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Cui îi e fric\ 
de Herta Müller?

„N
U AVEM nici un merit pentru Nobelul Hertei Müller”, scrie cineva în
„Orizont cultural” din 15-21 octombrie. E foarte adev\rat. Dar m\
întreb dac\ am fi putut avea. Pân\ una-alta Nobelul se acord\ exclusiv
pentru merite proprii. Ale Hertei Müller sunt indiscutabile. Problema

este, se pare, cu totul alta. Cel pu]in dou\ dintre articolele consacrate
evenimentului de num\rul cu pricina profit\ de ocazie, nu spre a o omagia
pe scriitoarea german\ de origine român\, ci spre a se r\fui cu to]i cei care,
în România, [i-au exprimat opinia, de obicei entuziast\, în leg\tur\ cu faptul
c\ laureata, de patru ori nominalizat\ pân\ acum, a fost preferat\ anul acesta
unor scriitori de talia lui Philip Roth sau Amos Oz. E un mod foarte original
de a se bucura de premiu: stricându-ne nou\ bucuria. Nimeni nu spune c\
Herta Müller a avut recunoa[terea cuvenit\ în România. Am declarat eu
însumi în aceste zile, [i nu o dat\, c\ i-am r\mas datori moralmente Hertei
Müller [i am semnalat, cu p\rere de r\u, rarele împrejur\ri în care
persoana [i c\r]ile ei au avut parte de aten]ia editorilor [i a criticii din ]ar\.
Am amintit de invita]iile la Festivalul „Zile [i Nop]i de Literatur\ de la Neptun”,
pe care  nu le-a putut onora din p\cate, de prezen]a ei la Sibiu sau la „Nocturna”
emo]ionant\ a Marinei Constantinescu de la TVR1. Dar de aici [i pân\ la
inculparea întregii opinii literare ([i nu numai) române[ti e îns\ o cale mult
prea lung\. Ceea ce m\ sperie de-a binelea este  ura (acesta e cuvântul)  care
se degaj\ din aceste articole, veritabile pamflete, c\rora le lipse[te, pe lâng\
talent, minima bun\-credin]\. 

„O  ]ar\ de politruci, cameleoni, activi[ti, cu clickuri [i cancanuri, cu catedrale
fastuoase [i gropi”, face spume la gur\ un cunoscut editor care i-a
publicat cândva  Hertei Müller un volum de versuri, ca dovad\ de suprem\
intui]ie anticipatoare. {i dac\ acesta e tonul r\fuielii cu ]ara, mi se pare de
prisos s\ reproduc ce scrie editorul care a pus o vorb\ bun\ pe lâng\ Academia
Suedez\ despre, de exemplu, colegii lui librari... Îi compar\, nici mai mult,
nici mai pu]in, cu defunctul: nu tr\iesc ei oare din vânzarea c\r]ilor tot a[a
cum defunctul tr\ia din vânzarea evreilor [i [vabilor? S\ cite[ti [i s\ nu
crezi! Cel\lalt sup\rat pe via]\ are o gur\ [i mai otr\vit\: „În mod normal,
acest premiu ar fi trebuit s\ fie o palm\ la adresa imposturii. Da’ de unde!
S\ mi ]i-i vezi pe gherm\noi cum, de îndat\ ce au aflat vestea, se l\b\r]au pe
(prin) diferite canale  –  mediul lor prielnic – secretându-[i voluptelnic mâzga”.
Cin’ s\ fie, cin’ s\ fie denun]\torul imposturii na]ionale? {i în virtutea c\ror
merite ne va fi sfidând el pe to]i? N-are rost s\ ne înc\rc\m memoria cu
numele unui om ale c\rui merite sunt pe m\sura stilului grobian din
articol. Ura fiind ira]ional\, n-ar trebui s\ ne mir\m nici c\ pamfletele  din
„Observator cultural” sunt lipsite de cea mai elementar\ deontologie. Pline,
în schimb, de aproxima]ii [i inexactit\]i. Ipochimenul din urm\ se declar\
convins c\ traduc\torul Hertei Müller în român\ ar fi fost m\tr\[it de la revista
„Lettre”, iar organizatoarea unui Festival la care scriitoarea a fost invitat\
ar fi fost sanc]ionat\ de ICR, editorul revistei. Curat blestem! Sper din tot
sufletul ca Herta Müller s\ nu afle de nenorocirile pe care numele ei le atrage
pe capul scriitorilor români. 

Criticii î[i au partea de papar\ cuvenit\. Scrie unul din colaboratorii la
revista doamnei Carmen Mu[at: „Mecanismele de promovare [i omologare
din România încurajeaz\  mediocritatea [i servilismul”. O fi [tiind el ceva
de când colaboreaz\ la „Observator”. „Revistele literare, manipulate [i ele
de grupuri [i grupule]e care tocmai se mo[mondeau s\ numere voturile
pentru alegerea ce va s\ vin\ curând, au ocolit-o pe Herta Müller”. A[ vrea
[i eu s\ [tiu unde s-au publicat sondajele cu pricina. Se vede c\ nu citim
to]i aceea[i pres\ literar\. Cât despre urîtul obicei al criticii de a-i ignora pe
cei mai buni, v\ trimit tot la „Observator”. Informa]i-v\ cu toat\
încrederea! O revist\ cu adev\rat democratic\ în care nu se face nicio deosebire
între Herta Müller [i Noman Manea, recomandat  c\lduros academicienilor
de la Stockholm înc\ de acum cât\va vreme. Se cuvin mul]umiri „Observatorului
cultural” pentru c\ ne-a reamintit prin pana unor ilu[tri confra]i ni[te
foarte triste adev\ruri. I-am fi crezut din stirpea nobil\ a lui Titu Maiorescu,
dac\ higienica lor interven]ie ar fi fost sine ira et studio. Dar cum a fost
exact pe dos, cu furie [i f\r\ migal\, nu-mi r\mâne decât s\ m\ întreb cui [i
de ce îi e fric\ de Herta Müller. 
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N PRODUC|TOR neobosit de surprize,
în spa]iul nostru literar, este Nicolae Breban,
autor acum al unei c\r]i despre critic\ [i despre
criticii din genera]ia lui. Cine s-ar fi
gândit? {i-a intitulat cartea Tr\darea criticii,
un titlu despre care înclin\ s\ cread\ c\-i
va [oca (irita) pe mul]i cititori : „Nu pu]ini
vor fi, probabil, oarecum [oca]i, dac\ nu chiar

irita]i de titlul acestui eseu“.
Nu [tiu dac\ va [oca  (irita) acest titlu, dar nedumere[te

întrucâtva. „Tr\darea criticii“ este o exprimare echivoc\
[i nu po]i s\ nu te întrebi:  în fond cine pe cine a tr\dat?
Critica a tr\dat sau critica a fost tr\dat\?

Trecând de titlu, ne d\m totu[i seama repede cine a
tr\dat pe cine, în viziunea lui N. Breban, mai ales c\ de
la început prozatorul ne trimite la faimoasa La trahison
des clercs a lui Julien Benda. Un reper l\muritor. Eseistul
francez deplânsese, în anii 30 ai veacului trecut, angajarea
intelectualilor, a c\rturarilor (les clercs)  în disputele
politicii ale vremii, tot mai înver[unate, în polemicile
sociale, în loc s\ se ocupe mai departe, cum ar fi fost bine,
[i cum crede [i Nicolae Breban, „de principiile artei lor,
de litera [i spiritul etern al imperiului cultural“. Referirea
e mai mult decât str\vezie la starea de lucruri de la noi,
de dup\ 1989, când politicul a confiscat aten]ia tuturor
[i nu în ultimul rând pe a oamenilor scrisului. S-au
dezinteresat, tocmai ei,  de literatur\, de cultur\, le-au
tr\dat, la fel cum f\cuser\ odinioar\ intelectualii dezaproba]i
de Benda ([i de Breban). R\sturn\rile de la sfâr[itul lui
1989 au aruncat întradev\r, ne amintim, literatura în
derizoriu, devenit\ neimportant\ chiar [i pentru scriitori,
chiar [i pentru criticii literari. Cel mult se vor interesa
de literatura-document, de jurnale, de memoriile oamenilor
politici sau ale altora, ca efect al faptului c\ aceste genuri
fuseser\ înainte aproape prohibite, sever cenzurate în orice
caz.

Tr\darea literaturii de c\tre critic\ începuse îns\
mai demult, socote[te Nicolae Breban, [i nu poate fi pus\
numai în seama climatului de dup\ 1989. S\ spun îns\
mai ap\sat, înainte de a vedea [i alte lucruri, c\ atunci
când vorbe[te despre literatur\ [i critic\ Breban se refer\,
mai cu seam\, la literatura [i critica genera]iei lui. În special
acestea îl preocup\, chiar dac\ afirm\ undeva c\ apartenen]a
la o genera]ie sau alta nu e semnificativ\, c\ genera]iile
nu sunt importante ci numai grupurile, grup\rile de litera]i
[i arti[ti.

În anii 60-70, ai începuturilor lui Nicolae Breban [i
ale „grupului“ s\u (Nichita St\nescu, Matei C\linescu,
Grigore Hagiu, Cezar Baltag),  raporturile dintre literatur\
[i critic\, dintre scriitori [i critici fuseser\ cu adev\rat
bune, în ciuda vremurilor rele, sau tocmai pentru c\
erau astfel. Tinerii scriitori [i tinerii critici ac]ionau solidar,
mobiliza]i de acela[i ]el : ie[irea de sub opresiunea
ideologicului [i afirmarea valorilor autentice. „Prietenii
no[tri, tinerii critici [i comentatori, ne-au sim]it [i ni s-
au aliat [i, e drept s\ spunem, numai cu ajutorul lor a
fost posibil\ rena[terea literaturii [i artelor, sfâ[ierea chiar
[i par]ial\, a v\lului de fum [i pâcla dens\ ideologic\...“

Rememorarea acestei faste conlucr\ri între scriitori
[i critici, a vremurilor în care unii pe al]ii se sprijineau,
imprim\ textului brebanian inflexiuni emo]ionale.

Pu]ini sunt scriitorii de azi care s\ fi elogiat în termeni
atât de deci[i contribu]ia  criticii , rolul criticilor în propria
carier\ literar\, cum o face Breban, orgoliosul pân\ la
arogan]\ Nicolae Breban : „Da, falanga critic\ splendid\
din jurul Gazetei... [i apoi al României literare de
atunci, de la sfâr[itul deceniului [apte, ne-a sprijinit, a
crezut în talentul [i în capacitatea noastr\ de a învinge
sistemul în punctul s\u nevralgic (...) au f\cut posibil\
rena[terea  literelor, promovarea noastr\, a tinerilor scriitori
de atunci“.

Dar aceasta a fost cândva.  De atunci rela]ia literatur\
- critic\ (scriitori - critici)  s-ar fi  tot degradat, în cuprinsul
unui proces care continu\ dup\ decembrie 1989. To]i
criticii au tr\dat, într-un fel sau altul, „literatura vie“,
aceasta este teza axial\ a c\r]ii lui N. Breban, iar cele
câteva portrete de critici vin s\ ilustreze, în fond, ipostaze

ale tr\d\rii. Sunt expresii ale admira]iei [i ale iubirii
intelectuale aceste portrete de critici, dar [i ale dezam\girii
[i frustr\rii. Cartea adun\ la nesfâr[it repro[uri adresate
criticilor, acelor critici, mai ales, pe care odinioar\ Breban
i-a sim]it al\turi [i pe care azi nu-i mai simte la fel. Au
tr\dat, l-au tr\dat, în fine, spre paguba [i a literaturii [i a
lor, cum Breban vrea s\ ne fac\ s\ în]elegem. Dar s\ vedem
mai de aproape în ce const\ tr\d\rile criticilor, astfel cum
ne sunt dezv\luite în cartea de care vorbim.

Lui I. Negoi]escu i se repro[eaz\ c\ în „ne-terminata
Istorie“ nu a dat  „schi]e biografice“ ale scriitorilor inclu[i
precum [i „concizia extrem\, lacunaritatea, insuficien]a
[i lapidaritatea deconcertant\“ a multor capitole din Istorie.
Alt\ vin\ a lui I. Negoi]escu, împ\r]it\ îns\, aceasta, cu
Matei C\linescu, este de a nu fi scris nimic despre Îngerul
de gips („...cei doi prieteni ai mei., Nego [i Matei, nu
au scris nimic despre Îngerul...“). Argumentul prieteniei
este de altfel mereu invocat de Nicolae Breban, cu o
nedisimulat\ candoare, a[ spune,ca termen legitim în
rela]iile cu critica, cu criticii. De aceea îi [i apar mai multe
[i mai grave „tr\d\rile“ lui Matei C\linescu, resim]ite
cu atât mai dureros de Breban cu cât au pus în cauz\ nu
doar credin]ele literare, cândva împ\rt\[ite de amândoi,
ci [i prietenia. „Nimic mai greu decât s\ vorbe[ti despre
o parte din tine“, astfel începe, dramatic, portretul dedicat
lui Matei C\linescu, pentru a continua cu evocarea
celor trei ani de reciproc\ tatonare, pân\ în 1961, de atunci
începând prietenia  de un deceniu [i mai bine, declinând
[i stingându-se dup\ 1973, anul în care Matei C\linescu
emigreaz\ în Statele Unite. Repro[uri : Matei a uitat
„tinere]ea româneasc\“, l-a uitat pe Nichita St\nescu, a
uitat literatura român\, el, unul dintre „cei mai lucizi critici
[i cunosc\tori“ ai ei. Este un anticomunist prea înver[unat,
absolutizeaz\ r\ul, cum f\cuse [i Eugen Ionescu, mergând
pân\ la „diminuarea meritului celor <care nu ne sunt
prieteni> „. Mai ales în textul dedicat lui Matei C\linescu
recurge Breban la figura retoric\  numit\ preteri]iune :
afirmi c\ nu vei vorbi despre un anume lucru [i tocmai
prin asta pui acel lucru în [i mai puternic\ lumin\. Spun
c\ nu spun, dar spun : „Nu, nu-i repro[ez fostului meu
prieten c\ m-a <tr\dat>. E prea fin, prea nobil, pentru
un act de felul acesta. Nici c\ m-a uitat“. 

Invocarea prieteniei tr\date o reg\sim în portretul
f\cut lui N. Manolescu, la fel de plin de am\r\ciune [i
înc\ mai direct în acuze, pe alocuri vehement, aruncând
provoc\ri la confruntare deschis\, la coborârea amândurora
în aren\: „...a[teapt\ un pic ! Înc\ un pic, poate nu prea

mult. {i literatura român\ contemporan\, scena, uneori
turbulent\, a vie]ii literare va fi în sfâr[it <u[urat\>  de
unul din actorii ei cei mai ... incomozi, atipici, imprevizibili
... nu [tiu. Alege tu epitetul potrivit ! Î]i las, iat\, aceast\
alegere [i promit, cum am f\cut [i în ultimele dou\ decenii,
s\ nu reac]ionez imediat, indiferent de opinia ta. Oricât
de ciudat\, de dureroas\, de scandaloas\ ar fi...“. Repro[uri?
Printre altele : „a petrecut mai bine de zece ani în politic\,
mereu în pozi]ie marginal\“, contribuind prin absen]a din
via]a literar\ la „dezorientarea“ acesteia ; s-a înscris
f\r\ rezerve în „cercul de influen]\ al dnei Lovinescu care
ridica preten]ii de a face ordine în literatur\“; [i-a îndep\rtat
„vechii consilieri (!) care îl îndemnau s\-[i continue
Istoria... întrerupt\ [i s\ respecte, m\car formal, valorile
reale pe care el însu[i le-a încurajat sub comunism...“ 

Gabriel DIMISIANU

(continuare `n pag. 4)

Tr\darea criticii?

MIERCURI, 221 ooctombrie
a ap\rut cel de-al 32-lea volum

din colec]ia
Biblioteca ppenntrru tto]i

editat\ de
Jurnalul NNa]ional,

volumul al doilea din romanul
Morromme]ii

de
Marin PPreda

Publicat\ în 1967,
la 12 ani distan]\ de primul volum,

cartea continu\ s\ scufunde
[i mai adânc

lumea
bunului plac [i a bunului gust

din Sili[tea Gume[ti.
Presiunea istoriei î[i spune deja cuvântul.

Prefa]\ de Eugen SSimion
Tabel cronologic de Teodora DDumitru

Referin]e critice de Mihai RR\zvan NN\stase
Coperta: detaliu din Uli]\ de sat 

de Nicolae GGrigorescu

U

Nicolae Breban, Tr\darea criticii, 
Editura Ideea European\, Bucure[ti, 2009, 282 p.
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NA din cele mai spectaculoase scene ale
romanului, care ocup\ o bun\ parte din
capitolul V, reprezint\ prilejul confrunt\rii
decisive între cele dou\ lumi: între cei
deja mor]i-f\r\-s\-[tie [i cei ce se preg\tesc
s\ moar\.  E un „dans macabru” construit
dup\ regulile artei: lumini [i umbre, sunete
[i [oapte, dezl\n]uiri de energie ]inut\
pân\ atunci sub control. Asemeni  unui
carnasier preg\tit  s\-[i devore prada,

Januarius Jones se dezl\n]uie, indiferent la lumea din
jur, indiferent la decizia lui Gilligan de a-l aduce pe
Donald Mahon „s\ asculte muzica” — singurul lucru
pe care-l mai putea face, deoarece începuse s\ orbeasc\:
„Jones, intrând în competi]ie, dans\ cu ea de dou\
ori, o dat\ [ase picioare [i apoi nou\ picioare. Nu putea
dansa cu u[urin]a plin\ de for]\ a altor fete. Poate din
acest motiv era atât de curtat\. Dansul cu fetele mai
îndemânatice sem\na prea mult cu un dans cu b\ie]i
agili. Oricum, to]i b\rba]ii voiau s\ danseze cu ea, s-o
ating\.

Jones, înl\turat a doua oar\, deveni galben-speculativ;
tactic; apoi, evaluându-[i [ansele, întrerupse cuplul ce
dansa. B\rbatul î[i ridic\ iritat fa]a smead\, dar Jones
o îndep\rt\ de turma s\lt\rea]\ [i o conduse în
unghiul alc\tuit de col]ul balustradei. Acolo se putea
ajunge doar pân\ în spatele lui. {tia c\ avantajul e doar
de scurt\ durat\, a[a c\ vorbi repede:

– Prietenii dumitale sunt [i ei aici.
Evantaiul ei de pene îl atinse înceti[or pe la gât. Îi

c\ut\ genunchii, dar ea îl evit\ cu  abilitate, încercând
îns\ zadarnic s\ ias\ din col]. Cineva dornic s-o invite
la dans îl abord\ din spate iar ea spuse exasperat\:

Dansa]i, domnule Jones? E un teren foarte bun.
Ce-ar fi s\-l încerc\m?”

Pentru un debutant, Faulkner dovede[te o incredibil\
maturitate în a controla schimb\rile în psihologia
personajelor, dar [i mi[c\rile mai ample din via]a
comunit\]ii. Charlestown, ora[ul de dinaintea plec\rii
locuitorilor la r\zboi, e un loc tradi]ional, conservator,
tr\ind dup\ ritmurile ancestrale, respirând prin to]i porii
obiceiurile lumii vechi. Odat\ cu r\zboiul, asupra satului
„au coborât jazzul [i prohibi]ia, ca o invazie de l\custe”
(McClure, 1926: 4), adic\ bolile civiliza]iei moderne.
Între extrema permisivitate corporal\ indus\ de jazz
[i abstinen]a provocat\ de ultima [i cea mai violent\
r\bufnire a puritanismului, individul era aproape complet
anihilat.  Vitalitatea ie[it\ din comun al lui Januarius
Jones, cel care întrupeaz\ „lumea, diavolul [i carnea”
(McClure, 1926: 4) contrasteaz\ puternic, isteric, visceral
cu universul fiin]elor moarte. Înc\ de acum, Faulkner
ne face p\rta[ii viziunii sale întunecate asupra destinului
omenirii: singurul personaj triumf\tor în lumea sufletelor
moarte trebuie s\ fie o fiin]\ resping\toare, un satir
obsedat de toate femeile pe care le întâlne[te. Jones
nu are criteriu în alegerea victimelor. Ochii s\i galbeni,
de felin\ — Faulkner îl compar\ de mai multe ori cu
un ]ap, accentuând astfel calit\]ile exclusiv sexuale
ale individului — semnalaz\ animalul de prad\. Januarius
Jones e, într-un fel, [i „intelectualul” comunit\]ii, profesor
de latin\ e[uat într-un târg unde cultura e doar o prezen]\
stranie, semn ea îns\[i al dec\derii lumii „naturale”.
Cu toate acestea, nu e nimic „cultural” în comportamentul
lui. Îl vedem dizertând de mai multe ori în prezen]a
reverendului Mahon pe teme literare, dar scenele sunt
lipsite de profunzime. Ele adaug\ o fil\ mult prea sub]ire
la dosarul demoniac ce preg\te[te dezl\n]uirea for]ei
primitive a fiarei.  

Dac\ n-ar fi fost decât acest personaj — Januarius
Jones —, amestec de sl\biciune uman\ [i energie mefistofelic\,
[i Faulkner ar fi meritat s\ scrie Soldier’s Pay. F\r\ s\ fie

eroul central al evenimentelor, prezen]a sa cople[itoare
r\scump\r\ destule din paginile de pur decorativism
din capitolele mediane ale c\r]ii.  Înving\tor [i învins,
el reprezint\ elementul de stabilitate într-un moment
când ceilal]i eroi plutesc în reveriile maladive ale propriei
disolu]ii. Jones — personaj f\r\ identitate, orfan ivit
parc\ din neant — repurteaz\ o singur\ victorie amoroas\.
Cea mai lipsit\ de glorie, dobândit\ asupra lui Emmy,
fiin]a care întrupeaz\ existen]a teluric\, non-spiritualul
[i înc\p\]ânarea trist\ a celui dinainte învins. Anti-erou
el însu[i, Jones nu are acces decât la cineva asem\n\tor
lui, la femeia-femel\, marginalizat\ în lumea feeric\
a nimfelor c\rora nu le e dat s\ cunoasc\, nici ele,
fericirea. 

Jones e un dezmo[tenit al soartei. N-a avut parte de
c\ldura c\minului familial, iar orfelinatul catolic l-a
transformat într-un monstru. Pentru a-l defini, Faulkner
face o trimitere bizar-enigmatic\ la unul din marii mae[tri
ai romanului american: „asemeni lui Henry James, el a
ajuns prin str\danie la aparen]a adev\rului.” E greu
de explicat de ce avea nevoie scriitorul de aceast\ referin]\
livresc\, de vreme ce singurele „aparen]e de adev\r” la
care suntem p\rta[i se reduc la încerc\rile disperate  ale
lui Jones de a cuceri femeile. Vulgaritatea de limbaj
si subtilitatea retoric\ sunt puse la b\taie cu egal\ pasiune
de aceast\ ma[in\rie propulsat\ de-o energie strict
sexual\. În una din  descrieri, el î[i plimb\ înfometat
„chipul ca o oglind\ rotund\ în fa]a c\reia se vor fi
zbenguit faunii [i nimfele la începutul lumii.”  Obsesia
aproape exclusiv\ de a cuceri femeile, de a le poseda
fizic, indiferent de felul cum arat\ [i de statutul
social, indic\ dimensiunea pur animalic\ a personajului.
Faptul c\ e profesor de latin\ e la fel de pu]in relevant,
precum e [i asem\narea — nedemonstrat\ — cu evolu]ia
psihologic\ a lui Henry James.

Într-o m\sur\ mai mare decât [i-ar fi dorit autorul,
personajele sunt doar schi]ele construc]iilor psihologice
împrumutate din realitatea imediat\. F\r\ a avea intensitatea
eroilor [i situa]iilor descrise de Fitzgerald în povestirile

despre „epoca jazz-ului”, protagoni[tii lui Faulkner
ascult\ [i ei de ritmul interior al muzicii intens pulsative.
Acea muzic\ red\ incon[tient dimensiunea agita]iei
lumii n\scute din tragedie. „P\trunderea jazz-ului la
sate” poate constitui un episod neexplorat din
epopeea moderniz\rii impetuoase a lumii dup\ drama
colosal\ a pierderii identit\]ii. Vitalitatea clocotitoare
a oamenilor e dublat\ de „obscenitatea ritmic\ tulbur\toare
a saxofoanelor”, descriere în care palpit\ aceea[i viziune
îndr\znea]\ [i în limbaj [i în con]inut care-l f\cuse pe
autor s\ exclame: „Sexul [i moartea; u[a din fa]\ [i
u[a din spate. Cât de indisolubil legate sunt în noi!”     

Una din lecturile romanului care a f\cut carier\ este
datorat\ lui Cleanth Brooks. Potrivit veteranului studiilor
faulkneriene, Soldier’s Pay se plaseaz\ pe versantul
romantismului care ar fi dominat mari por]iuni din opera
de început a scriitorului. Argumentele sale sunt mai
degrab\ circumstan]iale. Romanul a fost scris cam în
aceea[i perioad\ cu povestirea Nympholepsy, scurta
epopee cavalereasc\ Mayday (a nu se confunda cu
varianta de lucru a lui Soldier’s Pay!) [i Helen: A
Courtship, cele cincisprezece sonete compuse pentru
Helen Baird. Aceste scrieri, ca [i poezia de pân\ atunci
a lui Faulkner erau, înr-adev\r, pline de nimfe [i fauni
(în 1924 Faulkner publicase The Marble Faun, volum
care-l plasa între poe]ii promi]\tori ai regiunii.) E cât
se poate de adev\rat c\ [i Soldier’s Pay privilegiaz\
referin]ele la astfel de personaje mitologice. Numai
c\ func]ia lor e ironic\ [i parodic\, în ton cu poetica
modernist\. Departe de a încerca s\ recreeze un univers
bucolic, Faulkner demonstreaz\ c\ mitul func]ioneaz\
[i în condi]iile „nerealit\]ii” spirituale în care s-a scufundat
omenirea dup\ Primul R\zboi Mondial. 

________
McClure, John, 1926, „Literature and Less”, New

Orleans Times-Picayune, April 11, în Inge, 1995.
Inge, Thomas M., 1995, William Faulkner. The

Contemporary Reviews, Cambridge: Cambridge University
Press.
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Primul Faulkner (IV)

Tr\darea criticii?
(urmare din pag. 3)

{i ̀ nc\ mai limpede: „Opera mea nu-i mai spune nimic,
tocmai lui, celui care, cu doar câ]iva ani înainte, p\rea
uimit [i fermecat de unele performan]e ale romanelor
mele“.

Lui Lucian Raicu, despre care scrie cu cea mai mare
c\ldur\, îi repro[eaz\ excesiva pruden]\, reticen]a
fa]\ de Breban în perioada în care acesta c\zuse în
dizgra]ia regimului comunist („nu m-a mai comentat
public, în scris, [i nici m\car nu m-a mai citat în articolele
sale“), autoclaustrarea din anii exilului parizian. Eugen
Simion,“spirit conservator în cel mai bun, mai nobil
sens al cuvântului“, care de mult timp nu i-a mai f\cut
lui Nicolae Breban „onoarea unui text exegetic“, cultiv\
„o admira]ie rigid\“ fa]\ de Marin Preda, neaducându-
[i la zi c\r]ile consacrate scriitorilor români de azi.
Mircea Martin a p\r\sit de mult critica de întâmpinare,
retr\gându-se în „cercetarea domeniului estetic“ [i în
activit\]i de editor. Eu sunt certat (nu e prima oar\ ,
dar pe bun\ dreptate !) pentru c\ nu am dat o „voluminoas\
sintez\“, eventual o monografie a romanului postbelic,
iar Gheorghe Grigurcu, în treac\t, pentru c\ se consum\

în nesfâr[ite atacuri la adresa lui Marin Preda [i Nichita
St\nescu, în loc s\ redacteze  „ample monografii“
închinate literaturii actuale. Al. C\linescu, Cornel
Ungureanu, Petru Poant\ [i al]i critici pe care N. Breban
îi pre]uie[te au la fel vina de a se fi dep\rtat de „literatura
vie“. O excep]ie : „fina, frumoasa [i energica Irina Petra[“
care a publicat recent „o impresionant\ Panoram\ a
literaturii române contemporane“.

Bilan]ul criticii e negativ, dup\ cum se vede. Critica
a tr\dat.

Ce-i de f\cut ? E nevoie de un „nou  pa[optism
cultural“, conchide Nicolae Breban, de o reaprindere
a entuziasmului pentru literatur\, pentru cultur\, de
un apel heliadesc pe care în final îl [i roste[te : „ - Veni]i
înapoi, spirite alese, în ograda atâtor splendide [i reu[ite
lupte, vise ale tinere]ii noastre...“

Marele romancier li se adreseaz\ patetic m\re]elor
umbre dar odat\ ce au tr\dat ce se mai poate face ? Exist\
îns\ [i azi critici, îl rog pe Breban s\ m\ cread\. 
Ei nu au tr\dat, c\ci ar fi fost prea devreme. Toate la
timpul lor.

Gabriel DIMISIANU
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ie c\ preia de la al]ii, fie c\ anticipeaz\ pe

al]ii, cartea nu pare a aminti de sine îns\[i, e

venit\ ori prea devreme, ori prea târziu, e în

contratimp cu memoria literar\.

Destinatar: Domnul Profesor Paul Cornea
Domnule Profesor,

E CURÂND a]i fost pomenit într-una din
[edin]ele de num\r de la România literar\
[i, spre mirarea noastr\, a celor prezen]i,
am constatat c\ toate genera]iile din redac]ie
v\ avuseser\ profesor (genera]ia dlui
Dimisianu, apoi a Adrianei Bittel [i a lui
Alex {tef\nescu, apoi genera]ia mea) [i
c\ to]i am studiat cu dumneavoastr\ literatura

pa[optist\. Dar chiar [i studen]ii mei de acum v\ au
profesor pentru c\, dup\ câte am aflat, preda]i la un
masterat. Îmi amintesc cu mare pl\cere de cursurile
cu dumneavoastr\ [i v\ spun [i de ce. Pa[opti[tii, [ti]i
bine, au avut noroc cu istoria, dovad\ cât de multe str\zi,
pie]e [i statui au [i au avut, în toate timpurile. Patriotismul
lor autentic [i salvator pentru ]ar\ în momentul acela,
na]ionalismul lor cerut de Europa, a fost în comunism
folosit [i r\st\lm\cit, golit de atributele lui specifice.
Cum proceda sistematic cu toate cele, puterea comunist\
scotea lucrurile din context [i le punea în lumina care
îi convenea, transformându-l [i pe Eminescu, de
pild\, într-un autor de lozinci. Or, de[i era la mod\
discursul patriotard, iar literatura pa[optist\ ar fi permis
un curs în ton cu..., de[i pa[opti[tii erau „vechi”, iar
pr\fuirea lor p\rea inevitabil\, dumneavoastr\ „a]i
scuturat colbul”, i-a]i pus într-o lumin\ potrivit\ [i-ntr-o
arm\tur\ teoretic\ occidental\ f\r\ cusur [i la zi. Un
curs ca acela pe care l-a]i f\cut la noi ar ]ine [i ast\zi,
iar lucrurile pe care le-am înv\]at la orele cu dumneavoastr\,
iar apoi din c\r]ile dumneavoastr\ îmi folosesc în
continuare, cele despre receptare, în primul rând. {i,
mai presus de orice, ne-a]i îndemnat s\ redescoperim
literatura pe cont propriu.

Din toate aceste motive, pentru întrebarea de s\pt\mâna
aceasta, pe care o pun întotdeauna unui destinatar explicit,
dar [i cititorilor nenumi]i, v-am ales interlocutor pe
dumneavoastr\. Care sunt criteriile dup\ care stabilim
autorii de raftul doi, ca s\ nu spun de mâna a doua ?
Asta într-o ierarhie în care avem autori de raftul întâi,
apoi minori (care nu se confund\ cu cei de raftul doi,
sunt îns\ autori care au un bemol la cheie) [i, la urm\
acei autori care par a scrie doar din gre[eal\. Desigur,
nimeni nu poate pune pe hârtie exact ceea ce-[i propune,
la mai toat\ lumea desenul interior e mult mai frumos
decât cel la care avem acces, dar autorii de raftul doi
seam\n\ cu cei care aud în mintea lor foarte bine o
arie sau un cântec, dar când deschid gura ies ni[te r\cnete
sau mieun\turi care alung\ publicul. {i totu[i ei cânt\
adesea, pentru propria satisfac]ie. Ce loc are prolificul
Grandea? Dar Baronzi? {i câ]i al]ii...

M
I-AVENIT în minte aceast\ întrebare citindu-
l (destul de greu) pe  Alexandru Dep\r\]eanu
în splendida colec]ie Restitutio a Editurii
Minerva (o colec]ie de raftul întâi, care dovede[te
c\ edi]ia bun\ salveaz\ adeseori o carte

condamnat\ la uitare). Probabil c\ nimeni nu i-ar fi
re]inut numele bietului Dep\r\]eanu (1834-1865), dac\
Topîrceanu nu l-ar fi parodiat memorabil în Vara la ]ar\.
De altfel o parte din scrierile lui aflate la mo[ia din
Depara]i a fost ars\ la r\scoala din 1907. S\ remarc
totu[i talentul lui Alexandru Dep\r\]eanu, care promitea,
dar nu se copsese înc\. Din p\cate, o moarte timpurie
(n-am reu[it s\-i aflu cauza nici din Dic]ionarul General...,
nici din Istoria literaturii române de la origini pân\ la
1900 [i nici din Prefa]a lui Dumitru B\l\e] la volumul
amintit), la nici 31 de ani, face ca laten]ele acestea s\
r\mân\ de mâna a doua.

Locuin]a mea de var\
E la ]ar\:

Acolo eu voi s\ mor
Ca un fluture pe floare,

Beat de soare,
De parfum [i de amor.

Acolo e fericirea 
[i iubirea

Timpului patriarhal;
Via]a ce aici s-ascunde

Curge-n unde,
Curge-n unde de cristal!

Ale soarelui copile
Dalbe zile

De cuptor [i cire[ar,
Ca pe ni[te surioare

pe fecioare
Din colibi le cheam-afar’.

{i ca roiul de albine,
Pe coline,

Pe vâlcele, pe câmpii,
Toat\ ziua mi se-ncurc\

{i murmur\

Copili]e [i copii!

Urmeaz\ o mul]ime de strofe pastorale [i diminutivale
în stare s\ stârneasc\ ironia unui condei parodic, dar
apoi, pe nea[teptate, în acela[i poem nesfâr[it, strofe
satirice destul de vehemente pe teme sociale. Versifica]ia
e foarte bun\ [i imaginile, pentru un preeminescian,
î[i au meritele lor. Scris în perioada volumului Doruri
[i amoruri (1861), poemul a fost recuperat mult dup\
moartea poetului, de c\tre B.P. Hasdeu. La 60 de ani de
la scriere, Topîrceanu îl repune în circula]ie prin ingenioasele
schimb\ri „pe ici pe colo, prin p\r]ile esen]iale”. 

Locuin]a mea de vér\
e la ]ér\...

Acolo era s\ mor
De urât [i de-ntristare,

Beat de soare
{i pârlit îngrozitor!

Acolo, când n-are treab\,
Orice bab\

Este medic comunal.
Via]a ce aici palpit\

e lipsit\
De confort occidental.

Pentru ca lucrurile s\ ia un aer [i mai comic, Topîrceanu
folose[te ortografia veche, în care diftongii apar scri[i
prin vocal\ cu accent. 

P
OATE c\ nu l-a[ fi ales ca exemplu pe Dep\r\]eanu,
dac\ n-a[ fi descoperit c\ el are, pe lâng\ aceast\
poezie Vara la ]ar\ (nu Via]a la ]ar\, cum
gre[it apare în dic]ionare) [i un poem, Ciocoii
vechi [i ciocoii noi, apoi o pies\ scris\ în

1853 [i publicat\ postum, o comedie în IV acte [i un
tablou despre care se presupune c\ e o localizare,
adic\ o traducere adaptat\, cu multe por]iuni reu[ite,
[i c\ personajul principal se nume[te Gulic\, ca eroul
lui Arghezi din Cimitirul Buna-Vestire. De altfel, piesa
aminte[te ca ton, structur\ [i vocabular de Chiri]a în
Ia[i a lui Alecsandri, care-l preced\ cu 3 ani. Aceste
lucruri m-au condus la o definire (de uz propriu, f\r\
alte preten]ii) a no]iunii de „carte de raftul doi”:
cartea care nu exist\ în sine, ci numai prin al]ii. Fie c\
preia de la al]ii, fie c\ anticipeaz\ pe al]ii, cartea nu pare
a aminti de sine îns\[i, e venit\ ori prea devreme, ori
prea târziu, e în contratimp cu memoria literar\. Nimeni
nu leag\ titlul Ciocoii vechi [i (ciocoii) noi de Alexandru
Dep\r\]eanu, de[i ar fi avut întâietate, nimeni nu
leag\ Vara la ]ar\ de Dep\r\]eanu, ci numai de Topîrceanu,
nimeni nu-l leag\ pe Gulic\-Guli]\ de Dep\r\]eanu,
ci, ori de Alecsandri, care e înainte, ori de Arghezi, care
e dup\. {i totu[i la Dep\r\]eanu ap\rea chiar în titlu:
Don Gulic\ sau Pantofii miraculo[i ! S\ ]in\ asta de
receptare, de „orizontul de a[teptare” care asigur\ succesul
sau c\derea? R\spunsul meu este nu. }ine de acea chimie
interioar\, de acea adecvare a leg\turilor interne care
convinge sau, în cazul de fa]\, nu convinge. Fiindc\
toate intui]iile poetice sau dramatice ale lui Dep\r\]eanu
sunt sabotate de elemente eteroclite, de o a[ezare
neinspirat\. Nu originalitatea conteaz\ aici, ci expresivitatea
întregului. Iar pentru aceasta nu s-a g\sit înc\ un cântar
perfect [i care s\ poat\ fi folosit în avans. 

Este Dep\r\]eanu un epigon? R\spunsul e, din nou,
nu. Dimpotriv\, el este primul care cristalizeaz\
literar anumite tendin]e care exist\ în aerul timpului, cu
acea prospe]ime pe care o asigur\ uneori tinere]ea.
Dar asta nu ajunge. Nu are nici o importan]\ cine e
primul, ci numai cine se face auzit. Iar ca s\ te faci auzit
î]i trebuie un instrument literar cu toate strunele acordate.
În fine, Dep\r\]eanu nu e nici m\car un minor, ca
Topîrceanu, de pild\, cu talent [i virtuozitate certe,
conving\toare, dar cu mize mai degrab\ mici. (În parantez\
fie spus, literatura român\ ar câ[tiga, cred eu, dac\
„minorii” ar fi mai mul]i. Nu, la noi toat\ lumea are ]inte
majore, dar de atâtea ori ratate.)

Domnule Profesor, sperând ca rândurile mele s\
nu v\ fi plictisit prea tare, v\ urez cu anticipa]ie de câteva
zile La mul]i ani!

Ce punem 
în raftul doi?

DD
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greu de crezut c\ un istoric,

comparîndu-[i propriul volum cu un

roman poli]ist, nu-[i d\ seama c\ în

felul acesta îi r\pe[te credibilitatea. 

ST|ZI nu mai este o impolite]e s\ spui
c\ fiecare vede trecutul de la treapta
de în]elegere la care a ajuns [i c\ despre
aceea[i perioad\ istoric\ se pot formula
mai multe scenarii. În schimb, aduce
a necuviin]\ s\ afirmi c\ singurul criteriu
de a desp\r]i interpret\rile st\ în gradul
lor de plauzibilitate, dar în nici un
caz în adev\rul lor. Cu alte cuvinte, cît
de verosimil este un scenariu are întîietate

fa]\ de cît de veridic e el. C\ci „verosimilul“ se apropie
de adev\r f\r\ a-l substitui, în vreme ce „veridicul“
uzurpeaz\ adev\rul, înlocuindu-l. Verosimilul nu se
împac\ cu distinc]ia între istorii adev\rate [i istorii false,
ci doar cu aceea dintre istorii posibile [i mai pu]in
posibile, în timp ce veridicul instaureaz\ varianta singular\
de întoarcere în trecut. Potrivit unghiului veridic de
în]elegere a istoriei, se poate formula o unic\ interpretare,
indiscutabil\ [i irefutabil\, cu putere de verdict universal.
Iar acea interpretare va fi chiar adev\rul istoric, adic\
istoria a[a cum a fost ea cu adev\rat.

Din p\cate, adev\rul a[a cum a fost el nu poate fi [tiut.
Cu excep]ia acelei p\r]i din istorie pe care am tr\it-o la
propriu sub forma biografiei, nu vom [ti niciodat\ cum
a fost trecutul. Vom [ti în schimb multele variante de
repovestire a lui, dup\ un procedeu ce seam\n\ cel mai
adesea cu organizarea unui material dup\ reguli care
nu au leg\tur\ cu materialul. Reînvii o epoc\ cu mijloace
care nu provin din epoc\. Adic\ descrii trecutul folosind
criteriile prezentului [i îl modifici uneori pîn\ la m\sluire. 

O tem\ ce poate fi lesne supus\ deform\rilor ridicole
este fenomenul druid, iar Jean-Louis Brunaux, istoric
care a coordonat cîteva [antiere arheologice în Fran]a
(siturile de la Gournay-sur-Aronde, Saint-Maur, Chaussée-
Tirancourt [i Montmartin), cercet\tor axat cu prec\dere
pe civiliza]ia galilor [i cel]ilor, s-a decis s\ pun\ ordine
în stuf\ri[ul temei. Urmarea este scrierea unei c\r]i
erudite în care lumea druizilor este scrutat\ cu acribie
de filatelist împ\timit. Ceea ce îl irit\ cu prec\dere pe
autor e tocmai m\sluirea imaginii druizilor din ra]iuni
de hiperbolizare comercial\. Potrivit autorului,
druizii sînt victimele imagina]iei avide de aventuri cu
pitoresc arhaic. În seama lor fantezia contemporan\ a
pus cele mai n\stru[nice g\selni]e extravagante,
încununîndu-i cu atribute de un macabru mustos [i
sordid: preo]i sîngero[i folosind drept l\ca[uri ritualice
menhirele de la Stonehenge sau Avebury, sacerdo]i
oficiind atroce sacrificii de vie]i omene[ti, magicieni
folosind vîscul ca plant\ cu virtu]i terapeutice, auguri
ghicind viitorul în virtutea unor tehnici de divina]ie a
c\ror re]ete n-o [tiau decît ei, asce]i prvilegia]i care
conduceau din umbr\ comunit\]ile cel]ilor din
Nordul Europei, în]elep]i îmbr\c\]i în ve[minte albe
împodobite cu filactere de aur, gînditori care î[i transmiteau
doctrina exclusiv oral (scrisul fiind interzis în casta lor),
într-un cuvînt ni[te zgrip]uroi misterio[i manipulînd
tainele [i vr\jind min]ile plebei, dar ni[te zgrip]uroi
de pe urma c\rora nu a r\mas nici un text scris, ci
doar relat\ri pe care nu le putem verifica. „Paradoxul
pe care-l prezint\ druizii nu este dintre cele mai
lipsite de importan]\: scrierile cele mai numeroase care
le-au fost consacrate de-a lungul istoriei dateaz\
dintr-o perioad\ cînd ei disp\ruser\ deja.“ (p. 391)

De aceea, pentru a vorbi în cuno[tin]\ de cauz\
despre druizi, terenul trebuie cur\]at de buruienile
mistific\rilor succesive. Din acest motiv, autorul cerceteaz\
toate documentele credibile care con]in relat\ri
despre druizi. De la Clement din Alexandria la Diogene
Laertios, de la Chiril al Alexandriei la De bello Gallico
al lui Caesar, de la Strabon [i Plinius cel B\trîn la diversele
interpret\ri ale etimologiei cuvîntului druid (drus =
gorun în greaca veche), Brunaux s\vîr[e[te o cercetare
de meticuloas\ analiz\ istoric\. Mai mult, Brunaux,
declarîndu-se un adversar al falsific\rilor imaginare, se
ridic\ împotriva miturilor [i legendelor istorice. „Inevitabilul
mit asociat persoanei lor trebuie s\ ne aminteasc\ faptul
c\ noi în[ine, cu toat\ grija pentru obiectivitate de
care credem c\ putem da dovad\ acum, la începutul
mileniului III, suntem în pericol de a fi supu[i seduc]iei
pe care ei continu\ s\ o exercite.“ (p. 25) 

A[adar, Brunaux nu vrea seduc]ie, ci obiectivitate.
Vrea adev\rul, nu reverbera]ii mincinoase iscate de
imagina]ia colectiv\. Vrea autenticul, nu entuziasmele
vaporoase pornite dintr-o fantezie neînfrînat\. Pe scurt,

vrea s\ spulbere mitul druizilor, punînd în locul lui
adev\rul. Urmarea este c\ le fur\ aura [i le arat\ scheletul,
cu un efect deplorabil asupra cititorului. C\ci, vrînd
s\ clarifice problema, o sterilizeaz\, reducîndu-i pe druzi
la statutul de simpli filozofi ezoterici c\rora romanii
le-a poten]at calit\]ile pîn\ la a-i face de nerecunoscut.
În consecin]\, la finalul c\r]ii afl\m c\ toate tr\s\turile
exotice pe care druizii le au în ochii no[tri sunt
simple bazaconii f\r\ acoperire în realitate, de aceea
ele trebuie eliminate spre a risipi cea]a fascinatorie ce
le înv\luie numele. Numai c\ rezultatul acestei clarific\ri
e dezolant: dup\ risipirea negurilor d\t\toate de mister,
în locul vr\jitorilor care ne-au înfiorat imagina]ia r\mîn
ni[te ar\t\ri inofensive care dezam\gesc prin platitudinea
vie]ii pe care au dus-o. Nu [tiu dac\ acesta e efectul
oric\rui demers de demistificare a trecutului, dar în
cazul volumului lui Jean-Louis Brunaux, impresia e de
sub]iere a temei pîn\ la banalizare.

