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Contele [i Doamna 

CC
EVA mai mult de un deceniu, la mijlocul secolului XIX,
desparte unul dintre ultimele romane romantice, „Contele
de Monte-Cristo” al lui Alexandre Dumas, de cel dintâi
roman naturalist, „Madame Bovary” al lui Gustave Flaubert.

Între ele e distan]a dintre o poveste exotic\ [i senza]ional\,
scoas\ parc\ din „O mie [i una de nop]i”,[i un roman despre
mediocritatea sufleteasc\ a unor mici burghezi provinciali.
Marinarul de curs\ lung\ Edmond Dantès, devenit Contele
de Monte-Cristo, [i Emma Bovary, r\mas\ doamna Bovary, sunt
desp\r]i]i printr-o pr\pastie literar\. Nu exist\ sentiment mai
puternic decât dorin]a de r\zbunare a contelui pentru cei
paisprezece ani petrecu]i în temni]a de la Chateau d’If. Tot
a[a cum nu exist\ sentiment mai banal decât bovarismul tinerei
femei, pe care totul, inclusiv aman]ii, o dezam\ge[te. Contele
se na[te când sacul, în care Dantès se substituise cadavrului
unui alt întemni]at, e azvârlit în mare. Doamna î[i sfâr[e[te via]a
cu o doz\ de otrav\ sustras\ de la farmacistul or\[elului. Construit
pe r\zbunare, ca sentiment extrem, [i care, dup\ ce provoac\
uria[e nenorociri, conduce la moartea unui copil nevinovat,
romanul lui Dumas nu e lipsit de o m\re]ie la care niciunul dintre
personajele lui Flaubert nu poate spera, de[i toate sunt mânate
de sentimente cât se poate de onorabile, precum ambi]ia sau
devotamentul. 

{i mai este o deosebire între romantismul lui Dumas [i
naturalismul lui Flaubert. Cel dintâi este aristocratic, cel din
urm\ este democratic. Unei aristocra]ii a spiritului hautes en
couleurs i se opune o democra]ie cenu[ie. Pariul lui Flaubert,
care a adaptat romanul la standardele sentimentale burgheze,
este unul pe banalitatea r\ului. Al lui Dumas este pariul lui Peter
Schlemihl: Dantès î[i vinde, el, diavolului sufletul. „Le marché
fut fait, je perdrai mon  ame”, spune el însu[i. Nu e un r\zbun\tor
[i un binef\c\tor la scar\ uman\ (cea de a doua latur\ a personajului
se uit\ de obicei, de[i  el î[i încheie misiunea r\spl\tindu-i pe
cei drep]i [i buni). Se consider\ el însu[i un agent al Providen]ei.
Se antreneaz\ într-un joc teribil, peste puterile lui fire[ti, leag\
[i dezleag\ destine, în]elegând târziu c\, spre deosebire de zei,
omul e supus hazardului, întotdeauna mai puternic decât el.
La Flaubert, pân\ [i sinuciderea e „mediocr\”, adic\ pe m\sura
doamnei Bovary [i provoac\ mai degrab\ comp\timirea
celor din jurul ei decât pe a cititorului. Lucrurile se petrec ca
în via]\. Uitarea le închide-n scrin cu mâna ei cea rece. Romanul
naturalist ]ine cu tot dinadinsul s\ fie plauzibil. Chiar dac\ ia
o not\ prea sus, romanul romantic dispre]uie[te verosimilitatea
psihologic\, e „exagerat”, zguduitor, cathartic, cl\tinând temeliile
morale ale cititorului. Ce alt\ poveste mai tulbur\toare a ie[it
vreodat\ din imagina]ia unui scriitor decât aceea a unui om
care se joac\ de-a Providen]a [i se r\t\ce[te pe c\r\rile care
se bifurc\ la infinit din împ\r\]ia ei? „Nu sunt decât un om”,
spune contele la urm\, nu resemnat, ci disperat. Ucenicul
neascult\tor a dat na[tere unei tragedii. 
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SScchhiimmbbaarree ddee  aacccceenntt:: ddee llaa nnaa]]iioonnaall,, llaa eeuurrooppeeaann
În Comunitatea European\ fiecare stat membru î[i

protejeaz\ [i finan]eaz\ operele [i institu]iile culturale
cum crede c\ este mai potrivit cu tradi]iile [i mentalitatea
specifice. Nicio autoritate suprastatal\ nu-i va impune
în acest domeniu reguli sau modele. De aceea  e bine
s\ renun]\m  de la bun început la o iluzie: Uniunea
European\ nu rezolv\ problemele  lipsei acute de fonduri
publice din cultura român\. Cultura român\ r\mâne
exclusiv în sarcina autorit\]ilor române. Administra]ia
central\ unional\ î[i propune doar s\ înlesneasc\ cooperarea
dintre entit\]ile culturale ale statelor membre, s\ favorizeze
dialogul între arti[ti [i schimbul de valori. Dar iat\ c\
aceste deziderate, sus]inute [i financiar, ofer\ solu]ii
demult a[teptate uneia dintre marile [i repetabilele noastre
neîmpliniri: afirmarea culturii române în lume. Altfel
spus, eforturile noastre, adeseori propagandistice, de a
promova valori române[ti în str\in\tate î[i pot g\si acum
împlinirea fireasc\ prin programele europene. Aceast\
semnifica]ie o eviden]ia Johnathan Scheele, [eful Delega]iei
Comisiei Europene la Bucure[ti, în 2002, cu prilejul
lans\rii în România a primului apel de propuneri de
proiecte pentru Programul Cultura 2000: „România
poate contribui la aceast\ nou\ Europ\ prin valorile sale
culturale, care merit\ explorate [i cunoscute mai bine.
Proiectele române[ti care vor fi selectate pentru finan]are
vor fi ambasadori de succes ai acestor valori culturale“.

EEvveenniimmeennttee ccuullttuurraallee ddooaarr pprriinn ccooooppeerraarree
A[adar, în domeniile asimilate culturii, Uniunea

European\ finan]eaz\ în primul rând proiecte de cooperare
cultural\. Cum se m\soar\ europenitatea unui proiect?
Comisia European\ a stabilit cel mai simplu criteriu: cel
numeric. Altfel spus, cu cât mai multe organiza]ii [i
institu]ii din ]\ri europene diferite colaboreaz\ efectiv
la realizarea unor ac]iuni comune, cu atât este proiectul
mai european. În cadrul Programului Cultura  participarea
minim\ a ]\rilor este de trei, iar maxim\ de treizeci [i
trei, adic\ statele UE, cele ale Spa]iului Economic
European [i câteva ]\ri candidate. Dac\ proiectul este
propus de o entitate dintr-o singur\ ]ar\, sau numai
din dou\, nici nu va fi luat în considera]ie. Din 2002, de
când România particip\ cu drepturi depline la Programul
Cultura, peste 100 de institu]ii, funda]ii, asocia]ii române[ti
au intrat în proiecte câ[tig\toare, fie al\turi de alte
organiza]ii europene, fie în calitate de coordonatoare.
Dou\ exemple: Transylvania Trust din Cluj-Napoca [i
Muzeul Literaturii Române. Au beneficiat fiecare în
dou\ rânduri, în calitate de lideri, de bani europeni.
Transylvania Trust a reabilitat o bun\ parte din
castelul Banffy din Bon]ida, creând în spa]iile recuperate
un atelier-[coal\ pentru restaurarea patrimoniului construit.
800 de tineri din România, Ungaria, Slovacia, Slovenia,
Republica Ceh\, Estonia, Suedia, Fran]a, Brazilia,
Australia, Belgia, S.U.A[i Marea Britanie au avut [ansa
de a se ini]ia aici în secretele restaur\rii, contribuind
în acela[i timp nemijlocit [i la refacerea monumentului.
Îns\ ini]iativa funda]iei transilvane n-ar fi fost acceptat\
dac\ nu se asociau la proiect parteneri institu]ionali
din Ungaria [i Marea Britanie. {i Muzeul Literaturii
Române a primit finan]are european\ în 2004-2005
pentru un prim  proiect, Euroliteratur, care a concretizat
o expozi]ie permanent\ interactiv\ ilustrând istoria [i
diversitatea literaturii europene. A avut drept parteneri
institu]ii din Grecia, Spania, Italia, Polonia [i Cehia. Un
al doilea proiect selectat, URME (2006-2007), a pus
în eviden]\ prin h\r]i, studii [i un portal web trasee cu
relevan]\ cultural\ (cafenele, case memoriale, muzee,
str\zi, [coli) în câteva ora[e europene: Potenza, Arles,
Zaragoza, Atena, Lodz, Budapesta [i Bucure[ti. Merit\
spus c\ aceste proiecte cu ini]iatori din România au fost
socotite exemple de bun\ practic\ la nivel european.
S-a apreciat, bun\oar\, c\ proiectul Transylvaniei Trust
a stimulat [i regenerarea vie]ii comunit\]ii locale. Proiectul
URME a creat premise pentru dezvoltarea unor itinerarii
de interes turistic. Acestea sunt, în terminologia deciden]ilor
de la Bruxelles, „efecte multiplicatoare“. Ce fonduri
pune la dispozi]ie Comisia European\ pentru asemenea
proiecte de cooperare? Dac\ desf\[urarea lor se limiteaz\

la doi ani, beneficiarii, adic\ to]i partenerii implica]i,
pot primi cel pu]in 50.000 de euro [i cel mult 200.000
de euro. Dac\ proiectul dureaz\ mai mult de doi ani,
suma alocat\ poate fi de cel pu]in 200.000 de euro [i cel
mult 500.000 de euro pe an.

CCoommppeettii]]iiee,, ccoollaabboorraarree,, ccooffiinnaann]]aarree
Trei sunt principiile definitorii ale proiectelor de

cooperare în viziunea Uniunii Europene: competi]ia,
colaborarea [i cofinan]area. Competi]ie: nimeni nu este
abonat a priori la finan]are. Particip\ cu [anse egale toate
proiectele eligibile, din toate ]\rile. Nu trebuie s\ ne
intrige c\ Italia are num\rul cel mai mare de reu[ite.
Explica]ia e simpl\: acolo s-au format profesioni[ti ai
scrierii de proiecte, mici organiza]ii capabile s\ îmbrace
frumos [i coerent ideile operatorilor culturali. Pentru c\
înainte de a fi realizat, un proiect este un text care trebuie
s\ conving\ un juriu independent. Scriitorul de proiecte
– iat\ o meserie care la noi este înc\ în stadiu incipient.
Apoi, a[a cum am semnalat, pentru ca proiectul s\ fie
acceptat este nevoie de parteneri str\ini, care s\ se implice
în derularea proiectului, cu sarcini [i contribu]ii financiare
precise. Merit\ îns\ [tiut c\ acelea[i cerin]e de îndeplinit
pentru o organiza]ie din România, le are [i o organiza]ie
dintr-o alt\ ]ar\ european\. Altfel spus, nu doar noi
trebuie s\ c\ut\m asocia]i. {i ceilal]i trebuie s\ ne caute
pe noi. Sigur, exist\ afinit\]i [i preferin]e, dar în bun\
m\sur\, c\utarea partenerilor [i formarea de re]ele
este marele câ[tig al Programului Cultura, în acest format.
În fine, cofinan]area este modalitatea efectiv\ de construc]ie
a unui buget. Comisia European\ acord\ 50% din totalul
bugetului, iar beneficiarii, din resurse proprii, restul.
Mai exact, dac\ bun\oar\, un proiect prime[te cel pu]in
50.000 [i cel mult 200.000 de euro, bani europeni,
înseamn\ c\ bugetul total este dublu iar beneficiarul
d\ seama în fa]a Comisiei despre cum a cheltuit atât
banii proprii cât [i banii europeni. Lipsa resurselor proprii
a t\iat elanul multor posibili aplican]i de la noi de a se
aventura în ini]ierea de proiecte europene. Exist\ îns\
o m\sur\ de a contracara acest neajuns. Din 2004, a fost
introdus în bugetul Ministerului Culturii [i Cultelor
un fond care  furnizeaz\ câ[tig\torilor, [i numai câ[tig\torilor
de proiecte,  suma necesar\ cofinan]\rii, potrivit principiului:
primul venit, primul servit. 

DDiiaalloogguull lliitteerraattuurriilloorr
Dialogul între culturi înseamn\ [i traduceri

literare. În cadrul Programului Cultura, se poate finan]a
integral traducerea operelor beletristice dintr-o limb\

european\ într-alta. Prin limb\ european\ se în]elege
[i o limb\ regional\, nu doar na]ional\, la care se adaug\
greaca veche [i latina. Aplicantul nu poate fi traduc\torul,
ci editura care trebuie s\ propun\ o serie de cel mult
10 c\r]i [i dovede[te c\ dispune de resurse pentru a le
tip\ri [i distribui. Traduc\torul român va primi 9.06 euro
pe pagin\ (1500 de semne), ceea ce dup\ cum [tim
este mult peste tariful obi[nuit în pia]a intern\. N-am
reu[it îns\ s\ aflu, cu toate c\ am cerut explica]ii
responsabililor de la Bruxelles, cum s-a fixat aceast\
sum\ forfetar\. C\ci limbile europene nu sunt egale în
viziunea Comisiei Europene. Cea mai scump\ limb\
este considerat\ suedeza (28.99 euro pe pagin\), iar cea
mai ieftin\ turca (8.37 euro). Evident, exist\ diferen]e
privind costul vie]ii cotidiene de la o ]ar\ european\ la
alta care influen]eaz\ direct construc]ia bugetului unui
proiect de cooperare. Transportul, hotelul, diurna, serviciile
nu au acela[i pre] în ]\rile Uniunii. Îns\ nu pot nici
în]elege, nici accepta c\ o pagin\ tradus\ în suedez\ este
de trei ori mai costisitoare decât o pagin\ în român\,
c\ efortul, presupunând aceea[i investi]ie de talent [i
competen]e, al traduc\torului în fa]a unei c\r]i pe care
trebuie s-o recreeze în alt\ limb\ este apreciat\ atât de
diferit de la o ]ar\ la alta. Se impune, totu[i, o precizare:
traducerile de poezie nu se subsumeaz\ regulii sumei
forfetare. Din 2002 pân\ în 2009, am avut nu mai
pu]in de 21 de proiecte traduceri în limba român\ finan]ate
prin Programul european Cultura. Beneficiare au fost
editurile: Universal Dalsi, Club Europa, Idea Foundation,
Editura Trei, RAO, Curtea Veche, Humanitas, Editura
Paralela 45, Samuel Tastet Editeur, Ex Ponto, Editura
Art, Pandora M Publishing, Leda Edit Serv. Demn de
remarcat este faptul c\ unele edituri au fost selectate
pentru finan]are în mai multe rânduri. Editura Trei are
nu mai pu]in de [apte proiecte câ[tig\toare, Curtea Veche
– trei. Sumele primite pentru un proiect variaz\ de la
aproximativ 7.000 de euro la peste 31.000. Nu trebuie
s\ uit\m c\ programul de traduceri nu este unilateral.
Acela[i interes fa]\ de literaturile ]\rilor membre al
editurile noastre îl manifest\ [i editurile str\ine. {i astfel,
literatura român\, ca parte a literaturii europene, beneficiaz\
în mod firesc de acest program de traduceri. A[a, lui
Mircea C\rt\rescu i s-a tradus Nostalgia în Norvegia,
Slovenia [i Italia, Travesti în Ungaria [i Orbitor
(Aripa stâng\) în Italia. Au mai beneficiat de traduceri
prin Programul Cultura: Norman Manea (Grecia), Vasile
Andru (Bulgaria), Ana Blandiana (Bulgaria), Horia
B\descu (Bulgaria), Gabriela Adame[teanu (Bulgaria),
Alina Nelega (Ungaria), Nora Iuga (Slovenia), Filip
Florian (Slovenia), Cristian Robu Corcan (Serbia).
Editurile au vreme pân\ la 1 februarie 2010 s\
propun\ noi proiecte. N-au nimic de pierdut. În caz de
succes vor putea pl\ti decent traduc\torii [i, poate cel
mai important, vor aduce Europa literar\, cu bani europeni,
mai aproape de noi. 

Vladimir SIMON

Pre]ul culturii în 
Uniunea European\

MMIIEERRCCUURRII,, 1144 ooccttoommbbrriiee
a ap\rut cel de-al 31-lea volum

din colec]ia
BBiibblliiootteeccaa ppeennttrruu ttoo]]ii

editat\ de
JJuurrnnaalluull NNaa]]iioonnaall,,

primul volum al romanului
MMoorroommee]]iiii

de
MMaarriinn PPrreeddaa

Ap\rut în 1955, 
romanul ajungea s\ aib\, 

în doar 9 ani,
7 edi]ii.

{i înc\ nu intrase în canonul [colar.

Prefa]\ de EEuuggeenn SSiimmiioonn
Tabel cronologic de TTeeooddoorraa DDuummiittrruu

Referin]e critice de MMiihhaaii RR\\zzvvaann NN\\ssttaassee
Coperta: detaliu din 

Mo[ Nicolae Cobzarul de {{tteeffaann LLuucchhiiaann
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L|TURI de Mosquitoes, Pylon, The
Wild Palms [i A Fable, Soldier’s Pay e
parte a unui cvintet de romane ce stau,
potrivit lui Garry Harrington, sub eticheta
de „fabule ale creativit\]ii“. Ele con]in
„o serie de reflec]ii profunde, chiar dac\
nu întotdeauna duse la cap\t, asupra unor
chestiuni privind estetica [i creativitatea“
(Harrington, 1990: IX).  E vorba, aici,
despre c\utarea tonului [i adoptarea unor
noi teme. Situa]ia difer\, fire[te, de la

roman la roman: unele erau inten]iile sriitorului la
începutul carierei [i cu totul altele în amurgul glorios,
de dup\ primirea premiului Nobel. Fiecare dintre
romane proiecteaz\, în forme specifice [i contradictorii,
o alt\ lumin\ asupra c\r]ilor din ciclul Yoknapatawpha.
„Miezul tare“ al crea]iei faulkneriene nu mai poate
fi privit doar din perspectiva îngust\ a istoriilor fals-
inocente povestite de un romancier cu o fabuloas\
memorie a locurilor în care a crescut. Retran[area
lui Faulkner pe problemele teoretice ale crea]iei,
încercarea ap\sat\ de a stabili filia]ii [i vecin\t\]i
culturale sunt de natur\ s\ modifice imaginea de
scriitor naiv, defazat, experimentalist malgré soi,
incult [i ignorant. 

Citind aceste c\r]i, e[ti surprins de coeren]a [i
consisten]a referin]elor culturale. (În parantez\ fie
zis, unul din personajele romanului e înconjurat de
„Vechiul Testament în grece[te în mai multe volume,
o carte deprimant de groas\ de drept interna]ional,
Jane Austen [i «Les Contes Drolatiques»“). Într-o
interpretare ingenioas\, Gary Harrington demonstreaz\
c\ Faulkner a dus mai departe ideea de parodiere a
Odiseei [i c\, pe lâng\ evidentele influen]e stilistice,
Soldier’s Pay poate fi citit\ [i ca o original\  rescriere
a epopeii homerice.

Argumentele nu lipsesc, chiar dac\ uneori simbolurile
[i episoadele din Odiseea sunt preluate cu semn
schimbat. Joyce însu[i nu procedase, oare, în acela[i
fel? Parodierea înseamn\ omagiu, rescriere, interpretare,
dar [i r\sturnare a perspectivei. Reîntoarcerea /
aducerea lui Donald Mahon corespunde, f\r\ îndoial\,
modelului homeric: cultural vorbind, orice reîntoarcere
este o odisee! Gary Harrington identific\ elementele
care dau aceastei paralele nu doar spectaculozitate,
ci [i substan]\. Primul argument provine din situa]ia
obiectiv\ prezentat\: asemeni lui Ulise, Donald
Mahon se întoarce din r\zboi. Sosirea e premers\ de
un dialog între Ahile [i Marte, o confruntare textual\
desf\[urat\ în regim parodic, tocmai pentru a pune
în contrast – exact ca în Ulysses al lui Joyce – eroismul
lumii vechi [i formele degradate de manifestare
ale acestuia în prezent. „Dec\derea tradi]iei eroice
mar]iale [i inversarea concomitent\ a rolurilor
tradi]ionale – sugerat\ probabil de referin]a sarcastic\
a lui Jones care-l nume[te pe Donald «fratele lui
Mercur» – constituie una din principalele tr\s\turi
ale paralelei între Odiseu [i Donald.“ (Harrington,
1990: 13).

Amândoi au câte o ran\: Odiseu una dobândit\
la  vân\toare ,  Mahon într-o misiune mil i tar\
e[uat\. Eroul grec va fi recunoscut dup\ acea ran\,
eroul modern va deveni de nerecunoscut tocmai
datorit\ ei. În drumul spre cas\, personajul homeric
este protejat de zei]a Atena. Soldatul american se
afl\ în grija unei „zei]e“ al c\rei nume, Powers,
sugereaz\ poten]iala natur\ r\zboinic\ a personajului.
Despre ambii eroi familiile cred c\ au murit, [i ambii,
la întoarcerea acas\, vor fi ni[te prezen]e/absen]e.
Dac\ pe Ulise îl a[teapt\ în Ithaca, ]esându-[i pânza,
o singur\ Penelop\, Mahon are privilegiul de-a fi

obiectul obsesiei nelini[tite a dou\ femei: una dintre
ele, Cecily, îi e necredincioas\, cealalt\, Emmy, îl
tr\deaz\ atunci când afl\ [tirea c\ iubitul îi va muri.
În ambele cazuri, Faulkner face trimiteri precise la
ocupa]ia simbolic\ a Penelopei:  în capitolul VI,
Cecily îi spune curteanului înfocat, George Farr,
c\ruia, de altfel, spre deosebire de so]ia lui Odiseu,
avea s\-i cedeze: „Ah, nu, nu pot s\ m\ întorc dup\-
amiaz\. Trebuie s\ cos ceva.“ Cealalt\ variant\ a
Penelopei, Emmy, a[a cum afl\m în capitolul III,
„se angajase la o croitorie.“ 

Fire[te c\ aceste paralele con]in o serioas\
doz\ de ironie. Faulkner a încercat s\ stabileasc\
mai degrab\ rela]ii parodice, decât s\ urmeze
servil un model – fie el [i unul de-un prestigiu
covâr[itor. Exemplele sunt mult mai numeroase.
Ne-am rezumat doar la câteva pentru a pune în
eviden]\ elementul inten]ional din scrisul lui Faulkner.
Nu e vorba de coinciden]e, ci de asumarea ferm\ a
unei structuri. Din acest motiv, paralela trebuie
considerat\ mai degrab\ un omagiu adus lui Joyce
prin intermediul lui Homer, decât frecventarea
involuntar\ a unui spa]iu cultural ilustru.

Aceast\ ipotez\ e sprijinit\ de împrumutul explicit
al câtorva din tehnicile brevetate de  marele irlandez.
E vorba, în primul rând, de aglomer\rile de voci [i
de limbaje din primul capitol, sugerate de transcrierile
cvasi-fonetice ale cuvintelor. La fel, folosirea intens\
a monologului interior, marcat prin punerea cuvintelor
între paranteze, cu prec\dere în secven]ele care scot
în eviden]\ identitatea colectiv\ a locuitorilor din
Charlestown. Adoptarea extensiv\ a procedeului
vorbe[te despre aten]ia acordat\ de scriitor, înc\ din
prima carte, asimil\rii metodelor ([i modelor) literare
în explorarea c\rora se aventuraser\ doar câ]iva dintre
creatorii de avangard\ ai momentului. Nu e o op]iune
conjunctural\: acest tip de nara]iune va fi din ce în
ce mai intens folosit în romanele imediat urm\toare
(Mosquitoes, 1927, [i Flags in the Dust / Sartoris,
1929), pentru a atinge apogeul în una din capodoperele
începutului de maturitate, The Sound and the Fury
(1929).

Presiunea modelelor culturale e înc\ mai evident\
în conturarea tonului expresionist-apocaliptic impus
de T. S. Eliot în The Waste Land. Lumea solda]ilor
întor[i de pe front e una a „dezr\d\cin\rii [i dizloc\rii“,
un „târâm pustiu“ al min]ii [i sentimentelor. Perfect\
întrupare a „cadavrului-viu“ (nu neap\rat în sensul
dramei lui Tolstoi), Donald Mahon naveteaz\ între

dou\ lumi: lumea celor înc\ vii [i lumea celor ce
n-au murit de tot. Sau, mai bine, spus, înc\ nu î[i
dau seama c\ sunt mor]i, c\ locuiesc într-un t\râm
pustiit, c\ vie]ile lor nu au nici un sens în afar\ de
cel dobândit prin cuvinte. Iar cuvintele nu sunt decât
ecourile unor existen]e f\r\ sens, dovezile materiale
care le atest\ moartea spiritual\.

Charlestown devine astfel emblema unei lumi
muribunde, o a[ezare la fel de „nereal\“ precum
Londra din poemul lui T. S. Eliot. Aici, oamenii sunt
îngropa]i înc\ din prim\vara vie]ii – pentru Margaret
Powers, cei întor[i de pe front sunt doar „ni[te suflete
pierdute a[teptând s\ mearg\ în iad“ – iar universul
descentrat le altereaz\ chiar [i func]iile elementare.
Nici unul din ei nu-[i duce la îndeplinire misiunea:
reverendul Mahon [i-a abandonat func]ia de îndrum\tor
spiritual, refugiindu-se în „cultivarea gr\dinii“, adic\
în contemplarea artificial\ a naturii; Cecily refuz\
cu înc\p\]ânare s\-[i respecte angajamentul fa]\
de iubitul mutilat; Joe Gilligan însu[i pierde întreaga
for]\ retoric\ pe care-o demonstrase în tren, ca [i
cum ariditatea fundamental\ a a[ez\rii sudice ar fi
paralizat organul produc\tor de sunete, a[a cum r\nile
de r\zboi au provocat paralizia lui Donald Mahon.

Sim]ind c\ alunec\ într-un teritoriu al negativit\]ii
pure, ap\s\toare, Faulkner contrapuncteaz\ frecvent,
apelând la faconda ironic\ [i la à part-eul jovial,
în spectaculoase schimburi de replici, ca în piesele
decadent-sarcastice ale lui Oscar Wilde:

„Jones r\mase într-o t\cere sumbr\, învârtind un
pahar între degete. În cele din urm\, ea se uit\ la fa]a
lui urât\, întoars\ într-o parte:

– A[adar, e[ti [i neînsurat, [i faimos, remarc\ ea.
– Da, sunt faimos pentru c\ sunt neînsurat, replic\

el întunecat.
– {i curtenitor, din ce motiv?
– Din oricare vrei.
– Ei bine, pe cinstite, prefer curtenia.
– {i ai des parte de ea?
– Întotdeauna... pân\ la urm\.
El nu scose o vorb\, iar ea continu\:
– Crezi în c\snicie?
Numai dac\ nu sunt implicate [i femeile.“ 

____________________  
Harrington, Gary, 1990, Faulkner’s Fables of

Creativity. The Non-Yoknapatawpha  Novels,  Athens:
The University of Georgia Press.     
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Primul Faulkner (III)

Nicolae Breban, Tr\darea criticii, eseu, Editura Ideea European\, Bucure[ti, 2009, 282 p.
Maria Stoica, Br\ila. Imaginea unui ora[ românesc din secolul al XIX-lea, Cuvânt

înainte de Ionel Cândea, prefa]a de Nicolae Lascu, Editura Istros, Br\ila, 2009, 332 p.
Leonid Dragomir, Mihai {ora, o filosofie a bucuriei [i a speran]ei, Editura Cartea Româneasc\,

Bucure[ti, 2009, 184 p.
Mircea Tomu[, Aripile demonului, roman, vol. 2, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009,

554 p.
Mihnea Handoca, Mircea Eliade. Pagini reg\site, Editura Lider, Bucure[ti, 2009, 406 p.
Liviu Cap[a, La bun\ dispozi]ia Dumneavoastr\, (parodii dup\ Dinescu), Editura Vinea,

Bucure[ti, 2009, 86 p.
Viorel Dianu, Cântarea Patriarhului, roman, Editura Vinea, Bucure[ti, 2009, 196 p.
Ion V. Str\tescu, Poker, poezii, Editura Vinea, Bucure[ti, 2009, 108 p.
Andrei Paul Corescu, Poema prin]ului truver, Editura Arc, Chi[in\u, 2009, 232 p.
Sorin Issvoran, Ast\zi ̀ ncepe de mâine, roman, Editura Casa C\r]ii de {tiin]\, Cluj-Napoca,

2009, 364 p.
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osibilitatea ca aceea[i carte s\ apar\ drept o

capodoper\ în ochii celui care a scris-o [i

rizibil\ pentru to]i ceilal]i reprezint\ unul

dintre misterele cuvântului.

Destinatar: Dna Oana Bârna

RAG| OANA,
Pentru c\ e[ti coordonatoarea unei colec]ii
foarte reu[ite de „Memorii / Jurnale“,
ai cu siguran]\ de-a face cu lumea aspiran]ilor
la literatur\, vreau s\ zic a celor respin[i
mai întâi de literatur\ [i apoi de editur\.
Uneori  minunea se întâmpl\ [ i  dai
peste un talent ne[tiut – dar sunt cazuri
rarisime. Alteori, dintr-un manuscris

oarecare, al cine [tie c\rui anonim care s-a ocupat,
s\ spunem, de filatelie, iese un lucru de mare interes,
în genere pagini pe care redactorul mig\le[te atât de
mult încât s\ par\ bine scrise din capul locului [i
s\ ajung\ f\r\ hopuri la cititor. Munca redactorului
este de sacrificiu, el ajut\, ne[tiut, c\r]ile s\ se
arate în lumina cea mai favorabil\. 

Dar exist\ [i situa]ii mai pu]in fericite. Lumea
litera]ilor are nesfâr[itele ei primejdii, ca s\ parafrazez
un prozator român cu titluri pe care nu le mai ui]i.
Exist\ cazul în care, oricât interes ar prezenta o carte
pentru cel care a scris-o – [i numai pentru el!– ea nu
poate fi citit\ de nimeni altcineva, de proast\
ce este. Cartea cu pricina n-are uneori nici
m\car expresivitatea sau umorul involuntare
care i-ar da o valoare exemplar\ – negativ\,
desigur. Posibilitatea ca aceea[i carte s\ apar\
drept o capodoper\ în ochii celui care a
scris-o [i rizibil\ pentru to]i ceilal]i reprezint\
unul dintre misterele cuvântului. Când am
lucrat, la începutul anilor ’90 la o mic\ editur\
care publica „în regie proprie“ (autorul î[i
pl\tea singur opera), soseau tot felul de in[i
care m\ asigurau c\, de pild\, volumul lor
de poezii este de Premiul Nobel, ultima
descoperire a geniului omenesc. Nu era un
fel de a se promova, cum se spune azi, ci era
convingerea lor intim\, s\-i fi v\zut ce p\tima[
vorbeau! Iar când trebuia s\ le spun c\
nici m\car „în regie proprie“ editura nu poate
publica o asemenea carte genial\, situa]ia
era, po]i s\-]i închipui, tragi-comic\. 

O parte extrem de delicat\ a obliga]iilor
unui redactor o reprezint\ discu]iile cu autorul.
Aici, din nou, profesioni[tii scrisului [i
diletan]ii reac]ioneaz\ foarte diferit. Cei
dintâi în]eleg c\ e important ca manuscrisul
lor „s\ treac\ ecranul“ [i c\ ochii str\ini sunt
de nepre]uit pentru observarea imperfec]iunilor.
De aceea când editorul le propune ni[te
schimb\ri, ei iau cartea în mân\, recitesc
rapid pagina cu pricina, apoi cu o mân\ sigur\
fac modificarea cerut\ sau, de ce nu, propun
alt\ solu]ie, mai bun\. Cu diletantul sau
încep\torul, în schimb, care socote[te c\ nici
un cuvin]el nu poate fi clintit din cartea
lui, orice discu]ie devine un r\zboi de uzur\.
Ba mai mult, dac\ i se cere cea mai mic\
schimbare, diletantul se sup\r\ pe toat\ lumea,
amenin]\ c\ d\ foc editurii sau c\ se-mpu[c\. 

Drag\ Oana, [tim foarte bine c\ exist\ [i
cazul invers: când autorul are dreptate [i redactorul
e neinspirat. Când autorul are experien]\ [i redactorul
e încep\tor. Dar asta e alt\ discu]ie, pentru alt\
scrisoare. Tu cum faci când trebuie s\ respingi un
manuscris? U[or nu e, recunosc! Tocmai de aceea
m-a amuzat teribil s\ citesc, în colec]ia „Râsul lumii“
de care se ocup\ colegul t\u Radu Paraschivescu,
o carte în care nici nu [tii pe cine comp\time[te
mai tare autorul: pe cei care sunt bombarda]i cu
manuscrise slabe, pe redactorii care înc\ n-au g\sit
formula magic\ prin care pot respinge f\r\ b\taie de
cap un roman sau, mai degrab\, pe autorii care bat
zadarnic la u[a editurilor cu opera lor în bra]e. Autorul
c\r]ii  e un canadian, Camilien Roy, n\scut în
1963. Pe modelul Exerci]iilor de stil ale lui Queneau,
Roy desf\[oar\ un evantai de 99 de scrisori prin care
s\ faci vânt unui autor. Dac\ e nechemat sau neîn]eles,
asta r\mâne de stabilit. Ce mi-a pl\cut la Arta de a
respinge un roman e o anume ambiguitate pe care
numai cel care a lucrat într-o editur\ o poate descifra

bine: Camilien Roy îi în]elege [i pe redactori, [i pe
autorii care bat la u[a editurii. De altfel catalogul
respingerilor alc\tuit de Roy se aplic\ pe un singur
roman, unul de dragoste. Cred c\, indiferent din care
tab\r\ faci parte, ai ce înv\]a din exerci]iile lui Roy.
({tiu ce-o s\-mi spui: redactorii [i autorii nu fac parte
din tabere diferite, sunt mai degrab\ alia]i. Ai dreptate,
dar asta numai când manuscrisul e acceptat [i înc\...).

A
RTA REFUZULUI e aproape la fel de dificil\
ca arta romanului. În cartea lui Camilien Roy
ea merge de la t\cerea expresiv\ (subliniat\
de o neputincioas\ ridicare din umeri) sau
de la un singur cuvânt Nu!, pân\ la lec]ia
de moral\, de politic\, de filozofie sau arta

poetic\. Po]i respinge un roman în stil clasic sau
neconven]ional, senten]ios sau liric, descurajat sau
militând pentru o idee, pe baza unei teorii la mod\,
a unei prejudec\]i sau a unui cod moral, îl po]i respinge
fi indc\ nu corespunde profi lului  edituri i  sau
pentru c\ nu ai bani s\-l publici, pentru c\ e pornografic

sau, dimpotriv\, pentru c\ nu are suficiente scene de
sex. Po]i da autorului explica]ii sau po]i prefera o
formul\ standard, po]i scrie prietene[te, cu suflet sau
birocratic. M-a amuzat  din cale-afar\ felul în care,
la asaltul nedorit se r\spunde cu scutul birocra]iei,
o caracati]\ ale c\rei ventuze te paralizeaz\. M-a
amuzat în carte pe m\sura groazei pe care mi-o inspir\
birocra]ia în realitate: 

„Avizul pe care-l aducem la cuno[tin]\ nu este
favorabil public\rii. Dac\ nu accepta]i aceast\ decizie,
ave]i la îndemân\ patru op]iuni.

1. Pute]i cere (în scris) o copie a raportului de
evaluare.

2. Pute]i cere (în scris) o revizuire. Trebuie s\
ave]i în vedere [ase-opt luni de a[teptare.

3. Pute]i comunica (tot în scris) direct cu un
membru al comitetului nostru de evaluare a manuscriselor
pentru a solicita o întâlnire.

4. Pute]i contesta aceast\ decizie. În acest scop,
trebuie s\ completa]i formularul de unsprezece pagini
pe care vi-l vom trimite imediat ce vom fi primit o
cerere scris\ în acest sens.“ {i-a[a mai departe.
Adev\rul e c\ prin redac]ii apar tot felul de maniaci

ai birocra]iei, care fac asemenea cereri scrise
[i c\ r\spunsul birocratic nu e decât o form\
de ap\rare. 

Un alt r\spuns care m-a interesat este
cel „condi]ionat“, care pare o lec]ie de marketing.
Aici, bietul autor aflat mereu pe drumuri [i
împov\rat cu propria carte precum Sisif cu
bolovanul, prime[te urm\torul r\spuns:
„Domnule, / Regret, dar a[a cum arat\ acum,
manuscrisul dumneavoastr\ n-are nici o [ans\
s\ fie publicat la noi. Ca s\ fii publicat în zilele
noastre, trebuie neap\rat s\ satisfaci condi]iile
pie]ei. Cu alte cuvinte trebuie s\ v\ defini]i
clar cititorul [i s\-i pl\ce]i“. {i urmeaz\
cele 7 condi]ii pe care, dac\ le îndepline[te,
romanul se transform\ în bestseller. Mai întâi
dragostea: „oamenii vor s\ citeasc\ pove[ti
de dragoste. Este un adev\r de neocolit.“ În
al doilea rând, senzualitatea: aceasta e obligatoriu
s\ existe, dar nu în m\sur\ prea mare, ca s\
[ocheze. A treia condi]ie, eroul: „El trebuie
s\ fie frumos, înalt, viril [i tandru deopotriv\.
{tiu c\ un asemenea b\rbat nu exist\, dar n-
are importan]\. Nu uita]i c\ trebuie s\ vinde]i
c\r]i“ Motivul este c\ publicul cititor majoritar
este feminin. A patra [i-a cincea condi]ie sunt
negative, ]in de ceea ce trebuie ocolit cu orice
pre] într-un roman vandabil: religia [i politica,
domenii extrem de riscante. A [asea condi]ie:
descrierile lungi „sunt de evitat“. În fine,
ultima condi]ie, num\rul de pagini: „În zilele
noastre oamenii sunt gr\bi]i, dac\ v\d o carte
mai mare de trei  sute de pagini o iau la
fug\. Trebuie s\ fii scurt [i concis“. Apropo,
iat\ [i felul scurt [i concis de a respinge un
roman: „Domnule, / Am citit. Nu ne-a pl\cut.
Regret\m, dar v\ respingem.“  

Exist\ [i respingerea tematic\, f\cut\, aici,
de un redactor stângist, într-un fel de discurs

al proletarului: „Domnule, sunte]i orb? Nu vede]i
mizeria din jur? [...] Scrisul trebuie s\-[i încle[teze
pumnul. Cuvintele trebuie s\ urce pe baricade. [...]
Vremea c\r]ilor frumoase a trecut. Ace[ti capitali[ti
obezi, ace[ti oameni lipsi]i de inim\ care se l\f\ie
în opulen]\ pe spinarea clasei muncitoare... A[a c\
manuscrisul dumneavoastr\, pove[tile dumneavoastr\
de dragoste de doi bani nu î[i au locul la noi.“

M\rturisesc c\ exerci]iile de stil ale lui Roy
mi-au pl\cut mai mult decât cele ale lui Queneau.
De[i brevetul îl de]ine Queneau, el face un simplu
exerci]iu de virtuozitate. La Camilien Roy, în schimb,
î]i vine s\ râzi [i s\ plângi, înd\r\tul acestei glume
se afl\ o întreag\ comedie uman\ care, iat\, se adun\
în jurul unui roman de dragoste oarecare, adus la o
editur\. Iar când fic]iunea e discutabil\, realitatea
î[i ia revan[a. 

P.S. Tu ce variant\ folose[ti, când ai de respins
un manuscris?

Arta
refuzului

DD
DDEESSPPRREE LLIITTEERRAATTUURR||,, 

CCUU BBUUCCUURRIIEE

Foto: Ioana PÂRVULESCU
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tunci cînd a fost scris\, cartea suna

firesc [i în ton cu tiparul epocii. Ast\zi,

ea are ecouri de bol]i sumbre [i

striden]e de frond\ ideologic\. 

STE O senza]ie aparte s\ cite[ti c\r]i
a c\ror tem\ a fost discreditat\ de
istorie. E ca [i cum ai p\[i într-o sal\
de muzeu în care busturile au fost
acoperite cu pînz\ alb\, neavînd voie
decît s\ le cite[ti numele de dedesubt,
dar neputînd s\ le contempli înf\-
]i[area. Le cite[ti inscrip]iile [i treci
mai departe din neputin]\ de a le
vedea. {i chiar dac\ acoperirea

vestigiilor se face în virtutea unei dizgra]ii generale,
e îndeajuns s\ apar\ un vizitator care s\ smulg\ pînza
de pe busturi ca totul s\ ias\ la lumin\. Deodat\
vedem fizionomii, b\nuim biografii [i intuim împre-
jur\ri istorice. Abstrac]iunea f\r\ chip a relicvelor
dispare [i în locul ei apare concrete]ea vie a figurilor
reale. 

Asta e impresia pe care ]i-o face teza de doctorat
a lui Mihail F\rc\[anu, sus]inut\ în februarie 1938
la Berlin, sub coordonarea lui Carl Schmitt, avînd
ca titlu original Über die Geistesgeschichtliche
Entwicklung des Begriffes der Monarchie (Despre
evolu]ia spiritual-istoric\ a conceptului de monarhie).
Sim]i c\ o tem\ delicat\ î]i este pus\ sub ochi [i
cercetat\ într-un mod cum ast\zi nimeni nu ar mai
îndr\zni. Se subîn]elege c\, atunci cînd a fost scris\,
cartea suna f iresc [i  în ton cu t iparul  epocii .
Ast\zi, ea are ecouri de bol]i sumbre [i striden]e
de frond\ ideologic\. O seme]ire de neconformism
îi impregneaz\ viziunea, detaliu cu atît mai l\udabil
cu cît cartea cade pe un fundal de evident\ oboseal\
promonarhic\. Autorul e direct, f\]i[, nu se încurc\
în precau]ii. {i fiindc\ nu se ]ine în penumbra
protectoare a pruden]elor, F\rc\[anu aduce cu un
lictor avîntat, care, croindu-[i drum cu facla aprins\,
îi avertizeaz\ pe trec\tori c\ în spate va veni o
procesiune de seam\: monarhia de drept divin, dreptul
de primogenitur\, ereditatea de sînge [i toate variantele
pe care monarhia le-a luat de-a lungul istoriei. 

Tema tezei – monarhia – este un subiect în sine
indiferent, c\ci se preteaz\ la o abordare teoretic\
de pur\ [i steril\ analiz\ modern\, dar asta numai
pîn\ cînd î]i aminte[ti de modul cum România, silit\
fiind s\ abandoneze monarhia, a trecut la regimul
republican. Din acest moment, rea[ezat\ la locul
ei în mersul evenimentelor, cartea lui F\rc\[anu,
scris\ totu[i  într-un moment cînd autorul  nu
b\nuia ce turnur\ va lua istoria european\, poate fi
citit\ din diverse motiva]ii: fie cu titlu de curiozitate,
spre a vedea cît de mare e discrepan]a dintre cum se
f\cea filozofie politic\ în interbelic [i cum se face
ast\zi, fie din spirit de frond\, spunîndu-]i c\ un
intelectual reac]ionar este prin cît\ rezisten]\ opune
curentului dominant, fie ca un exerci]iu de pietate
fa]\ de autorul ei, dat fiind destinul dramatic pe care
familia F\rc\[anilor l-a avut sub regimul comunist:
închisori, deport\ri în B\r\gan, exilul. 

Indiferent de motiva]ie, consta]i c\ Monarhia
social\ e doctoral\ în form\, dar polemic\ în ton. În
loc de a[teptata usc\ciune academic\, e[ti întîmpinat
de o pledoarie ap\sat\ în favoarea monarhiei. În
rîndurile volumului, regalitatea nu este atît o problem\
de analizat, cît o cauz\ de ap\rat. {i mai sim]i un
lucru: c\ în filozofia politic\ nu exist\ teorii neutre,
ci doar pasiuni care se str\duiesc s\ îmbrace forma
argumentelor logice. C\ci, sub perdeaua distinc]iilor,
ghice[ti preferin]e [i miro[i emo]ii, depistezi idealuri
[i intuie[ti ranchiuni. În schimb, morga placid\ a
doctrinarilor care î]i explic\ senin principiile politicii
este nu numai o apari]ie improbabil\, dar chiar
reprobabil\. Nu exist\ filozofie politic\ nep\rtinitoare,
ci doar propagand\ camuflat\ în spatele obiectivit\]ii.
Citindu-l pe F\rc\[anu, realizezi c\ un om nu pricepe
decît acele probleme care presimte c\-l exprim\ în
chip intim. C\ a[adar suntem ghida]i în în]elegere
de op]iuni care nu au nimic ra]ional în ele. Restul
e umplutur\ verbal\ pus\ s\ atîrne de grinda de
protocol a zorzoanelor publice, fî[ii colorate din
postavul ideologic aflat pentru o vreme la mod\.
F\rc\[anu are onestitatea de a l\sa fî[iile deoparte,
trecînd la miezul pledoariei monarhice.

Autorul se reg\se[te în tema monarhic\ [i
crede în ea, de aceea volumul [i-l scrie mai întîi
din convingere, [i abia apoi din obliga]ie universitar\.

