetic\
[i inefabil\ „capsul\ a timpului”, ci î[i întinde pun]ile
de comunicare cu prezentul, interac]ioneaz\, metaforic,
cu palierele mentalitare actuale. Pentru un adolescent de
aproape paisprezece ani, ca Andrei, faptul constituie un
exerci]iu paideic [i cultural absolut extraordinar. În
România, expunerea lui [i a colegilor s\i de genera]ie la
istorie r\mîne una impersonal\, mediat\ exclusiv de c\r]i
[i manuale „infectate” de „morbul” expunerii [tiin]ifice.
Chiar [i filmele, [i documentarele noastre istorice sînt
realizate în conformitate cu paradigmele „eroizante” ale
mitologiz\rii. Personajele istoriei române[ti au mereu,
la reconstruc]ia arheologic\, aure de semizei, gesturile
lor revel\ con]inuturi irepetabile. Omul modern nu poate
decît s\ se prosterneze în fa]a trecutului [i apoi,
inhibat, cel mult s\-l ignore. Andrei urm\re[te, fascinat,
exponatele interminabilelor s\li din British Museum
(unde l-am dus în trei zile consecutive!). Fiecare
dintre ele este înso]it de un comentariu inteligent, care
îl apropie de timpul nostru. Lumea disp\rut\ a etruscilor
nu se reconfigureaz\ din lucruri „excep]ionale”, „eroizante”,
ci din elementele banale ale vie]ii, prezentate printr-un
asocia]ionism ingenios cu actualitatea (de exemplu,
monumentul funerar al unei femei de aproximativ cincizeci
de ani, nu e investigat „[tiin]ific” ori „artistic”, cu
„savantlîcuri” inutile, în raport cu întreaga istorie etrusc\,
etc., etc., ci strict uman, încercîndu-se determinarea
maladiei ce a r\pus-o, prin examinarea tr\s\turilor fe]ei).

*
Unul dintre cele mai stranii comentarii pe care le-am
auzit în ultima vreme este cel al ministrului Transporturilor,
Radu Berceanu, controlor de zbor înainte de Revolu]ie,
din cîte am în]eles. Spunea dumnealui, în stilul arogantsarcastic al noii ciocoimi post-comuniste, c\ e foarte
greu, la noi, s\ construie[ti autostr\zi, întrucît, „unadou\”, sar arheologii [i se agit\ c\ s-au mai descoperit
„ni[te ruine”, c\ se mai inaugureaz\ un siit de cercetare.
Dacii [i romanii, concluziona el, nu ne las\ s\ ne
moderniz\m. Ministrul Culturii, Toader Paleologu, ca
om care a studiat în str\in\tate [i a v\zut cum arat\ ]\rile
civilizate, a dat o replic\ de bun sim], constatînd c\, în
România, nu se aloc\ bani pentru arheologia preventiv\
[i de aceea se ivesc asemenea situa]ii (presa l-a ridiculizat
imediat, desigur, în complet\ necuno[tin]\ de cauz\,
ca de obicei!). De fapt, ar trebui s\ observ\m c\ aici
nu sînt bani, niciodat\, pentru nimic din ceea ce ]ine
de construc]ia noastr\ na]ional\. Urm\ri]i paragina în
care au ajuns monumente de importan]\ major\ pentru
cultura româneasc\. Arheologia? M\ întreb, sincer, dac\
mai exist\ men]ionat\ pe undeva, prin „proiectele”
financiare ale Guvernului! [i pigmeii au sentimentul
istoriei. {tiu, pur [i simplu, un lucru elementar: f\r\ ea
î[i pierd identitatea [i caracterul, în afara duratei (cu toate
dimensiunile sale de prezent, trecut, [i viiitor), nu au cum
exista. Doar pentru noi, românii noului mileniu, istoria
pare un lux, dac\ nu de-a dreptul un moft.
*
Experien]a Buckingham-ului nu este neaparat una
de fascina]ie arhitectonic\. A[ spune chiar c\ palatul
Reginei Marii Britanii r\mîne, estetic vorbind, una dintre
construc]iile mediocre din Londra, de[i apropiatele Hyde
Park [i Duck Island (cu veveri]e prietenoase, pelicani
plictisi]i, pesc\ru[i vioi [i, bineîn]eles, arogante ra]e
s\lbatice) te fac s\ te sim]i într-un mic paradis natural,
departe de lumea dezl\n]uit\. Andrei a mers pîn\
acolo încît a constatat c\ Palatul Culturii din Ia[i e, în
multe privin]e, mai impun\tor decît re[edin]a monarhic\
englez\. Totu[i, la Buckingham, dincolo de butaforia
propriu-zis\, se deruleaz\ o întreag\ fenomenalitate
cultural\ [i istoric\. Un segment semnificativ din caracterul
britanic se reg\se[te în semiotica elaborat\ a Coroanei.
Nu ai cum s\ separi identitatea genuin\, de profunzime,
a Angliei de tradi]ia sa conservatoare, aristocratic\ [i,
nu în ultimul rînd, regal\. Pentru mul]i dintre liberalii
stîngi[ti ai prezentului, somptuozitatea ritualurilor din
aceast\ zon\ (a se vedea numai ritualul schimb\rii g\rzii,
desf\[urat, cu precizie metronomic\, în fiecare zi, la
11.30 a.m., cînd tunicile ro[ii – seme]e [i aparent intangibile
– intr\, pedestru [i c\lare, în sunet de fanfar\ militar\,
pe poarta din stînga a palatului, pentru a-[i înlocui colegii
din ajun) are ceva vetust, constituind un anacronism
deplasat. Pentru vizitatorul din ]ar\ balcanic\, realitatea
devine îns\ pu]in diferit\. Faimosul gentleman din istoria
britanic\ porne[te de aici, din educa]ia elitist\ a cercurilor
nobiliare. Dac\, în istoria lumii, avem un standard absolut
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al virtu]ilor în conduita civic\ [i social\, atunci el se
leag\ de conceptul ([i faptul) de a fi gentleman. Onoarea
r\mîne, pentru un gentleman, mai important\ decît simpla
lui existen]\. Deasupra familiei, bog\]iei, inteligen]ei
[i chiar fericirii, par s\ te înve]e ace[ti lorzi scor]o[i,
veni]i din genealogii sofisticate, pierdute în negura vremii,
st\ caracterul. F\r\ el, un individ ajunge în starea de nonfiin]are. De aceea, cînd, voit sau accidental, un gentleman
gre[e[te, el î[i pierde automat privilegiile, asumîndu-[i,
demn, oprobriul public.
*
A fi gentleman, în România, este un lucru atît de
exotic încît, sînt convins, pentru mul]i, friptura de cobr\
reprezint\ ceva mult mai familiar. Isteria bizantin\ [i,
cu prec\dere, labilitatea mioritic\ au marcat adînc
via]a noastr\ în ultimii dou\zeci de ani. Am atins punctul
maxim al anormalit\]ii, în care nu mai de]inem practic
„organ” pentru onoare, corectitudine [i caracter. Îl
urm\resc, uimit, pe pre[edintele B\sescu f\cînd, cu o
[iretenie elementar\, jocul victimei în scandalul implic\rii
fratelui s\u în afaceri oneroase cu arme. „Mai u[or te
fere[ti de du[mani decît de propriul frate”, afirm\ DomniaSa cu ochii umezi, de primadon\ c\zut\ în dizgra]ie.
Glume[te apoi, cu rîsul poticnit (de acum clasic), observînd,
st\pîn pe situa]ie, c\ „înc\ o afacere de genul \sta” (a
domnului Mircea B\sescu, n.m.) [i nu va mai putea
candida. Hohote, aprob\ri, ova]ii. Un
aristocrat/politician/lider/militar vechi [i-ar fi f\cut sepuku
într-o situa]ie similar\. Unul nou [i-ar fi dat cel pu]in
demisia. La noi, prin contrast, vedem societatea civil\
c\zînd pe spate de simpatie (în paralel, Elena Udrea –
ministru în Guvernul României – sfideaz\ o comisie
parlamentar\ de anchet\, iar lumea aplaud\ ca la circ;
imagina]i-v\, dac\ pute]i, un episod asem\nator în
Congresul american sau în Parlamentul britanic!). {i,
totu[i, penibil cu adev\rat nu este acest „pupat to]i Pia]a
Endependen]i”, ci r\bufnirea visceral\ pe care lumea
noastr\ o are la apari]ia pe scen\ a unui gentleman autentic.
Se sperie [i geme apocaliptic, prins\ parc\ în convulsiile
exorciz\rii. Spectacolul ajunge degradant, te face s\-]i
pierzi cu u[urin]\ busola. L-am studiat în detaliu, timp
de cîteva luni, cît Principele Radu s-a num\rat printre
poten]ialii candida]i la pre[edin]ia României (recent,
justificat, s-a retras din ignobila competi]ie). Pîn\ [i
elitele s-au zburlit atunci, atacîndu-l cu o duritate
inimaginabil\. Numai un individ opac intelectual [i
emo]ional nu poate vedea faptul c\ Radu Duda este un
gentleman real, unul dintre cei foarte pu]ini pe care
România îi mai are ast\zi. Discursul lui articulat, atitudinea
lipsit\ de umori, de acel pathos primitiv ce ne-a particularizat
comportamentul politic în ultimele decenii, îl arat\ ca
apar]inînd unei alte culturi, o cultur\ pentru care, probabil,
România nu e preg\tit\ înc\. În contrapartid\, zîmbetul
s\n\tos al domnului B\sescu face în continuare furori.
*
Dup\ cum se vede din aceste scurte note, Londra
nu este pentru românii slabi de înger, precum subsemnatul.
Într-un mod paradoxal, ea poate s\-]i fac\ (la revenirea
printre ai t\i, desigur) mai mult r\u decît bine. M\ consolez
totu[i cu gîndul c\ lumea are, pentru fiecare individ [i
pentru fiecare timp, o alt\ fa]\. S\ sper\m c\ „fa]a” pe
care o v\d eu e numai o masc\ grotesc\ dintr-un carnaval
absurd, care se apropie de sfîr[it. În final, actorii î[i
vor dezv\lui fizionomiile lor adev\rate, frumoase,
zîmbitoare, amicale, normale ...
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Moartea [i boala, în istorie, nu sînt v\zute ca ni[te calamit\]i
inexpugnabile, ci în postura lor de factori fire[ti ai condi]iei
noastre pe p\mînt. Împotriva lor omul a luptat, dup\
puteri, în toate epocile, fiind totu[i, ultimativ, înfrînt
(Andrei e impresionat de o vitrin\ enorm\, de zececincisprezece metri p\tra]i, plin\ cu pilule de toate culorile:
acestea sînt, în medie, medicamentele pe care le
înghite un individ modern pe parcursul vie]ii lui). Mumiile
egiptene, de[i impenetrabile în misterul lor sepulcral,
„comunic\”, indirect, cu vizitatorul înfiorat, dezv\luindu[i, în detaliu, în lungi comentarii simpatice, strategiile
îmb\ls\m\rii. Experimentul moral-didactic atinge apogeul
la amintita închisoare „Clink”, unde nenum\ra]i englezi
([i nu numai) au pierit în chinuri groaznice, în vremurile
tradi]ionale. Instrumentele de tortur\ î]i fac pielea de
g\in\ (cu prec\dere, centura de castitate – prev\zut\
cu orificii minuscule pentru „derularea” minim\ a
circuitului fiziologic – ori „bocancul” metalic – în care
laba piciorului era pr\jit\ în ulei încins pîn\ cînd osul
gambei se desprindea de peroneu), dar, în dreptul lor,
apare întodeauna întrebarea cu implica]ii etice: „Crede]i
c\ astfel de pedepse corporale s-ar mai putea folosi în
lumea de azi?” Andrei cite[te explica]iile cu aten]ie,
l\sîndu-se absorbit, poate pentru prima dat\ cu adev\rat,
de istoriie.
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zis, la sursele primare. În multe cazuri (atunci cînd buna
inten]ie a înv\]\rii exist\ totu[i), ei prefer\ sursele
secundare, lucr\rile critice [i istorice unde materialul de
studiu ca atare vine deja „digerat” intelectual. Ne confrunt\m
cu o comoditate universitar\, dezvoltat\ insidios, în
universit\]ile noastre, dup\ 1990. O superficialitate de
atitudine, subiacent\ unei societ\]i instabile, aflate în
perpetu\ tranzi]ie, f\r\ repere morale, legale, administrative.
România a ajuns treptat ]ara lui „m\ descurc eu”, a
imposturii agresive chiar, a [mecheriei ca mod de
via]\. Sîntem inteligen]i, prindem totul din zbor [i
apoi „ne învîrtim” noi cumva. Pe lîng\ criza etic\ în care
ne g\sim de mai mul]i ani, ne îndrept\m, subtil, [i
c\tre o criz\ profesional\ (pe „nivele”). N-a[ gre[i,
b\nuiesc, s\ constat c\, într-un anumit sens, cele dou\
„crize” merg mîn\ în mîn\. Ne-am pierdut – undeva,
în negura tranzi]iei – speciali[tii. Domnul Emil Constantinescu
promitea, la un moment dat, c\ ar avea Domnia-Sa,
sub manta, vreo cincisprezece mii, dar remarca respectiv\
s-a dovedit repede un biet slogan electoral. Din
p\cate, situa]ia nu las\ loc pentru glum\. La început,
se stinge interesul pentru specializarea autentic\, mai
tîrziu, se eterizeaz\ speciali[tii, pentru ca, în final, s\
dispar\ domenii întregi. Abia atunci s-ar putea sim]i –
suficient de pregnant – izul de republic\ bananier\.