Brunaux se comport\ ca un anatomopatolog care
diseac\ trupul spre a-i afla secretul, pentru ca în final
s\ se pomeneasc\ cu o gr\mad\ de zgîrciuri [i oase ce
nu mai p\streaz\ nimic din nimbul vie]ii. O netezime
seac\ de hoit despicat, care nu mai fascineaz\ pe nimeni.
De aceea, citind volumul Druizii. Filosofi printre barbari,
î]i spui c\ dac\ druizii chiar au fost ceea ce ne spune
arheologul francez c\ au fost ([i nu e nici un motiv s\
nu-l credem pe cuvînt), atunci în scurt timp nu vom mai
vorbi despre ei. Ce rost are s\ ba]i moned\ pe ni[te
personaje anoste cu o istorie fad\? Brunaux este un
exemplu nimerit de intelectual care omoar\ un mister
clarificîndu-l pîn\ la aplatizare. Dup\ ce i-ai citit cartea
sim]i c\ subiectul druizilor a luat sfîr[it. Explicîndu-i,
Brunaux le face un mare deserviciu, uitînd c\, dac\ a
avut un motiv s\ scrie cartea, el a constat în interesul
pe care druizii îl stîrnesc tocmai prin misterul pe care
îl eman\. În schimb, dezbr\c\]i de ritualuri [i desf\cu]i
din taine, cur\]a]i de picanterii lugubre [i absolvi]i de
b\nuieli criminale, dimensiunea lor cap\t\ o micime

anodin\. Dar cum orice generalizare este periculoas\
printr-o ilicit\ deschidere a valabilit\]ii unor constat\ri
punctuale, nu po]i afirma c\ explicarea ra]ional\ a oric\rei
teme istorice în numele adev\rului duce inevitabil la
omorîrea ei, dar cel pu]in aici, în volumul Druizii. Filosofi
printre barbari, autorul chiar asta face. Împ\ratul
druid nu numai c\ e gol, dar nici m\car nu e împ\rat.

Cine distruge microbii d\t\tori de boal\ distruge
cauza bolii, dar totodat\ înl\tur\ patologia misterelor
sordide, d\t\toare de fiori, care eman\ din arcanele
ei. Acesta e cazul druizilor: Brunaux, dedicat adev\rului,
devine inflexibil, respinge verosimilul [i îmbr\]i[eaz\
veridicul, reducînd istoria la schema unei unice variante
valabile. O variant\ deprimant de mediocr\, potrivit
c\reia druizii au fost ni[te filosofi care nu au scris nimic
[i care au disp\rut din istorie înainte ca romanii s\
cucereasc\ Galia. Acesta e adev\rul gol-golu] despre
druizi. Restul e fantasmagorie frivol\ n\scut\ din
delir de imagina]ie roman\, sporit\ apoi de elucubra]iile
ulterioare ale f\c\torilor de scenarii de film. Situa]ia,
s\ recunoa[tem, e aporetic\: pe de o parte, fantasmagoria
e rea, fiindc\ face din druizi ni[te c\pc\uni inteligen]i
manevrînd tainele universului, pe de alt\ parte fantasmagoria
e bun\, fiindc\ d\ sarea [i piperul fascina]iei exercitate
de druizi asupra posterit\]ii. 

Straniu e c\ în preambul autorul simte nevoia s\
precizeze c\ volumul nu este nici tratat de istorie [i nici
lucrare de vulgarizare, ci mai curînd o investiga]ie care
împrumut\ deseori alura unei... anchete poli]iste. Pe
moment, cititorul nu intuie[te dac\ arheologul o
spune în glum\ sau cu o min\ serioas\, dar apoi, str\b\tînd
cartea, g\se[te o explica]ie pentru aceast\ surprinz\toare
analogie. C\ci e greu de crezut c\ un istoric, comparîndu-
[i propriul volum cu un roman poli]ist, nu-[i d\
seama c\ în felul acesta îi r\pe[te credibilitatea. 

Explica]ia analogiei st\ în alura de crestoma]ie a
volumului. E posibil ca textele care reprezint\ capitolele
c\r]ii s\ fi fost scrise la perioade diferite [i cu scopuri
diferite, iar în momentul cînd Brunaux [i-a pus problema
reunirii lor într-un volum, a constat stufo[enia f\r\ fir
c\l\uzitor a întregului. {i atunci, spre a atenua zigzagurile
unui demers care, pe cît de competent e sub unghiul
informa]iei, (Brunaux este un specialsit de prim rang
în materie de gali, cel]i [i druizi) pe atît de redundant
e pe alocuri (acelea[i episoade revine de mai multe
ori în carte), autorul a a[ezat volumul sub zodia unei
cercet\ri detaliate, desf\[urat\ în mai multe direc]ii, de
unde [i verdictul de anchet\ de tip poli]ist. Dai de un
indiciu, îl urm\re[ti o vreme, îl abandonezi pentru a
urm\ri altul, apoi revii la el [i tot a[a, într-un labirint
masiv [i prolix, [i totu[i impun\tor ca informa]ie
documentar\. Oricum, o carte erudit\ în care, se vede
bine, competen]a într-un domeniu e incompatibil\ cu
vraja exercitat\ între hotarele lui. 
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Mihai {ora la TNB!

Filosoful Mihai {ora va sus]ine duminic\,
25 octombrie, ora 11, `n Sala Atelier a TNB o
conferin]\ cu tema: Partea d\ruit\ a jocului:
Brâncu[i v\zut de Fondane. Evenimentul va
avea loc ̀ n cadrul Conferin]elor Teatrului Na]ional
Bucure[ti.



RIMUL personaj pe care prozatorul Cristian
Teodorescu l-a pus în paginile unei
c\r]i a fost bunicul s\u, {tefan. Lucrul se-
ntâmpla în povestirea Casa, inclus\
(împreun\ cu cealalt\ bucat\ de tinere]e,
Tapetul) în volumul colectiv Desant 83.
Pe atunci, între colegii de la Cenaclul
Junimea, cei mai mul]i dintre ei textuali[ti
doctrinari, Teodorescu f\cea not\ discordant\.
Era un realist nu doar prin formul\, dar

[i, iat\ dovada, prin metod\. Pariurile spontane îl
l\sau rece. Prefera, în schimb, investi]ia existen]ial\
cu b\taie lung\. Deloc str\in\, aceasta, de anume ramifica]ii
afective. Pentru el, bunicul a fost de la început ceea ce
au devenit m\tu[ile pentru Radu Cosa[u. Nu un depozitar
de pove[ti, ci o poveste în sine, o mostr\ de via]\
creat\ cumva prin delega]ie. Pe r\spunderea acestuia se
întâmpl\ tot ce trebuie s\ se întâmple mai bun în
scrisul lui Cristian Teodorescu. 

De pild\, excep]ionalul roman Medgidia, ora[ul de
apoi. (Nu m\ hazardez, e chiar excep]ional. Singurul
dubiu pe care l-a[ avea prive[te cel\lalt termen, referitor
la încadrarea în gen. Îl voi elimina îns\ [i pe acesta
imediat.) În definitiv, e vorba despre o istorie de familie
care-[i trage sevele, pe un interval de nici zece ani, dintr-
o istorie a[a zicând de manual. Între ascensiunea legionar\
[i c\derea cortinei comuniste, Medgidia continu\ s\
tr\iasc\ fascinant. Politicul îi d\ târcoale, dar de placat
nu se placheaz\ peste mica localitate dobrogean\. Chiar
dac\ nu o dat\ acesta face victime, o anume solu]ie moral\
difuz\ îi supravie]uie[te laolalt\ cu protagoni[tii. F\nic\
Theodorescu [i so]ia lui, Virginia, maiorul Scipion,
mo[ierul Caludi, osp\tarul Ionic\, doctori]a Lea sau
cafegiul Sarkis duc mai departe, atât cât îi ]in puterile,
legile lumii lor. Care lege ofer\ materia celor mai bine
de o sut\ de capitole ale c\r]ii. Toate personajele par
s\ conspire cu folos. Atunci când în ultima secven]\ (cea
mai întins\) nu mai r\mâne nici un astfel de garant, proza
e[ueaz\ într-o rememorare cumin]it\ [i calp\. 

Din fericire, acest refresh inutil nu se produce decât,
cum am spus, singular, în final, adic\ oricum prea târziu
pentru a mai putea afecta substan]ial nara]iunea. O salvare
suplimentar\ vine, e drept, [i din compozi]ie: rareori
capitolele dep\[esc dou\ pagini (iar atunci când o fac,
oricum nu cu mult). Fluxul epic al lui Cristian Teodorescu
e sacadat [i precis. Dintr-un proiect de istorie ilustrat\
a comunei Slobozia nu mai r\mâne nimic. Cei trei artizani
ai lui, în frunte cu Theodorescu, se risipesc care-ncotro
(Istoria abandonat\). Nu-i totul pierdut. În curând eroul
se va c\s\tori în doi timpi cu indecisa nubil\ Virginia,
pe care o smulge dintre rubedenii (Adio, Ada Kaleh).
Cei doi cump\r\ cu noroc restaurantul g\rii din Medgidia.
În ziua inaugur\rii, la Bucure[ti blocul Carlton se
pr\bu[e[te, dup\ cum în ora[ul de apoi cad cu zgomot
rafturile cu b\uturi (Semn de bel[ug). Fostul proprietar
al localului, Stelian, vorbe[te p\truns la înmormântarea
unei notabilit\]i în al c\rei accident fatal a fost, se
pare, implicat (Raul binef\c\torul). F\nic\ încheie o
conven]ie de nimeni [tiut\ cu o v\duv\ planturoas\ cu
care, la r\stimpuri, renegociaz\ termenii litigio[i. Sugestia
e transparent\, dar r\mâne sugestie (Clauzele contractului).

Chiar [i a[a, schi]ate grosolan în câteva propozi]ii,
primele cinci piese ale Medgidiei reu[esc s\ transmit\
destul din atmosfera trepidant\ a unui roman în toat\
puterea cuvântului. E clar c\ prilejuri de conflict se
vor ivi, fie [i numai din abunden]a personajelor într-un
spa]iu atât de restrâns. Ca s\ nu mai pun la socoteal\
tehnica bine orchestrat\ a contrapunctului. O sum\ de
presupozi]ii sunt deja, dup\ aceste episoade, lansate în
eter. Confirmarea multora din ele nu se va l\sa a[teptat\.
Meridional\, proza lui Cristian Teodorescu nu-i în nici
un caz st\tut\. A[ spune chiar c\ sudul la care aspir\
Medgidia e mult mai jos pe glob decât pragul simbolic
al Balcanilor. Ca la Borges, apar din loc în loc fragmente
dintr-un soi de istorie a infamiei. Uciderea profesorului
Caraeni, fost combatant gardist revenit la sentimente
mai pa[nice, constituie o asemenea pagin\. Camarazii
lucreaz\ cu sul sub]ire. Prea sub]ire, totu[i: 

„Cârciumarul i-a transmis c\ era prea prins de

conducerea ora[ului împreun\ cu tinerii patrio]i
pentru a da curs invita]iei lui. Acest refuz i-a amintit
lui Caraeni de prerogativele sale în partid. {i-a trimis
doi armâni de încredere s\ i-l aduc\ acas\ pe Stelian cum
or [ti. Voia s\-i aplice pedeapsa biciuirii, cât era cârciumarul
de b\trân. Profesorul a[tepta acas\: poate c\ biciuirea
era cam mult pentru un om b\trân, i-a spus omului s\u
de încredere. Spre sear\ a auzit ]ipete dinspre pr\v\lia
lui Isidor b\canul. Caraeni a ie[it negru de furie din cas\:
«Tu-l în noroc pe m\-sa de Stelian, pân\ aici i-a fost!»
Astea au fost ultimele cuvinte ale eroului supravie]uitor
din Spania. Trei lovituri de cu]it i-au intrat în piept [i tot
cu un cu]it cineva i-a crestat steaua lui David pe
frunte. «R\zbunarea sioni[tilor» a strigat Stelian, care
venise în vizit\ la camaradul Caraeni. Ap\rut ceva
mai târziu, judec\torul i-a spus lui Stelian, dup\ ce l-a
examinat pe profesor, c\ din câte [tia, sioni[tii nu credeau
în steaua cu cinci col]uri, câte avea cea scrijelit\ pe fruntea
lui Caraeni.” (pag. 27)

Aici se termin\ capitolul Steaua din frunte. Nici n-ar
fi avut de ce s\ continue explicativ. De altfel, explica]ia
va fi (atunci când va fi) una strict ac]ionist\: în timpul
rebeliunii, Stelian [i acoli]ii lui vor fi buscula]i de
regimentul aflat în subordinea maiorului Scipion. Interesul
e dat de tehnica senza]ionalului estetic. Acela[i ofi]er se

va îngriji apoi ca întregul grup s\ fie trimis în capital\
într-un tren de persoane, iar nu, a[a cum i se comandase
de sus, într-unul de marf\. Ordinul îi va fi respectat îns\
doar pân\ la prima halt\, unde, cu cinism cazon, se va
opera transferul.  

Un alt personaj, ratatul martir Paulic\, e pivotul unei
tragedii ale c\rei consecin]e îi dep\[esc cu mult a[tept\rile.
Condamnat la moarte pentru propagand\ comunist\,
el î[i accept\ cu superbie sanc]iunea, sfidând [i
Curtea, [i probele avoca]ilor s\i. În momentul pronun]\rii
verdictului, mama avântatului student cu fumuri revolu]ionare
face infarct într-una din b\ncile tribunalului. Dup\ dou\
s\pt\mâni de tergivers\ri, în zi de Pa[te, pedeapsa îi
va fi comutat\. Nici m\car închisoarea n-o va face pe
via]\, a[a cum proclamase noua sentin]\. Eliberat, va
încerca s\ agite spiritele în or\[elul altminteri lini[tit.
Abia dup\ plecarea lui, trezi]i la via]\, cei câ]iva simpatizan]i
abulici vor pune la cale dezastrul. Cu o cruzime, [i de
data aceasta, dincolo de b\nuielile naivului Paulic\.

Intui]ia dramei m\runte, pe care Cristian Teodorescu
o posed\ din plin, e totdeauna temperat\ de un efect care
converte[te am\r\ciunea în bun gust. Omul providen]ial
al cârciumii lui {tefan Theodorescu, Ion, s\rb\tore[te
ie[irea din burl\cie printr-o nebunie care-l va costa via]a.
Ca s\ tran[eze definitiv un conflict, acesta m\nânc\ unul
dup\ altul 50 de ardei iu]i. Ferparul vine îns\ abia câteva
pagini mai târziu, pre] de înc\ o povestire. Deocamdat\,
Fericitul Ionic\ se încheie cu un stop-cadru extatic: 

„Pariase cu un impiegat tân\r care îl lua peste picior
c\ ar mai fi fost în stare, la vârsta lui, s\ se descurce cu
o grecoaic\ tân\r\. Impiegatul p\rea pus pe scandal,
încât, ca s\-i închid\ gura, Ion a acceptat pariul. I-a cerut,
în schimb, ceferistului s\ plece din ora[, dac\ pierde.
Dup\ ce a trecut [i de ultimul ardei, chelnerul l-a invitat
pe impiegat s\ dispar\ din restaurant [i din ora[. Apoi
Ion a început s\ ia comenzile celor care urm\riser\ pariul.
Printre ei erau [i câ]iva ofi]eri ru[i care uitaser\ [i de
foame [i de sete când Ion le tradusese ce urma s\ fac\.
Unul dintre ei îl sf\tuise s\ renun]e. Nu te joci cu 50
de ardei iu]i! Dar la cât era de fericit, Ionic\ ar fi pariat
[i pe o sut\ de asemenea ardei, numai s\-i fie adu[i la
mas\. Dup\ vreo jum\tate de or\, Ionic\ a început s\
sughi]e. Apoi, în timp ce ducea o caraf\ de vin la masa
celor de unde impiegatul plecase, a alunecat pe du[umea
[i în timp ce d\dea s\ se ridice s-a înmuiat, fâlfâind
din bra]e, pân\ când s-a înmuiat de tot, cu ochii deschi[i
[i cu un zâmbet de fericire pe care nu i-l mai v\zuse
nimeni pân\ atunci.” (pag. 208) Între atâtea portrete,
nici un peisaj! Nimic pitoresc, nimic melancolic. Ar fi
fost oricum de prisos. Ca [i eventualele rafin\ri stilistice
ale unor fraze a c\ror ambi]ie n-are de-a face cu calofilia. 

Am l\sat în suspensie o întrebare: de ce avem, în
cartea lui Cristian Teodorescu, un roman? În fond, pe
de-o parte, substratul documentar e indiscutabil, iar pe
de alta, capitolele nu sunt, luate în am\nunt, decât
ni[te proze foarte scurte. (Casa, la care m-am referit deja,
era de zece ori mai ampl\ decât oricare dintre ele.) Atunci
? R\spunde, într-un argument preliminar, chiar autorul:
„Dup\ ce am publicat primele povestiri din aceast\ carte
în România lliterar\ am primit telefoane de la urma[ii
unora dintre persoanele care apar aici ca personaje. Unii
au recunoscut o parte dintre pove[tile care circulau în
Medgidia despre p\rin]ii sau bunicii lor [i m-au ajutat
cu întâmpl\ri [i detalii pe care nu le cuno[team. Al]ii
mi-au spus c\ am mai pus [i de la mine, ceea ce,
trebuie s\ recunosc, e adev\rat. De aceea a[ prefera s\
citi]i cele ce urmeaz\ ca [i cum toate personajele [i
întâmpl\rile lor ar fi inventate [i s\ le lua]i drept
simple potriviri de nume [i de situa]ii cu lumea ora[ului
de apoi […] De dragul fiec\rei pove[ti în parte, care
poate fi citit\ separat de celelalte, m-am gândit s\
scriu acest – totu[i – roman, transformând obi[nuitele
capitole în povestiri de sine st\t\toare. A[a c\ pute]i
s\-l citi]i de oriunde.” (pag. 7)

Probabil c\ da. De[i cel mai bine Medgidia, ora[ul
de apoi se cite[te de la un cap\t la altul. De ce s\ ne
crampon\m într-o nuan]\ de dispunere în loc s\ savur\m,
omene[te, o dispozi]ie? Doar de-asta avem roman!  
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De ce avem
roman

Cristian Teodorescu, Medgidia, ora[ul de apoi,
Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 

2009, 280 pag.
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Frumuse]e, cce ddeparte ee[ti ttu

I-a[ scrie omului dar crezi c\ cite[te?
Culcat pe un cu]it în camera mea
parc\ nu sînt pe p\mânt.
Am vorbit poezie din tinere]e
provizii pentru zilele cînd frigul se va n\pusti
peste minte 
uhu, versurile s\reau din coaj\
gheru]e de porumbel pe geamuri moi
frumuse]e, ce departe e[ti tu acum 
n-am bani de tren s\ vin s\ te caut
cîteva principii [i nici un prieten
pe nici o stea nu exist\ iubire
[i asta m\ mir\ 
sînt un pian cu ochi
disting aluni]e pe creier.

Un oora[ dde cchibrituri

Laptele dimine]ii scald\ picioarele tale
r\t\ce[ti pe sticla ora[ului
st\pîna zilelor te nume[ti acolo în vis
seara un ora[ de chibrituri se aprinde sub pern\
drumului t\u sub picioare d\-i puteri s\ te duc\
s\ te întoarc\-napoi 
cîndva stelele aveau sexul complet al cerului
foc ce arde f\r\ odihn\
degetele-]i sculpteaz\ tot ce-a visat fruntea
am v\zut o mare unde ochii t\i înotau
trupul scufundat era un continent mic
pe mal pe[tii aveau gânduri de om 
în undi]e mici.

Sîmburi dde ccire[e nnegre

Timp ros de e[ecuri tu vezi via]a ta 
în trecut
f\r\ tine e[ti tu spaima toarn\ zile grele în tine
oriunde ai fugi altceva te g\se[te
unde-]i sînt visele [i eu a[ vrea acum s\ [tiu
scrii pe-ntuneric [i descoperi un om f\r\ mîini
în spatele pleoapelor sim]i atît de clar e[ecul iubirii
lumea ta e o floare mu[cat\ de un cal
cu tot cu mîna ei blînd\
adoarme în sete
paharul din care bei la trezire 
e un inel pe degetul t\u
cînd vrei s\ ui]i î]i pictezi fa]a cu v\luri violete
noaptea s-a strîns în bra]e cu guri de sticle sparte
fiecare vis e-o sit\ de praf 
spaimele tale intr\ în mine prin poarta deschis\
sîmburi de cire[e negre 
mai multe vie]i vom uita s\ avem în sfîr[it una.

}ip\t dde mmac

Dar vipera urîtului cînd mu[c\ de sîn
tu vii la mine cu gînd de pierzanie cu mers ame]it
îmi ceri s\-]i sug tot ce este otrav\ a min]ii
foc ce î]i arde p\rul ro[u cum al p\pu[ilor nebune
un picior al t\u adoarme pe linia tramvaiului
pentru tine suferitoareo au f\cut îngerii cerului 
vopselurile smintelii
obrazul t\u vrea înc\ o culoare dar eu [tiu c\ tu mori
azi
ca mîine s\ ceri o bucat\ de pîine luminii
anul lucreaz\ în tine dup\ n\tînge planuri 
scut de-o noapte în sîngele inimii sc\ldat
unde piereai în goliciunea gr\dinii
iarba înghite pref\cut\ urmele
ceva se-ndur\ în mine [i cre[te
un ]ip\t de mac
pierdut sînt eu ]ine-m\ tu în menghina trupului
putere ai [i înc\ o s\ mai ai
dar te vor înghi]i cuvintele pe care nu le po]i spune

rîzi
lumea e dup\ gura ta f\cut\
voi sc\pa cu norocul pe urme.

Limba sscaietelui

R\zboiul t\u nu-l cî[tigi niciodat\ de una singur\
scut în dreptul inimii nu faci numai tu
sîngele dintr-o sticl\ oricît de vechi po]i s\-l bei
pentru mine?
Aveam [apte ani cînd te-am v\zut prima oar\
prim\vara striga la mine cu limba scaietelui
mama strîngea praful din valea olte]ului
cercuri sînt iubitele mele din z\voi
rou\ pentru orbul de zi
te-am iubit desp\r]it de timp
am ars barca unde pescuiam lini[tea
atunci ]i-am crestat pielea
o binefacere a vie]ii de azi
te recunosc b\rba]ii din tine
mai s\n\tos [i mai bolnav ca oricînd
într-un spital cît un cimitir de cuvinte
zi de zi îngrop cîte unul
lumina lor str\luce[te sub p\mîntul unde
r\sari prim\vara în pivini]a casei.

Pîine [[i vvin

Pîine [i vin cît îi trebuie bietului suflet
te po]i mul]umi dar ajunge atît?
Bun, [i o bucat\ de brînz\ în buc\t\ria cu p\mînt 
sub picioare
miere cît s\ ]in\ buzele aproape de degete.
{i dac\ e întuneric va fi o femeie pe-aproape
cu mîinile uitate-ntr-o carte
de sub prag vocea ta se aude
din fruct carnea ]i se-arunc\ în mine
f\r\ stele a[ fi dac-ai lipsi din paginile mele umile.
Plou\ sau visez c\ plou\ 
degetele de la picioare num\r\ stropii de ap\

ai unei zei]e
ea ne aduce vinul [i pîinea 
cît îi trebuie bietului suflet.
Bem [i ne vedem în ochii ei blînzi.
Rîde [i ne ]ine în via]\.
St\m la mas\ cu picioarele-ngropate de mult 
în p\mînt.

Fericirea

{i pe rânduneaua nins\ cine o iube[te
abandonat\ în roua sîrmelor a c\pe]elelor de sfoar\
în care se încurca via]a ei
cu miezul de p\mînt [i toate pietricelele str\lucitoare
cu spuma zorilor unde plutesc cei grei
[i nu pier
cine a v\zut-o vreodat\ c\zînd?
Moartea e atenuat\ în st\ruin]a ei fals\
cei gravi ca tine nu se sting curînd
ci mai tîrziu cînd pa[ii se despart în praf
iar mîna smulge vina [i-o arunc\
în cerul stîncilor.
Nici un sunet nu vine înapoi spre mica ta inim\
tremur\toare
în cel mai curat loc unde ardea un cuvin]el
cenu[a f\cea din dorin]a noastr\ un prag atît de înalt
c\ l-am s\rit bucuro[i 
[i pierdu]i am fost.
Cine rabd\ atît [i cine trece marea cu pieptul pustiit?
Cîntecul nostru nu-l va mai cînta nimeni
moarta mea cu fa]a nins\
în patul unde str\luce[te acum gerul
[i fericirea î]i atinge ochii blînzi.

{tiin]\ rridicol\

Nu se poate s\ nu taci iubind oricît de u[oare
ar fi cuvintele
mut am s\-]i spun un cîntecel cu stomacul
întors ca al vitei
intimitatea luptei tale o voi cunoa[te
voi amîna u[urin]a de a în]elege
„femeie care te acordezi cu gura poetului / acest
torent
de mîl senin”
perna ta se umfl\ în noapte [i rug\ciunea stins\ a
inimii
nu-l poate opri
nici virtutea ce are darul prostesc de a înl\tura via]a
tu culegi un fruct din pomul pe care-l studiam pe-
atunci
cu [tiin]a ridicol\ a unui tîmplar
iar cînd am v\zut în sfîr[it pieli]a lui
tu rîzi deja cu sîmburii-n gur\
anotimpuri nu timpuri ne ]in aproape
dar un geam sub]ire fluier\ printre noi
chipul t\u lumineaz\ prin el
mîna mea nu.
Într-o zi voi sim]i în degete greutatea
din]ilor t\i care-au rîs.

Mîna ppe rram\

Haide-haide, eu vin din r\zboi acolo unde tu nu [tii
pre]ul împ\c\rii
am de pierdut numai ce am pierdut
partea de suflet în care se culc\ netrebnicii
adu-mi cum mi-ai aduce cafeaua înc\ o zi
de spînzur\toare
ochii mei au v\zut picturi cu mîna îngropat\ în ram\
haide-haide, eu vin de acolo de unde moartea e-o
cîrp\
tîrît\ pe jos
frumuse]ea ta zburd\ într-un cîmp de scaie]i
dou\ mere sînt ochii t\i mu[ca]i 
rostogolite spre mine. 

Nicolae
Coande

Fericirea



R
o

m
ân

ia literar\
n

r.  42 / 23 o
cto

m
b

rie 2009  

9

Întrebarea
mea

fireasc\…
TTee ]]iinn ddee nniimmbb ccaa ddee uunn ffrrîîuu

{{ii ttee îînnttrreebb:: OO,, ÎÎnnggeerree,,

UUnnddee-oo ss\\-mmii ffiiee aa[[tteerrnnuuttuull mmeeuu
ddee dduupp\\   

SSttiinnggeerree??

ÎÎnn ppuuff ddee-aazzuurr [[ii-aasscceezz\\??

ÎÎnn ssmmooaallaa ccllooccoottiinndd dduullccee-aa 
ddeessffrrîîuu

ÎÎnnttrr-oo mmaarrmmiitt\\ ddee ccrriissttaall,, oobbeezz\\,,

AAdduuss\\ ddee ppee-oo mmaarrggiinnee ddee rrîîuu,,

DDee uunn ccrriippttoossaattyyrr ttrraannssppaarreenntt [[ii-oo
nniimmff\\ ppaattrriioottiicc ddee ggooaall\\,,

LLaa HHaannuull lluuii MMâânnjjooaall\\??

DES blama]i ca „vându]i str\inilor“ [i
„ne-specifici“ [i desigur francmasoni,
„occidentali[tii“ Estului european (am
observat [i observ în continuare acest
aparent paradox) nu sunt deloc, deloc
mai pu]in devota]i decât fanaticii lor
adversari [i def\im\tori – demagogii
na]ionali[ti – cauzei culturii c\reia îi
apar]in.  Turgheniev la Paris avea de
îndurat atacurile slavofililor, dar î[i

petrecea vremea [i î[i folosea rela]iile, simpatiile, reputa]ia,
autoritatea intelectual\ [i farmecul personal (cu care
îl înzestrase Dumnezeu în mai mare m\sur\ decât pe
sumbrii s\i inamici) în serviciul literaturii ruse,
uneori chiar [i al autorilor ce se întreceau în a-l ataca,
dac\ se întâmpla – [i se cam întâmpla, asta e via]a –
s\ aib\ valoare. „Fandositul“ – vorba vine – europenizat,
aristocratul liberal a fost, decenii în [ir, aici la Paris,
entuziastul ambasador al „clasicilor“ ru[i, unii chiar mai
tineri decât el cu un deceniu (precum Tolstoi, care vizitase
în tov\r\[ia sa capitala Fran]ei, locuind ei împreun\ o
vreme pe rue de Rivoli). Înc\ deloc „clasici“ în acel
moment, ori, în fine, pe cale de a deveni, nu f\r\ generosul
s\u concurs. Turgheniev era prietenul lui Flaubert, poate
cel mai apropiat în ultima perioad\ a vie]ii lor, a amândurora,
[i izbutise s\-l conving\ – la modul superlativ – de
valoarea confra]ilor s\i. Coresponden]a flaubertian\ nu
vorbe[te numai de „chinurile stilului“, dar [i de bucuria
cu care autorul Educa]iei sentimentale citea un roman
intitulat R\zboi [i Pace – nu e greu de în]eles cine i-l
recomandase, cine-i împuiase urechile, cine nu-l sl\bise
o clip\ cu geniul mai tân\rului (pu]in ingratului...)
confrate.

La Paris – o metropol\ care nu ducea lips\ de
autori, saloane literare [i biblioteci – Turgheniev se
apucase s\ înfiin]eze, prin 1875, nici mai mult, nici mai

pu]in decât o bibliotec\ de literatur\ rus\, f\cuse dona]ii
importante, c\r]i adnotate cu mâna lui, se zb\tuse s\
ob]in\ [i un local potrivit, în fosta locuin]\ a ministrului
Colbert. Despre ciudata soart\ a acestei institu]ii de
cultur\ – la îndemâna studen]ilor s\raci, a exila]ilor, a
francezilor interesa]i – aflu câte ceva dintr-o c\rticic\
a Ninei Berberova (cunoscuta autoare a volumului
memorialistic C’est moi qui souligne) tip\rit\ la
Actes Sud sub titlul Disparition de la Bibliothèque
Tourgheniev : „Soarta acesteia a fost dramatic\... Dou\
genera]ii de emigran]i o frecventaser\. Gra]ie lor, se
îmbog\]ise cu rarit\]i bibliografice. La începutul celui
de-al Doilea R\zboi Mondial, scriitorii ru[i în exil î[i
depuseser\ aici manuscrisele (arhivele).“ {i iat\ urmarea,
continu\ s\ citeze Berberova: „Unul din colaboratorii
apropia]i ai lui Hitler, Rosenberg, un german baltic,
amator de „rusit\]i“, a c\rat biblioteca în Germania“.
Acolo a disp\rut, praful s-a ales din ea. Sfâr[itul bibliotecii
Turgheniev...Berberova are [i ea ceva de spus, cunoa[te
alte detalii, de tot interesul. Fusese o familiar\ a bibliotecii.
Dup\ intrarea nem]ilor în Paris, trecuse pe acolo s\ ia
un Schopenhauer în ruse[te, apoi v\zuse un documentar
pe Champs-Elysees – sinistr\ amintire – cu Hitler [i
tovar\[ii s\i de lupt\ contemplând Turnul Eiffel [i
Champ-de-Mars, coborând din automobil la Trocadéro...
Aflase de absurdul proiect – s\ fie jefuit\ „Turghenievka“
–, se zb\tuse, nimic de f\cut, un cunoscut avusese ideia
s\ intervin\ la ambasada sovieticilor (alia]ii Germaniei,
pe atunci...), diploma]ii ridicaser\ cu dispre] din umeri:
„Ce ne prive[te asta pe noi, treburi de-a-le emigra]iei“,
se r\spunsese pe rue de Grenelle... Colaboratorul lui
Hitler [i func]ionarii aliatului s\u Stalin hot\râser\ s\
dispar\ biblioteca Turgheniev de lâng\ Notre-Dame...

Lucian RAICU
1991

Scrisoare din Paris

Biblioteca
Turgheniev

AA

S
e crede ̀ ndeob[te c\ Valentin Silvestru, de
la na[terea c\ruia, la 20 octombrie, s-au
`mplinit 85 de ani, ar fi debutat editorial ca
prozator, cu nuvela Trenul regal, ap\rut\
`n 1949 (vezi, ̀ ntre altele, Dic]ionar general
al literaturii române, IV, S/T, Bucure[ti,

2007). ~n realitate, autorul a debutat ca poet, sub
pseudonimul Mariol, cu volumul intitulat Cartea cu
fleacuri. Poezii cu humor [i humor cu poezie. Desene
de Gopo. Editura „Continent”, f. a. Datarea se poate
face cu ajutorul num\rului de `nregistrare de la
Biblioteca Academiei Române, care indic\ anul 1947.
Desenele lui Gopo s`nt din anul precedent. Nu [tiu
dac\ volumul a trezit sau nu vreun ecou `n presa
vremii; cert este c\ a prins, ca s\ zicem a[a, ultimul
tren. Cu un an mai t`rziu, editarea lui ar fi devenit
imposibil\, intr`nd ̀ n dezacord flagrant cu imperativele
artei „angajate”. Pentru c\ t`n\rul autor, combin`nd
dezinvolt lirismul cu parodia `ntr-o manier\ alert\
[i gra]ioas\, cultiva exclusiv umorul „gratuit”. O tem\

predilect\, sub `nr`urirea
lui Minulescu, este aceea a
spa]iilor exotice, un ciclu
cu piese ca Sahara,
Mediterana, India, Mexico
intitul̀ ndu-se chiar Geografie
exotic\, Valentin Silvestru
`[i anticipa liric c\l\toriile
viitoare, care vor acoperi
cvasi-integral reveriile june]ii
sale. O construc]ie ingenioas\,
intercal`nd ludic citate din

c`]iva poe]i consacra]i [i schi]`nd astfel, avant la
lettre, un exerci]iu postmodernist, descoperim `n
Aventur\ cu recrudescen]e. O reproduc al\turat, ca
un z`mbet `n amintirea lui Valentin Silvestru.

{tefan CAZIMIR

Aventur\ ccu rrecrudescen]e

Am vrut s\ gust [i eu din via]a tern\
A lumii interlope – de tavern\,
{i-am cobor`t `n massa decavat\
– Sau cum spunea Bacovia odat\ –
Am cobor`t la omul din cavern\.

~n atmosfera tulbure de fum,
Un chelner [i-a f\cut spre mine drum
{i mi-a adus absintul lor frivol
– Sau cum spunea Pillat `ntr-un volum –
Mi-a dat nefericirea-n alcool.

... {i-am ascultat roman]e suburbane
C`ntate de femei erotomane
Cu glasul r\gu[it de sulfamide
– Sau cum spunea odat\ Philippide –
Cu glasul unor vechi toxicomane.

Apoi cum mediul, oarecum  banal,
Nu-mi oferea senza]iile tari,
I-am `njurat pe ni[te marinari
– Sau cum spunea Arghezi, magistral –
Din plictiseal\, am f\cut scandal.

Ei, evident, mi-au dat senza]ii dure,
Plasate `ns\-n p\r]ile mai moi,
{i-n apa m\rii m-am zv`rlit apoi
– Sau cum spunea Voronca-n versuri pure –
Mi-au dat destinul unei geamandure.

Astfel c\-n timp ce g`ndul se plimba
Plutind c\tre un ]\rm senza]ional
Pe marea unor visuri de coral
– Cum spune Minulescu undeva –
Am naufragiat la litoral.

De-atunci c`nd vreun dor m\ mai petrece
{i c`nd `mi vine iar s-o iau de-a latul,
Permit doar fanteziei ca s\ plece
– Sau cum spunea odat\ subsemnatul –
~mi ancorez dorin]a-n ap\ rece. 

Amintirea lui
Valentin
Silvestru
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MM
ariana {ora [i-a cultivat inaderen]a

la orice ideologie, ducând o

existen]\ care n-a refuzat ipocrit un

hedonism decent.

ll ee cc tt uu rr ii

OAMNA Mariana {ora (n. 1917) se afl\
în fericita [i rarisima situa]ie de a-[i putea
evalua retrospectiv  [i cu o invidiabil\
luciditate lunga via]\, în care a cunoscut
întreaga gam\ a tr\irilor [i în primul rând
bucuria, nu oricui dat\, de a putea scrie,
cel pu]in în aparen]\, fluent, netulburat\
de nici un cutremur major. {i totu[i nu
este „vizibil\” în accep]ia literar-monden\
de azi, ci, în schimb (avantajos schimb!)

e o scriitoare în lent\, dar ferm\ cre[tere de prestigiu.
Discre]ia cu care s-a impus î[i are explica]ia în câteva
împrejur\ri, precum aceea c\ limba român\ nu i-a
fost „matern\”, ci [i-a asumat-o, e adev\rat, din tinere]e,
dar pe parcurs, din mers. Sau c\ tr\ie[te de câteva decenii
la München, în afara centrelor de efervescen]\ ale vie]ii
literare din ]ar\, pentru care nici nu manifest\ vreun
interes deosebit. Este apoi [i d-sa congener\ cu „genera]ia
amânat\”, dar cu o evolu]ie atipic\ acesteia, impunân-
du-se mai târziu [i f\r\ aura celor trecu]i prin experien]ele
dure, traumatizante, ale terorii. În fine, lipsit\ de voca]ia
militantismului, dar nu [i a atitudinii civice, Mariana
{ora [i-a cultivat inaderen]a la orice ideologie,
ducând o existen]\ care n-a refuzat ipocrit un hedonism
decent, a c\rui suprem\ voluptate const\ în a face
doar ceea ce vrea. Un fel de, ex-centric\, a[adar, postur\
pe care ea îns\[i o resimte frustrant\ în anii senectu]ii,
când scrie am\rât\, contrar firii sale precump\nitor
vitaliste: „[…] din nou sunt chinuit\ de aceast\ dezr\d\cinare,
pur subiectiv\, care n-are nimic de-a face cu locurile
familiare sau str\ine, ci cu singur\tatea mea, cu izolarea
mea de copil r\t\cit în lumea mare, sentimentul de a nu
avea nici cas\, nici mas\, de a nu fi de niciunde [sic],
exclus\ din comunitatea celor puternici, s\n\to[i, siguri
de ei, ajun[i boga]i [i glorio[i.” Evident, ca orice
via]\, [i-a avut [i aceasta pasajele ei întunecate. Dar,
la un ipotetic bilan], dominant ar fi pozitivul unei existen]e
libere, scutit\ de compromisuri [i concentrat\ cu prec\dere
asupra propriilor tr\iri.

Aceasta este [i impresia pe care o las\ recenta
carte a doamnei Mariana {ora, Dou\ jurnale fa]\ în fa]\.
Un titlu cam didactic. Mai atrac]ios cred c\ ar fi fost,
pur [i simplu, Jurnale, titlu suficient de sugestiv prin
pluralul s\u, care ar fi l\sat ini]iativa comparatist\ pe
seama cititorului. Dar s\ nu c\ut\m pete în soare...
Volumul cuprinde de fapt dou\ etape dintr-un jurnal pe
care Mariana {ora l-a ]inut întreaga via]\. Vreo doi
ani de început (1938-1940) [i cam tot atâ]ia din senectute
(1991-1992). Suficient îns\ pentru a contura profilul
unei personalit\]i pregnante, cu o via]\ interioar\ bogat\,
generoas\, problematizant\, demn\ de tot interesul.
Jurnalul de tinere]e, început la 21 de ani, este –
trebuie spus de la început – mai pu]in interesant, cum
e [i firesc, decât cel de senectute. Se g\sesc aici toate
locurile comune din jurnalele fetelor în floare : exalt\rile
juvenile, înfior\rile în fa]a primelor revela]ii, a trecerii,
a mor]ii, idei definitive [i expeditive impresii de lectur\,
reflec]ii peremptorii asupra suferin]ei, comune celor ce
înc\ n-au cunoscut adev\rata suferin]\, expresii ale st\rii
de a[teptare a ceva inefabil ce trebuie s\ vin\ etc. Totu[i,
toate acestea sunt mai curând reziduuri ale unei vârste
dep\[ite. La 21 de ani, nota]iile Marianei {ora atest\
o rapid\ maturizare [i iau distan]\ fa]\ de genul roman]ios,
patetic-clamoros. E perceptibil acest spor de calitate
îndeosebi în acele nota]ii unde, f\r\ a se angaja într-o
direc]ie sau alta, ea î[i exprim\ opinia [i adopt\ o atitudine
principial corect\, c\reia, cum se va vedea din
jurnalul de senectute, îi va r\mâne fidel\ toat\ via]a. În
anii ’39-’40, bun\oar\, când Europa se afla într-o
sulfuroas\ ebuli]ie, ea nota cu luciditate [i aplomb:
„Vivere pericolosamente – cel mai atr\g\tor dintre
cuvintele de ordine, întrucât creeaz\ iluzia c\ pretinde
adeziune la o via]\ mai plin\. Dar nu e decât un
slogan ca [i celelalte, un vid. C\ci ce pericol prezint\
neaderarea la comunitate? […] Refugiul în comunitate
are acela[i rol func]ional ca [i c\utarea distrac]iilor : a
face s\ ui]i aspectul direct al problemelor [i a ascunde
fa]a mor]ii. Comunitatea furnizeaz\ certitudini, via]a
personal\ nu d\ decât aventura minunat\ a c\ut\rii, dar
a c\ut\rii adev\rurilor […] Detest mul]imile […] Îmi
trebuie singur\tate, îmi trebuie izolare...” Aspira]ia
aceasta înspre o izolare perceput\ ca o aventur\ a cunoa[terii,
în primul rând a cunoa[terii de sine, a purtat-o cu aceea[i

fervoare întreaga via]\. Dac\ e s\ le consider\m in
contextul vremii, toate paginile acestea de tinere]e au
un aer de familie comun cu jurnalul contemporan al lui
Jeni Acterian. De altfel, unele dintre cele mai interesante
pagini ale Marianei {ora sunt cele în care – de acum
în anii ’90 – citind jurnalul acesteia, nu se poate
ab]ine de la comentarii [i compara]ii.

Judecând dup\ mica frecven]\ cu care numele
Marianei {ora apare în jurnalul lui Jeni, s-ar p\rea c\
n-au fost prietene în accep]ia absolut\ a cuvântului. Cu
certitudine îns\, au frecventat, în acela[i anturaj,  acela[i
mediu intelectual, artistic, monden [i boem al Bucure[tiului
interbelic, au avut acela[i insa]iabil apetit de lectur\
[i aceea[i inapeten]\ pentru politic\ [i ideologii. Jeni
a fost mai precoce: [i-a început jurnalul la [aisprezece
ani – Ioana Pârvulescu a comparat-o pe drept cuvânt
cu Iulia Hasdeu – în timp ce Mariana {ora abia la dou\zeci
[i unu. De aici, desigur, [i plusul de maturitate din
paginile ei de tinere]e. Dar tot de aici, probabil, [i u[oara
condescenden]\ din tonul ei, când comenteaz\ jurnalul
lui Jeni. Ea constat\ la aceasta un deficit de „educa]ie”.
E vorba de fapt de împrejurarea c\, în urma unor dificult\]i
pecuniare în familie, Jeni nu urmeaz\ liceul în sistem
cu frecven]\ [i, nefiind constrâns\ nici de rigorile
didactice, stilul ei de via]\, în viziunea Marianei {ora,
e lipsit de orice disciplin\, frivol [i „r\sf\]at”. „Avea
talent literar – concede ea – poate d\dea ceva dac\ era
obi[nuit\ cu o anumit\ constrângere.” Dar Jeni o obsedeaz\
totu[i, mereu revine în amintirea ei, iar atunci când risc\
o compara]ie între ele însele, rezultatul e de o sinceritate
[i luciditate exemplare: „Asem\n\ri între Jeni [i
mine, pe lâng\ cea esen]ial\, obsesia mor]ii (ce scandal
– trecerea a toate!): dorin]a de a înmagazina cultura,
n\zuin]a de a scrie – f\r\ subiect precis [i f\r\ munc\
ordonat\, tendin]a spre introspec]ie, t\ierea firului în
patru, orgoliul intelectual, aceea[i bucurie exaltat\
v\zând str\lucirea soarelui, visul dragostei totale – care
s\ fie prietenie, în]elegere pe multe planuri, tandre]e
[i acord în senzualitate.” Nota]ia dateaz\ din decembrie
1991, când Mariana {ora avea 74 de ani, [i se refer\,
evident, la vremea când scrisul ei se remarca printr-o
„voinicie cald\”, cum inspirat l-a caracterizat doamna
Lia Ghimpu, îngrijitoarea edi]iei [i semnatara postfe]ei.
Dar, lipsit\ de orice [ans\, Jeni Acterian murise în 1958,
la 42 de ani, l\sând în urma ei doar acest jurnal pe
care Dan C. Mih\ilescu l-a situat corect în lungul [ir
„al c\r]ilor rat\rii”.

Ceea ce nu se poate spune în nici un caz despre
Mariana {ora, cu longevitatea ei creativ\, chiar dac\
opera care s-a configurat în urma sa nu este consecin]a
unei viziuni integratoare, ci a unui tip de crea]ie ad
libitum, nesupus\ nici unei strategii, ci la discre]ia
inspira]iei, ideii sau capriciului de moment, cum ea
îns\[i recunoa[te cu regret. Cu atât mai notabil\ aceast\
împlinire, oricât i-ar repro[a inconsisten]a, cu cât [i

dânsa a tr\it „acel complex al rat\rii presim]ite de
care am suferit atâ]ia din genera]ia noastr\” (decembrie,
1991). Se include, deci, [i pe sine. Problema o preocup\,
c\ci, în aprilie 1992, revine mai explicit: „A fost oare
[i la noi o problem\ a genera]iei ? Mai to]i – intelectualii
desigur – am crezut în valoarea indiscutabil\ a gândirii,
culturii, crea]iei [i cei mai mul]i n-au dat nimic
notabil fiindc\ nu [i-au ales un domeniu concret, cu
munca, ordinea, disciplina pe care le cere [i cu un rezultat.
Fumuri, cea]\, nespecializare era cuvântul de ordine
– deci tot un fel de genialitate à la romantici era
vizat\, cu urmarea inevitabil\ a neseriozit\]ii, a risipirii,
a diletantismului.”