Potrivit liberalului fugit din ]ar\ în 1946, monarhia
se num\r\ printre acele lucruri vechi care nu sunt
defel vetuste, ci singura form\ de organizare statal\
care confer\ omului condi]ia unei demnit\]i sociale.
Monarhul este centrul na]iunii [i sursa mistic\ a
unit\]ii ei, iar o con[tiin]\ na]ional\ nu poate fi
durabil\ decît în prezen]a unei familii regale care s\
reprezinte simbolul mariajului dintre mas\ [i Dumnezeul
în care ea crede. Departe de a fi o figur\ de decor
[i o p\pu[\ public\, suveranul este vîrful piramidei
[i simbolul unei ordini transcendente. Nu fasturile
religioase [i nici ceremoniile oficiale nu îl definesc,
ci contopirea cu poporul pe care îl conduce. De aceea,
regelui trebuie s\ i se dea atît de mult încît s\ nu mai
aib\ nici o pornire egoist\ în vine, toat\ energia
lui punîndu-[i-o în slujba poporului. La mijloc
este o reciprocitate cu valabilitate viager\ [i cu
intensitate de leg\mînt. Regele prime[te totul din
partea unui popor care a[teapt\ în schimb loialitate
pîn\ la moarte. Nuan]a, s\ recunoa[tem, e tulbur\toare,
dar cî]i dintre regi i-au respectat spiritul?

Ideea c\ regele  trebuie s\ domneasc\ f\r\ s\
guverneze i se pare lui F\rc\[anu o enormitate, la
fel ca perspectiva pasivit\]ii regelui. Regele e deasupra
oric\rei fac]iuni politice sau economice, dar trebuie
s\ intervin\ direct atunci cînt interesele na]iunii o

cer. În schimb, lipsa regelui înseamn\ dispari]ia
valorilor pe care sprijin\ o na]iune: autoritatea sacr\
a unei persoane, unitatea care ia na[tere în jurul ei,
[i tradi]ia din care a ap\rut acea persoan\. Orice
monarhie cere, din partea regelui, harism\ suprapersonal\
(divin\), iar din partea plebei, fiorul demnit\]ii sacre,
tr\s\turi cu neputin]\ de g\sit în regimul republican.

Cînd ajunge la republic\, F\rc\[anu este f\r\
m\sur\. Nimic nu i se pare mai d\un\tor în privin]a
degrad\rii firii omene[ti decît republica. O societate
f\r\ monarh este un organism acefal, un vierme plat
tîrîndu-se metameric acolo unde îl împinge istoria,
c\ci simbolul regal, înc\rc\tura lui afectiv\, acea
r\d\cina mistic\ a autorit\]ii care face ca un rege
s\ inspire altceva decît un pre[edinte de republic\,
simbolul acela este liantul adev\ratei coeziuni
na]ionale. Acolo unde apare regele, în jurul lui se
na[te un cîmp de for]\ de natur\ ira]ional\, [i numai
aceast\ for]\ poate p\stra solidaritatea oemenilor în
momente de criz\. 

Pentru autor, prima etap\ a republicii este democra]ia,
iar etapa a doua este comunismul. Democra]ia
republican\ înseamn\ nivelarea diferen]elor, atomizarea
corpului social, dezbinarea na]ional\ prin regim
parlamentar [i sc\derea autorit\]ii oamenilor politici.
Acolo unde apare republica statul intr\ în criz\,
iar destinul republicii este s\ se termine în dezastru
comunist .  Deviza unei  republici  este  de a  se
orienta mereu spre stînga, de aceea nu po]i fi republican
[i totodat\ om cu convingeri de dreapta. Mai mult,
monarhia nu poate fi înlocuit\ de republic\ în chip
firesc, în virtutea unei evolu]ii istorice normale, ci
înlocuirea nu poate avea loc decît prin violen]\, caz
în care avem de-a face cu decapitarea unei na]iuni.
Ca dou\ lichide nemiscibile pe care, oricît ai vrea
s\ le amesteci, nu vei reu[i, monarhia [i republica
sunt incompatibile. Prima cere o viziune teologic\
[i o ierahie pe vertical\, cealalt\ respinge unghiul
teologic [i introduce orizontala secularizat\. Monarhia
cere un [ir de regi care se leag\ ca verigile unui lan],
iar ruperea chiar [i numai o singur\ dat\ a lan]ului
face ca restaurarea (revenirea monarhiei în locul
republicii) s\ fie f\r\ efect. A[a cum un mort nu
poate fi reînviat, nici principiul transcendent al
monarhiei nu mai poate fi ref\cut dup\ instalarea
republicii. C\ci monarhia presupune o na]iune ca
organism mistic, în vreme ce republica presupune o
societate ca mecanism ra]ional, în care totul poate
fi ra]ionalizat prin legi. 

Ce i se poate r\spunde postum lui F\rc[anu?
C\ democra]ia împotriva c\reia se ridica îm 1938
nu a existat [i nu va exista niciodat\, puterea
plebei pe orizontal\ fiind o utopie care, în eventualitatea
în care s-ar realiza, ar sem\na leit cu iadul. C\ în
schimb vocabula „democra]ie“ e paravan pentru
existen]a unei plutocra]ii de r\spîndire mic\, adic\
oligarhic\, care dicteaz\ din umbr\ deciziile politicienilor.
C\ monarhia e de dorit în perspectiv\ spiritual\, dar
c\ e ineficient\ sub unghiul selec]iei politice, de
vreme ce principiul ereditar a f\cut ca deseori pe
tron s\ urce c\z\turi incapabile s\ se ridice la rangul
impus de demnitatea regal\. Chiar dac\ teza lui
F\rc\[anu nu te convinge, ea î]i strecoar\ ceva din
nostalgia dup\ o ]ar\ în care con[tiin]a apartenen]ei
la o ordine monarhic\ era o surs\ de demnitate civic\,
[i nu prilej de batjocur\ cotidian\. Ce bun\ ar fi o
republic\ în care politicienii ar inspira cet\]enilor
noble]ea unei emo]ii cu rezonan]\ sacr\.

Sec]iunea dedicat\ notelor [i citatelor, egal\ ca
întindere cu volumul propriu-zis, seam\n\ cu o pafta
frumos îmbodobit\ ale c\rei incrusta]ii editorii –
Marin Diaconu [i Ion Papuc – au omis s\ le redea
în limba român\. Din acest motiv, pentru un necunosc\tor
de german\ – iar dou\ treimi din citate sunt în limba
lui Carl Schmitt – ideile lui Lorenz von Stein, Rudolf
Gneist, Schopenhauer sau Bismarck vor sc\p\ra în
gol. Pe de alt\ parte, dat\ fiind num\rul mare de
citate, traducerea ar fi îngro[at volumul neîng\duit
de mult, editorii împ\cîndu-se cu gîndul c\ fiecare
carte î[i alege cititorii [i c\ cine este cu adev\rat
preocupat de ideile ei va dep\[i piedica de limb\. 

În concluzie, o carte neconven]ional\, erudit\
[i temerar\, ]inînd de un alt tipar spiritual decît cel
republican. 6
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UMITRU Chioaru nu-i un împ\timit
al gazet\riei. Nu semneaz\ cronici
literare în reviste cu ritm de apari]ie
s\p t\mânal .  Nu t raseaz\  sa rc in i
v i i to r imi i  ( a [a  cum s ta tu tu l  s\u
universitar ar îng\dui-o) în publica]iile
cu morg\ academic\ de la noi. C\ci,
fiind poet în primul rând, [i abia în
al doilea articlier, Chioaru a înv\]at
la timp o bun\ lec]ie scriitoriceasc\:

nu se exprim\ decât atunci când are cu adev\rat
ceva de spus. Adic\ din vreme-n vreme [i din
loc în loc, în Euphorion, în Secolul 21, în Discobolul,
în Vatra, în Apostrof, în Transilvania, în Mozaicul
sau în Observator cultural. Dovad\ recenta culegere
de la Editura Limes, fericit intitulat\ Arta compara]iei. 

S\ ne-n]elegem: nu m\ dau în vânt dup\ c\r]ile
de publicistic\. De obicei, nici nu fac efortul de
a le deschide. {tiu deja cam ce-i poate pielea unuia
sau altuia, mi-aduc aminte cum a scris, despre cine
[i mai ales, de ce. Dac\ mizele lui Dumitru Chioaru
n-ar fi fost evident altele, aceea[i ar fi fost, recunosc,
soarta c\r]ii lui. A[a îns\, merit\ f\cut\ excep]ie.
Preocuparea lui Chioaru ]inte[te un anume tip
de comparatism speculativ, complet apolitic, dup\
chiar m\rturisirea lui din Argument: „Am intitulat
aceast\ carte Arta compara]iei din ra]iuni de metod\
care, mizând mai mult pe interpretare decât pe
erudi] ie ,  face din l i teratura comparat\ o ar t\
prin intermediul c\reia operele abordate î[i lumineaz\
reciproc valoarea. În nici un alt domeniu al «[tiin]ei
literaturii», perspectiva sincronic\ asupra faptelor
li terare nu se îmbin\ mai bine cu perspectiva
diacronic\ decât în literatura comparat\, valorizându-
le într-un sens creator. Literatura comparat\ se
diferen]iaz\ astfel de teoria, istoria [i critica literar\,
evo luând  d in  p rox imi t a t ea  aces to ra  c\ t r e  o
fundamentare [i formulare eseistic\ a judec\]ii de
valoare.“ (pag. 5)

Afirma]ia are entuziasmul unui coup de foudre
metodologic. Chioaru nu doar adopt\ aceast\ art\,
ci [i ]ine sincer la ea. Îi remarc\ toate calit\]ile
[i nici un neajuns, o gratuleaz\ f\r\ a b\ga de
seam\ invidia celorlalte, de pe urma c\rora va avea
destule de p\timit.  Oricum, inten]ia e nobil\.
Pasiunea se vede cu ochiul l iber.  Cele câteva
subiecte asupra c\rora revine în cele trei sec]iuni
a le  c\ r ] i i  sun t  [ t iu te  în  am\nunt :  poez ia  lu i
Goga, cu cre[terile [i descre[terile ei, orfismul lui
Blaga în balan]\ cu cel al lui Rilke, Cercul Literar
de la Sibiu (discutat [i în sine, [i prin delega]i
ca Radu Stanca, {tefan Aug. Doina[, Nicolae
Balot\). 

De altminteri, din aproape în aproape, de la
acesta din urm\ pare a-i fi venit lui Chioaru ideea
unei astfel de c\r]i cu articula]ii mobile: „În]elegerea
textului se l\rge[te [i mai mult prin deschiderea
autorului spre celelalte arte – muzic\, pictur\,
sculptur\, cinematografie –, dar [i spre filozofie,
încât pare firesc ca tragedia consulului din romanul
La poalele vulcanului de Malcolm Lowry s\ fie
asociat\ cu viziunile plastice ale lui Bosch: «Ca
[i în marile viziuni ale lui Bosch, între paradisul
volupt\]ilor [i infernul torturilor este o compenetrare»
sau ca Triumful mor]i i  de D’Annunzio s\ f ie
citit în compara]ie cu mitul supraomului la Nietzsche.
Balot\ practic\ astfel lectura ca art\, care este
deformatoare – cum apreciaz\ el însu[i în prologul
c\r]ii – prin libertatea dobândit\ «s\ intervii activ
în textul citit». Lectura devine pentru el, ca [i
pen t ru  co l egu l  s \u  d in  Ce rcu l  L i t e r a r  de  l a
Sibiu, Radu Stanca, din studiul Problema cititului,
una creatoare, n\zuind «spre producerea unor
forme noi».“ (pag. 41)

Cât din cartea lui Dumitru Chioaru respect\
sugestiile de aici? Iat\ o nou\ problem\. Nu neap\rat

una a cititului, cât mai degrab\ una care st\ de-a
curmezi[ul lecturii. Nu o dat\, autorul acestor
studii serioase, documentate, atente pare s\-[i dea
compulsiv cu mâna stâng\ peste cea dreapt\, care
tocmai a încheiat de redactat o fraz\ demn\ de
interes. Între numeroasele exemple, unul e din
cale-afar\ de frapant. Dup\ ce, pre] de aproape 70
de pagini (ca s\ nu mai spun de copert\), Chioaru
exalt\ cu toate puterile orice iriza]ie artistic\ (am
citat deja dou\ asemenea pasaje), dintr-o dat\
g\se[te de cuviin]\ s\ se amuze complice de o
simpatic\ butad\ a lui Al. Cistelecan. Care butad\,
de-ar fi adev\rat\, praful [i pulberea (simbolice,
desigur) s-ar alege de toat\ arta compara]iei! „Ion
Mure[an e poet; restul e arti[ti“, parodiaz\ miticist
cri t icul târg-mure[ean, îngânat sotto voce de
Chioaru, care pare s\ uite complet c\ mai adineauri
era în tab\ra celorlal]i, a restului, cum s-ar zice.  

N-am nici o explica]ie pentru asemenea derapaje.
M\ uime[te doar c\ ele se g\sesc în osatura unei
c\r]i atât de riguroase [i de nuan]ate. La cap\tul
unui studiu dedicat rela]iei transfrontaliere dintre
Octavian Goga [i Ady Endre, punctat cu citate
în genere relevante, autorul Artei compara]iei scrie,
în chip de concluzie, c\: „Prietenia celor doi mari
poe]i, românul Octavian Goga [i maghiarul Ady
Endre, ap\ru]i în vreme de r\scruce ale istoriei
]\rii fiec\ruia dintre ei, a fost [i este înc\ o pild\

a nevoii vitale de dialog între popoare.“ (pag. 85)
Din respect, m\ ab]in de la comentarii.

Alt\ dat\, Chioaru d\ verdicte surprinz\toare
cu aerul c\ enun]\ banalit\]i. (Nu atât ierarhia
bulverseaz\, cât mai degrab\ tonul, de un firesc
inal terabil . )  Eseul  care-i  al\tur\,  ca scri i tori
emblematici ai Mitteleuropei, pe Liviu Rebreanu
[i pe Joseph Roth, e o mostr\ de argumentare
inteligent construit\.  Con[tiin]a prozatorului
ardelean e pur [i simplu pulsatil\. Întâi scrie în
maghiar\ câteva nara]iuni de mic\ întindere, sub
pseudonim unguresc. Le trimite apoi câtorva reviste,
care le public\. Acum intervine îns\ blocajul: a[a,
cu identitate str\in\, tân\rul Rebreanu nu reu[e[te
s\-[i citeasc\ propriile buc\]i. Cel care le-a scris
nu e el, iar con]inutul lor nu-l intereseaz\ câtu[i
de pu]in. Alteritatea, chiar în travesti, îi apare
detestabil\. 

Dumitru Chioaru t rece,  în acest  punct ,  cu
subtilitate la romanul lui Joseph Roth, Cripta
Habsburgilor, o apocalips\ imploziv\ a Imperiului.
Fragmentul reprezint\ pentru drama lui Rebreanu
o nemaipomenit\ cutie de rezonan]\, care preg\te[te
discu]ia, obiectivizat\ deja, despre cazul lui Apostol
Bologa. De ce era necesar\, tocmai acum, într-un
moment fast, o precizare realmente halucinant\?
„Probabil c\ tocmai obsesia identit\]ii sale române[ti,
ca tem\ central\ a romanului P\durea spânzura]ilor,
a determinat alegerea, în cele din urm\, a limbii
române. Literatura român\ l-a câ[tigat astfel pe
cel mai mare romancier al ei, iar literatura maghiar\
l-a pierdut definitiv pe Rebreán Oliver.“ (pag. 87)
Nu în tot eseul, nici în toat\ pagina, dar m\car
pe o raz\ de patru-cinci rânduri propozi]ia aceasta
arunc\ în aer întregul echilibru critic.   

Nimeni nu poate acuza Arta compara]iei de
inadverten]e de informa]ie. Scuza autorului, lansat\
de la-nceput, cum c\ n-ar fi un erudit, trebuie pus\
în contextul bunului sim] care-i este, acestuia,
specific. Poate Chioaru n-are depozitele de fi[e
ale lui Adrian Marino, dar, oricum am lua-o, carte
[ t i e !  E  pus  l a  punc t  cu  to t  ce  apare ,  c i t eaz\
numai cu acoperirea t r imiter i i  f i lologice,  nu
mistific\ de dragul stilului, chiar când rezultatul
risc\ s\ devin\ (eufemistic vorbind) stufos. Iat\
ce se-ntâmpl\, pe scurt, cu Caietul albastru al
lui Balot\: „Concomitent, el dezv\luie peripe]iile
salv\rii jurnalului ]inut într-un caiet cu coper]i
albastre (de unde [i titlul actualei c\r]i), gra]ie
cuno[tin]ei unui tân\r politehnist, martor la arestarea
f\r\ explica]ii a c\l\torului, într-o gar\ înv\luit\
în bezn\, de c\tre agen]ii Securit\]ii, care a predat
servieta, uitat\ inten]ionat de arestat în compartiment,
la biroul «obiecte pierdute» al G\rii de Nord, de
unde a fost recuperat\ de mama sa, încredin]ându-
l prietenului cerchist Ion Negoi]escu, dar care,
arestat fiind [i el dup\ câtva timp, l-a pus la ad\post
împreun\ cu mai multe c\r]i «interzise» în garajul
altui cerchist de marc\, Cornel Regman, de unde
în 1964 s-a întors în mâinile autorului.“ (pag. 43)

Cum se-ntoarce [i suflul în pl\mânii cititorului
dup\ o astfel de fraz\! (Amintind de Procesele
verbale caragiale[ti.) La finalul ei, reîncep normalitatea
[i interesul, c\ci, despre dublul jurnal al lui Nicolae
Balot\, Chioaru scrie ata[ant. A[a cum o face [i
atunci când în discu]ie este compromisul lui Doina[,
pe care evit\ s\-l infirme [i se fere[te s\-l confirme.
În loc de rechizitoriu [i în numele artei compara]iei,
acesta întocme[te un competent aide mémoire în
tematica controversatului, de-acum încolo, poet. 

Se întâmpl\ cu eseurile comparatiste ale lui
Dumitru Chioaru ceva ciudat. Cele mai bune din
ele au bulin\ ro[ie. (Ca, de altfel, multe din cl\dirile
frumoase de la noi.) Indicându-le, m\ simt un
pic nostalgic. Dar deloc vinovat.  

CC
hioaru nu doar adopt\ aceast\ art\, ci [i ]ine sincer

la ea. Îi remarc\ toate calit\]ile [i nici un neajuns, o

gratuleaz\ f\r\ a b\ga de seam\ invidia celorlalte,

de pe urma c\rora va avea destule de p\timit. 
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Bulina ro[ie

Dumitru CChioaru, Arttaa ccompaaraa]iei, EEditura
Limes, CCluj-NNapoca, 22009, 1152 ppag.
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Motto: Sunt om [i nimic
din ce e omenesc nu mi-e str\in

Tragedii dde ffamil ie
într-o bun\ diminea]\ m-a trezit Hieronimus Bosch 

din somn
[i mi-a poruncit scurt du-te la ei coboar\ între ei
în infernul din subsolurile Centrului Mondial de Oncologie
în bunkerele pavate cu piatr\ cu u[i grele de plumb
ca ni[te ad\posturi antiatomice
intr\ în s\lile cu acceleratoare liniare [i cobaltroane 

stranii
du-te la scintigrafie [i în blocurile operatorii
în labirinturile saloanelor ca ni[te vestigii subacvatice
traversate doar  de viet\]i marine în halate verzi
împingând brancarde pe rotile cu femei [i copii tun[i 

chilug
cu tatuajele acelea stranii pe tâmple sau frunte
vorbe[te cu cei ce a[teapt\ la u[a simulatorului
pân\ vei în]elege  c\ a trebuit s\ te îmboln\ve[ti [i tu 

de cancer
din solidaritate cu tragediile oamenilor
uita]i în toate spitalele lumii
pe care nu le-a mai cântat nimeni în poeme
din timpurile perverse când adolescentul Rimbaud
ne-a înv\]at s\ ne deregl\m toate sim]urile

Poemul oorganic
la radiografie [i hemografie
la ecografie [i scintigrafie
la irigografie [i tomografie
cum în vremuri str\vechi la tipografie [i zincografie
peste tot sunt biografi inspira]i care v\d [i scriu
zi [i noapte scriu anatomografii f\r\  întrerupere
[i nu-[i mai v\d capul de atâta scris
cu con[tiin]a  vie c\ marile evenimente istorice
î[i mut\ sângeroasele câmpuri de b\t\lie
între du[manii din\untru ai omului
[i orice m\re]ie se anatomizeaz\
orice înfrângere [i victorie se anatomizeaz\
se uit\ în bioluminiscen]a celulelor [i organelor tale
ca la ni[te viet\]i abisale surprinse
de  film\rile spectaculoase de la National Geografic
iau probe de ]esuturi vii pentru arhivele lor
pe care le numesc atât de frumos
fragmente biopsice de talie medie
cu structuri glandulare polianoide atipice
cu aspect infiltrativ in lamina propria
iar încheierea documentarului vine aproape de la sine
[i te va urm\ri toat\ via]a de acum înainte
cu finalul apoteotic ca un apus romantic de soare:
adenocarcinom biodiferen]iat ulcerat
se recomand\ cura chirurgical\ a tumorii

Ars PPoetica
Tr\im într-o lume cu toate reperele inversate
Pe punga de f\in\ „Fabulo“ scrie M\lai superior
Alb\ superioar\ scrie [i pe punga cu f\in\ de grâu 

„B\neasa“
Superioar\ pe naiba, când to]i bolnavii planetei
Alearg\ dup\ t\râ]ele  cu fibre [i enzime
Care se vând la magazinele bio
Mai scump decât de[eul alimentar
Din care au fost exilate prin tripl\ cernere
Ulei rafinat de floarea-soarelui, zice eticheta „Filia“
Cel mai ieftin sortiment de la angroul „Plus“ din Crânga[i
Dar al naibii rafinament când uleiul „Zeus“ din Grecia

Stors din m\sline la rece „prin proceduri exclusiv 
mecanice“

Se vinde de cinci ori mai scump
[i e recomandat în toate dietele ca produs sut\ la sut\ 

natural
Când vei vedea c\ scrie pe un ambalaj
Marc\ superioar\ sau produs rafinat
S\ fii sigur c\ lucrurile stau în realitate exact invers
[i c\ întocmai st\ treaba [i cu arta noastr\, b\ie]i
Rafinamentele astea textuale au pervertit gustul public
Cancerizând sufletul omului cu produsele lor greu 

digerabile
Saturate de e-uri, conservan]i, coloran]i, aditivi 

rafina]i
Care nu fermenteaz\ ci putrezesc în colon
M\nc\m ro[ii ardei castrave]i sau carne de pui
[i toate au acela[i gust. Mai exact: nici un gust!
Mânc\m s\ mânc\m [i scriem s\ scriem. Doar atât!
F\r\ nici o pl\cere, f\r\ c\ldur\ uman\, f\r\ emo]ii [i 

sentimente
F\r\ gustul meselor noastre de s\rb\toare
F\r\ sufletul meselor noastre de familie
Numai nutre]uri mcdonaldizate numai OMG-uri textualiste
În curând ni  se vor atrofia glandele salivare [i 

papilele gustative
Tocmai de aceea lumea alearg\ acum înnebunit\
Dup\ f\in\ integral\ cu t\râ]e
Dup\ produse din secar\ orz [i hri[c\ aproape disp\rute 

de la ]ar\
Dar cu desfacere de succes în magazinele bio 
Ca hran\ strict organic\ ecologic\
Din re]etele naturiste care fac ca Formula AS
S\ se vând\ ca pâinea cald\
Ca pâinea neagr\ [i cald\, am zis, integral\ [i cald\, 

am zis
Care asigur\ un trafic intestinal normal
Prin fibrele  naturale eliminate din produsele lor snoabe 

[i cancerigene
„Rafinate“ pe naiba! „Superioare“ pe naiba! 
De aia 30% dintre americani
Se poc\iesc când beau fortrans [i bariu pentru colonoscopie
[i m\rturisesc anual ca la spovedanie:
„Moartea noastr\ vine din colon!“

Branula
În lumea aceasta suprauman\ mai aproape de cer
Cu cât\ spaim\ de moarte încape într-o inim\ larg\ de 

om
To]i au branulele la vedere înfipte în vene
Verzi albastre [i ro[ii fixate pe bra]e cu leucoplast
Peste smocuri mici de vat\ îmbibate cu sânge str\vechi
Când vin surorile s\ le fac\ perfuziile în saloane
Potrivesc cap\tul tubului atârnând de punga de pe stativ
În branulele de pe bra]e deschise ca ni[te ventuze

fl\mânde
Domnul Sofian cu leucemia lui zicea c\ picur\ prea 

rar
Glucoza din punga înalt\ s-a rugat de c\lug\ri]\
S\-i fac\ rost de-o branul\ cu diametrul mai mare
Leucocitele lui nu mai aveau pic de r\bdare
Voiau s\ scape cât mai repede de perfuzie
[i când sora catolic\ i-a adus o branul\ nou\
Domnul Sofian s-a bucurat ca de-un cadou de Cr\ciun
Trombocitele lui î[i imagineaz\ viitorul omului plin 

de branule
Va dormi noaptea cu branulele înfipte în vene
Va mânca ziua cu branulele la vedere
Între sângele omului bolnav [i inima s\n\toas\ a lumii 
Branula aceasta m\runt\ care închide venele [i le deschide
Atât de umil\ [i încununat\ totu[i de o necântat\ 

glorie

Un DDumnezeu 
în sscaun ccu rroti le ??
s\ nu v\ sp\la]i 24 de ore apoi pute]i face baie
punctele astea negre v\ r\mân tatuate pe corp toat\ via]a
am coborât de pe masa simulatorului [i mi-am amintit
de fi[ierul de pe hol când mi-am înregistrat trimiterea 

la Oncologie
mi-au lipit o fâ[ie de leucoplat cu num\rul fi[ei
pe spatele c\r]ii mele de identitate IOB 7826/2009
sub cele nou\ [tampile VOTAT în toate campaiile electorale
[i dintr-o dat\ am avut revela]ia c\ mi se întâmpl\ lucruri 

ciudate
care m\ vor urm\ri toat\ via]a ca noul meu cod numeric 

personal
cum a realizat [i Nancy Eiesland la 13 ani în America
dup\ cele 11 opera]ii chirurgicale majore pe sistemul 

osos
c\ invaliditatea va fi marca ei identitar\ de succes [i în 

ceruri
[i din clipa aceea nu [i l-a mai putut imagina pe Dumnezeu
decât într-un scaun cu rotile pentru paraplezici
a[teptând cu r\bdare s\ se înal]e pe norii gloriei sale 

cere[ti
„persoanele temporar valide“ a[a cum Isus Cristos
i-a îndemnat pe apostoli pe drumul Emausului
s\-i pip\ie r\nile de la mâini [i picioare p\strate dup\ 

Înviere
a[adar r\mâi [i în cer ca pe p\mânt pentru totdeauna
cu cicatricele suferin]elor ca dovad\ suprem\ 
s\ fii crezut dup\ Înviere c\ ai suferit [i te-au stigmatizat
ai fost om viu printre oameni vii [i ai propov\duit
nu doar Evanghelia prosperit\]ii împ\r]ind Biblii 
cu dolari între pagini ci mai ales o Teologie a invalizilor 

[i a celor bolnavi
care cred cu putere într-un Dumnezeu în scaun cu rotile
[i chiar într-un Mântuitor dup\ chipul [i asem\narea lor
r\sucind viguros cu bra]ele pe coridoarele lungi de la 

Oncologie
ro]ile c\ruciorului s\u ceresc de paralitic Mesia 

Ion Zuba[cu
Profe]ia organic\
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ac\ amintirea ei s-ar [terge,

Goiás Velho [i-ar pierde cea

mai pitoreasc\ parte a

identit\]ii sale.
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A[ vrea s\ m\ întîlnesc
cu îngerii lui Rilke...

A[ vvrea ss\ mm\ îîntîlnesc ccu îîngerii 
lui RRilke, PPoetul,

M\car oo ddat\ ppe aan,
S\ ddiscut\m [[i ss\ ppunem ]]ara lla 

cale ppe-nncetul
În ppoiana llui IIocan.
|[tia pprea nne iiau dde ttîmpi]i,
B\ga-ii-aa[ îîn mm\tasa bbroa[tei dde 

bombal\i,
Prea nne ffreac\ mmenta îîn sscrob,
prea vvorbesc ccu ggui]
De ppurcei!
M-aam ss\turat, vvreau  ss\ bbeau aap\
cu ggura llipit\ dde oo cci[mea,
Direct. 
{i-aapoi ss\ mm\nînc uun kkil dde hhalva
Si ss\ ccitesc „„Domnul PPuntila [[i
sluga ssa MMatti“ dde BBrecht!? 

L V|D întâia oar\ pe René Girard pe foarte
„culturalul“ canal „La sept“, într-o emisiune
reluat\, ca de obicei sâmb\ta, de câteva
luni încoace, pe mai accesibilul canal 3.
S-a nimerit bine, tocmai îi citsc ultima
carte: Shakespeare – Les feux de l’envie,
scris\ de autor în englez\, tradus\ acum
în limba francez\ – [i ap\rut\ la Editura
Grasset, unde s-au tip\rit [i toate celelalte
c\r]i ale sale, începând cu aceea care l-a

lansat, cu exact trei decenii în urm\ – Mensonge
romantique et vérité romanesque (Minciun\ romantic\
[i adev\r romanesc, 1961). Între timp, Girard a devenit
unul din marile nume ale criticii, antropologiei,
filozofiei franceze ([i mondiale, poate [i mai
mult); ideile sale, pline de for]\, extrem de originale,
au început [i au continuat s\ circule, provocând
entuziasme intelectuale, dar [i antipatii [i rezisten]e,
ceea ce e firesc, întrucât sunt eminamente idei polemice,
expuse cu o energie a delimit\rii, cu „temperament“
cu o claritate t\ioas\, cu o înd\r\tnicie orgolioas\,
dispre]uitoare fa]\ de mai tot ce le-a precedat pe
domeniile pe care, f\r\ s\ b\nuiasc\ deloc ce-i a[teapt\,
atâ]ia al]ii (cu impruden]\, s-ar zice...) s-au încumetat
a se aventura...

Studiul despre Shakespeare nu prea are de-a face
cu conceptul tradi]ional, nici cu cel modern, al criticii
literare, ci este un fel de „aplicare“ – bucuroas\ la
culme c\ poate descoperi la tot pasul în opera cercetat\,
atâta îndrept\]ire, atâta adecvare –, a ideilor for]\,
a principiilor „obsedante“ – expuse f\r\ economie
de relu\ri, de repeti]ii (uneori cam obositoare) în
toate c\r]ile lui René Girard, pornind de la aceea
de debut, din 1961, dar cu prec\dere în La Violence
et le sacré (Violen]a [i Sacrul, 1971),  Des choses

cachées depuis la fondation du monde (Lucruri
ascunse de la facerea lumii,1978), Le Bouc émissaire
(]apul isp\[itor, 1982), La Route antique des hommes
pervers (Drumul str\vechi al oamenilor perver[i,
1985), acel extraordinar eseu filozofic – de o noutate
a interpret\rii parc\ nim\nui „îndatorat\ – dedicat
C\r]ii lui Iov“ [i reîntrup\rii sale în mitul christic.

Accentul cade acum pe câteva dintre temele
elaborate – cu un elan al simplific\rilor impresionante,
energice pân\ la un soi de brutalitate nu neap\rat pe
gustul  tuturor  – în  întreaga oper\ a  lui  René
Girard, pe câteva concepte-[oc, demult familiare
cititorilor s\i – dorin]a, pofta, gelozia, impulsul
elementar [i nu tocmai „elementar“ întrucât este
un produs-reprodus dup\ imaginea „altuia“ [i în
primul rând, ac]ionând cu o putere oarb\, devoratoare,
ira]ional\, conceptul de „imita]ie“, de „mimetism“.
Vaste, minu]ioase incursiuni întreprinse în spa]iul
shakespeare-ian îi dau cercet\torului, mai bine spus
„gânditorului“ francez satisfac]ia, deloc camuflat\,
luând pe alocuri un contur abuziv [i u[or caricatural,
de a g\si, conceptelor „sale“, perfecte legitim\ri,
zdrobitoare confirm\ri... Convingerile autorului sunt
foarte „tari“, izbutind s\ se comunice, s\ devin\, sub
durata lecturii, contagioase. Comunic\rii contagioase
îi urmeaz\, necesar, momentul reflec]iei, al îngândur\rii
dubitative... Oare a scris Shakespeare doar pentru
a ne anticipa [i a ne ilustra „conceptele“, oricât ar
fi ele de puternice, de seduc\toare – cum cu siguran]\
sunt – cele ale lui René Girard...? Întrebarea nu se
poate, în nici un chip, evita...

Lucian RAICU
1991

Scrisoare din Paris

Comunicarea
contagioas\

ÎÎ

Mic tratat de pparadoxe

A
LAIN de Botton (ultimul val francez al
prozei): „E reconfortant s\-mi ̀ nec alienarea
`ntr-un mediu cu totul [i cu totul alienat. E
ca [i cum l-ai citi pe Schopenhauer c`nd e[ti
deprimat. Schopenhauer `nsu[i, `ntrebat de
paznicul gr\dinii zoologice din Dresda cine

este, `ntrebatul `i r\spunde: „B\tr`ne, dac\ ai putea
dumneata s\-mi spui cine s`nt, ]i-a[ r\m`ne foarte
recunosc\tor“.

Oscar Wilde: „... `n Londra nu exista cea]\ ̀ nainte
de a fi pictat\ de Whistler“ (Ei, ce spui Pavel?!)

Jung: „A fi normal e ]elul ideal al celor ne`mplini]i“.
Din c`nd `n c`nd, `n fa]a mozaicului triumfalist

de pe fostul sediu al fostei [t\b\ri]e Ghi]ulic\
poate fi v\zut un personaj cam trecut, c\zut ̀ n extazul
admira]iei. E chiar autorul care-a [ters-o imediat,
dup\ terminarea capodoperei ,  `n  Occidentul
putred. Neput`ndu-[i, iat\, ostoi nostalgia dup\
momentul de v`rf al crea]iei sale. De unde costisitoarea
navet\.

Relatarea lui M.: Sun la u[a ei. ~mi deschide. E
goal\. Cu mobilul la ureche. Stupoare: ̀ n locul s`nilor

ei micu]i, acum s`ni enormi. Silicon. Se scuz\, reintr\
`n baie [i-o aud – iar stupoare – dialog`nd `ntr-o
englez\ de-o fluen]\ pe care nu i-o b\nuiam. M\
retrag `n v`rfuri [i trag u[a dup\ mine. Ei, ce spui?

Dialog perpetuu – despre sensul existen]ei – `ntre
sibilicul parleur Andoni [i `ncifratul pictor Ambrozie.
Andoni, de la andiv\?, ciocolata de gr\din\? Ambrozie,
de la hrana aromat\ a zeilor? urmuz total. O, tempora,
o Mori]!

Mozaic lejer

M
OZAICUL de la Ravena (550) `nseamn\
– din unghi strict pictural – un pas `napoi
fa]\ de imagistica de la Herculane [i Pompei.
Care, de altfel, l-a premers. Dac\ schematismul
ravenian avea s\ hr\neasc\ – dou\ milenii
– iconografia de cult cre[tin, `n schimb,

schemele compozi]ionale pompeiene, cu certe `nr`uriri
eline – au fost [ansa modernit\]ii europene. P`n\
recent, c`nd hipermodernismul devastator avea s\-i
curme continuitatea. Dac\ schema rigid\ a Ravenei
a avut [ansa continuit\]ii p`n\ `n zilele noastre, cea
herculan\ a cedat ultimelor valuri ale modei, constituind
`ns\ fondul de aur al picturii europene. At`t de r`vnit\,
azi, de globtrotterii lumii.

Aceea[i dur\ juxtapunere mozaicat\ se consum\
acum, c`nd valorile modernit\]ii armonice s`nt agresate
de solu]iile ultimei ore. Neanul`nd `ns\ `n]elepciunea

noastr\ `ntru senin\ judecat\. Cu aceea[i amuzat\
pacien]\ intru `n expozi]ia unui impacient istala]ionist,
dar [i `n cea a unui `nt`rziat postimpresionist. M\
simt bine. Nu v\ sim]i]i bine?

Ce mozaic iritant e momentul confrunt\rilor
politice! Apropierea scrutinelor exacerbeaz\ dizgra]ios
mozaicul. P`n\ la a-l face indigest. ~n mojarul
momentului s`nt b\gate, total nefarmaceutic, mari
cantit\]i de populism, vulgaritate, interese. Livrate
de personaje, dac\ nu de-a dreptul rudimentare, atunci
rafinate `n ale frazeologiei. De constatat c\ am`ndou\
g\sesc – diferit – priz\ la mul]ime. Intrarea `ntr-o
sal\ de expozi]ie ar fi sanitar benefic\. E[ti naiv! mi-
ar reteza-o scepticul de serviciu.

Pe mozaicul desc\lecatului voievodal din Pia]a
Unirii, cu Ursachi [i Andoni, puneam note tr\pa[elor
ce traversau, `n buiestru, perimetrul. C`t\ ireveren]\,
nu?

~mi intr\  `n  atel ier  [ i ,  f\r\  s\  m\ previn\,
`ncepe s\ recite. Nu din Rilke. Din cine? Recit\ patetic
[i-ncep s\-l b\nuiesc pe autor. Evedent, cel intrat.
Dup\ care `mi `ntinde nou-i volum numit, fran[, „Don
Cuco[, cavalerul Sans Reproche“. Din care [i recitase.
Ochiu-mi r\m`ne deocamdat\ pe coperta ultim\,
pe care, „ca s\ se [tie“, st\ avertizarea melcului Ilie:
„Anul – mai mult de o mie, [i `nc\ o mie/ Luna –
cine-o mai [tie?/ Ziua – care s-o nimeri s\ fie/ Acela[i
melc [i acela[i al dumneavoastr\ Ilie“. M\i, m\i!

Val GHEORGHIU

Carnet
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AA
veam unsprezece ani [i locuiam la Suceava, când

printre elevii [i profesorii [colii la care înv\]am s-a

r\spândit vestea c\ va veni în curând s\ ne viziteze

un mare scriitor de la Bucure[ti, Geo Bogza. 

ee vv oo cc \\ rr ii

Copilul ddin cco[ul dde nnuiele

La începutul anilor ’80 lucram sub conducerea
lui Ion Cristoiu la SLAST. Prin redac]ie se perindau
mul]i scriitori tineri, dornici s\ colaboreze. Într-o zi,
în biroul lui Jack (a[a îi spuneam pe atunci cu to]ii
lui Ion Cristoiu) a intrat o tân\r\ prozatoare, Carmen
Francesca Banciu. Constatând c\ el nu se afla acolo,
s-a a[ezat într-un fotoliu, în a[teptarea lui. Carmen,
o excentric\, obi[nuia s\-[i poarte copilul nou-n\scut
cu sine, într-un co[ de nuiele împletite. Co[ul cu
copilul l-a depus pe biroul lui Jack, deasupra unui
teanc de manuscrise. Dup\ un timp, în înc\pere
a intrat un coleg de-al nostru, cunoscut pentru
înclina]ia lui de a curta orice femeie, [i a invitat-
o pe prozatoare la o cafea, la bufet. Carmen a plecat
cu el, l\sând co[ul cu copil cu tot pe birou.

Toate acestea, le-am reconstituit ulterior. Atunci,
îns\, nu [tiam cum se succedaser\ faptele. M\
aflam într-o înc\pere al\turat\ [i l-am auzit pur [i
simplu pe Jack ]ipând îngrozit:

– Alex! Alex! Vino repede aici!
Am alergat la el crezând c\ se întâmplase o

nenorocire. Jack, ro[u la fa]\, sufocându-se de
spaim\, îmi ar\ta cu degetul spre propriul lui birou:

– Ce e acolo?!
Am examinat co[ul, pedant, [i i-am r\spuns:
– Un copil.
Nu de r\spunsul \sta avea nevoie:
– {tiu c\ e un copil. Dar ce caut\ aici?!
Atunci, jucându-m\, i-am spus:
– Cred c\ e un copil f\cut de tine, în afara

c\sniciei. Iar tân\ra mam\ ]i l-a adus în dar, ca
s\-]i aduc\ aminte de obliga]iile pe care le ai...

Ion Cristoiu î[i pierduse îns\ complet umorul:
– Alex, te implor! Ia-l de aici! Ia-l! S\ dispar\!

S\ nu-l mai v\d! F\ asta pentru mine!
N-am s\ uit niciodat\ panica de atunci a lui Jack.

Când s-au l\murit lucrurile, a fost atât de bucuros,
încât i-a publicat prozatoarei toate textele pe care ni
le adusese, f\r\ s\ le mai citeasc\.

Pe pplaj\, lla NNeptun

Ani la rând, vara, pe plaja de la Neptun, am jucat
[eptic cu Augustin Buzura, în urm\toarea forma]ie:
eu în echip\ cu so]ia lui, Maria, iar el în echip\ cu
so]ia mea, Domni]a. Jocul, cum se [tie, e pueril, dar,
tocmai pentru c\ nu te oblig\ s\ gânde[ti, î]i d\ ocazia
s\ schimbi replici tr\znite cu partenerii, s\ bravezi,
s\ te r\sfe]i, s\ te bucuri de prezen]a al\turi de tine
a unor oameni dragi.

De obicei, eu [i Maria îi b\team zdrav\n pe Gusti
[i Domni]a (nu-mi place cum sun\ apelativul Gusti,
dar nu l-am inventat eu). Bineîn]eles, dac\ ar fi
întreba]i, adversarii no[tri ar sus]ine exact contrariul.
Totu[i, acesta e adev\rul: îi b\team de-i snopeam.
{i  nu numai c\- i  b\team, dar  f\ceam (eu,  nu
Maria, care e o fiin]\ t\cut\) mare caz de fiecare
victorie a noastr\, anun]ând-o în repetate rânduri cu
surle [i trâmbi]e, pentru a o aduce la cuno[tin]a tuturor
celor de pe plaj\. În plus, cu un sadism despre care
crezusem pân\ atunci c\-mi e str\in, r\suceam cu]itul
în rana învin[ilor. Practicam o fanfaronad\ cu nimic
mai prejos decât aceea a lui Cassius Clay. Vorbeam
cam a[a:

– Uit\-te la mine, Gusti! Par un om obi[nuit. Am
dou\ mâini, dou\ picioare, ca to]i oamenii. Am un

cap pe umeri, cu doi ochi [i dou\ urechi, cu nas [i
gur\, ca toat\ lumea. {i totu[i, totu[i. Când joc [eptic
m\ transform miraculos, devin regele [epticului,
invincibil, inegalabil, inexpugnabil. Nu s-a n\scut
din trup femeiesc b\rbatul care s\ m\ poat\ bate la
[eptic!

Într-o diminea]\ Augustin Buzura a venit pe plaj\
cu un aer de om nedormit. 

– Am dormit foarte prost, ne-a explicat el, am
avut un co[mar. Se f\cea c\ Alex, cu o figur\
schimonosit\, malefic\, cu bra]ele ridicate în sus
[i degetele r\[chirate, ca o pas\re de prad\, vine
asupra mea, cronc\nind însp\imânt\tor: „Par un om
obi[nuit. Am dou\ mâini, dou\ picioare, ca to]i
oamenii...“ {i asta, gândi]i-v\, o noapte întreag\!

VIP-uuri

Pe vremea când era pre[edinte al Partidului Alian]ei
Civice [i senator, Nicolae Manolescu m-a adus în-
tr-o sear\ cu ma[ina acas\. Locuiam pe atunci în-
tr-un apartament la bloc de pe Calea Mo[ilor, iar
administratorul nostru, fost colonel de Mili]ie, avea
obiceiul s\-i spioneze pe locatari. Nici n-a plecat
bine ma[ina care m\ adusese [i administratorul –

scund, gras [i chel, cu un zâmbet insinuant l\]it pe
întreaga lui fa]\ – a ie[it de undeva din întunericul
cur]ii interioare a blocului [i m-a întrebat:

– Mi s-a p\rut mie sau era ma[ina senatorului
Nicolae Manolescu?

– A lui era! am r\spuns eu ap\sat, bucuros c\-mi
cresc ac]iunile m\car în rândurile celor de la scara
IV, unde locuiam.

– Uite, dom’le! a exclamat admirativ [i, totu[i,
parc\ neîncrez\tor în plauzibilitatea da-ului meu
fostul colonel de Mili]ie, care avea un cult pentru
VIP-uri.

În seara urm\toare, printr-un concurs de împrejur\ri,
m-a adus acas\ cu ma[ina Octavian Paler; era tocmai
perioada când ap\rea des la televizor [i avea un
succes imens, cu poza lui de moralist intransigent.
L-am invitat pe Octavian Paler s\ suie pân\ la mine,
s\ bea o cafea, dar el a refuzat, explicând c\ s-a f\cut
târziu [i vrea s\ ajung\ acas\. 

Am coborât deci, din ma[in\, m-am apropiat
de intrarea în bloc, c\utându-mi cheile în serviet\,
[i din nou [i-a f\cut apari]ia administratorul.

