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-AU AP|RUT niciodat\ în literaturile occidentale
atâtea biografii ca ast\zi. Odinioar\, Zweig,
Maurois, Troyat erau printre pu]inii reprezentan]i ai genului. În momentul de fa]\, în SUA,
în Anglia, în Fran]a [i peste tot, biografiile sunt la
mare mod\, ca, de altfel, memoriile sau c\r]iledocument. Referindu-se tot mai des la personalit\]i
în via]\ sau la cestiuni arz\toare la ordinea zilei, ele
provoac\ deseori discu]ii [i chiar scandaluri. Curiozitatea
cititorului contemporan se îndreapt\ spre pove[ti ale
unor vie]i, spre pove[ti reale, fie [i deghizate în fic]iune.
Ar fi de f\cut dou\ leg\turi. Prima este cu evolu]ia
din ultimele decenii a romanului. {i el devenit biografic,
personal, o poveste de via]\ spus\ de cel care a tr\it-o
[i deseori la persoana întâi. N-a fost totdeauna a[a.
Imediat dup\ jum\tatea secolului trecut, autorul
p\rea evacuat din roman, atât în sensul c\ nu vorbea
despre via]a lui, cât [i în sensul c\-[i refuza pân\ [i
rolul de… autor, ca [i cum textul (concept în vog\ pe
atunci) s-ar fi scris singur, prin mijlocirea unei gramatici
verbale. Noul roman francez al anilor 50-60, cu emuli
[i la noi, dar pân\ [i în Japonia lui Kenzaburo Oe, nu
era povestea unei vie]i, ci un text f\r\ autor [i f\r\
subiect. Pe scurt, textualismul, cum i s-a mai zis, îl
considera pe autor indezirabil. Cel mai faimos teoretician
[i practician al noului roman, Alain Robbe-Grillet, a
murit acum un an. Nu [tiu câ]i îl mai citeau. De
altfel, câ]i mai citesc în general ast\zi romane f\r\
subiect [i din care autorul lipse[te?
Autorul s-a întors [i în critic\. Aceasta ar fi a
doua leg\tur\ care trebuie f\cut\. Unul din rarii critici
care n-a sucombat în fa]a modei structuralisto-semiotice,
aceea care f\cea pandant noului roman, [i-a intitulat
o carte chiar a[a: „Întoarcerea autorului”. Tip\rit\,
nota bene, în 1981. E vorba de Eugen Simion. Timpul
i-a dat dreptate. El se referea la „rela]ia creator-oper\”.
Dar, cum spuneam, autorul nu s-a întors doar în roman
sau în biografie, ci [i în critic\. Citesc zilnic recenzii,
prefe]e, articole de tot felul, publicate în revistele din
Fran]a. De exemplu, prefe]ele lui Jean d’Ormesson
la romanele din seria de la „Le Figaro”. Aproape nimic
despre romane. Mai totul despre autori. În România,
acest fel de critic\ întârzie s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a.
Sunt [i excep]ii, de pild\, critica lui Dan C. Mih\ilescu.
E de remarcat îns\ c\ aproape toate cronicile lui literare,
strânse în câteva volume, analizeaz\ memorii [i
biografii.
În ce m\ prive[te, întoarcerea autorului în critic\, în sensul priorit\]ii fa]\ de oper\, nu m\ face
deloc fericit. Eu am, în critic\, feti[ul operei. 
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or]a de a te impune, în dispre]ul
normelor morale sau ra]ionale, devine
condi]ie a succesului substituindu-se
reputa]iei [i competen]elor.

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

cuvinte deodat\. Comportamentul [i faptele lor par generate
de cauze care transcend registrul individual [i de aceea
înc\ ne sunt atât de stranii. O mie nou\ sute optzeci [i
patru a lui George Orwell des\vâr[e[te abordarea ini]iat\
de Kafka. V\zut\ dinspre multitudine [i descris\ numeric,
importan]a existen]elor particulare diminueaz\, pân\ la
anulare. Modificarea brutal\ a concep]iei despre oameni este
fixat\ într-o formulare cinic\, dar memorabil\, atribuit\ lui
Stalin: „Moartea unui om este o tragedie. Moartea a milioane
este statistic\“ (r\spuns probabil dat lui Churchill `n timpul
Conferin]ei de la Potsdam în 1945). Am motive s\ cred c\
Stalin încerca s\ fie amabil cu Churchill: în fapt, dac\ moartea
a milioane de oameni este statistic\, dispari]ia unui om înceteaz\
de a mai fi perceput\ ca o tragedie. Devine fapt divers.

realitate, iar realitatea îns\[i, cea pe care tradi]ional o
consideram obiectiv\, se va opaciza, refuzând accesul la
în]elesuri [i leg\turi ascunse. Precedente sunt deja consemnate
în istoria noastr\ recent\: a[ men]iona marele reportaj televizat
al revolu]iei de la ’89 sau procesul [i moartea cuplului
Ceau[escu, dou\ exemple care atest\ capacitatea mijloacelor
de comunicare de a construi o realitate alternativ\. Atunci
era analogic\. Acum este digitalizat\, adic\ format\ din bi]i
[i pixeli. Comunicarea concureaz\ cu realitatea pentru ca,
într-un viitor nu foarte îndep\rtat, s\ i se substituie. Deja
vedem cu o zi înainte de a se întâmpla, ce se petrece într-o
alt\ emisfer\ a globului. Suntem p\rta[i la evenimente care
nu ne privesc [i nu le pricepem. Ni se înf\]i[eaz\ atâtea
tragedii deodat\, încât nimic nu ne mai impresioneaz\.
Mijloacele de comunicare azi nu mai încearc\ s\ ne conving\,
ci s\ ne înving\. Explozia simultan\ de mesaje vizuale,
audio [i scrise compun o lume care ne înglobeaz\ pentru
a ne anula. E o nou\ lume [i aceasta aparent obiectiv\.

Deficit [i exces de informa]ie

Internetul ca ultim refugiu

Întotdeauna comunicarea a reprezentat o modalitate
de persuasiune, prin gest, cuvânt rostit ori scris sau imagine.
Întotdeauna, comunicarea afirm\ existen]a unei entit\]i
umane, publice sau private, îi define[te identitatea. Înd\r\tul
unei cronici, discurs, scrisoare, fotografie, pictur\, povestire
este cineva care încearc\ s\ conving\ pe altcineva despre
adev\rul existen]ei sale, fie c\ este o realitate aparent obiectiv\
sau este transfigurat\, ca în cazul comunic\rii prin art\.
Mult\ vreme comunic\rile de la un om la altul s-au desf\[urat
într-un timp rezonabil, oferind o cantitate de informa]ii
suportabil\ pentru un intelect mediu, ceea ce permitea
majorit\]ii destinatarilor s\ asimileze mesajul, s\-l transforme
în gânduri [i sentimente proprii. Vestea unei na[teri sau a
unui deces generau comentarii ori, dup\ caz, ode sau elegii.
Un anun], o scrisoare, o cronic\ erau descompuse cu
mare aten]ie în cuvinte, cuvintele interpretate, scoase [i
repuse în context, pentru c\ erau considerate indicii pre]ioase
privind adev\rul. Întotdeauna mesajele propuse reprezentau
alternative ale realit\]ii, nu cutezau s\ se înf\]i[eze drept
realitatea îns\[i. În Blow-up (1966), Michelangelo Antonioni
încearc\ s\ împing\ investiga]ia fotografic\ dincolo de
aparen]e, pentru a descifra [i explica o realitate confuz\.
E[ecul pare a se datora unui deficit de informa]ie. Adev\rul
ultim r\mâne impenetrabil. La mai pu]in de o jum\tate de
secol (2002), avem într-un film al lui Steven Spielberg,
Minority Report, povestea cinematografic\ a unei tentative
asem\n\tore, reluate îns\ cu asupra de m\sur\. Imaginea
construit\ de ast\ dat\, nu de fotograf, ci de vizionari
(precogs), combinând toate informa]iile disponibile, nu se
vrea doar înlocuitor de realitate, ci generator de realitate.
Este vorba aici de un exces de informa]ie. Rezultatul,
îns\, e acela[i: adev\rul ultim r\mâne impenetrabil. {i totu[i,
procesul exprimat artistic în cele dou\ filme nu poate fi oprit.
În curând, informa]ia transmis\ de la unul la altul va deveni