În l\muritoarea sa Postfa]\, doamna Lia Ghimpu
afirm\ c\ „Mariana {ora scrie, nu încearc\ s\-[i explice
de ce scrie.” E un punct în care m\ disociez de opinia
d-sale, întrucât, dimpotriv\, am încheiat lectura acestui
jurnal, îndeosebi a celui de senectute, cu impresia c\
totul, chiar când vorbe[te despre chestiuni f\r\ vreo
tangen]\ aparent\ cu crea]ia, totul se focalizeaz\ în cele
din urm\, fie [i în subsidiar, problemelor crea]iei,
motiva]iilor, condi]iilor [i rigorilor ei. De altfel, chiar
doamna Lia Ghimpu revine de îndat\ cu constatarea
corect\ c\ „o mare parte dintre consemn\ri vizeaz\
problematica artistului [i a crea]iei [i nu atât întâmpl\ri
cotidiene.” Un am\nunt semnificativ în acest sens
este acela c\ reflec]iile asupra jurnalului ca gen literar
revin pe tot parcursul însemn\rilor Marianei {ora.
Propriul s\u jurnal se asociaz\ tipului de jurnal al lui
Ernst Jünger, pe care ea îns\[i îl define[te ca fiind
axat „pe exprimare îngrijit\, pe observa]ii [i reflec]ii
[i numai în subsidiar pe elemente autobiografice.” Dar,
spre deosebire de Jünger, Mariana {ora derapeaz\ uneori
[i în detaliul anost („Sp\lat pe cap, f\cut baie, frecat
cad\, pedichiur\ [i m\ simt extenuat\”), iar preocuparea
pentru acurate]ea stilistic\ nu pare a-i fi prioritar\.
Modelul s\u absolut în materie de jurnal r\mâne
totu[i Gide. Jurnalul acestuia o înso]e[te toat\ via]a,
revine necontenit la el, îl comenteaz\, îl analizeaz\, îi
despic\ firul în patru.

Odat\ cu înaintarea în vârst\, problematica ei
existen]ial\ se agraveaz\. Se p\streaz\ în primul rând,
perceptibil pretutindeni, în ciuda laten]ei sale, un dubiu
asupra propriei împliniri, reziduu peste ani al „acelui
complex al rat\rii presim]ite” care a marcat întreaga
sa genera]ie. C\ruia i se adaug\ acum, cu accente tot
mai grave, nelini[tile metafizice augmentate de con[tiin]a
unui sfâr[it iminent [i de imposibilitatea dobândirii unei
certitudini în credin]\. Mariana {ora se afl\ în situa]ia
tat\lui dezn\d\jduit din Evanghelie: „Cred, Doamne,
ajut\ necredin]ei mele!”, -  iar paginile sale agonale, de
lupt\ pentru dobândirea unei certitudini, sunt dintre cele
mai tulbur\toare. Când spun asta, m\ gândesc în primul
rând la acel moment mistic, în care tr\ie[te revela]ia
unei epifanii, convins\ c\ a vizitat-o Dumnezeu. Pentru
ca, imediat dup\ înalta fervoare a acelei clipe, s\ recad\
în terestru: „Minunea, dac\ a fost într-adev\r, [i-a l\sat
amprenta pentru prea pu]in\ vreme. Îmi voi g\si dubiile,
«negreala», triste]ile [i disper\rile prea curând.”

Cornel Ungureanu aminte[te în Prefa]a sa de afirma]ia
pe care o f\cuse în 1996: „E cel mai important jurnal
al literaturii române.” Sigur, d-sa o cunoa[te personal
pe doamna Mariana {ora, au stat de vorb\, a intervievat-
o, a citit o bun\ parte dintre aceste caiete înc\ inedite,
vorbe[te despre evocarea unei Timi[oare culturale
interbelice, precum [i a unor „prietenii exemplare din
anii ’30 [i ’40: cele dintre familia {ora [i Mircea Eliade,
Emil Cioran, Eugen Ionescu.” Evident, Cornel Ungureanu
[tie mai multe, a p\truns mai adânc în textul, zice dânsul,
greu descifrabil al acestor caiete. În ce m\ prive[te, dup\
lectura celor Dou\ jurnale fa]\ în fa]\, am r\mas cu
insatisfac]ia de a nu cunoa[te înc\ episoadele cele
mai importante ale acestei vie]i. Din calit\]ile pu]inului
care ne-a parvenit prin acest prim volum se poate deduce
îns\ c\ ne afl\m în fa]a uneia dintre cele mai importante
jurnale din cultura noastr\, prin întindere [i prin
complexitatea problematicii abordate implicit. O
carte în care obsesia rat\rii care a terorizat genera]ia
Marianei {ora e înc\ prezent\, dar care nu e, în cele din
urm\, nicidecum o carte a rat\rii. Firesc ar fi ca, odat\
pornit\, aceast\ editare s\ fie continuat\ cu sistem\ [i
filologic\ acribie.

Radu CIOBANU
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OBSERVA}IE pe care o putem
face lesne asupra oric\rui text
(versuri, eseu, traduceri) semnat
de {erban Foar]\ este intelec-
tualizarea intensiv\ ce-o etaleaz\.
Adic\ o capacitate de a complica
lucrurile mai mult ori mai pu]in
simple, de-a g\si în ele pretexte
ale unor ocoluri, ale unor explica]ii,

asocia]ii, dubii, interoga]ii, nuan]\ri, adaosuri imprevizibil
amplificate, care uneori se îndep\rteaz\ aparent de obiect,
pierzîndu-se, s\ zicem în duhul deconstructivismului,
într-un excitant infinit al interpret\rii. R\spunsul înceteaz\
a mai fi un scop, devenind un mijloc al întreb\rii ce,
persistînd, devine scop sie[i. Etajat cu gra]ioas\ pedanterie,
detaliat pe palierele unor varii unghiuri de abordare,
se pierde în voluptatea utopiei sale. Se r\sfa]\ în sugestia
unor dificult\]i tangente la imposibil. Întrebat, bun\oar\,
cu ce ar fi putut fi înlocuit\ cartea dac\ n-ar fi existat,
scriitorul d\ impresia a se afla înaintea unei probleme
insolubile. Ne înf\]i[eaz\ mai întîi cîteva preciziuni
de metod\: „Grea întrebare, grea de tot, Iolanda. Te
credeam pu]in mai indulgent\ cu cvasiignorantul care
sunt… Numai c\ întrebarea, pe cît cred, e grea [i pentru
erudi]i. Ceea ce e sigur e c\ ea trimite în contrafactual;
[i c\ acesta deresponsabilizeaz\. Cuvîntul ultim e grotesc,
dar just, în m\sura-n care utopia î]i îng\duie s\
aberezi în voie. Or, «ce-ar fi existat în locul c\r]ii?» E
un enun] de tip utopic,  –  o întrebare «fantezist\» la care
po]i r\spunde-n fel [i chip. Oricum, ar trebui s\ [tiu mai
clar ce în]elegi aici, prin termenul de «carte»”. Urmeaz\
un excurs în direc]ia unei etimologii savuros ramificate
în istorie, cu fo[nete exotice: „Obiectul ca atare, material,
a c\rui existen]\ presupune, vorba lui Saint-John Perse,
«moartea unui copac»? Copac ce poate fi un falnic
fag, o, în tedesc\, Buche, – de unde Buch, alias «carte»,
una ale c\rei foi scor]oase vor fi constat în coji de fag.
Sau în stratul de ]esut fibros subcortical al unui
arbore, zis liber, de unde numele latin al c\r]ii, liber;
[i, de aici, francezul livre. Sorgintea vegetal\ a c\r]ii
se str\vede [i prin faptul c\ [i ea, [i arborii, au foi,  –  iar
incredibilul amerindian Sequoyah, analfabetul creator
al unui silabar, valabil înc\, al limbii sale cherokee,
numea epistolele [i gazetele pe care le buchiseau albii,
«frunze vorbitoare»… Ai în vedere forma (sau formatul)
obiectului acestuia livresc, ce poate fi volumen-ul rulabil
sau actuala «c\r\mid\» ce «cliveaz\», «feliat\», deci,
în zeci [i zeci de «lame», nu monolitic\ precum aceea
din bibliotecile din Babel?”. A[adar o erudi]ie dilatat\

prin libertatea conexiunilor umplute de mirajul imaginii
ce-i dep\[e[te limitele. Prin gr\untele s\u jocular, o
erudi]ie dansant\. E un mod de a-i contrabalansa sicitatea,

monotonia, automatismul atît de antipatice în cazul unora
din practican]ii s\i, nu printr-o asumare, ci printr-un
fel de subminare ce-i mimeaz\ tr\s\turile, printr-o
bufonerie sui generis. Înve[mîntat în straiele savantlîcului,
cu ochelarii omniscien]ei pe nas, înconjurat de pere]i
acoperi]i cu tomuri groase, n\stru[nicul autor le provoac\
la joac\. 

Inteligen]a implicat\ în manifest\rile unui homo
ludens e menit\ a monitoriza facultatea dominant\ a
acestuia care e fantezia. A o ajuta s\-[i p\streze buna
condi]ie, s\ func]ioneze conform impulsurilor sale optime
care nu neag\, la modul pedestru, realul, ci îl transform\
în ipotetic, în virtual. „Regin\ în regatul adev\rului,
unde «posibilul» e una din provincii”, dup\ cum afirma
Baudelaire, imagina]ia lui {erban Foar]\ porne[te cu
predilec]ie de la factori elementari, o senza]ie, un obiect
banal, o întîmplare minor\ pentru a se rev\rsa pe f\ga[ele
livrescului, sporind amenin]\tor. E ca un mic bulg\re ce
provoac\ o avalan[\: „Trebuie s\-]i spun, drag\ Iolanda,
c\ pe culoarele obscure, o culoare, anume ro[ul, m\ cam
urm\re[te [i bîntuie, pe sear\ [i, la r\stimpuri,
noaptea, un ro[u, dac\ vrei, autonom, f\r\ vreo rela]ie
cu un obiect anume. Un ro[u care bate în grena, un [arpe/
o e[arp\ fo[nitoare, – cînd suf\r de acusmatisme (din
fericire, foarte rar), cînd, a[adar, am… auzenii, ca Marc-
Antoniu, -n noaptea ce precede fatala-i b\t\lie cu August,
de la Actium, auzind cum marele alai al lui Dionysos,
în crescendo, dup\ ce ajunge la climaxul acustic, se
[terge, pas cu pas, [i,-n fine, tace. E ceea ce, -n Les
Djinns, f\cea Hugo…”. „Gratuitatea” unor atari dezl\n]uiri
de dionisism cultural nu ezit\ îns\ a face loc [i unor
referin]e la ambientul epocii. Ochiul autorului e sensibil
inclusiv la dizarmoniile din preajm\ pe care le comenteaz\
sarcastic. Cu plaivazul caricaturistului, d-sa adnoteaz\
de exemplu poeziile afi[ate de o vreme prin tramvaie,
resim]indu-le nu altminteri decît o prelungire a imundelor
inscrip]ii de pe pere]ii toaletelor. Dac\ lucrurile stau a[a,
de ce s\ nu le îmbog\]im pe cele din urm\? „Cred c\
românimea va fi f\cînd un mare pas nainte atunci cînd
pe mahmurii muri ai mizerabilelor noastre latrine,
ecologice au ba, s-ar vedea fresce de Sabin B\la[a [i /
strofe vadimnice de tot rahatul! (În parantez\ fie spus:
pictorul prerafaelito-botticelliano-ceau[ist era, cînd l-am
«încondeiat», în via]\!) Oricum, ca spa]ii neconven]ionale,
umbl\torile au fost / mai sunt [i ast\zi prielnice literelor
[i artelor frumoase,  –  mai mult, oricum, decît tramvaiul,
autocarul sau metroul… În care, înc\, n-am citit, ca în
cutare closet public din Timi[oara de pe vremuri, un
distih (scris cu creionul, sub tavanul foarte înalt, c\ci
«alte Zeit» ), cu numele de Epitaf [i urm\torul con]inut:
Aici zace îngropat/ r\posatul meu…produs”. La polul
opus, înregistr\m spiritul galic, salonard pîn\ la o avîntat\
pre]iozitate. Spre a-[i cur\]a spa]iul textual de miasmele
ce, în r\stimpuri, îl inund\, cozeurul se ded\ la subtilit\]i
verbale în care e neîntrecut (omonimii [i omofonii,
tautologii [i tautofonii, dismorfologii ale vorbirii de
tot soiul), care semnific\ destinderile instantanee ale
încord\rii spiritului jocular. E mica recrea]ie a funambulului
ce se cuvine a fi hiperatent la fiecare pas: „Dac\ ]i-a[
r\spunde în maghiar\ (din care, prin Ildiko, mai prind
cîte ceva), ar ie[i un nostim calambur (nu fonic îns\,
ci vizual): Cea mai frumoas\ parte a zilei este este, –
care, pe ungure[te, este sear\…” Sau: „M-au mirat [i-am
admirat, mereu, abilit\]ile strict feminine. Cu-atît mai
vrednice de admira]ia noastr\, cu cît femeile-s, prin fire
[i ursit\, fiin]e mai gravita]ionale decît noi, – ce
altceva fiind graviditatea?”. Sau: „Nu-i pom pe dup\
care s\ te dai. Nici om pe dup\ care s\ te dai…”. Sau:
„E oare un popor un banc (unul de heringi sau… cu
Bul\!), un cîrd de gî[te, un tabun de miori]e?! (În timp
ce Miori]a-i un tabu!) E un popor echivalent cu un…
ciopor?! E un popor un sac ticsit cu boabe, o inextricabil\
bobin\ otova [i-aceea[i, –  un «bobor»?!...”. Sau: „Pavel
Coru] & Olimpian Ungherea. În parantez\ fie spus: un
Gherea , altul, nu tot atît de olimpian, am mai avut; încît
nu-i nici o catastrof\ dac\-l d\m uit\rii pe actualul”.
Sunt acestea epigrame în stare prozastic\ adresate
limbajului. Actul lor nu e str\in de suprarealismul ce
socotea c\ în limb\ se afl\ reziduuri magice [i c\
izomorfismul sonor induce ideea unor întîlniri în lumea
obiectual\… 
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Iolanda Malamen  -  {erban Foar]\: Cozerii îîn llila,
Ed.Tracus Arte, 2009, 196 pag. 

Î
N CADRUL festivit\]ii de decernare a Premiilor
Prometheus, edi]ia a VIII-a, poeta Ileana
M\l\ncioiu a fost distins\ pentru întreaga
carier\ cu premiul Opera Omnia. Muzicienii
Remus Azoi]ei [i Eduard Stan au primit
distinc]ia Opera Prima.

Premiile, acordate de Funda]ia Anonimul, înc\
din 2002, arti[tilor români pentru întreaga carier\
[i pentru debut, au o valoare net\ de 100.000 RON
(Marele Premiu Prometheus pentru Opera Omnia),
respectiv 10.000 RON (Marele Premiu Prometheus
Pentru Opera Prima). De asemenea, anul acesta
s-au acordat în premier\ trei premii în valoare de
câte 10.000 RON finali[tilor Marelui Premiu
Prometheus pentru Opera Omnia.

Juriul a fost format din Andrei Ple[u, pre[edinte,
Livius Ciocârlie, sec]iunea literatur\, Aurelia
Mocanu, sec]iunea arte vizuale, Dumitru Avakian,
sec]iunea muzic\ [i Alexandru Dabija, sec]iunea
artele spectacolului.

Sînt foarte fericit\ c\ am luat acest premiu,
deoarece se compar\ domenii diferite. E destul
de greu s\ compari poezia cu pictura [i cu
muzica. Le sînt foarte îndatorat\ celor care m-au
sus]inut, mai ales lui Livius Ciocârlie. Oricare dintre
noi putea lua acest premiu. (Ileana M\l\ncioiu)

Ileana M\l\ncioiu, 
laureat\ a Marelui Premiu Prometheus pentru Opera Omnia
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spirite, am da de pu]ine nume,

precum Aurel Pantea [i, într-o

anumit\ m\sur\, un Bogdan Ghiu.
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N  DEBUT poetic surprinz\tor, consistent,
propune Ioan Mu[lea (n\scut în 1940) cu
volumul de poeme intitulat În c\tre pierdere,
ap\rut de curând la editura clujean\ Eikon.
A a[teptat foarte mult pân\ s\-[i ia curajul
unei ie[iri mai vizibile în lume, dup\
taton\ri lente [i rare prin presa literar\
ardelean\. Poate c\ forma]ia sa în primul

rând [tiin]ific\, de inginer [i informatician, l-a ]inut
oarecum în marginea vie]ii literare, de[i, de ani buni,
clujenii – [i nu numai ei – l-au sim]it implicat în
foarte multe ini]iative culturale, de pild\ ca excelent
traduc\tor din poezia german\ din România (antologia
de r\sunet, la vremea ei, Vânt potrivit pân\ la tare,
poeme de Franz Hodjak [i Richard Wagner), în  jurnalistica
de dup\ Revolu]ie, ca autor al unor apreciate emisiuni
de radio [i televiziune, interviuri, seri muzicale dedicate
jazzului, cursurilor de filmologie...

Reunite într-un volum elegant (coperta de Eugen
Co[orean), cu o postfa]\ empatic-în]eleg\toare de Gavril
{edran), versurile  frapeaz\, în plan formal,  tocmai
prin caracterul lor compact, de mas\ lingvistic\ în care
se aglutineaz\ ponderi sonore grele, purtate de o mi[care
dificil\, trudnic\ a numirii lucrurilor, atributelor,
circumstan]elor, cu acumul\ri sugerând un  mare
efort c\tre expresie. A ce [i în fa]a a ce?  –  Obiectul
poemului e ceea ce apare mereu aproximat ca fiind
Realul, abstrac]iune larg cuprinz\toare pe care poetul
face eforturi m\rturisite s-o umple cu... text, dar [i nume
a tot ce exist\ ca substan]\ vital\, palpabil\, animat\
de for]e obscure, a necunoscutului din via]a noastr\,
suma tuturor posibilit\]ilor noastre de a fi. Numai c\
aceast\ lume a totului înconjur\tor se ofer\ privirii ca
o mas\ opac\, de întunecimi haotice [i r\u închegate,
alterate [i viciate de agen]i ai distrugerii universale,
lucrând împotriva formei, a unei ordini superioare a
fiin]ei, men]inând lumea în precare st\ri de agregare,
cu  asocieri de substan]e impure, degradate, reziduale:
„A[a era gândit\, alc\tuit\ astfel, anume, / fund\tura;
[i cei mai mul]i aveau / obr\zare; încât acea spargere
f\cut\’ntr’adins / a imaginii nu mai era defel întâmpl\toare,
ci semn / oarecum, iar chipul lor tot ca o past\ era“.
Ace[ti obscuri [i insidio[i agen]i ai alter\rii  ac]ioneaz\
paralel [i în sensul ocult\rii faptelor lor a tot uzurpatoare
[i pâng\ritoare, propunânând spectacolul grotesc al
bâlciului generalizat, cu popula]ia lui fo[g\itoare de
m\[ti grote[ti, evocat în tradi]ia „balcanic\“ cea mai
joas\: „A început chiolhanul/paranghelia! / Ia uite-i
cum – în toat\ larma mehterului, asurzitoare - / dau
buzna, rânji]i, caraghiozii... / Din toate i]indu-se, rostiri
esopice multîncâlcite, întortochiate, / bolborosind nu
o dat\ ostentativ, / trunchiate cu neru[inare, lipite
apoi în prip\, / cumva la repezeal\ [i, parc\, minimale,
pu]ine... / voit stângace // Decât la umbr\, chipul / le
e ca o past\.“ Contrafacere, „m\sluire“, schilodire,
descompunere, schimonosire, p\r\ginire [i înc\
altele sunt numele consecin]elor acestor interven]ii
nefaste în substan]a vie a lumii luate în st\pânire de
r\uf\ctorii din umbr\, ce]uri, mla[tini, zmârcuri, gunoaie,
mâluri - iar acest repertoriu, s\-i zicem baudelairiano-
arghezian, din sfera urâtului, e convocat mereu
pentru a face cât mai prezente datele degrad\rii.

Într-o asemenea situa]ie, subiectul poetic se simte
mânat, pe de o parte, de impulsul justi]iar, al condamn\rii
f\r\ apel a acestei mul]imi ascunse de corup\tori ai
Realului b\nuit autentic, [i de cel ce vizeaz\ reabilitarea
lui, refacerea liniilor grav deplasate, regenerarea
substan]elor descompuse. În primul demers, poetul
pune o patim\ vaticinar\ a c\rei expresie devine
conving\toare nu prin distil\ri [i rafinamente ale sugestiei
metaforico-simbolice, ci prin mobilizarea unei mase
verbale ce multiplic\ cvasisinonimele, variaz\ aria

determin\rilor în jurul unui obiect, mizând în primul
rând  pe efectele de aglomerare insistent\ a  elementelor
chemate s\ transmit\ starea de spirit în genere încordat\,
de inconfort spiritual. C\ci se vrea evitat\, de fapt, orice
distan]\ fa]\ de obiect, fa]\ de Realul ce apare ca atare,
cu majuscula lui no]ional\, dar a c\rui abstrac]iune e
ca [i anulat\, prins\ [i dizolvat\ în pasta celuilalt
real, lingvistic,   în succesiunea sintagmelor echivalente
în fond. Sintaxa discursului apare, astfel, voit împiedicat\
de paranteze, bare ce marcheaz\ posibilit\]i diferite de
op]iune expresiv\, interoga]ii dubitative, indetermin\ri
ale direc]iei frazei, cu un lexic selectat adesea din fondul
„vechi“, mai pu]in uzual: „În darn, nici un chip, chiar
dac\ hidre / ai s\-nal]i din mâl grozave/ n\moluri asmute-
ai s\ [tii ori neîntrecut / le vei tulbura, întunecate, / ca
s\ m\ sperie/tem, sc\pare nu mai [i nu mult / nu va
(mai) trece pân\ când – oricum, orice-ar fi... / în mâluri
cândva (acelea[i?) te voi afla oricum / [i-ntr-altele te voi
sili  (de tine, de noi, cui s\-i mai pese?)/ mai grele, mai
joase cu mult, / între gunoaie s\ zaci,/ de-adev\rat s\
stai, / s\ locuie[ti olalt\, / împinge-te-voi“...

Pe de alt\ parte, e c\utat\ cu un patos abia re]inut
substan]a mai pur\, nedesfigurat\ a aceluia[i Real, cu
o mi[care ce înscrie dificultatea actului reparator în
carnea îns\[i a textului, din nou poticnit cu [tiin]\, ca
pentru a obliga privirea cititorului s\ întârzie asupra
articula]iilor acestuia (în plus, poetul recurge [i la o
ortografie ie[it\ din uz, tocmai ca factor de insolitare
[i de focalizare a aten]iei pe text): „Ajut\-m\ s\ pot /
trece/ f\ într-un fel, haide!, f\ cumva / ajunge s\ [tiu
(oricum / e cu putin]\), în ambr\, / dincolo, h\t, de
marginea / zilei, dinspre, de c\te Real s\ r\zbe([ti/sc)/
(acolo unde) înc\ - / a[a zic unii, / a[a’am auzit - / trece
/ r\zbate – izbutit – str\bate / chip / ar mai fi / înc\ s-
ar mai putea / doar a[a / într-o doar\ / a[a se-aude/
a[a zic unii / ...al]ii“.  Un poem se intituleaz\ chiar
Atelier [i  ne introduce în programul manifest al scriiturii
solicitate s\ dezv\luie, s\ numeasc\ ceea ce ar putea
fi ni[te fe]e ale Realului, cu o obstina]ie care-i
confer\ intensit\]i expresioniste: „Învie Realul, spore[te-
l / hidos peste toate / sie[i arat\-i-l, / scrie, roste[te, url\,
/ c\ci strâmbe,/ oglindele mint“. Când apeleaz\ la epitete
ori la metaforiz\ri sumare, poemul vizeaz\ materialitatea
cuvântului în stare s\ umple cât mai mult ceea ce e
numit golul sau „h\ul din text“: „Cuvintele n-ajung
[i nici / lumin\’ndeajuns/ nu este umbra din ele, / golul
s\-l umplu h\ul din text“. Atributele acordate limbajului
sunt de aceea[i natur\ cu cele ale „Realului“, [i ele
sugereaz\ aglutin\ri, vâscozit\]i, mucegaiuri: „În locul
unui chip absent s-a-nfiripat miracolul cuvintelor /
de toat\ mâna, încremenite, spânzurând [i tot poticnindu-
se, / icnind în carnea Poemului, în schel\ria’aceea
[ubred\ / înc\ s\rac\ [i luminate fiind / de cine [tie
unde, f\r\ de voie, f\r\ [tiire,/ încât doar ele însele /
r\sfrâng o dâr\ de lumin\ /.../ sporind clarobscurul din
text /.../ s\ în]elegi / din noimele abia descifrate ale
poemului întrep\trunse haotic, / de-a valma în mierea
grea, zaharisit\, pietrifificat\ a unui / text aducând mai
degrab\ cu o mas\ inert\, vâscoas\ peste m\sur\“...
Sau: „s\ tot str\ba]i pân\ dincolo de podoabe, / ba chiar
s\ treci, într-un târziu, în v\lm\[agul c\rnii, al
vinelor / [i ciolanelor, poate, dezvelind anevoie/ falii,
crevase, zgârciuri [i cartilagii (]inând de livresc?) /.../
sângele ce se preschimb\ pe nepus\ mas\ / în mierea
groas\, în igrasia unghiilor [i’n carnea’impietrit\, /
închis\ în auriul-cenu[iu al r\[inii din text scurgându-
se / sub ochii t\i [i devenind cenu[\ în arderea c\rnii,
/ în ambra poemului“... 
„Ambra poemului“: este unul dintre pu]inele elemente
cu valoare simbolic\ din aceast\ carte prin excelen]\
„textualist\“. Apare adesea cu majuscul\, într-un fel
de simetrie cu Realul, trimi]ând la un stare de decantare

imperfect\ a lui, c\ci în amintita „r\[in\“ pot fi fixate
deopotriv\ figurile strâmbe din spectacolul de bâlci
al vie]ii imediate , ca un fel de dramatic memento al
lumii urâte, [i pu]ina lumin\ râvnit\, promis\ de travaliul
în „atelierul“ scriptural. De altfel, pe tot parcursul c\r]ii,
jocul dintre ambr\ [i umbr\ este constant. E „lumina
dr\muit\ cu me[te[ug“ în care se vor plasate obiectele,
„un fel de negur\, un fel de cea]\ strecurându-se / la
pând\“ – o pând\ „dinspre cuvinte...  / s\ fie spaima /
de h\ul imens al galaxiilor / atâtor texte / moarte/nescrise/
de necuprins“.  

Din acest „joc“ de lumini [i de umbre, se na[te
unda nostalgic-elegiac\, timid-încrez\toare, deschis\
spre un orizont mai curat al lumii [i al tr\irii, dincolo
de scena cu m\[ti schimonosite [i întunecimi mâloase
a lumii din imediata apropiere. Se simte în aceste poeme
de calculat\ inginerie textual\ o încordare uman\
abia con]inut\, o nelini[te, o fr\mântare de om profund
decep]ionat dar nu lipsit de speran]\: una dureroas\,
tulburat\ de îndoieli, marcat\ de con[tiin]a [i de sentimentul
acelei „pierderi“ înscrise în titlul volumului. Este, aici,
evident, ecoul tulbure al istoriei române[ti atât de viciate
sub regimul trecut al tuturor falsific\rilor, ca [i al
nevrednicei „tranzi]ii“ cu noile ei ambiguit\]i vinovate
[i impure. Dar ni se vorb[te cumva [i  din mersul
c\tre  dispari]ie al f\pturii prinse între constrângerile
Timpului, figurat\ o dat\, cu un mic accent retoric,
ca „Bazileu al pierderii„, amenin]at\ de frigul definitiv.
Scrisul apare atunci ca efort dramatic de revelare a unor
chipuri, fie [i deformate, ale lumii tr\ite, din  „pasta
aceea chinuit\ / [i toat\ zmâng\leala, n\cl\iala din care/
sta, p\rea uneori s\ ]â[neasc\ / un chip desfigurat,
bolborosind / mai mult cu spume [i printre cl\buci / de
parc\ gura ori ce p\reau s\ fie / ar fi avut ceva de spus“;
numai c\ ceea ce rezult\ din aceast\ str\danie este
„izbucnirea [uvoiului murdar / al poemului înecându-
se, / poticnindu-se în chiaguri / de sânge“. „{i totu[i“
– ne spune o puternic\ poezie, Icoan\,  aproape de
finalul volumului – „la urm\ de tot – scris\ / în ce fel,
de mâna cui? / f\ptura ni s-a chiar ar\tat. Greoaie, / abia
dac\ ferise o stea [i - / ne’ndemânatec\, stângace, /
Cumva din sine, a smuls, a stors anevoie într-un
potir, s\r\c\cioase, / aproape de tot muceg\ite /
câteva boabe acre, am\râte, / închipuind ciorchinele...“
Tulbur\toare imagine a unei promisiuni de euharistie
trudnic\, de  incomplet\ [i precar\ transfigurare! 

Sub semnul ei se situeaz\, în fond, întreg demersul
acestui poet pentru care anevoioasa, tensionata construc]ie
a discursului  e profund solidar\ cu articularea
dificil\ a unui mod de a fi într-un univers amorf [i mereu
expus „m\sluirii“. Osmoza dintre via]\ [i text e în chip
remarcabil sugerat\ la fiecare pagin\, încât de poate
spune c\ Ioan Mu[lea este, acum, dintre pu]inii poe]i
„textuali[ti“ (eticheta are, desigur, relativitatea ei) pentru
care actul scrisului, cu mecanismele expuse la
vedere, nu mai e deloc un joc gratuit, spectaculos în
sine, ci implic\ o dimensiune ontologic\ grav\ [i
profund\, de un autentic dramatism. Dac\ ar fi s\-i
c\ut\m familia de spirite, am da de pu]ine nume, precum
Aurel Pantea [i, într-o anumit\ m\sur\, un Bogdan
Ghiu. A a[teptat mult – spuneam – ca s\-[i publice
prima carte. Dar n-a a[teptat degeaba. 

Ion POP

Poemele lui Ioan Mu[lea
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IHAIL G|L|}ANU practic\ în poezie
sporturile extreme. S-a jucat, cândva,
de-a poetul licen]ios [i a devenit peste
noapte inamicul public num\rul 1,
astfel încât cu greu a sc\pat de un
dosar penal. Poemul Eminescu, pe
care l-a oferit spre publicare României
literare, reprezint\ [i el o provocare

riscant\. De data aceasta de alt\ natur\. În loc s\-l
evoce, cu evlavie, pe marele poet, ca atâ]ia apologe]i
de profesie, Mihail G\l\]anu trece în revist\, cu
binecunoscuta sa virtuozitate stilistic\,  poncifele
eminescolatrilor [i, deopotriv\, automatismele de
gândire ale denigratorilor. Nonconformismul s\u
nu este ieftin [i previzibil, ca acela al contestatarilor
lui Eminescu de acum câ]iva ani din Dilema, ci
surprinz\tor [i periculos, o adev\rat\ echilibristic\
pe sârm\ la mare în\l]ime.

Colaboratorul nostru parodiaz\ într-un mod
nedeclarat toate stupidit\]ile produse – sau care ar
putea fi produse, aceasta e noutatea – de gândirea
comun\ în leg\tur\ cu  Eminescu, cu via]a [i opera
lui. Este ca [i cum conu’ Leonida (un conu’ Leonida
de azi, z\p\cit de televizor),  în loc s\-i vorbeasc\
Efimi]ei despre revolu]ie [i Garibaldi, i-ar explica
precipitat [i incoerent cum vine chestia cu geniul
na]ional.

Cli[eele subculturii ne r\nesc brutal sensibilitatea.
Indecen]a prostiei senten]ioase ne face s\ ro[im.
Citind textul, suntem gata-gata s\-l repudiem pe
Mihail G\l\]anu pentru c\ a r\scolit acest mâl al
suficien]ei inepte, chiar dac\ a f\cut-o cu dezgust.

Dar...
Poemul las\ s\ se str\vad\, undeva, foarte departe,

ceva din frumuse]ea parc\ ireal\ a crea]iei eminesciene.
Constituit ca un puzzle al prostiei omene[ti, textul
lui Mihail G\l\]anu evoc\ totu[i, indirect, fulgurant,
[i eminescianismul. La sfâr[itul lecturii, ne sim]im
asfixia]i de stupiditatea lumii [i ne gândim cu groaz\
cum ar fi dac\ poezia lui Eminescu n-ar exista.

Alex {TEF|NESCU

Eminescu? Ar\mas nerecuperat. Cu onoarea nereperat\,
frate. Bietul eminescu, fîrtate! C\ degeaba i se mai tot
spunea, deh, b\trînului Maiorescu: „mai potoli]i-l pe
Eminescu”. {i, mai potoli]i-l pe Eminescu! P\
domnu’ Eminovici \sta nu l-a potolit decît moartea. Nu
prea putea s\-l potoleasc\ nime’. Nimeni altcineva. {i
nici chiar moartea nu prea mai izbutea, dac\ nu punea
o piatr\ în mîna lu’ \la, Poemaru. Sau Poenaru, cum
îl mai chema. Probabil c\ era [pion sovietic ori american.
Musai [pion!

*
1. EMINESCU NEGRU. Da, ar fi putut fi negru.

Ba chiar, dac\ st\m bine [i ne gîndim, chiar era. Chiar
a[a era. Era el, da, cam negricios. A[a, negurat. Parc\
mai [i treceau  ce]uri pi fruntea lui. Da’ ce era el,
Caraimanu’? Ce se mai credea [i \sta, Caraimanu’
poeziei române[ti? Negre[it era el cam a[a tuciuriu de
ciricliu. Dac\ te ui]i bine [i la poz\, cea de la nou\sprezece
ani, [i tot vezi c\ era cam afro, cel pu]in dup\ coafur\:
cu p\rul \la ca o claie abandonat\, des, parc\ prea
des: he-hei, din ce str\mo[i îl avea el a[a, hait? {i la
fa]\, daaa, la fa]\, soro, era cam sumbru, parc\ prea
sombru, zimbru sombru [i rebel. Avea fa]\ de lustragiu:
parc\-l [i vezi, cu peria într-o mîn\ – [i crema într-alta.
Undeva, la Gara de Nord. Cam pe-acolo pe unde-i scria
Veronica, aia, B\l\uca, berecheta, aia de i-a dat, [tii
matale, luesu’, da’ s\ nu vorbim despre asta, pst, ciocu’
mic, c\ despre asta nu se vorbe[te, da, unde r\m\sesem?
C\, da, ea are s\ vin\, dac\-i trimite el, Mi[u, conu’
Mi[u, bani, niscai bani d\ drum d\ fier. Dar Eminescuul,
sireacul, de unde s\ aiv\ bani, s\-i trimit\?

*
2. EMINESCU-}IGAN. Parc\ mai degrab\ e de

crezut c\ Eminescu ar fi fost ]igan. Ipotez\ verosimil\.
Infernal\. Avea pîn\ [i ochii negri. Cam prea negri.
Sanscri]i, a[a-i? În ce limb\ erau ochii lui? În ce limb\?
În persan\? În urdu? În greac\, de fapt, chiar în
greaca veche? Sau în mai multe limbi, amestecate? Ochii
lui erau – [i sînt – indescifrabili. Era Eminescu persan?
Ba bine c\ nu! Un persan care venea din India. De-aia
avea el atîta muzicalitate în versuri. Era un fel de

acordeonist al poeziei, domnu’ Eminescu \sta! {tia la
]ambal. Le avea p-\stea. Era tare la muzicu]\. De-aia
zicea el c\ nop]ile-s d-un farmec sfînt [i nu-l mai pot
pricepe. Oricum, nu pricepem mai nimic d\n Eminescu.
Poet ermetic. {i parc\ mai pricepe cineva ceva?

*
3. EMINESCU EVREU. La urma urmei, se prea

poate s\ fi fost. S\ fi fost prigonit tocmai pentru c\
era evreu. Astea, îns\, se spun în [oapt\. Jidov, da,
pribeag, c\ nu spune chiar el c\ era pribeag? El însu[i
spunea; pribegi, cine erau? Veneticii, \[tia. Eminescu
era o minoritate. Hot\rît lucru! Ce, putea fi el majoritate?
Dac\ era, acum to]i am fi ar\tat ca el. Ar fi fost modern,
daa, foarte modern chiar, s\ ai lues pe picioare? S\ ai
ulcera]ii, [i toat\ lumea le-ar fi pictat – [i toat\ lumea
le-ar fi purtat, mai ales adolescen]ii. |[tia care poart\,
de obicei, clipsuri, tatuaje [i l\n]i[oare. Simboluri hippie.
Cum ne cheam\, acum, pe to]i, Nicolae Berghenbier,
ne-ar fi chemat Nicolae Eminescu. {i am fi organizat
pogromul împotriva lui, dac\ nu cumva nu l-am organizat
înc\. Împotriva unui singur om. Simbolic. Democratic.
Prin reprezentan]i. N-ar fi fost mai simplu? Mai
curat? {i, oricum, am termina mai rapid, nu? Decît s\
te încurci cu cîteva sute de mii... {i mai afl\ [i str\in\tatea!

*
4. EMINESCU-FEMEIE. {i, la urma urmei,

poate umbla deghizat. N-au umblat atî]ia b\rba]i deghiza]i,
dar [i-atîtea femei – în b\rba]i, c-am v\zut [i prin filme??
B\rba]i în fuste [i femei în pantaloni. Poate c\ Veronica
era [i ea un b\rbat deghizat. Adev\ru-i c\, oricum,
sufletul lui Eminescu era cam femenin. Era atît de
sensibil! Atît de roman]ios. Vorbea despre stele [i plopi
f\r\ so]... P\i, de ce asta? Pentru c\, probabil, era
femeie – [i n-avea so]. Tînjea dup\ unul. {tiam noi. {tiam
noi c\ a[a trebuie s\ fie. Nimic nu e ceea ce pare!
Eminescu era în aparen]\ b\rbat. În esen]\, femeie.
De-aia avea un chip atît de frumos. De-aia vorbea atît
de frumos despre lun\. Despre mare. C\ doar [i
marea tot un soi de suflet este, un suflet femenin,
strîns înl\untru, întrînsa, are. Dînsa. Eminescu-femeie:
acest gînd este, pentru mine, cea mai dulce desf\tare.

*
5. EMINESCU UNGUR. Eminescu adev\rul este

c\ vorbea cam stricat. Eminescu adev\rat. {i scria
cam stricat. {i noi am crezut, la început, c\ era grec,
fanariot. Sau turc, de unde [i porecla cu Emin-aga. Sau,
m\ rog, Emin-Pa[a. Pîn\ [i asta, ibovnica lui, una

Veronica, numit\ a[a pentru c\, probabil, avea boli
venerice, oh, daa, era o femeie u[oar\, îl poreclea cu
porecla asta. Cic\ îl dezmierda! Hait, dar cum s\
alin]i pe cineva c-o a[a o vorbuli]\? Cum s\-l r\sfe]i
p\ cineva, pe unul, pe ibovnicul t\u cu Emin-aga?
Ce, era el ag\? Jîndarm? Poli]ist? Lefegiu? Eminescu
era ungur toat\ ziua. Bozgor nenorocit! Ungur din
Ardeal. De la Alba Iulia. Ungur de-al nostru, sadea.

*
6. EMINESCU {I SO}IETATEA. CUPLUL

LITERATURII ROMÂNE: EMINESCU {I CARAGIALE.
Bineîn]eles. Bineîn]eles c\ desigur. Desigur c\ cuplul

literaturii române nu erau Eminescu [i Veronica.
Erau, de fapt, Eminescu [i Caragiale. Un fel de three-
some. Menage a trois. {i asta pentru c\ Eminescu era
homosexual. {i Caragiale. Caragiale, la fel. M\ rog, hai
s\ nu exager\m: bi. Bisexuali. Astfel se explic\ de ce
Eminescu tot îi cerea scrisorile înapoi. S\ nu-l compromit\.
Scrisoarea a treia – [i celelalte. Nu începe scrisoarea
unu cu o aluzie v\dit sexual\: De ce pana mea r\mîne
în cerneal\, m\ întrebi? Lumea zice c\ erau scrisorile
lui Micle, da [i lumea, ce s\ zic\? Fiecare încearc\ s\
acopere realitatea. S\ ascund\ t\r\[enia. C\ nu po]i s\
zici c\ \[tia doi, scriitori importan]i, vorba aia, nenicule,
m\-n]elegi? Mon[er, nu po]i! Te vede Europa. {i Europa
st\ cu ochii pe noi ca pe butelie. Te rîde mapamondu’.
Ru[ine! Stupefiant. Ru[ine. Stupefiant! Noi dezv\luiri,
noi [i senza]ionale dezv\luiri despre via]a sexual\ [i
intim\ a unui mare scriitor. A doi, pardon, scriitori. Mai
bine v\ l\s\m s\ privi]i la televizor. 

Mihail GG\l\]anu

Eminescu
M

Publicitate
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oarta de la intrare se deschide larg [i în prag

se ive[te un om vesel, cu ochelari, îmbr\cat

într-o c\ma[\ generos descheiat\ la piept [i

în pantaloni scur]i.
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Vineri, 224 nnoiembrie 22000

Formez ca de obicei 2111051 num\rând în gând
cifrele de unu. Dup\ câteva secunde sunt întâmpinat
de binecunoscutul „Alo”, rostit cu timbru grav, în pronun]ie
fran]uzeasc\. Apoi, dup\ ce îmi aude vocea, nelipsita
exclama]ie de bucurie. Ritualul este acela[i de vreo
opt ani, de când vorbim cu oarecare consecven]\. De
aceast\ dat\, convorbirea are pentru mine un caracter
cu totul special. În diminea]a urm\toare, sâmb\t\ 25
noiembrie, urmeaz\ s\ fie lansat la Târgul de carte
„Gaudeamus” volumul meu de debut, Proza româneasc\
a anilor ’90.  Iar cel desemnat cu multe s\pt\mâni înainte
s\ prezinte cartea este el, Alexandru Paleologu. Îl simt
dintr-o dat\ codindu-se, ca [i cum ar vrea s\ dea
înapoi. Îl în]eleg. Îmi imaginez c\ un om de notorietatea
sa regret\, poate, faptul c\ a acceptat prea u[or s\ vorbeasc\
în public despre cartea unui bun partener de conversa]ii,
dar, totu[i, debutant în literatura propriu-zis\. Aproape
c\ îmi iau gândul de la lansare. Îmi pune îns\ o întrebare
care m\ las\ f\r\ cuvinte: „E[ti sigur c\ vrei ca eu s\
vorbesc mâine la lansare?” Apoi, înainte de a apuca s\
spun ceva î[i r\spunde singur: „N-a[ vrea s\ te sim]i
jenat de prezen]a mea [i s\ insi[ti s\ vin doar pentru c\
a[a am stabilit înainte. Pentru mul]i eu nu mai sunt o
persoan\ onorabil\”. Dintr-o dat\ pricep sensul conversa]iei.
Cu doar o zi înainte, pe 23 noiembrie explodase marea
bomb\. Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor
Securit\]ii d\duse publicit\]ii, în premier\, o list\ a
candida]ilor în alegerile parlamentare de la 26 noiembrie,
care colaboraser\ cu fosta Securitate. Erau grupa]i pe
trei categorii: 1. categoria „poli]ie politic\”; 2. colaboratori
nedovedi]i; 3. securi[iti activi; El, Alexandru Paleologu
era în categoria cea mai blamat\, a celor „dovedi]i” a
fi f\cut poli]ie politic\. Nu m\ gândisem nicio
secund\ la acest aspect pentru c\ Alexandru Paleologu
fusese primul român care î[i m\rturisise colaborarea cu
fosta Securitate înc\ de la începutul anului 1990. {i toat\
lumea recep]ionase atunci gestul s\u ca pe un act de
mare onoare. În privin]a lui Alexandru Paleologu,
comunicatul CNSAS nu aducea nimic nou. Îl asigur
c\ pre]uirea mea pentru el  nu a suferit nicio fisur\ [i
c\ onoarea pe care mi-o face este greu de transpus în
cuvinte. Î[i recap\t\ aerul vesel [i, înainte de a
închide, stabilim s\ trec diminea]\ pe la el [i s\ mergem
împreun\ la Romexpo.