– Bun\ seara, domnule Alex. {tef\nescu!
– Bun\ seara.
– Persoana care v-a adus cu ma[ina era Octavian

Paler?!
– Da.
– Cel care apare la televizor?...
– Da.
Colonelul în rezerv\ a r\mas, la propriu vorbind,

cu gura c\scat\. M\ studia cu o curiozitate nes\]ioas\.
Nu mai în]elegea deloc ce e cu mine, de unde s\

m\ ia [i unde s\ m\ a[eze, în clasific\rile lui.
Apoi, dup\ câteva zile, tot într-o sear\, am fost

adus acas\ cu ma[ina de George Pruteanu, pe care
interven]iile din Parlament, dar mai ales emisiunea
TV Doar o vorb\ s\-]i mai spun îl transformaser\
într-o vedet\.  Scenariul  cu fostul  colonel  de
Mil i ] ie  s-a  repetat .  Dup\ coborârea mea din
ma[ina senatorial\, el s-a desprins dintr-un ungher
[i mi-a ie[it `n întâmpinare. P\rea nu numai uimit,
ci [i speriat, de[i încerca s\ aib\ aerul unui om
care glume[te:

– Felicit\ri! Felicit\ri! De data aceasta a fost
George Pruteanu...

– Da. Am reun]at la serviciile lui Nicolae Ma-
nolescu, ca [i la cele ale lui Octavian Paler. Nu
sunt deloc mul]umit de ei. De acum înainte o s\
m\ aduc\ acas\ George Pruteanu.

Mi-ar trebui geniu ca s\ descriu expresia fe]ei
din acel moment a administratorului.

Un mmare sscriitor îîn vvizit\ îîn
provincie

Aveam unsprezece ani [i locuiam la Suceava,
când printre elevii [i profesorii [colii la care înv\]am
s-a r\spândit vestea c\ va veni în curând s\ ne
viziteze un mare scriitor de la Bucure[ti, Geo
Bogza. To]i am fost cuprin[i de înfrigurare. În sala
de festivit\]i a [colii s-au f\cut chiar un fel de
repeti]ii, ca s\ nu gre[im când va trebui: s\ ne
ridic\m în picioare, s\ spunem în cor „Bine a]i
venit în mijlocul nostru, tovar\[e scriitor!“, s\
aplaud\m.

S-a întocmit [i o list\ cu elevii care aveau cel
pu]in o carte a lui Geo Bogza [i puteau s\-i cear\,
la sfâr[itul întâlnirii, autografe. Eu luasem din
biblioteca familiei mele, la îndemnul tatei, volu-
mul I din Scrieri în proz\ [i a[teptam cu emo]ie
întâlnirea.

Într-o dup\-amiaz\ de vineri ea a avut loc.
Sp\lat, piept\nat, cu c\ma[\ alb\ [i cravat\
ro[ie de pionier, am intrat în sal\ [i, la momentul
potrivit, am participat la ceremonialul primirii
importantului oaspete. Nu-mi venea s\ cred c\
omul de[irat [i cu o fa]\ ca de barz\ era scriitorul
a[teptat. Îmi închipuiam c\ scriitorii arat\ to]i ca
Eminescu sau, în cel mai r\u caz, ca Ion Creang\.

Geo Bogza a început s\ vorbeasc\ solemn,
cu fraze lungi [i bombastice, despre m\re]ele
realiz\ri ale Uniunii Sovietice (era în 1958).
Profesorii d\deau din când în când tonul la aplauze,

iar noi, elevii, le urmam exemplul. Nu în]elegeam
mare lucru din discursul scriitorului, dar m\ captiva
intona]ia sacerdotal\, atât de diferit\ de aceea a
lec]iilor care ni se predau la [coal\. Vocea cânt\toare
a lui Geo Bogza ca [i gesticula]ia lui ampl\ aveau
[i ceva clovnesc, astfel încât m\ [i amuzam.

La sfâr[itului discursului s\u r\sun\tor, l-am
asaltat to]i, înconjurând catedra la care st\tea [i
fluturând c\tre el c\r]ile pe care voiam autografe.
Când mi-a venit rândul, m-am topit de fericire. Geo
Bogza, a scris ceva, gr\bit, pe prima pagin\ [i
mi-a înapoiat cartea. Am luat-o cu sfin]enie [i, din
mers, înc\ înainte de a p\r\si sala, am deschis-o
ner\bd\tor s\ v\d ce anume scrisese. Numele meu
nu era men]ionat în dedica]ie, de[i i-l spusesem
r\spicat autorului. Scria doar atât: „Tr\iasc\ lupta
pentru pace!“

Am r\mas stupefiat. Cum s\ tr\iasc\ ceva care
nu e o fiin]\?! Cum adic\ s\ tr\iasc\ o lupt\?! Pe
de alt\ parte, nu în]elegeam deloc oximoronul „lupta
pentru pace“. Eram atât de absorbit de aceste probleme,
încât la ie[irea din sal\ m-am împiedicat pe trepte
[i n-a lipsit mult s\-mi rup gâtul.

P.S. Când m-am întâlnit cu colegii mei, am
aflat c\ to]i primiser\ drept autograf lozinca: „Tr\iasc\
lupta pentru pace!“

P.P.S. Dup\ mul]i ani, devenind critic literar, am
primit de la Geo Bogza toate c\r]ile pe care le-a mai
publicat, cu dedica]ii ceremonioase [i curtenitoare. 

(din volumul în preg\tire Un scriitor, doi scriitori)
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RITICA lui Iulian Boldea e din spe]a
celor ce pot fi caracterizate printr-o
atitudine cump\nit\, prin sobrietate,
prin expresia armonioas\ de bun\
seam\ ca o reverbera]ie temperamental\.
Autorul e un spirit metodic f\r\ aderen]e
la vreo metod\ anume din cele ce au
fost/sunt acum în vog\, printr-un gen,
am zice, de impresionism obiectivat
adic\ adus la treapta unui discurs în

care miza sensibilit\]ii personale se dizolv\ precum
un cub de zah\r într-un pahar cu ceai. Nimic crispat,
contorsionat, patetic în propozi]iile d-sale ca [i
cum valorile asupra c\rora refer\ [i principiile pe
care le împ\rt\[e[te ar fi subîn]elese, astfel încît
postura combatant\ în favoarea lor s-ar dovedi
inutil\. E la mijloc o coeren]\ psihostilistic\ bizuit\
pe un optimism difuz, încredin]area c\ în mare
lucrurile se afl\ pe f\ga[ul cel bun, într-un climat
de maturitate a vie]ii literare. Neacceptînd rolul
unui excursionist care str\bate cu pasul un teren
accidentat, Iulian Boldea ne apare aidoma unui
patinator elegant pe luciul valorilor resim]ite ca
sigure. Nefrecventat de demonii îndoielilor, evitînd
gesturile de respingere vehement\, iconoclastiile,
criticul î[i supune reac]iile empatice unei discipline
ce vizeaz\ dep\[irea fr\mînt\rilor contingentului,
atingerea unor esen]ialit\]i. Ceea ce nu înseamn\
c\ ar fi lipsit de op]iuni estetice [i morale, ci doar
c\ le subordoneaz\ unei perspective în genere
admise, „cumin]i“, ceea ce-l face s\ pun\ în locul
tu[elor groase de culoare ce-ar putea con]ine riscul
unor turbulen]e polemice, aproape exclusiv nuan]e,
subtilit\]i. Pagina d-sale poate crea impresia unui
exces de discre]ie. Nu e vorba totu[i de superficialitate
ori epigonism, cu atît mai pu]in de o conduit\
oportunist\, ci de o lucrare dign\ ce relev\ propriile-
i m\suri l\untrice. Doar în cazuri rare aser]iunile
exegetului sunt amendabile, de pild\ atunci cînd
îi atribuie lui Eugen Simion „respectul p\rerii
contrare“...

Faptul c\ Iulian Boldea e capabil a-[i asuma
materia asupra c\reia se aplic\ printr-o reac]ie ce-
o problematizeaz\ rezult\ bun\oar\ din cîteva
pasaje în care prezint\ statutul ireductibil al operei.
Un statut „incert, oarecum himeric“. Întrucît actul
critic, „apropiindu-se asimptotic de structurile
[i sensurile operei,  nu are [ansa de a-i revela
acesteia bog\]ia de semnifica]ii, nu îi poate demonta
mecanismele subtile spre a o explicita în multitudinea
de aspecte ce-o alc\tuiesc, (...) opera literar\ r\mîne
un miraj care se îndep\rteaz\ progresiv“. Intui]iei
critice nu-i r\mîne decît „s\ aproximeze inten]iile
[i toposurile crea]iei vizate“. Un citat din Caius
Dobrescu, produs cu simpatie, reliefeaz\ a[ijderea
aceast\ enigm\ constitutiv\ a crea]iei, refractar\
la conceptualizare, ce nu poate decît a-[i recunoa[te
la un moment dat limitele: „De cîte ori poate fi
definit\, de cîte ori i se atribuie un statut [i o
func]ie precis\ în aparatul culturii, de cîte ori [tie
s\ spun\ despre sine ce este [i cum este, puterea
literaturii a devenit ca [i inexistent\, iar influen]a
ei  nesemnificat iv\“.  Dup\ cum o apreciere a
produc]iei optzeciste i se înf\]i[eaz\ criticului
drept un fenomen inconvertibil la o formul\ ori
la o [tan]are metodologic\: „E drept, pot fi puse
în eviden]\ tr\s\turile acestui mod de a scrie,
pot fi inventariate motive, toposuri predilecte,
poate fi circumscris\ o anume dominant\ scriptural\,
îns\ se pare c\ r\mîne, insesizabil, spiritul acestei
genera]ii, esen]a sa secret\, imposibil de eludat,
dar [i foarte dificil de cuprins în concepte critice“.
De unde ajungem la constatarea unei disip\ri a
frontului genera]ionist în func]ie de individulalit\]ile
ce-l compun, fiecare cu amprenta sa în unicat:
„Am putea spune chiar c\ exist\ atîtea optzecisme
cît scriitori optzeci[ti exist\“. O alt\ deschidere
predilect\ a lui Iulian Boldea e cea c\tre figura
uman\ care se g\se[te implicat\ în oper\, ca o
chez\[ie a autenticit\]ii morale a acesteia, act
notarial prin care Crea]ia dovede[te calificarea
creaturii auctoriale. La Alexandru Paleologu,
„dincolo de austeritatea de viziune [i de stil, g\sim,

în  chipul  ce l  mai  suges t iv,  e f ig ia  au toru lu i ,
aristocratic\ [i ceremonioas\ uneori, alteori ironic\
ori cu subîn]elesuri polemice“, prev\zut\, „în
palimpsestul textului, cu lecturile, cu obi[nuin]ele
cu aprehensiunile [i preferin]ele sale“. În pofida
împrejur\rii c\ autorul Sim]ului ppractic repudia
cu specifica-i cochet\rie interesul autoscopic,
„sinceritatea“ ce nu s-ar cuveni a constitui „cîtu[i
de pu]in ocupa]ia unei con[tiin]e libere“ deoarece,
în lista p\catelor de care f\ceau uz confesorii
iezui]i, se g\sea [i a[a numitul „peche de scrupule“...La
Nicolae Manolescu, analistul sesizeaz\ dincolo
de aspectul prim, frapant al „siguran]ei de sine“,
„momente în care masca olimpian\ a criticului se
destram\ pentru a l\sa s\ se întrevad\ nelini[ti,
aproxima]ii, o con[tiin]\ a limitelor proprii, toate
acestea conducînd la un fel de katharsis,  la o
purificare interioar\ a exegetului aflat în fa]a unui
text  care ,  succesiv,  se  reveleaz\ [ i  se  refuz\
percep]iei“. Adic\ un joc al con[tiin]ei analitice
cu opera care se deschide [i se închide, se d\ruie[te
[i „se claustreaz\ în structura sa autarhic\“, aidoma
unei seduc\toare de mare clas\. Opera ca o analogie
a eternului feminin... Nu altminteri e prizat Mircea
Zaciu, al c\rui demers ne ofer\ tabloul unui impact
între liniile „de croial\ ra]ionalist\ [i desenul
esen]ializat al afectivit\]ii re]inute, dar nu mai
pu]in expresive“. În accep]ia lui Mircea Zaciu,
crit ica e „o form\ de tr\ire plenar\ în spa]iul
esteticului, la conjunc]ia dintre ordine [i aventur\,
o modalitate de «literaturizare», în în]eles superior,
a percep]iei axiologice“. „Implica]ia afectiv\“,
„mirajul liric“, apar]in planului „aventurii“ care
]ine în [ah planul „ordinii“, în componen]a unei
viziuni critice în care lumina lucidit\]ii se înso]e[te
de umbre fantaste, prin intermediul c\rora „tensiunea

ideii se destinde adesea în feeria melancoliei“. 
Glosator inteligent, cu voluptatea lecturii [i

a scrisului, îns\ u[or retractil în economia mai
totdeauna aprobativ\ a comentariului  d-sale,
r ecu rg înd  l a  i pos t aza  une i  comprehens iun i
reveren]ioase, Iulian Boldea nu evit\ totu[i complet
rezervele. Chiar dac\ nu apar la suprafa]\, diferen]ierile
se pronun]\ în scrisul d-sale, care altminteri ar
deveni conven]ional, fad. Instrumentul cu ajutorul
c\ruia î[i notific\ neconsim]irea e deseori citatul.
Explica]ia s\ fie o anume sfial\ sau un plus de
poli te]e fa]\ de confra]i i  convoca]i? Oricum,
recurgînd la o serie de citate putem reconstitui o
diagram\ a contrariet\]ilor criticului. Comentînd
o carte a lui Caius Dobrescu, în]esat\ de „pozi]ii
radicale“ pe care se fere[te a le contrasemna formal,
d-sa recunoa[te cu bun sim] c\ „aceste pozi]ii
radicale,  ca [i  al tele din aceast\ carte,  î[ i  au
cota lor de adev\r“. De pild\ o remarc\ asupra
scriitorilor no[tri de seam\ contamina]i de „morbul
comunismului“, începînd cu Mihail Sadoveanu [i
Tudor Arghezi: „Cel care îi dep\[e[te pe to]i, (...)
maestrul absolut al sofisticii, al acroba]iei intelectuale
[i morale, într-un cuvînt, al tuturor combina]iilor,
genialul Ostap Bender al anilor no[tri ’50, este
George C\linescu. B\rbatul care a reu[it sinteza
între un hedonism cînd neoclasic, cînd baroc, [i
poncifele marxiste“. E adev\rat c\ exegetul se
distan]eaz\ de alte aser]iuni, din unghiul d-sale
de vedere, „oarecum gratuite, greu de sus]inut
cu argumente serioase“, precum urm\toarea ce
nou\ ni se pare demn\ de luat în considerare:
„Poezia anilor ’60 este îmb\tat\ de fantasmele
puterilor ei f\r\ margini. Ea încearc\ s\ se manifeste
în plan imaginar la fel de total [i covîr[itor ca
puterea poli t ic\ asupra societ\] i i“ .  În al t  loc
îns\ cuvintele aspre ale unui predecesor sunt f\r\
ocol aprobate pentru ecoul lor în prezent: „Se poate
observa cît\ dreptate avea Rebreanu (...) [i cît
de actual sun\ spusele sale dintr-un r\spuns la o
anchet\:«Statul [i societatea româneasc\ n-au g\sit
înc\ modalitatea de a integra definitiv pe scriitori
printre categoriile de cet\]eni cu stare cert\ ca
scriitori. Un actor î[i poate exercita arta pe cheltuiala
statului (...). Numai scriitorul, ca scriitor, nu poate
rîvni de la stat nimic niciodat\. Soarta scriitorului
nu intereseaz\ pe nimeni, cu toate c\ de opera lui,
cartea, profit\ permanent toat\ lumea [i în primul
rînd statul»“. Poate c\ ar fi necesar\ o redresare
a intelighen]iei române[ti, care de atîtea ori, inclusiv
dup\ 1989, s-a dovedit incoerent\, „indecis\ în
op]iuni, servil\ [i aservit\ dogmelor, cu rare,
dar cu at î t  mai semnificat ive excep]i i“ .  Care
categorie, în consecin]\, ad\ug\m noi, nu [i-a
putut impune cerin]ele, n-a putut dialoga eficient
cu puterea politic\, de atîtea ori adulat\ de cei
ce s-ar fi cuvenit a se manifesta ca o „elit\“ în
toate privin]ele. Care, dup\ cum prea bine [tim,
n-a ostenit a se închina la noile Cur]i, printr-un
ritual poate înc\ mai decep]ionant decît în trecutul
totalitar, dat fiind liberul arbitru oferit de democratizare.
Carnavalul noilor „adaptabili“ are o not\ a deriziunii
suplimentar\. Cu un salutar efect, Iulian Boldea
rememoreaz\ îndemnul Monic\i Lovinescu de-a
face noi, cei ce-am f\cut [i mai facem înc\ loc
cu larghe]e, în rîndurile noastre, heralzilor conjuncturii
de ieri [i de azi, un „popas pe pragul etic“: „Literatura
va r\spunde întotdeauna de ale ei pe limba-i proprie.
Dar mai întîi  trebuie s\ reînv\]\m a vorbi.  {i
vorbirea aceasta cuprinde întreaga condi]ie a
omului, strivit\ de vremurile sub care am stat.
{i mai st\m înc\“. 

Cu atît mai stimabil ni se prezint\ scrisul lui
Iulian Boldea, mai curînd auster, „refrigerat“,
camuflîndu-[i umorile, cenzurîndu-[i lexicul, de
bun\ seam\ tentat uneori de inflamare, cu cît
contextul în care se produce e în continuare tulbure.
Un aer retro, al bunelor moravuri interbelice str\bate
în demersul d-sale. Criticul de la Vatra e una
din vocile calme, imperturbabile ce roste[te la ora
actual\ sentin]e juste chiar în plin vacarm.  
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AGUZANUL Giacomo di Pietro Luccari
este departe de a fi un necunoscut istorio-
grafiei române[ti. {i totu[i. Istoricii care
s-au ocupat de întemeierea Principatelor,
de data ei, precum [i de m\rturiile asupra
lui Negru Vod\ [i a întâilor Basarabi –
N. Iorga, P.P. Panaitescu, Pavel Chihaia,
{tefan Andreescu, Adolf Armbruster

[i nu numai – îl amintesc [i îl citeaz\, folosind cu to]ii,
cu excep]ia lui P.P.Panaitescu, în remarcabilul s\u
studiu despre rela]iile Raguzei cu }ara Româneasc\
[i Moldova în evul mediu, edi]ia princeps a c\r]ii sale,
cea ap\rut\ în anul 1605 la Vene]ia. Aflat fire[te în
regim de „carte rar\“, volumul exist\ [i la Biblioteca
Academiei Române, dar eu l-am parcurs, în aceast\
var\, în Arhiva Ora[ului Dubrovnik, gra]ie bun\voin]ei
[i solicitudinii deosebite a acestei prestigioase institu]ii.
Tot acolo am consultat [i cea de-a doua
edi]ie a c\r]ii, mult mai pu]in cunoscut\,
cea ap\rut\ în 1790 chiar la Raguza.

Este o lucrare de interes excep]ional
pentru istoria }\rilor Române [i a întregii
Europe de Sud-Est, s\ o repet\m f\r\ ezitare.
Interesul meu era legat atât de leg\turile
culturale ale Raguzei cu Principatele, cât
[i de istoria [i genealogia familiilor nobile
raguzane, de eventualele lor conexiuni
române[ti.  A[a am ajuns la Luccari,
specialitatea mea strict\ nefiind medievistica,
de[i sub auspiciile ei mi-am început existen]a
profesional\, iar în]elegerea epocii moderne
în afara antecedentelor medievale e f\r\
îndoial\ imposibil\. 

O prim\ nedumerire se leag\ de absen]a
lui Giacomo di Pietro Luccari din cunoscuta
serie a C\l\torilor str\ini despre }\rile
Române. Aceasta ar fi motivat\, s-ar p\rea,
de faptul c\ Luccari nu ar fi c\l\torit propriu-
zis în }ara Româneasc\ sau/ [i Moldova,
ceea ce e în realitate o chestiune înv\luit\
în cea]\. Unii istorici afirm\ c\ ar fi [tiut
[i române[te [i c\ a fost în }ara Româneasc\,
pe care – se vede din cartea sa – o cuno[tea
foarte bine. Curios este [i faptul c\ cronica
sa nu a fost tradus\ pân\ acum în limba
român\, nici integral [i nici m\car par]ial.
M-a surprins, de asemenea, în foarte mare
m\sur\ faptul c\ N. Iorga, care a vizitat
Dubrovnikul de câteva ori, dup\ cum noteaz\
în memorialele sale de c\l\torie, nu a
consacrat acestui ilustru fiu al ora[ului nici
o scriere special\ (dup\ cum se poate vedea
în bibliografia alc\tuit\ de Barbu Theodorescu).
Poate c\ splendoarea [i prestigiul Vene]iei,
vechea rival\ a Raguzei, s\ fi r\pit ceva
din interesul lui N.Iorga [i al istoricilor
români în general, pentru ora[ul-stat de pe
coasta dalmate?

Oricum, Copioso ristretto de gli Annali
di Ra[g]usa a ap\rut mai întâi chiar în cetatea de pe
lagun\, Luccari – ca [i majoritatea covâr[itoare a
raguzanilor – fiind bilingvi [i în orice caz vorbitori
de limba italian\. O recent ap\rut\ Istorie a Raguzei
de Robin Harris, în limba englez\ (Londra, 2003)
men]ioneaz\ de câteva ori pe istoriograful Dubrovnikului
sub numele croat de „Lukarevič“, în analogie cu numele
altor familii patriciene precum „Gundulič“, cu varianta
italieneasc\ „Gondola“ sau „Sorkočevič“, cu varianta

italieneasc\ „Sorgo“. Numele folosit de autorul Bogatului
rezumat al Analelor Raguzei a fost îns\ „Luccari“1,
ora[ul apar]inând de-a lungul multor veacuri sferei
culturale italiene[ti, fie ca parte integrant\ a Vene]iei,
de la începutul sec.XIII [i pân\ la mijlocul celui
urm\tor, fie în îndelungata perioad\ a Republicii
raguzane. Cu toat\ vasalitatea fa]\ de Sublima Poart\,
Raguza a gravitat cultural în jurul ora[elor italiene
în care litera]ii ei au [i locuit [i [i-au tip\rit adeseori
operele. 

Asem\narea dintre cartea lui Luccari [i Letopise]ul
Cantacuzinesc, în partea privitoare la începuturile
}\rii Române[ti i-a f\cut pe istoricii care s-au ocupat
de pasajele respective – cu deosebire Nicolae Stoicescu
[i Pavel Chihaia – s\ afirme c\ amândou\ au folosit
cronica }\rii Române[ti scris\ în vremea lui Radu de
la Afuma]i. De asemenea, exactitatea datelor despre

succesiunea voievozilor moldoveni i-a f\cut pe unii
cercet\tori s\ afirme c\ Luccari a folosit [i un letopise]
al Moldovei.

Ceea ce constituie elementul stimulator al rândurilor
de fa]\ îl reprezint\ men]ionarea numelui „Romania“
(în limba italian\), în leg\tur\ cu }ara Româneasc\.
„La Valachia è posta di là dal Danubio – scria Luccari
–, fra la Transilvania, Moldavia e il Danubio verso i
Triballi piena di vene d’oro, masse di sale, la cera a

guisa di bitume scaturisce di sotto terra, ha animali
grossi e minuti con i quali ne nutrisce tutta la Romania
[subl.mea]; la gente segue le cerimonie de’Greci e
parla la l ingua lat ina corrotta ed alterata da’
vocaboli forestieri. Fu fatta da Trajano Imperatore
provincia del popolo Romano e vi mandòmolte colonie
de ’suoi, i quali cacciato il parlare de’Goti introdussero
il latino che i barbari domandano Vlaco, onde nacque
il nome alla provincia“2. Pasajul a mai fost citat de
Adolf Armbruster în teza sa de doctorat Romanitatea
românilor. Istoria unei idei3, dar mi se pare cu totul
insuficient pus în valoare acolo, mai ales c\ autorul,
care din nefericire a murit acum câ]iva ani într-un
accident de ma[in\, nu a sesizat însemn\tatea cuvântului
„Romania“, în acest context.

Chiar dac\ îmi este imposibil s\ afirm cu total\
certitudine acest lucru, exist\ un foarte mare grad
de probabilitate ca aceasta s\ fie întâia men]iune a
numelui României! Cuvântul „Romania“ nu se refer\
aici, cum se întâmpl\ de obicei, mai ales pe h\r]ile
medievale, la Imperiul Bizantin sau la partea european\
a acestuia – Rumelia –, ci în mod expres la }ara
Româneasc\. „Romania“ din cronica lui Luccari este
chiar }ara Româneasc\, fost\ „provincie roman\“,
fondat\ de împ\ratul Traian [i plin\ de bog\]iile amintite
în pasajul de mai sus.

Se [tia c\ aser]iunea potrivit c\reia înv\]atul
grec Daniil Dimitrie Philippide ar fi folosit pentru

întâia oar\ numele României, în lucr\rile sale
Istoria României [i Geografia României, ap\rute
în 1816 la Leipzig, este dep\[it\. Istoricul {erban
Papacostea, plecând de la o relatare de c\l\torie
a unui iezuit maghiar de la sfâr[itul secolului al
XVI-lea, {tefan Szantó, relatare con]inut\ în seria
C\l\torilor str\ini despre }\rile Române, vorbea
despre numele „Romaniolia sive Valachia Inferior“4.
Nici publica]ii mai recente5, de[i recunosc caracterul
ancestral al etnonimului românesc, nu îl amintesc
pe ilustrul c\rturar raguzan.

Cuno[tin]ele acestuia sunt de natur\ s\ uimeasc\.
Chiar dac\ apare la el confuzia, des întâlnit\ în
scrierile medievale [i la care am mai avut prilejul
s\ m\ refer în revist\, dintre ge]i [i go]i, Luccari
aminte[te de obâr[ia germanic\ a numelui de
„vlah“ (cu toate variantele sale): „I quali [colonii
romani adu[i de Traian] cacciato il parlare de’Goti
introdussero il latino che i barbari domandano
Vlaco, onde nacque il nome alla provincia“6.
Asemenea competen]\ istorico-filologic\, manifestat\
la 1605, este de natur\ s\ stârneasc\ admira]ia!

Este adev\rat c\ în Analele lui Luccari nu
lipsesc anumite inadverten]e, mai cunoscute fiind
cea privitoare la originea atribuit\ lui Negru Vod\
[i cea legat\ de filia]ia lui Vlaicu: „Negro Voevoda
di nazione Unghero7 padre di Vlaico nel 1310,
s’era impadronito di quella parte di Valachia, la
quale secondo Tolomeo, Eustachio, Suida e Stefano
Brochiero fu l’antica Dacia, dove (come s’ha in
Giornando Alano) abitarono Goti e Daci, da Greci
chiamati Geti e Davi [sic], e trovando il paese
risoluto in campagne, tagliato da grosse fiumare
e laghi pieni di pescagione e l’aria molto sana,
per ritener l’acquisto nella fede, fabbricò la
città in Campolongo, e tirò alcune cortine di
mattoni cotti in Bucoreste, Targoviste, Floc, e
Busa, il quale morendo fu seppellito in Argis“8.
Este interesant faptul c\ în aceast\ enumerare,
dup\ vechea capital\ a }\rii Române[ti, Câmpulungul,
primul ora[ men]ionat este Bucure[tiul – sub forma

„Bucoreste“ –, re[edin]\ domneasc\ la acea dat\ înc\
nepermanent\. „Floc“ este evident disp\rutul „Ora[
– sau Târg – de Floci“, de la v\rsarea Ialomi]ei (pe
locul satului Piua Petrii, disp\rut [i el ca urmare a unei
mari inunda]ii), iar „Busa“, fire[te Buz\ul. Men]ionarea
acestor ora[e era cunoscut\ de istoriografia româneasc\9,
dar întrebarea care m\ fr\mânt\ r\mâne de ce oare nu
a fost publicat\ pân\ acum în limba român\ cartea lui
Luccari? Timpul nu este desigur pierdut [i rândurile
de fa]\ ar putea constitui o bun\ inspira]ie. 

Despre numele României

R
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A APROAPE patru decenii de la apari]ia
primului s\u volum de versuri –Argintatul
pe[te [i alte poezii, 1970 –Dinu Ianculescu,
autor de poeme, sonete, rondeluri mai ales,
r\mâne pu]in cunoscut publicului românesc,
a[a cum, de altminteri, se `ntâmpl\ cu cei
mai mul]i poe]i ai diasporei [i, `n genere,
cu acei lirici care nu s-au `nscris pe linia
unor experimente de natur\ a-i `ngloba

`ntr-o genera]ie, dac\ nu `ntr-un curent anume.
Paradoxal, nu a existat ̀ n România trecutelor decenii

o voce mai cunoscut\, mai a[teptat\, mai dorit\ decât a
actorului Dinu Ianculescu, posesorul celui mai grav, mai
cald, mai personal timbru vocal al scenei na]ionale, al
radio-ului, al televiziunii. Pe scen\, Dinu Ianculescu a
excelat `n roluri speciale, mai adesea negative, cum se
[i plângea la o târzie retrospectiv\ a vie]ii sale artistice,
mai an. Ca unul care l-am cunoscut `nc\ de pe b\ncile
Colegiului Na]ional Sfântul Sava, din Capital\, pe b\ncile
societ\]ii culturale a Colegiului, „Ion Heliade R\dulescu“,
unde elevul Ianculescu recita versuri proprii cam de factura
lui Aron Cotru[, mi-l reamintesc de pe atunci matur,
dar cu firea ̀ nclinat\ c\tre veselie, societate, comunicare,
`ntr-un anume registru discret, care l-a caracterizat, `n
r\sp\r cu necesarul exhibi]ionism al actorului. Aerul s\u
de domn nu i-a priit `n comunism, `ntr-un târziu a ales
exilul. Actor cult, multilingv, [i-a continuat cariera teatral\
`n Germania pân\ departe de vârsta pension\rii, `n
remarcabile reprezenta]ii clasice, unde puternicul s\u glas
domina scena. Timp `n care nu a `ncetat s\ scrie
versuri, de melancolic\ tent\ [i dulce degustare a verbului.

~ntre ultimul s\u volum de versuri publicat `n ]ar\
(Rondeluri – 1980) [i cel la `ntoarcere, O lumin\ de
cuvinte, 1994, optzeci[ti [i nou\zeci[ti au ocupat aria
liric\, genera]ia pierdut\, c\reia i-a apar]inut Dinu Ianculescu
a trecut `n paginile istoriilor literaturii, aproape to]i
reprezentan]ii ei au p\r\sit aceast\ lume, succesiunea
modernismelor a obosit, ca [i resurec]ia valurilor de
suprarealism, a eliberat lirica de ultimele canoane, devenind
poezie/ poem tot ce a[eaz\ `n pagin\ rândurile cu largi
margini de ambele p\r]i ale foii. Nu este poet, – b\rbat,
femeie – numai cine se `nc\p\]âneaz\ s\ nu fie, din
cine [tie ce complex interior. O p\tr\]ic\ de spa]iu r\mâne
disponibil\ versului clasic. {i `nc\.

La reapari]ia poetului Dinu Ianculescu ̀ n vitrina literar\
vorbeam de un element dep\[ind, ̀ n sonetele [i rondelurile
lui, jocul de rime [i articula]ii al genului, pretinz\tor de
virtuozitate, `ns\ pu]in penetrant `n profunzime, m\
refeream la o coard\ liric\ de o mai adânc\ vibra]ie – [i
care, totu[i, nu tr\da matca. V\r primar cu epigramistul,
autorul de sonete/ rondeluri nu devine niciodat\ un demiurg,
nici damnatul cu turn abolit, el r\mâne un C\l\tor r\pit
de frumuse]ile firii, de farmecele Doamnei sale,
sensibil la frumuse]ea formelor [i la rigoarea canoanelor,
`n care vede pârghii [i nu obstacole. Cu valul de impresii
[i de imagini ce-i provoac\ fervoarea, dar [i cu nelini[tea
fa]\ cu indescifrabilul Timp.

{i astfel, ̀ n al noulea deceniu de via]\, Dinu Ianculescu
public\ volumul de versuri ~n a[teptarea Timpului [tiut
– (Casa C\r]ii de {tiin]\, Cluj, 2009), culegere din
precedentele tomuri, dimpreun\ cu cele mai noi producte
lirice, `ntr-o remarcabil\ continuitate de viziune, pe
urc\toare trepte. Este o sintez\ a unei voca]ii intarisabile
a celui care [i `n via]a profesional\ a recitat versuri, a
pronun]at tirade, a ̀ mbr\cat mantii, ̀ n duhul unor trecute
epoci – ca [i `n cotidian! Un destin, fire[te, dar [i un act
de voin]\, o op]iune. Activitatea sa de crea]ie, senin\,
luminoas\, cu r\gazuri, raite [i refugii ̀ n crânguri edenice
a compensat p\tima[ele `ncord\ri de pe scena teatrului,
dureroasele realit\]i ale existen]ei sub comunism. Primele
sale ̀ ncerc\ri lirice se ̀ nscriu ̀ ntr-un cadru tradi]ionalist,
reformat de u[oare nuan]e moderniste, vitalizând b\trâne]ile
genului: „~ntr-un amurg, argintiul pe[te a uitat/ s\ rosteasc\
rug\ciunea de sear\/ [i-a adormit `mbr\cat.“

Pl\cerea pentru joc este evident\ la un poet respectuos
la capriciile rimei, cu inim\ pentru ritm [i fluid
muzical, ̀ ntru obedien]a canonului. Un canon ̀ ng\duitor:
„Asul [i valetul `mpreun\/ au jucat sub mâna mea sub

lun\.// Vântul a furat o
jum\tate/ [i ceva din c\r]ile
t\iate// [i-am r\mas cu-un
pop\ [i cu-o dam\,/ pân\
norii-[i leap\d\ din scam\“
(Dan]). Inspira]ia e clasic\,
oarecum pillatesc\ ̀ n umbra
peisajului, cu ceva din
triumfalismul [i prea plinul
lui Radu Gyr. De la primul:
„Marmora de Paros, alb\,
rece, grea,/ am s-o `nal]
s\-nving\ dep\rtarea [i/
palida lucire care m\ lovi/
când din creanga bol]ii a c\zut o stea“ (Antic\). Din
cel\lalt: „Ierni de demult cu zurg\l\i/ suna]i la s\niile
duse,/ v\ mai aud [i-acum, când nu se/ mai v\d ̀ n dep\rtare
c\i// [i toate vorbele sunt spuse/ [i câmpul adunat ̀ n cl\i./
Ierni de demult cu zurg\l\i/ suna]i la s\niile duse“
(Ierni de demult cu zurg\l\i).

Doamna din stihuri este alintat\ cu majuscul\, trubaduresc,
dar nu [i pomenit\ pe nume, `n mare tonul este elegiac,
`nc\ din tinere]e poetul evoc\ vremi vechi, vai, irecuperabile:
„Mai tr\ie[te, oare, calul/ care ne ducea pe mun]i/ când
copacii erau mul]i/ [i pe umeri purtai [alul/ [i cu frunzele
pe frunte/ vânturile porneau balul?/ Mai tr\ie[te, oare,
calul care ne ducea pe mun]i?“ Când tiparele se topesc,
sonul e ludic, se supune virtualit\]ilor vocalei: „Cetate
brun\,/ trup ireal./ U[or egal/ aerul sun\.// Vale cu deal/
totul se-adun\./ Ci, noapte/ bun\ `n ideal.// U[or, egal.“
(u[or, egal) Cenestezic sim]ite, elementele se desf\[oar\
simfonic, lumea este o feerie risipind frunzare [i ghirlande
de roze, expuse vitregiei anotimpurilor: „Printre trandafiri/
vântul mân\ cai,/ tropote [i hai,/ muzici [i o[tiri.// –
`ntr-un lung alai/ printre pr\bu[i]i – Printre trandafiri,/
vântul mân\ cai./“ (Printre trandafiri). O filosofie a trecerii
se alc\tuie[te ̀ n muzicalul susur al verbului: „Dep\rt\rile
cu ̀ ngeri/ nop]ile nu ne dau pace/ Caii fug, p\durea tace,/
zarea s-a umplut de sânge// Ce se face, se desface,/ ce
s-a risipit se strânge, Marea pe nisip ̀ [i frânge/ vânturile-
ncolo-ncoace“ (Caii fug, p\durea tace).

N\scute ca spre a fi recitate, versurile au facond\,
titlul fiec\rei piese devine un program – „S\ dormi `n
flori, s\ cau]i prin gr\dini“, „A[teptam s\ cad\ umbrele
pe ap\“ – `n fapt fiecare deschizând un rondel. Departe
de a se vrea nou, poemul caut\ vechime [i ob]ine prezen]\,
convivialitate – cu chiar recurgere la metrul popular: „Am
dat totul pe nimic/ [i acum risipa-i gata/ vine `ntristare,
plata/ cailor de tras la dric.// vine sapa [i lopata,/ vin
strig\rile `n plic,/ Am dat totul pe nimic/ [i acum risipa-
i gata“ (Am dat totul pe nimic).

Vorbeam de un palpit al versului dep\[ind mecanismul
de ceasornic al sonetului/ rondelului, de ceea ce adaug\
gravitate temei fortuna labilis, de acel Timp [tiut, din
chiar titlul culegerii: „Vorbim [i vorba s-a f\cut v\zduh,/
Atâtea vorbe-n negr\it zburar\,/ Ne-au fost cândva o
falnic\ povar\./ {i au r\mas acuma f\r\ trup.// Am ars
[i noi `n miezul lor de cear\,/ pe care l-au cl\dit s\rind
din stup –/ Vorbim [i vorba s-a f\cut v\zduh,/ Atâtea
vorbe-n negr\it zburar\“ (Vorbim [i vorba s-a f\cut
v\zduh). Sentimentul z\d\rniciei poate fi cântat ̀ n stan]e
gra]ioase, precum [i acela al desp\r]irii de via]\: „Nu mai
visez! A `nceput plecarea,/ câte-un popas din când ̀ n când
mai fac./ Privesc `n jur cum toate se desfac/ {i cum se-n-
dreapt\ c\tre iarn\ zarea// Dau un regat pe-o frunz\ de
copac,/ pe-un vânt domol care s\rut\ marea./ Nu mai
visez!/ A `nceput plecarea/ Câte-un popas din când `n
când mai fac“. („Nu mai visez! A `nceput plecarea“).
Anotimpurile trec, sonurile se rostuiesc: „~ncepe frigul!
Doamne, d\ putere/ [i lini[te p\durii [i gr\dinii./ Ci,
mie d\-mi poverile [i spinii/ [i vântului o arip\ de miere.//
când `n fereastr\ se `nfrunt\ crinii/ – Cereasc\ mil\
celui care cere –/ ~ncepe frigul! Doamne d\ putere/ [i
lini[te p\durii [i gr\dini...

Lumin\, confort, gratuitate, `n fericite arunc\ri de
zaruri...

Barbu CIOCULESCU

L
~n fericite arunc\ri de zaruri

Cronica a fost publicat\ la câ]iva ani dup\
domnia unificatoare a lui Mihai Viteazul, mai
precis la patru ani dup\ moartea acestuia. Proximitatea
temporal\ î[i are cu siguran]\ însemn\tatea ei.
„Romania“ este iat\ amintit\ aici chiar ca
nume, desemnând, ce-i drept, nu toate trei
}\rile Române ci principatul Basarabilor în
care domnise Mihai Viteazul. Aceast\ atestare
livresc\ este emo]ionant\ [i premerge, iat\, cu
peste dou\ sute de ani, lucr\rile lui Daniil Dimitrie
Philippide. Foarte probabil numele „Romaniei“
a circulat [i anterior anului 1605 [i în fond nu e
deloc exclus ca în viitor s\ fie depistate [i alte
men]iuni. Departe de a fi un construct al na]ionalismului
– cu sau f\r\ ghilimele – din veacul XIX, a[a cum
ne înva]\ ast\zi diferite teorii ale globaliz\rii,
f\cute în interesul câtorva [i în detrimentul majorit\]ii,
„Romania“ nu a fost doar numele Imperiului
bizantin sau a p\r]ii europene a acestuia. Nu este,
se vede foarte clar din textul lui Luccari, rodul
unei confuzii de termeni. Cronicarul raguzan
cuno[tea bine atât istoria Imperiului din care
cetatea sa f\cuse alt\dat\ chiar parte, cât [i pe
aceea a românilor, deseori aminti]i în carte.

Interesant ar fi de r\spuns [i la întrebarea de
ce a fost reeditat\ cartea în anul 1790, chiar cu
câ]iva ani înainte ca Republica Raguzei s\ fie
desfiin]at\ de c\tre Napoleon? Era presim]it oare
sfâr[itul unei îndelungate istorii?

Mihai Sorin R|DULESCU

_______________
1 Numele se num\r\ chiar printre cele ale familiilor

nobile ale Raguzei. Vezi Giacomo di Pietro Luccari,
„Gentilhuomo Ra[g]useo“, Copioso ristretto de gli
annali di Ra[g]usa libri quattuor, In Venetia, Ad instantia
di Antonio Leonardi, 1605, p.174: „Famiglie nobili, le
quali hoggidì si trouano in essere à Ra[g]usa“ (este
vorba de limba italian\ de la începutul veacului al XVII-
lea, în care de pild\ consoana „v“ este redat\ prin vocala
„u“; aceast\ observa]ie privitoare la arhaismul limbii
folosite este valabil\ [i pentru pasajele din text).

Blazonul familiei Luccari a fost recent publicat
în cartea lui Stjepan Cosić din Dubrovnik – în limba
croat\ - despre patriciatul raguzan [i universit\]ile
Sorbona [i Salamanca. 

2 Giacomo di Pietro Luccari, op.cit., edi]ia Raguza,
Nella Stamperia Pubblica presso Andrea Trevisan,
1790, p.83. Ca [i P.P. Panaitescu în articolul citat mai
jos, în nota 9, îmi îng\dui s\ folosesc edi]ia raguzan\
din 1790, pentru c\ exemplarul celei din 1605 era
incomplet. Pasajul exist\ îns\ [i în cea dintâi edi]ie,
citat\ de obicei [i nu mi se pare c\ ar exista un motiv
logic pentru care cuvântul „Romania“, obiectul principal
al rândurilor de fa]\, s\ fi fost introdus „Deus ex machina“
în edi]ia raguzan\. Oricum, cuvântul exist\ la Armbruster
care a folosit edi]ia princeps (vezi nota urm\toare).

3 Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria
unei idei, edi]ia a II-a, Bucure[ti, Editura Enciclopedic\,
1993, p. 152.

4 {erban Papacostea, Geneza statului în evul mediu
românesc. Studii critice, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1988, p. 233. Semnalarea dateaz\ din 1979.

5 Ioan-Aurel Pop, Un destin istoric, în „Revista
româno-american\“, seria a doua, iulie – decembrie
2008, nr. XVI – XVII, pp. 206-215.

6 Giacomo di Pietro Luccari, op.cit., loc.cit. 
7 Despre aceast\ chestiune, vezi Nicolae Stoicescu,

„Desc\lecat“  sau întemeiere? O veche preocupare a
istoriografiei române[ti. Legend\ [i adev\r istoric, în
vol. Constituirea statelor feudale române[ti, Bucure[ti,
Editura Academiei, 1980, p. 128, nota 160.

8 Giacomo di Pietro Luccari, op. cit., p. 82.
9 Al. Grecu (pseudonimul lui P.P. Panaitescu care

în acel moment nu avea dreptul s\ semneze cu propriul
s\u nume), în Rela]iile }\rii Române[ti [i ale Moldovei
cu Raguza (sec. XV – XVII), „Studii“, IV, anul 2,
octombrie – decembrie 1949, p. 118.

E ciudat c\ P.P. Panaitescu, istoric de mare acuitate
a observa]iei, nu a remarcat cuvântul „Romania“, pe
care de altfel nu îl aminte[te în comentariul s\u pe
marginea cronicii lui Luccari. 



AA
tunci când critic\, Ab\lu]\ schimb\ e[arfele boeme ale artistului

cu vestimenta]ia sever\ a profesorului. Visarea dispare, tonul

devine ra]ional, aproape didacticist, argumenta]ia strâns\, cu

exemple pe cât de concrete, pe atât de relevante.
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SCRIE despre poezie este un curaj
pe care poe]ii [i-l justific\ cel mai
bine. Nu c\ non-poe]ilor le-ar fi
interzis acest lucru, îns\ vai, cel
mai adesea, ace[tia scriu numai din
cap, punând la b\taie cuno[tin]ele
acumulate în domeniu [i, rareori,
dintr-o iubire care s\ echivaleze cu
aceea covâr[itoare a creatorului“.
Aceste fraze din Cuvânt(-ul) înainte

al volumului Regal poetic sintetizeaz\ cel mai
bine tipul de comentariu asupra poeziei, practicat
de Constantin Ab\lu]\. Arhitect de profesie, artist
pân\ în vârful unghiilor, sim]indu-se la fel de confortabil
în teritoriul poeziei, al artelor plastice (pe care le
practic\ nemijlocit) [i, sunt convins, al muzicii,
Constantin Ab\lu]\ este adeptul unei critici de gust,
izvorât\ mai mult din b\t\ile inimii decât din aplicarea
celor mai sofisticate metode de teorie literar\. Or,
Umberto Eco ne-a înv\]at c\ „opera este deschis\“.
De la Pascal am aflat c\ cea care îl simte pe Dumnezeu
este inima, nu ra]iunea, pentru c\ „le coeur a ses
raisons que la raison ne connaît point“. A[a stând
lucrurile, devine limpede c\ op]iunile lui Constantin
Ab\lu]\ nu pot fi contestate sau m\car discutate
precum cele ale criticilor de profesie. Chiar dac\ sau
pentru c\ sunt expresia unei orgolioase subiectivit\]i. 