e

27

m

e

r

i

d

i

a

n

A

e

spus cândva Antonio Olinto: „Scrierea
cuvintelor este chemarea noastr\, este
misterul nostru, ministerul nostru, e
singura noastr\ victorie asupra timpului”.

Adeus, Antonio Olinto!

România literar\
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ECENT remarcam – consemnând faptul [i
în aceste pagini – c\, dup\ 40 de ani de traduceri
din literaturile portughez\ [i brazilian\, au
început s\ mi se r\reasc\ autorii, plecând „s\
se odihneasc\ pu]in” în Olimp...
De atunci, am primit [tirea plec\rii lui
Antonio Olinto *).
Cunoscut [i prolific scriitor brazilian ([apte volume
de versuri, trei de critic\ literar\, opt romane, printre
alte multe scrieri, traduse în 19 limbi, discutate [i comentate
în peste 70 de universit\]i), membru al Academiei
Braziliene de Litere (echivalent\ Academiei Române),
de]in\tor a numeroase premii literare, vice-pre[edinte
al Pen-Clubului Interna]ional [i, nu în ultimul rând,
prieten al ]\rii noastre, pe care a vizitat-o de câteva
ori, Antonio Olinto a avut traduse în române[te dou\
romane, frumos primite de critic\ [i de cititori (Copacabana,
1993, Tiimpul paiia]elor, 1994, ambele publicate de fosta
Editur\ Univers), nuvela Mobiilele baleriineii, ap\rut\
în edi]ie plurilingv\ la Editura Nórdica din Rio de Janeiro,
1994), precum [i Scurt\ istoriie a literaturiii braziiliiene
(Ed.Allfa, 1997).
Pe lâng\ faptul c\ a fost un mare scriitor, a avut [i
meritele unui „om de bun\voin]\”, care nu pregeta s\
laude [i s\ recunoasc\ valoarea congenerilor s\i: importante
revela]ii literare s-au produs prin intermediul lui, fie
în cadrul rubricilor pe care le-a de]inut în diverse publica]ii
culturale braziliene, fie prin instituirea Premiului literar
Walmap care îi datora totul – ca organizare, jurizare [i
„s\rb\toare literar\” – [i care a ajutat pe mul]i scriitori
tineri s\-[i creeze un nume [i o reputa]ie.
Generozitatea lui s-a manifestat în multe feluri [i
fa]\ de noi. Ca vice-pre[edinte al Pen-Clubului Interna]ional
a f\cut eforturi pentru recunoa[terea [i promovarea
Centrului Pen Român – reintrat, în fine, în circuitul
interna]ional dup\ 1989 – sub pre[edin]ia Anei Blandiana.
Îmi face pl\cere s\ citez, în aceast\ privin]\, un
fragment din discursul rostit de Antonio Olinto la 20
iulie 1994, la Academia Brazilian\ de Litere, cu
ocazia primirii Premiului Machado de Assis pentru
ansamblul operei sale:
„ La Congresul Interna]ional al Scriitorilor,
realizat de PEN la Barcelona, se discuta o list\ de nume
care au marcat puternic cultura european\ în secolul
nostru. Au fost cita]i Sartre, Unamuno, Bertrand Russel,
Wittgenstein, Lukacs, Antonio Gramsci, Lévy Strauss.
Când mi-a venit rândul s\ vorbesc, am spus c\ poate
ar trebui s\ mai fie incluse pe list\ dou\ nume capabile
s\ l\mureasc\ schimb\rile semnificative ap\rute în
gândirea european\, un român [i un francez. Primul,
Mircea Eliade, care a restaurat semnifica]ia sacrului în
cultura Europei. Al doilea, Jean Monnet, care a inventat,
promovat [i f\cut posibil\ apari]ia Pie]ei Comune
Europene. Un filosof [i un birocrat. L’Homme du Sacre
et l’Homme du Marché!”
Personal îi datorez [i eu imens dup\ ce i-am tradus
romanele [i l-am cunoscut. La Târgul Interna]ional de
Carte de la Frankfurt, din 1994, invitat\ de onoare a fost
Brazilia. Ministrul Culturii de atunci – Luiz Roberto
Nascimento e Silva – a avut ideea, luminoas\ pentru
noi, de a invita traduc\tori din fostele ]\ri comuniste
care, se argumenta în preambulul invita]iei, „nu au avut
niciodat\ ocazia s\ participe la un târg de o asemenea
amploare”. Printre scriitorii brazilieni invita]i se aflau
[i Antonio Olinto cu so]ia sa, prozatoarea Zora Seljan.
Cum o editur\ bucure[tean\ – care ini]iase o serie de
Istorii ale mai multor ]\ri – m-a rugat s\ descop\r, la
Târg, o Istorie a Braziliei, încadrabil\ ca dimensiuni [i
___________________
*) Î[i scria numele, Antonio (care, în Brazilia, poart\
accent circumflex [i, în Portugalia, accent ascu]it) f\r\
nici un semn grafic, argumentând, glume] ca întotdeauna,
c\ „atunci când s-a n\scut nu purtase accent”.