Sfâr[it dde iiulie 11992

Zi torid\ de var\. Radu G. }eposu m\ cheam\ în
biroul s\u de la „Cuvântul” [i m\ întreab\ dac\ nu vreau
s\ merg împreun\ cu Ioan Buduca s\-i lu\m un interviu
lui Alexandru Paleologu, care tocmai s-a întors de la
Paris. Cum s\ nu vreau? Nu l-am v\zut niciodat\ în carne
[i oase pe autorul Bunul(ui) sim] ca paradox. Iar ecourile
frondei ambasadorului golanilor erau departe de a se
fi stins. Plec\m. Ie[i]i din demisolul redac]iei d\m direct
în ar[i]a bucure[tean\. Suntem în fa]a Galeriei „Orizont”.
Ioan Buduca m\ întreab\ dac\ vreau s\ mergem cu
troleibuzul sau pe jos, pentru c\ fostul ambasador st\
foarte aproape, pe Armeneasc\, 34. Nu cunosc Bucure[tiul,
sunt venit doar de un an, habar nu am unde este strada
Armeneasc\. Îi propun s\ o lu\m pe jos. Ajungem cu
10 minute mai devreme decât ora stabilit\. Ioan Buduca,
pentru care punctualitatea este ultimul lucru care conteaz\,
d\ semne c\ intr\ în panic\. Îmi spune u[or agitat c\,
înainte de a suna la poart\, trebuie s\ ne mai facem de
lucru zece minute. Ne întoarcem spre Biserica Armeneasc\,
bem un suc la un mic magazin de alimente [i la fix suntem
în fa]a intr\rii. Grija emo]ionat\, cu totul neuzual\ la
Ioan Buduca, pentru elegan]a comportamental\ („Aici
trebuie s\ avem grij\ cum ne purt\m. Este, totu[i, un
fost ambasador”) m\ paralizeaz\. Îl [tiam c\ dispre]uie[te
sincer asemenea „mofturi” [i c\ pe mul]i, chiar dintre
cei pe care îi veneram, i-a l\sat cu ochii în soare. În
momentul în care apas\ butonul soneriei, inima mi se
face cât un purice. Nu mai avusesem de a face cu
ambasadori [i m\ gândesc cu groaz\ c\, în ochii lor,
nimic nu ar putea fi mai degradant decât înc\lcarea unui
anumit cod comportamental de care sunt complet str\in.
M\ a[tept s\ apar\ un individ scor]os, îmbr\cat în frac
– în cel mai r\u caz într-un costum foarte la mod\ – care

s\ m\ aprecieze din priviri, ca pe un pigmeu. Regret în
gând c\ m-am l\sat antrenat în aceast\ aventur\ la
care nu a[ fi fost obligat s\ particip. Poarta de la
intrare se deschide larg [i în prag se ive[te un om
vesel, cu ochelari, îmbr\cat într-o c\ma[\ generos
descheiat\ la piept [i în pantaloni scur]i. Lip\ie în fa]a
noastr\, cu t\lpile goale, pe scara de lemn care duce în
biblioteca unde vom înregistra interviul. Nu mai în]eleg
nimic. Ne a[ez\m care pe unde apuc\m [i pornim
reportofonul. Colegul meu pune o întrebare la care gazda
r\spunde pre] de vreo jum\tate de or\. Tot ce spune este
captivant, chiar dac\, uneori, d\ impresia c\ s-a r\t\cit
în desi[ul parantezelor. Spre final, atunci când te-ai fi
a[teptat mai pu]in, revine la problematica principal\ [i
leag\ spectaculos firele demonstra]iei. M\ uit pe furi[
la Ioan Buduca. Un zâmbet luminos i s-a fixat definitiv
pe chip. Nici vorb\ s\ îl întrerup\, a[a cum procedeaz\
cu to]i ceilal]i pentru „dinamica discu]iei”. Eu nu scot
niciun sunet. Înainte de a pleca, gazda îmi adreseaz\
cu amabilitate câteva întreb\ri. Îi r\spund monosilabic,
mi-e ru[ine de fiecare
sunet pe care îl scot, sunt
îngrozit de propria mea
micime intelectual\.
Gândindu-m\ la impre-
sia deplorabil\ pe care
trebuie s\ i-o fi f\cut,
simt c\ m\ apuc\ tran-
spira]ia [i c\ mi se înro[esc
urechile. La plecare,
vesel [i locvace, amfi-
trionul  ne invit\ s\ îl
mai vizit\m dac\ avem
drum prin zon\. Sunt
convins c\ nu o voi face
prea curând. Chiar dac\
sau tocmai pentru c\ sunt
cople[it de personalita-
tea omului pe care abia
l-am cunoscut. Cred sin-
cer c\, dac\ peste zece
minute ne-am vedea
întâmpl\tor la dou\ col-
]uri distan]\, domnul
Alexandru Paleologu nu
m-ar mai recunoa[te. Ar

fi perfect normal s\ nu m\ mai recunoasc\.
Destinul a vrut îns\ cu totul altceva. În anii care au

urmat ne-am v\zut tot mai des. Ne întâlneam în redac]ia
revistei „Cuvântul” când avea el drum prin zon\, la
spectacole, simpozioane [i manifest\ri de tot felul, în
sediul Partidului Alian]ei Civice de pe bulevardul Na]iunile
Unite, la Senat [i, deloc în ultimul rând, în locuin]a sa
din strada Armeneasc\. Treptat, dialogul nostru a câ[tigat
în consisten]\. Devenise o obi[nuin]\ ca, în momentele
de maxim\ confuzie ale tranzi]iei, s\ apelez, în calitate
de redactor-[ef al revistei „Cuvântul”, la judecata sa, cel
mai adesea în r\sp\r cu locurile comune vehiculate de
pres\ [i politicieni, dar rareori gre[it\. Am început s\
îi cunosc tot mai bine via]a plin\ de sinuozit\]i, valorile,
convingerile, unghiurile din care prive[te existen]a,
pove[tile [i chiar micile trucuri retorice. L-am celebrat
în momentele lui de mare exuberan]\ [i am încercat s\
îi stau în preajm\ atunci când i-a fost greu. Afost un om
al secolului XX, r\mas fidel unui mod de via]\ rafinat,
îndelung [lefuit, aflat acum sub asaltul „valorilor” societ\]ii
de consum, lumii ”postmoderne” în care nu credea [i
c\reia refuza s\ i se închine. Întrebându-l, în prag de
mileniu III cum se adapteaz\ la noul ritm de via]\ impus
de civiliza]ia postmodern\, mi-a r\spuns senin: „... Nu
m\ adaptez deloc. Eu pretind c\ la vârsta mea nu am a
m\ înv\]a alte alfabete. Pentru c\ îmi aduc aminte o
vorb\ a lui Montaigne: «Rien de plus ridicule qu’ un
vieillard abécédaire». Nu mai vreau s\ înv\] fel de fel
de simboluri, fel de fel de tehnici, fel de fel de
limbaje. Nu m\ intereseaz\. Eu [tiu c\ de mii de ani
omenirea a mers, cultura [i civiliza]ia au avansat f\r\
toate chestiile astea”.

Alexandru Paleologu este unul dintre martorii esen]iali
pentru România secolului XX [i pentru perioada tulbure
a primului deceniu postcomunist. În lunga sa via]\ a
întâlnit oameni deveni]i efigii ale istoriei na]ionale [i ale
istoriei culturii române. A fost în imediata apropiere a
unor evenimente care au însemnat cotituri majore în
evolu]ia ]\rii. Acunoscut din interior fenomene învelite
într-o aur\ de mister (masoneria), a peregrinat religios
pe traseul ortodoxie – catolicism [i retur, a tr\it co[marul
închisorilor comuniste [i ru[inea de a fi fost colaborator
al fostei Securit\]i. {i-a împlinit, la b\trâne]e, visul
tinere]ii de a deveni ambasador la Paris. S-a v\zut, pe
parcursul aceluia[i an (2000), încununat cu Premiul
pentru Excelen]\ în Cultura Român\ [i pus la stâlpul
infamiei pentru o vin\ demult m\rturisit\. Dincolo de
toate, Alexandru Paleologu r\mâne pentru mine companionul
nev\zut al multor drumuri spre cas\, în seri târzii, cu
sufletul plin [i inima vesel\, zâmbind în gând la amintirea
replicilor care f\cuser\ b\trâna cas\ din strada Armeneasc\
s\ r\sune de râsul nostru, în aromele îmb\t\toare ale
fumului dulceag, risipit cu generozitate din nelipsita
sa pip\. Minunata aventur\ a vie]ii sale merit\ cu prisosin]\
povestit\.

Tudorel URIAN

(Fragment din Argument-ul unei monografii
Alexandru Paleologu, aflat\ în preg\tire)

De ce
Alexandru
Paleologu?
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Felie

INGHITICLIA Marioara, c\lug\ri]\, Amfilofia – nume de
familie Cre]u, Megaclide Miliic\, student la Teologie,
Costic\ Pagub\, poet? (pseudonim), Sagatelian Silviu,
Aurelia Buric (nume real!) Nicolae {o[oac\, pensionar,
Tipuri]\ Viorel, func]ionar comunal, plata luminii, H\]
Gheorghe, – de la h\]i[uri, – {i[i Paul, – conjunc]ia dublat\,
– un om f\r\ profesie, Baurd\ Vasile, preot, Vijelie Cornel,
Cornelic\, un adolescent, Tunet Ion, – de la tunet, nume

meteo, auzite doar, Visarion Costache, Fofoloac\ Cecilia, casnic\,
Fulger M., func]ionar.

Cel al Ceciliei Furcoi, osp\t\ri]\, fat\ de 20 de ani, care lucra `n
1979 `ntr-o cantin\ de ucenici din ora[ul P. [i care a fost violat\ de
un b\iat... e biografia cea mai... ̀ nc\rcat\ din lista de nume majoritatea
culese.

Ea trecea noaptea prin parcul C. din ora[ul P. dup\ lucru [i este
acostat\ [i violat\ f\r\ ca ea s\ se apere, de fric\. Nu-l denun]\ pe
atacator care o brutalizeaz\.

Ea poveste[te a doua zi unei prietene ce i s-a `ntâmplat, aceasta
spune la mili]ie, care vine la cantin\ [i o interogheaz\, ea neag\ mai
`ntâi, apoi spune cum i s-a `ntâmplat, totul.

Ofi]erul anchetator o `ntreab\ dac\ s-a opus, dac\ s-a zb\tut, ea
spune c\ `i venea, dar de fric\ nu a reac]ionat `n nici `ntr-un fel. El o
`ntreab\ dac\ mai avusese... contacte,... ea nu ̀ n]elege ce-i aceea. Când
afl\, spune c\ nu, c\ era fat\ mare, c\ nu mai avusese ce spunea ofi]erul
c\ avusese, [i c\... nu i-a pl\cut,... dar era prima dat\ când o f\cea, [i
nu s-a mai gândit, a[a c\ nu [tie ce s\ spuie, – el o lovea, dar când a
v\zut c\ ea nu se `mpotrive[te...

Ofi]erul o mai ̀ ntrebase iar dac\... ̀ i pl\cuse,... ea nu spusese nimic,
t\cuse, iar anchetatorul dedusese c\ ̀ i pl\cuse, dar nu spunea de ru[ine
sau de fric\, – [i râsese, avusese un râs al lui, nu vesel, urât, – [i
acest lucru o speriase pe fat\ mai mult decât... contactul acela.

*
Furcoi Cecilia, dup\ cum notase cazul ofi]erul, era una din fetele

deloc dr\gu]e, curate, dar muncitoare, care se trezesc pe la 30 de ani
fete mari, dac\ le ia vreunul de nevast\, de te miri cum de a ajuns
a[a, neluate `n seam\ de nimeni, pân\ la cel care o cere de so]ie mai
mult pentru c\ e harnic\ [i munce[te toat\ ziua...

Ofi]erul, care nu primise nici o plângere scris\, care fusese adus
de prietena osp\t\ri]ei, care avea peste 20, c\tre 30 de ani, [i era m\ritat\,
[i-i d\duse toate am\nuntele pe care i le spusese la ̀ ntreb\rile ei curioase
victima, – mai mult silit\ de cea care fiind m\ritat\ avea cuno[tin]\
cum se ̀ ntâmpl\ chestiile astea, totul, din curiozitate, una bolnav\, ori
curiozitate femeiasc\ numai, pur [i simplu... v\zând c\ victima nu
spune care este acela, care venea la cantin\, afl\ numele din gura
aceleea[i prietene guralive [i, `ntr-o zi, ofi]erul, abuzând de lege,
`nc\lcând-o, `l cheam\ pe b\iat [i-l pune fa]\ `n fa]\ cu... victima.

~ntâlnirea celor doi la lumina zilei este memorabil\ [i ea f\cu
oarecare vâlv\ `n epoc\...

Era un b\iat urâ]el, slab [i care t\cea tot timpul.
Sem\na cu Cecilia. Atât c\ era b\iat [i ea fat\.
Ofi]erul se r\stise la el, [i el se speriase [i se d\duse ̀ napoi, tem\tor.
Se d\duse [i ea `nd\r\t, – [i culmea, – poate nici n-o s\ v\ vin\ s\

crede]i, `l apucase de mân\ cu mâna ei dreapt\...
Fusese ca o logodn\, ce mai!... Iar nunta, unirea lor modest\ avu

loc peste o lun\ [i ceva.
Nesili]i de nimeni. Ne-pu[i, doar hot\râ]i, unul de altul... 

XPRESIA pe felie, foarte
folosit\ în limbajul familiar-
argotic actual, nu are un sens
unic [i stabil. A fi pe felie
înseamn\ mai multe lucruri:
f\r\ alte compliniri, expresia
descrie o situa]ie bun\, de
succes, o victorie. Se folose[te,
de exemplu, în leg\tur\ cu

o echip\ de fotbal – „«Po[ta[ii», pe felie”
(titlu, Via]a Buz\ului, 3.06.2009) –
sau cu un partid politic: „Liberalii sunt
pe felie” (vorbacorinei.blogspot.com,
28.05.2009). În unele cazuri, accentul
se deplaseaz\ c\tre relevan]\, c\tre
potrivirea la situa]ie, astfel c\ a fi pe felie
devine un echivalent aproximativ pentru
a fi la locul potrivit, a fi la obiect:
„No, poate mai vin cu un articol, mai pe
felie” (seo.romania.com); „în concursul
anterior doar câ]iva au fost «pe felie»,
cum se spune” (e-poezie.net). Prin alte
nuan]e semantice expresia evoc\ ideea
de mod\, vog\, mare frecven]\ („drogurile
sunt «pe felie» în multe romane”,
forum.hotnews.com, 11.06.2008) – sau
pur [i simplu de prezen]\ atent\, activ\
(ca sinonim pentru a fi pe faz\): „Pentru
ca un forum s\ fie b\gat în seam\ trebuie
ca moderatorul/ii s\ fie pe felie aproape
non stop [i s\-l bage în seam\ pe cet\]eanul
care viziteaz\ forumul” (nasul.net).
Evident, exist\ situa]ii în care distinc]iile
de mai sus se neutralizeaz\, valoarea
expresiei r\mânând una pur [i simplu
apreciativ\, ca în comentariul ironic
de pe un forum, la o [tire despre descoperirea
unui tablou al lui Leonardo Da Vinci:
“Da, era pe felie da vinci \sta...” (Eve-
nimentul zilei, 13.10.2009).

În schimb, în construc]ia a fi pe felie
cu cineva, sensul expresiei este altul: „a
avea o rela]ie (inclusiv amoroas\), un
acord, un aranjament etc.”. Semnifica]ia
mai general\ este înregistrat\ în dic]ionarul
on-line dictionarurban.ro: „a fi prieten
cu, a fi în treab\ cu, a fi în]eles cu o ter]\
persoan\”: „N-avea grij\! Ioana e pe
felie cu \la de la intrare [i ne bag\ moka”.
Construc]ia este foarte folosit\ în limbajul
familiar-argotic: Grijile [i nevoile oamenilor
(adic\ ale celor care nu sunt «pe felie»
cu el) se afl\ undeva pe la coada preocup\rilor
sale” (România liber\, 2418, 1998, 10);
„medicii sunt de fapt alieni de pe Krypton,
pe felie cu nora” (simonatache.ro). 

Sensul sentimental sau erotic – „când
eu am intrat «pe felie», ei erau împreun\”
(roportal.ro) – e prezent în versuri, care
circul\ pe internet, ale unor piese muzicale
de tip incert, variind probabil între rap
[i manele; „te-am ginit la o chindie/ Erai
cu altul pe felie”. Din asemenea contexte
s-a desprins o folosire a lui felie cu sensul
de „iubit\” („Felia mea, iubita mea, tu
e[ti toat\ via]a mea”, în acelea[i versuri),
care nu pare s\ fi avut, totu[i, succes.

Dic]ionarele actuale de argou înregistreaz\
[i alte semnifica]ii ale substantivului.
La Traian Tandin, Limbajul infractorilor
(1993), apare felie ca sinonim pentru
„portofel”: i-a umflat felia. Într-un roman
al lui Neagu R\dulescu, în jargonul
pasiona]ilor de pariuri felie e folosit
cu un sens nu foarte clar, dar care pare
s\ trimit\ la bancnote, la sume de bani
„Am jucat o «felie» pe Venus” (Un balon
râdea în poart\ ,1970: 43); „Pute]i paria
lini[ti]i pe Ripi! Uite, [i eu am jucat zece
felii!” (id. 170). Cuvântul are [i sensul
„lovitur\”, atestat în dic]ionarul on-line
123urban.ro („I-am dat o felie de l-am
întors”), dar [i în alte surse: „Dup\ ce
am epuizat a doua serie de zece «felii»,
de]inutul [i a frecat mâinile (I. Cherti]ie,

Confesiunile unui gardian,
1991: 25). 

Evolu]ia semantic\ a substantivului
felie nu este foarte clar\. Pe de o parte,
pentru expresia a fi pe felie a func]ionat
probabil metafora feliei ca zon\ limitat\
de ac]iune, ca domeniu de activitate: „Eu
m\ simt pe felia mea, pe ar\tura mea.
Eu n-am nici o treab\ cu nimeni, nu vreau
s\ m\ cert, nu sunt invidios. Eu am
editorul meu, la Paris” (observatorcultural.ro).
Felia (în ipostazele prototipice: de pâine,
de salam sau de tort) este „por]ia” fiec\ruia,
zona limitat\ de ac]iune în care se manifest\
maxima competen]\: „vorbesc pe felia
mea, în zona mea de interes [i de cunoa[tere
mai ales” (atelier.liternet.ro); „Sunt exact
pe felia mea, l i teratura român\
contemporan\” (zf.ro). Acest uz e familiar,
f\r\ note argotice sau vulgare, atest\rile
sale g\sindu-se, cum se vede, chiar în
presa cultural\. Sensurile tipic argotice
– „portofel” [i „lovitur\” – ar putea
proveni de la o utilizare generic\ a
cuvântului – „lucru, chestie” – , într-o
evolu]ie asem\n\toare cu aceea a cuvintelor
bucat\ sau buc\]ic\.

Nici sensurile argotice, nici cele
familiare nu au fost înregistrate în
Dic]ionarul explicativ (DEX, 1996); mai
ciudat e c\ ele lipsesc [i din dic]ionarele
generale mai noi, de obicei atente la
dinamica sensurilor actuale, Noul dic]ionar
universal (2006) [i Dic]ionarul explicativ
ilustrat (2007). Le cuprinsese totu[i un
dic]ionar, altfel foarte inegal, dar care
poate oferi [i asemenea surprize pl\cute
– Micul dic]ionar academic (vol. II,
2002): felie – „domeniu de interes sau
de activitate”; a fi pe felie – „a avea
abilit\]i deosebite, ac]ionând (rapid [i)
eficient”, „a avea o rela]ie (sentimental\)
deosebit\“. De[i privim cu rezerv\ ultimul
adjectiv din defini]ie (deosebit\), cam
ridicol în contextul dat, trebuie s\ admitem
c\ dic]ionarul academic a fost, în acest
caz, pe felie. 

ES
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TUNCI c`nd Eminescu tocmai ̀ mplinise
27 de ani [i se afla ̀ n culmea for]ei creatoare,
se n\[tea l`ng\ Tecuci un viitor scriitor ce
avea s\ reediteze `n mod nea[teptat, `n
str\lucire [i ̀ n tragism, modelul eminescian.
{tefan Petic\ nu provenea dintr-o familie
mult diferit\ de cea a lui Eminescu, de[i
s-au creat apoi legende variate despre
mizeria care l-ar fi ̀ ntov\r\[it toat\ via]a.

R\ze[i ̀ nst\ri]i din Buce[ti, p\rin]ii lui duceau o existen]\
mai degrab\ burghez\ dec`t ]\r\neasc\ [i i-au putut oferi
copilului lor – ̀ n mod evident hiper-`nzestrat – posibilitatea
de a studia, mai ̀ nt`i la Tecuci (gimnaziul), apoi la Br\ila
(liceul). Ca [i Eminescu, Petic\ se `nscrie apoi la
Universitate, la Facultatea de Litere din Bucure[ti,
dar nu va dep\[i niciodat\ stadiul de student-auditor.
Geniu de combustie rapid\, evident eminescian\, va
fi „tras ̀ n sus” de destinul s\u, spre performan]\ literar\
[i spre nefericire. De[i nu figureaz\ `n nici o istorie
literar\ printre „eminescieni”, deoarece specificul literaturii
sale e cu totul altul, Petic\ r\m`ne cel mai eminescian
dintre poe]ii români, ca traiectorie a vie]ii [i ca stil al
existen]ei.

Coinciden]ele biografice sunt frapante: `n ciuda
cursurilor de filozofie [i de matematici frecventate,
Petic\ a r\mas autodidact pur. {i-a dob`ndit cultura,
neobi[nuit de vast\, nu prin [colaritate sistematic\, ci
prin lecturi proprii ̀ ntreprinse ̀ n ritm debordant; a avut
mici slujbe efemere, de func]ionar subaltern, dar [i-a
dedicat via]a exclusiv scrisului, ignor`nd suveran condi]iile
materiale `n care a fost obligat s\ tr\iasc\ la Bucure[ti.
Pe urmele `nainta[ului s\u, a acceptat ca mijloc de
subsisten]\ doar jurnalistica – practic`nd-o `ntr-adev\r
`n mod sus]inut [i ̀ n regim epuizant. Efortul jurnalistic
i-a scurtat via]a.

Asem\n\rile cu Eminescu sunt [i mai importante
dac\ trecem de la biografie la regimul creativ. Ritmul
`n care Petic\ a scris poate fi calificat pe drept cuv`nt
drept „eminescian”; `n afara scrisului zilnic, poetul n-a
mai f\cut literalmente nimic toat\ via]a. Cantitatea de
articole publicate, ca [i num\rul de pagini manuscrise
r\mase de pe urma lui – totul p`n\ la v`rsta de 27 de
ani – uimesc p`n\ ast\zi.

Precum marele romantic, [i marele simbolist s-a
maturizat brusc, cu precocitate stupefiant\; ̀ ntre elevul
de liceu ce publica naive articole politice `n „Munca”,
`ntre jurnalistul de 19 ani care f\cea militan]\ socialist\
la revista „Lumea nou\” (1896) [i Petic\, cel ajuns pe
culme, din anii 1899-1900, diferen]a pare uria[\. Iar
dac\ observ\m c\ metamorfoza s-a produs ̀ ntr-un interval
de doar trei-patru ani, `ntre v`rsta de 19 [i cea de 23
de ani, atunci putem invoca pe drept cuv`nt miracolul.

Cultura variat\ [i ̀ ntins\ a lui Petic\ i-a servit acestuia
direct literatura, tot a[a cum se ̀ nt`mplase, dou\ decenii
mai devreme, cu Eminescu: poetul s-a dublat de un estet
subtil prin cantitatea de literatur\ contemporan\ citit\
[i asimilat\, prin variatele limbi str\ine `n care a citit
poezie. Spre deosebire de Eminescu, dar ̀ n spirit ̀ nrudit,
obsesia lui Petic\ nu a fost filozofia, ci estetica – mai
precis, disputele estetice aprinse care tulburau
sf`r[itul de secol, la noi [i `n Europa. Urm\rindu-le [i
coment`ndu-le atent, poetul român [i-a construit propria
viziune asupra literaturii; este cel dint`i poet român adept
integral al modernismului, `n deplin\ cuno[tin]\ de
cauz\.

Eminescu r\m`ne Petic\ [i `n regimul s\u creator.
A scris poezie, proz\ [i teatru; chiar dac\ s-a considerat
el `nsu[i mai ales poet, Petic\ a oferit literaturii
noastre primele poeme `n proz\ reu[ite [i a dat, prin
drama Solii p\cii, cea dint`i mostr\ de teatru simbolist
românesc de `nalt nivel. Ca [i Eminescu, a publicat un
singur volum antum de poezii (Poeme, 1902), dar a l\sat
mii de pagini manuscrise; obsedat de perfec]iunea
formal\, a trecut fiecare pies\ prin multiple variante,
alc\tuindu-[i acel mic volum antum de versuri cu
grij\ extrem\; a l\sat pe dinafar\ tot ceea ce i se p\rea
mediocru ori nefinisat [i a redactat propria sa antologie
cu extrem\ severitate.

Adept al marilor simboli[ti contemporani, ̀ n special
francezi, frecventator al pre-rafaeli]ilor englezi, la curent
cu noile voci din poezia german\ de la 1900, {tefan
Petic\ a ̀ ntreprins ̀ n versul românesc o reform\ perceptibil\
abia ast\zi: el exclude, radical [i decis, din c`mpul poetic
biografia, politica, socialul, anecdota, pitorescul, discursul
de mari dimensiuni, adic\ tot ceea ce f\cuse specificul
romantismului [i nu numai. Fa]\ de discursul poetic

al lui Petic\, cel al lui Macedonski (aparent „maestrul”
s\u!) se ̀ nf\]i[eaz\ eterogen, indiscret, redundant [i plin
de scorii nepoetice. ~n raport cu marile poeme macedonskiene,
diluate la nesf`r[it, poezia lui Petic\ are concentrarea
celei de a cincea esen]e: este epurat\, diafan\, compus\
`ntr-un limbaj u[or de recunoscut, sculptat\ `n acela[i
bloc lingvistic-figurativ; poeziile lui Petic\ par scrise
toate `n acela[i stil, compact, incantatoriu. Ele nu mai
relateaz\ `nt`mpl\ri, nu mai `ntreprind demonstra]ii,
se m\rginesc la a prezenta peisaje fantastice, figuri de
basm misterioase, gesturi f\r\ sens `n lumea curent\.
Poetul din Buce[ti era obsedat de spiritualizare [i de
elogiul artisocratismul. Oficiul poetic devenise pentru
Petic\ apologia estetismului, a unei perioade medievale
de fantezie. Ceea ce propuneau contemporanii s\i Rainer
Maria Rilke, {tefan George [i pre-rafaeli]ii englezi a
fost ref\cut de c\tre Petic\ – pe teren românesc [i pe
cont propriu.

Cu toate c\ a scris poezie `nc\ din extrema tinere]e
(lumea manuscriselor sale o atest\), vocea poetului
cap\t\ timbru propriu doar prin 1899-1900; public`n-
du-[i primul [i ultimul volum de Poeme, Petic\ se opre[te
doar la poeziile sale evoluate stilistic, compuse potrivit
manierei inaugurate `n anii1899-1900. Cele trei
cicluri ale volumului (Fecioara ̀ n alb, C`nd vioarele t\-
cur\ [i Moartea visurilor), unitare sub raport stilistic,
reprezint\ trei etape progresive `n asumarea de c\tre
poet a propriei sale individualit\]i: eleganta deta[are din
Fecioara ̀ n alb, monocord\ [i epurat\ la maximum, face
apoi loc (C`nd vioarele t\cur\) unor accente dramatice,
care tulbur\ pacea ini]ial\; iar `n ultimul ciclu, format
din zece sonete (Moartea visurilor), presentimentul
sf`r[itului iminent pune st\p`nire pe poet [i pe textul
s\u, transform`nd versul ̀ n confesiune dictat\ de suferin]\.
O stilistic\ proprie asigur\ ̀ ns\ unitatea ̀ ntregului volum.

La primul contact cu poezia lui Petic\, frapeaz\
abunden]a unor formule [i a unor sintagme repede
transformate `n locuri comune; poetul vorbe[te mereu
de fecioare pale, fecioare blonde, rafaelice fecioare,
pe care le asociaz\ mereu cu trista voluptate, bl`ndele
`nduio[\ri, albe rug\ciuni, seara parfumat\, visuri ̀ nstelate
etc. etc. Poncifele numeroase pot irita, dar, treptat, poetul
`[i impune jocul, cititorul accept\ conven]ia: poezia
propus\ de el nu are nimic comun cu poezia care l-a
precedat sau chiar cu poezia contemporan\ lui. Desprindem,
ce-i drept, c`teva „teme” posibile (claustrarea fecioarelor
blonde [i palide ̀ n spa]iul monastic sau ̀ n castele, peisaje
mirifice din Sud, interioare de lux aristocratic, unde
muzica joac\ un rol tutelar etc.), ̀ ns\ aparentele „teme”
schi]eaz\ doar un décor fantastic, desprins din lumea
simbolismului crepuscular; sensul ultim al poeziei se
g\se[te `n alt\ parte.

~n mijlocul m`n\stirilor, al castelelor sudice [i al
gr\dinilor luxuriante, poetul se auto-contempl\ drept
un soi de prin], `n cele mai narcisiste posturi posibile:

„Un vis de-amurg de var\ `n cadrul lui de aur
Palpit\: fantasie a[a de arz\toare
C\ pune pe-a mea frunte cununa cea de laur,
Pe c`nd `n suflet tragic speran]a trist\ moare”

(C`nd vioarele t\cur\ XI):

„...a mea frunte ce se-nclin\ ca un trist [i palid crin”
(Fecioara `n alb, xvi);

„Am palida triste]\ a apelor ce pl`ng
Pe jghiabul clar [i rece al albelor f`nt`ni,
Sculptate-n `ntuneric de me[terele m`ni” (C`nd

vioarele t\cur\, XIV).
Nu `nt`mpl\tor unul dintre pseudonimele cu care

Petic\ semna, `n 1900, la „România jun\” era tocmai
Narcis!

Dincolo de fa]ada decadent\, reforma lui Petic\
opereaz\ `n ad`ncime: muzica devine principiul
poetic de baz\, valoarea suprem\, atins\ prin mijloace
extrem de variate, preponderent prozodice. Primele
versuri din prima poezie a primului ciclu din volum,
Fecioara `n alb, arat\ astfel:

„La Sinaia-n m\n\stire
De sub arcul c\run]it
Luminos de fericire
Zboar\ c`ntul potolit;

C\tre bolta azurie
Se `nal]\ arunc`nd
Blondul v\l de poezie
Peste straniul meu g`nd”
A patra poezie din ciclu are urm\toarea form\;
„Melancolia ador\rei
Cu m`ni `ntinse, obosite,
~n ceasul sf`nt al `nser\rei
La ]\rm de ape lini[tite,

Eu o cunosc. Odinioar\,
~n vremea negrelor vedenii,
Sim]eam ce dulce m\ doboar\
Cu-o tremurare cald\-a genii”.
Muzicalitatea subtil\ a versurilor provine din

`nc`nt\toarea [ov\ial\ a decod\rii prozodice: `n „La
Sinaia-n m\n\stire” nu putem decide cu precizie dac\
avem a face cu doi peoni III sau cu patru trohei; la fel
„Melancolia ador\rei” ar fi compus\ din doi peoni IV
sau din patru iambi. Alt\dat\, [ov\iala aproape c\ dispare,
dar muzica insinuant\ a versului are sorginte asem\n\toare:

„{i flautul magic vorbi; tremurat\,
O not\ st`ngace s\lta peste clape
Ca vocile stinse-n murmur de ape
{i-ncet simfonia c\zu `ntristat\” (C`nd vioarele

t\cur\, II).
Aici, extrem de rarul alexandrin clasic se compune

din dou\ emistihuri, fiecare format din doi amfibrahi
cupla]i, provoc`nd un contrast c\utat `ntre scurtimea
emistihului [i unitatea ritmic\ trisilabic\. Asemenea
virtuozit\]i prozodice sunt executate de Petic\ f\r\
emfaz\, `ntr-o scriitur\ de aparen]e plane, discret\ la
maximum. C`nd muzica `ns\[i ajunge pretext tematic,
`n ciclul C`nd vioarele t\cur\, muzicalitatea subliniat\
a versului devine metafor\ a dorin]ei, a visului, a existen]ei
percepute cu ochi estet:

„Vioarele t\cur\. O, nota cea din urm\
Ce pl`nge r\zle]it\ pe strunele-nvechite,
{i-n noaptea solitar\, o, c`ntul ce se curm\
Pe visurile stinse din suflete-ostenite” (C`nd vioarele

t\cur\, I).
Limbajul lui Petic\ s-a compus pe baza unei

atente selec]ii a c`mpurilor semantice: ele sunt ale
„luxului”, „muzicii”, „aristocraticului”; li se adaug\ o
arie figurativ\ proprie, radical schimbat\ fa]\ de limbajul
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romantic ori post-romantic. Cu Petic\, plonj\m `n ceea
ce zona metaforic\ are mai specific, ̀ n sinestezie, pentru
care poetul manifest\ o predilec]ie ne]\rmurit\:

„{i ca s\ dau av`nt vis\rei,
Din flaut note argintii
Se-nal]\-n seara parfumat\
Str\lucitoare [i zglobii” (Fecioara `n alb, XIV);
„(O rug\ciune) Ce melancolic\, senin\,
~n cadrul s\u de prim\var\,
Se pierde-n negur\ vr\jit\
De albe sonuri de chitar\“ (Fecioara `n alb, XX);
„Ca stolurile r\t\cite pe frunze se l\sar\
Suspine prelungite `n blonde note stinse” (C`nd

vioarele t\cur\, VII).
~n constela]ia metaforic\ a lui Petic\, sinestezia ocup\

un loc central, deoarece ea concentreaz\ viziunea
tranzitoriului permanent, a lumii formate din fluide care
se transform\ unele ̀ n altele. Dat\ fiind voca]ia muzical\,
dominant\ la Petic\, sinesteziile lui au o obligatorie
component\ fonic\. Alt\dat\, figuri fonetice de genul
alitera]iei ̀ i iau locul (Peste-nvechita marmur\ rece/ Curg
lacrimi clare `n noaptea cald\).

Dup\ ce [i-a dovedit virtuozitatea prozodic\,
Petic\ adopt\, `n ultimul ciclu al volumului, forma
sonetului; dac\ p`n\ atunci poetul mizase pe capacitatea
sa de aparent\ improviza]ie muzical\, revenirea la sonet
`nseamn\ revenirea la una dintre formele de baz\ ale
poeziei române[ti. ~n grupul sonetelor, ne `nt`mpin\
autobiografia cu accente dramatice; presim]indu-[i sf`r[itul
apropiat, Petic\ se pl`nge, dar sub forma controlat\ a
sonetului clasic.

„E ceasul negru-n care se face crucea grea
pe umeri slabi [i vine]i de Crist `ndurerat,
urc`nd cu pa[i de spectru calvarul s`ngrat,
Pe c`nd pe cerul mor]ii `ncet s-aprinde-o stea.
(...)
Spre care zeu n\l]a-voi `n umbr\ alba-mi fa]\,
La ce altar de raze genunchii s\-mi `nchin
~n noaptea f\r\ stele [i f\r\ diminea]\?” (Moartea

visurilor, I).
Prin astfel de accente pre-argheziene [i-a `ncheiat

Petic\ prea scurtul cerc al evolu]iei sale poetice. Cele
[ase „serenade demonice” publicate ulterior, `n 1903,
nu aduc vreo noutate important\. Chiar dac\ n-a putut
evita complet autobiografia [i confesiunea liric\ direct\,
Petic\ s-a specializat ̀ n tablouri inedite [i stranii, complet
exotice `n poezia româneasc\. Cele mai reu[ite piese
novatoare din unicul s\u volum ne ̀ nf\]i[eaz\ nea[teptate
mostre de art nouveau, adev\rate desene böckliniene:

„~n calda voluptate din serile-argintine
Feciorele trecur\ cu mijloace de trestii
Plecate-n tremurare, iar farmecul pove[tii
C`nta `n note clare pe culmile senine.
R`deau privind nainte albastra dep\rtare
Cum tremur\ `n raza de purpur\-nfocat\” (C`nd

vioarele t\cur\, VII).

Proza lui Petic\ suport\ perfect compara]ia cu poezia,
chiar dac\ num\rul de reu[ite antologice este, propor]ional,
mult mai mic. ~n scurta lui via]\, autorul a practicat
mai ales jurnalismul ca un profesionist – iar faptul [i-a
pus amprenta vizibil\ asupra prozei sale literare. Se
afirmase `nc\ de pe b\ncile liceului, iar `n anul 1896,
la doar 19 ani, scria ca un jurnalist perfect format. ~n

paginile revistei „Lumea nou\“ (1896-1898), sub nume
propriu [i sub pseudonime, urm\rea cu ochi de re-
porter melancolic via]a politic\ [i social\ a Capitalei,
evenimentele culturale, aspectele frapante ale cotidianului.
Prozatorul s-a format prin ridicarea ziaristului la contemplarea
deta[at\ [i dezinteresat\ a lumii. La Petic\, proza artistic\
– sub forma poemului `n proz\ – `ncepe acolo unde se
sf`r[e[te jurnalistica.

Pe parcursul unui singur an decisiv, anul 1900,
metamorfoza poate fi urm\rit\ cu ochiul liber. Evocarea
poematic\ intitulat\ Tecuciul dep\rtat. Note de
toamn\ din noiembrie 1899 inaugureaz\ noua form\;
Petic\ reu[e[te s\ creeze pe cont propriu, ̀ n anul urm\tor,
primele poeme `n proz\ de tip evoluat, `mping`nd `n
uitare exerci]iile de p`n\ atunci ale lui Macedonski ori
Bonifaciu Florescu. ~n paginile revistei „România jun\”,
pe parcursul anului 1900, sub rubrica intitulat\ ~ntre
lupt\ [i vis, din martie p`n\ `n octombrie, urm\rind
prim\vara, vara [i toamna `n Capital\, reflexele pe
care lenta rotire a anotimpurilor le st`rnea `n con[tiin]a
lui, Petic\ edific\, poate f\r\ s\ vrea, noua form\ prozodic\.
Din prim\vara p`n\ ̀ n toamna anului 1900, consemn\rile
lui Petic\ au luat forma unor nota]ii banale, apoi a
unor reflec]ii lirice, [i p`n\ la urm\ a poemului `n
proz\. ~n c`teva piese aceast\ tranzi]ie poate fi urm\rit\
pe viu.

Gavota dep\rtat\ (mai 1900) este istoria unei iubiri
tr\date [i are drept cadru o gr\din\ bucure[tean\ de var\.
Bucata `ncepe ca un articol de ziar scris `n decorul
unui col] de Bucure[ti cople[it de flori („Sus, ̀ n gr\din\
la Oppler, soarele cade `nspre sear\ peste tufe uria[e
de liliac”). Autobiografia se detaliaz\, indiscret\:
iubita necredincioas\ apare acum din nou la Oppler, dar
la bra]ul altcuiva; poetul ascult\, pl`ng`nd, aceea[i gavot\
care... Sentimentalitatea ieftin\ abund\ `n pre-poemele
`n proz\ ale lui Petic\; dar ceea ce r\m`ne p`n\ la urm\
din iubirea apus\ sunt magia muzicii [i a prim\verii,
caden]a frazelor, ̀ mp\r]irea buc\]ii pe paragrafe construite
simetic, asemenea unor strofe. Poemul a luat na[tere
`n mijlocul cotidianului. Gavota dep\rtat\ a plecat de
la rememorare sentimental\ [i a dus la na[terea unei noi
forme artistice, l\s`nd `n urm\ iubita necredincioas\,
ber\ria Oppler [i col]ul de Bucure[ti prim\v\ratic; poemul
a ocupat spa]iul disponibil:

„Sus, ̀ n gr\din\ la Oppler, pe c`nd soarele cade ̀ nspre
sear\ peste tufe uria[e de liliac, pl`nge o gavot\ pe sunete
de flaut. Lumea trece `nainte vesel\, pierdut\ `n marea
razelor de lumin\, [i lumea e g\tit\ [i m`ndr\ ca [i cum
ar fi luat parte la un mister religios. Dar nimeni n-ascult\,
nimeni nu se opre[te; to]i trec ̀ nainte, plutind ̀ n farmecul
vag dimprejur. Numai muzica pl`nge prelung pe note de
flaut: «Ah, `nc\ o gavot\, o singur\ gavot\».

Poemul `n proz\ al lui Petic\ poart\ m\rci stilistice
distincte: perceperea realit\]ii din jur prin prisma unor
elemente culturale, a unor aluzii savante, reprezint\
cel mai frapant procedeu. Un b\tr`n exilat ̀ [i vede trecutul
surprins `ntr-un celebru vers de Goethe (B\tr`nul care
c`nt\), prim\vara se ive[te sub forma unui cer parc\ pictat
de Veronese (Dou\ vie]ii), iubi]ii se recunosc precum
pelerinii din Emaus (Noapte prim\v\ratec\), lumea
Siretului este concomitent o idil\ de Teocrit [i o
pagin\ din Gogol (Glasul luncilor), v`ntul c`nt\ ca o lir\
din Ossian (Pe aripa zefirului), Tecuciul estompat `n
dep\rtare pare scos dintr-o gravur\ german\, iar
centrul ora[ului este „un mic Trianon, un Trianon aproape
asiatic” (Tecuciul dep\rtat).

Cuplat\ cu aluzia cultural\ se prezint\ la Petic\ obsesia
oniric\. ~n toate aceste poeme `n proz\ se viseaz\ – se
viseaz\ copil\ria pierdut\, un liman sudic unde clima
mediteranean\ s\ ad\posteasc\ luxul [i fantezia. Acestea
devin dominante, iar noua form\ poematic\ se desprinde
treptat de contingent. Pe m\sur\ ce aluziile la Bucure[tiul
cotidian dispar, pe m\sur\ ce detaliile materiale se
estompeaz\, valoarea muzical\ devine valoare suprem\
[i ei i se subordoneaz\ toat\ compunerea. C`nd muzica
sintactic\ ̀ nvinge cotidianul, c`nd peisajul se delocalizeaz\,
iar biografia dispare, atunci ia na[tere poemul `n proz\
reu[it:

„... {i coardele vorbir\ prelung [i trist. Eu n-a[ fi voit
s\ le ascult, c\ci [tiam bine amara durere care z\cea `n
glasul lor, dar ele suspinar\ a[a de rug\tor [i notele se
t`nguiau a[a de sf`[ietor, `nc`t am r\mas pe loc. O not\
st`ngace s\lta tremur`nd ca o umbr\ ce se mi[c\ fantastic\
`ntr-o alee umbrit\ de tei negri ̀ n noapte. Noapte de var\!
[…]

{i coardele spuser\ prelung [i trist povestea

`nainte. O not\ suav\ se `n\l]a lin\ ca o fa]\ de madon\
melancolic\ ̀ ntr-un templu curios. Gr\dina era un templu
[i madona avea ochi mari [i vis\tori, iar p\rul `i c\dea
peste umeri ca o mantie regal\.

O, notele triste, o, madon\ p\r\sit\, o, c`ntecul uitat!”
(C`ntec uitat).

„Nop]i `mpov\r\toare, nop]i de var\ monoton\ [i
lung\! Ce trist v\ port ̀ n suflet ̀ n ceasuri de singuratec\
r\t\cire, c`nd visul cade spre amurgurile tragice `n cari
se cufundar\ iubirile mele ca un tezaur ̀ n mare, un tezaur
misterios `n marea ad`nc\! […]

S\ nu turbure nimeni seninul meu somn de pribeag
[i dimine]ele zgomotoase s\ nu sune chemarea la vecinicul
martiriu al visurilor grele. S\ fie noapte de pace [i umbr\
duioas\; florile s\ tremure `ncet pe tulpina lor sub]ire,
iar v`nturile s\ par\ c\ pl`ng pe un frate.

T\cere magic\! S\ nu se aud\ nici zgomotul aripelor
p\serilor r\t\cite!“ (Nop]ile de legende)

E ciudat s\ observi c\, `ntr-o var\ bucure[tean\
`nn\bu[itoare, `n vara lui 1900, un poet român cu
nervii excita]i la maximum se calma a[tern`nd pe
h`rtie pagini care sunau straniu, asem\n\toare paginilor
scrise peste c`]iva ani de Georg Trakl. Forma prozastic\
adoptat\ este identic\, iar principala problem\ stilistic\
`nt`mpinat\ de ambii scriitori pare s\ fi fost disciplinarea,
`n fraze armonioase, a unei viziuni prin excelen]\ poetice
asupra lumii. Poemele de factur\ pre-traklean\ r\m`n
pu]ine; `n jurul lor graviteaz\ zeci de articole de
gazet\, evoc\ri memorialistice, portrete, scene cotidiene.
Rareori c`te o fraz\, c`te un paragraf pierdute `n textul
articolelor de ziar ̀ mbrac\ o nea[teptat\ scriitur\ poematic\.

~n intervalul de timp ce i-a mai fost dat lui Petic\
s\ tr\iasc\, miracolul din anul 1900 nu s-a mai repetat.
Pu]inele buc\]i scrise dup\ acest an (~nt`ia cuno[tin]\
sau Magia prim\verii din 1902) sunt doar fragmente
autobiografice, mici nuvele ratate care denot\ un surprinz\tor
aer eminescian.

C\ {tefan Petic\ atinsese, la 1900, punctul maxim
al dezvolt\rii sale spirituale o dovedesc nu doar volumul
de versuri din 1902 ori poemele `n proz\ asupra c\rora
ne-am oprit, ci [i piesele de teatru compuse aproape
concomitent. Dintre acestea, drama Solii p\cii marcheaz\
discret intrarea simbolismului `n dramaturgia noastr\.
Scris\ `n versuri, ca [i cea mai mare parte a teatrului
eminescian, Solii p\cii apeleaz\ [i ea la o istorie de
legend\, petrecut\ `ntr-o }ar\ a Vrancei de fantezie;
intensa poezie dramatic\ din lungile replici are drept
rezultat crearea unei atmosfere halucinante [i transmiterea
mesajului filozofic, ca o alt\ Mira, `n decor [i limbaj
simboliste. Fa]\ de dramele istorice compuse cu rigla
[i compasul, `n versuri de un retorism g\unos (precum
Ovidiu al lui Alecsandri ori Vlaicu Vod\ al lui
Davila), drama lui Petic\ atest\ o nou\ v`rst\ literar\,
v`rsta lui Maeterlinck ori Strindberg. Exact ca la
acesta din urm\, elementele expresioniste survin spontan
(`n Solii p\cii, ca [i `n drama mai pu]in reu[it\ Fra]ii),
reedit`ndu-se un continuum stilistic european modernist,
intuit [i realizat de Petic\ doar prin for]a talentului literar
ie[it din comun, aliat cu o cultur\ literar\ f\r\ echivalent
`n epoc\. Interesanta sa inova]ie dramaturgic\ va r\m`nea
`ns\, ca [i la Eminescu, uitat\ ̀ n noaptea manuscriselor.

Apari]ia fulgurant\ a lui {tefan Petic\ `n literatura
român\ va provoca la nesf`r[it, `n posteritate, un regret
arz\tor. Au mai existat scriitori români disp\ru]i ̀ n plin\
tinere]e, speran]e nenum\rate retezate ̀ nainte de vreme,
dar, prin ceea ce reu[ise s\ ne dea `naintea `mplinirii
v`rstei de 27 de ani, Petic\ reprezint\ poate cazul cel mai
tragic ̀ nregistrat de istoria literar\ româneasc\. M\sur\m
abia ast\zi, `n secolul XXI, propor]iile acestei pierderi.

Voluma[ul lui de Poeme din 1902, simpl\ plachet\
cuprinz`nd 50 de piese de mici dimensiuni, marcheaz\
astfel o dat\ de referin]\ `n istoria poeziei române[ti.
Faptul a ie[it la iveal\ doar odat\ cu trecerea timpului
[i cu descoperirea veritabilelor dimensiuni ale poetului
{tefan Petic\; ̀ n momentul apari]iei, micul volum trecuse
aproape neobservat. Selec]ie sever\ ̀ ntreprins\ de Petic\
`nsu[i ̀ n propria sa oper\ poetic\, din care a re]inut doar
versurile scrise `n maniera cea mai evoluat\, Poeme
anun]\ un mod de a compune poezie care va prinde corp
la noi abia ̀ n epoca interbelic\. Cu ceva mai mult\ [ans\,
pentru el [i pentru noi, Petic\ ar fi putut ajunge scriitor
interbelic, ar mai fi putut crea `nc\ dou\zeci de ani – [i
atunci harta literaturii române ar fi fost poate cu totul
alta.