Concluziile comentariilor despre poezie ale lui
Constantin Ab\lu]\ reprezint\ adev\rurile inimii
sale. La începutul unei cronici la un volum de Emilian
Galaicu P\un el explic\ avantajele criticului-poet
fa]\ de criticul-critic atunci când e vorba de volumele
de poezie. Cel mai important este sentimentul de
„empatie l\untric\“ existent între criticul-poet [i
poetul despre care scrie [i inexistent la criticul-critic.
Evident, acesta poate s\ existe, caz în care comentariile
criticului poet pot fi mult mai nuan]ate decât cele
ale criticului critic. Dar dac\ aceast\ „empatie
l\untric\“ lipse[te?  Nu risc\ poetul transformat în
critic s\ judece gre[it un confrate pe care nu îl în]elege
sau cu textele c\ruia nu rezoneaz\? Putem fi siguri
c\, dac\ s-ar fi încumetat s\ scrie critic\ literar\,
Ioan Alexandru l-ar fi apreciat a[a cum se cuvine
pe, s\ zicem, {erban Foar]\? Sau putem fi absolu]i
siguri c\ un critic literar este complet imun la „empatia
l\untric\“? Ideea e frumoas\, dar parc\ nu a[ absolutiza.
La Constantin Ab\lu]\, judecata cu inima opereaz\,
a[a cum este normal în dou\ situa]ii: la selec]ia
autorilor recenza]i (pe baz\ de afinit\]i, sunt urm\rite
sensibilit\]ile care consun\ sau m\car sunt compatibile
cu cea a autorului) [i în comentarea acelor aspecte
ale crea]iei lor care fac s\ vibreze inima recenzentului.
Pornind de aici, nu avem a ne a[tepta la pamflete,
texte demolatoare, poe]i pu[i la zid. În general,
Constantin Ab\lu]\ scrie despre scriitorii care îi plac
[i încearc\ s\-[i motiveze p\rerile. Atitudinea lui
seam\n\ cu aceea a vizitatorului unei galerii de
pictur\. E drept, un vizitator foarte rafinat. La aceasta
contribuie [i dimensiunile reduse ale comentariilor
care, în doar o fil\ [i jum\tate text, condenseaz\
specificitatea câte unui volum de versuri. De aici
titlul mussorgsky-an  al prezentului articol. A[a cum
spuneam, de cele mai multe ori autorul se opre[te la
poe]ii care îi plac [i explic\ de ce i se par valoroase
poemele respective. Observa]iile critice nu lipsesc
în totalitate, dar ele au rolul de a atrage aten]ia asupra
micilor defecte care, înl\turate, îi pot transforma pe
creatorii respectivi în mari arti[ti. Atunci când critic\,
Ab\lu]\ schimb\ e[arfele boeme ale artistului cu
vestimenta]ia sever\ a profesorului. Visarea dispare,
tonul devine ra]ional, aproape didacticist, argumenta]ia
strâns\, cu exemple pe cât de concrete, pe atât de
relevante. Tân\rului poet Florin Caragiu îi atrage
aten]ia asupra exceselor de conceptualizare care risc\
s\ omoare poezia: „{i inspira]ia [i con[tiin]a critic\
sunt în egal\ m\sur\ trebuincioase poetului. Raportul
neclar între aceste dou\ componente esen]iale îi d\
volumului în discu]ie o lips\ de unitate [i o [ubreziciune
constitutive. Lucrul cel mai deranjant este acela c\
autorul (de forma]ie [tiin]ific\ [i teologic\) confund\
domeniile. A vrea s\ scrii poezie doct\, documentat\,
este o contradic]ie în termeni, o utopie p\guboas\
[i pentru domeniul inefabilului (arta), [i pentru cel

al exactului ([tiin]a)“. {i, pentru a ar\ta clar c\ [tie
despre ce vorbe[te, Constantin Ab\lu]\ ofer\ [i o
excep]ie (e drept, una de adev\rat connaisseur) menit\
s\ confirme regula, Teoremele poetice ale lui Basarab
Nicolesco. Acolo îns\, „claritatea cartezian\ a
ideii nu era nicio clip\
tr\dat\ de aburi emo-
]ionali, ci doar îndulcit\
de limba în care au scris
Valéry [i Mallarmé“ (p.
28). Terenul pare deschis
spre un pamflet în toat\
regula. Aceast\ ispit\
îi este îns\ str\in\ unui
autor precum Constan-
tin Ab\lu]\, mereu dis-
pus s\ caute diamantele
acolo unde nimeni nu
se încumet\ s\ scoto-
ceasc\. El îi g\se[te cir-
cumstan]e atenuante
tân\rului poet („În fond,
debusol\rii generale îi
cad prad\ nu numai de-
butan]ii“) [i descoper\
în versurile sale semne
certe al unei posibile
evolu]ii. 

Cu totul altfel stau
lucrurile atunci când

versurile celuilalt vibreaz\ plenar în inima recenzentului-
artist. Cine a citit versurile lui Constantin Ab\lu]\
recunoa[te cu siguran]\ un anumit „esprit de finesse“
care îl înrude[te cumva cu personalitatea poetic\ a
Constan]ei Buzea sau cu cea a lui Ilie Constantin.
Nu întâmpl\tor, volumul Constan]ei Buzea Netr\itele
este unul dintre pu]inele care beneficiaz\ de dou\
comentarii succesive în paginile prezentului volum.
Primul dintre ele, cel mai interesant, se refer\ la
un recital poetic sus]inut de Constan]a Buzea la
Muzeul Literaturii Române. Începând cu titlul
comentariului, Tr\ind „netr\itele“, cronicarul nu î[i
ascunde nicio secund\ entuziasmul în fa]a evenimentului
cultural la care a fost martor. Deloc atins de proverbiala
invidie care circul\ printre colegii de breasl\, Constantin
Ab\lu]\ se bucur\ sincer pentru succesul poetei [i
g\se[te cuvintele cele mai potrivite pentru a descrie
performan]a artistic\ a Constan]ei Buzea. Revela]iile
critice ale eseistului nu provin atât din punerea
sub lup\ a crea]iei poetei, cât din încercarea de a
ghici elementele care i-au produs vibra]ii ale inimii,
tres\riri estetice. Cuvintele se a[tern aproape de la
sine pe hârtie, ca într-un flux automat. Iar adev\rul
lor (cu siguran]\, din punct de vedere ra]ional, relativ,
incomplet, imposibil de verificat) deschide o poart\
larg\ spre inima poetic\ a Constan]ei Buzea. Scrie
Constantin Ab\lu]\ [i emo]ia lui se transmite neciuntit\
celor care îl citesc: „Cu capacitatea ei deosebit\ de
a descoperi suferin]a din orice lucru, poeta nu are
a se teme de nerecunoa[tere; [i aici, demersul ei
are modernitatea blând\, neostentativ\ a unui Rilke.
Cuvântul ferm, nici [optit, dar nici arogant dezv\luit
în pia]a cet\]ii ,  cuvântul cump\nit înl\untru,
aflându-[i în sine greutatea de care cei din afar\
trebuie s\-[i dea seama repetându-l în sinea lor –
cuvântul devenit LOGOS: iat\ metamorfoza pe care
ne-o propune Constan]a Buzea“ (p. 25).

Pe cât de generos este Constantin Ab\lu]\ în
aprecieri, pe atât de elegant este în exprim\ri. Artistul
din el î[i arat\ chipul înd\r\tul fiec\rei pagini. Multe
dintre formul\rile sale sunt literatur\ pur\ de cea
mai bun\ calitate. „Diagnosticul“ pus poeziei lui
Vasile Baghiu îl poate face invidios [i pe cel mai
performant critic-critic: „Între oxigen [i extinc]ie,
poezia lui Vasile Baghiu este ca un pacient din
pavilionul incurabililor urm\rind cu egal\ apatie
euforic\ pic\turile perfuziei cum îi alunec\ în trup
[i cuvintele spovedaniilor sale cum pleac\ în
lume: viziune lini[tit\, prefiguratoare, cathartic\“
(p. 11). 

Regal poetic de Constantin Ab\lu]\ propune
cititorului un tur ghidat prin cîteva s\li de poezie
contemporan\ dintr-un imaginar muzeu al literaturii
române. Ghidul, el însu[i poet [i posibil exponat,
face o prezentare subiectiv\, dar însufle]it\ [i
plin\ de farmec, greu de uitat pentru cei care i-au
fost al\turi. Pledoaria lui îi cucere[te pe to]i. Cu
siguran]\, î[i merit\ din plin to]i banii. 

Tablouri dintr-o
expozi]ie

Constantin AAb\lu]\, Regaal ppoettic  (cronici
literare 22001-22008), CCasa cc\r]ii dde [[tiin]\, CCluj

Napoca, 22009, 2226 ppag. 
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„Condi]ii suspicioase“

VÂND `n vedere `ntunericul respectiv...“ un orator birocrat.
Secolul XX, secolul sârmei ghimpate [i al tran[eelor s\pate.
Modelul lui Tolstoi pentru domnul Karenin, so]ul Anei

Karenina vizitat de Dostoievski.
Era oberprocurorul Sinodului [i `l chema Konstantin

Petrovici Pobedono[tev, autorul textului prin care Tolstoi era
excomunicat din biserica pravoslavnic\.

Dostoievski primea de la el prefe]e...
*

„Noi s\ fim s\n\to[i“, spunea X la orice mizerie.
Vorba umili]ilor [i resemna]ilor.

*
Nu am de pierdut decât lan]urile.
– Nu! sare cel\lalt, – [i lan]urile sunt bune la ceva,... cost\ [i ele

ceva,... au o valoare. – Da, r\spunde cel\lalt, dar mai `ntâi trebuie s\ legi
ceva de ele.

*
Spân [i pi]ig\iat, avea ceva dintr-un pitic ce ar fi crescut mare,

brusc.
*

Cu `ntinerirea pe care o aduce `n glas, subit... are un glas `ntinerit
de durere, – strig\tul b\trânei `ntorcându-se de la o `nmormântare...
numele iubitului ei consort, decedat...

Ca [i cum ea, ar fi dat ̀ nd\r\t glasul din pricina durerii, cu zeci [i zeci
de ani...

*
„Te iubesc ca pe o femeie micu]\, vioaie, `n totul, `n pasiunea ta, `n

ura ta, iubirea ta, [i al c\rei secret nu am reu[it s\-l cunosc niciodat\...
*

Ai fost [i ai r\mas o protestant\, o fiic\ a lui Luther, care a t\lm\cit
`n german\ biblia, cu picioarele reumatice a[ezate pe o imens\ vertebr\
de balen\...

*
Wenn du dich für den geringsten Menschen achtest und dich nicht

überhebst so ist es mir lieber, als wenn du Broken bauen und wenn du
alle leute die daruber gingen, umsonst über Macht behieeltes... (??)

Traducere a unui text de pe frontispiciul catedralei catolice din Sibiu,
reprodus\ dup\ inscrip]ia veche a unei capele din Bavaria de sus:

„Dac\ vei da aten]ie celui mai umil om [i nu te ridici deasupra lui,
`mi este mai drag (inimii mele) decât dac\ `mi ridici poduri peste toate
apele mari [i dac\ la[i s\ treac\ to]i oamenii pe gratis peste ele [i `i
g\zduie[ti peste noapte.“

(7 iulie 1976 – Sibiu)
*

Text bisericesc ortodox din Cacova (anul 1771):
„Intru adâncul gre[alelor fiind, chem adâncul cel neurmat al milostivirii

tale, din stric\ciune, Dumnezeule, scoate-m\“
(Peasna 6 – Irmosul, Evanghelia)

*
Demnitatea, consolarea `nfrân]ilor.  Parastasurile,  pomenile,

d\ruirea hainelor mor]ilor, respectarea, ]inerea riguroas\ a zilelor de
pomenire, ritualul ortodox al ̀ nmormânt\rilor, sunt o organizare scrupuloas\
a durerii.

Initium (`nceputul) oric\rei `n]elepciuni este TIMOR DOMINE –
teama de Dumnezeu...

*
Pentru ca teroarea s\ fie eficace, ea trebuie s\ fie mai tare decât ura

[i dispre]ul. (Trozki)
*

„Situa]ia este excelent\, dar nu disperat\“. (Radu Cosa[u) – pour finir. 

RA DE A{TEPTAT, din
p\cate: din moment ce în
englez\ exist\ adjectivul
suspicious, trebuia s\ apar\
[i riscul ca traduc\torii gr\bi]i
[i superficiali ai tratatelor
[tiin]ifice sau ai comunicatelor
de pres\ s\ îl echivaleze, în

român\, în orice situa]ie, cu suspicios.
Se repet\ astfel scenariul calcului semantic,
despre care am mai vorbit, prin care
sensurilor bine fixate în limb\, ale unor
cuvinte împrumutate din francez\ în
secolele trecute, li se adaug\ sensuri
noi, preluate din englez\. Adjectivul
suspicios – preluat din fr. suspicieux,
modelat dup\ latinescul suspiciosus,
are un sens destul de bine precizat,
descris în DEX prin sinonime: „b\nuitor,
neîncrez\tor“. Suspicioas\ poate fi doar
o persoan\, mai ales când este pus\ în
fa]a unei situa]ii suspecte. Adjectivul
suspect (tot un împrumut din francez\)
caracterizeaz\ un lucru, o situa]ie sau
o persoan\ care „d\ de b\nuit“ (DEX),
„care treze[te suspiciuni“. Se pare c\
mul]i vorbitori actuali nu au timp pentru
asemenea distinc]ii; citim, de aceea, c\
„oamenii legii au interogat-o pe femeie
cu pruden]\, îns\ mar]i au declarat c\
nu consider\ decesul ca fiind suspicios“
(Ziua,13.12.2007); „P.F... a fost g\sit
mort luni noaptea, în condi]ii suspicioase,
au declarat autorit\]ile pentru NBC“
(filme.ro); „«Nimic nu p\rea suspicios,
potrivit rezultatelor autopsiei, tân\rul
a  muri t  înecat» a  spus White“
(chisinau.ch/news, 7.08.2007). Toate
exemplele de mai sus sunt traduceri
(proaste): ale unor redactori care nu au
observat c\ în englez\ adjectivul suspicious
are un prim sens perfect echivalabil
cu românescul suspect.  Întreaga familie
lexical\ – suspicious, suspicion, suspect
– este alc\tuit\ din cuvinte din franceza
veche [i din latin\ (suspectus, suspectio,
suspicere), intrate devreme în englez\
[i care î[i p\streaz\ evidenta leg\tur\
cu fondul latino-romanic.

Remodelarea dup\ englez\ a sensurilor
adjectivului românesc nu are rost: noul
suspicios nu ar aduce nimic în plus fa]\
de vechiul suspect; ar produce, în schimb,
o polisemie sup\r\toare, chiar dac\
rezolvabil\ în context.

Pe de alt\ parte, constat\m c\ suspicios
– cu sensul s\u tradi]ional, cuprins în
dic]ionare – are un derivat, din fericire
nu foarte frecvent [i absent din dic]ionare
(dar pentru care Google ofer\ totu[i
1.250 de atest\ri): suspiciozitate. Acesta
pare s\ circule în limbajul psihologic
[i psihiatric, cu sensul „caracteristica
de a fi suspicios“, pentru a descrie o

tr\s\tur\ de personalitate ([i pentru a
traduce un englezesc, nu foarte frecvent,
suspiciousness): „Pacien]ii au o suspiciozitate
nu numai nejustificat\, dar [i inflexibil\“
(farmaciata.ro); „Tulburarea se caracterizeaz\
prin suspiciozitate, neîncredere în ceilal]i“
(otvforum.com); termenul umple un
gol, chiar dac\ este destul greoi [i de
lipsit de eufonie.

Din tablou nu putea lipsi un verb;
de fapt, sunt chiar dou\, în concuren]\:
a suspecta (împrumut din fr. suspecter)
[i a suspiciona (probabil crea]ie intern\,
de la substantivul suspiciune). Despre
sufixul -iona s-a scris de multe ori; în
genere, au fost criticare crea]iile lexicale
care dublau un verb deja existent, ca în
perechea a conchide–a concluziona. În
ciuda aparen]elor, a suspiciona nu
este nou: dic]ionarul academic (Dic]ionarul
limbii române, DLR, tomul X, 1994),
îl ilustreaz\ cu mai multe citate din
secolul al XIX-lea, considerându-l
învechit (în acela[i dic]ionar apare de
altfel, dar cu totul accidental, cu o singur\
atestare, [i suspi]ios cu sensul „suspect“).
Verbul pare destul de folosit în limbajele
de specialitate, mai ales în cel medical
– „Când suspicion\m prezen]a calculilor
vezicali?“ (goofypet.radgs.com) –, din
care trece adesea în uzul mai larg: „Orice
p\rinte care suspicioneaz\ o posibil\
apendicit\ în cazul copilului sau, trebuie
s\ solicite un consult medical de specialitate“
(copilul.ro). Este folosit azi [i în limbajul
politic [i al presei – „Ciuhandu suspicioneaz\
interese imobiliare în zona fabricii
Continental“ (B\n\]eanul, 23.09.2008),
„Onofrei suspicioneaz\ justi]ia sucevean\
de interese  în  cazul  lui Dir ja“
(newsbucovina.ro, 15 06 2005) –, trezind
din partea cititorilor o reac]ie în genere
negativ\ (chiar dac\ unii aduc în discu]ie
cuprinderea cuvântului în dic]ionare).
O folosire a termenului de c\tre ministrul
S\n\t\]ii – „În Finlanda exist\ un caz
deja suspicionat“ (Mediafax, 9.05.2009)
–, o declara]ie a unui fost ministru –
„Dac\ o persoan\ se suspicioneaz\ de
terorism, MI nu are nici o competen]\“
(livenews.ro, 4.06.2005) –, sau una a
pre[edintelui au provocat mai multe
comentarii lingvistice negative pe bloguri
[i forumuri. Chiar dac\ argumentul
„inova]ie recent\ [i inutil\“ nu se justific\
(pentru c\ termenul e la fel de vechi cu
a suspecta), reac]ia este de în]eles:
sinonimul perfect a suspecta este mai
scurt, mai eufonic, [i – prin aceste calit\]i
– mai elegant. {i, nu în ultimul rând,
e mult mai frecvent, a[a c\ nu produce...
cum o face a suspiciona, impresia de
pre]iozitate sau jargon tehnic. 

EA
Vorbe

desperecheate

...
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REMIUL NOBEL pentru Literatur\ a
eliminat-o pe Herta Müller de pe lista
candida]ilor (pe care î[i închipuia c\ va
r\mîne ]intuit\ toat\ via]a), propul-
sînd-o brusc în Olimpul laurea]ilor. 

Ascensiunea fusese de altfel previzibil\.
Surprinz\toare ar p\rea doar rapiditatea
cu care ea s-a produs, Nobelul revenin-
du-i unei scriitoare, poate mai pu]in
cunoscute [i „accesibile”, dar care-l merit\

indiscutabil, în aceea[i m\sur\ ca [i cei cî]iva ilu[tri
favori]i ce-[i a[teapt\ pe mai departe  rîndul.

La scurt\ vreme înaintea lu\rii deciziei de c\tre
membrii Academiei din Stockholm, Herta Müller
fusese în[tiin]at\ c\ a ajuns în cercul foarte restrîns
al marilor prefera]i. Totu[i, vestea primit\ la telefon
a surprins-o, a cople[it-o într-atît, încît a avut b\nuiala
c\ mesagerul s-ar fi putut cumva în[ela.

Grindina orbitoare a blitz-urilor, luarea cu asalt de
c\tre ziari[ti a s\lii în care s-a organizat conferin]a
de pres\ la Berlin, ropotul întreb\rilor, insisten]a cu
care i se cereau primele reac]ii la aflarea marii ve[ti,
felicit\rile oficiale, începînd cu cele adresate de cancelarul
Angela Merkel, de pre[edintele Germaniei Horst Köhler,
euforia jubilatorie a admiratorilor [i prietenilor de
aproape [i de departe, îmbr\]i[\rile, buchetele de flori,
cavalcada reac]iilor publice au plonjat-o pe Herta
Müller într-o situa]ie cu totul nou\, pe care, a[a cum
a m\rturisit, de[i  nu o putea înc\ realiza mental, îi
intuia dimensiunile, efectele „colaterale”. Altminteri,
nu ar fi declarat la conferin]a de pres\ c\ va r\mîne
ea îns\[i, c\ nu va fi nici mai bun\, nici mai rea, c\
voca]ia ei este scrisul, el fiind cel care-i d\ puteri.
Întreb\rile ziari[tilor s-au ab\tut aproape nemilos asupra
autoarei, reputat\ [i pentru zgîrcenia apari]iilor sale
publice.

Despre ce scrie? Despre cei peste 30 de ani tr\i]i
sub dictatur\ în România, întrebîndu-se cum de s-a
putut ajunge într-atît de departe încît o mîn\ de potenta]i
s\ ia ]ara în st\pînire, cum de [i-au putut ei aroga acest
drept. Ajuns\ în Germania, se simte liber\, [tie s\
pre]uiasc\ diferen]a dup\ ce în fiecare zi a tr\it cu
spaima c\ s-ar putea ca pîn\ seara s\ nu mai existe.
Simte amenin]area Securit\]ii de cîte ori revine în
România dar aceasta nu mai este într-atît de puternic\,
încît s\ se team\ c\ via]a i-ar fi primejduit\. Du[m\nia
unor persoane care [i azi mai au ceva de spus se face
îns\ pe mai departe resim]it\. Enun]ate laconic, ideile
se reg\sesc amplu [i tulbur\tor documentate, într-un
eseu ap\rut `nc\ din luna iulie, în s\pt\mînalul  „Die
Zeit“, despre „longevitatea” Securit\]ii.

În scurta conferin]\ de pres\, la cap\tul c\reia
ministrul german al culturii i-a declarat „suntem mîndri
de dumneavoastr\”, Herta Müller [i-a r\mas într-adev\r
fidel\ sie[i, refuzînd dup\ aceea s\ mai acorde, cu
minime excep]ii, interviuri presei. O parcimonie
care nu este expresia orgoliului ci dimpotriv\, a unei
modestii h\r\zite celor cu adev\rat înzestra]i dar poate
[i a unui instinct de autoap\rare.

Scriitorii intra]i în posesia Premiului Nobel pentru
Literatur\, risc\, independent de voin]a lor, s\ se

transforme sau s\ fie transforma]i într-o institu]ie. {i
chiar dac\ laurea]ii se împotrivesc din r\sputeri pro-
puls\rii în sfera celebrit\]ii, cea mai prestigioas\ [i
consistent\ distinc]ie literar\ creeaz\ o cezur\ profund\
atît în rela]ia cu sine cît [i, în mod inevitabil, în cea cu
lumea exterioar\. Deveni]i persoane publice, autorit\]i
morale, institu]ii, „monumente” – pe via]\ sau doar
pentru scurt\ vreme – sco[i din spa]iul protector al
singur\t\]ii [i intimit\]ii creatoare, ei sunt, dintr-odat\,
vulnerabili. Îi mai pot ap\ra, pe moment [i în timp,
plato[a t\cerii, refuzul de a se l\sa intens mediatiza]i,
„exploata]i”. 

Dar nu numai imaginile televizate ale conferin]ei
de pres\ de la Berlin ci [i luarea masiv\ în posesie
de c\tre presa scris\, a fotografiilor, documentelor,
laureatei,  publicate pe prima pagin\ a tuturor
ziarelor germane, dublate de comentarii, de m\rturii,
de sinteze ale reac]iilor interna]ionale, m-au f\cut s\
m\ tem c\ lupta proaspetei laureate a Premiului Nobel
pentru Literaratur\ cu ma[in\ria publicit\]ii mediatice
nu va fi u[oar\, c\ de[i Herta va învinge, s-ar putea ca
b\t\lia s\ fie mai grea decît cea purtat\ în singur\tate,
pentru a da propriei experien]e tr\ite ca [i celorlalte,
empatic imaginate, expresia definitiv\, perfect\, imuabil\,
în textul literar.  

Unul din primele [i de altfel din foarte pu]inele
interviuri acordate de Herta Müller presei dup\
comunicarea deciziei Juriului Academiei Suedeze este
publicat în „Süddeutsche Zeitung“. Autoarea este
convins\ c\ nu persoana ei, ci c\r]ile sunt cele care
conteaz\. Da, se simte uneori pierdut\ ca în copil\rie,
a[a cum de altfel m\rturise[te prin viu grai [i în recenta
înregistrare pe disc compact a unor amintiri din co-
pil\ria ei b\n\]ean\, cînd trebuia s\ mearg\ pe cîmp
s\ p\zeasc\ vitele, dorindu-[i seara ca a doua zi s\ vin\
ploaia pentru a nu se mai sim]i iar\[i aruncat\ prad\
nesfîr[itului cîmpiei.

Dac\ este de acord cu elogiul Juriului Premiului
Nobel, cum c\ prin scrisul ei ea ar fi creat peisaje ale
dezr\d\cin\rii? Da, fiindc\ acele locuri care sim]i
c\-]i apar]in nu exist\ per se. S-a sim]it excomunicat\
de cona]ionalii ei în România, dup\ ce publicase prima
ei carte Niederungen, a urmat prigoana Securit\]ii,
presiunile dictaturii. Nici Germania nu este o patrie,
nici aici nu se simte acas\ dar se simte în siguran]\.
Iar felul în care s-a vorbit despre ea acolo unde s-a
n\scut îi dovede[te cu prisosin]\ c\ nici nu putuse fi
vorba de o ]ar\ c\reia s\ simt\ c\-i apar]ine, ceea ce
este mult mai dureros decît dac\ ar fi avut una în
care nu ar mai fi putut reveni. C\ a putut p\r\si România
a fost o întîmplare fericit\, dar a p\r\sit-o prea
tîrziu, dup\ ce deja cele tr\ite acolo au marcat-o.

{i totu[i, a avut [ansa de a ajunge în Germania a
c\rei limb\ o vorbe[te. Dac\ premiul Nobel va modifica
situa]ia, receptarea ei în România? Nu [tie cu precizie,
[tie doar c\ ea ca persoan\ nu este agreat\, poate
doar c\r]ile ei. Aceasta deoarece spune despre România
lucruri pe care nu „s-ar cuveni” s\ le rosteasc\. De
pild\, c\ nu exist\ o autentic\ democra]ie, c\ este
omniprezent\ corup]ia, c\ noile servicii secrete sunt
o prelungire a celor vechi, c\ fo[tii nomenclaturi[ti
[i-au împ\r]it între ei averile statului, c\ nu a existat
ceea ce s-ar putea numi cu adev\rat o revolu]ie, observa-
]ii nepl\cute auzului, în România, din care cauz\ i se
repro[eaz\ c\ de fapt nu în]elege lucrurile, a plecat
de mult din ]ar\, [i ar fi mai bine s\ nu o ponegreasc\.
Etnicii germani care au emigrat nu vor decît literatur\

p\[unist\ [i cu cît este mai îndelungat\ perioada de
cînd se afl\ în Germania cu atît mai trandafiriu le pare
trecutul.

Ea, Herta Müller, nu are autori prefera]i, poate doar
pe aceia care nu se pot desprinde de una [i aceea[i tem\
proprie, aceia care nu [i-au c\utat tema, situa]ie în care
[i ea se afl\. Fiindc\ este cu totul altceva dac\ î]i pui
întrebarea despre ce po]i scrie acum sau dac\ tragi
dup\ tine  traume care constituie ele însele motivul
pentru care scrii. Totu[i, îl prefer\ pe Thomas Bernhard,
un model prin estetica sa lipsit\ de compromisuri, de[i,
ea scrie altfel, în propozi]ii mult mai scurte. Cît despre
noile ei proiecte literare, deocamdat\ trebuie, dup\
Premiul Nobel, s\-[i revin\, s\ pun\ lucrurile în ordine,
crede c\ va reu[i...

Mai pu]in luat prin surprindere de Premiul Nobel
decît laureata, p\rea editorul ei, Michael Krüger, de la
Hanser Verlag. În interviul publicat în „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, admite c\ Herta Müller nu
este foarte scump cotat\ pe pia]a interna]ional\ de car-
te, dar c\ în decurs de 24 de ore înaintea a[teptatei
decizii, ea a urcat în topul librarilor britanici de pe
locul 36 pe locul doi al preferin]elor,un mecanism care
s-ar fi  petrecut anul trecut, tot la Londra, cu Le Clézio.
Atunci de ce este opera Hertei Müller nobelizabil\?
Fiindc\, sun\ r\spunsul editorului, ea face parte dintr-
un corpus li terar care nu contene[te s\ ridice
întreb\ri de ordin moral, opera ei are o voce care nu
poate veni decît din Europa, cu un timbru în care r\sun\
toat\ suferin]a secolului XX, cu o vibra]ie incon-
fundabil\. Secolul XX nu a trecut înc\, chiar dac\ ne
prefacem c\ el ar fi trecut, problemele acestui secol
nu sunt doar politice ci [i morale iar Herta Müller le
formuleaz\ neobosit. 

Este foarte posibil îns\ ca decernarea Premiului
Nobel Hertei Müller s\ marcheze o schimbare a modului
de percep]ie [i evaluare a îns\[i Juriului Academiei.
De ast\ dat\ decizia luat\ în favoarea scriitoarei ger-
mane originar\ din România contracareaz\ disputele
în jurul ]\rii sau autorului c\ruia i-ar veni rîndul s\
ia în primire cea mai înalt\ distinc]ie literar\, devreme
ce ea i-a revenit unei autoare care scrie situîndu-se
între frontiere na]ionale. Ceea ce ne-ar  putea retrimite
la conceptul unei Europe Centrale în care identit\]ile
nu sunt determinate de statele na]ionale ci de leg\turile
culturale. 

Ipoteza, formulat\ într-un comentariu publicat în
revista „Der Spiegel“, nu a contracarat îns\ unele
divergen]e de opinii reperate în reac]iile, altminteri
predominant laudative, stîrnite de decernarea premiului
Nobel, Hertei Müller. {i nici nu a putut st\vili tentativele
venite din cele mai diverse direc]ii, de „revendicare”
a laureatei.

În pofida legitimit\]ii satisfac]iei, abuzive pîn\ la
penibil au fost, în anumite segmente ale mass media
din România, încerc\rile de „asimilare” a autoarei,
mergînd pîn\ la tit luri de felul „O românc\ ia
Premiul Nobel pentru Literatur\”. 

Agen]iile germane de pres\ au înregistrat fire[te [i
reac]iile  echilibrate, ra]ionale ale unor personalit\]i
ale vie]ii publice române[ti, între care cu totul remarcabil\
pare a fi opinia lui Andrei Ple[u, potrivit c\reia
originalitatea cu totul ie[it\ din comun a operei Hertei
Müller ar merita un premiu special, croit exact pe
m\sura autoarei.  Primarul general al Berlinului, mîndru
de a num\ra printre locuitorii capitalei un scriitor
„nobelizat”, atribuia [i ora[ului, unele merite. 
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Cei 20 de ani scur[i de la pr\bu[irea zidului desp\r]itor
al Berlinului au fost [i ei invoca]i în contextul atribuirii
Nobelului unei scriitoare germane originare din Europa
de Est, perspectiv\ din care ziarul „La republica“ emite
o opinie memorabil\: „Herta Müller nu a fost [i nu este
dispus\ s\ uite, nici m\car acum cînd al]ii prefer\ s\
arunce plapuma t\cerii peste trecut, cînd  zidul nu
mai exist\ [i nici Ceau[escu nu mai tr\ie[te. Sensul
acestei etici poetice, poezia concret\ a operei autoarei
au fost premiate de Juriul Comitetului Nobel.”

Printr-un reflex aproape pavlovian, deciziile Juriului
Academiei de la Stockholm suscit\ de fiecare dat\
controverse în mass media. În cazul Hertei Müller
ele au fost moderate [i, f\r\ a pune sub semnul întreb\rii
calitatea operei, au vizat dou\ componente distincte
ale acesteia: cea etic\ [i cea estetic\, precum [i elemente
conjuncturale, nelipsite îns\ de anumite valen]e sim-
bolice: împlinirea a dou\ decenii de la pr\bu[irea zidului
desp\r]itor al Berlinului sau faptul c\ pentru a treia oar\
în [ase ani, o scriitoare,  a se citi „o femeie”, ia Nobelul. 

Criteriile extraliterare de promovare a unui autor
fac parte din recuzita argumentativ\ a acelora care
repro[eaz\ juriului c\ ar suferi de meteahna hipercorec-
titudinii politice, pozi]ie adoptat\ pîn\ [i de cotidianul
francez „Le Figaro“, care avanseaz\ ideea c\ Juriul
ar ]ine cont [i de o anumit\ cot\ de reprezentare a
femeilor printre laurea]i. 

Un alt argument invocat de cei care au pus la îndoial\
criteriile op]iunii juriului în favoarea autoarei germane
originar\ din România a fost c\ scrierile ei sunt prea
pu]in cunoscute [i traduse, mai cu seam\ în spa]iul
anglo-saxon. Or, procedînd astfel, preopinen]ii par a
uita c\ Premiul Nobel pentru Literatur\ nu este un
premiu de popularitate. Pe de alt\ parte, nedumeririle
manifestate de mass media de peste Ocean fa]\ de
decizia juriului sunt [i expresia decep]iei  provocate de
amînarea premierii unui Philip Roth, Vargas Llosa,
Pynchon, Amos Oz.  

Renumitul critic literar Marcel Reich-Ranicki, care
trece drept unul din sus]in\torii ferven]i ai lui Roth, a
refuzat laconic [i dur s\ se pronun]e în privin]a
Hertei Müller. Ceea ce poate trece drept o dovad\ a
apetitului foarte sc\zut al marelui critic pentru formele
mai pu]in conven]ionale ale prozei literare. 

Günter Grass, care în urm\ cu zece ani luase premiul
Nobel pentru Literatur\ s-a bucurat pentru Herta Müller
, dar a f\cut-o cu jum\tate de gur\. La emisiunea de
actualit\]i a televiziunii germane, a afirmat c\ laureata
este o foarte bun\ scriitoare, admi]înd  c\ juriul a
avut motive clare pentru care a optat în favoarea ei
dar c\ el l-ar fi preferat pe Amos Oz. Interesant este
c\  în urm\ cu trei ani, cînd Herta Müller lua la Aachen
premiul Walter Hassenclever, în cuvîntul de mul]umire
îi repro[a tat\lui ei înrolarea lui la 17 ani în SS, men]ionînd
c\ ea îns\[i la 17 ani , confruntat\ cu eventualitatea  de
a se „aranja” cu regimul comunist, a refuzat s\ o
fac\, pentru  a nu comite aceea[i eroare ca tat\l ei.
Fiindc\, credea Herta Müller, la 17 ani e[ti deja sufi-
cient de matur. Întîmplarea, relatat\ într-o pagin\ de
foileton a cotidianului „Frankfurter Allgemeine Zeitung“,
trimitea [i la faptul c\ Günter Grass se înrolase exact
la 17 ani în SS...

O reveren]\ f\cut\ limbii germane – î[i intituleaz\
Uwe Wittstock, unul din cei mai  bine cota]i critici
literari, editorialul publicat în suplimentul de literatur\
al ziarului „Die Welt“. Nobelul acordat Hertei Müller
este îns\ [i o înalt\ apreciere dat\ literaturii germane,

pe care Amos Oz însu[i o pre]uie[te în mod deosebit,
a[a cum a declarat imediat dup\ decernarea Nobelului,
f\r\ s\ se fi pronun]at îns\ [i asupra proaspetei laureate.
Uwe Wittstock porne[te în c\utarea unor explica]ii mai
profunde ale calit\]ilor cu totul ie[ite din comun ale
scrierilor Hertei Müller. Minoritatea german\ din
România, care la finele dictaturii ceau[iste a disp\rut
v\zînd cu ochii, dup\ emigrarea în mas\ în Republica
Federal\, a d\ruit literaturii germane contemporane
cîteva nume mari. Sunt cita]i  bucovinenii Paul Celan
[i Rose Ausländer, apoi poetul Georg Maurer,
emigrat în 1926,str\mutat în RDG, care a influen]at o
întreag\ [coal\ de poe]i la Leipzig.Din genera]ia
post-belic\, criticul literar german îi pomene[te pe
regretatul Oskar Pastior, laureat al celui mai prestigios
premiul literar german, Georg Büchner, ca [i pe  regretatul
Rolf Bossert, apoi pe Klaus Hensel, Werner Söllner,
Ernest Wichner, pe „esei[tii” Richard Wagner [i Gerhardt
Csejka, pe prozatorul Dieter Schlesak. Mirat de acu-
mularea atîtor talente la periferia spa]iului lingvistic
german, Uwe Wittstock conchide:cei care tr\iesc  la
extremit\]ile ariei de r\spîndire a limbii lor materne
o resimt nu ca pe un mod de exprimare [i comunicare
firesc ci ca pe un factor discriminatoriu, alienant,
ceea ce este dureros dar poate fi productiv din perspec-
tiva literaturii. Toate aceste elemente se reg\sesc în
straturile profunde ale discursului literar al Hertei Müller.
Multe din subiectele despre care ea  a scris [i scrie ne
sunt str\ine [i sunt azi, din fericire, departe de noi –
modul arhaic de via]\ la ]ar\, brutalitatea dictaturii. Dar
limbajul ei poetic are for]a de a ne pune în fa]a ochi-
lor aceste tablouri, de  o intensitate impresionant\.

Într-unul din interviurile acordate postului de radio
Deutsche Welle, înainte de a fi devenit laureata Premiului
Nobel, Herta Müller f\cea cîteva m\rturisiri pe care,
dac\ unii ziari[ti sau publici[ti le-ar fi citit, [i-ar fi putut
nuan]a opiniile. De[i nu a scris în limba român\ (cu
excep]ia volumului de poeme colaj Este sau nu este
Ion)  autoarea a fost socializat\ în aceast\ limb\, româna
particip\ [i ea la scris, [i chiar dac\ prinde în german\
cuvîntul, privirea româneasc\ se afl\ în fraz\. Apoi,
mai declar\ Herta Müller, nu este adev\rat c\ dac\ te
preocup\ o ]ar\, nu o mai por]i pe cealalt\ în cap.
Este exact invers, aceste lucruri se leag\ mereu, vezi
ceva aici, de pild\ [i legi totul de ceea ce por]i în cap,
e foarte complicat... Lucrurile din cealalt\ ]ar\ se furi[eaz\
în cele pe care le observi în ]ara nou\. Gustul timpului
trecut persist\ într-o oarecare m\sur\.

Trecutul domin\ crea]ia Hertei Müller, întreaga ei
oper\ fiind receptat\ [i ca o pav\z\ împotriva amneziei
individuale [i colective. Ce înseamn\ de fapt a uita?
Uneori nu în]eleg deloc acest cuvînt. {i îmi închipui
c\ oricine, un pantofar sau un tîmplar, î[i transmite [i
el gîndurile legate de trecut în lucrul f\cut. Numai c\
în pantof, trecutul nu las\ urme. Aceasta este singura
deosebire. Nu ui]i nimic din ceea ce ]i-a fost dat s\
tr\ie[ti. Este r\spunsul pe care Herta Müller îl d\dea
jurnalistei [i fotografei Herlinde Koelbl într-un interviu
publicat în 1998, în superbul album despre scriitorii
germani la masa lor de lucru. Întrebarea era cum de
în ciuda anilor de cînd tr\ie[te în Germania, amintirea
anilor tinere]ii umbri]i de dictatura comunist\ din
Romania o urm\re[te înc\ atît de puternic? 

Este cu totul altceva dac\ un scriitor se afl\ în c\utarea
unei teme, întrebîndu-se despre ce s\ scrie sau dac\
r\nile l\sate de trecut constituie însu[i motivul
pentru care el scrie, afirma tot Herta Müller a doua zi
dup\ ce aflat c\ este laureata Nobelului pe anul în curs. 

Rela]ia suferin]ei cu scrisul, posibilitatea de a da
o expresie literar\ unor experien]e limit\, sunt reperele
cele mai delicate, dar [i cele mai profunde în investigarea
operei autoarei. Ea îns\[i, într-un volum de eseuri,
din p\cate netradus înc\ în român\, intitulat „In der
Falle” /În Capcan\, aborda crea]ia mai multor scriitori,între
ei [i Paul Celan, din aceast\ perspectiv\, f\r\ a accepta
îns\ (a[a cum afirma într-un interviu pe care mi l-a
acordat la Köln, în 1999,difuzat la Deutsche Welle,
publicat ulterior în volum) c\ suferin]a ar fi necesar\
ca s\ devii un mare scriitor. Mai bine n-a[ fi scris nici
o propozi]ie, dar n-a[ fi suferit.

În aproape toate scrierile ei narative de pîn\
acum, avînd o atît de tulbur\toare densitate poetic\ a
limbajului, încît dup\ lectur\ lumea ia o cu totul alt\
înf\]i[are, Herta Müller poveste[te despre experien]e
limit\ care transform\ via]a într-un act de supravie]uire.

Ultimul ei roman Atemschaukel marcheaz\ o cotitur\
fundamental\ atît în propria ei crea]ie cît [i în ceea ce
s-ar putea numi literatura Gulagului. Nu este exclus ca
acest roman s\-i fi determinat pe membrii Juriului
Academiei de la Stockholm s\-i acorde acum, [i nu

abia peste cî]iva ani, Hertei Müller, Nobelul – crede
unul din editoriali[tii cotidianului „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“. Romanul figureaz\ îns\ [i pe lista lucr\rilor
ce candideaz\ la Premiul German al C\r]ii. În el, Herta
Müller împrumut\ o voce  etnicilor germani din
România,deporta]i la finele celui de-al doilea r\zboi
mondial în lag\rele sovietice de munc\. 

În postfa]a c\r]ii care a avut o perioad\ de gesta]ie
mai îndelungat\ [i mai dramatic\ decît restul scrierilor,
Herta Müller face trimiteri la un sistem real, istoric
de referin]\. Experien]a concentra]ionar\ la care ger-
manii b\n\]eni [i transilv\neni, avînd vîrsta între 17
[i 45 de ani , femei [i b\rba]i, au fost supu[i dup\ 1945,
a fost tabuizat\ de regimul comunist. Mama autoarei
a fost [i ea timp de 5 ani într-un lag\r de munc\. „Dialo-
gurile purtate pe ascuns” de p\rin]i despre acest capitol
au marcat copil\ria viitoarei scriitoare. Din 2001, ea
începe s\ consemneze m\rturiile unor supravie]uitori.
Printre ei se num\r\ [i poetul Oskar Pastior care-i vine
Hertei în ajutor cu propriile amintiri, invindu-se
astfel dorin]a de a scrie o carte împreun\, la dou\ mîini.
Primele pagini ale acestui experiment sunt publicate
în revista Die Horen, dup\ ce ambii scriitori, înso]i]i [i
de Ernest Wichner, fac o c\l\torie în Ucraina. În
2006 Oskar Pastior moare subit, în preziua decern\rii
Premiului Büchner, l\sînd-o pe Herta Müller îndurerat\,
descump\nit\, în posesia a patru caiete de însemn\ri,
a unor prime variante de text, documente care au
amplificat durerea pierderii bunului prieten. Abia dup\
un an, autoarea reia lucrul [i scrie propriul ei roman,
înlocuind persoana întîi plural cu cea a eului narator,
vocea personajului c\r]ii, Leo Auberg, un alter ego
fictiv al lui Oskar Pastior. Am vrut s\ d\ruiesc aces-
tui eu cît mai mult cu putin]\, [ansa de a se impune în
text astfel încît Oskar s\ fi putut spune, da, aa[a aa ffost,
sau: îmi fface bbine... m\rturisea Herta Müller într-un
interviu acordat la apari]ia romanului.

De o densitate poetic\ lipsit\ de precedent, discursul
romanesc este s\rac în peripe]ii dar cople[itor prin
pregnan]a, concrete]ea unor scene [i secven]e ale
existen]ei concentra]ionare. Felul în care autoarea
transfigureaz\ personajele, materia mineral\, cimentul,
calcarul, plantele [i animalele în embleme poetice ale
existen]ei concentra]ionare, conferind personajelor cînd
imponderabilitatea unor umbre, cînd aparen]ele me-
canice ale unor marionete ale destinului, dezumanizate
de foame [i frig, totul din perspectiva eului narator
chinuit de „îngerul foamei” dar în\l]at de el deasupra
mizeriei, printr-o miraculoas\  for]\ a imagina]iei hr\nit\
din amintiri [i memorie cultural\, este cu totul inedit,
aproape [ocant.