adresabilitate în seria respectiv\, neg\sind eu nici una
adecvat\ (erau în general fie întinse tratate de istorie, fie
manuale [colare), cu ajutorul lui Antonio Olinto am
„lansat comanda” unui editor din São Paulo, care a
fost interesat de proiectul de a publica o astfel de istorie,
de tradus [i difuzat apoi în mai multe limbi. A[a s-a
n\scut ideea ca istoricul Hernâni Donato s\ scrie o Scurt\
istoriie a Braziiliieii, care a ap\rut la São Paulo în 1996,
fiind permanent actualizat\ de autor pân\ la publicarea
traducerii române[ti, în 2000, tot la (fosta) Editur\
Univers. Surpriza cea mare a fost c\ Antonio Olinto l-a
convins pe editorul brazilian s\ m\ invite la São Paulo
pentru lansarea versiunii originale, ca „autoare moral\”
a ei, moment care a coincis [i cu Bienala C\r]ii din
Rio de Janeiro unde, tot datorit\ lui Antonio Olinto, am
cunoscut mai mul]i scriitori brazilieni, ba chiar [i... pe
Pre[edintele Republicii Federative a Braziliei, Fernando
Henrique Cardoso. Cu aceea[i ocazie am fost invitat\
s\ vorbesc, la Academia de Litere din Brazilia, despre
leg\turile literare dintre ]\rile noastre.
Dar cea mai însemnat\ manifestare a generozit\]ii
lui Antonio Olinto fa]\ de România a fost gestul pe care
îl voi aminti mai jos. Dup\ ce tr\ise, în ultimele decenii,
timp de câte [ase luni la Rio de Janeiro [i [ase luni la
Londra (unde îndeplinise, între 1968 [i 1973, func]ia de
ata[at cultural al Braziliei), înaintând în vârst\ [i
nemaiputând s\ reziste oboselii frecventelor c\l\torii
transatlantice cu avionul, Antonio Olinto [i so]ia sa Zora
au decis s\ renun]e la domiciliul lor londonez. Cum în
decursul anilor acumulaser\ acolo o consistent\ bibliotec\,
au hot\rât s\ nu o mai repatrieze în Brazilia, ci... s\
ne-o doneze nou\! Astfel a luat na[tere Biblioteca Antonio
Olinto de pe str. Aviator Beller, nr. 26 (ca filial\ a Bibliotecii
Metropolitane Bucure[ti) care, lucru ce ar trebui s\ fie
cunoscut de cât mai mul]i bucure[teni – nu numai de
locuitorii cartierului –, g\zduie[te câteva mii de volume
în limba portughez\, dar [i numeroase c\r]i în francez\
[i englez\, majoritatea unicate în ]ara noastr\.
Bun\tatea era dublat\, la so]ii Olinto, de o permanent\
bun\ dispozi]ie, lucru vizibil din prima clip\ când îi
întâlneai (de[i Zora era destul de suferind\), ei fiind uni]i
de ceea ce Antonio a numit cândva „amorosa cumplicidade”.
Într-adev\r, rareori se poate vedea un cuplu atât de sudat
ca Antonio Olinto [i Zora Seljan. Î[i dedicau reciproc
toate c\r]ile. La o aniversare a c\s\toriei lor, Zora
pronun]ase un discurs extrem de scurt: „Î]i mul]umesc,
Antonio Olinto, pentru c\ m-ai f\cut s\ râd timp de 40
de ani.” În finalul discursului de recep]ie la Academia
Brazilian\ de Litere, Antonio i-a dat replica: „Î]i mul]umesc,
Zora, pentru c\ m-ai f\cut s\ scriu timp de 42 de ani.”
A spus cândva Antonio Olinto: „Scrierea cuvintelor
este chemarea noastr\, este misterul nostru, ministerul
nostru, e singura noastr\ victorie asupra timpului”. Despre
Cuvânt are el o frumoas\ povestire (ap\rut\ în culegerea
Copiilul [i trenul, Rio de Janeiro, 2000), din care îmi
face pl\cere s\ redau un fragment:
„Str\b\tea un tunel de cuvinte, era unul dintre ele.
Avea con[tiin]a integrit\]ii sale verbale, se plasa în
locurile adecvate, locuia în orice dic]ionar consultat
pe moment, de fapt se sim]ea prezent în toate dic]ionarele
posibile, cu ubicuitatea natural\ a speciei sale. Adora s\
fie pronun]at [i scris, se integra între buzele cui îl folosea
vorbind, se a[ternea pe hârtia care îl adoptase cu ajutorul
ma[inii de scris, al tocului sau al creionului. Îl cople[ea
triste]ea când se socotea uitat [i trecuse prea mult timp
f\r\ s\ fi fost rostit sau înregistrat. Vedea alte cuvinte
în mi[care, aferate, asumându-[i diferse pozi]ii, primind
etichet\ri gramaticale neobi[nuite, intrând în multe proze
[i, culmea gloriei, f\când parte din poeme, fiind poezie.
Acesta era visul care îl însufle]ea. Vedea alte cuvinte
cum, vesele [i realizate, alergau în direc]ia unor versuri,
amestecându-se cu ele, asumându-[i riscul fiec\ruia
dintre ele, transformându-se în muzic\ [i acceptând
caden]e nea[teptate, s\l\[luind pentru totdeauna într-un

sonet sau într-un cântec de dragoste.(...)
Când un poet deschidea dic]ionarul, a[tepta s\ ajung\
la pagina lui, îl privea atunci ca [i când ar fi vrut s\-l
vr\jeasc\ – întrebase într-o zi cuvântul vraj\ cum s\-l
poat\ folosi, dar nu reu[ise înc\ s\ g\seasc\ drumul spre
ochii [i dib\cia unui f\c\tor de versuri. A încercat chiar
s\ se scrie singur, s\ se plaseze pe hârtie într-o orgolioas\
izolare, ca s\ atrag\ aten]ia, dar a trebuit s\ suporte
zeflemelele celorlalte cuvinte, paginile de dic]ionar în
care se afla pentru moment s-au agitat cu mi[c\ri comice,
ia te uit\, ce p\rere ave]i?, un cuvânt care vrea s\ se scrie
singur, nu mai lipse[te decât s\ vrea s\ se [i vorbeasc\,
de parc\ ar fi st\pânul lumii. Bietul de el a replicat c\,
de fapt, ele toate, cuvintele, sunt st\pânele lumii, v\zuse
[i auzise deja fraze afirmând exact asta, a[a încât cum
s\ nu se accepte aceast\ realitate?, cuvântul era începutul
[i sfâr[itul, era totul, [tia de existen]a cuvintelor în alte
limbi, erau surorile sale str\ine, într-o zi a fost
informat c\ ap\rea [i în dic]ionare de afar\, ca echivalentul
unui cuvânt din alt\ limb\, el [i tovar\[ele sale erau de
fapt cuvinte ale limbii portugheze, dar [tia [i c\, în
str\funduri, în str\fundurile cui?, se întreba uneori, orice
cuvânt, indiferent de sunetul pe care l-ar avea într-o
limb\ sau alta, înseamn\ acela[i lucru, iese din interiorul
persoanei [i reintr\ în ea, într-un mister pe care
încerca s\-l în]eleag\, dar nu reu[ea, ce nu-i pl\cea erau
sinonimele, cuvântul nu are sinonime, î[i d\dea el cu
p\rerea, fiecare înseamn\ ceva [i nu altceva, pot s\ fie
fra]i sau veri, niciodat\ identici, existau disensiuni între
cuvinte despre care ar fi cuvântul prim, cel primar,
fa]\ de care altul s\ se prezinte drept sinonim, cuvântul
care visa s\ intre într-un poem încetase s\ se mai gândeasc\
la asta, atâtea lucruri se cereau f\cute, via]a dic]ionarelor
e atât de complex\, îi pl\cea s\ fie atent la cei care se
uitau la pagina sa, erau printre ei b\trâni cu fa]a grav\,
al]ii erau surâz\tori, copiii nu în]elegeau întotdeauna
cuvintele nici dup\ ce citeau explica]iile din dic]ionar,
se încruntau, î[i notau, sau nu, sensurile, într-o sear\
cuvântul se sim]ise umilit [i ofensat când un copil, de
câteva luni, rupsese pagina pe care figura [i o aruncase
pe fereastr\, afar\ ploua, a fost luat\ de [uvoi [i a
c\zut într-un canal, în chiar ora aceea a p\r\sit pagina
[i s-a fixat în alt dic]ionar, a fost prezent la discu]ii
îndeob[te lungi despre importan]a fiec\rui cuvânt,
substantivele se credeau mai valoroase decât adjectivele,
spuneau noi însemn\m ceva, voi sunte]i doar ornamente,
adjectivele replicau suntem mult mai des chemate s\
exist\m decât voi, vede]i cum în poezie adjectivele
precump\nesc asupra substantivelor, acestea îi d\deau
înainte, depinde de poem, substantivul st\ la baza poeziilor
[i romanelor, pân\ ce enormul contingent al verbelor
a intrat în dezbatere, zgomotos, afirmând c\ ac]iunea
este totul [i c\ doar verbul agit\ frazele. El îns\ nu lua
parte la discu]ii pentru c\ erau ambele, substantiv [i
adjectiv, lucru demonstrabil cu orice dic]ionar (...)”.
Acum cuvântul pe care l-ai îndr\git nu-]i mai este
de folos, Antonio Olinto, acolo unde ai plecat s\ te
reîntâlne[ti cu Zora, ni l-ai l\sat nou\ pe c\r]ile tale
frumoase [i ne-ai mai l\sat amintirea bun\t\]ii [i generozit\]ii
tale, amintirea zâmbetului t\u. Adeus, amigo...