Identitatea unic\ [i irepetabil\ a omului este a[adar
pierdut\ în calculul probabilit\]ilor, destr\mat\ în tragedii
colective [i anulat\ în fluxul comunic\rii globale. Civiliza]ia
numelor este înlocuit\ de civiliza]ia codurilor numerice.
Cantitatea uria[\ de informa]ie nesolicitat\, pe care intelectul
nu o mai poate procesa, este resim]it\ ca o agresiune continu\
la integritatea [i intimitatea existen]ei. Reac]ia? Asist\m
la deplasarea st\rii civile din real în virtual. Altfel spus, omul
migreaz\ dintr-o lume real\ agresiv\, într-o lume virtual\
prietenoas\. Ce faci aici, în aceast\ lume virtual\? Î]i schimbi
dup\ pofta inimii identitatea, cu una nou\, ne[titut\ decât
de coresponden]ii virtuali. Sunt cel pu]in 9 programe de
socializare virtual\: LinkedIn, Pownce, Twitter, Facebook,
Friendster, Hi5, Orkut, MySpace & Ryz. Descarci în computer
un progr\mel [i comunici ce vrei, cum vrei, când vrei, cu
cine vrei. Iar rela]iile stabilite nu sunt întinate de contactul
fizic. Vezi, vorbe[ti cu imagini mi[c\toare, înd\r\tul c\rora
se afl\ alte identit\]i ascunse. Lumea ta e numai a ta [i se
afl\ la discre]ia unui buton. Îl ape[i [i lumea real\, ostil\,
dispare. A]i observat cum se comport\ grupurile de adolescen]i
când sunt constrân[i s\ stea împreun\? Tac ce tac, apoi
izbucnesc f\r\ motiv în râs, se îmbrâncesc, strig\ vorbe
disparate. Nu se simt confortabil în societatea tradi]ional\.
Începutul unei prietenii nu se mai traduce eventual prin
rostirea numelui de buletin [i a unei strângeri de mân\, ci
prin dezv\luirea identit\]ii de messenger sau a adresei de
skype care permite întâlnirea pe net. Momentul lor de
umanizare se petrece în fa]a computerului. Evolu\m c\tre
o lume a siguraticilor conecta]i digital. Când se vor putea
transmite [i sentimentele dincolo de ecranului computerului,
omul virtual va fi des\vâr[it.

Cât de real este omul virtual
Nimeni nu e de neînlocuit

N

U SUNT SINGURUL care am constatat
în ultima vreme în spa]iul public o desconsiderare
crescând\ fa]\ de valoarea unui om [i a
calit\]ilor personale. Afirma]ia cinic\ cum
c\ „doar cimitirele sunt pline de oameni de
neînlocuit“ se generalizeaz\. Gândit\,
dar nerostit\ de jen\ în societ\]ile democratice,
explicit\ – în cele autoritare. Nu mai conteaz\
cine e[ti [i ce-ai f\cut. For]a de a te impune,
în dispre]ul normelor morale sau ra]ionale,
devine condi]ie a succesului substituindu-se reputa]iei [i
competen]elor. Meritocra]ia s-a refugiat doar în zonele
din ce `n ce mai marginalizate ale societ\]ii, în art\ [i [tiin]\.
Stabilirea ierarhiilor contemporane conteaz\ nu pe biografie,
ci doar pe conjunctur\. Personalitatea devine ins, validat
numai [i numai de noroc. Care ar fi cauzele acestei r\sturn\ri
de perspectiv\? Este astfel afectat\ identitatea omului [i
rostul s\u tradi]ional în lume?

Asasinat [i m\cel

Posibilitatea extermin\rii colective consun\ în plan teoretic
cu apari]ia evalu\rii statistice a oamenilor. Aceast\ perspectiv\,
avansat\ pe la 1890, cam odat\ cu crimele lui Jack Spintec\torul,
permite anticiparea comportamentului grupurilor de oameni
prin calcule ale probabilit\]ilor bazate pe întreb\ri [i r\spunsuri
nediferen]iate. Accentul nu mai cade acum pe analiza liberului
arbitru, ci pe ipoteza c\, de la un num\r suficient de mare
în sus, reperele individuale se pierd în conduita majorit\]ii.
Altfel spus, când e compus\ din îndeajuns de multe elemente
pentru ca s\ nu mai conteze unul, majoritatea se manifest\
predictibil. În urma apari]iei teoriei statistice, singularitatea
î[i pierde numele [i devine num\r, topindu-se într-o colectivitate
cuantificabil\ matematic. Statistica genereaz\ viziuni globale
asupra oamenilor sco]ând în eviden]\ numai culori dominante
[i paste groase. În literatur\, primul care exprim\ aceast\
trecere de la psihologia individual\ la cea colectiv\ este Franz
Kafka. El ne propune personajul multiplu, compus din in[i
care fac acelea[i gesturi, sunt îmbr\ca]i la fel, rostesc acelea[i

Poetul, n\scut
exact acum 74 de ani,
a fost considerat
buzduganul vestitor
al genera]iei sale.
Între timp formularea
s-a învechit.
E de datoria criticilor literari de azi
s-o aduc\ la zi
Prefa]\ de R\zvan Voncu
Tabel cronologic de Margareta Labi[
Referin]e critice de Ana D. Munteanu
Coperta: detaliu din Moartea c\prioarei de Maia
{tefana Oprea
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Unicat [i multiplu

MIERCURI, 2 decembrie
a ap\rut cel de-al 38-lea volum
din colec]ia
Bibliottecaa penttru to]i
editat\ de
Jurnalul Na]ional,
culegerea de poeme
Moaartteaa C\prioaarei
de
Nicolae Labi[

Vladimir SIMON
România literar\

În mileniile de istorie consemnat\ în scris, pu]ine elemente
au modificat esen]ial rela]ia omului cu universul. Cam pân\
pe la finele secolului al XIX-lea, schimb\rile au fost doar
cantitative, [i nu calitative. Mai departe, mai repede, mai
mult, mai sus. Erau schimb\ri subsumate a[a-zisului progres
general, pe care fiecare le putea în]elege [i accepta. Iar
întregul, perceput ca o extensie a umanit\]ii, a p\strat
omul în centrul s\u, cu identitate distinct\ [i descriptibil\.
Realitatea înconjur\toare era a[ezat\ în tipare fixate întru
eternitate, deasupra c\reia se ascundea atotputernic Dumnezeu.
Catastrofele naturale, molimele erau tr\ite ca anomalii,
excep]ii de la regul\, moartea unui om – o pierdere imposibil
de reparat, o fractur\ în ordinea fireasc\ a lucrurilor pe
care cei apropia]i o acceptau cu greu. Dispari]ia unei f\pturi
atenta la integritatea vie]ii în totalitatea ei. Ceea ce conta era
afirmarea destinelor particulare, presupunerea, explicat\
filosofic, c\ fiecare existen]\ are semnifica]ia ei într-o
construc]ie universal\, greu de l\murit pân\ la cap\t, dar
neîndoielnic\.
Situa]ia se schimb\ odat\ cu apari]ia armelor de distrugere
în mas\. În 1888, cele cinci asasinate în serie atribuite lui
Jack Spintec\torul au tulburat pentru mult\ vreme lini[tea
englezilor, semn c\ cinci asasinate la rând înc\ nu înc\peau
în tiparele logicii secolului al XIX-lea. În schimb, în zilele
noastre, atentatele aproape s\pt\mânale din Irak, cu zeci
[i sute de victime, mai provoac\ doar când [i când un
comunicat formal de condamnare. Secole de-a rândul, sabia,
mai apoi glon]ul [i, în fine, ghiuleaua au provocat victime
bine definite, cu biografie [i chip ce puteau fi transformate
în legende sau poeme epice [i înscrise succint în marmura
monumentelor. Din momentul în care tehnologia r\zboiului
evolueaz\ într-atât încât se pot elimina mai mult de o mie
de oameni odat\, iar cimitirele se umplu cu nenum\rate
morminte de eroi anonimi, perspectiva asupra identit\]ii,
dar [i sensul existen]ei umane se repun în discu]ie radical.
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entru mine, William Blake
reprezint\, mai degrab\, un
simptom: nu al poetului
neîn]eles, ci al poetului necitit.