Atemschaukel se transform\ într-un eveniment,
declan[eaz\ chiar o dezbatere în paginile presei culturale
dup\ ce în revista „Die Zeit“, Irisch Radisch afirm\
apodictic c\ romanele despre Gulag nu se scriu din
amintirile altora,c\ recentul roman al  Hertei Müller ar
fi prea „parfumat”, c\ despre  dezumanizare nu s-ar
putea scrie  recurgînd la vocabularul poetic al
umanismului. Dar exegeta se izoleaz\ prin opiniile sale
de restul cronicarilor. O magician\ a cuvîntului o
consider\ în schimb scriitoarea Ruth Klüger, ea
îns\[i o supravie]uitoare a Holocaustului, pe Herta
Müller: indiferent de cît de mult sau de pu]in fami-
liariza]i am fi cu  istoria deport\rilor [i a vie]ii de zi
cu zi în lag\rele de concentrare, cartea ne cere s\ re-
flect\m din nou la suferin]ele la care oamenii î[i pot
supune semenii, în urma victimelor r\mînînd imaginile
trecutului, îndurerarea pricinuit\ de caracterul ireparabil
al celor întîmplate. 

Iar Michael Naumann, editorul s\pt\mînalului „Die
Zeit“, fost ministru al culturii,  considerînd romanul
o mostr\ de literatur\ universal\, scrie: Atemschaukel
este [i dovada unei empatii literare f\r\ pecedent în
istoria literaturii germane. Sub privirea furioas\ a Hertei
Müller a]intit\ asupra consecin]elor violen]ei politice,
în spatele limbajului ei impetuos, ademenitor, se as-
cunde uluitoarea ei capacitate de a da expresie com-
pasiunii cu victimele tiraniei, recurgînd la descrieri
de o acurate]e microscopic\, la solemnit\]ile poeziei.
Ea vine dintr-o ]ar\  în care dictatura a c\lcat în picioare
toate virtu]ile, pentru a sosi într-o ]ar\ care are de-a
face cu aceast\ catastrof\ mai mult decît am dori s\
[tim. Atemschaukel le-a t\iat criticilor respira]ia.

Cum de altfel le-a t\iat-o [i vestea decern\rii Pre-
miului Nobel pentru Literatur\, Hertei Müller: o decizie
a c\rei juste]e nu poate fi îndeajuns apreciat\ – exclama
entuziast unul dintre critici, în paginile cotidianului
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Rodica BINDER
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i n t e r v i u r i l e  „ R o m â n i e i  l i t e r a r e “

NAMARIA BELIGAN (n. 15 noiembrie 1958, la
Bucure[ti) este stabilit\ de 27 de ani în Australia.
A debutat editorial cu volumul de proz\ scurt\,
Înc\ un minut cu Monica Vitti (Polirom
1998), care a ap\rut [i în varianta englez\, A
Few More Minutes with Monica Vitti (2002;

edi]ia a II-a, 2006) [i care a fost bine primit nu numai
în România, ci [i în Australia, fiind una din cele trei
c\r]i de proz\ scurt\ nominalizate pentru un premiu
australian. La aceea[i editur\ din Ia[i va publica romanul
Scrisori c\tre Monalisa (1999), care a fost în topul de
vânz\ri mai multe luni. Ultimele dou\ c\r]i (Dragostea
e un Trabant, 2003, [i mamabena.com, 2005) au ap\rut
la Editura Curtea Veche, din Bucure[ti, al doilea titlu
fiind un roman despre emigran]ii români, ac]iunea
petrecându-se deopotriv\ în România [i în Australia. În
aceast\ toamn\ va publica, la Editura Limes din Cluj-
Napoca, romanul Windermere: Love at Second Sight
(Windermere: iubire la a doua vedere). (Ilie RRad)

*
– Drag\ Anamaria, a fost o mare bucurie pentru mine

c\ te-am putut întâlni aici, la Melbourne. {tiu c\ ai venit
în Australia în 1982. Ce te-a determinat s\ pleci din ]ar\?
Aveai o pozi]ie social\ bun\, am în]eles c\ ai putut
c\l\tori în Europa [i în acei ani, „privilegiu“ care celor
mai mul]i români le era interzis. Emigrarea ta îmi aminte[te
de plecarea lui Petru Dumitriu [i Petru Popescu, fugi]i din
]ar\ în plin\ glorie literar\. S\ fi fost la mijloc chestiunea
libert\]ii de expresie, vital\ pentru un creator?

– Faptul c\ puteam ie[i din ]ar\ era considerat – într-ade-
v\r – un privilegiu, ca [i cel de a mânca brânz\ sau de a
vedea un film care nu se d\dea pe pia]\. Într-o ]ar\ normal\
[i civilizat\, acestea sunt drepturi banale, de care se
bucur\ oricine. Numai un handicapat se poate bucura de
asemenea a[a-zise privilegii, care colegilor [i prietenilor
le sunt interzise!  

Cât despre Petru Dumitriu [i Petru Popescu, pleca]i în
plin\ glorie literar\ – compara]ia nu e valabil\. Eu nu îmi
f\cusem un nume, nu eram în plin\ glorie de niciun fel.
Abia terminasem facultatea. Nu-mi doream decât s\ exist
într-o lume normal\. Nu m\ vedeam func]ionînd în acea
societate grav bolnav\. Înainte de a-mi pune problema
libert\]ii de expresie, mi-o puneam pe aceea a p\str\rii
s\n\t\]ii mintale.  

– {tiu c\ unul din motivele plec\rii a fost [i complexul,
poate freudian, de a „sc\pa“ de umbra tat\lui t\u, marele
actor Radu Beligan (mi se pare c\ ai vorbit într-un alt interviu
despre acest lucru), al c\rui nume, cel pu]in la început,
trebuie s\ recuno[ti c\ ]i-a prins bine. Dac\ ai vrut s\ „scapi“
de acest nume, de ce nu ]i-ai ales un pseudonim?

– Pseudonim – la liceu? În facultate? Nici nu [tiu
dac\ s-ar fi putut! Nu uita c\ aveam dou\zeci [i trei de ani
când am plecat. Nu f\cusem decât ni[te scurtmetraje de
institut. Cât despre scris, nici nu m\ gândeam pe atunci c\
voi ajunge vreodat\ scriitor. Nu aveam o rela]ie cu publicul,
care s\ ridice problema pseudonimului. {i-apoi, crezi c\ un
pseudonim chiar schimb\ ceva, în lumea artistic\ [i literar\
din România, unde „toat\ lumea cunoa[te pe toat\ lumea“?

Uite, Mama (Dana Lovinescu, n. I.R.) a scris sub pseudonim,
[i se [tia foarte bine cine se ascundea sub acel nume, cu cine
era m\ritat\ sau de cine divor]ase!

Dar s\ nu confund\m umbra tat\lui cu numele. Sunt
mândr\ de numele meu [i nu am sim]it niciodat\ nevoia
s\-l schimb. Apartenen]a la o dinastie artistic\  e pentru
mine o zestre spiritual\, cu atât mai valoroas\ cu cât distan]a
de origini e mai mare. Dar prezump]ia – omniprezent\ în
existen]a mea de atunci [i prezent\ pân\ [i în întrebarea ta
de azi! – c\ acest nume mi-a prins bine implic\ faptul c\
am profitat de pe urma lui. Ce anume am ob]inut pe nemerit?
Nota zece? Premiul întâi? Un loc la facultate? Î]i dai seama
cât\ negativitate con]ine acest enun] – mai ales pentru
cineva care chiar crede într-o etic\ a muncii? Î]i dai
seama ce nes\n\tos e un asemenea mediu „ambiant“ pentru
un copil/adolescent/tân\r normal [i încrez\tor în puterile
lui? Acum în]elegi cum e cu complexul meu „freudian“?

– Sigur c\ în]eleg, dar eu m\ refeream la o afirma]ie
de-a ta, f\cut\ în sensul întreb\rii mele anterioare. S\ te
întreb altceva: Crezi în mo[tenirea genetic\? Faptul c\ tat\l
t\u are o ascenden]\ greceasc\, pe linie matern\, ar putea
explica „dorul t\u de duc\“?  

– Cred în gene, de[i felul în care se propag\ e plin de
surprize. Dac\ ar fi s\ m\ iau dup\ antecedente, ar reie[i
c\ sunt o anomalie: to]i din neamul meu au tras spre România!
Nimeni n-a emigrat, ba mai mult, unii str\mo[i s-au stabilit
acolo, venind de prin ]\ri vecine. Nu numai bunica grecoaic\,
dar [i str\bunica unguroiac\, [i mama ei vienez\, [i un
str\unchi polonez, în fine. Dup\ cum vezi, sunt o „alogen\“
(motiv în plus s\-mi repugne na]ionalismele de orice culoare). 

În 1982, dorul meu de duc\ avea îns\ o explica]ie mai
banal\; el ]inea de mizeria moral\, de schizofrenia societ\]ii
în care tr\iam: câteva milioane de compatrio]i au f\cut
acela[i lucru la vremea aceea, nu are rost s\ revin.

– La data plec\rii (1982), tat\l t\u avea în România
înalte pozi]ii sociale [i politice: director al Teatrului Na]ional
din Bucure[ti, membru în Marea Adunare Na]ional\ etc.
Plecarea ta nu i-a creat probleme cu regimul Ceau[escu,
intrat deja în ceea ce Mircea Zaciu a numit „deceniul satanic“?

– Sigur c\ bine nu i-a f\cut plecarea mea. Dar ce puteau
s\-i fac\? Numele, talentul, dragostea  publicului sunt lucruri
pe care nu i le putea lua nimeni, nici înainte, nici în
timpul, nici dup\ comuni[ti. De dou\zeci de ani, de la c\derea
satanicului regim, tat\l meu [i-a continuat drumul, împlinirea
artistic\. Nu el are nevoie de regimuri, ci viceversa! 

– {tiu c\, înainte de a ajunge în Australia, ai stat [apte
luni într-un lag\r de refugia]i din Germania. Cât de traumatizant\
a fost perioada respectiv\?

– A fost o perioad\ grea, de mare nesiguran]\, dar nu
traumatizant\. Mai degrab\ un examen al vie]ii. Care m-a
îmbog\]it din multe puncte de vedere. Nu regret nicio clip\
aceast\ experien]\. Singurul lucru care m\ durea, la vremea
respectiv\, era s\-mi v\d Mama acolo, în peisajul acela
sordid, subuman. Dar a f\cut fa]\ cu o incredibil\ senin\tate,
cu în]elepciune [i cu un umor irezistibil. Abia atunci am
descoperit întreaga for]\ a caracterului ei. Am admirat-o
mai mult ca niciodat\. A fost un formidabil exemplu, o
permanent\ surs\ de inspira]ie.

– Ai spus undeva c\, în primii zece ani petrecu]i aici,
nu ai putut citi nicio carte, pentru c\ munceai câte 16 ore
pe zi [i c\, la venirea în }ara Cangurilor, nu aveai bani
nici m\car de tramvai!

–  Corect, dar e vorba de o experien]\ pozitiv\: am
muncit cu imens\ tragere de inim\, fiindc\ tr\iam cu un
sentiment al pionieratului, care îmi d\dea infinite rezerve
de energie. {i din munca mea s-a ales ceva. E minunat când
cl\de[ti o cas\, o familie, o gr\din\, pornind de la zero. Si
c’était à refaire, je le referais!

– Sub aspectul crea]iei, acele luni de lag\r au fost totu[i
profitabile, fiindc\ experien]a tr\it\ ai folosit-o în cel mai
recent roman al t\u, mamabena.com (2005)!

– Profitabile nu luni, ci ani! De fapt, sentimentul despre
care vorbeam nu dispare niciodat\. Acest surplus de energie,
pe care-l au imigran]ii, e un mister, mai cu seam\ pentru
autohtoni. În el const\ sursa mea de inspira]ie pentru romanul
mamabena.com. E vorba de o experien]\ colectiv\ – în
cazul acestui roman, una de tip eminamente feminin. M-au
inspirat multe femei-pionier, pe care am avut ocazia –uneori
onoarea! – s\ le întâlnesc. Mamabena e un fel de Godfather
feminin, în cheie tragicomic\. 

– {tiu c\, în anii de început ai [ederii tale aici, te-ai
ocupat mai mult cu filmul, c\ pelicula a fost forma ta de
exprimare artistic\. Totu[i, cum ai trecut de la pelicul\ la
cuvânt? 

– Pelicula, mijloc de exprimare artistic\? Pentru
mine, nicidecum! Filmul era singura mea meserie [i, ca
s\ câ[tigi o pâine cu el, nimeni nu se a[teapt\ s\ te
exprimi artistic. Era vorba pur [i simplu de comenzi –
reclame, documentare educative, în cel mai bun caz clipuri
muzicale. Tot ce po]i spera este s\ produci ceva de bun\
calitate. Dar de aici pân\ la expresia artistic\ e o cale
incomensurabil\. Cel\lalt debu[eu, desigur, e s\ lucrezi
ca profesor la o [coal\ de film. Am lucrat în ambele domenii,
în perioada de început, [i cu fiecare an care trecea, m\
sim]eam din ce în ce mai frustrat\ din punct de vedere artistic.
Pân\ când am descoperit c\ m\ pot exprima prin scris: nu
mai aveam nevoie de clien]i, bugete, produc\tori executivi,
echipe... Ce minunat\ eliberare!

– Unde [i cum a avut loc debutul t\u literar absolut
(nu m\ refer la poeziile scrise la 7 ani, în francez\, ca s\ îi
faci în ciud\ profesoarei tale!)?

–  La [apte ani am scris o singur\ poezie, [i aceea absurd\.
În rest, n-am fost niciodat\ str\b\tut\ de fiorul liric. 

Debutul meu literar absolut a fost cu povestirea Le Plus
Que Parfait du Subjonctif, scris\ în englez\ [i ap\rut\ în
antologia Picador New Writing, cu cele mai bune proze
tinere ale anului 1994. Era prima nuvel\ scris\ vreodat\.
Am trimis-o spre publicare în zece locuri, trei au zis da. Am
ales antologia Picador, fiindc\ era cea mai prestigioas\.
Pentru celelate dou\ publica]ii am scris alte dou\ nuvele.
A[a a început totul! Am început s\ scriu dup\ treizeci de
ani, din pur\ pl\cere [i, dac\ nu a[ fi întâmpinat atâta
entuziasm, nu cred c\ m-a[ fi luat în serios.  

– Numai o clip\, fiindc\ atingem o problem\ delicat\
pentru via]a literar\ din România, unde autorii (m\ rog, unii
autori!) î[i public\ acela[i text de mai multe ori, în
diverse publica]ii, cu scuza c\ cititorii publica]iilor respective
sunt mereu al]ii. Cum comentezi acest fapt?

– Depinde de context. Dac\ o revist\ literar\ î]i public\
pentru prima dat\ o povestire sau un fragment de roman,
este lipsit de etic\ s\ trimi]i exact acela[i text unei alte
reviste. Dar po]i trimite un alt fragment sau o alt\ povestire.
Cu antologiile, lucrurile stau altfel: uneori „comand\“ texte
inedite pe o anumit\ tem\, alteori adun\ laolalt\ texte
publicate anterior. Fiecare situa]ie trebuie discutat\ cu editura,
de preferin]\ printr-un agent. Exist\ apoi problema manualelor,
a cursurilor [i a culegerilor de texte: [tiu de la agenta mea
c\, în România, unele edituri public\ asemenea culegeri
sau manuale f\r\ a le cere permisiunea autorilor, ba chiar
f\r\ a-i informa, ceea ce este o înc\lcare flagrant\ a drepturilor
de autor.  

„Sun\ rriidiicol, ddar nnu mm\ iintereseaz\ ssuccesul ccomerciial, ccii
liiteratura dde ccaliitate: ccele ddou\ ccoiinciid rrareorii“

– Primul volum, de proz\ scurt\, ]i-a ap\rut la Editura

Anamaria Beligan: 
„La urma urmei, nu suntem

decât suma pove[tilor noastre. 
De rest se alege praful.“

AA
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Polirom: Înc\ uun mmiinut ccu MMoniica VViittii (1998). Cine te-a
recomandat pentru aceast\ editur\ faimoas\ din România?
Con]inutul c\r]ii? Vreun prieten? Numele ilustru pe care
îl purtai?

–  La Polirom am ajuns dintr-un accident, dup\ ce Editura
Funda]iei Culturale Române a semnat un contract cu
mine [i, din obscure motive, pe care niciodat\ n-am încercat
s\ le aflu, a tot tergiversat publicarea, timp de doi ani; se
pare c\ nu-l agreau pe criticul care se oferise s\ scrie prefa]a
[i s\ se ocupe de progresul c\r]ii (Mircea Mih\ie[, n.
I.R.). Care critic mi-a cerut permisiunea s\ dea manuscrisul
unei alte edituri. Cât despre decizia Poliromului de a m\
publica, trebuie s\ îi întrebi pe ei de ce au luat-o. Sau, [i mai
bine, s\ cite[ti Înc\ un minut cu Monica Vitti [i s\-mi
spui dac\ merita sau nu s\ fie publicat\ de o editur\ prestigioas\.
În orice caz, cartea s-a epuizat foarte repede, iar cronicile
au fost foarte frumoase, chiar din partea unor critici
temu]i pentru afurisenie (între cei care au comentat
aceast\ carte pot fi aminti]i: Dan C. Mih\ilescu, Adriana
Babe]i, Mircea Mih\ie[, Radu Pavel Gheo – n. I.R.).

– Ulterior, aceast\ prim\ carte de povestiri ai publicat-o
[i aici, în Australia, unde a fost nominalizat\, al\turi de alte
dou\ c\r]i de proz\ scurt\, la un premiu important. Cum
î]i explici succesul ei [i în spa]iul literar australian?

– Întrebarea ta o cam anuleaz\ pe cea dinainte.
Fiindc\ aici numele meu de familie nu e ilustru, iar lucrurile
nu se rezolv\ prin prieteni! 

Succesul Monic\i a fost unul de critic\, nu comercial.
Sun\ ridicol, dar nu m\ intereseaz\ succesul comercial, ci
literatura de calitate: cele dou\ coincid rareori. Aici, ca mai
pretutindeni în Vest, cartea e un bun de consum, nu un act
de cultur\. 

– Dan C. Mih\ilescu sesiza, în prima ta carte, Înc\ uun
miinut ccu MMoniica VViittii (1998), „imaginarul filmic al autoarei“.
Crezi c\ era o reminiscen]\, o prelungire a activit\]ii tale
cinematografice ini]iale?

– Posibil. Mai degrab\ imaginar vizual decât filmic.
Cinema-ul nu m-a influen]at cu nimic mai mult decât lecturile,
experien]ele, visele – ba, dimpotriv\. Dac\ vii dintr-o anumit\
profesie, e de a[teptat s\ se trag\ concluzia c\ respectiva
meserie [i-a l\sat o indiscutabil\ amprent\ asupra felului în
care percepi lumea. Adevenit un fel de cli[eu în ceea ce m\
prive[te.

– A doua carte ap\rut\ la Editura Polirom, romanul
Scriisorii cc\tre MMonaliisa (1999), a fost mai multe luni în
topul vânz\rilor de carte din România. Cum ai privit
acest succes nea[teptat? Sau îl b\nuiai?

–  Nu b\nuiam nimic [i nici nu am aflat de succesul
c\r]ii decât din cronicile ap\rute [i trimise de rude [i prieteni,
precum [i din topul vânz\rilor de carte, pe care-l publica pe
atunci Observatorul cultural. Editura nu s-a obosit s\ m\
informeze. Cât despre adev\ratul tiraj al c\r]ii, nu l-am aflat
niciodat\. Multe edituri din România nu divulg\ adev\ratele
tiraje, ca s\ nu-[i pl\teasc\ autorii. România e departe de
a fi intrat în Europa în ceea ce prive[te chestiunea drepturilor
de autor. 

– Într-un articol din Adev\rul lliiterar [[ii aartiistiic (30
iulie 1933), G. C\linescu scria urm\toarele în leg\tur\ cu
autorii care scriu în dou\ limbi: „Este vorba anume de operele

de autori români scrise mai întâi într-o limb\ str\in\ [i
apoi comunicate, printr-o versiune, [i publicului românesc.
Dac\ traducerea este f\cut\ de o persoan\ str\in\, nici vorb\
c\ opera înceteaz\ de a mai fi original\ în literatura na]ional\,
lipsit\ fiind de spontaneitatea expresiei. Dac\ îns\ versiunea
se datore[te chiar autorului, scrierea devine original\ în
m\sura în care autorul creeaz\ din nou“. Tu st\pâne[ti la
fel de bine cele dou\ limbi, româna [i engleza. C\r]ile scrise
în englez\ sunt apoi traduse de tine, în colaborare cu mama
ta, Doamna Dana Lovinescu. Nu ar fi mai simplu s\ scrii
cartea direct în limba în care vrei s\ o publici?

– Asta [i fac. Dac\ primesc o invita]ie de participare,
colaborare etc., scriu în limba în care urmeaz\ s\ public:
englez\ aici, român\ acolo. Am început prin a scrie în englez\
pur [i simplu pentru c\ aici am scris [i am publicat mai întâi.
Pe lâng\ eliberarea [i amuzamentul pe care mi le furniza
scrisul (în englez\), mai existau dou\ motiva]ii: faptul c\,
undeva în adânc, intuiam c\ orice pagin\ scris\ e un bun
câ[tigat; chiar dac\ nu urma s\ fie publicat\ vreodat\, era
un excelent mediu de comunicare cu copiii mei, c\rora
nu aveam cum s\ le explic, în limbaj logic, de unde se tr\geau
p\rin]ii lor [i prin ce fel de experien]e trecuser\. Numai
literatura putea reduce aceast\ incomensurabil\ pr\pastie.
O literatur\ u[or halucinat\, fire[te.

A doua motiva]ie: emigra]ia treze[te în unii dintre noi
un adânc îngropat instinct de cuceritor. Or, pentru mine,
forma suprem\ de cucerire este s\ ajungi s\ cuno[ti [i s\
îmblânze[ti o limb\ care nu e a ta din na[tere. Frustr\rile
emigrantului vin [i din imposibilitatea de a comunica, din
con[tientizarea c\ vocea lui nu va face niciodat\ parte din
mainstream, din conversa]ia principal\. Acuceri, prin limbaj,
mainstream-ul, a te face auzit î]i dau un minunat
sentiment de satisfac]ie. Aventura scrisului devine astfel
înc\ [i mai palpitant\.

– Comentând c\r]ile tale, în Diic]iionarul ggeneral aal
liiteraturiiii rromââne, Dan C. Mih\ilescu te-a plasat într-o
familie de mari nume ale literaturii universale: Julio Cortazar,
E.A. Poe, Graham Greene, Gogol [.a. Cât de mult crezi
c\ te-au influen]at ace[ti scriitori?

– Sunt absolut flatat\ de aceast\ companie! În afar\
de Gogol, nu sunt primele nume la care m-a[ fi gândit în
materie de autori prefera]i. Pentru Graham Greene am o
sl\biciune mai mult personal\ decât literar\: l-am întâlnit
la Paris, când aveam unsprezece ani. Eram cu Mama în
Biserica „St. Julien le Pauvre“ [i în\untru mai era o singur\
persoan\. Mama a exclamat: e Graham Greene! Într-adev\r,
el era. Ne-a plimbat toat\ ziua [i seara ne-a dus la Folies
Bergères. Mama îi luase un interviu cu câ]iva ani  în urm\
[i Graham Greene o pl\cuse foarte mult. Un pic prea
mult!  Mama are o întreag\ colec]ie de scrisori [i de c\r]i
semnate „Affectionately, from Graham“!  Fetele mele se
laud\ mereu cu aceste dedica]ii.

– Ai spus undeva c\ tu nu te adresezi nici culturii române,
nici celei australiene, ci celei „globale“. Totu[i, componenta
na]ional\ este vizibil\ la to]i marii scriitori ai lumii.
Tolstoi [i Dostoievski sunt în primul rând ru[i, Balzac [i
Flaubert – francezi, Cervantes – spaniol [.a.m.d. Sau
globalizarea schimb\ datele problemei?

– Asemenea generaliz\ri sunt discutabile! Joseph Conrad

era polonez [i a scris în englez\, Nabokov a scris în englez\,
Kundera [i-a scris ultimele romane direct în francez\; tot
în francez\ au scris Cioran [i Ionesco. A echivala
valoarea unui scriitor cu stricta apartenen]\ la o na]iune e
mai degrab\ o judecat\ politic\ decât una estetic\. {i apoi
apartenen]a cultural\ nu implic\ întotdeauna elementul
lingvistic: Kundera va r\mâne întotdeauna foarte ceh,
indiferent dac\ se exprim\ în ceh\ sau francez\. 

Am convingerea c\, prin natura muncii sale, scriitorul
este un hiperindividualist. 

Generaliz\rile nu i se potrivesc. 

„Iar ccând llumea mmi sse ppare iinsuportabil dde pprevizibil\,
g\sesc îîn sscris uun sspa]iu uunde sse mmai ppetrec îînc\ mmiracole.“

– Po]i s\ ne dezv\lui câteva date despre procesul t\u de
crea]ie? Scrii greu, u[or, ai ideile în cap, înainte de a te a[eza
la calculator, ideile vin pe parcurs, î]i revezi manuscrisele
etc.?

– De fiecare dat\ am senza]ia foarte clar\ c\ povestea
(nuvela, romanul) exist\ dintotdeauna în mine, a[a cum nou
n\scutul poart\ deja, în cele dou\-trei kilograme ale sale,
tot echipamentul necesar vie]ii, inclusiv dou\ rânduri de
din]i! Un stimul mic, banal – o imagine de pe strad\, un
incident oarecare, o fraz\ aruncat\ de cineva – treze[te
povestea adormit\, care începe s\-mi dea târcoale când nici
nu m\ a[tept. Tr\im împreun\ o vreme, pân\ când ajungem
s\ ne cunoa[tem reciproc extrem de bine, dup\ care, într-o
bun\ zi, m\ a[ez [i-o transfer pe hârtie. Cum anume se
petrece acest transfer nu [tiu niciodat\: tocmai aici este
pl\cerea! Se nasc personaje, situa]ii, universuri, cu propriile
lor legi [i eu m\ uit la ele [i m\ distrez, [i totul devine o
joac\. Iar când lumea mi se pare insuportabil de previzibil\,
g\sesc în scris un spa]iu unde se mai petrec înc\ miracole.

– Vorbeam înainte de mo[tenirea genetic\. Tat\l t\u
provine, pe linie matern\, dintr-unul din fra]ii marelui
povestitor Ion Creang\. Crezi c\ [i de aici ]i se trage calitatea
de „povesta[“, no]iune care, mie personal, nu îmi place,
datorit\ conota]iei u[or peiorative, diminuante, pe care o
are!

– Se prea poate, nu m-am gândit. Cred c\ darul de a
povesti, atât cât este, ]ine în primul rând de condi]ia mea de
mam\. Nu [tiu dac\ ai observat, dar în familii mamele
sunt cele care asigur\ continuitatea pove[tilor. Ele alc\tuiesc
majoritatea povesta[ilor.

Conota]ie diminuant\, zici? Depinde din ce unghi prive[ti
problema. Pentru mine, azi, când lumea e arhiplin\ de doctori
[i doctoranzi, e reconfortant s\ apar]in la o gint\ me[te[ug\reasc\!

– Cuno[ti foarte bine literaturile român\ [i australian\,
gusturile publicului de la antipozi. Ce autori români crezi
c\ ar trezi interes în Australia?

–Acunoa[te literatura nu are nimic de-a face cu gusturile
(sau lipsa de gust!) a publicului. De asta se ocup\ discipline
precum marketingul, la care m\ pricep foarte pu]in. În
Australia, ca de altfel mai peste tot în lumea „postmodern\“,
conceptul de Literatur\ (cu liter\ mare!) s-a relativizat. A
ajuns mai degrab\ o subcategorie: literary fiction, la acela[i
nivel cu science fiction, children’s fiction etc. Iar toate
aceste subgenuri literare reprezint\ un procent infim din
vânz\rile de carte, a c\ror vast\ majoritate e alc\tuit\ din
c\r]i de lifestyle (g\tit, mâncat, gr\din\rit, c\l\torit) [i de
cele care ne înv\]\ cum s\ (...devenim boga]i, frumo[i,
tineri, atletici, [i s\ ob]inem succes incomensurabil, fericire
deplin\, mama tuturor orgasmelor). 

A iubi literatura e, din p\cate, [i o chestiune de bani.
Î]i trebuie timp (care cost\), educa]ie (care cost\) [i c\r]i
(care sunt scumpe). A[a încât, pe lâng\ cei câ]iva iremediabil
atin[i de virusul lecturii, marea majoritate a cititorilor de
literatur\ sunt femei profesioniste la pensie sau în vacan]\
[i neveste de b\rba]i înst\ri]i, mai cu seam\ so]iile de politicieni
(Canberra e plin\ de ele). B\rba]ii nu prea mai citesc – cu
excep]ia homosexualilor.

Concluzia: din moment ce pu]inii cititori sunt educa]i,
cosmopoli]i  [i beneficiaz\ de timp, nu v\d de ce orice carte
bine scris\  s\ nu fie de interes. Se citesc autori chinezi,
indonezieni, sud-africani – de ce nu [i români?

„Pudiibonderiia [[ii iiriitantele cclii[ee mmorale, ccare ccaracteriizeaz\
sociietatea aameriican\ [[ii ccare nne îîmpiiediic\ ss\ cconvers\m
deschiis ddespre llucruriile iimpreviiziibiile, iincontrolabiile, ccu
adev\rat mmiisteriioase, ccum ssunt ssexualiitatea [[ii mmoartea.“

(continuare `n pag. 21) 19II ll ii ee   RR aa dd ,,   AA nn aa mm aa rr ii aa   BB ee ll ii gg aa nn
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EMUL}UMIRILE colonelului sunt, ̀ n anul
urm\tor, contracarate de noi informatori
care p\trund tot mai ad`nc `n „pedagogia“
dela]iunii. La 13 martie 1974, c\pitanul
de Securitate Munteanu Ion nota: 

„La ̀ nt̀ lnirea din 12 martie 1974 informatorul
«Tudor» mi-a semnalat o serie de aspecte
negative [i ostile inserate ̀ n volumul manuscris

al scriitorului A. E. Baconschi – volum xerocopiat de
noi `n interes operativ. Baconsky confia lui «Tudor»:
«[tiu c\ nu se poate publica ̀ n România, dar ]in cu orice
pre] s\ public volumul, indiferent unde [...]“. Adnotare
la Nota c\pitanului Munteanu: „O xerocopie a manuscrisului
a fost predat\ la Direc]ia I.“

O alt\ Not\ de analiz\ `n DUI «Albert» (aprobat\
de locotenent colonelul Nicolae Mihai – [ef de serviciu
`n Direc]ia I  M. I. – n n.) relateaz\:

„Analiza ultimelor informa]ii ob]inute asupra lui
«Albert» conduce la concluzia c\ acesta se situeaz\ `n
continuare pe o pozi]ie de «rezisten]\» fa]\ de politica
cultural\ («Tezele din iulie» – n.n.) a statului nostru
coment`nd `n mod nefavorabil anumite m\suri care se
iau `n aceast\ privin]\. (..........) se impun urm\toarele
sarcini ̀ n vederea stabilirii pozi]iei prezente a lui «Albert»:

1) dirijarea cu sarcini concrete a informatorului
«Tudor» din leg\tura I.M.B.

2) folosirea posibilit\]ilor de influen]are de care
dispune «M.G.»

3) ob]inerea aprob\rii C[onsiliului]M[uninicipal]B[ucure[ti]
al P.C.R. pentru folosirea lui «O. P.».

4) mijloace speciale la domiciliul obiectivului pentru
30 de zile

5) obiectivul s\ fie chemat la C[onsiliul]C[ulturii
[i]E[duca]iei]S[ocialiste] unde s\ se discute cu el asupra
pozi]iei pe care se situeaz\. Acest lucru consider\m c\
este util de realizat ̀ n eventualitatea ̀ n care, informativ
[i prin mijloace speciale se va stabili c\ se situeaz\ pe
o pozi]ie necorespunz\toare.“ (f. 102, volum 2).

Situa]ia material\ a scriitorului se deterioreaz\.
Datorit\ faptului c\ nu colaboreaz\ cu cenzura, lui A.
E. Bconsky i se tergiverseaz\ sau i se am`n\ publicarea
c\r]ilor, din scrisul c\rora tr\ia. Fila 104 reprezint\ o
„Not\-Raport a informatorului «Tudor», din 24 decembrie
1974 (din care reiese situa]ia precar\ material\ `n care
se afl\ Baconsky): „A confiat sursei c\ inten]ioneaz\ s\
trimit\ [efului statului o scrisoare-memoriu `n care va
cere s\ i se aprobe extr\darea `n R[epublica]F[ede-
ral\]G[erman\].[...]. ~n R.F.G.  A. E. Baconsky are multe
solu]ii – a stat perioade ̀ ndelungate ̀ n R.F.G. [i public\
diverse materiale `n revistele [i editurile de acolo.

Baconsky este, dup\ expresia lui, `ntr-o situa]ie
precar\ deoarece nu are (sic!) nici el, nici so]ia lui
serviciu[...]. Are, la Editura Eminescu manuscrisul
„Corabia lui Sebastian“ care nu are sor]i de a fi tip\rit
[i se teme mult c\ «va ajunge s\ cer[easc\ `n st`nga [i
`n dreapta?[...]Baconsky a refuzat, dup\ propria relatare,
s\ scrie un material pentru Steaua, deoarece «nimic
nu mai are rost at`ta timp c`t [eful statului caut\ s\ distrug\
cultura român\»“.

N[ota]O[fi]erului] consemneaz\ printre altele:
„«Corabia lui Sebastian» a fost fotocopiat de noi cu
ajutorul sursei [i `naintat la Direc]ia I `n martie 1974.
Sursa ne va ]ine la curent cu tot ce apare legat de problema
memoriului lui A. E. Baconsky.

C\pitan Munteanu Ion.“

Fila 105 poart\ o adnotare deasupra notei informative
„Pascu Iuliu“ – 30 decembrie 1974: „Preg\ti]i o analiz\
a dosarului «Albert». Lua]i m\suri concrete care s\ duc\
la materializarea lui. S\ o prezent\m [i conducerii.
~ntreba]i la U. M. 0970 dac\ se [tie ceva `n leg\tur\
cu revista «Continent» [i `n caz c\ exist\ ce scriitori
români au publicat acolo.

Semnat indescifrabil“.

Explica]ie: `n 1976, A. E. Baconsky avea gata de
publicat dou\ volume reportate, „Fluxul memoriei“
(versuri) `n colec]ia „Biblioteca pentru to]i“, la Ed.
Minerva [i „Corabia lui Sebastian“ (poeme [i antipoeme)
la Editura Eminescu, dar situa]ia este aceea[i ca ̀ n 1975
c`nd a fost „blocat\“ apari]ia lor. De asemeni propusese
Editurii Albatros al doilea volum din „Remember“ (Fals

jurnal de c\l\torie), dar editura nu l-a cuprins `n plan.
Volumul de la Minerva `i fusese blocat, cer`ndu-i-se
s\ scoat\ din volum, ̀ n totalitate, celebrul ciclu „Cadavre
`n vid“ (care f\cuse epoc\, publicat integral `n 1969 [i
ap\rut ca prin miracol ca o sfidare a regimului). Va-
sile Nicolescu de la C[onsiliul]C[ulturii [i]E[duca-
]iei]S[ocialiste] `i f\cuse „favoarea“ s\ accepte c\ din
acest volum s\ fie publicate 10,15 poeme. Baconsky nu
cedeaz\ afirm`nd c\ „Nu poate renun]a la o `ntreag\
etap\ a poeziei lui“. Volumul „Cadavre `n vid“ fusese
[i premiat [i tip\rit.

Se hot\r\[te, dup\ tergivers\ri, la conducerea superioar\
a CCES, c\ volumul nu poate fi publicat. Publicarea lui
Baconsky este, practic, blocat\ pretutindeni, „Corabia
lui Sebastian“ restituit\ autorului de c\tre Editura
Eminescu fiind „prea critic\ fa]\ de Occident“, fiind
reportat\ (modalitate prin care se am`n\ la nesf`r[it
publicarea unei c\r]i.).

~n acest timp, revista lui Soljeni]`n „Continent“,
publica romanul „Biserica Neagr\“ care urma s\
apar\ [i `n volum `n RFG. ~n interviul s\u din revista
„Die Welt“ Baconsky afirm\ c\ `n România romanul
nu i-a ap\rut din cauza cenzurii. Vasile Nicolescu `[i
exprim\, categoric, p\rerea, `n leg\tur\ cu publicarea
lui Baconsky `n revista „Continent“ (revist\ `nfiin]at\
de Soljeni]`n pentru publicarea, `n Germania, a celor
mai valoro[i scriitori din ]\rile de „democra]ie popular\“,
`n special pe cei care nu intrau `n gra]iile regimurilor
comuniste): „publicarea romanului ̀ n revista lui Soljeni]`n
e un fapt grav, dar [i mai grav\ e declara]ia despre cenzur\,
aceasta face ca problema Baconsky s\ nu se mai rezolve
pe c\i normale, editoriale, ci la cu totul alte nivele.“

Lui Baconsky i se refuz\ [i publicarea „Panoramei
poeziei universale“ (vestita antologie din liric\ universal\)
de c\tre acela[i Vasile Nicolescu. Practic este interzis\
publicarea lui, apari]ia numelui s\u. Baconsky nu are
din ce tr\i [i `ncepe s\ v`nd\ obiecte din cas\.

Vasile Nicolescu `l admonesteaz\ a fi „singurul,
absolut singurul scriitor din România care refuz\ s\
discute cu un editor“. A se `n]elege: care nu cedeaz\
s\ modifice crea]iile `n func]ie de cerin]ele politice.

~n sf`r[it, scriitorul `nsufle]e[te un `ntreg teatru de
opera]iuni pentru a-[i g\si o cale de publicare f\r\ s\-
[i modifice opera, variante nenum\rate, inacceptabile,
ale editurilor [i forurilor superioare care c\utau o cale
de compromis (neacceptat\ niciodat\ de Baconsy) doar
de frica atitudinii pe care poate s-o ia Baconsky ̀ n afara
]\rii fa]\ de interdic]ia de publicare, toate, ̀ n mare parte

raportate ̀ n nota informativ\ a harnicului „F\lticeanu“
din 16. 01. 1975 (fila 108 vol. 2).

Evenimentele se precipit\. A. E. Baconsky,
respins pe toat\ linia de la publicare, cu tot mai pu]ine
mijloace de trai, recurge la solu]ia extrem\: memoriul
c\tre secretarul general al P.C.R., Nicolae Ceau[escu.
Acest fapt se comenteaz\ de c\tre Inspectoratul Jude]ean
Cluj prin [eful inspectoratului [i [eful serviciului `n
adresa „C\tre Ministerul de Interne – Direc]ia I – Personal
tov[ar\[ului] colonel Dumitru T\b\caru – Din materialele
verificate pe care le de]inem rezult\ c\ poetul A. E.
Baconsky din Bucure[ti, revoltat de faptul c\ i s-ar fi
respins de la publicare mai multe volume (un volum de
poezie, selec]ie antologic\, unul de traduceri [i unul
de proz\ eseistic\), de la edituri diferite a `ntocmit un
amplu memoriu pe care l-a ̀ naintat personal tov[ar\[ului]
Secretar General al P.C.R.

~n memoriu, pe l`ng\ aspectul de mai sus ar fi prezentat
`n termeni negativi [i situa]ia general\ a literaturii [i a
scriitorilor din România. ~n final, A. E. Baconksi a recurs
la amenin]\ri `n sensul c\ dac\ memoriul nu va ajunge
pe masa Secretarului general [i nu va primi un
r\spuns pozitiv, ̀ l va da publicit\]ii ̀ n str\in\tate (pres\,
radio) iar el va cere expatrierea ̀ ntr-o ]ar\ capitalist\.[...]

Organele noastre au luat m\suri de a intensifica
munca informativ\ ̀ n mediul scriitoricesc, deoarece, se
pare c\ ac]iunea lui A. E. Baconsky este de natur\ s\
incite la o anume ac]iune de rezisten]\, la o a[a-
numit\ «]inut\ de frond\» fa]\ de m\surile ce se iau
privind neavizarea public\rii unor lucr\ri necorespunz\toare.“
(fila 120 vol. 2)

La 6 iunie 1975 se hot\ra „propunerea de avertizare
a scriitorului A. E. Baconsky [...] c\ `n cazul edit\rii
romanului «Biserica neagr\» ̀ n Occident, va fi sanc]ionat
`n conformitate cu prevederile legii 23/1971.

{eful serviciului
Locotenent colonel Nicolae Mihai“ (fila 121 verso

vol. 2).

O nou\ etap\ a limit\rii accesului la o via]\ normal\
apare `n 13 iunie 1975 c`nd lui Baconsky i se respinge
aprobarea unui pa[aport pe 4 luni pentru a onora
bursa acordat\ de Uniunea Scriitorilor Austrieci, la Graz.
~n aceast\ c\l\torie trebuia s\ fie ̀ nso]it de so]ia sa, c\reia
`i este interzis s\-[i mai fac\, al\turi de so], pa[aport prin
Uniunea Scriitorilor fiind trimis\ la Mili]ie unde depuneau
acte to]i cei care solicitau pa[aport turistic, de[i vizita
ei nu se justifica dec`t `mpreun\ cu so]ul ei pentru a
onora bursa.

Memoriul c\tre Ceau[escu nu are ecou. Ba mai mult,
CCES, prin reprezentantul s\u Vasile Nicolescu `l
sf\tuie[te, vizit`ndu-l la domiciliu, s\ recurg\ la un
pa[aport pentru numai trei luni, pentru a-l ob]ine mai
u[or, deci ar fi trebuit s\ renun]e la o lun\ din  burs\.
Baconsky publicase `n anii ’70 aproape exclusiv `n
Germania [i Austria. Dorin]a lui, de a-[i publica opera
`n România, era una emo]ionant de real\.

Secven]a urm\toare face parte din Nota informatorului
„N. Ion“ din 19 august 1975: „M-am uitat `n ochii lui
Baconsky [...] [i am citit `n ochii lui (sic!) un nesf`r[it
dor copil\resc de a publica ̀ n România poezii. Orice va
face sau nu va face omul acesta, eu voi fi `ntotdeauna
un martor al faptului c\ a fost un cinstit poet român
pentru ce am v\zut eu ̀ n ochii lui vineri 15 august 19745“
(fila 137 vol 2).

~n Nota din 15. 10. 1975 sunt comentate datele revistei
„Continent“ la care fusese invitat s\ colaboreze [i A. E.
Baconsky: „Acum c`teva zile a ap\rut `n Germania
apusean\ nr. 3 al revistei «Continent». De aceast\ revist\
se ocupa un grup de scriitori ru[i ̀ n frune cu A. Soljeni]`n.
Este vorba de o carte groaz\ de 450 de pagini care a fost
expus\ la Expozi]ia Interna]ional\ a C\r]ii din Frankfut
de c\tre editura UMSTEIN.

Revista Continent apare `n patru limbi [i anume:

A. E. Baconsky 
urm\rit de Securitate (II)NN
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rus\, englez\, francez\ [i german\. De[i a fost ini]iat\
de un grup de scriitori ru[i, revista are un grup suprana]ional
fiind deschis\ [i scriitorilor din celelalte ]\ri din Europa
r\s\ritean\.

La acest num\r al revistei mai colaboreaz\ [i scriitorul
român A. E. Baconsky care tr\ie[te `n România [i
care mai publicase [i ̀ n num\rul 2 al revistei o culegere
de poeme. De data aceasta el public\ o poveste bizar\
intitulat\ Biserica Neagr\, o poveste care se petrece ̀ ntr-
un cimitir [i se ocup\ de depersonalizarea fiin]ei umane.

Cititorii sunt surprin[i de stilul viu al lui Baconsky,
stil vibrant care sugereaz\ o influen]\ a literaturii
occidentale“

Nota este nesemnat\.
~ncercuirea spore[te. Mereu prezentul „F\lticeanu“

`i d\ raportul c\pitanului Opri[or Ioni]iu la 3 decembrie
19745: „[...] un rol important `n apari]ia romanului
(«Biseria neagr\» n.n.) l-au avut doi oameni care lucreaz\
`n mediul Germanic [i care au leg\turi cu România:
[Max] Demeter Peyfuss, traduc\tor al lui Baconsky,
cunosc\tor al limbii române, autor al unei lucr\ri de
doctorat foarte favorabil\ spiritului na]ional românesc,
el `nsu[i av`nd `ntre predecesori, `n familie, membri
de origine român\ (aromân\ n.n.) [i Ivan Dene[, scriitor,
care a plecat din România `n 1970 [i acum, e stabilit
`n Berlin Vest, lucr`nd la concernul care editeaz\ revista
Continent. ~n aceast\ revist\ i-au ap\rut lui Baconsky
(nr. 2 din 1975) cinci poeme [i cinci «antipoeme» (poeme
`n proz\) care figureaz\ ̀ n sumarul volumului «Corabia
lui Sebastian» predate `n 19745 editurii Eminescu [i
acceptat de aceasta cu condi]ia unor anume elimin\ri
de texte (pe care Baconsky nu le-a acceptat).