Micaela GHI}ESCU

m
Netherland
z Ap\rut `n urm\ cu un an `n SUA, romanul
Netherland de Joseph O’Neill s-a bucurat de sufragiile
criticilor [i a fost recompensat cu PEN/Faulkner Award
2009. Prestigioasa „The New York Times Review
of Books” a pus fotografia romancierului pe copert\
[i a decretat c\ Netherland e cea mai bun\ oper\ de
fic]iune despre via]a la New York [i Londra de dup\
atentatele din 11 septembrie. Cartea a beneficiat
`ns\ [i de o publicitate excep]ional\, care i-a crescut
uria[ v`nz\rile [i despre care am mai scris `n aceste
pagini. La pu]in timp dup\ alegerea sa, `ntrebat de
BBC ce `i place s\ citeasc\, Barack Obama a
r\spuns c\ tocmai cite[te Netherland, care i se pare
„excelent.” ~n acest fel a auzit lumea larg\ de
Joseph O’Neill, care mai publicase trei romane [i mai
multe eseuri, f\r\ s\ devin\ cunoscut `n afara lumii
literare [i a grupului restr`ns de mari cititori. N\scut
`n 1964 `n Irlanda, scriitorul a crescut `n Olanda, a
studiat Dreptul la Cambridge [i este acum avocat la
New York. ~nsurat cu editoarea Sally Singer (care i-a
refuzat manuscrisul primului s\u roman, pe c`nd
conducea Editura Farrar, Straus and Giroux), are
trei copii [i, cu o bun\ organizare a timpului, reu[e[te
s\-[i `mpace obliga]iile profesiei de baz\, cele familiale
[i pasiunea pentru scris. Ca romancier, a ales un subiect
greu [i sensibil, c\ci atentatele din 11 septembrie au
devenit un soi de mit literar modern, tratat de John
Updike (Teroristul), Nick McDonnell (Al treilea frate),
Martin Amis (Ultimele zile ale lui Muhammad Atta);
traumatismul new-yorkezilor dup\ data fatidic\ [i
modul cum a schimbat catastrofa imaginarul american
apar [i `n Extrem de tare [i incredibil de aproape de
Jonathan Safran Foer, `n Omul care cade de Don
DeLillo sau `n Via]a frumoas\ de Jay McInerney –
`ntre al]ii. Ce-l distinge pe Joseph O’Neill de to]i ace[ti
buni romancieri? Pe el `l intereseaz\ o perspectiv\
mai larg\, atmosfera anilor ce au urmat, modul `n care
americanii [i-au v\zut certitudinile d\r`mate [i `ntoarcerea
masiv\ a chestiunilor politice `n via]a lor. De fapt e
vorba despre drumul moral care a dus la victoria `n
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O m\rturie
care ar fi putut `mpiedica shoah-u
ul

alegeri a lui Obama `n 2008. Eroul romanului, Hans
Van den Brock, e un analist financiar de origine olandez\
care tr\ie[te cu so]ia [i fiul `ntr-un bloc din cartierul
Turnurilor Gemene. For]a]i s\-[i p\r\seasc\ locuin]a
dup\ 11 septembrie, se instaleaz\ temporar la un hotel
[i pentru ei `ncep problemele: so]ia se decide s\ plece
cu b\iatul `n ]ara ei natal\, Anglia, departe de America
periculoas\ a lui Bush, l\s`ndu-l pe Hans singur la
New York. Deprimat acesta `[i g\se[te alinarea pe
terenurile de cricket, unde descoper\ o fa]\ ascuns\,
excentric\, interlop\, colorat\, a ora[ului. Se `mprietene[te
cu Chuck Ramkissoon, un simpatic self made man
originar din Trinidad, care `ntre dou\ afaceri necurate
viseaz\ s\ creeze „New York Cricket Club” [i s\ redea
sportului s\u favorit un loc de frunte `n SUA. Ambian]a
anilor Bush, cl\tinarea mentalit\]ii americane,
dezorientarea politico-etic\ se oglindesc `n modul
cum tr\ie[te [i g`nde[te Hans. Dens, construit inteligent
prin asocia]ii de idei [i suspans, pigmentat cu umor,
Netherland e un roman despre anii 2000 `n SUA [i,
`n general, despre lumea de azi.

Bardul preferat al cubanezilor

Los Angeles – un portret din f\r`me

z La 11 septembrie 2009, a murit
prietenul meu Sarane Alexandrian, `n
Ivry-sur-Seine, unde a fost internat `n
spital. „Le Grand Cri-chant” (Marele
strig\t-cântec), cum a fost poreclit de
Victor Brauner, s-a al\turat so]iei sale,
pictori]a Madeleine Novarina, `n
eternitate. L-am cunoscut la Bucure[ti,
la o conferin]\ despre Suprarealism
`n mai 2001; el a venit la „L\pt\ria
Enache”, unde recitam poemele lui Tzara [i am devenit
„surr-camarazi de arme”, corespond`nd [i colabor`nd pe
teme privind protejarea suprarealismului român [i francez.
Poet [i critic de art\, Sarane Alexandrian s-a n\scut
`n Bagdad, unde tat\l s\u a fost stomatologul Regelui
Faisal. ~n timpul adolescen]ei, a studiat `n Fran]a [i a
participat la Rezisten]\. ~n acela[i timp, Raoul Hausmann
`l ini]iaz\ `n dadaism. Dup\ dou\zeci de ani la Paris, el
devine „bra]ul drept” al lui André Breton (ultimul secretar),
[i al doilea cel mai mare „teoretician al suprarealismului”.
Fondator al revistei „Neon”, `n 1948, [i purt\torul de
cuvânt al „Grupului H” `n jurul lui Victor Brauner, Alexandrian
devine lider al tinerilor suprareali[ti. El a fost, de asemenea,
prieten cu Gherasim Luca [i a organizat un eveniment special
la Centrul „Georges Pompidou“, dup\ sinuciderea lui Luca.
Romancier, eseist, istoric de art\, jurnalist („The Eye”,
„Express”) [i, `n 1995, fondator al revistei „Necunoscut
Superior”, Sarane Alexandrian a publicat numeroase c\r]i
teoretice [i c\r]i de art\ suprarealist\: Arta Suprarealist\
(Praeger, 1970), Suprarealism [i Vise (Gallimard, 1974),
Istoria filosofiei oculte (Seghers, 1983), Istoria literaturii
erotice (Seghers, 1989), printre alte 40 de volume, `ntre
care: André Breton `n propriile sale cuvinte, 1971; Hans
Bellmer, 1971; Eliberatori de dragoste, 1977; Marx Ernst,
1986; Teren Fericit de Vise, cu optsprezece desene de
Jacques Herold (Galileea, 1980), care este capodopera lui,
[i unul din vârfurile cele mai `nalte `n proza suprarealist\.
Ultima sa carte a fost Pictori suprareali[ti (Anna
Graham, New York-Paris, 2009). F\r\ `ndoial\, el este
ultimul filozof al suprarealismului [i, probabil, ultimul
suprarealist din cercul lui Breton. Memoria lui va tr\i pentru
totdeauna `n istoria artei. Odihne[te-te `n pace, drag\
prietene!

Valery Oi[teanu
Pagin\ realizat\ de Adriana BITTEL
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z James Frey (n. 1969) a f\cut studii de art\ la Chicago [i a lucrat ca scenarist, regizor [i produc\tor la
Los Angeles, `nainte de a deveni consumator [i dealer de droguri. ~n 2000 [i-a ipotecat casa pentru a-[i
scrie romanul autobiografic O mie de f\r`me, ap\rut `n 2003, [i care a provocat un mare scandal, f\c`ndu-l
deodat\ celebru. Cartea (tradus\ [i la noi `n 2007, la Editura Humanitas, `n colec]ia „Raftul Denisei”) era
declarat povestirea exact\ a cobor`rii autorului `n infernul dependen]ei de alcool [i droguri [i a
tratamentului de dezintoxicare, dar un jurnalist de investiga]ie
l-a acuzat pe Frey de denaturarea faptelor [i de influen]are
negativ\ a cititorilor. Chiar pus la st`lpul infamiei, James
Frey a continuat s\ scrie. Al doilea roman al s\u, Prietenul
meu Leonard, din 2004, a fost un best-seller, de[i a divizat
critica prin radicalitatea lui. Spre deosebire de primele
dou\, cel de-al treilea, L. A. Story p\r\se[te filonul
autobiografic pentru a face portretul unui ora[, prin oamenii
lui, amestec`nd date reale [i inventate. Pentru a nu-[i r\t\ci
cititorii `n timp [i spa]iu, romancierul urm\re[te patru piste
epice: tribula]iile unui vagabond cu suflet curat, destinul
unui cuplu t`n\r venit la L.A. din America profund\,
amorurile unei stele de cinema [i peripe]iile unei tinere
supradotate. Gra]ie efectelor de ecou, aceste povestiri
contureaz\ portretul ora[ului [i al comunit\]ilor lui.

Sarane Alexandrian (1927-22009)

România literar\

z De[i critica literar\ `i repro[eaz\ sentimentalismul exacerbat, José Angel Buesa continu\ s\ fac\ parte
din grupul foarte restrâns de poe]i ale c\ror volume s`nt best-sellers. „Ap\rut\ `n 1943, când pu]inele volume
de versuri ap\rute `n Cuba se vindeau `n maximum 100 de exemplare, culegerea lui de poeme Oasis l-a consacrat
pe José Angel Buesa ca bardul preferat al [oferilor de taxi, menajerelor [i meseria[ilor“ – scrie Gustavo
Pérez Firmat `n revista „Encuentro“. Cu dou\ milioane de exemplare v`ndute `n edi]ii succesive, „singura carte
de poezie latino-american\ care `i face concuren]\ la popularitate este 20 de poeme de dragoste [i un cântec
disperat de Pablo Neruda“ – adaug\ criticul. Poemele lui José Angel Buesa din Oasis au fost puse [i pe
muzic\ [i mul]i cubanezi le [tiu pe dinafar\.