Mihai ZAMFIR 17
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\ vede, î[i desface centura de siguran]\, se ridic\

sprinten. Are o talie care mi se pare extrem de sub]ire,

[i [olduri de feti]\. Mi se adreseaz\ vivace: Îmi pare r\u

de incidentul de adineauri. Zoia Ceau[escu. 

l i t e r a t u r \

UMP|RASEM o valijoar\ în care-mi pusesem
cump\r\turile de ultim\ or\. O duceam în mân\
(aveam [i un gemantan mai mare, dar îl d\dusem
la cala avionului). Ocolind poli]i[tii nem]i, am
ajuns lâng\ scara avionului. Am v\zut ni[te b\rba]i
în costume negre [i gri, români. Purtau ochelari
de soare, sub cerul ploios. Erau vreo [ase, [apte,
poate erau delega]i la un congres al securit\]ilor

din ]\rile comuniste! M\ temeam s\ nu-mi cear\ s\ deschid
valiza. M-am gr\bit spre scara avionului. 

Nu te-mpinge, îmi spune unul din ei, calm, lejer. 
Din gre[eal\, îl atinsesem cu valiza. 
Scuza]i. 
{i, dând s\ i-o iau înainte, p\[esc lateral. 
P\[e[te [i el lateral, [i m\ blocheaz\.
Nu te-mpinge, îmi spune, tot calm.
Fac un arc la dreapta. V\d al]i doi în costume gri – ]in

pasagerii în grup lâng\ scara avionului, [i nu-i las\ s\
urce. Încle[tez din]ii de îngrijorare – valiza, valiza! Gr\besc
pasul iar, dep\[esc alt sec, dar mi se pune-n cale iar \la care
m-a oprit întâi. 

Î[i scoate ochelarii de soare [i-mi spune: 
– Ce tot te-mpingi a[a, m\? Ce, e[ti ]igan? 
M\ holbez la el. Are p\rul negru [i cre], c\runt pe tâmple,

[i o figur\ foarte m\slinie, gras\ [i sigur\ de sine – [i str\vechi
hindus\. 

Las\ lumea s\ treac\, bomb\n eu, în timp ce m\ cuprinde
o furie periculoas\ – furia asta o [tiu bine [i de mult. Dar
am un buton de salvare în creier, când m\ apuc\ furia
asta, îl ap\s: La loc furia! – [i execut „la loc furia“
imediat. A[ putea de pild\ s\-i r\spund, da, sunt ]iganul
sistemului, ca [i tine – dar nu face, am alte lupte de câ[tigat.
Tocmai atunci, o clip\ numai, hindusul m\ scap\ din
ochi: din spatele nostru mai vin ni[te seci, înso]ind o fat\
într-o rochie roz. Unul îi ]ine o umbrel\. 

Cât nu se uit\ hindusul, o [terg spre scara avionului, dar
tr\gând cu ochiul înapoi. Fata duce o po[et\ tot roz, accesorizat\
cu rochia, [i sub bra] ultimul disc Led Zeppelin. Îl
identific dup\ copert\, [tiu toate discurile forma]iei. I had
a dream, oh yeah... Crazy dream, uh-huh... Anything I
wanted to know... Anywhere I needed to go... Trebuie s\
fie vreo medaliat\ olimpic\. Olimpicilor li se fac toate
chefurile. Apoi, m\ uit mai atent, [i recunosc pupilele brune
ca tutunul, recunosc ochii în care str\luce[te o for]\ ciudat\,
plictisit\, dezamagit\ parc\... Cioc\nind din tocuri. Observ
c\ are picioarele de la glezne în sus foarte sub]iri, aproape
osoase, dar ciorapii nylon îi dau un fel de carna]ie artificial\.
Zvelt\, cu o fa]\ îngust\, cu un nas drept [i propor]ionat, cu
buzele sub]iri, strânse – nu, n-are, ca el, buzele arcuite în
sus, ca s\ stâlceasc\ cuvintele, nici nasul lung, nici obrajii
rotunji]i-bosumfla]i. Tr\s\turile lui îmi sunt a[a de bine
întip\rite în minte, c\ se suprapun de la sine peste tr\s\turile
tinerei, contaminându-le pe ale tinerei –  cinstit, nu [tiu,
arat\ ca el, n-arat\ ca el? Are pielea alb\, [i un p\r des [i
pu]in vâlvoi. Da, cred c\ e ea. Îndreptându-se spre acela[i
avion, ei poftim ce-ntâmplare! Dar e o diversiune binevenit\:
nu se preocup\ nimeni de mine ori de valiza mea. Cu valiza
în mân\, pun piciorul pe scara avionului [i m\ avânt în sus.  

La intrarea în avion, la sta]ia stewardeselor, pilotul român
[i o stewardes\ est-german\ se uit\ la mine dar m\ las\ s\
trec, pe lâng\ ei [i pe lâng\ un portret atârnat pe perete,
înr\mat. Portretul zâmbe[te cu buzele ciupite-n sus, sub

legenda: Aceast\ a cincizecea aeronav\ de tip... construit\
în România... este dedicat\ Conduc\torului iubit... Citisem
legenda cu patru zile in urma, când zburasem aici de la
Bucure[ti. O citisem [i la îmbarcare [i la debarcare. Te
pomene[ti c-o s\-nceap\ s\-[i pun\ portretul [i-n tramvaie,
poate [i-n closetele publice! 

M\ duc spre locurile din mijloc, în avionul gol. Aleg
un loc la fereastr\. Deschid compartimentul de bagaje, arunc
valiza în el. M\ a[ez. 

Intr\ [i ea în avion – z\resc, printre costumele gri,
balansarea mâinii cu care ]ine discul. Porne[te în\untru,
înso]it\ de hindusul [i al]i doi. Sunt singurul pasager în
avionul gol, a[a c\ se uit\ drept la mine. {i pe urm\ m\ vede
hindusul; îi [opte[te ceva fetei, [i se deta[eaz\ din grup.

Vine drept la mine: Nu po]i sta aici. Mut\-te mai în spate. 
Poftim? 
Totu[i încep s\ m\ ridic în picioare, cocârjându-m\

(v-am spus, sunt înalt) în spa]iul scund de sub compartimentul
de bagaje. 

Hindusul î[i pierde r\bdarea: Ce m\, n-auzi bine? Acum
nu mai e calm. Îi lucesc ochii cu o enervare rece [i rezidual\,
o are în el, la îndemân\ când are nevoie de ea. 

M\ uit repede la fata în roz. Acum, are tr\s\turile omului
din portretul înr\mat. Acum, arat\ ca el, e el. Ap\s pe butonul
de salvare (nu te pune cu ]iganul sistemului). La un pas în
spatele hindusului, fata a[teapt\ cu o mân\ deja scotocind
în po[et\. Pachet de ]ig\ri Pall Mall f\r\ filtru. Brichet\. Îmi
arunc\ o privire scurt\, dar cânt\ritoare. Când pune ]igara
între buze, Pall Mall f\r\ filtru, observ o pat\ g\lbuie pe
pielea ar\t\torului mâinii drepte. Îmi d\ o nea[teptat\ impresie
de personal [i intim. Parc\ alunec peste un prag. Nu-i st\
chiar bine în roz, fiindc\ e brunet\. Îmi scot valiza din
compartimentul de bagaje, [i a[ vrea s\ i-o arunc în obraz
]iganului sistemului – dar... mi[cându-m\ încet ca s\ nu
pleznesc, ies cu valiza în mân\ pe culoarul dintre scaune. 

Sunt locuri acolo. Hindusul, ar\tând spre coada avionului.
Ea spune, neutru: nu-i nevoie, pute]i s\ sta]i [i aici…

{tiind c\ n-am s\ stau, sunt sigur. V\d peste umerii ei îngu[ti
c\ pasagerii se împing în avion. 

R\spund: Dac\ tot i-a]i ]inut pe to]i s\ a[tepte s\ v\
a[eza]i dumneavoastr\ întâi – m\ mut, nu-i o problem\… 

{i-mi ordon s-o iau din loc, pierzându-m\ din ochii
lor to]i. Dar... 

A]i fost asear\ la Led Zeppelin? o întreb pe fata în
roz. {i ea se schimb\ un pic la fa]\, parc\ nu în]elege
exact ce se întâmpl\; se întâmpl\ ceva neobi[nuit, neclasificat.
Între timp, pasagerii se-mbulzesc în avion. Unde mi-e
butonul la loc furia? Am pierdut butonul! Dar în loc s\
redevin furios, reu[esc s\ pufnesc în râs, un râs smucit, de
stinghereal\ [i de nervozitate. 

Mi se pare c\ ne-am mai întâlnit, spune ea – la care
hindusul ciule[te urechile, [i ezit\ o secund\. Dup\ care,
hindusul spune spre mine: Duce]i-v\ [i lua]i loc, vas\zic\
[tie gramatica la plural! – [i spre ea: sta]i jos, tovar\[a Zoia,
c\ decoleaz\ aeoranava.

Am fost [i eu la concert asear\, spun eu uitându-m\
direct la tovar\[a Zoia. Dar dincoace de zid. Ochii ei de
tutun devin de c\rbune lucios, mi se par chiar frumo[i, [i
se uit\ la mine cu o a[teptare politicoas\, pl\cut\ – da, [i...?
{i, continui eu, a venit poli]ia poporului [i ne-a b\tut cu
bastoanele... tovar\[a Zoia. Mi-a p\rut bine de cuno[tin]\. 

{i m\ îndrept cu valiza c\tre coada avionului. 
*

Aleg un scaun în ultimul rând, îmi pun din nou valiza
cu prezervative în compartimentul de bagaje, m\ a[ez din
nou. Toat\ lumea st\ jos. {i stewardesele. 

Decol\m abrupt [i zgâl]âit, luptând cu ploaia.
Ce mi-a trebuit s\ vorbesc? Ce mi-a trebuit?
Deodat\, pe covorul care acoperea culoarul avionului,

p\[e[te cineva spre mine. Fratele meu, pe care nu l-am v\zut
de treisprezece ani. Î[i face apari]ia atât de brusc încât culoarul
avionului începe s\ str\luceasc\ de o lumin\ ciudat\, [i toate
am\nuntele fiin]ei lui str\lucesc [i ele: b\rbia, obrajii, mâinile,
ochii... 

Fratele meu st\ în fa]a mea, pe culoarul avionului,
uitându-se lung la mine, [i [tiu c\ în câteva secunde va

disp\rea din nou. A[a c\ îi spun în gând: nu pleca a[a repede!
Stai pu]in mai mult!

Nu se poate.
Numai câteva secunde în plus? Cred c\ tocmai am f\cut

o prostie. 
Da, [tiu. Dar poate n-are importan]\.
Da, probabil c\ n-are importan]\... 
M\ uit la un b\iat de treisprezece ani, îmbr\cat într-o

c\ma[\ pepit cu mâneci scurte, [i pantaloni de doc, scur]i,
descolora]i de soare, [i sandale f\r\ [osete. Are genunchii
juli]i. Îi simt genunchii juli]i, undeva în fiin]a mea. E bronzat
ici [i colo, cum sunt bronza]i b\ie]ii, vara, când joac\ fotbal
pe strad\. Buzunarele pantalonilor îi sunt buc[ite cu obiecte
b\ie]e[ti, din care identific o cr\can\ de pra[tie. Mi-amintesc
senza]ia pra[tiei, strâns\ în mâna stâng\, cu degetele mâinii
drepte înm\nuncheate ca s\ trag\ de gum\. Tr\geam cu
pra[tia, amândoi, el mult mai bine ca mine, lovea vrabia
în zbor. De când a murit, când îl v\d, e întotdeauna îmbr\cat
la fel, [i are aceea[i vârst\, vârsta când a murit. Dar pe m\sur\
ce-au trecut anii, i-am împrumutat vocea mea de azi; în
aceast\ clip\ îmi vorbe[te cu vocea mea de azi, dar
calm\, lini[titoare. Vocea mea adev\rat\ nu e calm\ [i
lini[titoare. Nu te speria, n-o s\ se întâmple nimic grav. 

Asta e ultima fraz\ pe care mi-a spus-o, înainte s\ fie
dus la spital. O fraz\ matur\, de la un pu[ti de treisprezece
ani. 

Îmi zâmbe[te din nou: Nu pot s\ mai stau cu tine. 
Continu\ s\-mi zâmbeasc\, dar zâmbetul i se risipe[te

ca o cea]\. Închid ochii. Când redeschid ochii, a pierit. 
M\ uit la ]es\tura covorului care acoper\ culoarul dintre

scaune.
*

Zbur\m prin furtun\, [i avionul se zguduie în aer.
Pale de vânt, mi le închipui, uria[e, reci, izbesc fuselajul,
apoi parc\ se preling de-a lungul lui. Ca s\ fiu mai pu]in
speriat de zgâl]âial\, m\ gândesc la fata în roz. La fiica
faraonului. Zgâl]âie atât de r\u, sunt invadat de o fric\
ira]ional\, de[i [tiu c\: un-avion-înaintând-în-aer-e-în-
siguran]\-atâta-timp-cât-motorul-d\-trac]iune-aerodinamic\-
aparatului-[i-aerul-trece-mai-repede-peste-aripi-decât-pe-
sub-aripi-[i-aerul-de-sub-aripi-împinge-avionul-în-sus –
legea aerodinamic\ a lui Bernoulli. Chiar [i pe vreme rea,
un avion în zbor se sprijin\ pe aer ca ro]ile unei ma[ini pe
o [osea, [i aripile ii sunt calculate s\ reziste la un vânt de
for]a 9. Mi-aud valiza bufnind în compartimentul de bagaje,
[i când îl v\d pe hindus venind c\tre mine, fac o tocmeal\
cu Dumnezeu: dac\ sunt al dracului cu el, dar [i cu ea –
c\ dac\ vine hindusul aici la mine înseamn\ c\ l-a trimis
ea, altfel n-are el treab\ cu mine – deci, dac\ continui s\
fiu al dracului [i ar]\gos, m\ scapi Doamne, întreg din
furtuna asta? 

Te scap, zice Dumnezeu. 
Jocul de-a tocmeala cu Dumnezeu l-am inventat cu

fratele meu, când eram copii. 
Hindusul [i-a scos ochelarii de soare, [i i-a pus în

buzunarul de la piept al hainei: Vino cu mine. Dore[te s\
vorbeasc\ cu dumneata.  

Du-te înapoi [i întoarce-te iar, [i dac\-mi vorbe[ti cu v\
rog, [i cu dumneavoastr\, poate vin.  

Nu mai fi, m\, al dracului. Ce, crezi c\ ai un avantaj?
Da, cred c\ am un avantaj. Altfel n-ar trimite dup\ mine. 
{i dup\ asta, m\ scol [i-l urmez. {i nu pentru c\ am citit

într-o carte de psihologie c\ între autoritate [i supu[ii autorit\]ii
e o frontier\ invizibil\ [i fluid\, pe care nu e bine s-o
treac\ nici autoritatea, nici supu[ii. Dac\ o trece oricare din
p\r]i, via]a normal\ e înlocuit\ de catastrof\. 

Nu, nu-i \sta motivul pentru care îl urmez pe hindus.
Motivul e, vreau s\ m\ uit la ea din nou, de-aproape. Are
sau n-are buzele lui, [i zâmbetul acela îngr\[at de
mândrie, tot al lui?

*
St\ a[ezat\ la fereastr\, cu ]igara fumegând între degete.

Pe scaunul de lâng\ ea e o tava cu o gustare de avion.
Pare neatins\. 

Lumina de citit e aprins\; a citit un ziar. 
Discul cu Led Zeppelin e în buzunarul scaunului dinainte;

Petru Popescu

Tovar\[a Zoia
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ram nepreg\tit, în acel avion zgâl]âit c\tre Bucure[ti, s-o

aud pe Zoia spunându-mi deodat\: [tii ca ]i-am citit

cartea? Aia cu un tip care se-ndr\goste[te prima oar\

tocmai înainte s\ moar\ de cancer. 
l i t e r a t u r \

mai v\d în buzunarul scaunului o cutie mic\, cadrilat\: un
joc de [ah portativ. Ca pentru o fat\ istea]\ [i singuratic\. 

{i-a scos pantofii, îi v\d sub scaun. Simt intimitatea
locului pe care îl ocup\ aceast\ femeie. În lumina de citit,
cu furtuna vuind dincolo de fuselaj, e atr\g\toare. M\ vede,
î[i desface centura de siguran]\, se ridic\ sprinten. Are o
talie care mi se pare extrem de sub]ire, [i [olduri de feti]\. 

Mi se adreseaz\ vivace: Îmi pare r\u de incidentul de
adineauri. Zoia Ceau[escu. 

Trece ]igara în mâna stâng\, [i-mi întinde dreapta. Îi iau
mâna, nervos s\ n-o strâng prea tare: Îmi pare r\u [i mie.
E un pic cam prea pe fa]\, aghiotantul dumneavoastr\... 

Aghiotantul intr\ în vorb\: Dumneavoastr\... vre]i s\
consuma]i ceva? O coca-cola? Tovar\[a Zoia? 

Tovar\[a Zoia aprob\ din cap. 
Aghiotantul ridic\ gustarea neatins\. Eu sunt din

dispozitivul tovar\[ului, îmi spune în timp ce elibereaz\
scaunul de lâng\ Zoia, sc\zut, ca un ventriloc. Lucrez direct
cu el. Sta]i jos. Dup\ care se îndep\rteaz\ cu tava, iar
Zoia Ceau[escu spune sc\zut, cu un fel de demnitate
neagresiv\, pl\cut\: nu te mai pune cu el, n-are rost. Continu\
s\ vorbeasc\, ca s\ sparg\ ghea]a: [tiu ce s-a `ntâmplat cu
tinerii care ascultau concertul dup\ zid. Ascris azi diminea]\
în ziarele din Vest. 

Da, eram chiar acolo, îi r\spund. Dup\ zid. 
Îmi pare r\u. Dar î]i dai seama, a[a ceva nu se poate

întâmpla la noi. 
Nu, r\spund eu, c\ la noi nu vine Led Zeppelin. 
O pufne[te râsul, nu se a[tepta. M\ a[ez, se a[eaz\, stinge

]igara, î[i trece mâna prin p\r. Locuie[ti în Bucure[ti? 
Aprob din cap, [i-mi buclez centura. 
Unde lucrezi? 
În pat, spun eu, [i mimez stând rezemat pe un

morman de perne, b\tând la o ma[in\ de scris ]inut\ pe
genunchi. 

Acum râde mai larg. I se coloreaz\ buzele sub]iri, îi
sclipesc din]ii. Poate-i o fat\ de treab\. Arat\ spre cutia de
[ah: Joci [ah? 

Eu? Doamne fere[te. A fost jocul preferat al lui
Lenin. 

Acum râde de-a binelea. I se îngusteaz\ ochii, dar lumina
r\sfrânt\ din ei e cald\, amical\, atât de amical\ încât încep
s\ m\ simt nesigur (butonul, butonul! La loc furia!
Numai c\... nu g\sesc butonul, [i în secunda asta nici nu
sunt furios!) Ne-am mai întâlnit, nu ]ii minte? Nu e[ti supleant
la tineret? 

Aha... Da, sunt... {i încle[tez din din]i ca de o
amintire nepl\cut\. 

Tineretul României comuniste are o organiza]ie de
tineret, [i organiza]ia de tineret are o conducere, un comitet
central, dup\ modelul partidului tat\. În acel comitet central
sunt inclu[i [i tineri intelectuali [i arti[ti, selecta]i pe criteriul
popularit\]ii. Dup\ ce primul meu roman devenise cunoscut,
fusesem inclus în acea conducere. Acceptasem? Bineîn]eles.
O s\-mi fie mai u[or cu alte c\r]i, la sec]ie. Când se întrunea
în [edin]\ comitetul respectiv, nu m\ duceam. 

Dar m-am dus odat\, când mi s-a cerut s\ ]in un
raport despre presa de tineret, [i tocmai atunci a venit [i
Zoia Ceau[escu, [i s-a a[ezat gracil\ [i t\cut\ la cap\tul unei
mese lungi, [i s-a înv\luit într-un nor de fum, în timp ce
eu mi-am citit raportul la cel\lalt cap\t al mesei, iar el atârna
în ram\ pe peretele lateral, echidistant între mine [i ea.
Mi-am început raportul cu o laud\ la conduc\tor, josnic\ [i
normal\, întrebându-m\ ce sim]ea ea când auzea adul\ri
despre tat\l ei, îi pl\ceau, nu-i pl\ceau? Dac\ el, plutind
înr\mat deasupra adun\rii, ar fi fost Atila, regele hunilor,
[i activi[tii de la mas\ huni tineri, plesnind de hormoni, gata
s\ se omoare între ei pentru mâna fiicei lui Atila, ce-ar fi
apreciat mai mult fiica lui Atila? Dar cum ar fi recunoscut
fiica lui Atila, între hunii tineri, pe masculul cel mai plin
de energie, de violen]\ [i curaj? Cât mi-am citit raportul,
fiica lui Atila m-a ascultat din haloul ei de fum, stoic\ [i
plictisit\. Avea de la cine s\ mo[teneasc\ r\bdarea la plictiseal\
– auzisem activi[ti spunând admirativ despre tat\l ei: azi
[eful a stat în picioare la cinci ceasuri de nimic, [i nu i s-a
mi[cat un mu[chi! Este c\ are cel mai bun antrenament la
plictiseal\ pe lag\r?

(Cuvinte, cuvinte. Spuse atunci, auzite în amintire, azi! 
Aud [i gust gustul plicitiselii de atunci. Zilnic, gustul

de cenu[iu, de adormitor, [i pasiv [i opac. Cum am putut
s\-l uit? Era mereu prezent, cum era [i gustul ru[inii. Fuseser\m
tr\da]i, fuseser\m învin[i, [i dup\ tr\dare [i înfrângere, ni
se l\sase limba ca s\ spun\ laude înving\torilor, [i s\ se
încre]easc\ între gâtlej [i cerul gurii de un gust ca niciun
altul, gustul ru[inii.)  

Poate c\ partidul comunist nimerise formula ingenioas\
a cum s\ ]in\ în frâu o na]ie ca a noastr\. }ine-i pe români
lega]i prizonieri cu ore [i ore de plictiseal\, cu luni [i ani

de adulare [i ru[ine, [i din când în când, în acel [uvoi gri
de efort istovitor [i plictiseal\ imbecilizant\, îng\duie-le
câte-o mic\ trufanda – îng\duie-le o scurt\ vacan]\, un amor
trupesc, gr\bit [i speriat, ori carne de Cr\ciun, ori un film
str\in, dar v\zut tot la Cinema I.C. Frimuori la alt\ p\ducherni]\
de pe 6 Martie, ori o prim\ la salariu. {i via]a românilor
va r\mâne teribil\, [i tr\ibil\. Românul, legat la carul soartei,
continu\ s\ trag\ carul. {i plictiseala, lipsa, degradarea,
munca istovitoare, via]a pe treapta cea mai de jos a importan]ei,
erau împrosp\tate când [i când de un pic, un strop, un ni]elu[
de uman, de plin, de normal! Dar nu se zice c\ i-a întrebat
odat\ Dumnezeu pe români: v\ stinge]i de sete, semin]ie
româneasc\? S\ v\ dau o gur\ de ap\? Dar numai una, doar
atât cât s\ v\ umezi]i buzele, [i s\ nu mai înghi]i]i în sec
vreo câteva secunde, ia s\ vezi ce ferici]i ve]i fi!

{i între laudele mele josnice de la începutul raportului,
[i cele de la sfâr[itul raportului, am îndesat în ziua aceea o
gr\mad\ de [opârle vii, de critic\ [i de protest [i de cereri
– le-am citit pe toate, tr\gând cu ochiul ba spre faraon, ba
spre fiica faraonului, [i la sfâr[it am îngro[at laudele josnice.
Un pic a[a, pentru orice eventualitate. S-a terminat [edin]a,
Zoia s-a sculat [i a ie[it printre primii, nu ne-a facut
nimeni cuno[tin]\, nu ni s-au încruci[at pa[ii, dar eu îmi
amintesc de acea zi cu furie [i dispre] c\tre mine. M\
asociasem, în public, cu o gloat\ de adulatori, [i to]i adulaser\m,
dar diferen]a era c\ fusese prezent\ fata lui Atila. 

Dac\ într-adev\r m\ auzise vorbind. Poate nu m\ auzise,
pierdut\ în gânduri, precum [i în acel halou de fum.

Deci, eram nepreg\tit, în acel avion zgâl]âit c\tre Bucure[ti,
s-o aud pe Zoia spunându-mi deodat\: [tii ca ]i-am citit
cartea? Aia cu un tip care se-ndr\goste[te prima oara tocmai
înainte s\ moar\ de cancer. 

Ce v\ spuneam mai înainte? Deodat\, în timp ce-mi
înglodez dintii mestecând cenu[iul nostru cel de toate zilele,
gust pe nea[teptate... o laud\, o trufanda? 

Simt c\ zâmbesc cu gura de la o ureche la alta. Cum
mi-a spus odat\ prietenul meu Marcel, care o s\ vin\ s\
m\ ia de la aeroport: tu, dac\ te cite[te [i cel mai r\u du[man
al t\u, te are-n buzunar! 

Conform întelepciunii lui Marcel, îmi fac loc in buzunarul
Zoiei, m\ instalez cât pot mai confortabil în buzunarul Zoiei,
[i ciripesc aproape: Îmi pare bine... Ce anume v-a pl\cut? 

Nu-i nevoie s\-mi spui dumneavoastr\. Mi-a pl\cut...
Se gânde[te o clip\. Mi-a pl\cut c-am citit-o foarte
repede. {i povestea era foarte tragic\ [i intuitiv\. {tii, eu
n-am intui]ie, de-aia sunt bun\ la matematic\. Dar îmi place
dac\ ceva e scris cu intui]ie. De ce nu scrii ceva despre tine?

E despre mine, r\spund eu. Cititoarea mea pare amuzat\.
Povestea e o parabol\, explic eu, prin care sugerez cancerul
întregii noastre vie]i. Zoia se uit\ la mine, nep\rând nici
surprins\, nici scandalizat\. M\ gândesc, dac\ i-a[ vorbi
sincer, cu totul sincer, ce s-ar întâmpla? M\ aud spunând:
n-ai idee câte mi-au f\cut \ia de la sec]ie, pân\ au aprobat
cartea. {i ea d\ din cap, reflexiv, [i parc\ cu un pic de simpatie. 

M\ uit pe lâng\ profilul ei, afar\: norii nu s-au r\rit. E
înc\ furtun\. 

Îmi da]i voie?, întreab\ hindusul. 
Se apleac\ spre noi, ]inând dou\ pahare înalte de

coca-cola. Mi-l întinde pe al meu, [i-mi spune: coca-cola
asta e amestecat\ cu un rom cum n-a]i b\ut niciodat\. Dar
dac\ nu v\ place, v\ fac alta f\r\ rom.

Mersi. 
Iau paharul [i sorb. Amestecat cu zah\rul [i cafeina,

simt un t\i[ de alcool cald, bine distilat, parfumat,
delicios (ia uite ce beau ei, ia uite cum tr\iesc ei!).  Hindusul
zâmbe[te de lipsa mea de sofisticare [i se a[az\ pe
scaunul din fa]a mea. {i parc\ tr\darea mea nu mi se mai
pare atât de evident\, e ceva neclar în aer, ceva confuz... 

Beau din nou. Mi se prelinge în trup o dorin]\ cald\.
Alcoolul [i altitudinea. {i n-am mâncat nimic de ieri
sear\. Încerc s\ ghicesc dac\ e rom [i în b\utura Zoiei –
nu cred c\ e, prea soarbe cu u[urin]\. Îmi explic\ acum c\
are doi fra]i, Valentin si Nicu[or. Au f\cut fizica,
amândoi. Turtit, de la paharul de rom [i coca, m\ înclin spre
ea: pot s\ te întreb ceva personal?

Îngustarea cald\ a ochilor, lic\rind de curiozitate: sigur.
Fac un semn cu b\rbia spre scaunul din fa]\ –  ea d\ din cap
lini[titor, n-ai grij\, n-are cum s\ te-aud\. M\ înclin mai
aproape, îi inhalez aroma de fat\ fum\toare, dar frecat\
cu past\ de din]i m\car Supercristal, pe care nu trebuie s-o
stoarc\ din tub cu zgârcenie, s\-i ajung\, [i sp\lat\ cu s\pun
ca lumea, nu Rozofin sau Prim\vara, [i nu sub un du[
care se opre[te dup\ ce i se pi[\ trei stropi reci în cap. 

Cu din]ii cam încle[ta]i, îi spun: S\ scriu despre
mine... Ca s\ scriu despre mine, cum tr\iesc, cum
m\nânc, cum m\ sp\l, ce gândesc, ce prieteni am... Fac o
pauz\, îmi surâde binevoitoare. Ca s\ scriu despre mine,
ar trebui s\ scriu despre zidul invizibil care înconjoar\ tot

ce fac. Tot ce gândesc, [i fiecare cuvânt pe care-l pun pe
hârtie. Zidul invizibil... tu faci parte din el – îi spun. Chiar
dac\ nu vrei s\ fii parte din zid, tot faci parte, fiindc\ zidul
e el –aici indic cu b\rbia spre prova avionului, cu
portretul înr\mat purtat la dou\sprezece mii de metri altitudine,
prin aerul furtunos. 

Alarmele mele sun\, sun\, dar n-au efect. Ba chiar adaug:
de trei ani, de când a vizitat Nixon România, a[tept\m s\
se dea jos zidul. Dar nu se d\ jos, ba chiar se înal]\ [i mai
mult... Ne tot excit\ c\ suntem tari, c\ suntem noi, c\ suntem
liberi, [i dup\ ce ne excit\... Tai aerul cu mâna în fa]a ochilor
Zoiei, simulând o lovitur\ castratoare. Atunci, cum s\ scriu
despre mine? Ce s\ scriu? C\ am dou\zeci [i opt de ani,
[i trei ani din dou\zeci [i opt e un timp lung? V\d c\ a
pus deoparte ]igara [i bricheta. Continui cu un fel de inspira]ie
r\zbun\toare: când a spus c\ n-o s\ intr\m în Cehoslovacia,
[i parc\ a trecut cu limba peste toate r\nile din noi... [i l-am
aclamat to]i chiar dac\ ne tic\ia inima de fric\. Eu îmi f\ceam
armata atunci, eram în ora[ în permisie. Am fost în pia]a
palatului când a spus c\ noi n-o s\ intr\m, [i când m-am
întors la unitate ni s-au împ\r]it gloan]e de r\zboi. Când
f\ceam de planton noaptea, aveam gloan]e de r\zboi în
cartu[ier\, [i-un glon] pe ]eav\. Ce putea s\ ne cear\ mai
mult? Ne-a cerut s\-l urm\m, l-am urmat. Dar la ce l-am
urmat? La doi bolnavi în fiecare pat de spital, la coada la
lapte care începe la patru diminea]a, [i când nu vine camionul
cu lapte, a fost coad\ la nimic? Se poate s\ se joace a[a cu
o întreag\ genera]ie, cu o ]ar\?... Îmi vine în minte gestul
]eap\n cu care el r\spunde la aclama]ii, îi v\d mâna aceea
t\ind aerul ca [i cum ar ciopâr]i un salam. {i apoi, mâna
lui devine mâna ei, ]inând crispat bricheta [i ]igara. 

M\ opresc.
M\ întreb dac\ a în]eles ce i-am spus. 
A în]eles perfect. Îmi r\spunde: Nu po]i s\ m\ faci pe

mine vinovat\ de hot\rârile de sus. I-a tremurat un pic vocea.
Dar tu unde traie[ti, nu sus? {i hot\rârile de sus, nu le

afli înaintea tuturor?
Uneori, îmi r\spunde. F\r\ s\ vrea, dar târât\ de patima

din întrebarea mea. 
Apoi tace. Dar strângerea aceea a ochilor, cald\, parc\

gâdilat\, i-a disp\rut. Se uit\ la mine ca [i cum ar vrea s\-
mi întip\reasc\ figura în minte. Modul în care aprinde
alt\ ]igar\, pata de pe deget lipit\ prompt de ]igar\, modul
cum inhaleaz\... m-am întors la rutin\, spun gesturile ei.
Conversa]ia noastr\ dinainte a fost ca o trufanda, dar s-a
terminat.  

Se apleac\ spre pantofii de sub scaun. V\d cum î[i
împinge picioarele în pantofi, poate îi sunt pu]in umflate
picioarele. Ori pantofii sunt prea noi. Un crâmpei de secund\,
v\d în minte un nesfâr[it urcu[ de picioare descul]e. Golgota
femeilor romance. Zoia se întoarce spre mine. Chipul îi e
palid, cu o paloare care parc\ îi urc\ [i în pupile, [i nasul
îi pare mai mare, [i obrajii mai ingu[ti, chiar scobi]i. 

Tat\l meu e un om foarte deosebit, îmi spune f\r\ s\
ridice glasul. Orice s-ar întâmpla de aici înainte, va
r\mâne în istorie, [i hot\rârile pe care le ia sunt dictate de
istorie. 

Î[i trage suflarea, [i continu\ s\-mi spun\, la fel de sc\zut,
fiindc\ e furioas\, c\ f\r\ el nimic nu s-ar fi împrim\v\rat
în România, [i dac\ lucrurile nu stau chiar bine, asta e fiindc\
e înconjurat de material uman inferior [i corupt. De[i, orice
se face bine [i de[tept, dac\ nu e de la el e cu aprobarea lui...
Chiar cartea ta despre care se spune c\-i a[a de îndr\znea]\,
dac\ nu deschidea el u[a la îndr\zneal\, cum ai fi putut-o
publica? Nici m\car n-ai fi scris-o. (Aici, m\ încrunt de furie
– [i ea, cu p\rul înfoiat de electricitatea din avion, pare
mul]umit\ c\ mi-a dat o replic\). M\ aud r\spunzând agresiv,
sti]i ce, tovar\[a... eu în]eleg c\ nu sunt liber, dar e jignitor
s\ m\ crede]i naiv! {tim to]i de ce suntem unde suntem în
istorie. Dar dac\ e s\ fim to]i împreun\, m\car s\ fim complici!

Paharul de coca-cola, îl am înc\ în mân\, gol. Îl
strecor în buzunarul scaunului dinainte. 

Se uit\ la mine, totu[i impresionat\ de atâta patim\
din partea mea. 

Îi spun, retezat: poate-am discutat destul. Mi-a p\rut
bine. 

Din scaunul din fa]\, se ridic\ hindusul – cred c\ a auzit
c\ ne-am certat, dar nu [tie despre ce. O întreab\ pe ea din
ochi, ce s-a întâmplat. Ea aproape c\ se r\ste[te la hindus:
Totul e-n ordine! 

{i eu plec ]eap\n, spre coada avionului.  

(fragment din romanul Supleantul,
scris în limba român\ 

[i destinat editurilor Jurnalul na]ional [i Corint) 19



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  4

2 
/ 

23
 o

ct
o

m
b

ri
e 

20
09

  

i n e d i t

20

CRIITORUL este, se [tie, un ins ce nu se
resemneaz\ s\-[i ascund\ gândurile. {i când
nu o f\cea pentru  public, `ntr-o vreme când
nici telefon nu avea oricine, iar internetul nici
`n vise nu-i ap\rea, cel mai `ndemân\ mijloc
de a-[i exprima gândurile, fie [i de la mari
dep\rt\ri, erau scrisorile. ~n ele putea ̀ mp\rt\[i
gânduri, sentimente, satisfac]ii, nemul]umiri,

dorin]e, proiecte. ~ncât pentru posteritate scrisorile constituie
o fidel\ oglind\ a rela]iilor dintre condeieri.

~n cursul anilor am dat peste multe asemenea testimonii
[i-mi spun c\, m\car o parte din ele, s\ le aduc la cuno[tin]a
cititorilor României literarepe care, poate ̀ l va interesa.
C\ci e vorba de texte inedite de Iorga, Lovinescu, Fundoianu,
Camil Baltazar sau Comarnescu, din epoci, locuri [i
exprimând tr\iri foarte diferite `ntre ele.

Acestea fiind spuse, mai `ntâi câteva cuvinte despre
scrisoarea lui Iorga c\tre Co[buc.

~n 1906, Gh. Co[buc [i Ion Gorun scoteau Via]a literar\,
„Revist\ s\pt\mânal\, literar\ [i artistic\”, ̀ n care erau des
`ntâlnite semn\turile lui Eugen Lovinescu [i Ilarie Chendi.
Iar [i unul [i cel\lalt sc\pau pu]ine prilejuri s\ nu-l `n]epe
pe Iorga, care li se p\rea prea sigur de sine [i necru]\tor
cu opiniile altora.

~n num\rul din 25 ianuarie 1906, Lovinescu constata,
astfel, mali]ios:

„Iat\ un om, ce zic? un supraom – ce nu are nevoie
de miracolul modest al florilor bunului sim], sem\nate `n
gr\dini]a din dosul casei. Pe dânsul Candide nu l-a
`nv\]at nimic; ̀ n loc s\-[i semene gr\dina, el seam\n\ norii,
ce-i foesc sub picioare”. 

Sau `n cel din 3 septembrie 1906:
„Ideile generale nu sunt elementul cel mai tare al d-

lui Iorga...
Dar `n querillas, d. Iorga e tare, nesfâr[it [i totdeauna

gata”.
~ns\ cel mai r\u l-a sup\rat pe N. Iorga articolul lui

Ilarie Chendi, intitulat „Originea scriitorilor” [i ap\rut `n
num\rul din 12 august 1906, `n care acesta afirmase:

„Toate acestea nu le scriem ca o `nvinuire – c\ci e
vinovat cineva de originea sa?” {i ceva mai departe: „Nici
a porni cu gândul r\u `mpotriva celor ajun[i români prin
contopire de rase nu socotim, c\ci mul]i dintre ei (ca s\
vorbim numai de cei ̀ n via]\, amintim pe domnii Caragiale,
Iorga [i Ranetti, tustrei elini dup\ tat\ sau mam\) `[i au
meritele lor incontestabile”.

De aici replica lui N. Iorga.

Bucure[ti, 19 Aug. 1906
Domnul mieu,
V\ rog s\ binevoi]i, ca directorul „Vie]ii literare”, s\

dispune]i publicarea `n cel mai apropiat num\r al revistei
Dvoastr\ a urm\toarelor rânduri:

Declar c\ aser]iunea cuprins\ ̀ n „Via]a literar\” nr. 34,
c\ a[ fi `mpreun\ cu dl. Caragiale [i Ranetti, „Elin dup\
tat\ sau mam\”, e o calomnie. Tat\l mieu era dintr’un neam
de negustori români mai târziu boieri]i, din  Boto[ani, iar

mama mea ieste fiica scriitoarei române Elena Dr\ghici,
nepoata de sor\ a cronicarului Manolachi Dr\ghici [i nepoata
de fiic\ a lui Iordachi Dr\ghici, Mare Vornic al Moldovei.
Cu tot numele s\u de Arghiropol, tat\l mamei mele, dintr’o
familie venit\ din Rusia, din Basarabia, era fiul unei Micle[te
din }inutul Tartarei, rud\ cu Mitropolitul Sofronie Miclescu
la care a [i locuit `ntr’un timp, [i cu Mitropolitul Calinic.

Primi]i, v\ rog, ̀ ncredin]area considera]iei mele deosebite.
N. Iorga

Eugen Lovinescu [i Felix Aderca au fost mereu ̀ n cele
mai bune rela]ii. Scrisoarea celui dintâi mi se pare interesant\
pentru ceea ce avea ̀ n vedere criticul atunci când se gândea
la o nou\ serie a „Sbur\torului”, care n-a putut s\ apar\,
`ns\, decât trei ani mai târziu, `n 1926.

9 august 1923
F\lticeni
Scumpe domnule Aderca

~]i mul]umesc pentru buna amintire ce-mi trimi]i, aici
m-am recules ̀ ntr-o pace patriarhal\, fertil\ ̀ n felul ei. Cum
mi-am propus s\ dau literaturii române pe cei trei mari
latini: Tacit, Virgiliu, Hora]iu, `n t\lm\ciri integrale [i
degajate de pedantisme [i servilitate, `mi continui lucrul
cu o frenezie ce m\ pune la masa de lucru la ora 6 diminea]a,
o temperatur\ agreabil\ [i monotonia vie]ii mi-o
permite; `n dou\sprezece mari volume voi ridica, deci,
paralel, dou\ monumente marilor `nainta[i: unul latin [i
altul român. Nic\ieri nu te po]i reculege mai bine `n
trecut [i `n lucr\ri considerabile, decât `n provincia, prin
intermiten]e, regeneratoare.

{i pentru Bucure[ti am planuri, scumpe domnule Aderca;
cu toat\ catastrofa hârtiei tip\rite sau numai albe, tot sper
s\ putem pune pe picioare un mic sbur\tor, pur critic, dar
mai ales militant. Publicistica noastr\ literar\ `mi pare
atât de conjurat\ pentru parvenirea pe orice cale, prin dubla
metod\ a t\cerii sistematice [i intimid\rii organizate pentru

„amici” – `ncât mi se pare c\ ar fi vremea unui modest
organ de strict\ [i sever\ `nregistrare a `ntregii noastre
activit\]i culturale, f\r\ reticen]\ perfid\ sau pumnalul
asasin. Sper s\ mai vorbim ̀ n aceast\ chestie când voi veni
(primele zile ale lui septembrie) la Bucure[ti [i s\ ajungem
la o `njghebare mic\, mai mult sau mai pu]in stabil\ (ca
toate ̀ ntreprinderile literare), dar, ̀ nainte de toate, profund
respectabil\ prin spirit decis [i onestitate.

Cu toat\ afec]iunea prieteneasc\
E. Lovinescu

Joi 19 august
1926

G. M. Zamfirescu era, la data expedierii scrisorii
sale, director al Teatrului Na]ional din Ia[i, iar H. Blazian
ocupa un post important la Radio România. Ea impresioneaz\
pl\cut prin delicate]ea [i grija de a nu r\ni, cumva, sensibilitatea
adresantului.

TEATRUL NA}IONAL IA{I
DIREC}IA DE SCEN|

Drag\ prietene Blazian,

Profit de faptul c\ distinsa mea coleg\ vine la Bucure[ti,
ca s\-]i trimit textul piesei. ~]i promisesem s\ fac anumite
`nsemn\ri pe text, dar a[a zisele „sc\deri” pe carele-am
g\sit sunt a[a de mici, c\ am fost perfect convins, ̀ n timpul
secundei lecturi, c\ ai s\ le vezi [i ai s\ le suprimi singur.
De pild\, am impresia c\ tablourile (fapt cert, ac]iunea e
prea fragmentat\) referitoare la revista pe care o scot cei
trei amici ar putea fi contopite, de nu cumva reduse, s\
r\mân\ ca despre aventura lor publicistic\ de cari pot fi
capabili ace[ti trei mu[chetari ai prieteniei [i s\r\ciei ruse[ti.
Te `ndemn la aceast\ contopire sau suprimare, pentruc\

Scrisori de la N. Iorga, 
E. Lovinescu, G. M. Zamfirescu, 
B. Fundoianu, Camil Baltazar,

Petru Comarnescu

SS
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nici interesul piesei [i nici accentul dramatic nu cade pe
ideea redact\rii unei reviste, ci pe cinstea sufleteasc\ [i
pe s\r\cia ce-i une[te. Conflictul dramatic, a[a dar, e `n
partea doua [i a treia a piesei [i aci ar fi bine s\ concentrezi
toat\ aten]iunea – un conflict mult mai mult ̀ n intensitate,
dac\ – ̀ n toat\ aceast\ dram\ subtil\ ar trece firul de lumin\
al unei iubiri. Ai un personagiu, care ar putea deveni foarte
pre]ios dac\ i-ai acorda importan]\ [i anume prostituata
Marusia. Nu [tiu dac\ Averescu i-a acordat o oarecare
importan]\ `n roman, dar indiferent de faptul acesta, d-ta
po]i [i e[ti dator s\ dep\[e[ti romanul, atunci când
aceast\ dep\[ire e `n interesul dramatiz\rii. Fire[te c\ tot
ce spun eu aci, are un simplu titlu de opinie amical\, a[a
cum l-ai cerut. Piesa are atâtea mari calit\]i de umanitate
[i de me[te[ug, `ncât ar fi p\cat s\ n-o scuturi de tot ce ]i
s-ar p\rea d-tale dup\ o nou\ citire inutil. Sandu Morcovescu-
Teleajen, care e membru `n comitetul de lectur\ [i a citit
piesa, are o opinie tot a[a de bun\. Noi ne hot\râsem
chiar s-o trecem prin amintitul comitet, dar nu va fi convocat
decât foarte târziu, prin noiembrie – oricum dup\ deschiderea
stagiunei, care va avea loc la data de 14 oct. a.c. Deci, ai
tot timpul s\ faci oarecari modific\ri, vreau s\ spun: s\-i
dai forma definitiv\ [i s-o transcrii – ca s\ ai [i d-ta un
exemplar. C\ci ai spus, când am vorbit ultima dat\, c\
acesta pe care ]i-l trimit acum e ultimul.

{i acum, ]in s\-]i mul]umesc c\ m-ai `nscris cu cea
de-a doua conferin]\ dela Radio. Am s\ vin la Bucure[ti,
dup\ toate probabilit\]ile, cu Ionel Teodoreanu. Dac\, ̀ ns\
`mprejur\ri [i de ast\ dat\ potrivnice ne-ar `mpiedica pe
amândoi s\ venim, te rog foarte mult s\ cite[ti d-ta conferin]a,
ca s\ nu mai mi se scad\ din onorariu [i a[a destul de redus,
o parte pentru lector. Am f\cut atâtea cheltuieli cu deplasarea
dela Bucure[ti [i cu instalarea de aci, c\ primul salariu
pe care l-am luat, pe august, acum câteva zile, s-a dus pe
gârl\. Am s\ te rog s\ fii a[a de bun s\ dispui s\ mi se
trimit\ onorariul, dac\ nu vin, cât mai curând posibil. Repet,
`ns\, c\ – pân\ acum – nu v\d ce m-ar opri.