N[ota]L[ucr\torului]: [...] Obiectivul i-a m\rturisit
(sursei n.n.) c\ motivul audien]ei solicitate (la conducerea
CCES) este [i rezolvarea problemelor sale financiare,
deoarece netip\rindu-i-se nici o carte de mai mult timp,
`n present aproape nu mai are din ce tr\i. I-a solicitat
[i sursei un `mprumut.“

~n 1976 m\surile luate ̀ mpotriva lui A. E. Baconsky
se ̀ n\spreau considerabil. Le citim ̀ n „Nota“ generalului
maior Dumitru Borsan din 3 februarie 1976 la fila 163:

1) Informarea conducerii Consiliului Culturii [i
Educa]iei Socialiste cu ac]iunea preconizat\ de Baconsky
A. pentru a analiza situa]ia public\rii acestuia precum
[i a determin\rii sale s\ ia atitudine prin presa noastr\
`mpotriva celor ce se transmit legat de persoana sa la
postul de Radio Europa Liber\.

2) Chemarea lui Baconsky Anatol la sediul Ministerului
de Interne pentru:

– a fi audiat ̀ n leg\tur\ cu atitudinea [i manifest\rile
sale ostile, activitatea desf\[urat\ `n perioada c`t a stat
`n Occident `n anul 1975.

– avertizarea ̀ n leg\tur\ cu aprecierile calomniatoare
la adresa politicii culturale a partidului [i statului nostru,
a situa]iei social-politice [i economice din ]ara
noastr\.

– sanc]ioanrea contraven]ional\ `n conformitate
cu Legea Presei art. 90 care prevedea «Tip\rirea,
`nregistrarea sau difuzarea f\r\ autorizare legal\ a
unui imprimat grafic, fonic sau pe band\ ori pelicul\,
destiant a fi folosit ca mijloc de informare public\,
constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu `nchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\». Cu aceast\
ocazie va fi prevenit de riscurile la care se expune
dac\ va mai `nc\lca din nou aceste prevederi legale.

3) Trecerea pe lista persoanelor indezirabile a
cet\]eanului austriac Max Demeter Peyfuss.

Dup\ invita]ia, pe care o onorase, a Senatului Berlinului
de Vest care `l invitase pentru un an, dup\ invita]ia
onorat\ cu mari eforturi din cauza h\r]uielilor autorit\]ilor
române[ti, la Graz, de c\tre Uniunea scriitorilor din
Austria, ̀ n 1976 Baconsky solicit\ [i prime[te aprobarea
de a pleca „`n Austria [i Italia ca invitat al Societ\]ii
Scriitorilor Austrieci [i pentru a participa la un Simpozion
Interna]ional. Invitarea (sic!) i-a fost facilitat\ de c\tre
Kraus Wolfgang, pre[edintele societ\]ii susmen]ionate
[i [eful sectorului cultur\ ̀ n Direc]ia Cultural\ a Ministerului
Afacerilor Externe al Austriei.

Din informa]iile pe care le de]inem mai rezult\ c\
Kraus Wolfgang i-a indicat ambasadorului Austriei la
Bucure[ti, dr. Wunderbaldinger Franz c`teva personalit\]i
ale vie]ii culturale române[ti pe care acesta s\ le cultive.
Baconsky Anatol este cunoscut cu unele comentarii
negative ori ostile `n leg\tur\ cu politica partidului
privind crea]ia literar\, precum [i la adresa sistemului
socialist. (...)

Apreciem c\ o nou\ deplasare a sa `l va favoriza la
noi ac]iuni potrivnice intereselor statului nostru sub
influen]a cercurilor austriece interesate.“ (fila 177 –
Not\ raport privind pe Baconski Anatol, scriitor –
vol. 2).

Ultima not\ cu privire la A. E. Baconsky `nc\ `n
via]\ este din 23 februarie 1977 (fila 186 volum 2

informator «Nicanor»). Sursa informeaz\ despre preotul
Eftimie Baconsky [i se fac referiri [i la A. E. Baconsky:
„~n alt\ oridine de idei Baconski a spus c\ [i-a reluat
colaborarea la „Contemporanul“ [i sper\ s\ publice [i
`n ]ar\ un roman al s\u „Biserica Neagr\“ care a
ap\rut `ntr-o editur\ din R. F. G.

~ntruc`t s-a f\cut v`lv\ `n jurul c\r]ii pe postuld e
radio „Europa liber\“, venit ̀ n ]ar\ a fost ]inut ̀ n carantin\,
p`n\ la schimbarea lui Dumitru Popescu cu Cornel
Burtic\./.../ A. E. Baconski a purtat `n Italia discu]ii
cu anumi]i scriitori `n leg\tur\ cu comunismul./.../“.

~n sf`r[it, fila 287 Nota-raport: „La 28 mai 1973 s-
a deschis dosarul de urm\rire informativ\ nr. 9366 [i
`nregistrat sub numele conspirativ „Albert“ prin care
a fost urm\rit scriitorul Anatol Baconski fiind semnalat
cu manifest\ri ostile [i rela]ii de natur\ suspect\ cu unii
cet\]eni str\ini.

La 4 martie 1977 A. E. Baconski a decedat fiind
surprins sub d\r`m\turile blocului din Str. Colonadelor
nr. 3, `mpreun\ cu al]i scriitori.

Fa]\ de cele de mai sus propunem:
S\ se aprobe `nchiderea dosarului de urm\rire

informativ\ „Albert“ [i clasarea materialelor la C.I.D.
cu men]inerea persoanei `n eviden]ele Minsiterului de
Interne.

De acord,
{ef serviciu (Dir I)
Colonel
Nicolae Mihai

Ofi]er specialsit
Lt. Col.
Wawernia Mihai

~mi este limpede, `n concordan]\ cu documentele
ultime, c\ dac\ ar fi tr\it, A. E. Baconsky ar fi fost,
conform legilor ̀ n vigoare ale statului comunist, arestat.
Merg`nd cu presupunerile mai departe, probabil c\ nu
ar fi supravie]uit datorit\ bolii vasculare [i a ulcerului,
am`ndou\ grefate pe o biologie fragil\. Destinul tot ̀ ntr-
acolo l-ar fi dus `ntr-un fel sau altul. Important este c\
[i-a `mplinit rolul de scriitor aticomunist lupt`nd cu
`never[unare ̀ mpotriva tenebrelor totalitare [i c\ literatura
sa valoroas\ s-a f\cut cunoscut\, dac\ nu ̀ ntre grani]ele
]\rii, m\car `n afara ei. 

Ioana DIACONESCU

(urmare din pag. 19)

– O ai al\turi de tine pe ilustra ta mam\, Doamna
Dana Lovinescu. Ce colaborare ai cu dânsa pe plan
literar? Î]i cite[te lucr\rile înainte de publicare? Îti d\
sugestii?

– În ce sens e Mama ilustr\? Pentru c\ apar]ine de
clanul Lovine[tilor? {i de cel al Beliganilor? Nu, Mama
nu e ilustr\ (de altfel în ziua de azi celebritatea a devenit
aproape un lucru ru[inos), e pur [i simplu un om minunat,
ca atâ]ia al]ii pe lumea asta, care nu sunt neap\rat ilu[tri!
Pe lâng\ calit\]ile ei umane – despre care a[ putea
scrie câteva volume! –, e [i un excelent filolog. Dac\
scriu în englez\, [i apoi textul respectiv umeaz\ s\ fie
publicat [i în limba român\, ea este singurul traduc\tor
în care am deplin\ încredere. O dat\, pentru c\
în]elege exact ce doresc s\ comunic [i cum – inclusiv
un anumit tip de umor, care în bun\ parte de la ea l-am
mo[tenit. În al doilea rând, pentru c\ nu mi s-a întâmplat
s\ întâlnesc pân\ acum un traduc\tor care s\ st\pâneasc\
atât de bine limba român\.

– R\mânând la rela]ia cu mama ta, ai afirmat undeva
c\ faci înregistr\ri cu dânsa, care este depozitara unei

experien]e extraordinare, b\nuiesc. Vei folosi în
c\r]ile tale aceast\ experien]\?

– Am f\cut, într-adev\r, multe înregistr\ri, pentru
c\ nu vreau s\ se piard\ atâtea întâmpl\ri [i personaje
neverosimile, care ]in de trecutul familiei noastre. Mama
a cunoscut aproape toate orânduirile sociale pe care
le-am înv\]at din manualul de istorie: feudal\ (tat\l ei
era mo[ier), ba chiar sclavagist\ (pe mo[ia bunicii ei
mai existau robi ]igani! Înc\ mai aveam în cas\ cearceafuri
brodate de mâinile lor); apoi capitalist\, comunist\ [i
capitalist-postindustrial\. M\car a[a vor în]elege [i fiicele
mele cum e cu orânduirile [i cu (dez)ordinea economic\
mondial\.

Dac\ voi folosi aceast\ experien]\? O folosesc
dintotdeauna, con[tient sau incon[tient, pentru c\, la
urma urmei, nu suntem decât suma pove[tilor noastre.
De rest se alege praful.

– Care crezi c\ este destinul c\r]ii tradi]ionale, tot
mai puternic concurat\ de Internet, de on-line? Crezi c\
Internetul îl apropie pe om de literatur\ sau îl îndep\rteaz\?
Mai este valabila vorba lui Miron Costin, anume c\ „nu
ieste alta [i mai frumoas\ [i mai de folos în toat\
viia]a omului z\bav\ decât cetitul c\r]ilor“? Po]i face

o compara]ie între România [i Australia, din acest punct
de vedere?

– Pentru Orhan Pamuk, omenirea se împarte în dou\:
cei care au citit À la recherche du temps perdu [i cei care
nu au citit capodoprea proustiana. Sunt sut\ la sut\ de
acord cu el. Mi-e sincer mil\ de cei care nu au trecut
prin aceast\ intens\ pl\cere, dar n-am ce le face.

Încerc s\ fiu optimist\ [i s\ zic: a[a cum cinematograful
n-a atras dup\ sine moartea teatrului, iar televiziunea
n-a distrus cinematograful, sper c\ nici Internetul s\
nu omoare complet pl\cerea lecturii. În rest, nu pot face
nici un fel de compara]ii, nu pot trage concluzii [i nu
pot emite generaliz\ri, pentru c\: 1) nu sunt sociolog,
psiholog, educator, filantrop etc; 2) problema nu m\
intereseaz\, fiindc\ fac parte dintre cei salva]i.

– Mircea Eliade [i-a scris toat\ opera de fic]iune
exclusiv în limba român\, limba în care el [i „visa“.
Tu în ce limb\ visezi?

– Visez în imagini. Foarte colorate. Visul e o nara]iune,
[i ca atare e populat de personaje. Care, în cazul meu,
sânt variate [i vorbesc în multe limbi, unele p\mântene,
altele nu. 

– Unii scriitori sunt supersti]io[i când e vorba de
viitoarea lor carte, care va fi, în cazul t\u, Wiindermere:
Love aat SSecond SSiight ((Wiindermere: iiubiire lla aa ddoua
vedere). Ne po]i spune ceva despre ea?

– E o poveste de dragoste între doi septuagenari. De
data asta, nu apar trabanturi. Apar în schimb Errol Flynn,
vapoare transoceanice, accidente cardiovasculare, anestezii
[i fantezii. 

Dialog realizat de Ilie RAD
Cluj-Napoca – Melbourne, vara lui 2009

Anamaria Beligan: 
„La urma urmei, nu suntem decât suma pove[tilor

noastre. De rest se alege praful.“

21



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  4

1/
 1

6 
o

ct
o

m
b

ri
e 

20
09

  

a r t e

ECI{I s\ se ia la trânt\ cu efemeritatea lor
institu]ional\, cum chiar ei declar\, Mihai
Mihalcea [i Vava {tef\nescu, directorii Centrului
Na]ional aal DDansului BBucure[ti ((CNDB), au
deschis stagiunea 2009-2010 cu o manifestare
artistic\ de anvergur\: Platforma Dansului
Contemporan, care a însumat dou\zeci de

spectacole, produse sau coproduse de CNDB în
ultima perioad\. Întru totul potrivit cu situa]ia lor actual\,
motto-ul ales pentru aceast\ Platform\, „B\i eefemerule!“
pleac\ de la un desen al lui  Dan Perjovschi, creionat
de acesta pe unul dintre pere]ii Centrului, care ar urma
s\ fie d\râmat, ca urmare a transform\rilor pe care le va
suferi actuala cl\dire a Teatrului Na]ional Bucure[ti,
unde func]ioneaz\ în prezent CNDB. {i, într-adev\r,
vulnerabilitatea dansului contemporan din România este
de-a dreptul descurajant\. În ultimii ani au fost desfiin]ate,
pe rând, singurele dou\ companii de stat, de dans
contemporan din România, Orion [i Contemp, iar soarta
Centrului NNa]ional aal DDansului se afl\ sub un mare semn
de întrebare. 

Platforma Dansului Contemporan este nu numai
un prilej de prezentare intern\ a produc]iilor celor mai
tineri creatori ai acestui gen de la noi, ci [i posibilitatea
de a face vizibile aceste produc]ii pe plan interna]ional,
deoarece la aceste Platforme sunt invita]i directori de
teatre [i de festivaluri din întreaga lume, care pot selecta
spectacole pentru stagiunile [i festivalurile pe care le
organizeaz\ în ]\rile din care provin.  În acest fel,
Platformele devin [i campanii de imagine pentru ]ara
care le organizeaz\. Anul acesta au fost prezen]i la
Bucure[ti 17 directori de programe din Norvegia, Fran]a,
Estonia, Polonia, Germania, Elve]ia [i Austria. 

Într-o lun\ atât de înc\rcat\ de evenimente artistice
precum luna septembrie a acestui an, am reu[it s\ v\d
totu[i o bun\ parte dintre spectacolele Platformei Dansului
Contemporan, unele deja cunoscute [i consemnate în
paginile acestei reviste, altele în premier\ sau avanpremier\,
asupra acestora din urm\ oprindu-m\ cu prec\dere.
Oricum îns\, înm\nunchiate astfel în cadrul aceleia[i
Platforme, ele au conturat o imagine de ansamblu a
tendin]elor din mi[carea noastr\ actual\ de dans contemporan.
Dansul conceptual, numit adesea [i nondans, r\mâne
o direc]ie precump\nitoare a acestor produc]ii, chiar
dac\ nu toate se subsumeaz\ acestei orient\ri. Experimentalismul
este oricum  semnul sub care se plaseaz\ aproape
toate crea]iile [i, plimbându-mi privirea pe fotografiile
înr\mate din holul prin care se intr\ la Sala Rond\, în
a[teptarea începerii spectacolelor, mi-am dat seama
cât de înrudite sunt mai toate crea]iile de dans contemporan

de ast\zi cu spiritul contestatar al dadaismului [i su-
prarealismului sus]inut de revistele „unu“, „Punct“,
„Integral“, „Alge“ a c\ror pagin\ de titlu apare în
fotografiile de pe pere]ii holului. Astfel, ambientul holului,
gândit ca intrare spre un alt loc care evoc\ acele timpuri,
[i anume c\tre  L\pt\ria lui Enache, devine întâmpl\tor
[i un prolog pentru multe dintre spectacolele Centrului
Dansului. {i dac\ lu\m în considerare [i mini manifestul
a[a-numitei Cooperative Performative, proiect care a
f\cut parte [i el din actuala Platform\, ne apropiem [i
mai mult de tendin]a proprie acelor mi[c\ri moderniste
de a pulveriza toate formele existente [i de a îndr\gi
hazardul. Finalul manifestului sun\ elocvent [i prin
con]inut, [i prin punctua]ie în acest sens, ar\tându-ne
cum Cooperativa Performativ\ «dezvolt\ noi metode
de colaborare care încurajeaz\ dezacordul, înc\p\]ânarea
[i chiar refuzul. S\ înceap\ revolu]ia! de la original,
personal creativ spre colaborare, open source [i anarhie».
Al\turi de anarhie, îndemnul colectivist din acest text
ne reaminte[te [i de direc]ia extremist\, de stânga sau
de dreapta, spre care au virat mai to]i moderni[tii
dintre cele dou\ r\zboaie mondiale, aspirînd c\tre o
libertate absolut\, dar aservindu-se ulterior unor ideologi,
pân\ ce dictaturile de toate culorile le-au închis gura.  

Când un creator este îns\ de cert\ valoare, sare dincolo
de orice cadru programatic, [i astfel de situa]ii nu au
lipsit din suita de spectacole prezentate în cadrul Platformei.
Începutul, reprezentat de Stage Phychosis, pies\ conceput\
[i interpretat\ de Carmen Co]ofan\, a fost un astfel de
caz. Ca o parantez\ se poate remarca c\ cei mai mul]i
dintre creatorii de dans contemporan î[i concep [i î[i
interpreteaz\ singuri lucr\rile. Scenele de grup sunt rare,
arareori un coregraf compunând [i pentru al]ii. Individualit\]i
distincte, chiar când se asociaz\ sub acela[i stindard,
evolueaz\ fiecare singur, precum în cazul seriei de
produc]ii încorporate în Cooperativa Performativ\, ceea

ce, în cazul acestora,  le contrazice par]ial con]inutul
cooperatist al declara]iilor. Dar revenind la solo-ul lui
Carmen Co]ofan\, acesta este o compozi]ie foarte bine
gândit\, alc\tuit\ dintr-o succesiune de secven]e, dezvoltate
treptat, prin mi[care, dar [i prin sunete capabile s\ sugereze
imagini, cu o gam\ larg\ de expresie de la humor la
dramatismul cel mai dur al unui urlet prelungit, pentru
ca spre final s\ se adauge acestui discurs [i câteva cuvinte
cheie pentru o existen]\, cuvinte abia [optite. Corpul
integral îmbr\cat în negru, inclusiv capul, cu excep]ia
fe]ei, vopsit\ ca o masc\, mai l\sa vizibile doar palmele
[i labele picioarelor, aceste trei suprafe]e deschise la
culoare p\rând uneori a pluti independente prin spa-
]iu. Dansatoarea se ivea la început din întuneric, devenind
vizibil\ treptat. În momentele de maxim\ lumin\ scenic\
se conturau [i mi[c\rile generale ale întregului corp,
în pofida costumului negru, pentru ca în final corpul
s\ reintre în neantul întunericului. Pe lâng\ valoarea în
sine a plasticii sale corporale, indispensabil\ ca instrument
de crea]ie pentru un interpret, remarcabil este [i saltul
c\tre maturitate artistic\ al coregrafei. Pe scurt, o
pies\ împlinit\.  

O alt\ tr\s\tur\ proprie actualului moment creativ,
întâlnit\ în mai multe dintre piesele prezentate, este jocul
cu obiectele, uneori bine integrate ̀ n compozi]ie, alteori
r\mânând doar o propunere f\r\ acoperire. ~n ultima
categorie se încadreaz\ piesa Anei C\t\lina Gubandru,
intitulat\ I Don’t Know, I’ve Never Been Here
Before, în care aceasta desf\[oar\ pe scen\ un ghem
de a]\, dând astfel na[tere unei re]ele comparabile, s\
zicem, unei plase de p\ianjen. Am c\p\tat o mare admira]ie
pentru aceast\ fragil\ insect\, dup\ ce am primit un e-
mail care urm\rea felul cum î[i construie[te pânza, în
admirabile simetrii stelare. Desigur simetriile nu se mai
poart\ ast\zi, iar re]eaua se n\[tea oricum haotic, la
întâmplare, în piesa discutat\, devenind, pe m\sur\ ce

Dans [i experiment

DD

DD aa nn cc ee   aa   PP ll aa yy ff uu ll   BB oo dd yy ....   FF oo tt oo ::   II rr ii nn aa   SS tt ee ll ee aa22



R
o

m
ân

ia literar\
n

r.  41/ 16 o
cto

m
b

rie 2009  

a r t e

se crea, un loc unde,  a[a cum spunea [i titlul, coregrafa
nu mai fusese nicidat\. Ar fi fost interesant, îns\, ca în
acel loc s\ prind\ contur o pies\ coregrafic\ adaptat\
lui. Dar spa]iul, odat\ configurat, nu mai folosea la nimic.
Cu desenarea acestei re]ele se încheia totul, mi[carea
cerut\ de îns\ilarea ei fiind un mers civil, c\tre dreapta
sau stânga scenei. Cu totul altfel a ar\tat joaca  Ioanei
Popovici, cu mai multe obiecte, în Work in Regress.
Format\ [i f\când spectacole ini]ial în România, Ioana
Popovici s-a integrat în prezent dansului contemporan
de la Praga. Pentru lucrarea ei, tot un solo, interpretat
de coregraf\, a conceput îns\ un anume gen de
mi[care [i a reu[it s\ creeze  atmosfer\, dând fiec\rui
gest o greutate anume, care apropia compozi]ia ei de
înc\rc\tura gestic\ a unui ritual. Din plin s-au jucat  cu
tot felul de obiecte [i Maria Baroncea, în Fantasy
Show Made Out of Trash [i Iuliana Stoianescu în Out
of Love for This Beautiful Title, ambele piese f\când
parte din proiectul mai larg Cooperativa Performativ\.
Cele dou\ lucr\ri sunt asem\n\toare ca propunere, dar
diferite datorit\ caracteristicilor specifice fiec\rei persoane,
c\ci fiecare interpret\ s-a jucat de fapt pe ea îns\[i,
investind mult din propria personalitate. În ambele cazuri
era un fel de joac\ cu aparatura scenic\, convertit\ în
partener. În cazul Mariei Baroncea, fiin]a ei delicat
filiform\ manevra obiectele [i dansa apoi printre ele, pe
o muzic\ contrastant\ cu imaginea sau concordant\ cu

ea, spunând, într-un fel  plin de poezie, povestea  leg\turii
noastre cu tot felul de aparate, pe care uneori le manevr\m,
dar alteori suntem dependen]i de ele. Într-un demers
asem\n\tor, dar nu identic, dinamic [i juc\u[ cum este
propria ei fire, ne-a spus o poveste asem\n\toare [i Iuliana
Stoianescu. Un alt solo, interpretat de cea care l-a
creat, a fost [i lucrarea Alexandrei Pirici, Activitate
Extraterest\, care a mizat pe caracterul contrastant dintre
dou\ personaje, ambele interpretate de ea, unul  situat
în registrul cazon, cel al extraterestrului, cu un singur
mare ochi în frunte, [i cel\lalt înc\rcat de c\ldura carnal\
a propriei sale apari]ii terestre.

Înc\ dou\ solo-uri, fiecare valoros în felul lui, au
mizat în primul rând pe expresivitatea mi[c\rii.
Despre Dance a Playful Body, creat de Andeea Novac
pentru Istvan Teglas, am mai scris, apreciind în primul
rând calitatea plastic\ a mi[c\rii interpretului, cam
prea juc\u[ de ast\ dat\, ceea ce nu ridic\ valoarea piesei.
Cel\lalt solo, Lulu’s Room, creat [i interpretat de Mihaela
Dancs, a balansat între vorbire [i mi[care, aceasta din
urm\ fiind una foarte personal\, discret\, concentrat\ în
sine, ca un foarte fin filigran, f\r\ largi desf\[ur\ri spa]iale,
adecvat\ subiecului, care vorbea despre vocile interioare
care o locuiesc pe Lulu. În fine, alte dou\ solo-uri s-au
folosit [i de mi[care, [i de sunet, în propor]ii diferite.
Brynjar Bandlien, dansator norvegian integrat în bun\
m\sur\, de mai mul]i ani, peisajului nostru coregrafic,

în cadrul piesei sale intitulat\ Dear Everbody a primit
pe fiecare spectator în parte, cu cordialitate, învitându-l
s\-[i ocupe un loc, ne-a cântat apoi tuturor dintr-un
mic instrument de suflat, a schi]at o serie de mi[c\ri la
sol, ]inând de registrul unui corp care se pr\bu[e[te [i,
în final, ne-a invitat s\ îl urm\rim pe ferestr\, el coborând
în Pia]a Teatrului, unde a stat o vreme. Oricât\ disponibilitate
ai avea pentru joac\ [i rela]ii destinse, asemenea «spectacole»
î]i ofer\ prea pu]in, raportat la timpul pe care ]i-l fur\.
Dac\ atmosfera este îns\ u[or ap\s\toare [i plictisitoare
prin monotonie, precum în cazul lucr\rii lui Eduard
Gabia, cu titlul ei lung Fine Tuning Between Me and
the Univers in a Black Box, în care interpretul jum\-
tate din timp a ]op\it epuizant [i cealalt\ jum\tate a scos
un fel de oft\turi vocale, chiar te apuc\ cea mai mare
mil\ de timpul pe care l-ai pierdut. Doamne, [i ce pie-
s\ bun\ realizase Eduard Gabia, nu de mult, în cadrul
Amprentei  lui Cosmin Manolescu!

Despre problematica special\ pe care o ridic\ piesa
lui Ion Dumitrescu Ceea ce am convenit noi a fi ha-
zard  [i cea a lui Manuel Pelmu[, Preview, ambele situate
în dou\ extreme, pozi]ionate dincolo de orice fel de
expresie prin mi[care, am scris pe larg în paginile
României literare, r\mânând s\ ne arate, în continuare,
ce vor face dup\ trecerea acestui prag. În fine, l\sând
de-o parte cele câteva lucr\ri pe care sper\m s\ le putem
vedea cu alt\ ocazie, amintim [i de piesele de grup,
pomenind doar pe cele despre care am scris anterior, [i
anume Cvartet pentru o lavalier\, conceput\ de Vava
{tef\nescu [i interpretat\ de ast\ dat\ de Carmen Co]ofan\,
Mihaela Dancs [i Mihai Mihalcea,  Follow That Summer,
creat\ [i interpretat\ de Rui Catalao, originar din Portugalia,
Mihaela Dancs, Paul Dunca [i Iuliana Stoianescu [i
Supersomethings, spectacol dedicat memoriei Gabrielei
Tudor de Cosmin Manolescu, în coregrafia [i interpretarea
realizate de Ana C\t\lina Gubandru, M\d\lina Dan, Paul
Cimpoieru [i Cosmin Manolescu. Înc\ dou\ piese de grup
s-au integrat Platformei. Una dintre ele, Dedublare,
conceput\ de M\d\lina Dan [i interpretat\ de Carmen
Co]ofan\, Paul Dunca, Florin Fluiera[ [i M\d\lina Dan,
este o pies\ satiric\, în care cele patru personaje, un
arici, o cioar\, un m\gar [i o oaie, ironizeaz\ cli[ee ale
dansului contemporan, prin text [i prin mi[care, partitura
lui Carmen Co]ofan\, ariciul, fiind cea mai consistent\.
{i, în fine, o pies\ în care doar s-a dansat, James, în
coregrafia lui Andreea Du]\ [i Silvia C\lin [i în interpretarea
lor [i a lui Istva Teglas, era alc\tuit\ dintr-o suit\ de
momente, solo-uri, duete sau trio-uri, în care personajele
încercau, f\r\ a reu[i, s\-[i armonizeze existen]ele. 

Platforma Dansului Contemporan din acest an a fost
un adev\rat maraton, care a scos în eviden]\ configura]ia
mi[c\rii actuale a acestui gen, din ]ara noastr\, gen deosebit
de dinamic, dar r\mas dator, în mare m\sur\, propriei
lui arte, arta mi[c\rii ca mijloc de expresie artistic\.
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rejudecata formuleaz\ opinii

pau[ale, oamenii sunt lua]i la

pachet [i trata]i conform

etichetei lipite de acesta.a r t e

URTAT pe valul scandalului pe care l-a stârnit
la festivalul de film de la Vene]ia în acest
an, Francesca lui Bobby P\unescu este un
film cuminte, dup\ re]et\, care puncteaz\ îns\
foarte bine o tem\ social\ aflat\ pân\ nu demult
în centrul dezbaterilor în Peninsul\, [i anume
problema imigran]ilor români/romi. Câteva
crime spectaculos mediatizate au creat imaginea

unui român al cavernelor, fioros, primitiv-lombrosian,
violator [i uciga[ în serie. Întâlnirea cu acest specimen
în locuri l\turalnice poate fi fatal\, iar mili]iile cet\]ene[ti
organizate ad hoc revendicau o stare de necesitate [i o
psihoz\ generalizat\ între]inut\ convenabil în perioada
campaniei electorale. Cazul Mailat, uciga[ul Giovannei
Reggiani, speculat în pres\ a condus la decizia c\ românul
nu poate fi decât un colec]ionar de atavisme, o maimu]\
insuficient dezvoltat\, un monstru ie[it din noaptea
timpului cu pânza de p\ianjen pe fa]\. Aceasta nu reprezint\
decât o fa]et\ a medaliei prejudec\]ilor, a contenciosului
intentat unui popor întreg pentru faptele comise de câ]iva
dintre membrii s\i, cealalt\ fa]et\ devine una dintre
temele filmului lui P\unescu. Francesca (Monica
Bârl\deanu) se preg\te[te s\ plece în Italia pentru o
slujb\ care st\ sub semnul incertitudinii, cel care mediaz\
afacerea nu garanteaz\ în niciun fel securitatea persoanei
într-o ]ar\ înc\rcat\ de ur\ fa]\ de români, iar fata
risc\ s\ ajung\ într-una din re]elele de trafic de carne
vie. Prejudec\]ile românilor sunt expuse atât de tat\l
fetei Ion (Teodor Corban) cât [i de bunicul acesteia.
Prejudecata formuleaz\ opinii pau[ale, oamenii sunt
lua]i la pachet [i trata]i conform etichetei lipite de acesta.
Ca [i imaginea mediatic\ deosebit de proast\ a românilor
în Italia, [i aceea forjat\ în creuzetul anxiet\]ilor,
dezinform\rii [i frustr\rii românilor este una mosntruoas\;
italienii apar ca extremi[ti, curvari, mafio]i, trafican]i de
organe, proxene]i, etc. România joac\ rolul unei colonii
sexuale unde italieni degenera]i cu generalizarea [i
mai comod\, europenii degenera]i, administreaz\ [eptelul
feminin atât pentru satisfac]ia sexual\, cât [i pentru o
primenire a sângelui obosit. Tabloul f\cut civiliza]iei
europene arat\ îngrozitor, l\sând la o parte orice generalizare,
niciun italian normal nu s-ar recunoa[te într-un astfel de

portret robot cu zâmbetul lui Hannibal Lecter plantat à
la Picasso undeva între sex [i urechi. Este un merit al
filmului lui P\unescu de a trece în revist\ aceste anxiet\]i,
de a configura deschis spre brutal vulgatele. Francesca
se afl\ în pozi]ia lui Everyman, a omului obi[nuit din
materia c\ruia este alc\tuit\ societatea în ansamblul
ei, o femeie care dore[te recuperarea capitalului de stim\
prin munc\ onest\, printr-o ini]iativ\ salutar\, aceea
de a înfiin]a o gr\dini]\ pentru copiii emigran]ilor români
din Italia. Chiar dac\ proiectul pare irealizabil, el denot\
acel pozitiv care se reg\se[te în special la tân\ra generea]ie
decis\ s\ înfrunte [i s\ dep\[easc\ prejudec\]ile, fapt
sesizabil în confruntarea dintre ea [i membrii familiei.
Francesca ar trebui s\ devin\ bon\ pentru un octogenar
italian, urmând s\ primeasc\ suma de 900 de euro.
Numele eroinei, un nume italian cu rezonan]e latine
nu este lipsit de semnifica]ie, Francesca reprezint\ [i o
posibil\ punte de leg\tur\ între cele dou\ lumi în afar\
de faptul c\ acest nume a fost ales cu trimitere la Sf.
Francesca Cabrini, patroana emigran]ilor. Îns\ înainte
de a-i întâlni pe mafio]ii italieni, exist\ mafio]ii
români a c\ror victim\ f\r\ sc\pare devine prietenul
Francesc\i, Mi]\ (Doru Bogu]\). Acesta a cump\rat
un teren litigios cu bani de la c\m\tari urmând s\ rezolve
situa]ia acelui teren prin intermediul unui prieten, func]ionar
la prim\rie [i s\-l vând\ cu un pre] avantajos unui belgian.
Numai c\ rezolvarea treneaz\ [i Mi]\ trebuie s\ înapoieze
banii lua]i cu dobânda convenit\. Mafio]ii locali, cu
nimic mai prejos decât cei ai macaronarilor, trec la un
joc al intimid\rii [i umilirii, joc în care remarc\ [eful
bandei, Remulus, excelent interpretat de Mihai Doroban]u.
Mai mult decât atât, iubita lui Mi]\ intr\ în vizorul
mafio]ilor, ceea ce precipit\ starea de anxietate [i disolu]ia
personajului. Limbajul întrebuin]at, jocul psihologic,
faciesurile de buldogi nera[i, polite]ea onctuoas\ de
cu]itari, totul contribuie la un portret extrem de reu[it al
mafiotului indigen, [i pe alocuri scenele în care acesta
apare amintesc de cele din Gomorrah (2008) al lui Matteo
Garrone. Monica Bârl\deanu în rolul Francesc\i construie[te
un personaj creditabil, în rezonan]\ cu celelalte, f\r\
derapaje sentimentale. Una dintre scenele reu[ite care
mi-a amintit de una similar\ dintr-o nuvel\ a lui Ioan
Gro[an, Caravana cinematografic\, o are ca protagonist\
pe Francesca. Silit\ s\ fac\ un împrumut de la Na[ul
ei (Doru Ana), înalt func]ionar la o banc\, aceasta trebuie
s\ suporte ambiguit\]ile sale sexuale. Na[ul o invit\
pe genunchii lui unde Francesca a[ezat\ ca o [col\ri]\
cuminte, atitudine comandat\ de scenariul pervers, spune

o poezie pentru copii cu un motan lacom [i un [oricel
aflat în pericol de a fi mâncat. Scena nu se întâmpl\
probabil pentru prima oar\ [i reprezint\ pentru na[ul
libidinos plata pentru serviciul pe care i-l face finei.
Nimic nu anun]\ scena, imprevizibil\, amestec de grotesc,
perversitate [i umor, o g\selni]\ reu[it\ a regizorului.
Bobby P\unescu lucreaz\ dup\ re]et\ [i lucreaz\ bine,
îns\ tot de aici vine [i defectul major al filmului [i anume
absen]a propriei sale amprente stilistice. Filmul este o
pasti[\ perfect\, cu toate ingredientele minimaliste,
apropiat de o alt\ pelicul\, Cealalt\ Irina (2009) al lui
Andrei Gruzniczki. Ca [i acesta este inspirat de o tem\
fierbinte aflat\ mult timp în centrul unei aten]iei publice
pentru a se face din ea un caz ilustrativ. {i sfâr[itul à sec
este în spiritul unor regizori precum Cristi Puiu, Cristian
Mungiu sau Cornel Porumboiu. Aflând de moartea
suspect\ a iubitului ei, Francesca se afl\ într-un ultim
cadru într-o gar\ pe un peron a[teptând trenul pentru a
pleca spre Italia sau pentru a se întoarce acas\. N-o vom
[ti niciodat\, a[a cum nu vom [ti dac\ Mi]\ a fost aruncat
de la etaj de c\tre mafio]i sau mai pu]in probabil, s-a
aruncat singur pentru a preveni luarea ca ostatic\ a iubitei
sale sau a mamei acesteia. La fel ca [i în filmele celorlal]i
regizori men]iona]i mai sus avem acest amestec de sordid
[i cenu[iu cotidian, un mizerabilism al lumii tranzi]iei,
iar scenele care deschid filmul par transcrise dintr-un
film de Corneliu Porumboiu. Bobby P\unescu a înv\]at
bine lec]ia cinematografic\ a regizorilor Noului Val, îns\
nu vine cu nimic nou, aportul s\u „stilistic“ este minimal(ist).
Ca [i Cealalt\ Irina, Francesca atrage aten]ia asupra
apropierii momentului când Noul Val î[i va diminua
for]a prelingându-se u[or pe ]\rm. Formula începe s\
oboseasc\, ca orice re]et\ de succes are propriul ei termen
de garan]ie [i s-ar putea s\ nu mai treac\ foarte mult
pân\ când aceast\ modalitate de a face film s\ înceap\
s\ plictiseasc\ a[a cum se poate observa foarte bine în
filmele lui Sitaru [i George Doroban]u încercarea de a
ie[i din formul\ c\tre altceva. În mod cert, explorarea
cotidianului va constitui în continuare o surs\ important\
pentru regizorii tineri, îns\ nu cred c\ formula minimalist\
va mai merge foarte mult timp f\r\ a valorifica [i altceva
dincolo de cotidian. Altfel, filmul lui Bobby P\unescu
f\r\ a recomanda altceva, recomand\ totu[i un regizor
care nu editeaz\ porc\rii, cu un film echilibrat, care
reprezint\ mai mult un exerci]iu de digita]ie, un
regizor care poate oferi o surpriz\ pl\cut\ în viitor [i
de la care se a[teapt\ un film care s\-l individualizeze.

Duios Francesca trecea...

Francesca (2009); Regia: Bobby P\unescu. Cu:
Monica Bârl\deanu, Dorian Bogu]\. Genul: Dram\.
Durata: 94 minute. Premiera în România: 02.10.2009.
Produs de: Mandragora. Distribuit în România de:
Mandragora Movies.
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a r t eLL
umea lui Silviu Oravitzan chiar asta este: un

traseu, o deplasare imperceptibil\ [i continu\

de la materie la spirit, de la anima]ia istoric\ la

statica atemporalit\]ii. 

M SCRIS, cu un alt prilej, despre pictorul Silviu
Oravitzan, dar [i despre subtilul cercet\tor al
limbajului [i al duhului încorporat în imaginea
artistic\, un text pe care [i acum îl socotesc
perfect plauzibil în ceea ce prive[te lectura
picturii sale [i reprezentativ pentru capacitatea
mea de a percepe expresia artistic\ [i  pulsa]iile

ei imponderabile. În acest context, oarecum a[ezat,
solicitarea lui Silviu, cu ceva vreme în urm\, de a
scrie din nou despre pictura sa, de data aceasta despre
problema luminii pe care ea [i-o pune într-un mod profund
[i, dac\ se poate spune a[a, vehement, m-a surprins,
într-o oarecare m\sur\, pe picior gre[it, adic\ dezimplicat
[i marcat înc\ de acel sentiment de suficien]\ [i mole[eal\,
de multe ori efect inevitabil al datoriei împlinite în
prealabil. Am zis da, Silviu, sigur c\ da, m\ intereseaz\
foarte mult aspectul acesta, eu însumi sînt preocupat  de
conversia luminii în pictura r\s\ritean\, cu prec\dere în
cea cult\ [i secular\, acolo unde lucreaz\ exclusiv
inaparentele noastre mi[c\ri suflete[ti [i cu mult mai
pu]in, sau, dac\ se poate, deloc, filosofii adi]ionale ori
ideologii limitative, am zis-o, îns\, mai mult a[a, f\r\
s\ m\ gîndesc la consecin]e, pentru c\  este bine cunoscut\
distan]a enorm\ dintre proiect [i finalizare în paradoxala
noastr\ cultur\, sfî[iat\ ca Ioan Vod\ cel Cumplit de
c\tre c\milele divergente, între elanurile adolescen]ei [i
picotelile senilit\]ii. Cu alte cuvinte, am zis da într-o
doar\, mizînd pe faptul c\ Oravitzan îmi cerea textul
cam tot a[a. Eroare, îns\! Spre deosebire de mine, care
am plecat din Banat [i nu m-am mai întors, adic\ mi-am
mutat azimutul de pe Alpii austrieci pe lan]ul Balcanic,
Silviu Oravitzan s-a-ntors la Lugoj sau, dup\ caz, la
Timi[oara, de pe toate meridianele pe care l-au purtat
aripile confec]ionate din pînz\ de in, întins\ frumos pe
[asiuri cu pene, sau din panouri de lemn casetate halucinant,
[i privirile a]intite hipnotic pe zenit. Adic\ a r\mas
b\n\]ean [i în ceea ce prive[te obstina]ia, tenacitatea
aceea molcom\ [i definitiv\, [i în ceea ce înseamn\ goana
dup\ absolut, captivitatea mistic\ în idealitate, oricum
ar fi ea camuflat\ pentru privirea vulgar\. 

{i iat\ cum a început un implacabil circuit al telefoanelor!
Silviu Oravitzan sun\ [i m\ someaz\ blajin s\-i trimit
textul, îmi prezint\ argumente irefutabile în leg\tur\
cu necesitatea lui, îmi invoc\ mari personalit\]i ale culturii
române, [i nu numai, care fac acela[i lucru, iar eu încerc
s\ amîn, fentez stîngaci [i, evident, m\ gîndesc intens
la ce s-ar putea spune despre un obiect care-]i voaleaz\
retina, care absoarbe polarit\]ile prin concilierea transparen]ei
absolute cu opacitatea unic\, iar acest tip de obiect nu
este altceva decît pictura lui Oravitzan. Pentru c\ este
mult mai u[or  s\ vorbe[ti despre abstrac]iuni, pur [i
simplu, despre retorica fl\c\rii, de pild\, despre tremurul
aerului, cam la un metru deasupra p\mîntului, în amiezile
toride, despre voca]ia  halucinogen\ a z\pezii sau despre
m\re]ia apelor înghe]ate decît despre ritmurile înc\rcate
de lumin\ ale unui panou care se revars\ dincolo de orice
margine a propriei sale corporalit\]i ori despre
]es\tura baroc\, ea îns\[i un fel de capcan\ a privirii
mult mai posesiv\ decît o pînz\ de p\ianjen, din arabescurile
unei ornamentici inextricabile [i nep\mîntene. Cînd
tocmai era pe cale s\ g\sesc o ie[ire salvatoare [i confortabil\
din aceast\ situa]ie aparent f\r\ ie[ire, adic\ pur [i simplu
s\ reiau textul mai vechi [i s\ m\rturisesc sincer c\ nu
am acum la îndemîn\ o alt\ solu]ie mai bun\, Silviu
Oravitzan  m\ sun\ din nou [i, parc\ citindu-mi gîndurile
telepatic, îmi zice: [tii, Pavel, cred c\ ar trebui s\ porne[ti
în textul pe care urmeaz\ s\-l scrii, c\ doar tu e[ti b\n\]ean

[i [tii foarte bine lucrurile astea, de la ornamentica
popular\, adic\ de la acea situa]ie unic\ a Banatului de
a conserva ̀ nsemnele aulice ale unui limbaj pierdut. {tii
ce era cu acel limbaj, pentru c\ nu sînt mul]i care în]eleg
lucrurile astea, era un limbaj paradisiac, un limbaj al
începuturilor noastre edenice, `nsemnele pure ale
comunic\rii nemijlocite cu Dumnezeu. De aici firul
str\lucitor, acea disponibilitate de a capta în materie
lumina ingenu\  [i necreat\, de aici infinitele cîmpuri
de aur în care nu se vede nimic din afar\, în care nu se
oglinde[te nimic accidental sau definit, dar din care
r\zbate [i adie energia nem\surat\ a unei existen]e
f\r\ început [i f\r\ de sfîr[it. Vezi, mesajele astea care
au amu]it, care [i-au transmis c\tre noi doar ambalajele
vizibile, de o m\re]ie aproape nep\mînteasc\, trebuie
s\ le capteze [i s\ le retransmit\ pictorul. Panourile mele,
[i cu atît mai mult iconostasul de la Cluj, chiar asta
încearc\ s\ fac\, încearc\ s\ surprind\ momentul în care
materia se deschide, înflore[te, î[i pierde opacitatea [i
devine un mediu transparent care nu absoarbe lumina,
ci o genereaz\, o elibereaz\ din propriile sale resurse,
din cele ini]iale, [i lumina asta nu este lumina din
afar\, cea dirijat\, lumina care se stinge [i care arunc\
umbre, ci o lumin\ f\r\ surs\ [i f\r\ istorie. Eu îl ascult,
vocea lui sf\toas\ [i p\truns\ vizibil de o responsabilitate
cu care s-a împ\cat deja, o voce prieteneasc\ [i oarecum
patern\, desf\[oar\ imagini ample, panorameaz\ istoria
artei de la plain air–ism [i pîn\ ast\zi, articuleaz\, în
stilul unic al epicii b\n\]ene, fraze enorme, despletite,
cu subordonate multiple [i cu ideea recuperat\ abia la
sfîr[itul întregii demonstra]ii. Asta era, Silviu, îi r\spund
eu, chiar de acest moment aveam nevoie ca s\ pot începe
textul, de acest\ reconfirmare a unei tipologii umane
[i culturale pe care tu o reprezin]i într-un mod aproape
didactic, aceea a b\n\]eanului schizoid, împ\r]it abisal
între p\mînt [i cer, între gravita]ie [i imponderabilitate,
între geometrie [i disolu]ie, între mundan [i transcendent,
între statica agrarian\ [i deambul\rile pastorale, între
pragmatism [i idealitate, între contabilitate [i mistic\,
între altele, [i altele, [i altele. Rigoarea ta de gospodar
competent [i responsabil, seriozitatea discursului [i
acurate]ea ideilor, care se reg\sec, evident, în efortul
continuu [i sistematic, în exactitatea infinitezimal\ a
desenului, în rigoarea halucinant\ a modul\rilor, sufer\,
în mod miraculos, o conversie în opusul lor. Acribia
devine aluviune baroc\, enun]ul miniatural cap\t\ propor]ii
monumentale, iar materia, fragmentat\ [i fasetat\ în
func]ie de imprevizibilele unghiuri ale privirii, se
preschimb\, la rîndu-i, în stare de gra]ie [i în lumin\
acorporal\. 