z Dou\ c\r]i sunt consacrate anul acesta unui personaj
pu]in cunoscut ale c\rui `ncerc\ri de a deschide ochii alia]ilor
asupra lag\relor naziste n-au fost ascultate. E vorba de
polonezul Jan Karski, arestat mai `ntâi de ru[i, dup\ invadarea
Poloniei `n 1939, [i internat `ntr-un lag\r din Ucraina.
Reu[e[te s\ evadeze, dar cade `n mâinile nem]ilor, Gestapoul
`l interogheaz\ [i tortureaz\. Evadeaz\ `nc\ o dat\, cu
ajutorul unei b\rci, ascuns `ntr-un butoi. Doi demnitari
evrei `l conduc clandestin pe catolicul Karski `n ghettoul
var[ovian, unde descoper\ oroarea: cadavre azvârlite `n
strad\, copii `ngrozi]i de moarte. ~[i continu\ riscantele
explor\ri p\trunzând `ntr-un lag\r de concentrare de lâng\
Belzec, de unde plecau trenurile mor]ii. Obsedat de ce a
v\zut cu ochii lui, `ncearc\ s\-i informeze pe alia]i. Izbute[te
s\ ajung\ la Londra. ~i `ntâlne[te pe Wells [i pe Kastler, ca
[i pe ministrul Antony Eden. Apoi, la Washington, e primit
de pre[edintele Roosevelt. Nimeni nu-l crede pe cuvânt.
Sau, poate, planurile militare ale alia]ilor, dup\ cum sus]ine
autorul unui articol din revista francez\ „L’Express”,
trec `naintea preocup\rii de soarta milioanelor de evrei
condamna]i s\ piar\ la Auschwitz [i `n alte lag\re hitleriste.
Când Karski va fi, `n fine, crezut, va fi prea târziu.
Istoria `i d\ dreptate. Dar nu mai poate face nimic pentru
aceia pe care m\rturiile lui Karski i-ar fi putut salva.
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POEMUL {I SCRISOAREA

entru copilul sensibil care a]i fost, recupera]i
în amintire un ciorchine de liliac violet, îl
pune]i într-o vaz\ [i r\mâne]i meditând la
efectul aromelor care se p\streaz\ în înc\pere
[i care mi[c\ delicat puterea cuvintelor spre
zbor, spre încredere, poate spre un Dumnezeu
ce îndreapt\ lucrurile [i sentimentele ies din matc\ pentru
totdeauna.
Poetul de ast\zi î[i reg\se[te sufletul undeva întrun col] umbros unde în numele odihnei [i al visului se
întâmpl\ miracole. Recupera]i [i o magnolie c\rnoas\,
de dragul altui anotimp, matern, poetic, fraged [i totu[i
atât de pu]in consolator. Lâng\ floarea alb-sângerie cade
umbra cald\ a unui zid. Vecin\tatea bisericii d\ un sens
aparte ]esutului vegetal ca de cear\ [i celui mineral
durabil [i rezonând cu componentele sufletului tinzând
spre des\vâr[ire: „Spre umbra cald\/ a bisericii de piatr\,/
Florile c\rnoase de magnolie/ Alb-sângerii,/ R\mase,/
Sub bolta care,/ Palid\ [i-nalt\,/ Tace,/ Î[i scutur\ petalele
uria[e,/ [i cerul,/ [i magnolia,/ Alb-sângerii,/ În\l]ânduse,/ Treapt\ cu treapt\./ Spre umbra cald\/ A bisericii
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Obliga]ii

ULTE în]elesuri i s-or fi dat toamnei bacoviene,
[i multe pricini i s-au c\utat triste]ilor ei.
L\sînd, îns\, deoparte, ap\sarea, pe care
to]i o sim]im, a obliga]iilor. „E toamn\...
mi-au dat de scris...” – a[a se termin\ o
poezie cu un titlu ciudat pentru Bacovia,
Bel[ug. De pe la sfîr[itul volumului de
Poesii ap\rut în 1934 la Funda]ia pentru Literatur\ [i
Art\ „Regele Carol II”, cu o prefa]\ de A. Maniu [i un
portret inedit al autorului de Anestin.
Cu ceva aten]ie, g\se[ti, printre rîndurile arhicunoscute,
acest fior atît de prozaic, furnic\tura func]ionarului care
trebuie s\ se întoarc\ la antrepriza unde-[i cî[tig\ pîinea.
De pild\, în Plumb de toamn\: „De-acum pe c\r]i voi
adormi uitat,/ Pierdut într-o provincie pustie.” E o oboseal\
a repeti]iei [i a normei, îngem\nat\ cu teama de sfîr[eal\,
de istovire, aceea pe care o aveau [i romanticii, dispre]uitorii
neputincio[i ai scrisului de meserie: „[i jalea de-a nu mai
putea face un vers...”. Tot ce mai urmeaz\ e înst\pînirea
mecanicii, a unui fel inuman de a fi, pe care toat\ atmosfera
poeziilor îl cheam\, de fapt îl atest\. Roti]e învîrtinduse în gol, dintr-un mecanism deraiat. Amploaiatul,
care la romantici e nesemnificativ – poetul-func]ionar
e o trist\ figur\, la Caragiale ridicol (un „\la”), ajunge
la Bacovia absurd [i însp\imînt\tor. Toamna e anotimpul
lor, al celor care-[i iau servieta [i pornesc, furnicar, pe
str\zile ora[ului. A[a încît romanul realist pe care nu lam avut, al micilor am\rî]i de duzin\, ducîndu-[i existen]a
între ziduri cenu[ii de cancelarie, la burse, în oficii [i
cabinete, se condenseaz\ înfiorat-patetic în cîteva versuri
care anun]\ întoarcerea la lucru cu scutur\ri de sfîr[it
de lume. „[i, dac\ munca trosne[te din bra]e, din
piatr\, din fer” (Note de toamn\) nu o face decît spre
a-l nelini[ti pe cel care vrea s\ ]in\ de alt rost, mai
lene[, mai singuratic, mai deosebit. Uniformitatea de
furnal e cea care zguduie acest anotimp în care poe]ii
au „bra]ele învinse”. Sub pustiul pe care ]i-l închipui,
pustiu de lume f\r\ rost, e fream\tul acestor ma[ini
ocupate, duduirea unei clase de str\ini alinia]i. Care nu
mai discut\ nici m\car nimicurile f\r\ miez din ber\riile
lui Caragiale, ci au deprins, pîn\ la excelen]\, [tiin]a dea fi singuri. De-a tr\i singur\tatea obliga]iilor, pe care
fiecare [i le duce cum poate: „Te pierzi în golul singur\t\]ii,/

de piatr\” (Des\vâr[ire). Transcriu cu aceea[i pl\cere
înc\ un poem din totalul de [apte trimise recent la redac]ie.
Intitulat\ Metamorfoz\ , conving\toare, plin\ de o
substan]\ vie, ca pe vremuri, când poe]ii nu-[i sacrificaser\
sufletul pentru tr\iri nebune[ti, bolnave: „Mi-am înecat
gândurile în balta de la marginea drumului,/ [i apa tot
nemi[cat\ a r\mas,/ Mâlul netulburat,/ Când gândurile
mele au c\zut,/ Unul câte unul,/ În adânc.// În apa st\tut\
[i grea/ Au în]epenit ca r\d\cinile [i frunzele late de
b\l\rie./ Stau spânzurate ca firele de iarb\,/ Scufundate
în t\cerea vie/ A b\l]ii.// Împreun\ par vechi de când
drumul, de când apa, de când p\mântul,/ Balta mâloas\
în ale c\rei spume/ Au crescut toate, [i rele [i bune,/
[i în care gândurile mele se vor face mormoloci, apoi
broa[te,/ [i vor ie[i s\ or\c\ie la mal,/ Spre o nou\ lume”
(Metamorfoz\).
Remarcabil [i ultimul vers al miniaturii intitulate
Melancolie: „Cu degetele tremurânde/ [terg iarna de
prin poezie,/ Împr\[tii ploile [i reci [i ude,/ [i las albastrul
veseliei crude/ Cu ton de gri r\zle] – melancolie”.
... Oare de când scrie]i dac\ mostrele din acest Postrestant vin din r\m\[i]ele lui 2009, dar [i de prin
2005, ori [i mai de demult?
Ce vârst\ ave]i? A]i mai fost publicat? Ce v\
place s\ citi]i? P\stra]i un contact fructuos, un dialog
firesc cu ale naturii vii. M\rturisi]i de mult bucuria de
a produce frumuse]e [i de a pretinde s\ fi]i cercetat în
mod fericit, complex, cu sufletul înc\rcat de daruri,
de cuvinte: „Întins în iarb\/ În bezna ochilor închi[i/
[i în t\cerea urechilor acoperite cu mâna,/ Aud [i v\d,
prin p\mânt,/ Prin pielea oarb\/ [i prin trupul surd.//
C\ldura îmi arat\ soarele/ [i z\resc norii prin r\coare,/
Prin vânt privesc culorile,/ Galbenul mângâietor,/ Verdele
O, suflet al meu, de lume fugar,/
E ora când Petru plânge amar/
Ascult\... e ora la[it\]ii...” (Nocturn\).
Întins\ peste anotimpul în care
fiecare î[i vede de treab\.
În care ora[ul, o [tim bine, d\
pe dinafar\ de daraveri, redevine
aglomerat [i mizer: „[i trec cotiugare/
Cu saci de f\in\/ [i plou\ mai
tare/ Pe crâ[me murdare/ Pe-un
târg s\r\cit.” (Proz\). Prin el,
în mantale sub]irele, fojg\ie
func]ionarii. Aducînd nestatornicie,
d\ri, complica]ii. De care toat\
lumea se fere[te, [i nimeni nu scap\. Toamna lui Bacovia
e consemnarea acestei fatalit\]i.
{i mai e ceva. Un mecanism de protec]ie, pe care
modernismul dintîi l-a conceput, iar cel de-al doilea
(vede]i-l, oricît ar p\rea de paradoxal\ compara]ia, pe
Moromete amînînd „fonciirea”) l-a dus la perfec]iune.
Poetul, de bun\ seam\, nu-i poate ceda acestei logici a
orei de munc\. La Baudelaire, „naiv [i sobru om de
munci” e destinatarul cel mai improbabil al unei c\r]i de
versuri iconoclaste. A[a încît, fa]\ de aceast\ specie,
pe care toamnele reci [i jilave o nutresc, starea poetic\
nu poate fi decît de ap\sat\ mizantropie. De aici,
depersonalizarea, epurarea de siluete omene[ti, substan]a
omenescului refugiindu-se în extreme: nebuni, Ofelii
care cînt\ la clavir, alcoolici, estropia]i. Locurile lor sînt
[i ele marginale: cimitire, crî[me de duzin\, parcuri cu
voca]ie funerar\. Iar locul în lumea oamenilor circulînd
„cu treab\”, ca [i inexistent. Iat\, într-un tablou cvasiromantic, imaginea poetului sec\tuit [i inutil, pe care
obliga]iile îl cople[esc, iar puterile îl las\: „ – Po]i s\ te
culci, e ora [i noaptea ’ntârziat\,/ Vei scrie, alt\ dat\,
orice, [i tot nimic,/ O umbr\ e[ti acuma, [i pot s\ te ridic,/
L\sând odaia goal\ [i lampa afumat\...” (Umbra). O
moarte ca atîtea, de care sînt pline str\zile toamnei, al
c\rei miros adie în c\l\toare frunzele ei. Asumat\ ca o
obliga]ie, cea de pe urm\. Lipsit\ de regrete, fiindc\
trecut\ la îndreptarul cu lucruri de f\cut.
{i-atunci, cum s\ nu protestezi prin triste]e, prin
bruftuluieli mocnite, printr-o indispozi]ie f\r\ leac,
fa]\ de anotimpul nivelator, în care gînduri, sim]\minte,
emo]ii mai tari sau mai moi pier neplînse, în fa]a imperativului
obliga]iei? E îndatorirea, meserie f\r\ foaie de pontaj,
a poetului. S\ dea, sensibil, fragil, înapoi, cînd to]i, robu[ti,
î[i duc datoria înainte.