Dac\, eventual, nu vrei s\ faci nicio modificare la piesa
d-tale (care – repet, are prea multe calit\]i ca s\ nu treac\
prin comitet [i `n forma actual\) te rog s\ dai la transcris
[i s\ mi-o trimi]i, ca s\ fie printre primele ̀ nregistrate pentru
lectur\. De altfel, eu am avut grij\ s\ opresc un num\r `n
registru. ~n orice caz, mi-ar face pl\cere s\-mi comunici [i
mie, mai `nainte, la ce hot\râre te-ai oprit. Iar pân\ la
primirea r\spunsului din partea d-tale, `]i trimit salut\rile
mele cordiale.

Sept. 1933
Zamfirescu

~n ultimii ani se poart\, ̀ ntre dou\ remarcabile personalit\]i
ale culturii noastre, o acerb\ disput\ `n leg\tur\ cu
dreptul de a publica coresponden]a lui B. Fundoianu. Eu
`mi `ng\dui doar s\ semnalez c\ la Arhivele Na]ionale
exist\ dou\ scrisori ale celui amintit, iar la Biblioteca
Na]ional\ una, c\tre Mihail Sebastian.

Cea de fa]\, nedatat\ [i `n francez\, este, mi se pare,
interesant\ prin maniera caracteristic\ vechiului colaborator
al tuturor revistelor moderniste din perioada interbelic\
devenit, `ntre timp, Benjamin Fondane.

O reproduc ̀ n francez\, ̀ ntrucât o traducere ar r\pi din
savoarea ei:

Société Anonime Française
Les Studio Paramount

Robert T. Kane
Administrateur Délegué

Siége Social
2 Rue des Réservoirs
Saint Maurice
Seine
Bureau à Paris: Rue Meyerbeer

Dlui Ion C\lug\ru

Veuillez prendre note – j’y songe
que des le 15 Avril, enfin!
je cesse d’habiter rue Monge
pour le 6 de la rue Rollin

M’y trouverons journaux et lettres
amis, fâcheux et créanciers
persévèrant dans mon Étre
au faite du grand Escalier.

Benjamin Fondane

N-am primit „Omul de dup\
u[\” [i-l v\d recenzat. Uitare?
Po[t\ pierdut\? Represalii?
Te a[teapt\ cu aceia[i veche dragoste.
Fundoianu

Misiva lui Camil Baltazar c\tre Camil Petrescu, pe o
fil\ cu antetul revistei România literar\– de sub direc]ia
lui Liviu Rebreanu, ap\rut\ ̀ ntre 1932-1934 – e o elocvent\
dovad\ a amici]iei care a d\inuit ̀ ntre cei doi ̀ n tot r\stimpul,
atât de agitat, dintre cele dou\ r\zboaie mondiale, dar [i
ulterior.

Drag\ Camile,
Am omis s\ te `ntreb eri ce faci `n zilele de Cr\ciun.

Cum rela]iile noastre se ̀ ntâmpl\ sub o zodie de discontinuitate,
n-ar fi r\u dac\ am folosi prilejul unei relu\ri mai temeinice
de rela]ii. S\ st\m adic\ de vorb\. Scrie-mi `n ce zi a
Cr\ciunului e[ti mai liber, ca s\-mi faci pl\cerea s\ pofte[ti
la mine la un pahar de vin sau la un ceai [i s\ putem sta
[i de vorb\ pe `ndelete. A[tept cuvântul t\u.

Cu dragoste
al t\u

Camil Baltazar

Telefonul meu nu merge
Anastase Panu 11
Tramvai 19, 25, 8, 81

23 Decembre 1933

Scrisoarea lui Petru Comarnescu, aflat\
[i ea la Arhivele Na]ionale, indic\ data
alc\tuirii ei, ̀ ns\ nu [i destinatarul. Cuprinsul
nu las\, ̀ ns\, nici o ̀ ndoial\ c\ acesta era
redactorul [ef al „Revistei Funda]iilor
Regale”, Camil Petrescu.

Bozener Weg 3, Leipzig 0.27
12 Septembrie 1936

Drag\ prietene,
~]i scriu de la Leipzig, pe o ma[in\

infect\, care m\ enerveaz\, dar care, oricum,
m\ face mai cite]. Urmez aici o sesiune de
o lun\ la Facultatea de Filosofie, unde `n
afar\ de Hans Driesch, Hans Freyer [i
Heisenberg exist\ foarte pu]ine personalit\]i.
~n Germania estetica [i etica aproape c\

nu mai exist\, iar sociologia a devenit politic\. Despre
actualul regim ̀ nc\ nu mi-am putut forma o p\rere temeinic\
de[i `mi dau seama c\ s-au realizat aici multe lucruri
bune [i necesare ̀ n ultimii trei ani. Am fost deja la Breslau,
Dresda [i Meissen, ora[ul milenar, unde goticul a r\mas
`n picioare ca [i `ntreg trecutul. De aici, dup\ terminarea
cursurilor voiu trece la Berlin, Hamburg, München [i `n
celelalte centre, pentru a m\ documenta, m\car rapid, despre
trecutul [i prezentul german. ~n ]ar\ revin la 15 Oct.,
când sper s\ lucr\m cât mai temeinic `mpreun\, fiind
deantregul la dispozi]ia dtale.

~n categoria colabor\rilor str\ine la R.F.R. a[
propune [i pe profesorul de aici, Hans Freyer, un tip str\lucit,
emerit eseist [i filosof al culturii, care ne-ar da bucuros din
când `n când ceva la revist\, care prin dta ar putea c\p\ta
o circula]ie mondial\ [i o autoritate [i mai mare. Gusti `l
apreciaz\ `ndeosebi pe Freyer, a[a c\ la nevoie am avea
[i concursul s\u. Cum voiu vizita Halle, Heidelbergul,
Berlinul a[ putea lesne c\p\ta colabor\rile principale ale
marilor gânditori germani, completând astfel programul
`nceput de dta `n Fran]a. Dar am nevoie `n prealabil de
deslegarea dtale.

Al doilea punct al scrisorii acesteia este chestia lui
Mihai Popescu, pe care l-am mai v\zut [i dup\ plecarea
d-tale, dup\ cum a fost vorba. Mihai Popescu mi-a sugerat
c\ ar juca bucuros la Teatrul Na]ional ̀ n Martie-April, dup\
ce se va fi afirmat pe scenele str\ine, fie `n piesa lui Jean
Cocteau „La Machine Infernale”, fie `n „Le tombeau de
sous l’arc de triomphe”, fie `n „Ifigenia in Taurida” a lui
Goethe, aici rolul lui Orest, pe care l-a mai jucat la Katowicz.
Deasemenea, mi-a vorbit de piesa „Der standhafte
Prinz” (Principele hot\rât) de Calderon, prelucrat\ de J.
Gregor, pies\ tipic baroc\. Eu a[ prefera piesa lui Cocteau,
`n care el are un frumos rol, pe care la Paris l-a jucat Jean
Pierre Aumont. Dar aceast\ pies\ ar trebui bine tradus\ de
un adev\rat poet [i `nscenat\ de un regisor cu spirit nou.
Vom mai vorbi `n ]ar\ despre acestea, dar am ]inut s\-]i
comunic, dup\ cum ne-am `n]eles, rezultatul `ntrevederii
noastre.

Te rog mult, dispune ca s\ apar\ odat\ ̀ n R.F.R., eseul
lui Grigore Sturdza dat de aproape un an [i care mereu este
amânat, de[i e un lucru bun. Te-a[ ruga deasemenea s\
nu ̀ ntârzie nici micul eseu eminescian al drului Bacaloglu
care m\ piseaz\ mereu.

Cred c\ te-ai mai v\zut cu Lassaigne [i c\ i s-a
achitat articolul acela. Nu [tiu unde s\-i scriu acum, c\ci
probabil c\ nu mai e nici la Sovata [i nici `n monografie
cu Gusti. Dac\-l mai vezi, spune-i c\ ̀ i voiu scrie de ̀ ndat\
ce-i voi [ti adresa. Num\rul la casa din str. Prim\verei iar\[i
nu-l am. Pentru Paris, agent `n vederea colabor\rilor `l
putem face pe Brutus Coste, secretar de lega]ie acolo [i
care e un om foarte informat [i serios, din grupul celor
tineri. El ne st\ la dispozi]ie s\ ne furnizeze articolele,
`ntre]inând leg\turi cu personalit\]ile pe care i le vei sugera.

Pentru cronica R.F.R., o bun\ achizi]ie va fi Anton
Golopen]ia, care-[i ia acum doctoratul aici cu Hans Freyer
[i care e un tip foarte adânc [i erudit. ~l vei cunoa[te ̀ n ]ar\,
unde va colabora cu Gusti.

{i acum te las, rugându-te s\ scuzi scrisul acesta barbar,
care a voit totu[i s\-]i demonstreze c\ nu te-am uitat [i c\
m\ gândesc cu bucurie la revederea noastr\, precum [i la
cooperarea pl\nuit\.

Petru Comarnescu

Dlui Rosetti nu i-am scris ̀ nc\, [tiindu-l ̀ n str\in\tate.
Dac\ e `n Bucure[ti, spune-i te rog toate cele bune din
parte-mi.

Pentru cei care cunosc opera lui Comarnescu poate
stârni mirarea sau doar un zâmbet afirma]ia lui c\, de[i nu-
[i f\cuse o „p\rere temeinic\” despre regimul din Germania
anului 1936, `[i d\dea, totu[i, seama c\ se realizaser\...
„multe lucruri bune”. C\ci nu dup\ prea mult\ vreme,
Comarnescu a devenit un fervent admirator al societ\]ii
americane, ba chiar [i Secretarul general al „Societ\]ii
Amicii Statelor Unite”.

~ncât, odat\ cu Maurice Bedel, contemporan cu autorul
scrisorii, am putea spune [i noi: „S\ lu\m totul `n serios,
dar nu [i `n tragic”.

Dumitru H~NCU 21
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E DUMINIC|, plou\ trist [i ap\s\tor. Ploaia
asta nu are nimic vioi, tonic, proasp\t. Mi se
pare c\ acompaniaz\ plecarea unui om de
teatru, unui artist dedicat profund acestei arte.
Pe care, cred, a pus-o chiar înaintea vie]ii
lui. Mi se pare c\ ploaia asta este cortegiul
durerii. C\ ea poate s\ exprime ceea ce nu

mereu reu[e[te cuvîntul. Triste]ea acestei enorme pierderi
are ceva solemn. Poate [i pentru c\ aerul lui Ion Cojar
avea ceva impun\tor. Nu am fost prieteni. A fost, îns\,
o leg\tur\ n\scut\ din devotamentul fa]\ de teatru [i,
poate mai presus de orice, fa]\ de actor. Ion Cojar a iubit
nespus actorul. Cred c\ [i asta l-a decis s\ devin\ profesor.
Voca]ia lui de pedagog fin cred c\ a venit din sentimentele
puternice de pre]uire fa]\ de arta actorului. A modela
personalit\]i diferite, în formare, a g\si limbajul care
s\ te conduc\ spre intimitatea fiec\ruia, spre ceea ce este
individual, unic [i irepetabil este complicat [i, oricum,
nu la îndemîna oricui. De zeci de ani, profesorul Cojar
urm\re[te [i conduce destine. Lucreaz\, mai întîi, în
[coal\. Acolo, atent la fiecare valen]\ a studentului, la
har, la date mai mult sau mai pu]in evidente, încearc\
s\-l elibereze de cli[ee. De pre-judec\]i legate de ideea
de actorie [i de teatru. De ceea ce au înv\]at dup\ ureche
sau la preg\tirea pentru admitere. Opera]iunea de cur\]are
dureaz\ cam tot anul întîi. Numai pe un teren neted cît
de cît se poate îns\mîn]a adev\rul. Pe no]iunea de adev\r
se bazeaz\ [i se structureaz\ metoda sa de lucru. Atît
ca profesor, cît [i ca regizor. Mul]i dintre fo[tii s\i studen]i
s-au întîlnit cu el ca actori profesioni[ti. M-a fascinat
aceast\ rela]ie. Lev Dodin este, de asemenea, [i profesor,
[i regizor. Studen]ii cresc în atmosfera magiei teatrului.
Îi descifreaz\ corect codul, regulile. Apoi, Profesorul
devine [i Maestru. Se cunosc, apropierea îi ajut\, deopotriv\,
s\ nu porneasc\ de la zero. Preten]iile sînt altele, scena
impune altfel. Apare acum [i o senza]ie de complementaritate,
de complicitate, sînt în]elese no]iuni sau vorbe care
p\reau rigide, teorii [i care, într-un fel, abia de data
asta sînt asumate. La fel [i la Ion Cojar. Nu exist\
actor important, care i-a fost student, s\ nu vorbeasc\
cu venera]ie despre el. Sincer [i dincolo de un context
sau altul. În multe discu]ii particulare, marii actori mi-
au povestit în detaliu cum au fost urm\ri]i [i îndruma]i
în [coal\, cum indica]ii date atunci le-au folosit, f\r\
exagerare, toat\ via]a în profesiunea lor. Ion Cojar [i-a
înso]it severitatea [i rigoarea de dragoste. Or, cei care
au lucrat cu el au sim]it treaba asta care s-a transformat
în sute de pove[ti de iubire. Cîte un cuvînt, o p\rere, o
observa]ie i-a marcat, realmente, pe to]i ce care s-au
întîlnit cu el. De nu [tiu cîte ori am auzit citate din el,
din vorbele lui care sintetizau, cu o concizie uluitoare,
o situa]ie, o replic\, un personaj sau abaterea de la el,
o scen\ de mare actorie sau una ratat\. Punctul lui de
vedere a contat, imens, pentru oamenii de teatru, pentru
actorii, mai ales, pe care i-a format [i cu care a lucrat.

Poate primul spectacol pe care l-am v\zut pus în
scen\ de Ion Cojar a fost Pre[ul de Ion B\ie[u, la Teatrul
de Comedie. Eram copil. A avut premiera în 1972 [i s-
a jucat optsprezece ani! Incredibil! Toate cheile textului,
umorului [i ironiei lui B\ie[u erau prinse. Comedia se
baza pe for]a [i m\iestria unor actori ca Stela Popescu,
Cornel Vulpe, Vasilica Tastaman, Aurel Giurumia, Mircea
{eptilici, Iarina Demian, Constantin B\lt\re]u... Scenografia
era a Sandei Mu[atescu. Îmi amintesc limpede scene
întregi, reac]ia debordant\ a publicului, poantele, dar
[i fine]ea cu care erau construite. Comedia este un gen
greu, îl solicit\ altfel pe actor, atunci cînd nu joac\
gros sau la prima mîn\. Anii au trecut [i am v\zut la
Na]ional Vassa Jeleznova de Gorki. Sala Amfiteatru.
Din decorul formidabilului Dan Jitianu, care lucra al
patrulea spectacol atunci cu Cojar, îmi amintesc casa de
bani, biroul Vassei [i harta foarte mare pe care aceasta
urm\rea drumurile vaselor aflate în curs\, peretele de
lemn cu glasvand, veioza de undeva din dreapta. Florina
Cercel, George Constantin – invitat de la „Nottara”,
lucru pe care Cojar l-a f\cut posibil la începutul lui 1989,
cînd colaborarea cu actori din afara trupei p\rea o utopie
– Tamara Cre]ulescu, Ion Marinescu, Olga Delia Mateescu...
cred c\ pe unii dintre ei nici nu i-am mai avut a[a cum
au fost în acest spectacol. Bluza cu dantel\ [i vesta de
piele ale Vassei, bocancii masivi [i picioarele goale vîrîte
în ei de Ion Marinescu, bra]ele deschise [i hohotul de
rîs al lui George Constantin care se imprima în memoria
mea, care era absorbit de memoria pere]ilor, a fiec\rui
spectator, amestecul de atitudini [i gesturi „ofi]ere[ti”,
seci, aspre, de iubire [i disperare, de decrepitudine,
agita]ia din planul secund, trecerile bru[te de la rîs la
plîns, felul în care rostea fiecare actor îmi sînt proaspete.
Am intuit iscusin]a unui f\c\tor de teatru, me[te[ugul
care face parte din taina lui.  Am comentat cîteva scene,
cîndva, cu Cojar. Bucuria lui s-a manifestat simplu,
dar nespus de tandru. M-a apucat de mîn\ [i nu mi-a dat
drumul minute în [ir. O batist\ în Dun\re, în prim\vara
lui 1997, a fost prilejul unor mari partituri actorice[ti,
a unor ipostaze a[ zice complet necunoscute ale Marianei
Mihu], ale Leopoldinei B\l\nu]\, ale Rodic\i Popescu
Bit\nescu sau ale Ilenei Stana Ionescu. M\iestria lui
Cojar, intui]ia lui extraordinar\ se vedeau în cel mai mic
detaliu, în felul în care se ascultau, se priveau sau î[i
d\deau replica mari actri]e. Azilul de noapte a fost, cred,
un moment de apogeu al Teatrului Na]ional din Bucure[ti
în 1997 cînd, parc\ tot-tot, se punea la picioarele actorului.

A fost un spectacol care, poate mai presus de orice, s-a
transformat într-un manifest, într- o demonstra]ie pur\
despre [i pentru arta actorului. Atunci s-a întors la teatru
Marinu[ Moraru. Aplauzele aduceau la ramp\ poate cea
mai puternic\ distribu]ie. Cînd îi vedeam pe to]i, m\
înfioram: Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinic\,
Ovidiu Iuliu Moldovan, Colea R\utu, Mircea Rusu,
Mircea Albulescu, Florina Cercel, Rodica Popescu
Bit\nescu, Draga Olteanu Matei, Tania Popa, Costel
Constantin. Istoria teatrului venea peste noi, spectatorii.
M-am întors cu trenul, împreun\ cu trupa, dup\ o
reprezenta]ie la Arad. Am stat ore în [ir cu Iani Cojar.
Am vorbit despre Reca[, locul unde s-a n\scut, despre
vinul de Reca[, despre sîrbi, despre [ans\, despre o
fotografie pe care o am de la Emilia Dobrin, din turneul
de trei luni de zile pe care l-au f\cut în Japonia cu spectacolul
de la Ploie[ti, Snoave cu m\[ti – era tîn\r, viguros –
despre iubire, ne-am continuat, cu haz, polemicile politice,
am vorbit despre moarte, despre ce înseamn\ s\ o iei de
la cap\t, despre o mie [i una de lucruri. Orice drum pe
care îl fac de la Arad, la Bucure[ti, îl fac [i cu el în gînd.
Leg\tura mea special\, îns\, cu Ion Cojar a început cu
acel Azil [i a continuat, mai ales, cu Dragoste în hala
de pe[te. Pre]uirea mea fa]\ de el a crescut [i s-a nuan]at,
s-a domesticit datorit\ lui Mircea Rusu, studentul lui
[i so]ul meu. Datorit\ iubirii necondi]ionate a lui, l-am
descoperit [i eu, altfel. Am înv\]at cum s\-l în]eleg. Cînd
repetau Dragoste în hala de pe[te, s-a n\cut Luca. Cojar
a plîns. {i nu pot s\ uit ochii lui plini de lacrimi niciodat\.
Era fericit pentru to]i trei. L-am admirat pe Mircea c\
nu a ezitat niciodat\ s\-i mul]umeasc\, s\-i spun\ [i, mai
ales, s\-i arate cît [i cum îl iube[te, s\-i [opteasc\ c\
tot ce [tie, [tie de la el. Îl invita la examenele cu studen]ii
lui, de data asta, la spectacolele în care juca. St\teau ore
în [ir de vorb\ la telefon, iar eu tr\geam cu urechea.
L-am admirat pe Mircea cum l-a vizitat, constant, cum
l-a îngrijit, cum l-a înf\[urat în mantia iubirii lui în
ultimele luni de boal\. Cu o discre]ie impresionant\.
Duminica la prînz mergeam to]i trei. St\team în jurul
lui [i îi sorbeam cuvintele. Despre teatru [i despre Luca.
{i despre via]\. Ne ]inea de mîn\. Mircea îl b\rbierea
[i îl f\cea s\ rîd\. Iar Cojar ne f\cea cu ochiul. 

Cînd l-am v\zut ultima oar\, un soare blînd se juca
în camera lui de spital. Acum e întunecat [i plou\. Plou\
trist. Pentru el [i pentru noi to]i.

Marina CONSTANTINESCU

In memoriam

Ion Cojar
(9 ianuarie 1931-18 octombrie 2009)
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on Cojar a iubit nespus actorul. Cred c\ [i asta

l-a decis s\ devin\ profesor. Voca]ia lui de

pedagog fin cred c\ a venit din sentimentele

puternice de pre]uire fa]\ de arta actorului.

SS cc ee nn \\   dd ii nn   ss pp ee cc tt aa cc oo ll uu ll   DD rr aa gg oo ss tt ee   îî nn   hh aa ll aa   dd ee   pp ee [[ tt ee   cc uu   MM ii rr cc ee aa   RR uu ss uu   [[ ii   VV ii vv ii aa nn aa   AA ll ii vv ii zz aa cc hh ee22



R
o

m
ân

ia literar\
n

r.  42 / 23 o
cto

m
b

rie 2009  

AA
m descoperit c\ am talent pedagogic,

eu suf\r pentru studen]ii mei, plâng

`n sal\ atunci când au succese, când

aud aplauzele publicului.
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M REV|ZUT-O pe Marina Krilovici la Sala
Palatului la unul dintre concertele din Festivalul
George Enescu. Era la fel de frumoas\ [i de
carismatic\ ca pe vremea tinere]ii mele, atunci
când a ob]inut Marele Premiu la edi]ia din 1964
a Festivalului G. Enescu.

– Marina, tu ai câ[tigat Marele Premiu la sec]iunea
de canto `n 1964. Ce amitiri ai despre acel moment?

– Sunt foarte emo]ionat\ c\ ne-am rev\zut, nu-mi
venea s\ cred c\ au trecut atâ]ia ani, c\ am `ntâlnit s\li
atât de pline la concerte, o lume doritoare de muzic\
dup\ atâ]ia ani de interdic]ii ale acestui popor. ~n
1964, când eram o pu[toaic\, student\ la conservator,
am [tiut c\ exista o [coal\ de canto extraordinar\, c\
aveam colegi minuna]i pe Ileana Cotruba[, pe Puiu
Buzea, Viorica Cortez, Mugurel Bogdan, Milke Nistor.
Pentru mine, acel concurs a fost un succes extraordinar,
era o epoc\ unic\ pe care nu o voi putea uita niciodat\.
Noi, cei care am fost selecta]i s\ particip\m la
concurs, am fost lua]i la Bra[ov `ntr-un cantonament,
am trecut printr-o groaz\ de trieri. Aveam acolo profesori
pe doamna Arta Florescu, pe maestrul Goang\ [i pe
Aurel Alexandrescu, pentru lied. Am stat o lun\ de zile,
nu f\ceam altceva decât cântam, mâncam [i dormeam.
Eu mai f\ceam unele [mecherii, mai s\ream pe fereastr\
ca s\ fiu pu]in liber\, dar am avut o preparare extraordinar\.
~n etapa a II-a la Sala Dalles trebuia s\ cânt Abigaille
din Nabucco. Era diminea]\ [i m-a sunat doamna Arta
Florescu [i mi-a spus: „Marina, tu ai o voce unic\, e[ti
frumoas\, e[ti preg\tit\ excep]ional, ai s\-i zdrobe[ti pe
to]i, un element ca tine nu mai exist\”. Mi s-a ridicat
p\rul m\ciuc\, parc\ mi-a f\cut o injec]ie ca s\-mi
dea for]\ [i curaj. Mi-am pus o rochie ro[ie de m\tase
[i m-am prezentat, fiind a treia ca num\r. To]i au c\zut
pe spate. Doamna Arta mi-a spus: „Marina tu e[ti
`nving\toare”. La etapa a III-a am cântat „Pace mio Dio”
din For]a destinului [i „Crudele – Donna Anna” din Don
Giovanni de Mozart. Colega mea, mezzosoprana Agnes
Baltsa mi-a spus: „Voce ca a ta n-am auzit `n via]a
mea, sunt fericit\ c\ un om ca tine m\-nvinge”.

– Ce s-a `ntâmplat când ai terminat conservatorul?
– N-am s\ ascund c\ Arta Florescu din 1964 [i pân\

`n 1966 mi-a pus multe piedici ca s\ nu pot pleca din
]ar\ la diverse manifest\ri artistice. ~n 1967 am reu[it,
totu[i, s\ plec la concursul de la Bruxelles, unde am luat
Marele Premiu, apoi la Hertegenbosch [i, bine`n]eles,
la Monreal.

~n 1967 se preg\tea la oper\ Don Giovanni. A
venit maestrul Hero Lupescu [i mi-a spus: „Marina, tu
ai s\ faci Donna Anna, dar vei intra dup\ Arta Florescu”.
Eu am `n]eles situa]ia [i mi se p\rea normal. Doamna
Arta la repeti]ii marca. A venit spectacolul de vizionare.
Aici am tr\it un moment `ngrozitor, eu fiind asistent\
`n sal\. Doamna Arta n-a mai putut cânta. Eu nu m-am
bucurat, eram impresionat\ de ceea ce vedeam. Mi s-a
spus s\ continui eu. M-am dus s\ m\-mbrac la cabin\
[i m-am `ntâlnit cu Arta Florescu care, n-am s\ uit

niciodat\, mi-a spus: „Marina, ̀ ]i mul]umesc, eu nu pot,
tu e[ti singura care po]i s\ faci asta, ̀ ]i mul]umesc”. |sta
a fost un moment emo]ionant, cântam pe scen\ [i plângeam,
pentru c\ m-a [ocat situa]ia respectiv\. Afost un moment
pe care nu pot s\-l uit niciodat\.

– La Bucure[ti te-am v\zut ̀ n toate spectacolele tale
din acei ani. Ce roluri ai cântat?

– Am cântat Tosca, Beoma, Trubadurul, Faust,
Michaela din Carmen, Otello cu Spiess.

– Când s-a produs plecarea ta din ]ar\ [i `n care
circumstan]e?

– ~n 1971 am luat aceast\ hot\râre. Din 1967 eu
ie[eam din ]ar\ [i m\ `ntorceam. Prima Tosc\ am f\cut-o
la Toronto, apoi la Viena. Aveam multe contracte, dar
[i multe greut\]i cu pa[aportul, cu datul jos din avion,
sub diferite pretexte, c\ Marina vrea s\ scoat\ aur din
]ar\ [i alte asemenea prostii. Eu nu eram membru de
partid [i am fost contactat\ [i de securitate ca s\ le fac
servicii, dar asta pe mine m\-ngrozea. Mi se f\ceau o
serie de opreli[ti, de pild\, odat\ am ajuns la Fenice din
Venezia cu 10 zile `ntârziere. Trebuia s\ cânt atunci
Tosca cu Tito Gobbi. ~n 1967, la Festivalul Enescu
am cântat la oper\ Faust [i a venit Rolf Liebermann s\
m\ vad\. Mi-a oferit un contract de trei ani la Hamburg
cu premier\ de Aida [i For]a destinului. La Hamburg
m-am  hot\rât s\ r\mân, tat\l meu era de origine german\
[i jum\tate iugoslav, iar mama grecoaic\. Tata se-mbol-
n\vise de hemiplegie [i p\rin]ii mei nu erau cu mine.
Am vorbit cu mama la telefon [i, special am fost
foarte tare la telefon, ca s\ aud\ cei de la Nicolae
Iorga. ~n trei zile le-a dat drumul [i au venit cu Puiu
Ohanezian cu ma[ina lui, pentru c\ [i Ohanezian
cânta Amonasro. Nu a fost u[or pentru mine ca s\-mi
`ntre]in familia, nop]ile nu dormeam, m\ gândeam c\
p\rin]ii mei sunt dependen]i de coardele mele vocale,
c\ nu trebuie s\ m\-mboln\vesc ca s\-mi pot `ntre]ine
familia. Dup\ ce mi-am luat cet\]enia, tata fiind german,
am plecat la Paris, unde mama avea mai multe prietene.
Am ob]inut un contract cu Aida la Covent Garden. Aici
l-am ascultat pe Kostas Pascalis `n Scarpia, cu Placido
Domingo `n Cavaradossi. Când l-am v\zut intrând `n
scen\ m-am `nfiorat, era un artist complex, tulbur\tor.
M-am dus la el la cabin\ cu emo]ie: „Tu e[ti grecoaica
aia cu voce mare?” mi-a spus el. {i de-atunci nu ne-am
mai desp\r]it. Ne-am c\s\torit, am plecat la Viena, unde
el avea contracte, s-au n\scut cei doi copii, Constantin
`n 1974 [i Alexandra `n 1977. A fost omul vie]ii mele,
de[i ne-am divor]at `n 1993, dar am tr\it al\turi de el
mari emo]ii artistice. Dup\ divor] nici el [i nici eu nu
ne-am ref\cut via]a. Cu toate c\ pân\ ̀ n anul 2000 rela]ia
noastr\ era rece, ne vedeam, ne salutam, când s-a
`mboln\vit de cancer de prostat\ am fost prima c\reia
i-a dat telefon ca s-o anun]e. M-am dus la el acas\, acolo
unde st\tusem atâ]ia ani, [i l-am `ngrijit, am fost
al\turi de el pân\ când a murit acum trei ani. Copiii mei
erau la Londra [i au venit s\-[i vad\ tat\l, l-au iubit foarte
mult [i noi am fost o familie unit\, i-am educat
frumos `n spiritul familiei, a[a cum m\ educaser\ [i
p\rin]ii mei. Kostas a fost un om demn, delicat, generos.
N-a vrut s\ ne deranjeze. A fost pe picioare pân\ când
a ̀ nchis ochii. Avea lec]ii la Conservator [i ̀ n ziua când
a murit le-a spus c\ nu poate veni. Avrut s\ moar\ singur
[i s\ nu ne supere nici pe noi. L-a g\sit mort b\iatul meu.
A fost pentru mine o mare lec]ie de via]\, a vrut s\ ne
fereasc\ de emo]ii, ne adora [i n-a vrut s\ ne supere.

– Cu ce tenori ai cântat?
– Am cântat cu cei trei tenori, dar cu Domingo m-am

`n]eles cel mai bine, am cântat cu Labó, cu Giaccomini,
cu Bergonzi, iar ca mezzosoprane cu Cossotto, Verett
[i Bumbury.

– Pe ce scene mari ai cântat?

– Am cântat la Met ̀ n Aida, Trubadurul [i Butterfly,
am cântat la Covent Garden: Aida, la Opera Mare din
Paris, La Viena, la Monte Carlo, la Fenice, la Roma,
Hamburg, Berlin etc. Am cântat `n ultimul spectacol
al lui Mario del Monaco, eu `n Cavaleria [i el `n Paia-
]e, `n acea sear\.

– Cu ce mari dirijori ai cântat [i cu ce regizori ai
lucrat?

– Am cântat cu Nelo Santi, cu Mutti, cu Patanné, iar
ca regizori cu Peter Ustinov, cu Ponnelle am f\cut Tosca.

– Ce lucrezi `n prezent `n Atena?
– Am clase la Conservatorul Maria Callas, unde

predau cu succes, am fete care au ob]inut premii
interna]ionale. Iubesc tinerii, `mi place s\ le cânt fraze
ca s\ exemplific ceea ce le spun. Am descoperit c\ am
talent pedagogic, eu suf\r pentru studen]ii mei, plâng
`n sal\ atunci când au succese, când aud aplauzele
publicului. Nu pot accepta ca cineva s\ fie gelos pe
succesele unui tân\r care-[i face o carier\, eu cred c\,
din contr\, trebuie s\ fie fericit.

– Tu ai fost o generoas\ toat\ via]a.
– Mi-a pl\cut s\ fiu iubit\ [i s\ iubesc, s\ simt dragostea

acestor tineri cu care lucrez. Eu le datorez enorm p\rin]ilor
mei care mi-au dat o educa]ie, au f\cut toate sacrificiile
pentru mine, am fost liber\ la minte, nu am crescut cu
trebuie, nu cred `n trebuie. Am `n]elegere pentru tot.
{i pe copiii mei i-am crescut a[a, iar Kostas a fost un
exemplu pentru copii.

– Ce po]i s\ spui despre [coala româneasc\ de canto?
– Eu nu sunt prea informat\ de ceea ce se-ntâmpl\

ast\zi `n Conservator; am avut o elev\ foarte bun\ pe
Celia Costea, care a f\cut cu mine ore. Cred c\ [coala
româneasc\ de canto exist\ [i c\ poate da elemente bune
pentru c\ avem profesori de calitate, pe doamnele
Sl\tinaru, Stoleriu [i al]i profesori de acum. Mi-ar
face mare pl\cere s\ vin de dou\ ori pe an cu cea mai
mare dragoste, s\ dau lec]ii de canto f\r\ bani, pentru
tinerii din România.

Interviu realizat de 

Mihai CANCIOVICI

Revedere cu Marina Krilovici

A

Paul Barb\neagr\
Teatrul Na]ional din Bucure[ti regret\ pierderea

unui mare om de art\ [i cultur\, un artist al imaginii
[i al sensurilor adânci, cineastul Paul BBarb\neagr\,
care s-a stins din via]\ la Paris în aceast\ diminea]\. 

Discipol al lui Mircea Eliade, autor a numeroase
filme documentare consacrate artei [i culturii, Paul
Barb\neagr\ r\mâne în memoria noastr\ un ambasador
peste Timp al tradi]iei, un mesager al invizibilului
ce transpare în marile crea]ii umane. Operele sale pun
în discu]ie rostul [i piatra de încercare a omului modern:
reg\sirea sacrului.

N\scut în România în anul 1929, Paul BBarb\neagr\
a urmat Institutul de Art\ Teatral\ [i Cinematografic\
din Bucure[ti dup\ studii de medicin\. A realizat,
începând cu anul 1957, documentare, filme de
scurt [i mediu metraj. Din anul 1964 a tr\it în Fran]a,
iar în anul 1976 a primit Marele Premiu pentru scenariu
la Festivalul Interna]ional de Art\ pentru pelicula
„Versailles: Palatul-Templu al Regelui Soare”. În anul
1987 îi consacr\ maestrului s\u Mircea Eliade filmul
„Mircea Eliade [i redescoperirea sacrului”. În anul
1990 prime[te Marele Premiu al Audiovizualului
francez pentru întreaga activitate. 

Filmele sale, elogiate la vremea lor de cei mai mari
cronicari francezi de televiziune, au încântat milioane
de spectatori [i telespectatori.
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egizorul spaniol nu realizeaz\ o comedie facil\, nu despre râs este vorba

în filmul s\u, ci despre un chip mai vechi al Spaniei, un chip ridat, dar

la fel de expresiv precum cel al Eloisei a c\rei frumuse]e ve[tejit\ de

trecerea timpului are o noble]e aparte pe care i-o aduce transfigurarea.a r t e

ESTIVALUL filmului hispanic desf\[urat în
Bucure[ti între 9 [i 15 octombrie cu concursul
Institutului Cervantes a putut oferi cinefililor
o galerie remarcabil\ de regizori spanioli,
Patricia Fereira, Félix Viscaret, Iciar Bollain,
Achero Mañas, Rafa Cortés, Juan Carlos
Falcón, Jaime  Rosales. O parte din filmele
lor se adreseaz\ chiar [i numai prin aluzie

la o traum\ care nu s-a dizolvat, aceea a r\zboiului
civil din Spania. La Caja, filmul lui Juan Carlos Falcón,
mi s-a p\rut unul dintre cele mai bune din acest festival,
un film care scoate din a sa boîte á surprise, personaje
cu un relief acquafortist, unde acidul lucreaz\ în permanen]\
sub ochii cititorului adâncindu-le coroziv tr\s\turile.
Undeva în Insulele Canare în anii ’60 p\strând înc\
ecourile tragediei r\zboiului civil, una din personalit\]ile
locale, inspectorul comercial Lucio Falcon, cea mai
detestat\ persoan\ de pe insul\, moare pe nea[teptate.
Înmormântarea sa cade în sarcina femeilor din vecin\tate,
Isabel (Elvira Minguez), Beningna (Antonia San Juan),
Leonora (Mari Carmen Sanchez), Doña Josefa (Maria
Galiana) pentru c\ v\duva, Eloisa (Agelina Molina),
este incapabil\ s\ o duc\ la bun sfâr[it. Defunctul a
acumulat întreaga ur\ a micii comunit\]i pe care a terori-
zat-o astfel încât funerariile sale constituie prilejul
unic al unei r\zbun\ri. În comunit\]ile tradi]ionale, prin
excelen]\ conservatoare, moartea este administrat\ ritual
de femei, ele spal\ mortul, ele îl dezbrac\ [i îl îmbrac\,
ele îl bocesc, ele preg\tesc pomana etc. Astfel c\
Lucio Falcon intr\ acum pe mâna lor, pe mâna acestor
femei care-l ur\sc cu fervoare, Isabelei i-a f\cut un copil
[i nu este niciun dubiu întrucât acesta poart\ pe um\r
semnul din na[tere al defunctului, pe Benigna care
profeseaz\ cea mai veche meserie din lume, defunctul
a vizitat-o cu câteva ore înaite de a muri, unul ditre
membrii familiei, Pedro, a fost aruncat în mare la ordinul
inspectorului cu ani în urm\, iar Metodio (Miguel Mota)
a r\mas cu o spaim\ atât de puternic\ încât st\ totat\
ziua ascuns, iar singura destindere i-o asigur\ masturbarea
pe care cu în]elegere i-o serve[te Leonora. Femeile
administreaz\ totul în restrânsa comunitate, o parte
din b\rba]i sunt pe mare, al]ii precum Jorge (Vladimir
Cruz) care a supravie]uit ur\[te în t\cere, Jeronimo

(Manuel Manquiña) un avocat versatil are acea
polite]e unsuroas\ a castra]ilor, cât despre Metodio, el
nu mai este bun de nimic. Ar mai fi cel c\ruia i se spune
Cusutul, porecla vine de la mersul s\u cr\c\nat care s-
ar datora dup\ povestea sordid\ expus\ delectabil de
femeile aflate în priveghi abuzului sexual la care a
fost supus în copil\rie de c\tre un preot local. Cu alte
cuvinte, decedatul pare s\ de]in\ întregul capital viril al
comunit\]ii inclusiv la nivel simbolic, poate dispune de
orice femeie, poate dispune de orice b\rbat, este st\pânul
absolut, profesând o tiranie medieval\. V\duva este în
scurt timp exonerat\ de orice vin\, tirania s-a exercitat
din plin [i asupra ei, astfel încât moartea inopinat\ a
b\rbatului o surprinde complet nepreg\tit\ în timp ce-
[i descoper\ o nou\ dorin]\ de via]\. Ca în Soacra cu
trei nurori a lui Ion Creang\, mutatis mutandis femeile
sunt cele care administreaz\ pedeapsa, cadavrul
devine un substitut al celui care viu a întruchipat pe
deplin puterea, iar ritualul funerar este înso]it de tot atâtea
oportune desacraliz\ri. Fiecare din aceste femei are
propria ei datorie de pl\tit în numele ei sau al familiei
ei. Benigna îl sodomizeaz\ cu un pis\log, Doña Josefa
îi taie pe furi[ limba [i i-o arunc\ pisicii care-o
înfulec\ lacom, Metodio se urc\ pe sicriu [i i se cac\
pe fa]\, iar sub pretextul c\ îl cur\]\, Isabel îi morfole[te
chipul cu un mop. Seria de desacraliz\ri continu\ pe
un alt palier cu v\duva care ducându-se în ora[ pentru
a comanda sicriul pentru so]ul ei, trece pe la coafor, vede
un film la cinema, [tiind prea bine c\ so]ul îi interzicea
acest lucru [i în cele din urm\ face dragoste cu Jorge
pe salteaua împr\[tiat\ a patului conjugal, urmând s\ se
c\s\toreasc\ cu acesta. Scena final\ îi surprinde pe cei
doi în fa]a mormântului unde zace Falcon, în fa]a crucii
femeia îl prezint\ sfid\toare celui care nu mai poate face
nimic, î[i urc\ so]ul pe acest mormânt [i-l s\rut\. Nici
preotul local, Viviano (Jordi Dauder), un veritabil pop\
de ]ar\ cu toate defectele necesare investiturii, este
cartofor, vorbe[te buruienos, invocându-l pe Necurat la
tot pasul, neezitând s\-[i lipeasc\ o palm\ zdrav\n\
precum cârja arhiereasc\ peste curul ]eap\n al Benignei,
nu acord\ mai mult\ importan]\ defunctului. Rug\ciunea
sa este o bâlb\ial\ scurt\, ininteligibil\, iar înmormântarea
o f\c\tur\, sicriul fiind înc\rcat într-o c\ru]\ de transportat
b\legarul în care proprietarul auzind cui îi este destinat\
a mai aruncat câteva g\le]i de baleg\ proasp\t\. Ceea ce
face filmul lui Juan Carlos Falcón remarcabil sunt

personajele, construite în detaliu, privite parc\ de un
antropolog; avem cu aceste personaje o lume prezentat\
cu o acurate]e impresionant\ în reflexele ei mentalitare.
Ceva din chipul vechii Spanii r\zbate în acest „giude]”
al femeilor, care alc\tuiesc vertebr\ cu vertebr\ coloana
vertebral\ unei demnit\]i pierdute de c\tre comunitate.
Nimic nu r\mâne netaxat, chiar dac\ vendeta se exercit\
asupra cadavrului. În cele din urm\ chiar bucuria
vie]ii reprezint\ o pedeaps\ pentru tiranul detronat,
gesturile simbolice oricât de crude ar fi corespund
unui ceremonial de exorcizare a urii, a spaimei, a trecutului
nebulos, sângeros al unei Spanii întoarse împotriva sa,
macerate de o viziune sumbr\. Rigidit\]ii tiraniei, dar [i
a regulii îi corespunde o via]\ paralel\ a viscerelor, a
unei sexualit\]i debordante care transpare cu o
cruzime naturalist\ de sub pletora de eufemisme. O parte
din chipurile din film, cum sunt cele ale bocitoarelor
trimise de c\tre preot în ajutorul v\duvei. Cele trei momâi
afi[ând o pio[enie de carnaval, care se încheie la
ultima dintre ele cu un scâncet-sughi] amintesc parc\ de
figurile din Capriciile lui Goya sau de personajele
funambule[ti ale lui Federicco Fellini. O parte din
personaje sunt împinse spre caricatur\ ca în De ce trag
clopotele, Mitic\? (1981) al lui Lucian Pintilie, singurul
film românesc cu care po]i compara filmul regizorului
spaniol cu piperul s\u picaresc. Sunt gesturi m\runte
cele care documenteaz\ intim aceast\ lume, spre exemplu,
Eloisa preg\tindu-se s\ ias\ în ora[ dup\ foarte mul]i
ani de claustrare în c\minul conjugal î[i coloreaz\ buzele
nu cu ruj, ci cu sânge din buricul degetului în]epat elegant
cu un ac. Frumuse]ea are aici ceva din c\lcâiele aspre
ale Eloisei când Jorge îi desface pantofii pentru a face
dragoste cu ea, un Jorge cu o must\cioar\ ca un accent
circumflex, la fel cum Isabel evisecereaz\ pe[tele cu o
mi[care expert\ [i a c\rei emo]ie se tr\deaz\ când unul
dintre ace[ti pe[ti este rupt în dou\. Regizorul spaniol
nu realizeaz\ o comedie facil\, nu despre râs este
vorba în filmul s\u, ci despre un chip mai vechi al Spaniei,
un chip ridat, dar la fel de expresiv precum cel al Eloisei
a c\rei frumuse]e ve[tejit\ de trecerea timpului are o
noble]e aparte pe care i-o aduce transfigurarea. Înainte
de a fi un foarte bun regizor, Juan Carlos Falcón este un
admirabil portretist [i un remarcabil realizator al tablourilor
de gen care trimit c\tre pictura spaniol\. Din filmul lui
r\zbat vocile ancestrale ale vechii Spanii, iar ele vorbesc
cu intensitatea irepresibil\ a dragostei [i a urii. 

La „giude]ul” femeilor

La Caja (2006); Regia: Juan Carlos Falcón; Gen:
Comedie; Cu: Angela Molina; Durata: 107 minute.
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-A N|SCUT în anul 1949. A studiat Filologia
la Universitatea Leton\ (1968-1970), apoi
Filologia Român\ [i Spaniol\ la Universitatea
din Chi[in\u (1972-1974), iar între 1977-
1979 a audiat cursuri la Institutul de literatur\
„Gorki” din Moscova. Poet, prozator, eseist,
publicist [i critic literar, traduc\tor din latin\,

englez\ [i, în mod special, din limbile neolatine –
român\, spaniol\, italian\, portugheza, catalan\. Autor
al 31 de c\r]i originale (poeme, proz\, eseuri, c\r]i
pentru copii), iar ca traduc\tor a editat 48 de
volume. Membru al Uniunii Scriitorilor din Letonia
(1974), membru al PEN Centrului Interna]ional, din
anul 2008 – membru al Academiei de {tiin]e al ]\rii
sale. Pentru prestigioasa-i activitate literar\ i s-au
acordat distinc]ii în Letonia (inclusiv, cea mai înalt\:
Ordinul celor Trei Stele, 1999), Lituania, România [i
Portugalia (Ordem do Merito Comendador, decora]ia
suprem\ a acestei ]\ri). În prezent public\ revista
„Kentaurs XXI”, este directorul editurii private „Minerva”.

Din limba român\ a tradus [i a editat 21 de c\r]i:
Pove[ti populare, Folclor pentru copii, Antologia prozei
scurte a scriitorilor din Moldova, romane de Zaharia
Stancu, proz\ de  Ana Blandiana, Mircea Eliade, Antologia
poe]ilor din Moldova, poe]i romani [i din Moldova
în c\r]i aparte (T. Arghezi, L. Damian, N. St\nescu, 
L. Blaga, G. Vieru, A. Blandiana, {t. A. Doina[, G. Naum,
I. M\l\ncioiu, M. Dinescu, M. Sorescu), precum [i
nenumarate publica]ii în presa periodic\.

Este asistat, dar [i... „concurat” de so]ia sa, Maria
Briede-Macovei, n\scut\ în Siberia din români basarabeni
deporta]i, ea îns\[i poet\, eseist\, traduc\toare din
român\ în leton\ [i de fiul lor Adrians Briedis-Macovei
care deja a scris [i o pies\ despre aventurile lui P\cal\,
în prezent documentându-se pentru o alta, al c\rui
protagonist va fi Vlad }epe[ (Dracula).  