Sindromul Blake
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ILLIAM BLAKE e un (mare) poet
englez, pe deplin recunoscut azi, dar
ignorat cu des\vâr[ire în timpul vie]ii
[i vreun secol dup\ moarte. Recuperat
prin entuziasmul lui John Middleton
Murry, a c\rui carte fundamental\,
din 1933, l-a a[ezat în rândul romanticilor
„dark“, [i prin opera de r\scruce a
canadianului Northrop Frye, Fearful
Symmetry (1947), poetul-gravor ocup\
un loc de prim\ m\rime în istoriile literare [i în preferin]ele
celor îndr\gosti]i de versantul întunecat al Romantismului
britanic. Ca dovad\, Tracy Chevalier i-a dedicat penultima
carte, Burning Bright (2007), iar cel mai recent roman,
de enorm succes în Statele Unite, Her Fearful Symmetry
(2009), de Audrey Niffenegger (a c\rei stranie ocupa]ie
este de „ghid oficial“ al cimitirului Highgate!) arat\
persisten]a [i influen]a lui Blake în cadrul literaturii
populare occidentale. Faimoasa sintagm\ din titlu e
împrumutat\ dintr-o nu mai pu]in faimoas\ poezie a lui
Blake.
Pentru mine, William Blake reprezint\, mai degrab\,
un simptom: nu al poetului neîn]eles, ci al poetului
necitit. Nevândut. Se [tie c\ din prima carte sa, Songs
of Innocence, s-au cump\rat doar câteva exemplare, iar
a doua, Songs of Experience , n-a avut, în timpul
vie]ii autorului, mai mult de dou\zeci de cititori. Din
acest punct de vedere, Blake poate fi proclamat, f\r\
a gre[i prea mult, patronul tuturor poe]ilor planetei –
[i, cu siguran]\, al poe]ilor din România! Cu excep]ia
perioadei romantice, poezia nu se poate l\uda cu prea
multe succese de libr\rie. Dup\ [tiin]a mea, în ultimii
zece-dou\zeci ani, un singur volum de poezie a ajuns
pe lista succeselor comerciale contabilizate de „New
York Times“: A Night Without Armour, de Jewel,
faimoasa cânt\rea]\-scriitoare originar\ din Alaska. De
regul\, tirajul c\r]ilor de poezie poate fi înc\rcat, fie
c\ vorbim de americani, australieni sau de români, în
dou\-trei saco[e – [i nici ele prea mari!
Cu toate acestea, se scrie [i se public\ poezie mai
mult ca oricând. Dintre c\r]ile care-mi sosesc la redac]ia
revistei „Orizont“, peste [aptezeci la sut\ sunt
volume de poezie. C\r]i ap\rute, de cele mai multe
ori, în regia autorului, publicate la edituri marginale,
efemere sau, pur [i simplu... inexistente. M\ uime[te,
m\ înduio[az\ persisten]a acestor oameni de a crede
în propria misiune: în înc\p\]ânarea de a vrea s\
aduc\ bucurie prin scris. Mul]i dintre ei sunt o prad\
u[oar\ pentru criticii dornici s\-[i exerseze ironia. Nu
cred c\ metoda descuraj\rii arogante, b\[c\lia superioar\
[i execu]ia sumar\, din trei citate [i un picior spate, gios,
cum spunea Caragiale, reprezint\ solu]ii. E atât de
evident c\ ace[ti oameni n-au nici o [ans\ de a ie[i
din anonimat, încât e o cruzime inutil\ s\-]i flexezi
mu[chii critici pentru a-i face de râsul lumii. Pe de
alt\ parte, e posibil ca autorii de c\r]i proaste s\ citeasc\
doar c\r]i bune. Inclusiv ale celor care-i batjocoresc
la scen\ deschis\!
Destinul poetului pare – din nenum\rate motive –
pecetluit în veacul al dou\zeci [i unulea. Vremea
scriitorului prin care vorbe[te întregul neam a trecut.
Apostrofarea „B\, poete“, prin care un politician l-a
nimicit pe unul din cei mai cunoscu]i scriitori români
contemporani, arat\ cât de departe s-a ajuns pe
drumul degrad\rii imaginii creatorului – cu atât mai
mult cu cât în cazul în spe]\ dreptatea se întâmpla s\
fie, culmea!, de partea politicianului, nu a poetului.
Ca în Evul Mediu, artistul pare din ce în ce mai mult
un slujitor al m\rimilor zilei, [i nu purt\torul de viziune