Simona VASILACHE

aspru,/ Albastrul tare.// Aud [i p\s\ri [i furnici,/ M\
gâdil\ prin iarb\ ciripitul lor./ Ascult cu luare-aminte/
Greieri mici,/ Care m\-mbie s\ adorm.// Gust aerul prin
fiecare por,/ [i foamea mea de lun\ la amiaz\,/
Mirosul soarelui tr\deaz\,/ Lumina/ Pe care o absorb
prin p\r.// Ce mai pot ochii s\-mi arate?/ Ce pot urechile
s\-mi spun\?/ Când întins,/ Sunt timpan [i sunt ochi,/
Pentru p\mântul orb de soare,/ Surd de lun\”.
Fie, cu voia dumneavoastr\, ca aceste sensibile
transcrieri în pagina noastr\ de Post-restant un debut
liric plin de promisiuni semnat Vlad Petre Gl\veanu,
pe care s\-l înmul]im cât de curând cu alte piese bine
alese din produc]ia anilor 2004-2009.
{i ni[te date despre poet, dac\ se poate.
Mul]umim.
În încheiere, câteva versuri interesante semnate de
Pavel Gherasim, la fel de zgârcit cu datele lui personale
c\tre cititori, de parc\ acestea n-ar avea nici o însemn\tate.
„Eu [tiu c\ tu întrebi orbec\ind printre lumini/ De ce
clipele se-mpart nedrept la fiecare/ [i cum se face c\
din Carul Mare/ Secunda mic\ a c\zut în m\r\cini...//
Mai [tim c\ nop]ile de toamn\ aurii/ Rena[ti secundelensurite-n tâmpl\/ Cu jocuri de copii [i cu pove[ti, cu
poezii/ [i le duci în lumea-n care secunda nu se-ntâmpl\”
([tiu). „E[ti mai albit p\rinte [i parc\ mai b\trân,/ Te
v\d urcând un drum c\runt de iarn\/ Sub cerul
c\run]it ningând, cernind m\runt,/ Ce-a[terne peste tine
o umbr\ secular\./ Te-apas\ timpul pe umeri, iar tu te
încovoi,/ [i-]i este tot mai greu urcu[ul,/ Tot mai
greu./ Dar st\rui în credin]\ c\-ntineri-vei iar\,/ În taina
nep\truns\,/ În cer,/ În Dumnezeu”... (Monahul). (Pavel
Gherasim). 

Calendar
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]\
9.09.1960 - a murit Grigore Bugarin (n. 1909)
9.09.1999 - a murit Romulus Vulc\nescu (n. 1912)
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)
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 Mihail 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)
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)
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)
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spun Partidului individ? Unde mai pui: s-ar
fi ajuns la abera]ia c\ Partidul poate s\
dispar\, asemenea unui am\rât de om!
Constat c\ deocamdat\ disting greu ce
e cenzurabil de motive presupuse, cum ar
fi acela c\ mie însumi nu mi-a mai pl\cut
[i am scos. S\ spun cumva c\ [i Biju [i Isac,
pictori bine reprezenta]i în cas\, ca în mai
toate locuin]ele func]ionarilor de un anumit
nivel, erau indezirabili? Ace[tia de ce au
fost sco[i? M\ încearc\ o b\nuial\: s\-i fi
extras eu personal, din snobism? Nu erau
ei chiar ni[te Luchieni. Nu ]ine. Mai întâi,
Biju nu era, totu[i!, Isac [i nici nu se
g\sea pe to]i pere]ii Timi[orii (îl descoperise
tata într-o expozi]ie cu vânzare, la Bucure[ti).
Num\rul doi, cum spune primul ministru
actual: nu m-am ferit, în descrierea casei,
de prostul gust. De exemplu, kitschul din
antreu. Îl caut în carte, ca s\ probez, [i ce
s\ vezi: nu-i! S-a scos [i acesta: Pe acela[i
perete sunt câinii picta]i de tu[a Nu]i [i o
fereastr\ dubl\, cu z\brele. Sprijinit de
peretele opus, un dulap alb, din componen]a
fostei camere „albe”, camera noastr\ de
copii. În sertarul de jos, pantofi uza]i, b\rb\te[ti
[i femeie[ti, manuale de limba francez\. Pe
dulap, geamantane vechi. Pe jos, un covor
lung de sfoar\, verde pal. De tavan atârn\
un lampion cu sticle galbene [i ro[ii. Galbene
[i ro[ii e suspect dar, la drept vorbind, nu
[tiu unde ar fi kitschul aici. În c\]eii
picta]i de tu[a Nu]i? Dimpotriv\, erau
dr\g\la[i. În sfâr[it... Cât despre „lampion”,
nu-l v\zusem, leit, [i în Madama Butterfly,
oper\ devenit\ ulterior, în socialism, Cio
Cio San? O las încurcat\. Mai bine dau
un exemplu de gândire corect\ la Mugur.
În carte, subcapitolul se încheie cu propozi]ia:
La u[a antreului a descoperit mama dou\
]ig\nci. În dactilogram\: care voiau s\ fure.
„Care voiau s\ fure” a disp\rut. Sau poate
îmi va fi spus omul: de unde [tia mama ta
ce voiau? Mai ales c\, dac\ e vorba de gândire
corect\, nici cuvântul ]ig\nci n-ar fi avut ce
c\uta.
Devin suspicios. Am vrut s\ fac pe grozavul?
C\ nu citeam orice? Fapt este: romanele
lui Teodoreanu (Bal mascat, Cr\ciunul de la
Silivestri, Fundacul Varlaamului, Tudor
Ceaur Alcaz, Pr\vale baba, Loreley, Arca
lui Noe, Hai diridam, ba [i, dac\ nu m\ în[el,
c\ de c\utat în carte nu mai caut, La Medeleni,
onorabil, [i În c asa b unicilor, la care,
zice-se ce se va zice, am [i l\crimat) de ce
le-am scos? Ca s\ fac loc pentru Dostoievski
[i Kant? Totu[i, nu-i asta. Drume[ (Elevul
Dima dintr-aa [aptea, Invita]ie la vals) [i
Dessila (Bucure[ti, ora[ul pr\bu[irilor) sunt
prezen]i. Lipse[te Neagu R\dulescu,
caricaturistul, cu o carte pe care a[ vrea so mai am – mi-a luat-o Ion, ca pe atâtea,
la ce i-or fi trebuit?, c\ loc în cas\ nu mai
avea [i, nu mult dup\ aceea, s-a [i mutat,
ca s\ fie lâng\ Dana, la Paris –, o carte despre
scriitorii din via]a literar\ de atunci. Din
„interbelic”, cum ar veni.
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UDEC|TORUL a ignorat zvonul care se întinsese în ora[, c\
primarul î[i luase zilele. În aparen]\, e o sinucidere! i-a spus ap\sat
secretarului prim\riei, care o ]inea pe-a lui. Revolverul din mîna
lui Mitic\, [i gaura din tîmpla lui pledau pentru o asemenea
interpretare. {eful de post, care mai avusese de-a face cu dou\
sinucideri cu pistolul, îi ]inea isonul con]opistului de la
prim\rie. În cabinet mirosea a alcool, ceea ce-i amintea de ambele
asemenea sinucideri la care fusese chemat. În paharul de pe biroul
lui dom Mitic\ mai erau dou\ degete de coniac, a remarcat Pomenea, în
sprijinul p\rerii sale. Poate c\ a[a era, a acceptat judec\torul, dar sinuciga[ii
care [tiu carte las\, de obicei un bilet de adio. De ce [i-ar fi tras primarul un
glonte în cap f\r\ s\-i lase cel pu]in so]iei sale cîteva rînduri? Ne putem întreba
îns\ de ce Mitic\ nu l\sase ca primar o explica]ie dac\ luase decizia s\ se
omoare!? Aici Pomenea era de acord cu judec\torul, dar din cîte mai auzise
printre poli]i[tii din Constan]a niciodat\ nu po]i [ti ce e în capul \stora care[i fac ca pi]igoii. Unul scrie, altul crede c\ a spus totul dac\ s-a omorît.
Judec\torului nu-i venea s\ se apropie din nou de Mitic\, dup\ ce o f\cuse
cînd intrase în cabinetul lui. T\blia biroului era plin\ de sînge, iar semnele
mor[ii începuser\ s\ apar\ pe fa]a lui. Avusese grij\ s\-i închid\ ochii, ca s\
nu-l urm\reasc\ în somn privirea cu care murise primarul. Dar, dac\ teoria
lui era corect\, domnule Pomenea, primarul se jucase cu revolverul, nu [i-l
pusese la tîmpl\ cu inten]ia de a se sinucide. S\ ne gîndim pu]in. Are un pahar
de coniac din care a b\ut, dar pe care nu-l gole[te înainte de a-[i zbura creierii.
Nu las\ nici o explica]ie [i cînd apas\ pe tr\gaci ca s\ adoarm\ odat\ pentru
totdeauna st\ cu ochii deschi[i. Acum, s\ ne punem în locul lui. Îl
cunoa[tem amîndoi pe Mitic\. Nu-[i l\sa paharul neb\ut cînd pleca din vizite
sau de la restaurant. De ce nu [i-ar fi golit Mitic\ tocmai acum ultimul pahar?
Pentru un om c\ruia îi pl\cea, în discu]ii, s\ aib\ ultimul cuvînt, ca primar,
nu ]i se pare de neconceput s\ nu aib\ acum un ultim cuvînt? {i am\nuntul
cel mai important. {i-a dus pistolul la tîmpl\. De ce r\mîne cu ochii deschi[i?
Nu cumva fiindc\ nu se a[tepta ca pistolul s\ aib\ un glonte pe ]eav\? Pomenea
care nu se îndoia niciodat\ de logica judec\torului, i-ar fi dat dreptate [i de
aceast\ dat\, dar i se p\rea c\ undeva, pe drumul acestei reconstituiri, judec\torul
se în[ela. Totu[i nu-]i pui la tîmpl\ un pistol înc\rcat! Dar dac\, domnule
Pomenea, doar te joci cu gîndul sinuciderii? Sco]i înc\rc\torul pistolului [i
în timp ce bei coniac de unul singur î]i tragi unul sau dou\ imaginare
gloan]e în cap? Pui înc\rc\torul înapoi în patul pistolului, dar în loc s\ bagi
pistolul în sertar, te duci s\-[i umpli din nou paharul din sticla care se afl\
în dul\pior. Te întorci la birou, mai iei o gur\ de coniac, pui din nou mîna
pe pistolul cu care te-ai jucat mai devreme [i, cu mintea în alt\ parte, î]i mai
tragi un glonte imaginar în tîmpl\.
Judec\torul [tia c\ nu-i a[a. Primise prin curier, cu o or\ mai devreme, o
scrisoare de la Mitic\. O citise, dar i se p\ruse o fanfaronad\ de be]iv cu
mustr\ri de con[tiin]\. A scris în raportul s\u c\ probabil fusese o
sinucidere din neglijen]\ [i i-a convins pe membrii consiliului prim\riei s\
declare doliu în ora[ în ziua cînd primarul avea s\ fie înmormîntat. Cî]iva
dintre membrii comitetului de urgen[\ al ora[ului erau de p\rere c\ Mitic\ nu
merita atîta aten]ie. Preotul nu voia s\-i fac\ slujb\, fiindc\ nu-i venea s\
cread\ c\ primarul î[i luase via]a din gre[eal\. Judec\torul i-a convins pe
membrii comitetului, dup\ vreo or\ de discu]ii, c\ într-un asemenea moment,
cînd lumea din ora[ nu mai [tia ce s\ fac\ de r\ul ru[ilor mai pu]in\ importan]\
aveau gre[elile lui Mitic\, decît moartea Primarului. Pe preot l-a convins
s\-i ]in\ slujba spunîndu-i c\ zvonul despre sinuciderea lui Mitic\ era opera
celor care încercau s\ rup\ vechea leg\tur\ dintre biseric\ [i prim\rie. I-a fost
îns\ cu neputin]\ s\ o fac\ s\-l cread\ pe Ioana, nevasta primarului. Dup\
p\rerea ei judec\torul, cu aerul c\-i face un bine lui Mitic\ [i ora[ului, î[i
b\tuse joc [i de sinuciderea so]ului ei [i de amintirea pe care locuitorii ora[ului
ar fi trebuit s\ i-o poarte. O fi fost el cum a fost, dar nu s-a sinucis din gre[eal\,
la be]ie, a[a cum se vorbea, chiar în spatele ei, în uria[ul cortegiu care-l
urma pe Mitic\ spre cimitirul din deal. 