De fapt, lumea lui Silviu Oravitzan chiar asta este:
un traseu, o deplasare imperceptibil\ [i continu\ de la
materie la spirit, de la anima]ia istoric\ la statica
atemporalit\]ii. Vehiculul acestui zbor planat prin spa]iul
nesfîr[it al expresiei artistice este tocmai fasciculul de
lumin\ care porne[te din spa]iul picturii Occidentale,
din acela renascentisto-baroc cu prec\dere, [i se pr\bu[e[te,
mîntuit de orice conven]ie calendaristic\, în lumina
taboric\ a R\s\ritului. Porne[te de la peisaj sau de la
scena de interior [i se surp\ în aurul iconostasului [i în
aura Mîntuitorului. Acest traseu care camufleaz\
atîtea evenimente intermediare, o rev\rsare de povestiri
[i de forme pe care nici m\car viermuiala din O mie [i
una de nop]i n-ar putea-o echivala, mult mai scurt
decît o clipit\ [i mai condensat decît antimateria, este
chiar pictura lui Oravitzan. Adic\ o poveste concentrat\
despre lumen [i lux. 

Silviu Oravitzan 
sau o poveste despre lumen [i lux
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IEPT|N|TURILE femeilor erau pisici [ezând
în fund, v\zute din spate. De ce oare îmi vine
s\ spun pisici [ezând în fund, ca s\ le descriu
p\rul?

Totul ajungea mereu altceva. Mai întâi
imperceptibil altceva dac\ te uitai la lucruri
doar a[a, în sine. Apoi îns\ în mod v\dit

altceva, când era nevoie s\ g\se[ti cuvinte pentru lucrul
acela anume, fiindc\ vorbeai despre el. Când cau]i s\
fii cât mai exact în descriere trebuie s\ g\se[ti în propozi]ie
ceva cu totul altfel pentru a putea fi exact.

Toate femeile din sat purtau o cosi]\ lung\, groas\.
Strâns\-n dou\ la spatele capului o duceai vertical în
sus [i ]i-o prindeai în cre[tet cu un pieptene semicircular
de os. Din]ii pieptenului se pierdeau în p\r, iar din cap\tul
lui bombat se i]eau doar col]urile extreme ca dou\ urechi
mici, ascu]ite. Urechile [i cosi]a groas\ f\ceau ca din
spate capul femeilor s-arate ca o pisic\ [ezând în fund,
dreapt\ ca lumânarea.

Aceste însu[iri c\l\toare ce transformau un obiect
într-altul erau imprevizibile. Ele î]i deformau percep]ia
fulger\tor, f\când din ea ce voiau. Orice crengu]\ plutind
pe ap\ sem\na cu un [arpe de ap\. Din pricina fricii
neîncetate de [erpi mi-a fost fric\ de ap\. N-am
înv\]at niciodat\ s\ înot nu de fric\ s\ nu m\ înec, ci
de frica de surceaua-[arpe, de aceste crengu]e uscate
plutitoare. {erpii închipui]i aveau un efect mai puternic
decât ar fi reu[it s\ aib\ cei adev\ra]i, împânzindu-mi
neîncetat gândurile de câte ori priveam râul.

Totdeauna când alaiurile funerare se apropiau de
cimitir, r\suna clopo]elul de-acolo. Iar funia lung\ de
care spânzura micu]ul clopot ting\nind imperios în tonuri
scurte – pentru mine \sta era [arpele cimitirului care-i
ademenea cu limba lui mieroas\ pe oameni spre moarte,
iar pe mor]i spre dezmierdarea din groap\. {i dezmierdarea
tare le mai f\cea bine mor]ilor – de-a dreptul o sim]eai
dup\ adierea de vânt din cimitir. Ce le f\cea bine mor]ilor,
pe mine m\ îngre]o[a. {i cu cât m\-ngre]o[a mai tare,
cu-atât mai mult m\ gândeam la asta. C\ci se-n]elege
c\ totdeauna mai adia vreo boare, mai b\tea cine [tie ce
vânticel uscat, r\coros sau cald – iar asta m\ tulbura.
Dar în loc s\ m\ gr\besc, numai r\suflarea mi se precipita
[i duceam încet apa, stropeam încet florile pentru a
z\bovi acolo mai îndelung. Aceste obiecte cu însu[irile
lor c\l\toare erau, poate, un drog pentru mine, o r\scolire.
Scormoneam dup\ ele tot timpul, de aceea scormoneau
[i ele dup\ mine. Fugeau dup\ mine ca o hait\, ca [i cum
le hr\neam cu frica mea. Probabil c\ ele chiar m\ hr\neau
dându-i fricii mele un chip. Iar o imagine, mai cu seam\
una amenin]\toare, îi seam\n\ fricii. Imaginea amenin]\toare
nu-i menit\ s\ te consoleze, [i de aceea n-are cum s\
te dezam\geasc\ [i nu se face niciodat\ ]\nd\ri. În minte
î]i tot po]i închipui mereu aceea[i imagine. O dat\ ce-
o cuno[ti pân\ în cele mai mici am\nunte, ajunge s\-]i
fie un reazem. Prin repeti]ie îmi ap\rea de fiecare dat\
ca nou\ – [i m\ cru]a.

Când în ziua dinaintea plec\rii prietena mea cea mai
bun\ [i-a luat r\mas bun de la mine, când ne-am îmbr\]i[at
[i ne-am gândit c\ nu ne vom mai revedea niciodat\,
fiindc\ nu m\ mai pot întoarce în ]ar\ iar ea nu va
putea ie[i niciodat\ din ]ar\ –, a[adar când prietena mea
[i-a luat r\mas bun, nu ne-am mai putut dezlipi una de
alta. De trei ori a ie[it pe u[\ [i de fiecare dat\ iar s-a
întors. Abia dup\ a treia oar\ a plecat de lâng\ mine
luând-o pe strad\ [i tot dep\rtându-se cu pas caden]at
cât era strada de lung\. Cum strada mergea drept i-am
v\zut haina de fâ[ de culoare deschis\ devenind mic\,
tot mai mic\, [i în mod ciudat – o dat\ cu distan]a
crescând\ – tot mai ]ip\toare. Nu [tiu dac\ asta era din
cauza soarelui iernatic care str\lucea – era într-un februarie
–, ori a ochilor care-mi str\luceau de plâns, ori a materialului
din care era f\cut\ haina [i care str\lucea – dar ceva
tot [tiu: c\ m-am uitat lung în urma prietenei mele al
c\rei spate scânteia, dep\rtându-se, ca o lingur\ de argint.
A[a am putut rezuma intuitiv întreaga desp\r]ire într-
o vorb\. I-am zis: lingur\ de argint. {i asta chiar descria
f\r\ trud\ întregul proces, în felul cel mai exact cu putin]\. 

Nu m\-ncred în limb\. O [tiu cel mai bine de la mine
îns\mi c\ pentru a deveni cât mai precis\, ea trebuie
tot mereu s\-[i însu[easc\ ceea ce nu-i apar]ine. Nu [tiu
de ce imaginile limbii sunt atât de puse pe ho]ii, [i de
ce compara]ia cea mai legitim\ fur\ din însu[irile ce
nu i se cuvin. Abia din inven]ie se na[te surpriza, [i

mereu se dovede[te c\ abia o dat\ cu surpriza inventat\
începe în propozi]ie apropierea de realitate. Abia când
o percep]ie prad\ o alta, când un obiect jefuie[te materialul
altuia, folosindu-se de el – abia atunci când ceea ce se
exclude în lumea real\ devine plauzibil în propozi]ie,
propozi]ia reu[e[te s\ se afirme în fa]a realit\]ii ca realitate
proprie, ajuns\-n cuvânt oarecum pe brodite –, dar
legitimat\ de cuvânt.  

Mama era de p\rere c\ soarta se abate pe la familia
noastr\ întotdeauna iarna. Când a emigrat împreun\
cu mine din România era iarn\, era februarie. Acum
dou\zeci de ani. 

Cu câteva zile înainte s\ pleci î]i d\deau voie s\
expediezi de la vama din apropiere de grani]\ bagaje
în greutate de 70 de kilograme de persoan\. Lucrurile
trebuiau împachetate într-o lad\ mare de lemn ale
c\rei dimensiuni erau prev\zute de regulament. O f\cuse
tâmplarul satului, [i era din lemn de salcâm, deschis la
culoare.

Uitasem cu totul de aceast\ lad\ de emigrant – din
1987, de când m\ aflu la Berlin, nu-mi mai revenise
niciodat\ în minte. Apoi îns\ a venit un timp când a
trebuit s\ m\ gândesc din nou la ea zile-n [ir, fiindc\ a
jucat un rol important în lumea întreag\. Lada noastr\
de emigrant a f\cut istorie, aflându-se în centrul unui
eveniment de însemn\tate mondial\ – a devenit faimoas\
[i zile la rând a ap\rut la televizor. C\ci a[a cum se-n-
tâmpl\ când obiectele dobândesc autonomie, când î]i
umbl\ prin creier furi[ându-se, cu totul f\r\ motiv, în
alte obiecte – [i asta cu-atât mai mult cu cât capul [tie
el bine c\ n-au absolut nimic de-a face cu-acele alte
obiecte: a[adar din pricin\ c\ Papa murise, am rev\zut
la televizor tot mereu lada noastr\ de emigrant. Sicriul
Papei ar\ta la fel ca lada de emigrant. A[a mi-a reve-
nit iar\[i în minte întreaga poveste a emigr\rii. 

Ne suisem amândou\ într-un camion, mama mea
[i cu mine, cu noaptea-n cap pe la orele patru [i cu
lada de emigrant dup\ noi. Pân\ la punctul de vam\
era un drum de vreo cinci-[ase ceasuri. {edeam în
remorc\, pe jos, pe partea ferit\ de vânt din spatele l\zii.
Noaptea era de-un ger sticlos, luna se leg\na perpendicular,
globul ochilor îl sim]eai înfipt potrivnic ca un fruct
înghe]at în frunte. Durea când clipeai, de parc\ ochii ]i
se umpluser\ de praf de ger. Mai întâi luna s-a leg\nat
îngust\ [i un picu] încovoiat\, iar apoi, când s-a f\cut
înc\ mai frig, a început s\-n]epe, ascu]it\ ca un vârf de
lam\. Noaptea nu era neagr\, ci str\vezie, fiindc\ z\pada
era ca o r\sfrângere a luminii zilei. În timpul mersului
era prea frig ca s\ vorbim. Când î]i înghea]\ cerul gurii,
nu-]i prea mai vine s-o deschizi, c\ o r\ce[ti degeaba.
N-aveam de gând s\ zic nici cârc. Dar pân\ la urm\
tot a trebuit s\ schimb\m o vorb\, fiindc\ deodat\ mama
a spus, poate doar pentru sine, dar tare, f\r\ s\ bage de
seam\:

– E tot mereu aceea[i z\pad\.
Zicând asta se gândea la ianuarie 1945, la deportarea

ei la munc\ for]at\ în Uniunea Sovietic\. Pe liste se aflau
chiar [i tineri de [aisprezece ani. Mul]i din ei s-au ascuns.
Mama st\tea deja de patru zile pitit\ într-o gaur\ în
p\mânt din gr\dina vecinului, în spatele [urii. Dar
apoi a c\zut z\pada. Nu-i mai puteau duce într-ascuns
mâncarea, fiecare pas f\cut între cas\, [ur\ [i groap\
r\mânea vizibil. Pretutindeni în z\pad\, în tot satul,
d\deai peste drumurile ce duceau la ascunz\tori. Puteai
citi urmele în gr\dini. Z\pada era un denun]\tor. Nu
numai mama, ci [i mul]i al]ii au trebuit de bun\voie
s\-[i p\r\seasc\ ascunz\toarea – de bun\voie sili]i de
z\pad\. Ceea ce a însemnat apoi cinci ani de munc\
for]at\ în lag\r. Mama mea nu i-a iertat asta z\pezii

niciodat\. 
Bunica îmi spunea mai târziu: 
– Z\pada proasp\t c\zut\ n-o po]i falsifica, nu po]i

aranja z\pada în a[a fel încât s\ par\ neatins\. P\mântul,
da, po]i s\-l aranjezi – mai spunea bunica. Nisipul, chiar
[i iarba dac\-]i dai osteneala, iar apa se-aranjeaz\ de
la sine fiindc\-nghite totul [i pe sine îns\[i [i s-a
închis imediat la loc dup\ ce-a sorbit înghi]itura. Iar
aerul – spunea ea – e totdeauna gata aranjat fiindc\
nu-l po]i vedea defel.  

Prin urmare, orice alt material în afara z\pezii [i-ar
fi ]inut gura. Tot a[a crede [i mama pân\-n ziua de azi,
c\ vina principal\ pentru deportarea ei o poart\ z\pada.
Ea crede c\ z\pada s-a a[ternut, ce-i drept, peste sat ca
[i cum [tia unde se afl\ [i ar fi aici la ea acas\. Dar c\
s-a purtat ca un str\in oferindu-[i pe dat\ serviciile ru[ilor.
Z\pada e o tr\dare alb\. Exact asta vroia s\ spun\ mama
cu propozi]ia: E tot mereu aceea[i z\pad\.

Mama nu rostea niciodat\ cuvântul tr\dare, nu-l
folosea. Cuvântul tr\dare era prezent pentru c\ nu-l
rostea. Iar cu anii cuvântul tr\dare a dobândit propor]ii
[i mai mari, cu cât mai des le spunea ea celorlal]i povestea
ei f\r\ s\ pronun]e cuvântul tr\dare – sub forma unor
propozi]ii repetitive alc\tuite din formul\ri mereu identic
decupate, care nu foloseau cuvântul tr\dare. Foarte târziu,
abia atunci când ajunsesem s\ cunosc de ani de zile
pove[tile cu deportarea, m-a frapat c\ prin evitarea lui
consecvent\, cuvântul tr\dare c\p\tase în poveste propor]ii
monstruoase, [i într-un chip atât de fundamental încât
cine dorea ar fi putut rezuma întreaga poveste prin vorba:
tr\darea z\pezii. Cele tr\ite î[i p\strau o atât de mare
intensitate, încât în to]i anii de dup\, orice istorisire nu
mai îng\duia decât cuvintele cele mai banale, [i nicidecum
ni[te abstrac]ii ori vreun cuvânt mai tare.

Tr\darea z\pezii e o vorb\ a mea, [i este exact în
genul celei cu lingura de argint. Pentru lungi istorisiri
complicate – o vorb\ f\r\ înconjur, care cuprinde atâtea
lucruri nerostite fiindc\ evit\ orice detalii. Pentru c\ o
asemenea vorb\ reduce mersul evenimentelor la un
punct, în creier ]i se prelungesc p\rerile despre nenum\ratele
posibilit\]i. O astfel de vorb\ ca tr\darea z\pezii admite
multe compara]ii tocmai pentru c\ n-au fost f\cute
compara]ii de nici un fel. O astfel de vorb\ irupe apoi
din propozi]ie ca [i cum ar fi alc\tuit\ dintr-un alt material.
Pentru mine materialul acesta se cheam\: tertipul cu
limba. De el mi-e mereu a[a o fric\, de tertipul cu limba
– e ca un drog pentru mine. Mi-e a[a de fric\ pentru
c\ atunci când aplic tertipul, simt c\ o dat\ cu el –
dac\ e s\-mi reu[easc\ – prinde adev\r ceva dincolo
de cuvânt. Mi-e fric\ [i pentru c\ atât de mult m\ tot
ocup de reu[ita lui ca [i cum a[ vrea, de fapt, s\-l împiedic
s\-mi reu[easc\. {i pentru c\ în afar\ de asta mai [tiu
c\ [pagatul între reu[it\ [i e[ec se balanseaz\ ca o coard\
de s\rit, dar c\ de s\rit î]i sar tâmplele, [i nu picioarele.
Inventat\ printr-un tertip, a[adar complet artificial\, o
astfel de vorb\ vibreaz\ ca tr\darea z\pezii. Materialul
i se transform\ ajungând s\ nu se mai deosebeasc\ de
o senza]ie natural\, fizice[te puternic\.

Prima tr\dare de care-mi amintesc am comis-o eu
îns\mi. E vorba de tr\darea cu vi]elul. Dar pe-atunci
aveam în minte doi vi]ei, [i l-am comparat pe unul cu
cel\lalt, altfel nu tr\dam. Unul din vi]ei a fost dus în
odaie iar celuilalt vi]el a trebuit s\-i rup\ piciorul. La
scurt timp dup\ ce fusese f\tat, unul din vi]ei a fost
dus în odaie [i a[ezat vizavi de patul bunicului pe divan.
Bunicul era paralizat [i z\cea de ani de zile în pat. O
bun\ jum\tate de ceas s-a uitat f\r\ o vorb\ la vi]elul
abia f\tat cu o privire lacom sfredelitoare. Iar eu [edeam
pe divan la cap\tul de la picioare al patului [i în partea
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dinspre picioarele vi]elului. {i m\ uitam la bunic.
Mila de el [i sila de privirea lui îmi frigeau deopotriv\
inima. Era o privire ho]easc\ r\mas\ pironit\ asupra
vi]elului ca o coard\ de sticl\ întins\, suspendat\ în aerul
dintre pat [i vi]el. O c\ut\tur\ cu pupilele sclipind ca
dou\ bilu]e de metal proasp\t lipite. O admira]ie
dezn\d\jduit\, obscen\, care devora vi]elul din priviri.
Bunicul vedea doar vi]elul nou-n\scut, pe mine nu m\
vedea – slav\ Domnului. C\ci sim]eam cât de vorace
îi e c\ut\tura, [i cum nu se sfia de nimic. A[a o foame
a ochiului – gândeam în sinea mea. Foamea ochiului –
[i asta o vorb\ care-mi tot revenea în creier. 

Da, \sta era unul din vi]ei. Iar celuilalt vi]el a trebuit
s\-i rup\ un picior cu toporul la scurt timp dup\ ce fusese
f\tat, ca s\ poat\ fi t\iat. Era interzis s\ tai vi]eii, trebuiau
preda]i la Stat dup\ câteva s\pt\mâni, când ajungeau
la greutatea necesar\. Numai când se-ntâmpla un accident
veterinarul permitea t\ierea for]at\ [i-atunci puteai p\stra
[i mânca singur carnea. Când tata i-a expus veterinarului
accidentul cu vi]elul, ar\tându-i cum vaca se proptise
cu piciorul ei greu pe vi]el, am ]ipat: 

– Min]i, tu ai f\cut-o cu toporul!
Aveam [apte ani, [tiam de la p\rin]ii mei c\ nu e voie

s\ min]i. {tiam îns\ [i c\ Statul e r\u [i c\-i arunc\ la
închisoare pe oameni pentru c\ spun adev\rul. Mai [tiam
de asemenea c\ veterinarul e str\in în sat [i c\-i împotriva
noastr\, [i pentru Stat. Din cauza mea tata era cât pe
ce s\ fac\ închisoare, asta fiindc\ se bazase pe mine c\
[tiu s\ deosebesc instinctiv între minciuna nepermis\
de-acas\ [i minciuna permis\ la care te obligau nesfâr[itele
interdic]ii. Când veterinarul a plecat atunci de la noi
dup\ primirea unui [per] gras, am priceput ce f\cusem
chiar [i f\r\ a cunoa[te cuvântul, am priceput ce-i tr\darea.
Am sim]it c\ m\ usuc toat\, mi-era r\u din cerul gurii
pân\-n t\lpi. 

Ani în [ir predasem supu[i to]i vi]eii la Stat. Acum
vroiam s\ mânc\m carne de vi]el. Despre asta era vorba.
Dar [i despre o serie de principii care se încurcau între
ele. Minciun\, adev\r [i demnitate. Era voie s\ min]i
Statul ori de câte ori puteai s-o faci, fiindc\ numai a[a
ajungeai la dreptul t\u – asta o [tiam. Minciuna tat\lui
meu func]iona, era ml\dioas\ [i era de asemenea necesar\.
Ce m\ f\cuse atunci s\-l tr\dez pe tat\l meu veterinarului
str\in? M-am gândit la cel\lalt vi]el, la acela al bunicilor
din partea tatei, din cealalt\ cas\, pe care tot tat\l meu
îl ducea pe bra]e din grajd în odaie, culcându-l pe divanul
de catifea. Vi]elul de pe divan nu era frumos, fiindc\ un
vi]el n-are ce c\uta pe divan. Ba chiar era urât a[a cum
z\cea culcat acolo, chiar dac\ n-avea nici o vin\ c\ era
un vi]el pe divanul de catifea [i c\ era atât de r\sf\]at.
Dar vi]elul c\ruia i se rupsese piciorul cu un topor –
acela era frumos. Nu din mil\ fiindc\ trebuia sacrificat.
Dac\ vrei s\ m\nânci carne, de bun\ seam\ c\ trebuie
s\ tai vita – nu, vi]elul era frumos tocmai pentru c\
nu-l puteai t\ia prin t\iere, ci trebuia mai întâi s\-l

chinuie[ti [i s\-l prezin]i doveditor. Asta îl f\cea s\ devin\
[i în ochii mei de ]\ranc\ o creatur\ tulbur\toare. Asistam
de nenum\rate ori, f\r\ probleme, cum se t\iau zi de
zi g\ini, iepuri sau capre. {tiam cum se îneac\ pisoii
[i se omoar\ câinii, cum se otr\vesc [obolanii. Dar din
cauza acelui picior rupt m\ încerca un sentiment necunoscut,
m\ p\lise frumuse]ea natural\ a vi]elului, nevinov\]ia
sa de un kitsch aproape unanim recunoscut, un soi de
mâhnire în fa]a silniciei. Pentru tata lucrurile ar fi
putut sfâr[i cu închisoarea. Închisoare – cuvântul m-a
izbit clar [i r\spicat ca un cu]it, în usc\ciunea tr\d\rii
mele inima-mi zvâcnea pân\-n tâmple. 

Da, aceasta era o altfel de tr\dare decât tr\darea
z\pezii.

Cine [tie dac\ nu c\l\toria de noapte, alburie ca
laptele sub]iat, purtându-ne în camion peste [es [i prin
câmpul de[ert – cine [tie dac\ nu tocmai ea m-a f\cut
s\ m\ gândesc la tr\darea cu vi]elul, cu cei doi vi]ei.
Fiindc\ mama, a[ezat\ pe partea ferit\ de vânt din spatele
l\zii de emigrant, nu vorbise decât despre tr\darea z\pezii. 

Pe-atunci, îns\, o urcaser\ într-un vagon de vite
plumbuit s-o duc\ în lag\r, în vreme ce acum mergea
cu mine în camion la vam\. Atunci fusese p\zit\ de
mili]ieni înarma]i, acum nu se uita la ea decât luna.
Atunci era o de]inut\, acum o persoan\ care emigreaz\.
Pe-atunci avea dou\zeci de ani, iar acum peste [aizeci. 

E r\u ca la [aizeci de ani [i cu [aptezeci de kilograme
de bagaje s\ circuli în februarie într-un camion, sub
b\taia lunii, cu lada de emigrant dup\ tine –, dar nu se
compar\ nicidecum cu 1945. Dup\ ani de [ican\ri vroiam
s\ plec din ]ara asta. Îns\ chiar dac\ eram cu nervii la
p\mânt, [i chiar dac\ o f\ceam ca s\ scap de regim [i de
Securitate, chiar dac\ trebuia s-o fac ca s\ nu-mi pierd
min]ile, era, totu[i, ceea ce vroiam, nu eram for]at\ s\
fac. Vroiam s\ plec, iar ea vroia pentru c\ o vroiam
eu. Tocmai asta a trebuit s\-i spun [ezând în remorca
acelui camion, chiar dac\-mi înghe]a cerul gurii când
vorbeam – a trebuit s\-i spun: mai înceteaz\ cu compara]iile,
z\pada n-are nici o vin\, nu ne-a izgonit din nici o
ascunz\toare.

Nu mai eram departe pe-atunci s\-mi pierd min]ile.
Eram terminat\ r\u de tot, nervii-mi jucau renghiuri
r\sculându-se împotriva mea, frica-mi ]â[nea prin to]i
porii strecurându-se în obiectele cu care-mi f\ceam de
lucru. Iar ele-[i f\ceau neîntârziat de lucru cu mine. Când
te ui]i doar un pic peste marginea lucrurilor, când doar
un pic manevrezi în cap, milimetric, între absurd [i
normal, [i te observi în timp ce-o faci, ai [i ajuns la cel
din urm\ c\pe]el de normalitate. În acest caz, e mai bine
s\ nu dea peste tine [i altele. Î]i spui atunci c\ trebuie
s\ ai mare grij\ de tine [i-ncerci s\ despar]i gândirea
de sim]ire. Vrei ce-i drept, a[a cum te-ai obi[nuit, s\ pui
totul la p\strare în cap, dar nu mai vrei s\ pui la inim\.
Te mi[ti ]eap\n\ în interiorul t\u, în dubl\ ipostaz\: pe
de-o parte la scar\ m\rit\, dar cu totul str\in\ de tine –
iar pe de alta, în chip extrem de familiar, dar estompat\,
diminuat\ pân\ la nerecunoa[tere. Sim]i cum spore[te
nerecunoa[terea [i cum devii tot mai difuz\. E o stare
primejdioas\, c\ci oricât ai fi de atent\, tot n-ai cum
[tii când se d\ peste cap. {tii doar c-a[a se va-ntâmpla
dac\ nu ]i se schimb\ via]a asta de rahat.  

Nu doar c\ nu exista vreo ascunz\toare în z\pad\,
a[a cum i-o spusesem [i mamei, dar ea nu exista nici
în capul meu: mi-era limpede c\ trebuia s-o iau din
loc. Eram o ruin\, de câteva luni ajunsesem s\-ncurc
plânsul cu râsul. {tiam totu[i: uite, aici nu se plânge, iar
aici nu se râde – dar nu-mi folosea la nimic. {tiam
cum trebuie f\cut [i-o f\ceam pe dos. Nu eram în stare
s\ m\ mai ]in de ceea ce [tiam. Râdeam [i plângeam
alandala, peste capul meu.

A[a am sosit la Nürnberg în c\minul de tranzit
Langwasser. Era un bloc-turn înalt peste drum de
locul unde-[i ]inuse Hitler congresele de partid. Un bloc
de cutii de dormit, de coridoare f\r\ ferestre luminate
doar de neon, de nenum\rate birouri. {i chiar din prima
zi – interogatoriu la Serviciul Federal de Informa]ii.
Apoi a doua zi din nou [i de mai multe ori, cu pauze,
la fel [i-n a treia [i a patra zi. {tiam, desigur, c\ nu
Securitatea român\ locuie[te împreun\ cu mine aici la
Nürnberg, ci doar Serviciul Federal de Informa]ii. M\
aflam acum în locul unde se afla [i-acesta – dar, la naiba,
unde nimerisem eu aici?! Anchetatorii \[tia purtau numele

de «examinatori», pe u[\ scria «Biroul Examin\ri A»
[i «Biroul Examin\ri B». Examinatorul Aexamina dac\
nu venisem aici «cu o misiune».Cuvântul «informator»
nu era rostit, dar lucrurile erau examinate: 

– A]i avut cumva de-a face cu serviciul de Securitate
de-acolo?

– Nu eu cu el, ci el cu mine, e o diferen]\, am r\spuns. 
Era revolt\tor. Examinatorul B, la rândul lui, m-a

examinat [i el: 
– A]i vrut s\ r\sturna]i guvernul? Ce v\ cost\ s-o

m\rturisi]i acum, din tot ce-a fost n-a mai r\mas nici cât
z\pada de mai ieri1.  

Atunci am izbucnit. Nemaisuportând felul în care
un examinator caut\ s\-mi expedieze via]a dintr-o vorb\.
Am s\rit de pe scaun [i-am spus mult prea tare: 

– E mereu aceea[i z\pad\. 
Locu]iunea cu z\pada de ieri nu-mi pl\cuse nici mai

înainte, fiindc\ ea nu vrea s\ mai [tie azi nimic din
cele ce-au fost ieri. Abia atunci mi-am dat seama de
ce nu suport expresia asta: nu suport nemernicia cu care-
[i croie[te loc metafora, dispre]ul de care d\ ea
dovad\. {i totu[i, cât de nesigur\ pe sine pare a fi expresia,
de vreme ce se împ\uneaz\ cu-atâta arogan]\. Dar ea
te las\ s\ în]elegi c\ z\pada de ieri pesemne c\ tot a avut
o însemn\tate, c\ci altfel de ce-ar mai fi nevoie s\-]i
aminte[ti [i s\ te lepezi azi de ea? Ce mi-a mai trecut
apoi prin cap nu i-am mai spus examinatorului.

În român\ mai exist\ [i un alt cuvânt, unul poetic,
pentru z\pad\: nea. Dar în român\ nea mai înseamn\
[i un b\rbat pe care-l cuno[ti prea bine ca s\-i spui
«dumneavoastr\» [i prea pu]in ca s\-l tutuie[ti. În german\
i s-ar spune, poate, OOnkel («unchia[ule», sau «neic\»).
Câteodat\ cuvintele î[i g\sesc o întrebuin]are dup\ bunul
lor plac. Atrebuit s\ m\ ap\r de examinator [i de sugestia
limbii române, care-mi sufla: E mereu aceea[i z\pad\
[i mereu acela[i neic\.

{i s-a mai întâmplat ceva: în timp ce eu – sosit\
din dictatur\ în c\minul de tranzit din Nürnberg –
eram interogat\ de un slujba[ al serviciului secret german,
mi-am zis în sinea mea: iat\-te sc\pat\ de foarte pu]in
timp [i stând aici în Occident, precum vi]elul pe
divan. Abia v\zând foamea ochiului la acel slujba[,
am priceput c\ nu numai vi]elul chinuit cu piciorul
rupt era supus abuzului, ci în egal\ m\sur\ – dar în mod
mai perfid – [i vi]elul cel r\sf\]at de pe divan. 

În fiecare iarn\ venea în casa noastr\ cus\toreasa
în alb. St\tea la noi dou\ s\pt\mâni, mânca [i bea împreun\
cu noi. I se spunea a[a pentru c\ nu cosea decât albituri:
c\m\[i, maiouri [i izmene, c\m\[i de noapte, sutiene,
jartele [i a[ternuturi. St\team mult în preajma ma[inii
de cusut uitându-m\ cum se în[irau împuns\turile de ac,
devenind cus\tur\. În ultima sear\ în care a stat la noi,
i-am zis dup\ cin\: 

– Coase-mi ceva cu care s\ m\ joc. 
Ea a zis:
– Ce s\-]i cos?
Eu am zis:
– Coase-mi o bucat\ de pâine.
Ea a zis:
– Numai c\ va trebui s\ m\nânci apoi tot de-a ce

te-ai jucat. 
S\ m\nânci tot de-a ce te-ai jucat. A[a ai putea defini

[i scrisul. Cine [tie dac\ lucrurile nu se-nvârt în cerc: ce
scriu, trebuie s\ m\nânc, iar ce nu scriu – m\ devoreaz\.
Dar pe cât m\nânc, tot nu se ispr\ve[te. {i pe cât m\
devoreaz\, tot nu m\ ispr\vesc. C\ci a[a se-ntâmpl\
atunci când obiectele dobândesc autonomie, iar metaforele
î[i însu[esc ho]e[te ceea ce nu-i al lor. Iat\ de ce
tocmai când scriu [i când vorbele, pentru a fi cât mai
exacte, ajung mereu altceva, constat de fiecare dat\
cl\tinând din cap:

E mereu aceea[i z\pad\ [i mereu acela[i neic\.

© Herta MMüller

În române[te de 

Alexandru Al. {AHIGHIAN

____________
1 «Schnee von gestern» (textual: z\pada de ieri).

Expresia german\ se refer\ la lucruri devenite inactuale,
de care nu mai trebuie ]inut seama. (N. tr.) 27
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| GÂNDESC la Herta. M\ obsedeaz\.
O aud vorbind. Indiferent ce spune, o
sim]i vibrând fizic în cuvinte. E întreag\
în cuvânt, cu for]\ [i patim\. Rar am
întâlnit un scriitor care s\ semene atât
de mult cu ceea ce scrie. A[a cum
nu te decep]ioneaz\ niciodat\ în
text, cred c\ nu te decep]ioneaz\

nici în via]\. Poveste[te întâmpl\ri, vezi situa]ii, oameni;
conte[ti sau aprobi, dup\ emo]ia pe care ]i-o transmite.
E ceva în ea care contamineaz\. S-o numesc for]\ moral\?
E doar atât? Vorbe[te române[te cu un accent tipic
b\n\]ean. Îmi treze[te amintiri pe care le-am uitat.
Pomene[te de Rolf Bossert, îl aduce pentru o clip\ între
noi, spune c\ abia dup\ moartea lui, recitindu-i c\r]ile,
[i-a dat seama cât de bine scria. Moartea lui Bossert
p\rea chiar pentru prietenii lui o problem\ încheiat\;
sinuciderea era previzibil\, nervii îi erau întin[i la
maximum [i obsesia urm\ririi atinsese paroxismul.
Numai ei i-a r\mas suspiciunea neatins\ a[a cum existase
[i în noi, atunci în 1985. To]i am uitat, ea nu. ‘Câte
arunc\ri de la etaj au r\mas neelucidate?’ Când îi traduc
c\r]ile simt acolo o mare suferin]\ [i compasiune uman\,
dar [i un spirit justi]iar care m\ nelini[te[te. Ea nu-[i
uit\ niciodat\ r\nile, nici pe cei care o r\nesc neîmp\rt\-
[indu-i opiniile. Reac]ia ei e necru]\toare. Oare [tie s\
ierte? Are ochi în care nu te po]i uita mult\ vreme. Ochi
care te dezbrac\ pân\ la os, ochi care ustur\ [i te fac
s\ te suspectezi de toate gre[elile. Aproape c\ î]i vine
s\ le inventezi, s\ scormone[ti acolo, în încâlcelile
gândului pân\ dai de o vin\ de care nu erai con[tient.
Herta cauterizeaz\. Herta purific\.” 

Aceste rânduri le-am scris în cartea mea Jurnalul
berlinez, ap\rut\ la Editura Vinea, în anul 2001, când
m-am rev\zut cu Herta Müller dup\ o desp\r]ire de 14
ani; p\r\sise România în 1987 împreuna cu Richard
Wagner, fostul ei so] (subliniez asta pentru ca, dintr-o
prea mare euforie, declan[at\ de acordarea „Nobelului“
acestei scriitoare - a c\rei traduc\toare am fost pân\
nu demult - , Richard Wagner s\ nu mai fie confundat
cu William Totok sau, [i mai r\u, locul de na[tere al
autoarei, cu na]ionalitatea ei). Premiul Nobel de anul
acesta nu i s-a acordat unei scriitoare românce - dac\
s-ar fi întâmplat acest miracol mi-ar fi pl\cut s\ fie Angela
Marinescu - , [i în nici un caz României; aceast\
isterie colectiv\, declan[at\ pe plaiurile noastre mioritice,
cred c\ o deranjeaz\, în primul rând, pe Herta! Oare
nou\, românilor, nu ni s-ar p\rea ridicol dac\ fra]ii no[trii
de la sud de Dun\re s-ar l\uda cu genialul scriitor (bulgar)

Elias Canetti? Dar în ziua asta extraordinar\, când Banatul
se dovede[te a fi cu adev\rat „fruncea“, nu e nici momentul,
nici locul potrivit pentru polemici. S\ ne bucur\m
deci c\ acest premiu râvnit de toat\ suflarea scriitoriceasc\
i-a fost acordat, de data asta, Hertei  Müller, chiar
dac\ marele „Nobel“ literar e mereu suspectat c\ s-ar
fi dat pe criterii conjuncturale; la Elfriede Jelinek s-a
spus: Sigur, fiindc\ a fost o activist\ de stânga, sigur
pentru „feminismul“ ei împins pân\ la paroxism...; la
Herta sunt voci care spun: Sigur, pentru obsesia ei major\
„Securitatea“. Întâmplarea face ca eu s\ le fi tradus pe
amândou\ [i s\ fiu convins\ c\ ceea ce juriul de la
Stockholm a hot\rât în ambele cazuri a fost pe deplin
meritat, pentru c\ cele dou\ scriitoare sunt ni[te ultra-
rafinate produc\toare [i prelucr\toare de limbaj. Eu
nu o admir f\r\ limite pe Herta Müller nici fiindc\ s-a
n\scut în România, nici c\ scrie aproape exclusiv despre
România sau pentru c\ ar fi un scriitor de pe meleagurile
noastre care a avut curajul s\ arate fa]a hidoas\ a Securit\]ii,
când românii no[tri  s-au codit s\ o fac\. Eu o admir
pe Herta, pentru c\ limbajul, virtuozitatea scriiturii ei
sunt unice; am [i declarat r\spicat odat\, când Herta a
avut o întâlnire cu publicul românesc la GDS, c\, dac\
s-ar fi n\scut în Honolulu, g\sea [i acolo vreo Securitate,
alta decât a noastr\, dar scrisul ei ar fi r\mas oriunde, în
orice col] al planetei, inegalabil. Fac aceste afirma]ii
în deplin\ cuno[tin]\ de cauz\, fiindc\ i-am tradus cinci
c\r]i: dou\ publicate în România, în limba german\
fire[te. Niederungen (}inuturile joase) [i Drückender
Tango (Tango ap\s\tor), traduceri care n-au apucat s\
apar\ la Kriterion, fiindc\ Herta Müller [i Richard Wagner
au emigrat între timp, iar manuscrisele s-au f\cut pierdute...
Pesemne c\ exist\ un destin, nu numai pentru oameni,
dar [i pentru urmele (umbrele) lor spirituale. Dup\ 1989
am tradus Der Fuchs war damals shocn der Jagër (Vulpea
era înc\ de pe atunci vân\torul), Herztier (Animalul
inimii) [i cartea de colaje Im Haarknoten wohnt eine
Dame (În coc locuie[te o dam\). Pomenesc de aceste

traduceri, pentru c\ nutresc convingerea, am [i afirmat-
o de multe ori în public, c\ pe un autor nu-l poate cunoa[te
nici mama, nici so]ia, nici copilul, nici prietenul, nici
amanta, mai bine decât traduc\torul lui, fiindc\ fiin]a
profund\ cu toate ascunzi[urile, contradic]iile, cu tot
cerul [i tot iadul ei, nu se poate dezv\lui mai imprevizibil
[i mai deplin decât în limb\, deoarece, a[a cum sexul
z\misle[te lume, limba z\misle[te oameni. Prima cronic\
la volumul Niederungen am semnat-o tot eu [i tot în
România literar\ pe la jum\tatea anilor ’80 [i m-
am bucurat s\ o aud transmis\ [i pe postul „Europa
liber\“. Mândria mea de atunci mi-a anihilat orice
fric\ de Securitate, de fapt la fel am p\]it [i când mi s-
a ridicat dreptul de a publica pentru o perioad\ de opt
ani, de[i ca poet ar fi putut s\ îmi fie fatal. Se pare c\
exist\ uneori [i un mic antidot pentru fric\. Cei urm\ri]i,
amenin]a]i, redu[i la t\cere, resimt acut omeneasca fric\,
dar totodat\ [i mândria de a fi ei în[i[i percepu]i ca
amenin]are pentru opresorii lor. În provocare exist\
întotdeauna for]\ [i eroul poate avea chiar dramul lui de
orgoliu în fa]a execu]iei. Sigur m\ îndep\rtez de la subiect
[i nici Herta nu cred c\ mi-ar da dreptate, dar scriitorul
are dreptul s\ afirme [i ceea ce nu este împ\rt\[it de
ceilal]i; asta se nume[te „dreptul scriitorului de a nu avea
dreptate”, cum excep]ional a definit Alexandru Matei
originalitatea autorului. 

Herta Müller este mai presus de orice un artist original.
Nu prin tematic\, pentru c\ dac\ facem o statistic\ a
literaturilor din Est, cred c\ majoritatea c\r]ilor de mare
succes în Vest sunt cele care vorbesc despre ororile
regimurilor totalitare [i despre victimele acestora. Numai
unii francezi, unii nordici sau extraordinarii, unicii,
japonezi exploratori ai interiorului uman, î[i mai permit
azi s\ continue tradi]ia unei literaturi nobile, foarte
individualiste, pe care Europa scindat\ se pare c\ a
uitat-o demult. Herta Müller este un caz special, ea e
unica scriitoare venit\ din Est, la care permanen]a
Securit\]ii în toate c\r]ile ei a devenit o traum\

M

Când g\inile dorm 
în pomul spânzuratului
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M ÎNCEPUT s\ traduc spre sfâr[itul anilor
’90 din eseurile Hertei Müller – eseuri în
care nara]iunea autobiografic\ [i observa]ia
asupra cotidianului, desf\[urat dup\ un ritual
deopotriv\ mecanic [i terifiant, al epocii
comuniste se amestec\ extraordinar cu
reflec]iile asupra limbii (a celei germane, a
celei române) [i scrisului în general. Am

început prin a traduce un fragment din volumul ei
Der Teufel sitzt im Spiegel. Wie Wahrnehmung sich
erfindet, ap\rut în 1991 (Dracul [ade în oglind\.
Cum se invent\ pe sine percep]ia). Citisem [i mai înainte
câte ceva din ce scrisese pân\ atunci, [i-mi pl\cuse, dar
aceast\ prim\ traducere a fost pentru mine o experien]\
tulbur\toare – traduc\torul fiind (trebuind, în orice caz,
s\ fie) cel mai fidel [i mai atent ([i aspru) cititor al
scriitorului. A fost o experien]\ tulbur\toare, îns\ [i un
nou început, fiindc\ am realizat c\, scriind despre
dictatur\ (marea nivelatoare a diferen]elor dintre oameni)
[i despre experien]a proprie [i a cona]ionalilor germani
din România, Herta Müller, aceast\ mare scriitoare
german\ [i de expresie german\ – nu românc\, cum
vor acum, dup\ primirea Premiului Nobel, s-o descopere
nu pu]ini dintre noi – scria, de fapt, despre noi to]i
cei tr\itori în România – români, [i germani, [i de
alte etnii. F\când-o cu o precizie, o for]\ [i o acuitate
nemaiîntâlnite (cum nu prea îmi amintesc s-o fi f\cut
vreun alt scriitor român). {i asta în condi]iile în care,
în cei dou\zeci de ani din urm\, trecutul nostru comunist
n-a fost niciodat\ discutat cu onestitatea cuvenit\, necum
elucidat. {i în condi]iile în care nici un raport oficial,
oricât de necesar, [i nici chiar zece asemenea rapoarte,
nu pot înlocui [i compensa dezbaterea public\. Recuno[team
[i recunosc în tot ceea ce scrie Herta Müller despre
dictatura de-aici ([i umbrele ei prelungite), despre „acei
ani în România (care) au fost anii Broscoiului“, ceea
ce sim]isem, tulbure, [i eu, [i mul]i al]ii dintre noi,
dar nimeni n-o exprimase cu aceast\ limpezime
necru]\toare. 

„... (Broscoiului) german i s-a ad\ugat Broscoiul
dictatorului. Poate c\ 32 de ani ai Broscoiului sunt
de ajuns ca s\-]i formezi acea privire atent\ la tot ce
vezi în jur. Ca la câini, frica se-ntinde, un strat peste
altul, de la un ochi la altul: frica s\ mu[ti, [i frica s\
fii mu[cat.

Poate c\ în anii Broscoiului inventarea percep]iei
a fost de fapt unica posibilitate s\ transformi cele

înconjur\toare. Cu aceasta lucrurile nu deveneau mai
suportabile. Ci, dimpotriv\, mai amenin]\toare. Dar
acest adaos, cel pu]in el, avea ceva de-a face cu mine
îns\mi.“  

În vremea când am tradus acest text n-o cunoscusem
pe Herta Müller personal. I-am telefonat la Berlin pentru
a-i cere acordul ca textul s\ apar\ în revista la care
lucram pe-atunci. În acele prime convorbiri telefonice,
Herta Müller – încrez\toare [i deschis\ cu prietenii –
s-a ar\tat, ca s\ zic a[a, reticent\. Nu era de mirare:
dup\ experien]ele avute în ]ar\, era „om p\]it“. Apoi,
pe m\sur\ ce am continuat s\ traduc din ea, ne-am
apropiat treptat. Întâlnirea mea cu ea o consider ca pe
o [ans\ extraordinar\ pentru mine, iar pl\cerea pe care
o am traducându-i literatura (lucrez acum la cel mai
recent roman al ei, Atemschaukel), [i admira]ia pentru
ea au sporit continuu în ace[ti ani. Cât despre „provocarea“
pe care-o resimte cel ce-i traduce scrierile, poate c\
autoarea îns\[i, în cuvintele ei, scriind despre felul cum
se raporteaz\ la limb\, te las\ s\ ghice[ti cel mai bine
aceasta:

„... Mereu se dovede[te c\ abia o dat\ cu surpriza
inventat\ începe în propozi]ie apropierea de realitate.
Abia când o percep]ie prad\ o alta, când un obiect
jefuie[te materialul altuia, folosindu-se de el – abia
atunci când ceea ce se exclude în lumea real\ devine
plauzibil în propozi]ie, propozi]ia reu[e[te s\ se afirme
în fa]a realit\]ii ca realitate proprie, ajuns\-n cuvânt
oarecum pe brodite – dar legitimat\ de cuvânt.“ (E
mereu aaceea[ii zz\pad\ [[ii mmereu aacela[ii nneiic\)

Sau:
„Nu-i adev\rat c\ pentru orice exist\ cuvinte, [i nici

c\ gândim totdeauna cu ele. Pân\ în ziua de azi multe
lucruri nu le gândesc în cuvinte: nu le-am g\sit pe cele
potrivite nici în germana satului, nici în germana de
ora[, nici în român\, nici în germana de Est sau de Vest.
{i în nici o carte. Domeniile l\untrice nu se suprapun
cu limba, ele te târ\sc într-acolo unde cuvintele nu-[i
pot avea s\la[. {i adeseori tocmai despre lucrurile
esen]iale nu se mai poate spune nimic... “ (În ffiiecare
liimb\ ssunt aal]ii oochii)

({i apropo de acest din urm\ eseu din care am citat:
cine nu l-a citit, nu cunoa[te una din cele mai formidabile
[i mi[c\toare m\rturii de iubire aduse limbii noastre
române.)