al mul]imilor, a[a cum s-a întâmplat în secolul al
nou\sprezecelea [i în intervale largi ale veacului trecut.
Ast\zi, poe]ii sunt asculta]i doar dac\-[i ascund identitatea,
reinventându-se în roluri convenabile patronilor de
televiziuni.
Din aceste motive, [i din altele, am dezvoltat o
simpatie aparte pentru câ]iva poe]i contemporani care
tr\iesc exclusiv pentru literatur\, de dragul c\reia au
sacrificat totul: poten]iale cariere lucrative, via]\ de
familie, lini[te [i onoruri. M-am gândit la ei intens zilele
trecute, pe când parcurgeam un volum de poeme de M.
Iv\nescu traduse (admirabil) în englez\ de Adam J.
Sorkin [i Lidia Vianu. Mai vechea butad\ conform c\reia
M. Iv\nescu e un des\vâr[it poet englez care scrie în
limba român\ mi s-a impus cu o for]\ irezistibil\.
Într-un fel, orice poet ignorat e un extraterestru care
scrie în limba p\mântenilor, f\r\ ca ace[tia s\-[i dea
seama. Nev\zu]i [i neb\nui]i, ei trag dup\ sine
ghemul unei identit\]i profunde [i rezistente.
M\ gândesc la un Eugen Bunaru, poetul timi[orean
f\r\ a c\rui prezen]\ fizic\ nu-mi imaginez nici un
eveniment literar important al ora[ului. Sfios [i zâmbitor,
ca un fel de Giocond\ care a mai gre[it o dat\ secolul,
el are gustul sigur al unui critic literar versat [i siguran]a
de sine a unui b\trân maestru. Lirismul alert, desfacerea
expert\ a faldurilor memoriei, proiectarea unor viziuni
de-o nea[teptat\ prospe]ime [i urgen]\ sunt de natur\
s\-l dezechilibreze emo]ional pe cititorul poemelor sale.
Diafane, molcome, fluide, versurile sunt, la o palpare
atent\, lava unui vulcan în erup]ie, for]a motrice capabil\
s\ devasteze orice obstacol i-ar ie[i în cale.
Într-o lume gr\bit\, doar oameni de consisten]a
psihologic-senzitiv\ a lui Eugen Bunaru mai pot reconstrui,
ca dintr-un os primordial, frumuse]ea arborescent\ a
lumii spiritului. Ei nu sunt doar sarea p\mântului – cum
se spune într-o secven]\ mistic\ decisiv\ –, ci însu[i
p\mântul. P\[im pe cuvintele lor vaporoase, ne balans\m
extatic între o nevroz\ [i alta radiat\ de meningele
ultrasensibil, dar acord\m prea pu]in\ aten]ie celor care
]es diafana plas\ de sus]inere.
M\ disper\ faptul c\ un poet precum Adrian Bodnaru,
care a confirmat [i a reconfirmat, are o carte blocat\
de indiferen]a [i blazarea editorilor, de calculele contondente
ale contabililor [i de apatia care a coborât peste privirile
unor profesioni[ti de mare for]\. Fire[te c\ o carte
amânat\ nu e o carte pierdut\. Dar franjurile indiferen]ei
pot s\ fie, pentru firea sensibil\ a poetului, la fel de
dureroase ca o ghilotin\ c\zut\ la ceasul înser\rii.
M\ gândesc [i la Marian Oprea, la poeziile lui n\scute
din dorin]a de a cuceri, de a se [ti inventatorul unei
singur\t\]i cu un singur locuitor. Marian transmite
necontenite mesaje privind iminen]a revela]iei – pentru
c\ el tr\ie[te exclusiv în regim estetic, iar estetica
este, a[a cum ne spunea Borges, tocmai iminen]a unei
revela]ii ce nu se mai produce... Între autentic [i artificial,
între zeflemeaua din via]a de zi cu zi [i felul ceremonios
în care a[az\ cuvintele în pagin\ se întinde un spa]iu
al întreb\rilor existen]iale, percutante ca o lovitur\
decisiv\ la box, în ultima secund\ a ultimei reprize.
{i m\ mai gândesc la bunul meu prieten, Gheorghe
Vidican, pe care-l cunosc de-o via]\. N-a existat, în
deceniile de când ne [tim, nici o clip\ în care s\-l percep
altfel decât ca pe un poet. Sensibil [i nep\s\tor, bizar,
spectaculos [i retractil, sem\nând fizic frapant cu Verlaine,
dar scriind în tradi]ia cuminte-scormonitoare a premoderni[tilor
din familia Pillat, Vidican tr\ie[te în suprarealitatea
propriilor metafore [i construc]ii poetice. Citi]i aceast\
viziune asupra poeziei, numit\ Mansard\, [i gândi]i-v\
la sensurile ascunse de ea: „m\ r\sf\]am în mansard\/

ca un poem de rainer maria rilke/ [i repetam pu]in derutat
poemul/ m\ irita curgerea în mine/ r\scolea ]ip\tul
porumbeilor/ m\ loveau în genunchi copitele pegasului/
v\zând cât de [tirb\ strea[ina/ asmute poemul prin
simpla/ atingere a lunii.“ Sau aceast\ p\gân\ cântare
a cânt\rilor, dureroas\ ca un ]ip\t ce vine din profunzimile
disper\rii [i pierderii: „nici [oapta nu-i str\in\ de mormânt/
precum nici ochii nu-s str\ini de lumin\/ vulgar\ privirea
pe]itorilor/ ademene[te trupul miresei/ pentru b\rba]ii
viitori/ e tatuat pe zâmbetul ei/ magnificul trup al tr\d\rii.“
Rândurile de mai sus nu-[i propun s\ fie parte a unei
opera]ii de promovare a scriitorilor cita]i. Pur [i simplu
sper c\ va veni [i un timp al poeziei. Un timp din care
ei nu vor avea cum s\ lipseasc\. Ei [i mul]i al]ii. 

Î

mi p\strez secret topul celor mai proaste c\r]i din
Târg, îl ]in pentru mine [i, poate (dac\ va suporta,
nu [tiu înc\, fiindc\ are personalitatea lui [i nu-mi
permite orice), pentru jurnalul personal.

s a l o n
Destinatari:
Cititorii care n-au ajuns la Târgul Gaudeamus 2009

DESPRE LITERATUR|,
CU BUCURIE

Co[ul cu
c\r]i

P.S. La reclama pentru Târgul Gaudeamus, mereu
reluat\ la televiziune, ceea ce se auzea din cântec era
numai „Nos habebit hu-u-u-mus!“ Oricât de adev\rat
ar fi, parc\ nu era cel mai potrivit lucru pentru Târg.
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z Mihail Sadoveanu, Pagini de jurnal [i
documente inedite, Ia[i, Editura Junimea, 2005. Cum
de mi-a sc\pat aceast\ carte? Nici m\car nu [tiam c\
Sadoveanu a avut, oricât de rupte, ni[te file de jurnal.
Dau peste o nota]ie despre B\lt\]e[ti din 18 iunie
1906, zi de duminic\: „Despre plictiseala B\lt\]e[tilor
nimic nu pot spune. Nu în]eleg cum pot veni oamenii
de la Bucure[ti [i din alte p\r]i ca s\ se g\seasc\
perfect în aceea[i adun\tur\, cu aceea[i via]\; deosebire c\ e cu mult mai scump\. Stupidul burghez
care n-are via]\ proprie sufleteasc\...“ Aici m-am
întrerupt [i m-am gândit la romanul lui Ibr\ileanu, care
începe cu fraza: „B\lt\]e[ti!... O improviza]ie de bâlci,
pe [oseaua care vine de la Piatr\...“ [i la personajul lui,
Emil Codrescu, „burghezul“ care numai de economie
de via]\ sufleteasc\ nu poate fi acuzat. Desigur, nota]ia
lui Sadoveanu e dinainte de apari]ia Adelei, altfel n-ar
fi f\cut-o. Puterea literaturii asupra realit\]ii.
z Alexandru Mu[ina, Regele dimine]ii [i Caius
Dobrescu, Od\ liberei întreprinderi, poeme ap\rute la
Editura Tracus Arte, colec]ia Neo, în edi]ii frumoase,
cu coper]i [i, în cazul „Regelui“, splendide desene de
Tudor Jebeleanu. Le-am cump\rat din solidaritate
bra[ovean\ [i din constanta mea pasiune pentru
poezie. Iat\ c\ [i cei doi îi r\mân fideli, în ciuda tuturor
trec\toarelor tr\d\ri. M\ bucur s\ constat c\ multe din
poemele lui Mu[ina au fost g\zduite pentru prima dat\
în România literar\, [i c\ îmi plac la fel de mult.
În cazul poeziei lui Caius Dobrescu am o singur\
problem\, „tehnic\“. Cum vor cita criticii, din moment
ce absolut toate poemele din volum au acela[i titlu:
„Od\ liberei întreprinderi“? Nu le creeaz\ asta
poemelor o problem\ de identitate? Glumesc, desigur,
dar m\ gândesc c\ e, cu siguran]\, un tâlc aici. Îi las pe
criticii consacra]i s\-l deduc\.
z Alexandru Andrie[, Petal\, Bucure[ti, Editura
Vellant. Fiind vorba de un amestec simbolist de culoare,
cuvânt scris [i cuvânt vorbit, nu pot s\ spun despre
aceast\ carte (tot a unui bra[ovean [i [agunist, ca [i poe]ii
de dinainte), decât c\ e o bucurie pentru ochi [i auz.
z Radu Paraschivescu, Dintre sute de cli[ee.
A[chii dintr-o limb\ tare, Bucure[ti, Humanitas,
2009. Un exerci]iu de exorcizare a bolilor (epidemice,
aproape pandemice) din limba român\ contemporan\,
în special cea vorbit\ la televiziune [i scris\ în ziare.
Radu Paraschivescu, unul din prozatorii [i
traduc\torii cei mai st\pâni pe registrele limbii [i al
c\rui umor îi ofer\ imunitate în timpul epidemiilor
lingvistice, ofer\ o compensa]ie tuturor celor care
sufer\ când aud, la [tiri, fraze de genul: „Trebuie s\ ne
mobiliz\m exemplar“, „Am acceptat s\ moderez
aceast\ emisiune fiindc\ îmi plac provoc\rile“,
„Apele dezl\n]uite le-au r\pit oamenilor agoniseala
de-o via]\“, „Bucure[tenii au luat cu asalt
supermarketurile înc\ de la primele ore ale dimine]ii“,
„Localnicii sunt în stare de [oc [i nu-[i explic\ nici
acum cele întâmplate“. Vorba autorului: „Mult\ lume
nu pricepe c\ a educa pe cineva nu înseamn\ a face
din acel cineva o sum\ de [abloane, conven]ii [i ticuri.
Oamenii nu pot fi turna]i pe calapod. Prin urmare nu
s-ar cuveni s\ se exprime [tan]at, în formule
b\t\torite. În poncife sup\r\toare. [...] Bont, f\r\
nuan]\ [i stil. În cli[ee. Acceptând o matri]are care-i
dezonoreaz\...“ Sper ca volumele „lingvistice“ ale lui
Radu Paraschivescu s\ ajung\ în bibliografia
obligatorie la orice interviu/ examen de angajare în
pres\. Pân\ atunci, ele sunt doar un antidot cu zâmbet
la doza zilnic\ de suferin]\ lingvistic\.
Ca s\ nu fiu subiectiv\, m\ ab]in s\ scriu despre alte
c\r]i cu care m-am întors de la Târg: Constan]a
Buzea, Cre[tetul ghe]arului, Nicolae Manolescu, Via]\
[i c\r]i. Amintirile unui cititor de curs\ lung\, Alex
{tef\nescu, Jurnal secret. Dezv\luiri complete 20032009 , Cristian Teodorescu, Medgidia . România
literar\ ar fi trebuit s\ primeasc\ un premiu special
la edi]ia aceasta: 5 dintre membrii redac]iei [i-au lansat
c\r]ile la Gaudeamus 2009. S\ ne bucur\m, a[adar, cu
toate c\ nu mai suntem chiar atât de tineri! 