E CE p\r\seam exegeza [i cu
ce temere explicam, în
dactilogram\, la pagina 272:
Pl\cerea [i obsesia scrisului
persist\ pentru c\ nu-mi scutur\
lenea constitutiv\, în timp ce cât
am fost critic m\ [tiam lene[
îns\ nu mai eram. De unde
posibilitatea, real\, [i ea grotesc\,
s\ fi fost mai consistente eseurile
decât ce scriu acum. Nu adâncesc, nu
construiesc, pun tu[\ lâng\ tu[\, în spiritul
pitoresc dar m\runt al majorit\]ii pictorilor
autohtoni. Va fi intervenit [i foarfeca
redactorului, s\ îndep\rteze acel ireveren]ios
„m\runt”, mai ales c\ nu la contemporani,
ci la pictorii no[tri clasici m\ refeream?
Posibil. Pentru restul confesiunii, explica]ia
renun]\rii la ea nu o am. Poate n-a p\rut
responsabil pentru un intelectual de tip nou
s\-[i proclame lenea [i, pe de alt\ parte,
dezinvoltura fa]\ de o specie literar\ atât de
respectabil\ [i de trebuincioas\, ca s\ vegheze
asupra bunului mers al lucrurilor, cum este
critica literar\. Nu fiindc\ a[a ar fi gândit
Mugur. Îndrum\torii lui din umbr\, sigur,
a[a gândeau.
Sunt apoi rânduri de un ridicol pe care
încercasem s\-l sanc]ionez prin semne de
exclamare. Poate nu mi s-a p\rut de ajuns.
Continuam s\ trec pe sub furcile caudine,
de data asta cu referire la trecut: În]elegeam
unele lucruri, m\ bucuram de altele, dar
le contaminam f\r\ strângere de inim\ cu
amuzamente facile. Nu umpleam vidul cu
o închipuire de plin (!). Impresionanta
„închipuire de plin” desemneaz\, s-a în]eles
(?), iluzia c\-]i umpli golul cu ceva spornic
scriind (mai ales despre c\r]i). Sau alta, [i
mai [i, despre o familie nep\truns\, nici
atunci nici acum, prin mine sau prin fete,
în zona elevat\ a spiritului [i a frumosului
decantat de contingent (!). Fraz\ cu atât mai
uimitoare cu cât verbul a decanta îmi evoc\
irezistibil o cant\, adic\ o b\n\]eneasc\
vadr\, o g\leat\, sau cum s\-i spun?
Ajung acum la fragmente nu evident
vinovate, dar care au intrat, poate, sub
inciden]a ideii lui Mugur c\ paza bun\
p\ze[te de primejdia rea. A suflatului în
iaurt, altfel spus. A salutarei lui circumspec]ii.
A[adar: [i cred, mai ales, c\ via]a nu are
sens decât din unghiul individului. Chiar
dac\, uneori, individul este un întreg popor.
Numai individul moare [i numai din perspectiva
mor]ii exist\ sens. Când ceva moare, pân\
[i o întreag\ civiliza]ie, este individ. Las\
c\ ast\zi a[ suprima eu însumi rândurile
astea, fiindc\ acum cred, chiar invers, c\
din perspectiva mor]ii nimic nu are sens.
Problema lui Mugur era alta. Oricum ai fi
luat-o, „perspectiva mor]ii” nu avea ce s\
caute într-o carte trimis\ la tipar. Afar\ de
asta, a atribui sensul unor entit\]i vagi, cum
ar fi civiliza]ia, fie [i poporul, era nesatisf\c\tor.
Partidul, sindicatele, organiza]iile de tineret,
de femei unde se aflau? Iar dac\ nu le-a[
fi trecut sub t\cere, cum ar fi fost s\-i
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a c t u a l i t a t e a
Referitor la I. D. Sîrbu
Se împlinesc 20 de ani de la moartea romancierului,
eseistului [i profesorului Ion Desideriu Sîrbu (n. 28 iunie
1919, în Petrila, jude]ul Hunedoara – m. 17 septembrie
1989, la Craiova). Cu acest prilej au fost editate Caietele
Colocviului Na]ional dedicat operei [i personalit\]ii sale.
Lucrarea, reunind conferin]ele [i comunicatele din 27
iunie a.c., a ap\rut sub egida Teatrului Na]ional „Marin
Sorescu” – al c\rui secretar literar Gary Sîrbu a fost –, a
Universit\]ii din Craiova [i a USR. Coordonatorii lucr\rii
sunt Nicolae Coande [i Ioan Lascu. Seria de manifest\ri
„Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 90 de ani de la
na[tere, 20 de ani de la moarte”, organizat\ de Na]ionalul
craiovean, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România, Facultatea de Litere a Universit\]ii
din Craiova [i Sindicatul Liber al Minei Livezeni-Petro[ani,
s-a desf\[urat în perioada 17-28 iunie a.c., la Craiova [i
Petro[ani, proiectul fiind finan]at de Consiliul Jude]ean
Dolj [i Loteria Român\.