Alexandru Al. {AHIGHIAN

Despre „anii Broscoiului“, 
a[a cum n-a mai scris-o 

nimeni altul

profund personal\; poate de aceea felul de a sim]i ravagiile
acestui morb [i de a le descrie este atât de puternic individualizat.
La frica celui amenin]at contribuie nu numai reac]ia uman\
a corporalit\]ii carnale, dar [i tot ce înconjoar\ omul ~n
scriitura Hertei se creeaz\ o alian]\ aproape organic\,
material\ [i metafizic\ în acela[i timp, cu lumea fiin]elor
vegetale sau animale, mergând pân\ la obiectele neînsufle]ite
(p\rul tuns la frizerul din sat, adunat în saci care m\soar\
timpul pe care îl mai are de tr\it clientul, talajul l\sat de
rindea are limbajul lui, o blan\ de vulpe ciopâr]it\
anun]\ un dezastru etc.), totul particip\ activ, accentuând
suferin]a personajelor: daliile, dudele, g\inile adormite
în pomul spânzuratului. Exist\ un fel de panteism aici.
Toate obiectele cap\t\ suflet în fa]a durerii, dar nu e
vorba de un panteism romantic, e mai degrab\ o reevaluaree
modern\ [i mult mai esen]ializat\ a unui panteism ancestral,
transmis pe cale folcloric\ din vechi z\c\minte de sentimente
stratificate... A[a cred eu c\ se reproduce continuu limbajul
Hertei Müller care are la baza lui [i elemente preluate
din sevele vitale ale limbii române, ceea ce Herta – dac\
iube[te ceva românesc cu adev\rat, iube[te „limba român\”
– a recunoscut-o [i public. De altfel între Herta Müller [i
limba român\ este [i un sentiment de reciprocitate „do,
ut des”. Sintagma popular\ oral\, expresiile neao[e, atât
de plastice, preluate de ea din limba român\ [i traduse ad
litteram în limba german\ creeaz\ metafore de o stranietate
irepetabil\, de aceea despre stilul ei s-ar putea scrie tomuri
întregi. În prima mea cronic\ la cartea ei ap\rut\ în România
afirmam c\ Herta este indiscutabil poet\ [i c\ poe]ii
lumii ar fi îndrept\]i]i s\ fie invidio[i pe poezia acestei
prozatoare. Cred c\ în Germania aceast\ excep]ie de la
regul\ nu e considerat\ un handicap; dac\ un prozator e
mai pu]in preocupat de o ac]iune strict delimitat\, de
personaje pregnante [i cu roluri perfect finalizate, dac\ nu-
[i alc\tuie[te o lista de momente în ordinea desf\[ur\rii lor
sau un plan de ac]iune, p\rând dimpotriv\ atipic [i neîncadrabil
e un semn distinctiv pe care poate c\ ar trebui s\ [i-l doreasc\
orice scriitor adev\rat. A[a se na[te un stil autentic, ca
izvorul ie[it brusc din p\mânt, hr\nit de mineralele d\t\toare
de energie ale apelor freatice. Dar Herta mai are ceva specific
în ciudata, fascinanta ei scriere prozo-poematic\. Herta are
mirarea [i în]elepciunea copilului pe limb\, un organ
prin care detecteaz\ mesajele secrete ale lumii ira]ionale.
Un traduc\tor-poet percepe aceste sunete (aparent magice)
ca acelea emise de delfini. 

F\r\ îndoial\ Herta este un scriitor foarte ie[it din comun.
M\ refer acum, în primul rând, la viziune [i la travaliul
lingvistic [i dac\ am spus aici [i lucruri cu care poate nu
este de acord mi-ar pl\cea s\ accepte „dreptul scriitorului
de a nu avea dreptate”. Cred c\ [i eu am un detector de
mesaje secrete. Nu uita]i, v\ rog, c\ dup\ ce au fost tradu[i
de mine, trei scriitori au luat „Nobelul”: Günter Grass,
Elfriede Jelinek [i  Herta Müller. Ce p\cat c\ nu [tiu s\
traduc [i din român\!

Nora IUGA

Herta MMüller s-a n\scut în 1953 la Nitzkydorf, în Banatul
[v\besc. Bunicul, un ]\ran avut [i negustor, a fost expropriat
de regimul comunist; în 1945,  mama ei a fost deportat\
de ru[i pentru câ]iva ani într-un lag\r de munc\; tat\l, care
fusese soldat în Waffen-SS, a lucrat apoi ca [ofer de camion.
Scriitoarea a studiat germana [i româna la Universitatea
din Timi[oara, iar apoi a lucrat ca traduc\toare într-o fabric\
[i ca profesoar\. A intrat în vizorul Securit\]ii [i a
început s\ fie persecutat\ dup\ refuzul ei de a colabora
cu aceast\ institu]ie [i în urma prieteniei cu membrii a[a-
numitului Aktionsgruppe Banat (un grup de studen]i [i
scriitori germani cu atitudine protestatar\, din România.
Prima sa carte, Niederungen (}inuturile Joase), a ap\rut
în 1982, dup\ multe amân\ri [i interven]ii ale cenzurii,
[i a fost publicat\ în versiune integral\ în 1984, în RFG.
Din 1985, lucr\rile Hertei Müller au fost interzise în
România, autoarea fiind supus\ unor presiuni tot mai
puternice, mergând pîn\ la amenin]\ri cu moartea. În 1987
a emigrat în Germania, iar de atunci tr\ie[te la Berlin. A

fost tradus\ în peste 25 de limbi.
C\r]i ppublicate: Niederungen, Bucure[ti, 1982; Drückender

Tango, Bucure[ti, 1984; Der Mensch ist ein großer
Fasan auf der Welt, Berlin, 1986; Barfüßiger Februar,
Berlin, 1987; Reisende auf einem Bein, Berlin, 1989; Wie
Wahrnehmung sich erfindet, Paderborn, 1990; Der Teufel
sitzt im Spiegel, Berlin, 1991; Der Fuchs war damals schon
der Jäger, Reinbek bei Hamburg, 1992; Eine warme Kartoffel
ist ein warmes Bett, Hamburg, 1992; Der Wächter nimmt
seinen Kamm, Reinbek bei Hamburg, 1993; Angekommen
wie nicht da, Lichtenfels, 1994; Herztier, Reinbek bei
Hamburg, 1994; Hunger und Seide, Reinbek bei Hamburg,
1995; In der Falle, Göttingen, 1996; Heute wär ich mir
lieber nicht begegnet, Reinbek bei Hamburg, 1997; Der
fremde Blick oder das Leben ist ein Furz in der Laterne,
Göttingen, 1999; Im Haarknoten wohnt eine Dame, Reinbek
bei Hamburg, 2000; Heimat ist das, was gesprochen wird,
Blieskastel, 2001; Der König verneigt sich und tötet,
München [u.a.], 2003; Die blassen Herren mit den

Mokkatassen, München [u.a.], 2005; Atemschaukel,
München, 2009.

C\r]i aap\rute ppân\ aacum îîn llimba rromân\: Înc\ de pe
atunci Vulpea era Vîn\torul (Der Fuchs war damals schon
der Jäger), 1995; Animalul inimii (Herztier), 1997; Regele
se-nclin\ [i ucide (Der König verneigt sich und tötet),
2005; În coc locuie[te o dam\ (Im Haarknoten wohnt eine
Dame), 2006; Este sau nu este Ion, 2005 (colaj de texte
f\cut direct în limba român\). – În curs de traducere: cel
mai recent roman al ei, Atemschaukel, ap\rut în vara
asta în Germania.

Premii: Din anul în care a ajuns în Germania, a
primit pentru c\r]ile sale, rând pe rând, practic toate premiile
[i distinc]iile literare importante germane [i interna]ionale,
dintre care amintim doar câteva: Premiul pentru Literatur\
„Aspekte” (1984), Premiul Ricarda Huch (1987), Premiul
Criticilor Germani (1992), Premiul „Kleist” (1994), Premiul
pentru Literatur\ „Aristeion” al Uniunii Europene (1995),
Premiul pentru Literatur\ Impac Dublin (1998), Premiul
pentru Literatur\ Franz Kafka (1999), Medalia Carl
Zuckmayer (2002), Premiul pentru Literatur\ al ora[ului
Berlin (2005). Din 1999 a fost nominalizat\ din partea
Germaniei pe lista candida]ilor la Premiul Nobel. – Premiiul
Nobel ppentru LLiiteratur\ ((2009).
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ENTRU cele mai multe personaje [i, de bun\
seam\, pentru autori, polite]ea e o valoare
suspect\. Adjectivul ei, cu coad\ greceasc\,
îi va fi sunat nepl\cut genera]iei de la ’48.
A[a încît, pentru romantici, politicosul e
galantul, omul de salon ([i de paie...), cel
care-[i ascunde, cu vorbe me[te[ugite, moneda
calp\ ce-i este firea. Îndemnul la autoeducare,

vorba vine, ce [i-l d\, în Satir\. Duhului meu, Alexandrescu
– „Înva]\ dansul, vistul [i multe de-alde alea” – ]inte[te
acest model, al omului de lume lipsit de substan]\.
Diplomat, carevas\zic\ nu radical, la mijlocul tuturor
c\ilor [i bun gestionar de foloase, el e tocmai ceea ce
sistemul romantic, în alb [i negru, nu poate s\ re]in\.
Deconspirarea furioas\ a lui Eminescu, din O, adev\r
sublime..., „o, diploma]i cu graiul politicos [i sec/ lumea
cea pingelit\ o duce]i de urechi/ Îmi place axiomul
cel tacit, fiin]i spurcate:/ Popoarele exist\ spre a fi
în[elate”, se r\fuie[te cu temporizarea, nu dezinteresat\,
pe care nespusul lucrurilor pe nume o presupune. Polite]ea,
a[adar, e în[el\torie. {i asta o face de ocolit. 

Dup\ cum franche]ea are riscuri, [i polite]ea are
ghimpi. De ne-am aminti doar tandrele în]ep\turi pe
care le schimb\, rev\zu]i peste ani, doamna B. [i naratorul
din O alergare de cai („Cum, doamna mea, por]i ochilari?
Ce, ai ple[uvit? Tragi tabac? }i-au c\zut din]ii?”) [i
tot am ghici neb\nuite arme de b\taie sub voalurile care
ascund gînduri [i re]in vorbe. O polite]e înghimpat\,
la oamenii pe care nu-i b\nuie[ti, e cea care st\pîne[te
lumea lui Caragiale. To]i impiega]ii sînt politico[i, ducînd
cu vorba. Precum negustorii din care se trag, pentru
care polite]ea e o tehnic\ de vânzare. În Meteahn\,
comeseanul maghiar î[i precizeaz\ pozi]ia na]ional\
întîi politicos, apoi din ce în ce mai agasant. Polite]ea
e o etap\. În jocul nervilor din lumea de func]ionari e,
se-n]elege, repede dep\[it\. 

Le cedeaz\, totdeodat\, unor ra]iuni mai importante.
Perspectiva unui cî[tig, a c\rui nematerializare e luat\
ini]ial în glum\, apoi resim]it\ tragic, în crescendo,

n\ruie buna-cre[tere, de familist, a lui Lefter Popescu.
„A[a sunt eu, galant” devine, în ce-l prive[te, justificarea
unui gest de mitocan, r\zbunîndu-se aprig pe o
duzin\ de farfurii. Loteria îi ia min]ile, sco]îndu-l din
condi]ion\rile care ]in în ordine lumea lui. Acolo, în
aceast\ lume rînduit\ provizoriu, polite]ea fuzioneaz\
cu pudoarea, sub forma unui soi de re]inere, de înfrînare.
Ru[inoas\, epitetul pe care Dumitrache i-l arunc\ Zoei,
iar Ipingescu îl crede [i nu prea, define[te o condi]ie.
Aceea a lucrurilor nepuse la punct, fiindc\ tran[area lor
amenin]\ îns\[i temelia lumii. Cînd Lefter, dintr-o dat\,
se simte st\pîn, cu frîiele în mîn\, poate s\vîr[i deopotriv\
gestul nebunesc al unei demisii cu scandal, [i pe
acela, inutil [i crud, al ruin\rii micii agoniseli domestice
a consoartei. Polite]ea, form\ de re]inere a afectelor, de
strunire a nervilor, n-ar îng\dui a[a ceva. Cusurul de
a fi „m\gar, violent [i lipsit de manere” se desprinde,
deci, p\strînd propor]iile, ca un hybris.

Polite]ea e, tot la Caragiale, arm\ politic\. Hr\nindu-
se din degenerescen]a alteia, punctualitatea. To]i trag
de timp, sub domnia blajin\ a lui „trecute fix”. În 25 de
minute, polite]urile se schimb\ la peron, cu à propos,
constrînse de scurtimea vizitei, [i de lipsa de punctualitate
a notabilit\]ilor. O promisiune, neonorat\, cel mai
probabil, la timpul ei viitor, aranjeaz\ lucrurile.
Trenul regal va z\bovi, alt\ dat\, mai mult. 

Polite]ea, în sistemul de conven]ii, te face s\ nu
refuzi. Din cauza ei personajele nu vin [i, mai ales, nu
pleac\ la timp, între]in „lan]ul sl\biciunilor” [i sclipesc
de îng\duin]\ defulat\ în manevre de culise. Altminteri,
„]ara oamenilor atenua]i”, vorba lui Cioran, care sînt,
cu toat\ aparenta lor vioiciune, clien]ii lui Caragiale,
e un paradis al non-kombat-ului. Fiecare, locuind
într-o cas\ de sticl\, se fere[te s\ arunce cu pietre.
Uzan]ele impun, de pild\, s\ nu recuno[ti, în Cadou...,
briliantul recent disp\rut al so]iei în acul de cravat\ al
meditatorului-musafir. Un „ce-]i pas\” la limita
bunei-cre[teri îl potole[te f\r\ discu]ii pe so]ul indiscret.
{i lucrurile reintr\ într-un normal al convenien]elor. 

Lumea aceasta, politicoas\ în form\, belicoas\ în
fond, violent\ [i neastîmp\rat\, se pierde la marginea
modernit\]ii. Cînd polite]ea ajunge, din nou, povar\
social\. Saloanele, cele literare, în spe]\, se feresc de
ea ca de o plag\. Lucrurilor trebuie s\ li se spun\ pe
nume. Manierele supravie]uiesc (o vreme...), conven]ia
nu, tratat\ cu apa tare a liminarei sincerit\]i. Cît
despre punctualitate, Pro[tii lui Rebreanu e ceea ce
modernitatea pare s\ aib\ de zis. Franche]ea ei, cu
superiorit\]i abia schi]ate înainte, se arat\ tot acolo:
„seme] în sufletul s\u rânced c\ poate certa [i el pe
cineva care-i mai slab decât dânsul...”

Simona VASILACHE
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EVENIM cu înc\ dou\ poeme semnate de
tân\ra poet\ basarabeanc\ Liliana Arma[u,
Ritmuri georgiene [i Verde, ca s\ nu se simt\
singur\, [i ca semn de recunoa[tere, [i c\
Marele Premiu la Festivalul Na]ional de
Literatur\ „Tudor Arghezi”, edi]ia XX, Tg.
Jiu 2001, nu se uit\ ci o consacr\ iar [i iar:

„S\ cân]i de parc\ ar fi ultimul cântec./ S\ te bucuri
de parc\ ar fi ultima zi de pace./ S\-]i clocoteasc\ sângele
în vene/ cu gândul la libertate.// {i vinul s\ fie vin/ Iar
mândria de neam –/ cât Mun]ii Caucazului.// Privirile
s-au încins./ Pa[ii s-au înte]it./ Începe vârtejul...// Nimic
mai în\l]\tor/ decât acest dans al iubirii./ Bra]ul lui
vânjos se întinde arcuit/ c\tre v\lul alb al nemuririi.//

Ea zâmbe[te misterios/ Ivindu-[i chipul ispititor/ de sub
strea[ina unduioas\/ a serii.// Simt cum m\-mbie acel
aer tare/ al libert\]ii/ din Mun]ii Caucazului.”
(Ritmuri georgiene). „Nu [tiu cu adev\rat/ care
anume e corpul/ [i care sufletul/ cine dintre noi e b\rbatul/
[i cine – femeia/ [i dac\ ne-am atins vreodat\/ din
întâmplare mâinile/ sau pur [i simplu a fost o adiere
de vânt./ Important e c\ locul în care/ ne d\m mereu
întâlnire/ e verde [i noi – pe toat\ întinderea lui.../ Nu
[tim cu adev\rat/ de ce la o adic\ murim [i/ cu ce ne
]inem în via]\,/ ce este patria [i unde e/ fericirea,/ cine
dintre noi/ e de[teptul [i cine – naivul/ [i dac\ ne-am
v\zut vreodat\/ la fa]\.../ Important e c\ locul în care/
ne d\m mereu întâlnire/ e verde [i noi – pe toat\ întinderea
lui.” (Verde). În urma apari]iei la noi a versurilor Lilianei
Arma[u, membr\ a Uniunii Scriitorilor din Chi[in\u,
am primit mesaje de bucurie, între care, cel mai cald
[i mai frumos este cel al poetei noastre din Negreni –
Cluj, doamna Minerva Chira, c\reia îi dorim tot
binele din lume. (Liliana Arma[u) „Simt nevoia,
dup\ mul]i ani s\ m\ descop\r pu]in. Sunt profesor în

ora[ul acesta mic, motiv pentru care mi-a fost team\
s\ m\ fac public. Sunte]i singurul meu cititor. Nu am
ar\tat ce scriu din discre]ie, modestie...”. Întorcându-
v\ ur\rilor de peste timp ur\ri proaspete de în]elegere
[i de apreciere, înnoiesc invita]ia de a-mi trimite cât mai
multe poezii, m\rturisiri, pentru a-mi da seama cât a
lucrat între timp sufletul dvs. în interiorul cuvintelor
bine alese. (Eugen Popescu, Codlea) Din Gura-
Humorului, Bucovina, într-un plic verde ca vara, am
g\sit o poezie care poate fi publicat\ aici, semnat\ cu
un pseudonim aparte, Copilul din hârtie. Cu câteva
preciz\ri pe care le a[tept demult: „sunt una din
fostele eleve de la casa de copii, [i nu vreau s\ m\
laud cu asta. Nu mi-am v\zut dosarul dup\ 1989. Poezia
am scris-o dup\ 1989. Poezia mea nu este un articol
de ziar, este un sentiment interior. Nu prea am avut
cui s\ pun întreb\ri [i nu am primit r\spunsuri la ele.
De aceea am ales pseudonimul de mai sus. Magda Humor
Martin...”

Poate c\ ve]i prinde mai mult curaj dup\ reproducerea
poeziei Las\-m\: „Prutule ap\ departe/ ce despar]i sor\
de frate/ mântuie [i f\ dreptate/ mântuie [i f\ dreptate//
Prutule sârm\ ghimpat\/ ce despar]i mam\ de tat\/
Las\-m\ s\ merg acas\/ f\r\ tancuri, f\r\ ceart\//
Prutule ap\ de râu/ Unde-i tata? Vreau s\ [tiu/ C\ mi-e
dor s\ merg la dânsul/ [i s\ v\d cum curge Nistrul.”

„Am ales acest pseudonim pentru c\ nu vreau s\ fiu
comp\timit\ pe strad\ ci mai degrab\ s\ fiu în]eleas\.
M\rturisesc c\ în poezie exist\ [i imagina]ie dar [i
mult adev\r. Pot folosi persoana I-a, pentru c\ am în]eles
pove[tile adev\rate ale altora [i am cunoscut bine via]a
departe de familie...” (Copilul din hârtie, Bucovina) 

-
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ORUL de vinul bisericesc îl
apropiase pe plutonierul rus
Zaharîci de preotul Cost\chel.
Plutonierul, b\trîior, fusese [i
el preot la o biseric\ din Minsk,
pe care Puterea Sovietelor o
transformase în depozit cu

încuviin]area [i ajutorul celor mai înainta]i
membri ai clasei muncitoare. Zaharîci se
r\spopise singur [i intrase în armat\. Se
scrisese despre el în ziare. Poze cu el
ap\ruser\ [i în Pravda, una în sutan\, [i
cealalt\ în uniform\ de infanterist. Nici
el nu mai [tia prin cîte regimente trecuse,
ca propov\duitor al ateismului. De cînd
începuse r\zboiul primise ordinul s\-[i
foloseasc\ zelul [i talentul oratoric în
cuvînt\ri patriotice înaintea luptelor. Purta
uniform\ de  soldat. Fusese [i în linia întîi.
Avea pieptul plin de decora]ii pentru acte
de eroism. Cînd se îmb\ta, Zaharîci se
minuna [i el cîte primise, f\r\ s\ fi împu[cat
m\car un singur inamic. Fusese r\nit de
cîteva ori, dar era bun de carne [i se vindeca
repede. Ajunsese aici în ora[ din gre[eal\,
într-un vagon sanitar cu mari mutila]i care
se r\t\cise în drum spre patrie. Ultima lui
ran\, la piciorul drept – îl nimerise un
glon] de mitralier\ în pulp\ – nu se vindeca
la fel de repede ca primele trei. Ori din
cauza frigului, ori fiindc\ la 50 de ani
natura lui nu mai lucra la fel de repede,
rana se obrintise. Chirurgul vagonului
spital, colonel, avea grij\ de Zaharîci mai
ceva ca de generali. Dac\-i murea pacientul
sau dac\-i amputa piciorul f\r\ s\ fie
nevoie îl a[tepta, în cel mai bun caz, un
concediu activ pe termen nelimitat la vreo
min\ din Siberia. Dar cum de s\n\tatea
plutonierului r\spopit  se interesa însu[i
Iosif Visarionovici, generalul care îl avea
în subordine pe chirurg îl amenin]ase calm
c\ îl va trimite în fa]a plutonului de execu]ie.
Colonelul medic îi zgînd\rea zilnic
rana lui Zaharîci în vagonul spital, ̀ i b\ga
termometrul în fund o dat\ pe or\ [i îl mai
chinuia [i cu ni[te lipitori scîrboase pe
care i le punea pe picior, s\-i sug\ sîngele
bolnav. Cînd vagonul a ajuns în Medgidia,
plutonierul a cerut s\ i se aduc\ uniforma.
Chirurgul nici nu voia s\ aud\. Zaharîci
s-a dat jos din vagon numai în halat [i
în izmene. Era frig. Chirurgul a venit dup\
el cu uniforma în bra]e, s\-l conving\
s\ se întoarc\ în vagon, c\ doar nu era
s\ se îmbrace de fa]\ cu lumea de pe peron. 

Plutonierul i-a povestit preotului cum
[i-a pus uniforma chiar acolo pe peron
de fric\ s\ nu încap\ din nou pe mîna
sanitarilor din vagon [i s\-i fac\ \ia cu
de-a sila vreo injec]ie de-a lor, s\-l adoarm\.
Apoi, cu chirurgul dup\ el, a c\utat
[chiop\t`nd o patrul\ militar\ [i a cerut
s\ fie condus la comandamentul sovietic
din ora[. Patrula opre[te o birj\, s\-l
transporte pe eroul cu pieptul înc\rcat de
decora]ii. Medicul sare [i el în birj\ dup\
bolnavul lui. Pe drum, adulmec\ Zaharîci
miros de friptur\ [i strig\ birjarului s\
se opreasc\. Intr\ eroul în cîrciuma cu
gr\tar. N-avea nici un ban, dar comand\

o friptur\ [i vin ro[u, prima oar\ cînd se
putea apropia [i de altceva decît de fierturile
s\lcii din vagonul spital în care c\l\torea
de 18 zile, dac\ nu cumva le pierduse
[irul. Dup\ ce a mîncat [i a b\ut, Zaharîci
a cerut ad\post la Comandament. Nu voia
decît un pat s\ doarm\ [i, dac\ era,
pu]in cei[or cald, într-o farfurioar\. Chirurgul
colonel, care era cel mai mare în grad din
înc\pere, s-a strîmbat la comandirul local
– era Zaharîci eroul! {i a cerut [i el un
pat în aceea[i înc\pere cu el, s\-l poat\
îngriji. Plutonierul nu s-a opus, dar f\r\
termometru [i f\r\ bisturiul cu care îi rîcîia
rana, de n-o mai l\sa s\-i treac\. A doua
zi Zaharici a ie[it la plimbare, sontîc, [on-
tîc. Ajunge în dreptul bisericii. Chirurgul,
dup\ el. Apostolul ateismului i-a interzis
s\ intre împreun\ cu el în biseric\. Voia
s\ discute cu preotul, s\-l l\mureasc\.
Parohul  se preg\tea s\ plece. Cînd a v\zut
un soldat rus în biseric\ a început s\ se
închine. Iar cînd l-a mai [i auzit c\ îi spune
cîntat în grece[te Kirie eleison, în prima
clip\ [i-a închipuit c\ nu mai aude bine.

Zaharîci a continuat tot în grece[te c\
îl provoc\ la o discu]ie despre canoane.
Apoi a trecut la slava de biseric\, întrebîn-
du-l dac\ fiul r\t\citor se putea întoarce
r\t\cit acas\. Preotul, ce s\ zic\? L-a invitat
s\ discute la el acas\ despre aceast\ ipotez\.
În aceea[i zi s-a aflat în ora[ c\ un sol-
dat rus r\spopit voia s\-l converteasc\
la ateism pe parohul bisericii. {i te pomene[ti
c\, de fric\, p\rintele îi va da obolul rusului! 

Vinul bisericesc pentru împ\rt\[anie,
înainte de a fi îndulcit, avea aici, a constatat
Zaharîci, în casa parohului, un gust parc\
mai aspru decît cel al vinului catifelat
pe care îl [tia din biserica lui de la Minsk.
Apoi l-a tot încercat în t\cere, pîn\ s-a
ame]it.

Plutonierul l-a mai vizitat de dou\ ori
acas\ pe parohul bisericii, pîn\ i s-a vindecat
rana [i a fost trimis în Germania s\ înt\reasc\
spiritul ofensiv al Armatei Ro[ii.

De-abia dup\ ce s-a terminat r\zboiul,
p\rintele a povestit cum decurseser\
întîlnirile sale cu Zaharîci. Rusul îi spusese
c\ una era s\ te r\spope[ti [i cu totul
altceva, s\ te rupi de Dumnezeu. Chiar [i
atunci cînd predici ateismul, dar vorbe[ti
despre El, mai pui o s\mîn]\ în numele
Lui, îi explica rusul,  amestecînd cuvinte
din greac\, din slav\ [i din ebraic\.
Dumnezeu, dr\gu]ul, în mare mila lui,
îl ap\rase de foc [i de gloan]e, dar îl
mai pusese la încercare din cînd în
cînd. La fel f\cuse [i cu to]i ru[ii, pe
care îi ajuta s\ cî[tige r\zboiul, dup\ ce
le ar\tase c\, f\r\ interven]ia lui binevoitoare,
începînd de la marea iarn\ cu care îi lovise
pe nem]i,  nici ei n-ar fi ajuns în Germania.
De unde venea aceast\ Dumnezeiasc\
bun\voin]\? îl întrebase neîncrez\tor
preotul. Zaharîci nu [tia. De unde era s\
[tie? Poate fiindc\ El [tie c\ ru[ii, chiar
[i atunci cînd îi întorc spatele, aidoma
poporului ales pe drumul de[ertului, nu
se pot rupe cu adev\rat nici de El [i nici
de ceea ce tot El le-a îng\duit s\ fie. 

Poporul
ales 

a doua oar\
ARJELE acestea se explic\, în
parte, prin antipatia contractat\
în prima zi de [coal\ pentru
institu]iile de înv\]\mânt. Prin
reverbera]ie, nu-i cru]am nici pe
colegi, pân\ la a fi meschin. Despre
mama unuia notam c\ fotoliul în
care se a[eza era bine umplut. Pe

nevasta altuia, provenit\ dintr-o familie de
boierna[i, o vedeam cam lânced\, s\tul\ de
inevitabilul amic. Inevitabilul eram eu.
Uneori prietenia e victima trecerii vremii:
Suntem la începutul anilor [aizeci [i am
început s\ m\ înstr\inez. Nu prea mai [tim
despre ce s\ vorbim. O nobil\, melancolic\
plictiseal\ ne cuprinde pe câte[itrei. Evoc
[i prieteni târzii, din via]a literar\: ...m-am
dus la ei cu inima deschis\, m\ întorc cu
inima strâns\: prin transparen]a primitoare
a unuia trec f\r\ s\ las urm\, altul navigheaz\
în ape tulburi, al treilea admite presupunerea
c\ este tr\dat de tineri care îi sunt, de
fapt, devota]i. Acest ultim aspect ar fi putut
alerta vigilen]a editurii dac\ n-ar fi fost
relatat atât de discret: tr\darea presupus\
s-ar fi manifestat prin inform\ri adresate
organelor, neîncredere [i suspiciune de care,
nu în leg\tur\ cu aceia, abia ast\zi sunt
contaminat. 

Se întâmpla [i ca victima prieteniei
[ubrezite – salvat\ de publicitate prin
autocenzur\ – s\ fiu eu însumi: E[ti un snob,
mi-a spus alalt\ieri X. Un snob, o sec\tur\,
un belfer, vrei [i tu putere; m-a[ bucura
s\ mori. Nu pot s\ nu admir acum, chiar
dac\ spuse la be]ie, vorbele lui X. S\-i spui
omului c\ ai vrea s\-l vezi mort presupune
acel tumult interior din care, trecute prin
alambicuri, ies lucrurile mari. Totu[i, ca s\
r\spund tardiv: putere nu-mi doream.

La cenzur\, tehnic vorbind, abia acum
ajung. Încep cu ce era benign, în în]elesul
c\ nu se referea, sau numai indirect, la
acel timp [i acel sistem. E ceea ce s-ar putea
numi „gândire incorect\“, înso]it\ uneori
de „comportament incorect“. De exemplu,
nu se putea scrie, decât foarte voalat, despre
sex. Nu era de admis s\ scrii c\ Ion „duduia“
sub mas\ când veneau doamne în vizit\. Ce
f\cea Ion n-ar fi fost clar pentru cititor,
dar faptul c\ se petrecea sub mas\, în prezen]\
feminin\, era suspect. E adev\rat c\ ce f\cea
el e destul de tulbur\tor. Avea vreo cinci,
[ase ani când se vâra printre scaune,
apuca între degete m\tasea ajurat\ a ciorapului
unei doamne [i bolborosea. „Ce faci acolo?“,
îl întrebau. „Dúdui“, r\spundea.

Din acela[i areal, de data asta prin
experien]\ proprie, [i înc\ recent\ în acel
moment, sexualitatea pe metru p\trat  de la
Frankfurt, din cartierul g\rii. {i aceasta, de[i
con]inea un poten]ial de critic\ a moravurilor
societ\]ii pervertite din apus, a disp\rut.
A trebuit s\ vin\ revolu]ia, s\ moar\ acei
tineri, ca s\ pot evoca prezen]a mea în acele
locuri, ba [i într-un bar de-a binelea deocheat.

Poate c\ la fel de indecent li s-a p\rut
[i s\ pretind c\ Analele Universit\]ii,
unde-mi g\seam loc din când în când, nu
se adresau nim\nui: Nu încerc s\ stabilesc
pentru cine trebuie scris de[i a [ti pentru

cine [i, prin urmare, de ce, mi se pare necesar.
Începând, de voie-de nevoie, s\ fiu „om de
[tiin]\“ în Analele universit\]ii, nu m\
adresam nim\nui. Singurul scop era s\-mi
justific prezen]a la facultate. Continui [i
acum s\ produc astfel de dou\zeci de pagini
anual, cât trebuie s\ m\soare lucrarea din
„plan“. Le înmormântez în Anale cu
sentimentul, justificat, c\ nu vor fi citite de
nimeni. Rezultatul: rafale de „care“, de
„este“, de „c\“. .

(M\ opresc, acum când transcriu, frapat
de o observa]ie ce se poate face, de bun
sim]. Ca oricine, bunul sim] se poate în[ela.
Observa]ia ar fi: cu astfel de fleacuri vrei
s\ incriminezi cenzura? Fleacuri, într-adev\r,
cel pu]in pân\ acum. Îns\ lucrurile stau
pe dos: tocmai faptul c\, prestând o munc\
de furnici, se izbeau pân\ [i de asemenea
fleacuri trebuie „denun]at“. Pun cuvântul
în ghilimele pentru c\, de fapt, nu vreau s\
denun] nimic. Spun cum au stat lucrurile
[i atâta tot. De altfel, ar fi fost bine s\ pun
în ghilimele [i cuvântul trebuie. În genere,
nu trebuie nimic. Este concluzia sceptic\ a
unui om rupt de o epoc\ pe care a apucat-
o, dar nu este a lui. A lui este epoca evocat\
aici. Aceea când i s-au alterat [i sufletul, [i
mintea. Sunt un om din alt\ vreme, un
om terminat. Un încurc\-lume ar fi mai
potrivit – [i mai pu]in patetic –, de vreme
ce nu tac.)

Trec acum la gândirea inadmisibil\. Din
bolgiile sexualit\]ii, urc spre Dumnezeu.
Nu chiar Dumnezeu: un fel de. Exist\ un
soi de divinitate absolut\ în numele
c\reia m\ judec [i m\ condamn. Poate nu
religiozitatea – în realitate, absent\ – l-a
speriat pe Mugur. Altceva: acea instan]\
judiciar\ te putea duce cu gândul la institu]ia
cenzurii. Nu la el însu[i, nu la Mugur. Nu
el suprainterpreta, dar nici nu miza pe mintea
lui, ci pe min]ile de hermeneu]i ale celor
care-l controlau. 

În privin]a divinit\]ii, într-un rând s\ream
peste cal. Epoca noastr\ ne oblig\ s\ concepem
vidul. Concepându-l, îl [i percepem în noi.
Crea]ia ca solu]ie în sine? Nu cred în ea,
sau nu prea mult. E un fel de a avea ce se
poate, condi]ionat de orbire. Orbi la ce se
întâmpl\ cu noi [i orbi la ce suntem în
univers. F\r\ metafizic\, crea]ia nu poate
suporta con[tiin]a perisabilit\]ii ei. În prezen]a
lui Dumnezeu totul se poate salva, chiar
dac\ i s-a dat numai o secund\. Problema
noastr\ este s\ tr\im f\r\ Dumnezeu. Atunci
crea]ia, singura solu]ie, lipsit\ de perspectiv\,
nu mai are rost. Rost de rangul doi. Te face
s\ ui]i [i, oricum, cât timp ai acest instinct...
A face ce po]i s\ faci, fiindc\ po]i, f\r\
s\-]i pui întreb\ri. Am\rât\ concluzie,
dar [i stare de fapt. La drept vorbind, nu
evocarea lui Dumnezeu este cea mai
problematic\ aici. Este aluzia la ce se întâmpla
cu noi. Iar alternativa: a crea (constat acum
cât de mult a îmb\trânit acest verb) ca dovad\
de orbire sau a tr\i inert. Alesesem prima
solu]ie, iar Mugur îmi d\dea de în]eles,
cu discre]ie, adic\ f\când s\ se [tearg\ orice
urm\ din ce scrisesem, c\ a doua solu]ie ar
fi fost mai potrivit\ în cazul meu. 31
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România literar\

Sîngero[ii cconsumatori dde ppîine

De un comic involuntar se dovede[te Drago[ Cojocaru
în articolul „Leul în aren\“ din CONVORBIRI LITERARE
(num\rul din august 2009), dedicat anivers\rii a 40 de
ani de la debutul tenorului Plácido Domingo. Pre]uirea
pentru un artist de rangul lui Plácido Domingo e
fireasc\ [i cît se poate de explicabil\ (Cronicarul fiind
la rîndul lui un admirator al talentatului spaniol) cu condi]ia
ca expresia ei s\ nu dep\[easc\ pragul euforic al ditirambilor
stînjenitori. Drago[ Cojocaru pierde m\sura [i se urc\
în piscul hiperbolelor cleioase, strivindu-l pe „marele
maestru galactic“ (se vede c\ planeta e neînc\p\toare
pentru ierarhiile autorului) sub un iure[ de apelative
bombastice. Descriind reprezenta]ia de gal\ din seara
de 24 iulie 2009 din Verona, autorul scrie „cînt\re]ul actor
se zbate, ucide [i moare, f\cînd prin urmare ceea ce [tie
mai bine s\ fac\ Plácido al nostru pe o scen\ de oper\.“
Cronicarul credea c\ „Plácido al nostru“ [tie cel mai bine
s\ cînte, în nici un caz s\ se zbat\, s\ ucid\ [i s\ moar\,
dar m\ rog, chestiune de unghi de vedere, dar s\-]i începi
cronica muzical\ a[a cum o face Drago[ Cojocaru presupune
o asocia]ie de idei cel pu]in ciudat\: „Mul]i regi ai animalelor
îi vor fi înfiorat în veacurile apuse, cu r\getele lor
cutremur\toare, pe sîngero[ii consumatori de pîine [i circ
îmbulzi]i în înc\p\toarele amfiteatre romane, spre a-[i
vedea neferici]ii semeni uci[i [i devora]i de neîmblînzitele
fiare ale pustiei. Îns\ nici unul mai suveran, solar [i leonin
decît regele operei din zilele noastre, venit la 24 iulie
2009, s\-i încînte, s\-i cutremure [i s\-i înduio[eze […]“.
Cronicarul nu se îndoie[te c\ „leul“ Domingo e impresionant
în jocul de scen\, cum nu se îndoie[te cît de mult s-au
amuzat cititorii parcurgînd, cu delicii de comedie, extaziata
cronic\ a lui Drago[ Cojocaru, v\zînd cum dintr-o inten]ie
onorabil\ a ie[it un rezultat copios de nostim. Nu
lipsesc epitetele, exclama]iile [i suspinele care fac din
textul amintit o veritabil\ mostr\ de pies\ buf\, în ciuda
evidentei competen]e muzicale a autorului ei. „Iar Domingo
a fost înc\ o dat\ Domingo. Adic\ a fost Otello. «O gloria!»
A sunat cu acel imprescriptibil amestec de grandoare
r\zboinic\, nostalgie cople[itoare [i am\r\ciune definitiv\
cu care numai el e în stare s\ o rosteasc\. Cînd, apoi, strig\
«Ho un’arma ancor», [i î[i înfige în piept pumnalul, ai
fi vrut s\-l opre[ti, iar rana din pieptul distrusului general
se casc\ ucig\toare în inima spectatorului.“ {i Cronicarul
ar fi vrut s\-l opreasc\ pe Drago[ Cojocaru, dar nu a
mai apucat. Delictul s-a s\vîr[it [i cronica i-a ap\rut pe
patru pagini în Convorbiri literare. Cititori, amuza]i-v\!

Anticipînd NNobelul

Revista TIMPUL din Ia[i (septembrie 2009), gra]ie
unei intui]ii fericite, se poate l\uda c\ a g\zduit o recenzie
a ultimului roman al Hertei Müller (Atemschaukel –
Leag\nul respira]iei, Editura Hanser, München, 2009,
304 pag.) înainte ca scriitoarea german\ s\ primeasc\
Premiul Nobel. Recenzia, intitulat\ „Un dublu epitaf“,
îi apar]ine lui William Totok: „Dac\ în trecut Herta Müller
a prelucrat experien]e personale [i elemente ale propriei
biografii, de data aceasta ea se ocup\ de represiunea
colectiv\ la care au fost supu[i germanii din România. În
ianuarie 1945 to]i b\rba]ii între 17 [i 45 de ani [i
femeile între 18 [i 35 de ani fuseser\ deporta]i în Uniunea
Sovietic\. Deport\rile la a[a numita «munc\ de reconstruc]ie»
s-au efectuat dup\ criterii etnice, în baza unei culpe
colective. To]i erau considera]i drept poten]iali colaboratori
a nazismului, inclusiv antifasci[tii declara]i.“ Nu ne r\mîne
decît s\ a[tept\m traducerea în limba român\ a acestui

ultim roman al scriitoarei germane. Din acela[i num\r
al Timpului merit\ citit dialogul lui Liviu Antonesei cu
Dorin Tudoran („Prieteniile nu mor niciodat\; ele doar
se destram\“) despre blogosfer\, prietenie [i politic\.

Poezia nnu-ii lliteratur\

În revista ACOLADA (Satu Mare, num\rul 9 pe
septembrie 2009) Ana Blandiana propune în articolul
„Cum se scrie un poem?“ o surprinz\toare [i totodat\
seduc\toare distinc]ie între poezie [i literatur\.  Poezia
înseamn\, în opinia poetei, a spune mult prin foarte pu]in,
iar la limit\ a sugera cît mai mult frizînd t\cerea, în vreme
ce literatura e risip\ de cuvinte, f\r\ preocupare de concizie
[i miez. „A[ putea s\ v\ vorbesc la nesfîr[it despre aceast\
impresia stranie c\ nu eu scriu, ci un altul scrie prin mine,
f\r\ m\car s\ se oboseasc\ s\ m\ previn\ despre ce e
vorba. De aceea probabil ceea ce simt în fa]a lor (a poeziilor)
nu este mîndrie, ci mirare, nu orgoliu, ci umilin]\. {i poate
un mic foarte mic, aproape r\sf\]at sentiment de frustrare
c\ nu eu am f\cut poezie s\ se întîmple, ci doar c\ ea mi
s-a întîmplat mie. În m\sura în care ceea ce scriu nu
este mai mult decît literatur\, sau chiar altceva decît
literatura, nu merit\ efortul, nu m\ intereseaz\. În orice
caz literatur\ [i poezie nu mi s-au p\rut niciodat\ sinonime.
Literatura este ceva f\cut din cuvinte, poezia, dimpotriv\,
se scrie cu grija, cu spaima de a nu folosi prea multe
cuvinte.“ Din p\cate, tr\s\tura conciziei mergînd pîn\
la mu]enie este o calitate pe care Cronicarul m\rturise[te
c\ nu a g\sit-o decît la rarii [i adev\ra]ii poe]i. 

Un ppoet ssincer

Revista FAMILIA din Oradea (num\rul din iunie
2009) g\zduie[te un grup de poeme semnate de Alexandru
Virgil Iordache. Una din poezii se intituleaz\, dezarmant,
„De ce sunt epigonul lui Nichita“. Iar r\spunsul dat în
ultima strof\ este: „Pentru c\ nu am talent, pentru c\ eu
vorbesc doar prin el/ {i sper c\ el va vorbi prin mine m\car
un pic / Dar nu va fi a[a, pentru c\ el este el, iar eu sunt
eu/. Pentru c\ este un dumnezeu.“ Cronicarul nu crede
c\ Nichita e un Dumnezeu, în schimb e convins c\ Nichita
e Nichita [i nu Alexandru Virgil Iordache, dar recunoa[te,
pus în fa]a unei asemenea probe de onestitate cuvînt\toare,
c\ sinceritatea e o virtute, chiar [i atunci cînd e sinuciga[\.
În rest, epigonul are dreptate: talentul nu pare s\-i
prisoseasc\…

S-aa ffurat uun ccraniu

Formatul de carte al revistei ar\dene ARCA (13x20
cm, 240 pag.) nu-i scade cu nimic savoarea de obiect de
cultur\ bine f\cut, pe care îl cite[ti cu con[tiin]a c\ ]ii în
mîn\ o revist\, nu un volum de autor. Cronicarul a avut
surpriza de a descoperi aici o fa]\ ne[tiut\ a conferen]iarului
universitar de la Timi[oara, Ciprian V\lcan, care public\
în num\rul comasat 7, 8, 9 al revistei noti]e, observa]ii  [i
reflec]ii lapidare, mustind de un umor veritabil [i inteligent.
Iat\ dou\ însemn\ri culese din articolul „Inchizi]ia sîsîi]ilor“.
Prima: „Cel mai mic om din lume e un nepalez de 50 de
centimetri, în vreme ce gigantul momentului pare s\ fie
un ucrainean de 2, 52 metri. Primul e vesel [i agil, al doilea
– bolnav de depresie.“ A doua noti]\: „A fost furat craniul
lui Janos Kadar. M\ a[tept ca extremi[tii care i-au profanat
mormîntul s\-[i vînd\ în curînd prada pe internet,
al\turi de femurul lui Tro]ki, tibia Rosei Luxemburg [i
maxilarul lui Eric Honecker. Relicvele liderilor comuni[ti
ar putea s\ aib\, pentru început, chiar un pre] mai
ridicat decît relicvele sfin]ilor, fiind cump\rate mai ales
de Ministerul de Externe al Venezuelei în vedera amenaj\rii
unui Muzeu al Stîngii la Caracas. R\mîne de v\zut dac\
Hugo Chavez îl va convinge [i pe Fidel Castro s\-[i doneze
trupul îmb\ls\mat.“

Cronicar

o c h i u l  m a g i c
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