România literar\

rang. Iat\ numai o mostr\ de pe plaja din Mamaia, chiar
înainte de intrarea României în r\zboi: „Era uneori
amuzant, dar, cel mai adesea te dezam\gea s\-]i revezi
acolo prietenii [i cuno[tin]ele în costume sumare. Toat\
gama arhitecturii omene[ti se desf\[ura în aer liber, de
la femeile nemachiate [i f\r\ sutien, cu p\rul ascuns sub
bonete ce le urâ]eau, pân\ la domnii cu chelie, cu me[e
desf\cute f\r\ mil\ de apa m\rii, arborând cranii ca ni[te
pepeni galbeni ce le schimbau întreaga înf\]i[are. F\r\
a-i mai pune la socoteal\ pe burto[i, pe cei cu picioare
în x [i pe p\ro[i. Acea baie de diminea]\, cu rare
excep]ii, nu era cu adev\rat favorabil\ bipezilor umani.“
Desigur, corpurile în ]inut\ sumar\ erau înc\, la 1916, o
mare noutate pentru perioada care a mascat cel mai bine
imperfec]iunile „din construc]ie“ ale omului.
z Gavin Bowd, Paul Morand [i România,
traducere de Ana Maria Stan, Bucure[ti, Corint, 2008.
M\rturisesc c\ îmi doream altceva, [i anume Jurnalul
lui Paul Morand, ap\rut în dou\ volume masive [i
luxoase la Editura Cartier, dar, când am ajuns la el, era
prea târziu: nu mai aveam 150 de lei ca s\ mi-l cump\r.
A[a c\ m-am mul]umit cu aceast\ carte despre Morand.
Are [i un capitol Bucarest, din care citez (o citare de
gradul doi, citat în citat): „Portret al unui ora[ rafinat [i
excentric, înc\rcat de istorie [...] Paul Morand a vrut s\
fac\ în al s\u Bucarest, publicat în 1935, «portretul
unei femei frumoase».“ Desigur, în francez\ cuvântul
ville e feminin. La noi, unde ora[ e, cel pu]in la
singular, masculin, Bucure[tiul e, pentru mine,
masculin. M\car pentru a medita la masculinitatea [i
feminitatea ora[elor [i tot merita s\ cump\r cartea, de
altfel plin\ de informa]ii. Ce gen au Madridul, Roma,
Berlinul (unde se afl\ acum Mircea C\rt\rescu [i Ioana
Nicolaie), Buenos Aires (unde se afl\ Alex Leo
{erban), Parisul (unde se afl\ prea mul]i prieteni ca s\-i
mai în[ir), dar Bra[ovul „meu“? R\spunsurile,
b\nuiesc, difer\ de la om la om.