Poemele, din cartea pe care sper s\ i-o editez la noi
[i din care am extras acest grupaj, le-am tradus din
limba francez\, în alte cazuri beneficiind de variantele
juxtalineare, în român\ sau rus\, ale autorului (poreclit,
respectuos, de confra]ii mai tineri: NAPOLeons
BONAbriedis).

APOLLO ÎÎN UURBE
Apollo intr\ în urbe
dinspre r\s\rit
înso]it de imnuri nemaiauzite
precum str\lucirea unui nor de t\mâie
de[teptând în juru-i n\valnic\ admira]ie
suave jinduiri
[i molcum\ triste]e

emo]ionate peste m\sur\ gravidele s-au încle[tat
de cotul so]ilor
au ro[it apins pân\ [i matroanele
iar fecioarelor p\rea s\ le sar\ inima din piept

[i doar b\rba]ii
pe chipurile mahmure [i tâmpe ale c\rora
nu tres\rise barem un mu[chi
pe esplanad\ continuau s\-[i soarb\ impasibili 
berea de amiaz\

Apollo p\[ea negrabit
aproape f\r\ s\ ating\
caldarâmul
peste care în urma lui se rostogoleau
sonorele scânteieri ale soarelui p\gân

în pia]a public\ lâng\ aca]ul de-o sut\ de ani
pe o clip\ sim]i c\ i se-nvârte capul
[i se rezem\ de murii prim\riei
pân\ se dezl\n]uir\ triumfal clopotele bisericilor toate
râvnind pe întrecute s\-[i acopere dang\tele unele altora

Apollo surâse
aruncându-[i înd\r\t peste cap cârlion]ii sc\p\ta]i
apoi se întoarse brusc
pentru ca dup\ câ]iva pa[i
s\ dispar\ printre case
înv\lunind-i pre to]i
cu nesfâr[ita ardoare a trupului încins
în iute [i amar\ t\l\zuire aducând a ars
care-a indundat ulicioarele ascunse
cur]ile pustii ale caselor
[i însinguratele inimi

curând armoniile imnurilor nemaiauzite
dimpreun\ cu siniliile unduiri ale arderii de t\mâie
urcat-au la cer
[i polisul deveni din nou
gri
inexpresiv
[i cre[tinesc

TIMPUL SSUFLETULUI

orele senectu]ii mele
mai num\r\ înc\ mai num\r\ câteva clipe
feciorelnice

cu cât înaintez în vârst\
cu atât timpul sufletului meu întinere[te

când va fi s\ mor
el se va na[te cu adev\rat

IULIE

cu aspru l\trat t\inuit la piept
printre r\gu[itele gâtlejuri ale coco[ilor el se furi[eaz\
prin întunericul nop]ii
în geamurile caselor aruncând la întâmplare bol]ile
purpurii
[i de dup\ înrumenita bezn\ alearg\
pofticios de ea
el însu[i înfierbântându-se de la propriul sânge ardent
dup\ care mult timp dup\ aceea
în r\chiti[ul de dincolo de râu
nu-[i pot trage sufletul paji[tile p\tulite de ei
apoi el urc\ în r\corosul cetini[ al brazilor 
hohote[te pân-la lacrimi
hohote[te
pân\ cade
cu fa]a la p\mânt
ridicându-se indolent pe picioare
plin de vigoare
impetuos

sprijinindu-se de vânt
precum în vremuri de odinioar\ David de pra[tie
pân\ la zori reu[ind deja s\ se îmbete
de delirant-dulcegile aromiri ale ierbilor. 

LINGVISTIC| AAUTUMNAL|

acum câteva clipe sporov\iam pe ner\suflate
în toate dezl\n]uitele dialecte
ale lui septembrie abundent colorat
graiuri pe care mi le reaminteam pe dinafar\
f\r\ eforturi deosebite

curând
f\r\ clenci de gâng\veal\
reu[it-am s\ rostesc un cuvin]el
pân\ [i-n dialectul cam noroios al lui octombrie
fiindu-mi evident
accentul de jil\veal\

toate astea
pân\ decembrie
m\ va înghesui din nou
în corespunz\torii parametri ai n\me]ilor
impunându-mi s\ revin
la glacialul limbaj literar al iernii 

MULTIPLU PPRECUM UUNIVERSUL

Dup\ Fernando Pessoa

în sufletul meu nu exist\ nicio riga veche
unde-n confuza gloat\ m-a[ fi putut afunda a trând\vie
unde în luminoase îmbr\]i[\ri
ne-am fi putut sim]i ca ni[te zei:
atât de naivi [i în]elep]i totodat\
asemeni mingilor colorate pe care le arunc\m
în grilajul forjat ce-ngr\de[te gr\dina
dincolo de care dragostea noastr\ înflore[te cu adev\rat
toate astea pentru a nu l\sa s\ se vad\ cât suferim
în aceast\ urbe nemiloas\
pe caldarâmul c\reia se rostogole[te
primordialul [i nest\vilitul nostru râset de copii
râsetul celor pururi îndr\gosti]i
nu se [tie de ce: de ei înse[i sau de eternitate

doar refrac]ia chipului t\u în lentilele obosite ale
ochelarilor mei:
e cel mai adev\rat din toate pe care le-am cunoscut în
ast\ lume
în care-mi este dat s\ r\mân ve[nic singur:
multiplu ca Universul

FIUL RR|T|CITOR

în sfâr[it am nins [i eu 
ceea ce se poate în]elege
din neauzita alunecare
a schiurilor îngerilor
ecoul c\reia mi se r\sfrânge în suflet

dar cum de oare eu,
Om\tul,
în ast\ iarn\ am putut atâta timp s\ nu-ntreprind ceva?

sau poate c\ eu însumi de mine a[ fi uitat

glisare fâ[âit\
îngerii alearg\ pe schiuri
[i Dumnezeu
acolo sus
trezit din somn
tu[e[te
sup\rându-se pe mine
Om\tul:
fiul r\t\citor al Iernii (ba chiar [i
fiul Lui anume)

Traducere [i prezentare de

Leo BUTNARU

S

Leons 
Briedis



E TREI ori nominalizat la Premiul Nobel
pentru Literatur\, prozatorul, poetul [i
dramaturgul Yukio Mishima este unul dintre
scriitorii japonezi emblematici ai secolului
XX. Kimitaka Hiraoka, pe numele s\u adev\rat,
s-a n\scut în Tokio, în 1925 [i începe s\ scrie

înc\ de la vârsta de doisprezece ani. Pentru a-[i
ascunde identitatea fa]\ de tat\l s\u, adept al unei
educa]ii stricte, în conformitate cu cerin]ele tradi]iei,
adopt\ pseudonimul Yukio Mishima. În 1943 î[i
începe studiile la Facultatea de Drept a Universit\]ii
din Tokyo. Cinci ani mai târziu îi apare primul roman,
Confesiunile unei m\[ti (Humanitas, 2003), care îl
propulseaz\ în rândul celor mai cunoscu]i scriitori
ai noii genera]ii. Mishima începe astfel o carier\
literar\ fulminant\, publicând constant romane:
Sunetul valurilor (1954), Templul de aur (1956;
Humanitas, 2000), Dup\ banchet (1960; Humanitas,
2004), Calea samuraiului (1967; Humanitas, 2007),
Soare [i o]el (1970; Humanitas, 2008). Z\pada de
prim\var\ (1968), roman aflat în curs de apari]ie la
Editura Humanitas Fiction, în traducerea Angelei
Hondru, este primul volum al tetralogiei Marea
fertilit\]ii [i este urmat de romanele Cai în galop
(1969), Templul zorilor (1970) [i Îngerul dec\zut
(1970). Activitatea literar\ a lui Mishima este dublat\
de preocuparea obsesiv\ pentru codul onoarei
samurailor [i spiritul na]ional, care, în 1970, îl va
împinge la gestul sinuciderii rituale. 

~n romanul din care public\m ̀ n aceste pagini un
fragment, dragostea, suferin]a, senzualitatea, prietenia
[i moartea s`nt reunite într-o poveste de o frumuse]e
atemporal\, cu ecouri de dram\ shakespearian\.
Într-o Japonie oscilând între valorile tradi]ionale [i
fascina]ia fa]\ de Occident, tinerii Kiyoaki [i Satoko,
prizonieri a dou\ lumi diferite, tr\iesc intens o iubire
de o fragilitate [i o puritate aidoma z\pezii de
prim\var\. Pasiunea lor interzis\ atrage îns\ dup\
sine stigmatul dezonoarei [i schimb\ pentru totdeauna
cursul vie]ii tuturor.

IYOAKI a ridicat receptorul [i i-a dictat
centralistei num\rul. Starea obi[nuit\ de
plictiseal\ îl p\r\sise complet [i avea chiar
emo]ii. 

– Alo! Casa Ayakura? Fi]i amabil\, a[ putea
vorbi cu domni[oara Satoko?

Vocea femeii b\trâne care r\spunsese îi era
familiar\. De la distan]a aceea, din Azabu, i se p\ruse
c\ descifreaz\ o oarecare iritare, în ciuda faptului c\
f\cuse eforturi s\ r\mân\ politicoas\.

– Sunte]i tân\rul st\pân Matsugae, a[a e? Regret...

dar e cam târziu...
– Domni[oara Satoko s-a culcat deja?
– {tiu eu, nu cred c\ s-a retras...
Dup\ insisten]ele lui Kiyoaki, Satoko a venit în cele

din urm\ la telefon. Vocea ei cald\ [i limpede l-a f\cut
fericit.

– Kiyo, ce dore[ti la ora asta târzie?
– S\ fiu sincer, ]i-am trimis ieri o scrisoare. Vreau

s\ te rog ceva. Când î]i parvine, te rog s-o ignori. Te rog
mult... f\g\duie[te-mi c-o arunci direct în foc... f\r\ s-o
cite[ti.

– Kiyo, z\u c\ nu-n]eleg despre ce vorbe[ti.
Ceva din vocea aparent calm\ a lui Satoko i-a

l\sat din nou impresia de echivoc – atât de familiar fetei.
În noaptea aceea friguroas\ de iarn\, vocea ei îl f\cea
s\ se gândeasc\ la o cais\ coapt\ de iunie. Kiyoaki
zise precipitat:

– Îmi dau seama c\ nu-n]elegi, dar te rog s\-mi promi]i
c\ arunci scrisoarea în foc, f\r\ s-o deschizi.

– Bine.
– Promi]i?
– Da.
– {i mai vreau s\ te rog ceva...
– Chiar pare o noapte a rug\min]ilor, Kiyo!
– Ai putea s\ cumperi bilete la Teatrul Imperial pentru

poimâine [i s\ te duci cu menajera ta?
– La teatru?!
Kiyoaki se temea ca t\cerea ei brusc\ s\ nu fie urmat\

de un refuz... În clipa aceea [i-a dat seama c\ omisese
un am\nunt legat de situa]ia financiar\ precar\ a familiei
Ayakura. Procurarea a dou\ bilete de câte doi yeni [i
cincizeci de seni fiecare putea fi considerat\ de-a dreptul
o extravagan]\.

– Nu, stai! Am s\-]i trimit eu biletele. Dac\ avem
bilete al\turate, o s\ ne bârfeasc\ lumea... dar o s\ am
grij\ s\ fie pe-aproape. Apropo, am de gând s\-i invit
la teatru pe cei doi prin]i din Siam.

– Ce dr\gu] din partea ta! Sunt convins\ c\ Tadeshina
o s\ fie încântat\. Mi-ar pl\cea grozav s\ merg, zise
Satoko, încercând s\-[i ascund\ încântarea.

A
DOUA ZI, la [coal\, Kiyoaki l-a rugat pe Honda
s\-l înso]easc\ în seara urm\toare la Teatrul
Imperial, unde avea de gând s\-i duc\ [i pe prin]ii
din Siam. Honda s-a ar\tat încântat de propu-
nere, de[i îl re]inea o oarecare stânjeneal\. Kiyoaki

nu i-a m\rturisit, bineîn]eles, c\ acolo avea s-o întâlneasc\
pe Satoko.

Honda [i-a în[tiin]at p\rin]ii, la cin\, în leg\tur\ cu
invita]ia lui Kiyoaki. Tat\l lui s-a ar\tat rezervat, îns\
considera nepotrivit s\-i impun\ astfel de restric]ii unui
b\iat de optsprezece ani.

Tat\l lui Honda, judec\tor la Curtea Suprem\,
avea grij\ s\ domneasc\ o atmosfer\ bun\ în cas\. Familia
locuia într-o vil\ din Hongo, cu multe camere, dintre
care unele aranjate în ap\s\torul stil occidental din
Era Meiji. Printre slujitori avea [i studen]i, ceea ce explic\
num\rul mare de c\r]i. Biblioteca [i biroul erau
ticsite, chiar [i pere]ii holurilor fuseser\ tapeta]i cu c\r]i
legate în piele maro, cu litere aurii.

Mama lui era o femeie care nu agrea neseriozitatea.
Ocupa un loc de cinste în Liga Femeilor Patriote [i o
durea faptul c\ fiul ei se apropiase atât de mult de b\iatul
Marchizei Matsugae – o femeie pe care n-o preocupau
asemenea activit\]i. În plus, ea se mândrea mereu cu
rezultatele [colare ale lui Shigekuni Honda, cu sârguin]a,
s\n\tatea [i bunele lui maniere [i nu se sfia s\ le laude
în gura mare. 

În casa lui Honda domnea un bun-gust des\vâr[it,

de la lucrurile mari pân\ la cele mai m\runte [i neînsemnate.
Începând cu bonsaiul de la intrare – un pin minuscul
de o frumuse]e încânt\toare, paravanul din spatele lui
cu ideograma frumos pictat\ reprezentând sensul cuvântului
„armonie“, tabachera [i scrumierele de pe masa din
sufragerie, fa]a de mas\ cu ciucuri [i pân\ la s\cule]ul
cu orez din buc\t\rie, suportul pentru prosoape de la
toalet\, cel pentru creioane [i diversele prespapieruri
din birou –, toate aflate într-o ordine deplin\. 

Aceea[i aten]ie se acorda [i discu]iilor. În casele
prietenilor, se mai trezea câte unul mai în vârst\ istorisind
pove[ti absurde. De exemplu, la un moment dat, careva
a povestit foarte serios cum îi ap\ruser\ la fereastr\
doi a[tri selenari, unul din ei deghizat în bursuc. Mai
apoi [i-a reluat forma ini]ial\ [i a plecat, dup\ ce a fost
aspru oc\rât. Întotdeauna se g\sea cineva care s\ asculte
astfel de bazaconii. Îns\ în casa lui Honda, privirea aspr\
a capului familiei descuraja orice tentativ\ de a da
frâu liber absurdit\]ilor. În tinere]e, tat\l lui studiase
câ]iva ani Dreptul în Germania [i avea un respect deosebit
pentru logica nem]easc\.

Când Shigekuni Honda [i-a comparat propria-i cas\
cu a lui Kiyoaki, pe tat\l lui l-a frapat un aspect antagonist.
De[i familia Matsugae p\rea c\ duce o via]\ occidental\,
casa lor fiind plin\ de obiecte din str\in\tate, mediul
ambiant era uimitor de tradi]ional. În schimb, la ei, stilul
de via]\ de zi cu zi l\sa impresia de japonez, dar atmosfera
spiritual\ era mult mai occidental\. {i-apoi, preocup\rile
tat\lui s\u pentru educa]ia b\ie]ilor care-l slujeau se
deosebeau complet de cele ale Marchizului Matsugae
fa]\ de ai s\i.

Dup\ ce [i-a terminat temele la francez\ – a doua
limb\ str\in\ –, Honda s-a apucat s\ studieze o culegere
de hot\râri judec\tore[ti. Fiind scrise în german\, francez\
[i englez\, trebuia s\ le comande la libr\ria Maruzen –
singura care aducea carte str\in\. Se documenta în fiecare
sear\, ca s\ fie preg\tit pentru când avea s\ intre la
facultate, dar mai ales pentru c\-l interesa s\ studieze
logica [i originea lucrurilor. Î[i cam pierduse interesul
pentru dreptul natural european care-l fascinase pân\
nu demult. De când cu predica Stare]ei de la templul
Gesshu, a început s\-[i dea tot mai bine seama de
imperfec]iunea unui astfel de sistem.

A în]eles c\, de[i dreptul natural fusese cam neglijat
în ultimii ani, nu exista un alt sistem de gândire care
s\ ofere o asemenea capacitate de supravie]uire. În cei
dou\ mii de anii de istorie, acesta înflorise sub variate
forme, adaptate fiec\rei epoci, g\sindu-[i pesemne
originile la Socrate [i puternica lui influen]\ asupra
legilor din Imperiul Roman, trecând prin scrierile lui
Aristotel, [i pân\ la complicata dezvoltare [i codificare
din Evul Mediu cre[tin, rec\p\tându-[i popularitatea în
Rena[tere. Aici a atins o asemenea culme, încât lesne
putea fi numit\ Epoca Dreptului Natural. Dup\ toate
probabilit\]ile, tocmai aceast\ filozofie recurent\ a ajutat
la p\strarea credin]ei tradi]ionale europene în puterea
ra]iunii. Îns\ Honda n-avea cum s\ ignore faptul c\, în
ciuda tenacit\]ii, dou\ mii de ani de umanism apolinic,
puternic [i str\lucitor, nu ajungeau pentru a înfrunta
ignoran]a [i lipsa de civiliza]ie. 

Nu era îns\ vorba doar de for]a ignoran]ei. Mai exista
o lumin\ orbitoare care-l amenin]a, pentru c\ legea naturii
trebuia s\ exclud\ categoric posibilitatea unui concept
de existen]\ bazat pe na]ionalismul romantic [i ira]ional.

Oricum, Honda nu se ag\]a neap\rat de dreptul istoric
influen]at de romantismul secolului al XIX-lea, [i nici
de [coala etnologic\. Japonia Erei Meiji a avut cu adev\rat
nevoie de un drept na]ionalist n\scut din curentul istoric.
Îns\ pe Honda îl interesa altceva. El voise în primul rând
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s\ izoleze principiul esen]ial de orice lege, un
principiu pe care-l sim]ea ca existent. Tocmai de aceea
îl fascinase o vreme conceptul de drept natural. Acum
era preocupat mai degrab\ s\ defineasc\ limitele exterioare
ale dreptului natural, în mod eronat orientate spre universal.
Îi pl\cea grozav s\-[i dea frâu liber imagina]iei. Considera
c\ se va ajunge la o etap\ în care legea îns\[i, a[a cum
o cunoa[tem noi, avea s\ dispar\ dac\ sc\pa de restric]iile
pe care dreptul natural [i filozofia le-au impus asupra
viziunii omului înc\ de pe vremea grecilor antici, reu[ind
s\ r\zbat\ pân\ la un principiu mai universal (în caz
c\ exista a[a ceva).

Bineîn]eles c\ era un mod de gândire periculos,
abordat de c\tre tineri. Dat\ fiind structura geometric\
a dreptului roman, atât de pregnant\ la baz\, încât prefigura
dreptul operativ modern pe care-l studia Honda acum,
nu era de mirare c\-i considera conven]ionalismul anost.
Din când în când, mai l\sa la o parte legile Japoniei
din perioada Meiji, atât de scrupulos bazate pe mode-
lele occidentale, [i se întorcea spre tradi]iile asiatice mai
vechi [i mai cuprinz\toare.

De[i cam sceptic, traducerea în francez\ a volumului
Cartea Legii lui Manu, a lui Delongchamps, care-i sosise
la Maruzen la momentul potrivit, con]inea multe aspecte
care-l atr\geau.

Legile lui Manu, compilate probabil în perioada 200
î.Cr. – 200 d.Cr., au stat la baza dreptului indian, p\strându-
[i autoritatea de cod civil printre hindu[ii statornici, pân\
în zilele noastre. Cele dou\sprezece „c\r]i“ cu 2 684
de articole cuprindeau nenum\rate precepte religioase,
etnografice, etice [i juridice. Tratau subiecte extrem
de variate, de la originea cosmosului pân\ la sanc]iunile
penale [i regulile succesorale ale mo[tenirii. Erau p\trunse
de spiritul filozofiei asiatice, conform c\reia toate lucrurile
se asem\nau, în contrast izbitor cu dreptul natural [i
concep]ia despre lume a cre[tinismului – adept
fervent al distinc]iei clare dintre macrocosmos [i
microcosmos.

Totu[i, dreptul la ac]iune în justi]ia roman\ cuprindea
un principiu care contrazicea conceptul modern
despre legi; [i anume, sus]inea c\ ele se abrog\ atunci
când nu exist\ posibilitatea de îndreptare a nedrept\]ii.
La fel [i Legile lui Manu, conform regulilor procedurale
în vigoare la marile cur]i ale rajahilor [i brahmanilor, au
limitat procesele civile la cazuri de neplat\ a datoriilor
[i alte optsprezece situa]ii.

Pe Honda îl fascina stilul extrem de însufle]it al
Legilor. Pân\ [i detaliile banale, cum ar fi procedurile
în instan]\, erau a[ternute în compara]ii [i metafore
atr\g\toare. De exemplu, în cursul unui proces,
rajahul trebuia s\ stabileasc\ adev\rul sau falsul prezentat
„la fel cum vân\torul descoper\ ad\postul cerbului r\nit
luându-se dup\ dârele de sânge“. În enumerarea îndatoririlor,
rajahul era pov\]uit s\ acorde favoruri oamenilor s\i „la
fel cum Indra îi binecuvânta cu ploile d\t\toare de via]\
din luna aprilie“. Honda a citit pân\ la cap\t, inclusiv
ultimul capitol, care se ocupa de strania abordare a
proclama]iilor.

Imperativul postulat de dreptul occidental se baza
inevitabil pe puterea ra]iunii, pe când Legile lui Manu
î[i aveau r\d\cina în legea cosmic\, inaccesibil\ ra]iunii.
Este vorba despre doctrina transmigra]iei sufletelor,
tratat\ absolut firesc.

„Orice act al gândirii, al vorbirii sau al trupului poart\
în sine rod bun sau r\u, din faptele oamenilor decurg
deosebitele lor st\ri superioare, mijlocii sau inferioare.“

„S\ se [tie c\ în lume sufletul este autorul acestui
act, legat de fiin]a însufle]it\, care are trei grade: superior,
mijlociu [i inferior, se îndepline[te în trei feluri: prin
gândire, prin cuvânt [i prin trup, [i care este de zece
feluri.“

„Fiin]a înzestrat\ cu ra]iune prime[te r\splat\,
bun\ sau rea, pentru faptele sufletului în suflet, pentru
ale cuvântului în organele vorbirii [i pentru ale trupului
în trup.“

„Pentru faptele rele pornite cu deosebire din trup,
omul trece dup\ moarte în starea de f\ptur\ lipsit\ de
mi[care, pentru gre[eli cu cuvântul ia forma de pas\re
sau de animal feroce, pentru gre[eli cu gândul rena[te
ca om de cea mai de jos condi]ie.“

„Cel a c\rui minte exercit\ o autoritate suveran\
(dand) asupra cuvintelor, a sufletului [i a trupului s\u

se nume[te tridandi (care are trei puteri) cu mai mult\
dreptate decât ascetul care poart\ trei bastoane.“

„Omul care exercit\ fa]\ de toate fiin]ele aceast\
întreit\ autoritate, pe care o are asupr\-[i, dobânde[te
prin acest mijloc fericirea final\.“

„Omul ]inând seam\ cu ajutorul min]ii c\ transmi-
gr\rile sufletului depind de virtute [i de viciu s\-[i
îndrepte mintea c\tre virtute.“

Aici, la fel ca [i în cazul dreptului natural, respectarea
legii [i faptele bune sunt considerate unul [i acela[i
lucru. Numai c\, în cazul acesta, dreptul se bazeaz\
pe legea transmigra]iei sufletelor, doctrin\ care
scurtcircuiteaz\ informa]iile ce ]in de logica fireasc\.
Legile amintite par mai degrab\ o amenin]are la
r\splat\ decât un apel la ra]iunea uman\. De aceea,
o astfel de doctrin\ juridic\ s-a axat mai pu]in pe firea
uman\ decât dreptul roman, care [i-a pus n\dejdea
în for]a ra]iunii.

Honda n-avea de gând s\-[i piard\ timpul cugetând
asupra problemei sau cufundându-se în în]elepciunea
anticilor. Ca student la Drept, înclina s\ admit\
autoritatea legii, numai c\-l chinuiau îndoieli [i
nelini[ti legate de sistemul operativ care-l interesa
în mod deosebit. Eforturile de a în]elege structura
extrem de complicat\ [i ciudat\ îl înv\]aser\ s\ adopte
o viziune mai larg\ uneori; asta se g\sea nu în dreptul
natural, care sl\vea dreptatea din inima legii operative,
ci în în]elepciunea fecund\ a Legilor lui Manu. Dintr-
o astfel de pozi]ie avantajoas\, el se putea bucura
de dou\ aspecte ale universului: albastrul senin al
amiezii [i cerul înstelat al nop]ii.

Se convinsese c\ dreptul era o disciplin\ stranie –
o plas\ cu ochiuri atât de fine, încât [i cele mai triviale
incidente ale vie]ii de zi cu zi s-ar fi prins în ea. {i totu[i,
extinderea în timp [i spa]iu includea pân\ [i mi[c\rile
eterne ale soarelui [i stelelor. Studentul la Drept e mai
avid de informa]ie chiar [i decât pescarul ce-[i dore[te
o captur\ mare. 

Absorbit de studiu, Honda pierduse no]iunea timpului.
Dându-[i seama c\ se f\cuse târziu, s-a hot\rât brusc
s\ mearg\ la culcare, ca s\ nu fie obosit a doua zi la
întâlnirea cu Kiyoaki de la Teatrul Imperial. S-a înfiorat
f\r\ voie gândindu-se la prietenul s\u, atât de ar\tos [i
plin de mistere, considerând improbabil ca pe el s\-l
a[tepte un viitor str\lucit. I-au venit în minte momentele
în care colegii îl l\udau [i îl r\sf\]au pe Kiyoaki cu
câte o partid\ de rugbi jucat\ cu ghei[ele tinere de la
casele de ceai din Gion, folosind pe post de minge perna
rulat\ pe care [ezuse. 

Apoi [i-a amintit un episod petrecut la el acas\
prim\vara aceea, nesemnificativ în alte împrejur\ri, dar
având ecouri puternice în familia Honda. Cu prilejul
comemor\rii a zece ani de la moartea bunicului, la templul
din Nippori, unde se afl\ r\m\[i]ele p\mânte[ti ale
familiei, s-a ]inut o slujb\ dup\ care a urmat praznicul.
Veri[oara lui Shigekuni, Fusako, cea mai mic\ dintre
oaspe]i, dar [i cea mai dr\gu]\ [i vesel\ dintre to]i, i-a
cam contrariat cu hohotele ei de râs pe mesenii lini[titei
case Honda. 

În pofida atmosferei sobre, rudele care nu se întâlniser\
de mult\ vreme nu s-au sfiit s\ sporov\iasc\ despre
bunica, decedat\ [i ea, dar mai ales despre propriii copii
– mândria familiei.

Cei peste treizeci de oaspe]i s-au perindat dintr-o
înc\pere în alta, uimi]i de mul]imea de c\r]i. Unii au
cerut s\ vad\ [i biroul lui Shigekuni, ba chiar [i-au b\gat
nasul prin c\r]ile lui de pe mas\. La un moment dat, a
r\mas singur cu Fusako.

S-au a[ezat pe o canapea din piele de lâng\ perete.
Shigekuni era îmbr\cat în uniforma de [coal\, iar Fusako
purta un chimono elegant. Când s-au dumirit c\ nu-s
decât ei doi, au p\rut oarecum stingheri]i [i chicotele
fetei au încetat.

Shigekuni ar fi vrut s\-i arate un album cu fotografii,
dar, din p\cate, n-avea unul la îndemân\. Colac peste
pup\z\, Fusako devenise brusc nelini[tit\. Pân\
atunci, lui Honda nu-i pl\cuse în mod deosebit, din
pricina energiei debordante, a râsetelor f\r\ rost, a
obiceiului ei de a-l [icana, cu toate c\ era mai mare decât
ea cu un an. Lumea zicea c\ are farmecul unei flori de
var\, dar Shigekuni luase o hot\râre: n-o s\-[i
doreasc\ în veci o so]ie ca ea.

– Am obosit, Shige. Tu, nu?
Înainte ca el s\-i r\spund\, fata s-a r\sucit [i s-a

pr\bu[it peste el, ca un zid ce se surp\. O clip\ mai târziu,
capul fetei st\tea cuib\rit în poala sa [i s-a trezit
contemplându-i trupul parfumat.

Nu [tia ce s\ fac\. A privit-o nemi[cat o vreme, de
parc\ încremenise, iar Fusako, dup\ ce [i-a îngropat
capul în serjul bleumarin al uniformei lui, n-a mai dat
semne c\ ar avea de gând s\-[i schimbe pozi]ia.

U[a s-a deschis brusc [i mama, m\tu[a [i unchiul au
intrat peste ei. Mama lui a p\lit, iar Shigekuni a sim]it
c\-i st\ inima-n loc. Fusako i-a privit drept în fa]\, dup\
care [i-a ridicat alene capul.

– Sunt atât de obosit\! {i m\ doare capul...
– Doamne sfinte! Nu te pot l\sa a[a. S\-]i dau ceva

ca s\-]i treac\?
Nu degeaba f\cea mama lui parte din Liga Femeilor

Patriote, ca asistent\ medical\ voluntar\.
– Nu, mul]umesc. Nu cred c\-i grav.
Episodul picant a fluturat pe buzele rudelor [i, în

pofida faptului c\ tat\l lui n-a aflat nimic, mama l-a certat
zdrav\n, iar pe Fusako, de[i veri[oar\ cu el, n-au mai
invitat-o niciodat\ acas\ la ei. Honda nu putea uita
îns\ acele câteva clipe în care trupul ei cald i se cuib\rise
în poal\, cu chimono [i brâu cu tot.

Îns\ pe el l-au atras mai cu seam\ frumuse]ea delicat\
a chipului [i p\rul negru, bogat, care i se rev\rsase în
bra]e, parc\ ag\]ându-se  de el ca mirosul t\mâii ce arde
mocnit. Serjul albastru n-a st\vilit c\ldura st\ruitoare,
p\trunz\toare. Parc\ dogorea un foc din dep\rtare. Ce
s\-l fi provocat? Radiase dinspre un vas frumos de
por]elan... dând de în]eles c\ afec]iunea pentru el era
poate exagerat\. Capul fetei avea o greutate dur\ [i
ap\s\toare.

{i-apoi, ochii lui Fusako. Cât i-a ]inut obrazul în
poal\, s-a aplecat [i s-a uitat în ochii ei negri, mici [i
sensibili, sclipitori ca ni[te pic\turi de ploaie, ca ni[te
fluturi în repaus. Mi[carea pleoapelor sem\na cu b\taia
aripilor pestri]e precum pupilele ochilor ei. Atât de
nesinceri, atât de aproape [i totu[i atât de indiferen]i,
sc\p\rând necontenit. Nu mai v\zuse în via]a lui ochi
care s\ se mi[te neîncetat, nemul]umi]i. Mai întâi
concentra]i, apoi r\t\cind în gol, erau la fel de precipita]i
ca bulele de aer din nivela sufletului. 

Îns\ nu flirtase. Privirile ei au dezv\luit chiar mai
pu]in decât atunci când tr\nc\nise, vesel\, cu câteva
minute înainte. Ochii ei n-au p\rut s\ exprime altceva
decât nep\sare. Dulcea]a [i mireasma î[i aveau sursa
în ceva cu totul diferit de dorin]a de a flirta.

...{i-atunci, de unde senza]ia aceea impresionant\
de apropiere fizic\ ce durase parc\ o ve[nicie?
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ÂRGUL de la Frankfurt este un mare loc de
întâlnire pentru negociatorii de c\r]i. Primele
zile, pân\ vineri inclusiv, evenimentul este
doar al editorilor, iar eu am fost exact în aceast\
perioad\, pe care voiam de mult\ vreme s-o
v\d – s\ m\ uit la fe]ele celor care vând [i
hot\r\sc destinul c\r]ilor. Trebuie s\ v\
spun c\ în aceste prime zile toate standurile

arat\ ca ni[te cafenele de lux, în care editori [i agen]i
stau la mese albe, str\duindu-se fiecare s\-[i conving\
partenerul de importan]a c\r]ilor pe care vor s\ le plaseze.
Evident, scriitorii în carne [i oase sunt exclu[i de la
aceste negocieri. 

În standul României erau câteva mese în permanen]\
ocupate de negociatori, îns\ persoana cea mai ocupat\,
în sensul \sta, era Lucian Dan Teodorovici. La masa lui
s-au perindat editorii str\ini, programa]i cu multe s\pt\mâni
înainte, interesa]i de anumite teme ori de anumite subiecte
de c\r]i, dintre cele aflate în catalogul Polirom. 18 scriitori
ferici]i au înc\put anul acesta între copertele lui, dar
nimeni nu avea timp s\ citeasc\ prezent\rile. La urma
urmelor editorii se întâlnesc s\ discute.

Prin standuri se mi[cau destul de mul]i români, ceea
ce m-a f\cut s\ m\ simt de-a dreptul important\. Magdalena
M\rculescu [i Silviu Dragomir (Editura Trei) licitau
pe la c\r]ile tari, în compania unor editori de la Gallimard.
La Editions du Seuil m-am întâlnit cu Lucia Dos [i
Adrian {erban (Polirom), elegan]i, veseli [i foarte eficien]i,
ca ni[te tineri europeni preg\ti]i s\ negocieze, iar pe
Marian N\pristoc (de la Niculescu) l-am prins în mijlocul
unui interviu. În multe locuri am v\zut-o negociind pe
Silvia Colfescu (Ed. Vremea). Cam toate editurile mari,
de la noi, aveau reprezentan]i în târg. Multe întâlniri
au avut Eva Wemme (traduc\toarea mea) [i Iulia Dondorici.
Aceasta din urm\ are o agen]ie literar\ în Germania,
care reprezint\ [i câ]iva scriitori români. Ea voia s\
[tie ce mai este nou în literatura noastr\ [i i-am
povestit dou\ c\r]i bune pe care le-am citit în var\: Cartea
[oaptelor [i În absen]a tat\lui.

Standul României, organizat de Ministerul Culturii
(Ioan Matei [i Ana Andreescu), cu sprijinul editurilor,
era anul \sta destul de aerisit, cam ro[u, dar cu multe
c\r]i, cu un mic amfiteatru, în fa]a c\ruia rulau, pe o
plasm\, filme de arhiv\ despre Enescu, Brâncu[i, regii
României sau despre scriitori. De asemenea, editurile
participante mi s-au p\rut destul de bine puse în eviden]\
(Humanitas, Polirom, Paralela 45, Editura Trei,
Curtea Veche, Teora, Niculescu, Vremea etc.), în biblioteci
dispuse de jur împrejurul standului, cu volume variate
[i de condi]ie grafic\ onorabil\. În plus, am v\zut
afi[e mari cu scriitorii prezen]i, cataloage de prezentare,
semne de carte [i calendare cu poze de scriitori contemporani.
În sfâr[it, ar\ta destul de bine totul.

Invitatul special al Ministerului Culturii a fost Mircea
C\rt\rescu, care a dat interviuri, a participat la toate
manifest\rile [i a organizat o dezbatere cu public, care
a adus mult\ lume la standul României. M-a emo]ionat
generozitatea acestui scriitor, pe care îl v\d luând Nobelul,
de a asista la lecturile celorlal]i scriitori români, inclusiv
la a mea, gest pentru care îi sunt recunosc\toare (chiar
dac\ prezen]a lui acolo m-a f\cut s\-mi cam pierd
[irul gândurilor).

O lectur\ de succes a avut Robert {erban, cu mult\
lume [i cu o prezentare frumoas\ din partea lui Traian
Pop, editorul lui german. I-am mai v\zut pe Filip Florian
(care a avut un dialog de lectur\, sâmb\t\ diminea]a),
pe Ioana Nicolaie, pe Lucian Dan Teodorovici, care
[i-a lansat (sâmb\t\) varianta nem]easc\ a volumului
Atunci i-am ars doua palme. De asemenea, la manifest\rile
din standul României au participat [i scriitori care tr\iesc
în Germania, printre care Rodica Binder, Traian Danciu,
Dinu Ianculescu, Theodor Vasilache. De fapt s-a perindat
mult\ lume pe la stand – reprezentan]i  ai unor
institu]ii prestigioase, precum Catrinel Ple[u, Corina
Bernic (de la ICR) ori agen]i literari, editori [i traduc\tori.
Între ace[tia din urm\, trebuie s\ spun câteva cuvinte
despre Eva Wemme, o tân\r\ traduc\toare [i scriitoare,
ata[at\ de cultura român\ (a tradus pân\ acum din
C\rt\rescu, Nora Iuga, Ioana Nicolaie [.a.). Ea a
tradus câteva pagini [i din romanul meu, Fantoma din
moar\, [i a prezentat unor editori germani mai multe
c\r]i de literatur\ româneasc\.

Târgul în sine nu era o hal\ imens\, cum mi-l
imaginasem, ci un aglomerat de pavilioane [i hale, în

care editurile erau grupate, ca [i-n lumea real\, pe ]\ri
[i interese. Ca s\ ajungi la standul României, trebuia
s-o iei spre o arip\, de unde coborai cu sc\rile rulante
într-o sal\ cu edituri est-europene [i asiatice. Pavilionul
american era în cealalt\ extrem\. La intrare, doi „portari“
tineri [i foarte glume]i, mi-au r\scolit geanta, m-au
pus s\ le promit c\ nu fac poze, c\ nu filmez, c\ nu
pun o bomb\ (nu, asta nu m-au rugat!), apoi unul dintre
ei a cl\tinat un deget, ca s\ fixeze ideile. Hala arata ca
un imens loc de întâlnire pentru vânz\torii rutina]i, c\ci
standurile erau pline de agen]i, care negociau cu voce
stins\, ca ni[te oameni care se cunosc destul de bine, cel
pu]in ca specie. În fa]a standurilor, câte o fat\ cu glas

înalt, de PR, striga lista cu numele celor care aveau
programate întâlniri acolo. Cele mai multe c\r]i erau
comerciale sau didactice.  

Invitata special\ a târgului a fost China, plasat\
într-un pavilion la care am ajuns dup\ ce am traversat
curtea interioar\. Într-un hambar imens, chinezii [i-au
adus c\r]i despre istoria tiparului, reproduceri dup\
stampe vechi, câteva biblioteci de c\r]i noi, 100 de
scriitori [i probabil câ]iva tovar\[i. Dar m\car era un loc
aerisit, cu o sal\ de conferin]e [i public numeros. O tân\r\
din sal\ a pus o întrebare în limba chinez\. Avea ochii
înl\crima]i [i m-am oprit emo]ionat\ s\ v\d ce zice, dar
n-am reu[it s\ aflu. 

Prin tot târgul plutea spiritul Hertei Müller. Multe
edituri aveau postere cu portretul ei sau coperte de c\r]i,
iar din când în când i se auzea numele. La standul
României câte cineva, dornic s\ [tie dac\ nu cumva
Herta avea s\ vin\ acolo, se oprea s\-ntrebe. Traian
Danciu a f\cut senza]ie cu un exemplar dintr-o carte a
Hertei Müller, iar din raftul Poliromului a disp\rut
f\r\ urm\ singurul volum adus la târg (Regele se-nclina
si ucide) [i care a constituit pân\ joi seara punctul de
atrac]ie al standului românesc. C\tre sfâr[itul zilei de
vineri, în fine, am avut ve[ti mai detaliate. Catrinel Ple[u,
distins\ [i molipsitor de jovial\, ca de obicei, a poves-
tit c\ se întâlnise cu Herta Müller [i [tia precis c\ nu
avea s\ vin\ la standul României: trebuia s\-[i scrie
discursul pentru Nobel, ceva lung, memorabil [i bun de
citit [i peste secole, a[a c\ î[i simplificase programul de
târg. Oricum în discursul acela va fi vorba [i despre noi,
doar facem parte din subiectul c\r]ilor, nu?

{i eu am plecat mai repede, din cu totul alte motive,
bineîn]eles, gândindu-m\ c\ la urma urmelor cele
dou\ zile de târg au fost destul de profitabile, ca experien]\.
Mi-au r\mas în memorie oamenii cunoscu]i cu aceast\
ocazie, albumele tematice de la Mondadori, o antologie
a tinerilor prozatori argentinieni, catalogul de la Pan
Macmillan, c\ldura celor de la Flammarion [i bucuria
c\ ni[te editori s-au interesat de c\r]ile mele.

Doina RU{TI

Târgul de Carte de la Frankfurt
2009
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A[a cum ne-am obi[nuit în ultimii ani,
[i cu prilejul acestei rentrée 2009, la sfâr[itul
lui octombrie se lanseaz\, la Lisabona, ultimul
roman al lui António Lobo Antunes, cu un titlu
ciudat, care reia un vers dintr-un cântec de
Cr\ciun: Ce cai sunt ace[tia care fac umbr\ pe
mare? Ap\rut în Editura Dom Quixote c\reia,
cu toate schimb\rile intervenite în ultimul an
în lumea editorial\ portughez\, scriitorul i-a
r\mas credincios, romanul se centreaz\ pe
întâlnirea celor cinci fii ai unei mame muribunde
la cap\tâiul acesteia, povestindu-i via]a care
se confund\ cu a lor, pe fundalul unor sentimente
intense: o galerie de personaje ce se suprapun,
dialogheaz\, încruci[eaz\ perpective [i împ\rt\[esc
sim]\minte.

Aproape concomitent a ap\rut, în Porto
Editora, O lung\ c\l\torie cu António Lobo
Antunes, care reune[te convorbirile dintre
jurnalistul João Céu e Silva [i romancier, în
decursul a 40 de întâlniri s\pt\mânale.

{i pentru a încununa împlinirea a 30 de ani de via]\
literar\ a lui Lobo Antunes, cineasta Solveig Nordlund
a realizat filmul documentar A scrie, a scrie, a tr\i, inspirat
din prezen]a autorului la Târgul de Carte de la Guadalajara,
în Mexic, unde, în 2008, a primit prestigiosul premiu Juan

Rulfo [i care prezint\ m\rturisirile sale înregistrate de-a
lungul timpului despre copil\rie, r\zboiul colonial, psihiatrie
[i cancerul care i-a fost diagnosticat în 2007. (Cu acest
prilej atragem aten]ia c\ numele de familie ale romancierului
este Lobo AAntunes, combina]ie unic\ ce apar]ine unei
vechi stirpe aristocratice, [i nu, pur [i simplu, Antunes
care, în cartea de telefon, acoper\ pagini nenum\rate.)

Nu [tim s\ se fi remarcat c\ faimoasa tez\ a lui
Lucian Blaga referitoare la „censura transcendent\” a fost
confirmat\ [tiin]ific de neurologie. Banal vorbind, teza
lui Blaga este c\ Dumnezeu î[i „mutileaz\” creatura,
lipsind-o de exercitarea deplin\ a unora dintre facult\]ile
ei spirituale, ceea ce  i-ar putea face a[a zicând concuren]\.
Neurologii au dovada c\ , din cele câteva zeci de miliarde
de neuroni, numai o infim\ parte este activ\. Cam cinci
la sut\. Restul hiberneaz\.Cu deosebirea de ur[i, c\ nu
se trezesc la via]\ prim\vara. Dac\ aceste celule ar fi
activate, fie [i într-o mic\ m\sur\, capacitatea de cunoa[tere
a omului ar spori în propor]ie geometric\. Nu e chiar o
metafor\ s\ credem c\, la sut\ la sut\, omul ar fi însu[i
Dumnezeu. S\ trecem la astronomie. Recent, un astronom
american de origine vietnamez\ a formulat ipoteza c\
„[tiin]a nu va reu[i niciodat\ s\ descifreze complet universul”.
În filosofie, ideea cu pricina are de dou\ sute de ani

paternitatea lui Kant [i e cunoscut\ sub numele de „lucrul
în sine”. Mai mult, astronomul precizeaz\ c\, pe m\sura
avans\rii cunoa[terii, câmpul necunoscutului se
l\rge[te. Cu cât [tim mai multe despre univers, cu atât
[tim mai pu]in. Cartea lui Tin Xuan Thuan, acesta e numele
astronomului, se intituleaz\ Melodia secret\. E acea parte
a universului pe care n-o auzim, la care nu vom avea
niciodat\ acces. Nu exist\ o „realitate ultim\”, pe care
s-o p\trundem, sus]ine Thuan, care, de[i budist, nu
împ\rt\[e[te convingerea lui Budha, c\ruia expresia îi
apar]ine. În termenii lui Blaga, e vorba de „cunoa[terea
luciferic\”, în stare a spori corola de minuni a lumii. Acela[i
ctitor al universului ne împiedic\, s-ar zice, s\ ajungem
la cap\tul lumii materiale.Ce cap\t! Abia dac\ patru la
sut\ din univers ne este [tiut. A[adar cam tot atâtea procente
câte reprezint\ num\rul de neuroni activi din stocul pe
care îl posed\ creierul uman. S\ fie o coinciden]\?