Estrogenul, bat\-ll vina!
Cronicarul a citit revista clujean\ TRIBUNA (num\rul
din 16-30 septembrie 2009) seara tîrziu, aproape de miezul
nop]ii, [i a adormit avînd în minte cîteva din temele g\site
în paginile revistei. Toate interesante [i demne de a fi
supuse aten]iei generale. Dar mai întîi, în privin]a calit\]ii
textelor, Cronicarului i s-a confirmat o regul\ sacr\:
articolele bune ies repede din masa tern\, de parc\ o for]\
ascuns\ le-ar împinge în aten]ia cititorului. Acea for]\
se simte de la primul paragraf, iar cine începe bine o
recenzie o continu\ la fel, în vreme ce o cronic\ ce d\
s\ se sting\ de sl\biciune de la primele fraze va muri
mai mult ca sigur la urm\torul alineat. Articole remarcabile
sunt semnate de Oana Pughineanu (Creierul femeii împotriva
feminismului ), George Petrescu ( Iuliu Ha]ieganu:
1885-1959), Nicolae Turcan (Tradi]ia Bisericii. Fidelitate
[i în]elegere) [i Mircea Opri]\ (Mari semne pe cer). Dintre
ele, editorialul semnat de Oana Pughineanu se impune
aten]iei prin ton [i informa]ie. Cu tact, elegan]\ [i umor
descre]itor de frun]i, Oana Pughineanu comenteaz\ cartea
Creierul femeii de doctorul în neuro[tiin]e Louann
Brizendine. Concluzia c\r]ii este c\ estrogenul, unul

Primim

Carul `naintea boilor
Cele ce urmeaz\, sunt destinate inform\rii cititorilor
din afara sistemului de `nv\]\mânt; cei din sistem le
cunosc, [i, dup\ cum o dovedesc realit\]ile, sunt acceptate
ca absolut fire[ti.
~n afara examenului de definitivare `n `nv\]\mânt –
care este obligatoriu, examenele de grad nu sunt; cei care
le sus]in, o fac nu neap\rat pentru a-[i satisface nevoia
de reciclare [i exclusiv pentru majorarea salariului.
~nscrierea pentru sus]inerea gradului doi, care, a[a
cum am ar\tat este op]ional\, nu se poate face sub semnul
discre]iei; este necesar, cum se obi[nuie[te, un pogon
de acte, cele mai multe eliberate de [coala al c\rei slujba[
este candidatul. Apoi – preinspec]iile, urmate de inspec]ii
speciale, care dau emo]ii `ntregii [coli – firesc pentru când
prime[ti musafiri. ~nainte de aceasta, `ns\, `mpricinatul
ia leg\tura cu inspectorul de specialitate, care, dup\ ce[i consult\ `nc\rcata-i agend\, fixeaz\ momentul inspec]iei
cu aerul c\-]i face o mare favoare. Dac\ inspectorul nu

ochiul magic

din hormonii sexuali feminini, nu numai c\ este un veritabil
opiu pentru organismul femeii, dar [i principalul modelator
al psihicului acesteia. Cartea descrie etapele cronologice
în care creierul femeii este „puternic drogat“ cu
estrogen în scopuri altruiste [i programat pentru iubirea
seam\nului, de unde [i comportamentul elegant, sociabil
[i altruist al sexului frumos. Autoarea vorbe[te de succesivele
b\i cu estrogen care scald\ organismul femeii de-a lungul
vie]ii. Toate particularit\]ile sexului ]in de efectul sc\ld\rii
creierului în baia acestui mirabil hormon. Neurologic
nu exist\ modific\ri semnificative între creierul celor dou\
sexe, dar aceste modific\ri apar sub influen]a estrogenului.
E ca [i cum o structur\ cap\t\ o func]ie aparte sub efectul
unei substan]e, [i e îndeajuns ca substan]a s\ nu mai fie
secretat\ ca structura s\-[i modifice func]ia. Odat\ încheiat
efectul estrogenului, care deturneaz\ creierul [tiin]ific
spre cel sentimental, femeia între 50 [i 100 de ani (dup\
sevrajul numit menopauz\) cap\t\ optica nedrogat\ a
b\rba]ilor. Sunt multe femei care declar\ c\, dup\ menopauz\,
au început s\ vad\ lumea altfel. Remarca final\, plin\
de umor, a Oanei Pughineanu: „Nu pot s\ închei decît
remarcînd c\ în ciuda „inegalit\]ilor“ (devenite de-a lungul
istoriei „nedrept\]i“) înscrise natural în codul genetic [i
cel hormonal al celor dou\ sexe, r\mîne de admirat
capacitatea nemaipomenit\ a creierului de a-[i descoperi
propria lips\ de libertate.“
este posesor de ma[in\, inspectatul se face luntre-punte
pentru a-i pune la dispozi]ie transport privat, eventual un
taxi, atât la sosire cât [i la plecare. Altfel spus, inspectorul
te asist\ la ore `n trei rânduri, a câte trei ore. (~nainte de
’90, când mul]i profesori predau ca `nv\]\tori, erau adesea
inspecta]i la clase gimnaziale ale c\ror elevi le erau
total necunoscu]i – motiv de emo]ii `n plus, dac\ ne gândim
c\ reu[ita lec]iei depinde, `n bun\ m\sur\, de elevi).
Urmeaz\ discutarea lec]iilor, aprecierea [i notarea lor, o
cafelu]\, ceva de-ale gurii (`nainte de ’90 acesta era un
capitol mai dificil decât cel strict profesional c\ci
numai pe baz\ de pile procurai „materia prim\“ [i, `n
final, o mic\ „aten]ie“, dup\ obiceiul p\mântului. Totul
se `ncheie cu „pupat Pia]a Endependen]i“, c\ci niciun
preopinent nu este notat cu mai pu]in de nou\. Toate
acestea se `ntâmpl\ cam pe la jum\tatea anului [colar.
Urmeaz\ examenul propriu-zis, la care, dac\ ai ghinion,
po]i s\ „pici“; pân\ atunci sunt câteva luni bune, timp
`n care pot interveni situa]ii de for]\ major\, care s\ te
`mpiedice s\ te prezin]i la examen. Nu-i nimic, te prezin]i
`n sesiunea anului urm\tor. Da, dar pentru asta iei totul
de la-nceput: inspec]ie, trata]ie, plocon... Adic\ un candidat
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Euforia inteligen]ei române
~n suplimentul „BUCURE{TIUL CULTURAL” al
revistei „22” de s\pt\m`na trecut\, Al. Cistelecan sus]ine
[i argumenteaz\ cu o mul]ime de nume c\ „s`ntem `ntrun moment de rena[tere a criticii [i de rena[tere critic\
totodat\. Nu numai a speciei, ci [i a spiritului”. Este vorba,
fire[te, doar de mica noastr\ lume literar\ [i de un
num\r restr`ns de pasiona]i de lectur\ care se ghideaz\
dup\ cronici [i recenzii. Dup\ o perioad\ c`nd se credea
c\ vom r\m`ne f\r\ critici, golul temporar a fost umplut
de o nou\ genera]ie care „s-a apucat de critica literar\
exact când aceasta era mai pu]in atractiv\ [i mai deplin
anonim\. Nici c\ se putea peniten]\ mai potrivit\
pentru cine-[i dorea glorie sau notorietate. Dar dac\ s-a
apucat `n astfel de condi]ii, la baz\ trebuie s\ fi stat o
dragoste sincer\ de literatur\; dragoste adev\rat\,din
acelea care `ndur\ pân\ biruie. Cum se face c\ aceast\
dragoste a cuprins atâta lume [i (cam) deodat\ nu se poate
explica decât prin ceva epidemie neconstatat\. Dar cauza
eficient\ asta trebuie s\ fi fost. Dac\ nu de alta, m\car
pentru c\ ea poate explica [i faptul c\ tân\ra genera]ie
critic\ are multe nume de real\ aplica]ie, de inteligen]\ [i
competen]\. Judecat\ `n calitatea ei de «corp critic»,
genera]ia aceasta nu seam\n\ decât cu genera]ia critic\
a anilor ’60: acela[i tip de ecloziune, aceea[i «cantitate»
critic\ impresionant\ [i aceea[i calitate a actului critic”.
Pe l`ng\ tinerii „foiletoni[ti” cu voci distincte [i exprimare
(mai mult sau mai pu]in) limpede, s-au afirmat `n paginile
revistelor de cultur\ [i prin volume numero[i esei[ti (chiar
`n exces, crede Al. Cistelecan) care s-au specializat `n alte
domenii dec`t literatura: filosofie, teologie, sociologie,
politologie etc. „Cred c\, pe scurt, ei to]i arat\ starea de
euforie a inteligen]ei române. Eseul e `n vog\, esei[tii
`n form\”. Totu[i, optimismul lui Al. Cistelecan nu las\
loc de iluzii: ca [i melomanii, ca [i cinefilii, cititorii criticilor
literari [i ai esei[tilor s`nt un procent infim fa]\ de publicul
telenovelelor cu State [i Fl\c\rica [i al „divertismentelor”
dezolant de triviale. Starea de euforie a inteligen]ei române,
ofensiva spiritului critic etc. Se v\d doar `n rezerva]ia
noastr\, `n care ne citim unii pe al]ii.

Cronicar
la bac, dac\ „pic\“ o prob\, va sus]ine, `n proxima sesiune,
doar proba cu pricina, nu [i cele deja promovate. Un
student, dac\ repet\ un an de studii, nu va fi obligat s\
repete [i examenele promovate anterior. Un cadru didactic,
da, este nevoit s\ repete un examen practic, la care, cel
mai adesea, a ob]inut nota maxim\.
Personal (precizez c\ sunt absolut neutr\, `ntrucât,
din motive pe care le voi prezenta, poate, cu alt prilej,
nu mi-am asumat riscurile sus]inerii unui astfel de examen),
m\ deranjeaz\ mai ales faptul c\ [i aici se a[eaz\ „carul
`naintea boilor“; corect ar fi fost ca, `ntâi s\ se sus]in\
examenul la specialitate, adic\ cel la care exista pericolul
unui e[ec [i numai dup\ dep\[irea acestei dificult\]i, s\
urmeze acele inspec]ii speciale finalizate, f\r\ excep]ie,
cu „happy end“; `n felul acesta ai avea sentimentul c\
s\rb\tore[ti o reu[it\, nu c\ oferi un ciubuc pe care
inspectorii din toate orânduirile sociale au ]inut s\ [i-l
aigure, cu complicitatea tacit\ a liderilor sindicali care,
printre alte revendic\ri, n-au solicitat, dac\ nu schimbarea
ordinei examenelor, m\car acordarea unui spor de
confiden]ialitate.
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