Foto: Ioana Pârvulescu
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AC| România literar\ ar fi o revist\
tabloid\, care s\ mizeze pe rating , pe
fascina]ia r\ului, o publica]ie care s\ calce
pe cadavre [i s\-[i calce principiile numai
ca s\ atrag\ mai mul]i cititori, dac\ eu
a[ fi altcineva decât sunt, a[ fi avut mult\
materie prim\ s\ scriu despre p\c\lelile
Târgului Gaudeamus 2009. Din cauza
crizei au fost mai multe decât în al]i ani.
C\r]i (unele de succes) pe care le la[i din mân\,
obosit [i plictisit, dup\ dou\-trei pagini, c\r]i vide, care
nu reu[esc s\ te îmbog\]easc\ nici m\car cu un gând
sau cu o formulare inspirat\, c\r]i pe care le cite[ti de
parc\ ai mesteca din greu carton sau la care mesteci în
gol, c\r]i care-]i las\ un gust r\u, c\r]i care te fac s\
regre]i banii da]i (chiar dac\ le-ai luat cu reducere), c\r]i
la care se mizeaz\ pe privitul prin gaura cheii, scandal
[i a[a mai departe. Dar România literar\ nu este
o asemenea revist\, iar eu nu sunt un asemenea om. Îmi
p\strez secret topul celor mai proaste c\r]i din Târg, îl
]in pentru mine [i, poate (dac\ va suporta, nu [tiu
înc\, fiindc\ are personalitatea lui [i nu-mi permite
orice), pentru jurnalul personal.
Prefer s\ scriu câteva fraze despre c\r]i din categoria
contrar\, despre c\r]i în care ai ce citi. La fel ca întotdeauna,
la Târg îmi place s\ colind f\r\ o ]int\ precis\ [i s\ m\
las în voia titlurilor, noi sau vechi, cu care se întâmpl\
s\ m\ încruci[ez. Bani s\ fie, c\ ispite sunt destule.
Avantajul e de vizibilitate a titlurilor. În libr\rii, locul
bun îl au nout\]ile de ultim\ or\ sau bestsellerurile, pe
când la Târg se v\d, în genere, toate titlurile ap\rute
în ultimii ani la fiecare editur\. Mi-am reprimat
a[adar gândul nelini[titor între toate: „Unde le mai pun
[i pe astea?“, precum [i trista perspectiv\ a poverii fizice,
[i am adunat, în cele câteva zile de Târg, într-o saco[\
înc\p\toare, primit\ cadou de la Deutsche Welle,
urm\toarele volume, nu neap\rat nout\]i:
z Yvonne Blondel, Jurnal de r\zboi. 1916-1917.
Frontul de sud al României, Versiune româneasc\ de
Rodica Zag\r, prefa]\ de Norbert Dodille, Bucure[ti,
Institutul Cultural Român, 2005. Nu în]eleg cum de
aceast\ carte publicat\ acum patru ani n-a f\cut mai
mult\ vâlv\. Este jurnalul ]inut de fiica ministrului
plenipoten]iar (ambasador) al Fran]ei în România,
Camille Blondel. Yvonne s-a c\s\torit în 1909 cu Jean
C\m\r\[escu, [i, datorit\ func]iilor oficiale ale acestuia,
r\zboiul o prinde la Silistra. Capitolele jurnalului trec
apoi prin C\l\ra[i, Medgidia, Br\ila, Gala]i [i Ia[i.
Tonul jurnalului (se pare c\ rescris [i, poate,
autocenzurat) e de o expresivitate cuceritoare, cu umor,
cu mir\rile din „ochiul str\inului“, cu subiectivit\]i,
naivit\]i [i parti-pris-uri, dar [i cu rafinament, luciditate,
curaj [i un fel de a fi care-l fac literatur\ de calitate.
Toat\-n tot, cartea pare un document de epoc\ de prim
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utoarea e protocolar\ ca o metop\ [i
auster\ ca un capitel. Fraza îi curge în
volute rotunde, amintind de [ablonul
encomioanelor comemorative.
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U }INEM DECÎT la oamenii în privin]a
c\rora sim]im nevoia s\ depunem m\rturie.
C\ci numai memoria care se prelunge[te
în evoc\ri e semn al simpatiei pe care i-o
purt\m cuiva. Cartea Zoiei DumitrescuBu[ulenga e genul de antologie în care
portretele schi]ate ascult\ de regula simpatiei
biografice: întîlnirea cu un sculptor, cu
un compozitor sau cu un critic literar îi
d\ prilejul amintirii numai dac\ întîmplarea
a îndeplinit condi]ia afec]iunii. De aceea, e greu s\
ne-o închipuim pe autoare scriind despre fiin]e pe
care a apucat s\ le deteste.
{irul de nume asupra c\rora se opre[te în Contemporanii
mei sunt prea cunoscute ca s\ le enumer\m aici. De
fapt, nu sonoritatea lor conteaz\, ci genul de portretistic\
pe care autoarea o creeaz\ pe seama lor. E vorba de o
portretistic\ atît de sobr\ în expresie încît sunetul ei
aduce mai curînd cu panegiricele lui Iorga din
Oameni cari au fost decît cu medalioane literare închinate
unor personalit\]i. E o imposta]ie de amvon în scrisul
Zoiei Dumitrescu-Bu[ulenga, iar observa]ia aceasta nu
are darul de a dezv\lui o deficien]\ l\untric\, cît de a
ar\ta o stof\ sufleteasc\: o natur\ teoretic\ pentru
care efuziunile personale erau fruct ilicit. De aceea,
scrisul doamnei Bu[ulenga are o solemnitate de capel\
rece, f\r\ ging\[ii [i spovedanii nea[teptate. O
rigoare auster\ de erudi]ie strict\ îi str\bate textele,
molipsindu-[i cititorul cu gravitatea strîns\ a unei atitudini
oficiale. O cite[ti cu con[tiin]a c\ asi[ti la o parad\
livresc\ desf\[urat\ din ra]iuni politicoase. }i-e cu
neputin]\ s\ ]i-o închipui pe Bu[ulenga scriind în trans\,
sub robia unei dispozi]ii de care nu poate sc\pa, sau sub
ap\sarea unei întîlniri de care nu se poate elibera
decît prin cuvinte n\valnice. Autoarea e protocolar\ ca
o metop\ [i auster\ ca un capitel. Fraza îi curge în volute
rotunde, amintind de [ablonul encomioanelor comemorative.
Energia îi este precump\nitor teoretic\, cu intersec]ii
conceptuale [i dese referiri culturale, dar f\r\ tres\riri
care pot atinge pragul unor sc\p\ri emotive.
Cînd totu[i se însufle]e[te, tonul scrisului nu îi devine
p\tima[, ci ceremonios, ca ochiul unui maestru de
ritualuri care este preocupat mai mult de gesturile
personajelor decît de psihologia lor. Atunci doamna
Bu[ulenga devine cordial\ cu m\sur\ [i distins\ cu
premeditare. Unul din cazurile de însufle]ire portretistic\
îi este inspirat de fiin]a lui C\linescu, unul din cele mai
reu[ite din carte: „Vizual, primeai întîi imaginea: un
cap leonin cu un profil de efigie domina un trup de o
în\l]ime mijlocie, ]inut foarte drept, st\pînit de o putere
difuz\. Ochii lui se mi[cau cu repeziciune uluitoare,
semn al unei neîntîlnite rapidit\]i de percep]ie. Nimic
nu sc\pa privirii lui vulture[ti, nici o mi[care exterioar\,
nici o mi[care interioar\ a interlocutorilor, oricît ar fi
fost de numero[i. N-am v\zut niciodat\ o atît de complet\
comunicare [i în acela[i timp o atare st\pînire fascinant\
a auditoriului. Vorbeau [i ochii [i fa]a [i mîinile, ca la
un mim de geniu, înregistrînd o expresivitate plin\ de
infinite aluzii, de subîn]elesuri polivalente, cînd ironice
[i critice, cînd pasionate, dramatice, cînd senine, filosofice.
{i vocea, neuitata lui voce, se ad\uga la acestea toate.
Cuvîntul era poten]at într-o muzic\ ce-i apar]inea întru
totul, suia [i cobora într-o succesiune de tonuri [i accente
care aminteau de scandarea latin\. Ciudatul flux al vocii
lui C\linescu exprima precipitatele mi[c\ri ale vie]ii
sale interioare, afective [i intelectuale, neîntrerupta
dinamic\ a unui suflet puternic, bogat [i generos .“
(p. 155)
Dar în genere, autoarea nu vede fizionomii [i caractere,
ci efigii, esen]e [i concepte. N-o preocup\ unicitatea
personajului, adic\ excesele, accidentele, ticurile sau
infirmit\]ile lui, ci tr\s\turile exemplare care îi alc\tuiesc
profilul, de unde [i senza]ia c\ toate portretele seam\n\
între ele, într-atît de emblematice sunt prin excelen]a
lor. Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga nu vede oameni, ci
busturi. E o voin]\ de piedestal în tot ce scrie [i o
poft\ de zugr\vire superlativ\ a personalit\]ilor pe care
le-a cunoscut. De aceea, proza are netezimi tandre de
cli[eu elogios, care, dup\ un sfert din carte, devine
previzibil.
Mai mult, de la un moment dat încolo î]i dore[ti o
varia]ie de ton [i o schimbare de perspectiv\: vrei r\ut\]i,
indiscre]ii sau detalii scandaloase, ca s\ scapi de senza]ia
c\ toat\ cartea st\ într-o procesiune de cuvinte frumoase.

Ritmuri
memoriale

Zoe Dumitrescu-B
Bu[ulenga, Conttempora
anii mei..
Porttrette, posttfa]\ de Valeriu Râpeaanu ,
Ed. Niculescu, 2008, 414 pag.
Autoarea are atîta reveren]\ fa]\ de persoanele pe
care le descrie încît le d\uneaz\ prin p\rtinirea cu
care le schi]eaz\ portretul. O galerie de reu[ite umane
care au asupra cititorului efectul unei monotonii
encomiastice culminînd în sa]ietate. Dup\ ce te-ai plimbat
pe marmura impecabil\ a muzeului cu portrete, sim]i
nevoia s\ vezi cutele neînfrumuse]ate ale unor
oameni vii.
Al doilea portret care iese din [tan]a obi[nuit\ a
elogiilor politicoase e cel al lui Drago[ Protopopescu.
„Croindu-[i drum pe culoarul ticsit de studen]i care
ducea la amfiteatrul Hasdeu (et. II), silueta profesorului
(nu prea înalt de statur\) aducea o not\ de distinc]ie
vestimentar\ nu foarte obi[nuit\ la profesorii no[tri. Un
mantou bleumarin t\iat dup\ ultima mod\, o p\l\rie
«Eden» (cum i se spunea dup\ numele ministrului de
externe al Angliei), o geant\ diplomat (lucru foarte
rar pe atunci) de care nu se desp\r]ea niciodat\ [i în
care, se spunea, p\stra manuscrisele traducerilor sale
din dramaturgia shakesperian\ (integrale) îi completau
silueta. Amfiteatrul gemea de lume (nici G. C\linescu
n-a avut chiar atît public) [i r\mînea cu u[ile deschise
[i dup\ începerea cursului. La catedr\, profesorul cu un
costum impecabil, cu o cravat\ în culori sobre, cu p\rul
negru, modern briliant, î[i întîmpina surîz\tor auditoriul,
ca [i cum se preg\tea pentru un dialog, nu pentru un
curs. În chip de salut, dou\-trei vorbe de duh, cu care
intra în materie. Oratoria lui, pur [i simplu fascinant\,
era la antipodul retoricii clasice. Glasul îi era lipsit de
sonorit\]i de stentor, ba chiar împiedicat de o u[oar\
sîsîial\. {i împotriva regulii de imobilitate academic\,
vorbitorul se mi[ca într-una pe podium. Gîndul s\u înalt,
plin de substan]\, se comunica într-o cursivitate
cald\, a[ zice chiar liric\, celor care îl ascultau vr\ji]i.