Toamna rromancieruluiScriitorii ffrancezi 
[i rr\zboiul mmondial

La 70 de ani de la declan[area celui de Al
Doilea R\zboi Mondial la 1 septembrie 1939, revista
francez\ „Le Point“ a avut ideea de a reproduce
reac]iile la cald, cum se spune, ale câtorva dintre
cei mai cunoscu]i scriitori ai vremii când au aflat
c\ r\zboiul a ̀ nceput. Reac]iile dovedesc o implicare
politic\ necunoscut\ `nainte. Kafka de exemplu
nota ̀ n jurnalul lui ̀ n 2 august 1914, data declar\rii
ostilit\]ilor din cel\lalt r\zboi: „Dup\ amiaz\ piscin\“.
(Doar Ludovic al XVI-lea `l `ntrecea `n materie
de ignorare a istoriei scriind, ̀ n jurnalul s\u, ̀ n ziua
de 14 iulie 1789, când c\dea Bastilia, un singur
cuvânt: „Nimic“.) Simone de Beauvoir ̀ l conduce
pe Sartre, proasp\t mobilizat, revine acas\, face
mecanic ordine ̀ n dulapuri [i noteaz\ ̀ n „Jurnal de
r\zboi“: „Pentru mine este evident c\ nu voi tr\i
dac\ el moare“. {i `n continuare: „Mi-e fric\ [i
pentru Jacques B.“ J. Bost e amantul ei. Sartre `i
scrie `n aceea[i diminea]\ de 2 septembrie iubitei
lui Louise Vedrine: „Ceea ce-mi sfâ[ie inima e c\
a pleca f\r\ s\ te fi rev\zut“. Menajul `n patru era
la ̀ nceputul s\u. André Maurois e p\truns de caractreul
istoric al clipei. ~l `ntreab\ pe Giraudoux, comisar
la Informa]ii, ce poate opune Fran]a inven]iilor
macabre ale lui Hitler. Giraudoux r\spunde: „Le
Grand Cyrus“. E vorba de romanul din secolul XVII
al Domni[oarei de Scudéry. {i Gide conteaz\ pe
literatur\: „R\zboiul e aici. Ca s\ scap de obsesia
lui, recitesc [i ̀ nv\] pe de rost largi pasaje din Phèdre
[i din Athalia“. Claudel e scandalizat c\ „armata de
bestii feroce“ a „imundei Germanii“ a ars m\n\stirea
polonez\ de la Czestochowa, unde se afl\ icoana
Fecioarei Negre. Camus, la rândul lui: „~n acest
ceas al mor]ii, nu ne `ntoarcem spre viitor, ci spre
acele imagini fragile [i pre]ioase dintr-un trecut `n
care via]a avea un sens: bucuria corpului `n jocul
soarelui [i al apei, fraternitatea oamenilor `n ideea
unei speran]e nebune“. Marguerite Duras `i cere
printr-o telegram\ lui Robert Antelme, care era
mobilizat, s\ ob]in\ o permisie: „Vreau s\ te iau
de b\rbat. Revino la Paris. Stop.“ ~n fine, Joseph
Kessel e `ntrebat de un caporal ce meserie are:
„Ziarist [i scriitor“. „Numai bun de lopat\“, ̀ i spune
caporalul care `n]elesese c\ e zilier.

Ar fi fost interesant s\ culegem m\rturiile, cu
aceea[i ocazie, ale scriitorilor români, Rebreanu,
M. Sadoveanu, Camil Petrescu, M. Sebastian, M.
Eliade [i al]ii.

L’air ddu ttemps 
Exist\ neîndoielnic un aer al timpului, care

e mai mult decât o simpl\ mod\, aproape un Zeitgeist,
cum l-a numit Spengler, sau un saeculum, cu latinismul
consacrat de Lovinescu. De o bucat\ de vreme
lectura lui Caragiale s-a întors de la aceea a lui E.
Ionesco din anii ’60 la aceea a lui Mihail Ralea
din anii ’30 ai aceluia[i veac XX: dintr-un autor
aproape tragic, care î[i batjocore[te cu ferocitate
personajele, ni[te marionete sinistre, Caragiale
devine autorul comic din la belle  époque, ilustrân-
du-i spiritul nep\s\tor [i vesel, [i ale c\rui personaje
nu le seam\n\ ionescienilor tueurs à gages, ci
sunt ni[te in[i în fond cumsecade, un pic farseuri,
dar nu lipsi]i de principii [i de o spoial\ de
cultur\. O recent\ reluare la Comedia Francez\ a
Avarului lui Molière îl determin\ pe Jacques Julliard
s\ scrie în „Le Nouvel Observateur” , comparându-l
pe Harpagon în interpretarea lui Michel Bouquet
de acum câ]iva ani cu acela interpretat ast\zi de
Denis Podalydés: „R\sucire de 180 de grade... Nimic
comun cu vâ[inskismul dramatic al unor replici
abracadabrante, urm\rind cu îndârjire s\ oblige
textul s\ spun\ ce nu a vrut niciodat\... Comedia
Francez\ revine la adev\rata ei voca]ie... Ce bine
c\ n-am uitat, într-o epoc\ a[a cum este a noastr\,
în care pedanteria [i morga sunt st\pâne, c\ genul
comic este analistul cel mai profund al suletului
omenesc.” Cât despre vâ[inskism, noi [tim chiar
mai bine decât Julliard despre cine e vorba, dar,
uite, nu nou\ ne-a venit numele pe limb\.

mm ee rr ii dd ii aa nn ee

Un profesor de limbi moderne de la Pittsburgh
University, Gerald Martin, a reu[it s\-l conving\ pe Gabriel
García Márquez, ostil în principiu ideii, c\ e cazul s\-i
scrie biografia. Asta se întâmpla cu optsprezece ani în
urm\. Conform dorin]ei lui Márquez, cartea n-are caracter
academic. Nu e , mai pu]in, o con[tiincioas\ [i scrupuloas\
relatare, de peste [apte sute de pagini, a vie]ii celui care
a creat noul roman latino-american, acela magic-realist,
pe care îl vor imita nenum\ra]i scriitori din toat\ lumea,
mai ales dup\ ce Márquez va lua Premiul Nobel `n
1982. Via]a marelui romancier nu e lipsit\ de întâmpl\ri
ie[ite din comun, f\r\ s\ fie neap\rat excep]ional\. Iat-o,
în prezentarea succint\ dintr-o recezie consacrat\ c\r]ii de
un hebdomadar francez (cu ocazia apari]iei traducerii, luna
trecut\): n\scut în 1928 în Columbia, copilul Gabriel e
abandonat de p\rin]i la doi ani [i crescut de un bunic, erou
al r\zboiului de O mie de zile [i prototip al colonelului
Aureliano Buendía din Un veac de singur\tate, [i de o
bunic\ supersti]ioas\ [i cu oarece apuc\turi vr\jitore[ti;
copil\ria [i-o petrece la Aracataca, un or\[el al c\rui nume
înseamn\ în indiana arawak „râul cu ape limpezi”, unde
înva]\ s\ cânte bolerouri [i care va deveni, în acela[i celebru
roman, Macondo; dup\ moartea bunicului, când Gabriel
abia împinise opt ani, tr\ie[te o vreme într-un bordel; cite[te
din adolescen]\ Cervantes, Borges, Dostoievski [i Kafka;
iube[te o actri]\ spaniol\, pe care o întâne[te la Paris, apoi
se însoar\ cu Mercédes, al\turi de care petrece [aizeci
de ani; e prieten apropiat cu Fidel Castro [i comunist din
convingere. Aceste e motivul pentru care scriitorii sud-
americani, marca]i de dictaturile succesive din ]\rile lor,
îl detest\, iar Llosa îi trage într-o bun\ zi un pumn în obraz;
ast\zi, la optzeci [i unu de ani, tr\ie[te în Mexic, împreun\

cu so]ia [i cei doi copii. La noi, Gabriel García Márquez
- o biografie de Gerald Martin a ap\rut ̀ naintea traducerii
franceze, ̀ nc\ de ast\ prim\var\, la Ed. Litera International,
`n versiunea româneasc\ a lui Alexandru Macovei.

Via]a llui GGabriel GGarcía MMárquez

Lucian BBlaga [[i [[tiin]ele mmoderne
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LEMENTUL chimic care, mult ajutat [i de
specula]iile legate de oculta lui transformare
în aur, [i-a cî[tigat un incontestabil prestigiu
literar este plumbul. Alt titlu cu valen]e (la
propriu...) decît Plumb al lui Bacovia literatura
noastr\ pare a nu cunoa[te. El exist\, îns\,
publicat de H. Bonciu, în 1939, la Editura
Cultura Poporului. Brom, volum de versuri. 

Începe, cartea evocînd greut\]i lichide, cu damf toxic,
cu un foarte pu]in onorabil Blazon: „Str\bunul trântor,
dinspre tata, cerea prin sate ad\post [i pâine,/ Gonit de
teama str\bunicii, necru]\toare, harnic\ [i rea.”  

Mai reactiv, chiar, decît Plumb-ul lui Bacovia, Brom-
ul expediaz\ deopotriv\ realitatea [i vorbirea despre
ea în sunetul înfundat, de lehamite peste poate, al unei
onomatopei: „Cuvintele noastre sunt culcate [i reci,/
Mici podoabe de sticl\ în searb\dul ah,/ Vezi flori ca
de hârtie c\zute din ghiveci,/ Fiindc\ totul e bleah, absolut
totul e bleah.” (Bleah). Nimic de recuperat, în aceast\
f\c\tur\ care nu te poate sc\pa de constat\rile lucidit\]ii.
Una împ\rt\[it\ în doi, încredin]at\ unui vecin, care
nu e atît straja singur\t\]ilor argheziene, cel r\spunz\tor
de ascunderea de lume în care modernitatea se complace,
cît aschimodia crescut\ în co[ul pieptului, din Bagaj.
Eliberarea de el, martorul unei umanit\]i permanent
refuzate, e laitmotivul volumului: „Sun\ stingerea, t\cere,
singur las\-m\, vecine,/ Gândurile f\r\ du[umea, f\r\

acoperi[,/ F\r\ gânduri, f\r\ tine, cu mine [i f\r\
mine,/ Uite cum le prind, cum le pierd, uite-te!” (N\luci).
Tîrziul de care întreaga modernitate se teme, dar pe care
îl tr\ie[te f\r\ sc\pare, [uier\ prin gîndurile sc\pate în
lume, hr\nind fantomatic spaimele ei. 

Iat\, într-o alt\ transpunere, capcana celor dou\ nop]i,
a celor dou\ stepe: „Nici în gondol\, pe nici un vapor,/
{i nici pe uscat s\ mergi nu se mai poate,/ S\ trecem
deci, vecine, în pas alerg\tor,/ Dincolo de lumea asta, în
singur\tate.//  S\-i l\s\m înapoi, înarma]i pân\ în din]i,/
Fiecare tab\r\, cu l\nci c\lite în grab\,/ Îns\ noi trebue
s\ fim mereu cumin]i,/ S\ l\s\m s\-[i vad\ vremea rea
de treab\.” (C\l\torie). Solu]ia, paleativ\, e o cumin]enie
ciudat\, credin]\ naiv\ c\ furtuna va trece. Nu efuziunile
modernit\]ii aux armes, ci darea deoparte, cu bun\ [tiin]\,
retragerea de siguran]\ pe-o linie moart\. Unde nu între]ii
nici m\car speran]ele unor revizit\ri, în posteritate.
În]elepciunea, trist\ [i potolit\, str\b\tînd anii ’20 -
’30 dinspre mainstream spre periferie, a jocului de-a
v-a]i ascuns. 

Recuper\rile, altfel decît în chinurile zadarnice ale
amintirii, nu sînt de a[teptat: „Acolo, pe unde am
trecut cu întâia copil\rie,/ Pu[ca[ul trecea într’o sâmb\t\
verde pe calea ferat\,/ Cu tolba la [old, cu arma la um\r,
cu pana la p\l\rie,/ Un tân\r a fost pe care n’am s\-l mai
v\d niciodat\.// {i nici pe dul\ul viclean, ho]ul buc\]ilor
din tigaie,/ Împu[cat de vân\tor n’am s\-l mai rev\d nici
când,/ Mi-am astupat urechile subt perna de pe patul din
odaie,/ {i-abia când l-au târât prin curte am ie[it cercetând”.
(Mijloc). N-ar fi nimic, decît regretul idealelor ascunz\tori
de alt\dat\, cînd se putea s\ nu vezi [i auzi, dac\ din
amintiri pierdute n-ar înflori, [uier\tor, tîrziul: „Golul
apas\ t\cerile în care spaimele cresc,/ Vântul trânte[te
fereastra smucind-o din balamale,/ Geamuri se sparg
în rafale de ireparabil lumesc,/ - Dar cât o fi ceasul,
vecine, m\ rog dumitale.” Rug\minte, fire[te, f\r\ r\spuns. 

Vag absurd, nu, îns\, mai mult decît via]a, e R\s\ritul
peste apus: „Care dintre voi în]elege oare/ Ce urât se
minte singur omul pân\ moare,/ Dar odat\, într’o vineri,

va sosi [i cel ales,/ A[tepta]i-l, cred c\ vine dinspre [es.//
Poate c\ tr\e[te azi, poate mâine se va na[te,/ Pa[ii lui
vor merge siguri c\tre pa[ii mei,/ Se vor întâlni la cump\n\
doi dumnezei,/ Se vor saluta [i se vor recunoa[te.// Când
voi fi trecut de mult, el va r\mâne,/ S\ smulg\
perucile, s\ sparg\ cimentul,/ Asta, poate mâine, sau
poate va fi poimâine,/ Fiindc\ ast\zi înc\ nu este momentul.”
Amîn\ri [i ascunderi, redundant\ re]et\ a modernit\]ii
f\r\ de erou, aceea care, în r\sp\r cu romantismul, na[te
la[ul sublim. Cel care s-a trezit, [i nu mai vrea s\
lupte. 

Care, în vizit\ la foste locuri de popas, nu g\se[te ce
cîntaser\ al]ii. Iat\, dezam\git\, o Coresponden]\ din
Balcic, cu deja disp\rutul (în 1937) Anton Holban:
„Drumul pân\ la Cavarna singur l-am f\cut,/ Am
v\zut [i magazia ce-ai descris-o în carte... (O moarte
care nu dovede[te nimic – n.m.)/ Ce pu]in e din tot ce-
am crezut noi c\ este!/ Nu s’a mai f\cut nimic pe-aici
de când e[ti mort,/ Vântul suie praful galben dincolo
de creste,/ Marea e oribil\ [i goal\, peste port.” C\l\toriile
dezvr\jirii...

În fine, ultimul cuvînt al volumului e, f\r\ titlu, o
sonat\  lui Sigismund Absurdul (unul din pseudonimele
lui Bonciu): „Când trecuse Sigismund, o mân\ de in[i/
M\sura talentele [i nobila art\./ El, surprins de panica
marilor învin[i,/ S’a oprit undeva, pe o linie moart\.//
Cu mâneca [i-a [ters din ochi scuipatul lor de ur\,/ {i
iar s’a strecurat prin vis, str\limpezind poeme,/ Iar dup\
ce se sbucium\ pentru nimic, peste m\sur\,/ Murise
singur, resemnat, s\rac [i prea devreme.” Cui, din genera]ia
care [i-a asumat o tinere]e f\r\ r\d\cini, nu i se potrive[te
acest prea trist epilog? Care ar fi romantic, dac\ n-ar
musti de moderna nevoie de-a te ascunde. Peste toate,
dureri ale lumii filtrate prin ins, se i]e[te, panaceu al
crizelor de nervi [i de epilepsie (precum la pomenitul,
în versuri, Van Gogh), atotst\pînitoare, bromura. 

Simona VASILACHE

PPrriinn aannttiiccaarriiaattee
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REMIUL Sorescu 2009, care const\ `n suma de
50 000 de coroane suedeze [i un trofeu de
cristal, oper\ a artistei Koki Constantinescu, a fost
acordat de Institutul Cultural Român din Stockholm
scriitorului [i traduc\torului suedez Peter Handberg
la Târgul de Carte de la Göteborg. Laurea]ii anilor

preceden]i au fost Steve Sem-Sandberg [i Nina Burton.
Din motiva]ia juriului re]inem c\ premiul a fost acordat lui
Peter Handberg pentru `ntreaga oper\ de scriitor, reporter
[i eseist, dar [i pentru activitatea sa de traduc\tor din
G.C. Lichtenberg, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Merit
Oppenheim, Andrei Ple[u, Henry Thoreau, Paul Virillio [i
Robert Walser.

~nc\ de la debutul din anul 1988 cu volumul de
nuvele Spa]ii ̀ nchise – povestiri din Berlin, Peter Handberg
se impusese printr-un stil personal, talent de povestitor, o
capacitate de reflec]ie intelectual\ admirabil\ [i o cunoa[tere
profund\ a fenomenelor politice care au influen]at via]a
oamenilor din timpul nostru. Dar a devenit cunoscut mai
ales ca jurnalist, expert `n problemele Europei Centrale [i
de Est.

Cel mai recent volum al s\u, ap\rut chiar `n aceast\
toamn\, Pe aici nu se trece viu e o carte despre C\derea
Zidului din Berlin, eveniment care a influen]at opiniile [i
`ntr-un fel surprinz\tor a declan[at desfiin]area vechilor
grani]e ale fostelor ]\ri comuniste apar]inând imperiului
ro[u.

Dar cine este Peter Handberg? Scriitoarea [i criticul
Gabriella Hakanson, unul din membrii juriului, ̀ l nume[te
„un erou invizibil” `n cultur\, o persoan\ care `ntr-adev\r
contribuie [i schimb\ opiniile f\r\ s\ ajung\ niciodat\ pe
primele pagini ale ziarelor. Ea sper\ ca Premiul Sorescu
s\-l fac\ „vizibil” pe Peter Handberg care prin ̀ ntreaga sa
oper\ a contribuit ̀ n mod exemplar la o mai bun\ cunoa[tere
a istoriei Europei Centrale [i de Est, `n Suedia. Acesta e
scopul propus de la ̀ nceput chiar de c\tre ini]iatorul acestui
premiu, Dan Shafran, ]el care, sper\m s\ lase urme pregnante
`n via]a cultural\ suedez\, `n general, interesat\ mai mult
de evenimente literare petrecute ̀ n zonele limbilor anglo-
saxone.

Am citit cu mult interes cartea de aproape cinci sute
de pagini Pe aici nu se trece viu – un fel de roman-
reportaj [i eseu bazat pe o documentare vast\ despre Berlin,
ora[ ca un nod istoric, un punct central `n care se a[eaz\
`n straturi, `ntr-un ritm halucinant, amintirile personale
despre ora[ ale autorului, `mpletite cu destine omene[ti
tragice.

Dup\ cum se [tie, Zidul Berlinului a fost ridicat ̀ n 1961
[i s-a pr\bu[it `n noiembrie 1989 atr\gând c\derea altor

„ziduri” ridicate `n jurul ]\rilor de dup\ Cortina de Fier.
~n anul urm\tor, `n octombrie, Germania a fost reunit\.

Dup\ dou\zeci de ani de la aceste evenimente Zidul
Berlinului a fost numit „un zid al timpului”, cu care oamenii
au tr\it `n sim]uri [i gânduri, altfel decât Walter Ulbricht
[i Erich Honecker (ultimul credea c\ zidul va exista [i peste
un secol!) F\cea parte din via]a cotidian\, amintind de
Germania lui Hitler, de r\zboaiele care au l\sat pe
`ntreaga Europ\ o ran\ de nevindecat. Dup\ noiembrie
1989, buc\]ile din zid, 40 000, au fost zdrobite, m\cinate
fin, primind o alt\ ̀ ntrebuin]are: construirea drumurilor noi
`n Germania reunit\. Dar fiecare f\r`m\ din zid duce `n
ea amintirea jertfelor omene[ti dintr-un timp f\r\ ̀ ndurare,
r\mas [i ̀ n mii de imagini ce formeaz\ kilometri de fotografii,
unde petele de sânge tr\iesc mai departe ca [i trupurile
victimelor, ̀ n mare majoritate tineri, be]i de a ̀ ntâlni libertatea
chiar cu pre]ul vie]ii. Tineri abia ie[i]i din copil\rie, ai c\ror
p\rin]i f\cuser\ istoria, adic\ o desf\cuser\ cu brutalitate
ca pe o pânz\ imens\, `nsângerând-o copios, militarizând
spa]iul, ridicând un monument vizibil [i invizibil
nebuniei omene[ti cu paranoia complexului ei militar.

Am citit cu dureri ̀ n inim\ (Voltaire scria ̀ n Dic]ionarul
filozofic c\ ceea ce atinge inima se scrijeleaz\ adânc `n
ea) toate povestirile despre Zidul Berlinului peste care nu
se putea trece f\r\ s\ cazi prad\ ploii de gloan]e [i `n cel
mai bun caz s\ fii schilodit fizic [i psihic `n speran]a unui
vis de libertate.

Acum, dup\ dou\zeci de ani, Zidul Berlinului pare o
metafor\ bizar\ pentru toat\ lumea, o avertizare care devenise
cu timpul o stare normal\ dând senza]ia oricui c\ omul este
f\r\ putere fa]\ de t\v\lugul istoriei. Se crezuse la ̀ nceput
c\ zidul putea s\ fie un ad\post `mpotriva fascismului, o
pace `narmat\ pân\ la din]i. Lâng\ zid exista [i un „Palat
al lacrimilor”, un loc `n care oamenii se desp\r]eau f\r\
s\ [tie dac\ se vor mai vedea vreodat\. S-au ̀ mplinit dou\zeci
de ani de la c\derea zidului [i, totodat\, s\rb\torim cu un
entuziasm re]inut c\derea comunismului, f\când bilan]ul

amar a tot ce a fost [i a tot ce ar fi putut s\ fie.
S-a spus c\ Zidul a fost o necesitate istoric\, se visa

ca prin DDR s\ se spioneze [i s\ se afle secretele blocului
comunist format de ru[i. Dar nimeni nu [i-a `nchipuit c\
dup\ c\derea lui chiar se va sim]i mereu un miros tare de
carne ars\ din trupurile celor ab\tu]i de gloan]e. Cel mai
greu pentru un „violator al grani]ei” era s\ scapi de gloan]e
[i de mu[c\turile câinilor cerberi [i s\ ajungi `n câmpul
de mine, o jum\tate de milion de mine. Cei sfârteca]i de
mine erau cule[i [tergându-li-se definitiv urmele. Totu[i se
`ntâmpla ca solda]ii care ucideau din ordin s\ dea mai târziu
m\rturie despre cei uci[i – din remu[care (unii, c\indu-se
adânc de faptele lor, chiar s-au sinucis).

Peter Handberg compar\ Zidul cu o inim\ b\tând `n
o]el [i beton, un puls ̀ ntunecat [i greu de dinozaur formând
parc\ un sarcofag ̀ n jurul vie]ii. Ingenioase erau [i mijloacele
prin care se escalada Zidul ca s\ ajungi oricum `n bra]ele
mor]ii: cu ajutorul unui buldozer s\pând tunele `n
p\mânt, cu ajutorul unui balon, al unui aeroplan, a unor
torpede simple, cu ajutorul unei sculpturi `n forma unui
animal.

Era o lume divizat\ `n care rela]iile dintre oameni
erau infectate de dela]iuni [i b\nuieli. ~n povestea de iubire
dintre cânt\rea]a de oper\ Gerda [i autor, Zidul st\tea ca
o imposibilitate – uneori ap\reau b\nuieli; c\ Gerda raporta
totul la poli]ie – planurile lor de fug\ ̀ n alt\ ]ar\ cu pa[aport
fals, apoi b\nuiala c\ prietenul lor american Douglas apar]inea
CIA fiind interesat de tot ce se petrecea `n DDR, `n
aceea[i m\sur\ ca [i Stasi. ~n povestirile lui Peter Handberg
despre Zidul Berlinului se simte o puternic\ antipatie pentru
regimul terorist din DDR, dar autorul nu `nfrumuse]eaz\
nici via]a din Vest, mai mult decât atât, el scrie c\ exist\
multe pete negre `n Germania liber\: valul noilor nazi[ti
`mpotriva emigran]ilor, de exemplu, una din pl\gile timpului
nostru, cu toate eforturile f\cute de a  nu uita nimic din
experien]a veche. ~n plus marea dorin]\ de libertate s-a
transformat azi `ntr-o goan\ nebun\ dup\ bani. E
adev\rat c\ nu mai exist\ azi cozi la pâine [i nici rafturile
goale tipice comunismului – `n schimb au ap\rut ca ni[te
ciuperci `nveninate pornografia [i comercialismul.

Cartea lui Peter Handberg a `nviat [i amintirile mele,
toat\ durerea [i suferin]ele din România, apoi efortul
oamenilor, `ncepând cu acel entuziasm care cuprinsese
lumea dup\ c\derea comunismului, efortul de a-[i recâ[tiga
demnitatea [i a-[i aduna for]ele pentru a ridica ]ara din
ruinele l\sate de comunism. O carte care trebuie citit\ pentru
a `nv\]a mereu ceva din lec]iile grele ale istoriei.

Gabriela MELINESCU

P
Scrisoare ddin SStockholm

Premiul 
Sorescu 2009
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ERIA povestirilor pe care le-am început anul trecut La
microscop se încheie aici. De cîteva zile au ap\rut [i cele
pe care le-a]i citit pîn\ acum [i celelalte, pîn\ la 105, în
volumul „Medgidia, ora[ul de apoi”, la Editura Cartea
Româneasc\. Întregul a devenit un roman în care cele
105 povestiri sînt tot atîtea capitole. Începînd din acest
num\r v\ propun un alt serial, cu amintirile mele despre

Europa Liber\, unde am fost corespondent cî]iva ani [i al]i cî]iva
ani [ef al Biroului din Bucure[ti, calitate în care am stins lumina
acestui birou. Acest nou serial începe cu o parantez\. Se va citi de
ce:

(Înainte de a pleca de la „Cotidianul“ voiam s\ fac o istorie
oral\ a Europei Libere, cu voci, personaje [i întîmpl\ri, mai mult din
nostalgie decît la gîndul c\ au trecut 60 de ani de la înfiin]area acestui
post de radio. Nu voiam s\ fie istoria mea despre Europa Liber\, ci
a posesorilor vocilor pe care le-am auzit la Europa liber\, atîtea
cîte mai sînt. Nu mi-am permis s\ reiau tratativele pentru aceast\
istorie oral\, doar ca s\ o plantez la mine pe blog. A[a c\ m\
limitez, pentru început, la ni[te pove[ti personale despre acest post
de radio.) 

În vara lui 1993 îmi mergea prost cu banii. Îmi d\dusem demisia
de la „Cotidianul“. România literar\ î[i încetase apari]ia, nu
se [tia pentru cît timp, dar Hanibal St\nciulescu c\ruia îi f\tase c\]eaua
vreo [apte meti[i de [oricar – ea – cu un el  pekinez pe care nu l-am
cunoscut m-a invitat s\-mi aleg unul. Cînd a auzit c\ voiam s\
aduc un cîine în cas\, Daniela, so]ia mea, mi-a sugerat s\ m\ ab]in,
[i ca doctori]\, dar [i cu observa]ia c\ numai asta ne lipsea în apartamentul
nostru de dou\ camere în care cre[team doi copii. Dup\ vreo s\pt\mîn\
mergem în vizit\ la Hanibali, care st\teau la vreo cîteva sta]ii de
troleibuz de noi, tot în Drumul Taberei, dar mai în profunzime. O
]uic\, o bîrf\, o m\slin\ [i pe covor printre noi, patru c\]ei – trei îi
d\duser\ – care umblau cu coada pe sus de colo, colo. Unul dintre
ei, mai m\ri[or, d\dea cu capul într-o u[\, de parc\ ar fi vrut s-o
deschid\, apoi obosit, se a[eaz\ la picioarele Danielei. Ea îl ia în
bra]e. El de bucurie sau mai curînd de fric\ face pipi pe rochia ei.
Rezolv\ doamnele inconvenientul cu ni[te [erve]ele, dar Daniela
nu mai las\ c\]elul din bra]e. Cînd s\ plec\m c\]elul începuse s\ se
simt\ bine la ea în bra]e, iar ei nu-i mai venea s\-l pun\ jos. A[a c\
l-am luat acas\, cu troleibuzul. Cînd ajungem, sun\ telefonul. Am
l\sat-o pe Daniela s\ r\spund\. La zece noaptea nu putea fi decît
vreunul dintre pacien]ii ei. Zice ea Alo, apoi Ce mai face]i,
domnule profesor? {i dup\ aproape un minut de conversa]ie,  îmi
spune E Gelu Ionescu [i îmi întinde telefonul. Era, adic\, fostul
meu profesor de la cursul op]ional despre Thomas Mann pe care dup\
ce fugise din România îl auzeam la Europa Liber\. De unde îl [tia
Daniela? Ne nimerisem într-o zi cu examene restante la mine la
facultate [i Gelu Ionescu iese din sala cu examina]i. Avea o problem\:
s\ a[eze o barier\ politicoas\ între el [i studen]ii care voiau s\-i
cumpere nota. Se gîndea la ni[te cofeturi pe care s\ le pun\ pe catedr\.
Daniela, care ]inea la el în urma descrierilor mele despre cursul lui
op]ional, m-a luat de mîn\ pîn\ la Cap[a de unde ne-am `ntors cu
tot ce se g\sea atunci mai ac\t\rii la cofet\ria cu pricina. 

Gelu Ionescu avea o memorie f\r\ gre[ a femeilor frumoase, încît
[i-a amintit de ea doar auzindu-i vocea. Telefonul lui con]inea o
propunere pentru mine, a[ vrea s\ devin colaborator la „Europa
liber\“? În timp ce vorbeam, eu emo]ionat, el din Germania,
c\]elul de la Hanibali se pi[a voios pe covor, sub ochii mei. A[a c\
i-am spus un da gr\bit lui Gelu (Daniela se dusese în buc\t\rie) [i
m-am întins s\ iau c\]elul de pe covor. Urma ca peste dou\ zile s\
m\ duc s\ fac prima înregistrare la studioul din Bucure[ti al
Europei Libere, unde nu mai c\lcasem pîn\ atunci [i, dup\ ce a închis
Gelu Ionescu telefonul, nu aflasem unde se afl\. 

Un telefon 
de la Gelu Ionescu

M DEP|{IT gândirea incorect\, prin
care în]eleg una neconven]ional\ în
genere, dar nu ireveren]ioas\ fa]\ de
regim. La limit\ se g\sea o fâ[ie de
teritoriu protejat. De exemplu, nu m\
refeream în mod specific la lumea

noastr\ când spuneam: „Idealul social este omul
lipsit de creativitate.“ Subliniez numai cuvântul
social fiindc\ numai acesta a disp\rut. E de
în]eles: totul include partea, deci, în cazul în
spe]\, al oric\rei societ\]i; adic\, [i pe noi. Restul
frazei a r\mas, chiar dac\ în lipsa cuvântului
cheie fraza nu mai are sens. Faptul acesta nu-i
privea. Nu mergeau pân\ acolo încât s\ cenzureze
[i inep]ia. Interzis era s\ te amesteci unde nu-]i
fierbea oala. Nu numai în „social“. Tot felul de
lucruri care ar fi poluat concep]ia s\n\toas\
despre lume [i via]\. Cui puteau s\-i serveasc\
asemenea m\rturisiri: Îmi iau libertatea de a
scrie la întâmplare, iar rezultatul e un monstru
de care începe s\-mi fie fric\ ? Ca s\ nu mai
spun c\ îmi iau libertatea era, [i f\r\ inten]ie,
ostentativ. Pe cale de consecin]\, nici nebunia
nu avea ce s\ caute, deci nici preten]ia sfor\itoare
de a de]ine secretul c\ orice scriitor e un schizofren.
Nu era cazul s\ m\ refer la nebunie în nici un
fel. Nu era cazul s\ spun: Frica de el însu[i este
la Nietzsche basul continuu c\ruia îi opune,
la mâna dreapt\, un cântec exaltat. Îi r\spunde
cu nebunie fricii de nebunie. De aceea,
scriitor mai mult decât filozof. A-i extrage ideile,
ignorând drama, e gre[it. Am [i exagerat cu
recursul la Nietzsche. Nu f\r\ rezultat, totu[i,
de[i cu mult\ risip\: din loc în loc mi l-au permis.

Inutil s\ spun: nu s-ar fi cuvenit s\ m\ declar
scriitor burghez, dup\ cum nici s\ fac precizarea
c\ un coleg de la primar\ provenea din mediu
muncitoresc. Ce s\ mai zic despre necuviin]a
am tr\it printre fleacuri – [tiri din politic\, din
sport. Degeaba m-a[ fi ap\rat trimi]ând spre
mentalit\]ile învechite, pe care le dep\[isem
[i nu m\ mai caracterizau, sau spre copil\rie
când, la mesele cu invita]i, fiindc\ de Partidul
din ilegalitate nu se auzise, ceea ce bineîn]eles
n-a[ fi adus în vorb\, iar Titel Petrescu [i social-
democra]ii lui nu prea erau lua]i în seam\, în
acele discu]ii, deci, nu se pomeneau decât cuzi[tii,
averescanii, iorghi[tii, mani[tii, liberalii... Chiar
[i a[a, de politic\ nici cu o floare n-ar fi
trebuit s\ m\ ating, necum cu determinantul
fleac. Iar eu îmi permiteam s\ [arjez. Nu folosesc
verbul în sensul de „înf\]i[are într-o form\
caricatural\“, ci în acela, r\zboinic, de „atac
violent (c\lare, cu sabia sau cu lancea“): A gândi
politic înseamn\ s\ crezi c\ – numai tu – ai
dreptate. Stupid [i eficient. [i fiindc\ omul politic
are nevoie de suple]e, încât rigiditatea unei astfel
de credin]e l-ar încurca, el devine cinic: ac]ioneaz\
ca [i cum ar crede c\ are dreptate, de fapt conform

cu interesul lui de moment. Mai aveam [i
impertinen]a de a reduce politicul la propriile
mele dimensiuni [i încheiam cu un cuvânt pe
care mi-e [i ru[ine s\-l reproduc: În privin]a
asta sunt prin excelen]\ contemplativ („am
atitudine de gur\-casc\“ ar fi fost corect s\ spun).
Nu  suport prozeli]ii. Dac\-i înv\] ceva pe studen]i
este exclusiv s\ gândeasc\ cu propriul lor
cap. (A[ zice mai degrab\ c\ i-am buim\cit.)
Reu[ita, extrem de rar\. (E pu]in zis.) Ori
chestiunea îi dep\[e[te [i nu-i intereseaz\, de
unde respectul lor indiferent sau, dimpotriv\,
dispre]ul lor disimulat, ori devin, totu[i, ni[te
maimu]oi. Important nu era ce deveneau ei, ci
ce afirmam: Nepl\cerea de a-i face s\ gândeasc\
ce gândesc eu are dou\ cauze: sentimentul de
impostur\, dar [i o real\, senin\, incoruptibil\,
natur\ apolitic\. Repet, ca s\ m\ biciuiesc: natur\
apolitic\! Eu însumi m-a[ fi cenzurat. Mai ales
c\, pe deasupra, min]eam. De la nou\ ani, de
când c\zuse guvernul R\descu, numai pentru
politic\ ardeam. 

Continuam s\ m\ scufund, iresponsabil,
în marasm. M\ recuno[team incapabil s\ privesc
lucrurile din perspectiva puterii – e drept, din
a oric\rei puteri: ...instinctul puterii, al supunerii
(al supunerii altora voin]ei proprii, voiam s\
spun) îmi lipse[te în a[a m\sur\ încât nu fac o
op]iune împotriva lui; nu sunt în stare s\ gândesc
o secund\ din perspectiva puterii. În aceast\
parabol\ a lumii actuale care este En aattendant
GGodot, nu sunt nici Lucki nici Pozzo, st\pânul
infirm ori sclavul neputincios; sunt Estragon
– vorbesc ca s\ umplu vremea [i în jurul meu,
din ini]iativa mea, nu se construie[te nimic.
Chiar dac\ trec peste „parabola lumii actuale“,
aceea despre „sclavul neputincios“ nu d\dea
deloc bine. În schimb cea cu „st\pânul infirm“
nu f\cea ecou, fiindc\ st\pânul nu era nicidecum
infirm.    

Urmau, în acela[i fragment, p\reri despre
disciplinele umaniste, care deveniser\ esoterice,
fiecare cu limba ei proprie, neîn]eleas\ de
cine n-o practica. Era o aluzie la psihanaliz\,
structuralism, semiotic\... Nimic suspect
pân\ când nu trânteam un: ...în timp ce
arti[tii, lipsi]i de putere, sunt suspecta]i
pentru dificultate, oamenii de [tiin]\ – de]in\torii
solu]iilor indiscutabile – sunt adula]i. S\ spui
c\ oamenii de [tiin]\ sunt respecta]i pentru c\
nu sunt în]ele[i nu era grav. C\ arti[tii erau
critica]i pentru dificultate devenise caduc.
Era o reminiscen]\ a tinere]ii mele sc\ldate în
realism socialism. Mai nou, de când pierduse
controlul integral asupra scriitorilor, Partidul
nu se sup\ra c\ necooperan]ii erau greu de
în]eles. M\car s\ nu le vâre oamenilor în cap
cine [tie ce idei! De aceea, la prima vedere, când
îmi revendicam nevoia de a c\uta feluri noi

de a scrie, Mugur n-ar fi trebuit s\
reac]ioneze. În sinea lui, Partidul
mi-ar fi spus: „Experimenteaz\,
nene, cât pofte[ti!“ Problema era
c\ în unele privin]e interzis nu era
s\ faci, ci s\ spui. În vorbe, r\m\sesem
la „Lenin despre literatur\“ [i la
„îndrumarea de c\tre Partid“. Încât,
divulgând c\-mi continuam c\ut\rile
cu un soi de iresponsabilite înc\lcam
o conven]ie tacit\. Mugur [tia ce
[tia. 31
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România literar\

Anul II, nnr. 11

~n plin\ criz\ a publica]iilor, datorate ̀ n parte [i difuz\rii,
a ap\rut o nou\ revist\ lunar\, ISTORIE {I CIVILIZA}IE,
78 de pagini color, cu pagina]ie, ilustra]ie [i tipar de
nota 10. Adresat publicului larg, magazinul cuprinde
materiale variate [i incitante, expuse de speciali[ti `ntr-
un mod atr\g\tor, dar riguros argumentat, c\ci scopul noii
publica]ii este, dup\ cum se spune ̀ n editorialul num\rului
inaugural „s\ contribuie la recuperarea sim]ului  istoric,
acutualmente cotropit de oportunismul invaziv din cotidianul
economic, politic, social [i moral”. Sumarul debuteaz\
cu trei articole ce vizeaz\ latura a[azic`nd yin a istoriei:
Cornel Constantin Ilie, sub titlul Matriarhatul, mit sau
realitate? ne aduce la cuno[tin]\ noi cercet\ri antropologice
[i istorice ̀ n tem\, at`t ale sus]in\torilor, c`t [i ale adversarilor,
f\r\ s\ dea un r\spuns net `ntreb\rii; Cristina Pausan-
Nuic\ rezum\ biografia unei „femei celebre”, Juliette
Récamier, iar Alin Ciupal\, ̀ n Femeia României moderne
urm\re[te apari]ia unei mi[c\ri feminine la noi, ̀ n secolul
XIX. De-a dreptul senza]ional i s-a p\rut Cronicarului
ceea ce a g\sit Marian Zidaru ̀ n arhive britanice [i române[ti
cu privire la Colaborarea lui Iuliu Maniu cu Special
Operations Executive, la ̀ nceputul anilor ’40, ̀ n conexiune
cu studiul profesorului Ion Calafeteanu despre perioada
de neutralitate a României. Mereu uimitorul, eruditul
nostru colaborator Mihai Sorin R\dulescu e [i el pre-
zent ̀ n noua revist\ cu genealogia lui Lucre]iu P\tr\[canu,
c\ruia ̀ i descoper\ o ̀ ndep\rtat\ ̀ nrudire cu Emil Cioran.
Cronicarul se ab]ine s\ dezv\luie alte surprize din sumarul
care alterneaz\ cercet\ri [i eseuri „bine semnate” cu scurte
informa]ii la zi, de tipul „meridianelor” noastre, dar pe
teme de istorie ([i civiliza]ie). Vioaie [i captivant\,
noua revist\ cost\ 9 lei [i `[i merit\ banii.

Protocronismul rreînvie?

A[a s-ar  zice, dac\ ne-am lua dup\ ce scrie Victor
Cr\ciun în STUDII DE {TIIN}| {I CULTUR| (nr.
3/2009), revist\  trimestrial\ editat\ de Universitatea
„Vasile Goldi[“ din Arad. S\ vedem:

„Nu putem totu[i s\ nu men]ion\m c\ România a adus
contribu]ii fundamentale la civiliza]ia [i cultura omenirii,
pe lâng\ rolul pe care l-am jucat ca neam în ap\rarea
Europei [i a credin]ei cre[tine“.

„În decursul îndelungatei sale istorii, poporul
român a avut de nenum\rate ori prilejul s\ se afirme în
lume prin personalit\]i politice ca Decebal, Alexandru
cel Bun, {tefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu
(...) cât, mai cu seam\, prin contribu]iile aduse  în toate
domeniile de activitate la dezvoltarea civiliza]iei universale“.

„Iorga a fost un Voltaire român, apropierea dintre
C\linescu [i Sainte-Beuve în ceea ce prive[te dinamica
vie a expresiei critice s-a impus“.

Bun, Iorga este Voltaire al nostru, G. C\linescu este
Sainte-Beuve al nostru, dar ce facem cu omul politic
Decebal? A fost român? Nu a fost dac?

Ce-l mir\ pe Cronicar este c\ astfel de platitudini
bombastice [i bazaconii protocroniste î[i g\sesc loc,
azi, într-o publica]ie  pe care o gireaz\ cu prestigiul s\u
o institu]ie universitar\.

Dileme [[i aafirma]ii hhot\râte

Cronicarul sper\ c\ redactorii de la DILEMA VECHE
sunt destul de vechi redactori (în sensul motto-ului pus

pe frontispiciu) [i destul de dilematici, ca s\ nu se
supere dac\ are [i o observa]ie nelaudativ\. În num\rul
de s\pt\mâna trecut\, 296, Drumurile noastre toate, de
altminteri foarte bun, la rubrica }inerea de minte (p.3)
este dat un fragment din Craii de Curtea Veche. Pân\ aici
n-am avea nimic de zis. Ce e oarecum strident, în p\tr\]ica
rubricii, dac\ tot e vorba de „]inerea de minte”, este edi]ia
din care se citeaz\, o edi]ie de mas\, oarecum în contradic]ie
cu cartea. N-avem nimic cu editura, dar cartea din care
se citeaz\ este una a decaden]ei [i a maximului rafinament
artistic, a[adar nimic mai nepotrivit decât a o cita într-o
edi]ie popular\. La un autor clasicizat, fie citezi dintr-o
edi]ie nou\ mult mai bun\ [i mai rafinat\ decât cele
precedente, aducând ceva în plus, fie dintr-una veche, de
renume – iar în cazul lui Mateiu Caragiale erau cel
pu]in trei. Foarte frumoas\ cronica lui Marius Chivu
la romanul Cartea [oaptelor al lui Varujan Vosganian [i
se vede c\, pur [i simplu, romanul i-a pl\cut recenzentului,
l-a convins. Atât de tare încât încheie a[a: „Cartea [oaptelor
este cel mai bun, mai ambi]ios [i mai durabil roman

românesc de la Orbitor încoace”. Dup\ o asemenea
afirma]ie Cronicarului nu-i r\mâne decât s\ ia romanul
[i s\-l citeasc\.

Chéri

Surprinz\tor articolul lui H.-R. Patapievici din cel mai
recent num\r al revistei IDEI ÎN DIALOG (octombrie),
Ce mai r\mâne din fosta cultur\ occidental\. Surprinz\tor
doar prin tem\, pentru c\ restul respect\ brand-ul autorului.
Tema este raportul dintre cartea Chéri de Colette [i recentul
film al lui Stephen Frears cu Michelle Pfeiffer în rolul
Léa de Lonval [i Rupert Friend în rolul lui Fred Peloux,
supranumit Chéri. Fa]\ de bog\]ia de nuan]e [i poezia
special\ a c\r]ii, filmul este ca trecerea de la haute couture
la hainele prêt-à-porter, ca nessul fa]\ de cafea sau ca
vinul hollywoodian fa]\ de cel tradi]ional, afirm\ autorul.
Analiza lui H.-R. Patapievici este fin\ [i nuan]at\ [i
prea bogat\ pentru a putea fi rezumat\ aici, mai ales în
ce prive[te rela]ia de cuplu din roman. Unde Cronicarul
se desparte pu]in de autorul articolului din ID este în
afirma]ia despre „acele câteva «elemente esen]iale [i
atemporale»”. De fapt, ajunge s\ cite[ti coresponden]a [i
jurnalele din belle époque ca s\-]i dai seama c\ femeile,
femeile obi[nuite, erau, pân\ la urm\, mai complexe,
desigur, decât le face feminismul de marc\ hollywoodian\
(„catehismul progresist Hollywood-2009”), dar [i mai
pu]in victime decât le prezint\ Colette, la urma urmei
destul de feminist\ [i ea. Erau, pur [i simplu, altfel. Dar
accesul la codul unei epoci, este, cum spune H.-R. Patapievici
tot mai dificil în zilele noastre [i nu filmele hollywoodiene
îl faciliteaz\. Cât despre Aniela, la care s-a f\cut o reclam\
de[\n]at\, ce s\ mai spunem? Chiar dac\ zappezi în mare
grab\ dai de inadverten]e: nici un detaliu nu corespunde
realit\]ii.

Sanie ccu zzurg\l\i

~n EVENIMENTUL ZILEI, `ntr-un interviu luat
c`nt\re]ei Dani Klein, solista trupei belgiene Vaya con
Dios, jurnalista repet\ eroarea de a considera Sania cu
zurg\l\i un c`ntec popular cules de Maria L\t\re]u.
Popularitate, [i `nc\ interna]ional\, are aceast\ melodie,
dar ea nu apar]ine folclorului, ci a fost compus\ de Richard
Stein (1913-1996). Plecat de la Roman s\ studieze Medicina
la Paris, t`n\rul a abandonat disec]iile [i cursurile de
anatomie [i s-a `nscris la Conservatorul din Capitala
Fran]ei, pe care l-a absolvit cu brio. ~ntors la Bucure[ti,
a compus mai multe [lag\re, ̀ ntre care [i Sanie cu zurg\l\i,
lansat\ prin 1938 de Maria L\t\re]u [i preluat\ de
Maria T\nase, care a c`ntat-o ̀ ntr-un turneu parizian. Lui
Cole Porter i-a pl\cut at`t de mult, `nc`t a inclus-o `n
repertoriul s\u [i a pretins chiar c\ `i apar]ine. Dat `n
judecat\ de Richard Stein, Cole Porter a pierdut `n cele
din urm\ c\ci GEMMA– „Societatea de ap\rare a drepturilor
compozitorilor“ cu sediul în Germania – a recunoscut
paternitatea compozitorului din România asupra
hitului, pentru care a primit tantieme p`n\ la moarte. C\ci
Sanie cu zurg\l\i e [i azi un evergreen la a c\rui faim\ a
contribuit Edith Piaf, faptul c\ a `nso]it evolu]ia unor
patinatoare [i gimnaste la campionate mondiale [i a fost
preluat\ ̀ n repertoriul unor trupe [i soliste de succes. F\r\
ca numele compozitorului Richard Stein s\ fie men]ionat.
Cronicarul [tie toate acestea de la doamna Antoaneta
Ralian, care e sora lui Richard Stein.

Cronicar

o c h i u l  m a g i c
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