Fie c\ vorbea de fonetic\, despre structura romanului
în secolul XVIII, despre poezia preromantic\ [i romantic\
([i-mi amintesc ce surdin\ punea în glas citînd
versuri de dragoste de poeta Lady Winchelsea sau de
John Keats), te purta dup\ el într-o alt\ lume, a inteligen]ei,
a sensibilit\]ii eliberate de contingent. Cursul se încheia
în ropote de aplauze.“(p. 185)
Astfel de frumoase pasaje sînt rare în carte, pierdute
fiind în masa unei limbi erudite, dar f\r\ tres\rire de
via]\. Ce este uimitor e c\ toate solemnit\]ile vin din
partea unei naturi feminine care, în loc s\ calce pe treapta
evoc\rii sentimentale, alege sunetul mat al laudelor
postume. La Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga sim]irea ia
forma conceptului, iar emo]ia e ferecat\ într-un lexic
profesoral, de rigid\ alur\ memorialistic\. Parc\ obi[nuin]a
didactic\ i-a uscat seva, iar morga de catedr\ i-a sleit
spontaneitatea. {i astfel intuie[ti c\, pentru viitoarea
maic\ Benedicta, canonul academic nu a fost zorzon
de parad\, ci form\ intim\ de manifestare a sufletului.
Mai rar o asemenea ipostaz\ în care sensibilitatea poate
da na[tere atîtor acorduri de org\ sever\, din ale c\rei
tuburi ies sunete rotunde, de sobr\ vibra]ie interioar\.
{i totu[i, exist\ un farmec aparte la aceast\ autoare,
un farmec al c\rei mister se dev\luie atunci cînd prive[ti
filmele r\mase cu ea. Atunci intuie[ti bizara ei alc\tuire:
o înf\]i[are androgin\ de straniu dozaj afectiv, o chiasm\
aleas\ în care categoria feminit\]ii este ]inut\ în balan]\
de un cîmp de for]\ eminamente masculin. E ca [i
cum toat\ seva femeii a fost trecut\ prin sita cu g\uri
aspre a unei matri]e masculine. Iat\ de ce, pentru un
ochi receptiv la detalii umorale, nu doar înf\]i[area Zoiei
Dumitrescu-Bu[ulenga eman\ o virilizare evident\ în
muchia sprîncenelor, în proeminen]a pome]ilor [i în
progna]ia b\rbiei, dar chiar spiritul ei se arat\ ml\diat
dup\ un calapod de crispare ofensiv\. O mimic\ distins\
altoit\ pe o iactan]\ comportamental\ de iz cavaleresc,
un timbru vocal cu inflexiuni aspre înso]ind o puternic\
înclina]ie spre abstrac]iuni, într-un cuvînt o materie
feminin\ turnat\ în cofraj b\rb\tesc. O f\ptur\ care ar
fi str\lucit dac\ s-ar fi num\rat printre ml\di]ele princiare
din care s-au ales în timp reginele ]\rilor europene.
Pornite din pana unei adepte a codurilor de conduit\
[i a manierelor fixe de exprimare, din partea unei
sus]in\toare a normelor [i a regulilor subîn]elese, textele
de aici nu au virtu]i estetice, ci însemn\tate documentar\.
Dar rigidizarea de comportament [i noble]ea rece dispar
atunci cînd autoarea, în loc s\ scrie, vorbe[te. De pild\,
interviul cu Irina Hazna[ ofer\ o alt\ imagine a intelectualei
noastre, c\ci îi red\ ritmul oral al fiin]ei, un ritm
mult mai expresiv decît cel livresc. Bu[ulenga
vorbea mai bine decît scria, oralitatea ei l\sînd s\
transpar\ exact elementul pe care erudi]ia îl ucidea:
c\ldura vie]ii. În acest caz, dintr-o fiin]\ de ritual
redevenea o fiin]\ de [arad\, atr\g\toare [i cuceritoare
prin libertatea spiritului. 

C|R}I
primite

z Ioana Pârvulescu, Via]a începe vineri,
roman, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2009, 300 p.
z Alex. {tef\nescu, Jurnal secret. Dezv\luiri
secrete. 2003-2009, „edi]ie de autor, ne varietur“,
desene de Florin {tef\nescu, Editura Corint,
Bucure[ti, 2009, 400 p.
z Cristian Teodorescu, Medgidia, ora[ul de
apoi, roman, Editura Cartea Româneasc\,
Bucure[ti,2009, 280 p.
z Iordan Datcu, Ovid Densusianu: Folclorul,
cum trebuie în]eles, studii, Editura Sarculum I.
O., Bucure[ti, 2009, 124 p.
z Toma Roman Jr., Omul care aduce pipi,
„pove[tile erotice ale unui jurnalist român“,
Editura Trei, Bucure[ti, 2009, 298 p.
z Dumitru Hurub\, Cobaii, roman, Editura
Eubeea, Deva, 2009, 194 p.
z Mircea Bârsil\, Monede cu portretul meu,
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poezii, Editura Funda]iei pentru Studii Europene,
Cluj-Napoca, 2009, 252 p.
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a [i îngerul din Laodiceea (cel din Apocalips\),
Alexandru Mu[ina e insensibil la valorile
intermediare. Pentru el exist\ [i se salveaz\
numai ceea ce e fie rece, fie în clocot.
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Poezia
se pred\

Alexandru Mu[ina, Regele dimine]ii , Editura
Tracus Arte, Bucure[ti, 2009, 72 pag.
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„Suntem copiii iernii. Dezghe]ul n-ar fi/ Decât moarte:
cum tundra se transform\ în mla[tin\,/ Cartoful degerat
în past\ mirositoare,/ Cristalele de pe geam/ Într-o banal\
pic\tur\ de ap\// Atât ne-a r\mas: frumuse]ea/ Cadavrului
vân\t, cu interesante culori/ De la morg\. Atât ne-a
r\mas: simetria/ Ochilor dezgropa]i. Atât ne-a r\mas:
demnitatea/ Soldatului ce st\ la postul lui, în picioare,
doar fiindc\ e demult înghe]at// Toate s-ar duce. S-ar
duce în nas./ Ar putrezi-mirosi. O lacrim\/ Poate-ar
r\mâne. {i aia lipsit\ de sare. Pe care/ Oricine-o va putea
confunda/ Cu-o simpl\ pic\tur\ de ap\/ IV/ Dar vie
dezghe]ul !/ Chiar dac-ar fi s\ piar\ [i trupul [i visul/
Chiar dac\ nimeni/ Nu va recunoa[te în pata de pe covor/
Lacrima sângelui din inima mea/ Care tocmai a aflat c\
sunt muritor.“ (pag. 13)
Ca [i îngerul din Laodiceea (cel din Apocalips\),
Alexandru Mu[ina e insensibil la valorile intermediare.
Pentru el exist\ [i se salveaz\ numai ceea ce e fie
rece, fie în clocot. Iube[te criogenia [i incendiul. Între
înseamn\ moarte. O spune r\spicat în textul acesta,
emblematic de altfel pentru volum. Confortul e o
condamnare. Iat\ de ce nu trebuie s\ vedem în
lini[tea impus\ a Regelui dimine]ii o lini[te adev\rat\.
Înd\r\tul peliculei zac angoase, fobii, anxiet\]i, crize,
boli, spasme. C\ nu se v\d din prima clip\, e meritul
formulei didactice de care vorbeam la început.
Mu[ina nu le exhib\ în procesiuni alegorice, ci le explic\
auster atunci când le vine rândul în orar. Îmblânzindule pentru public. Nu [i pentru el:

„Desigur c\ m-am n\scut vinovat:/ Oasele nu-mi
sunt de platin\, celulele nu-s de silicon,/ Pielea nu e din
poliester.// M\ preling, gelatinos, printre întâmpl\ri,
printre priviri,/ M\ scurg printre mese [i pe culoare.
P\tez/ Coper]ile c\r]ilor. Înfund ]evile de canalizare.//
To]i, to]i ave]i dreptate: când vorbesc par de platin\, de
silicon,/ par de poliester, de email. Când tac par de
piatr\./ Doar când tr\iesc sunt zgârciuri [i gelatin\.//
Sunt mucilagiu uscându-se încet pe covor.“ (pag. 30)
Eu ce ziceam ? ! În atingere cu limbajul (chiar [i
sub forma t\cerii), lumea se structureaz\. Când locul
acestuia e luat de via]\, totul devine amorf. Contrastul
e de g\sit în întregul volum. Regele domne[te peste
diminea]\, ochii împ\ratului sunt ei în[i[i de aburi
(parafrazez dou\ imagini din carte). Puterea nu-i mai
mult decât o iluzie. Iat\ cel mai evanescent poem din
carte:
„Când m\ voi întoarce acolo, ce am s\ spun ?/ N-am
în]eles nimic. Dar a fost bine.// Am uitat ce-a fost r\u.
O cea]\ luminoas\./ E ce-am iubit. Sunt multe
lucruri// Ce te r\nesc. Pu]ine mângâie. {i mai pu]ine/
Intr\ în carne [i î[i fac cuibul acolo.// Carnea: lunecoas\
materie. Nu r\mâi/ Decât c-un anume fior, cu muzica
limfei/ Într-o diminea]\ de var\:/ O cea]\ luminoas\.“
(pag. 53)
În paginile acestei c\r]i, Alexandru Mu[ina
devine cel mai liric dintre poe]ii genera]iei 80. El dep\[e[te
inventarul modernist al categoriilor negative [i reu[e[te
s\ îndolieze atmosfera numai prin tonuri ce bat spre alb.
Nici m\car negurii nu i zice negur\, ci cea]\. Ca tehnic\,
îi las\-n urm\ pe atât de sumbrii (r\mân între congeneri)
Ion Mure[an [i Aurel Pantea.
Într-un singur caz, formula se dovede[te inadecvat\:
în ultimul ciclu, ale c\rui poeme de dragoste [i fornica]ie
opereaz\ indistinct cu st\ri [i organe. Nu impudoarea
e de vin\ (poemele se pot citi la orice vârst\), ci diferen]a
enorm\ de registre. Nu po]i vorbi despre cele ale trupului
într-o limb\ care apar]ine mai curând sufletului. În fond
Decameronul, lubric cum e, n-a fost scris în cafenelele
simboliste. Nici n-ar fi putut s\ fie.
Poemul poate fi frumos ([i, întâmpl\tor, chiar
este) dar, din nefericire, cu totul ineficient: „Acea dup\amiaz\, acea dup\-amiaz\...// Mai îndep\rtat\ decât era
precambrian\, decât/ jurasicul [i triasicul, decât brontozaurii,
trilobi]ii, celenteratele,/ Mai îndep\rtat\ decât u[a
care nu se va deschide niciodat\,/ Mai îndep\rtat\ decât
telefonul ce nu va suna nicicând./ Mai îndep\rtat\, tot
mai îndep\rtat\ acea dup\-amiaz\,/ În care-am s\ m\
topesc încetul cu-ncetul/ Privindu-]i spatele gol, arcuit,
puful auriu de pe ceaf\,/ În care-am s\ m\ descompun
f\r\ speran]\/ Visând la perii cârlion]a]i ai sexului
t\u./ În care sexul meu nu va intra niciodat\,/ Nici trist,
nici vesel, nici umil, nici furios,/ Nici obosit, nici
str\lucind de promisiunea/ Unei dinastii blonde, cu ochii
alba[tri.// Nu va intra niciodat\, c\ci mai departe/ e[ti
ca Ninive [i Babilon, ca Fou-Tzien [i Cartagena,/ ca
Tenohtitlan [i Samara, ca Ophir [i Ultima Thule,/ Mai
departe e[ti decât aerul ce m\ înconjoar\, decât sângele
care-mi bate în tâmple.“ (pag. 70)
Cu Regele dimine]ii, profesórul Alexandru Mu[ina
întoarce cum îi vine la socoteal\ o celebr\ butad\. Poezia,
fire[te, se pred\. Dar e mai vie ca oricând. 
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XIST| CEVA didactic în toate
poemele Regelui dimine]ii. Dar
didactic în cel mai general ([i mai
simpatic) dintre în]elesuri. C\ci
retorica lui Alexandru Mu[ina nu
]ine la distan]\ nici înv\]\turile de
via]\, nici emo]iile dinaintea marii
treceri, nici ascultarea ploilor din ce
în ce mai dese, nici exerci]iile de
stil, nici notele cotidiene. Mu[ina se înf\]i[eaz\ aici
ba extrem de sever, ba cumplit de retractil; ba pe postament,
ba între paranteze; ba ca dasc\l, ba ca didascalie. El
lucreaz\ cu textul, dar e [i adânc scufundat în text.
Epopeea are refrene [colare, iar salutul consta în ridicarea
sfioas\ a dou\ degete:
„Hârtia e alb\. S\ trecem pe ea:/ Sânge [i carne [i
muci [i ofrande de aur,/ Salpetru [i chihlimbar, zmeur\
[i ciuperci,/ S\ trecem pe ea gâfâitul/ {i ochii holba]i
ai b\rbatului în femeie,/ Case [i câmpuri cu flori, aroma
de diminea]\/ A ce[tii cu lapte [i cu cafea, transpira]ia
pruncului [i ciotul soldatului/ cer[ind în fa]a g\rii, în
z\pad\.“
Pân\ aici, totul e clar [i destul de static. Singurul
zgomot care se aude e, ca la to]i autorii genera]iei optzeci,
cel al pixului pe foaie. Iat\ îns\ ce urmeaz\ câteva cuvinte
mai jos: „A primi note. A da./ «Profesór, profesór !»,
strigau aheii pe pun]i de cor\bii,/ «Profesór, profesór
!», cohortele intrând în cetate,/ «Profesór, profesór !»,
cavalerii în fier [i m\tase,/ «Profesór, profesór !»,
infanteri[tii-n tran[ee,/ Sufoca]i de gaze, ar[i de napalm,/
«Profesór, profesór !», aviatorii pr\bu[indu-se peste
case...// Tu, care ne-ai înv\]at s\ facem, s\ fim,/ }ie,
vierme din fa]a tablei, limbric de dup\ catedr\/ umbr\
în min]ile noastre, cea]\ în suflet, Profesór, profesór,
prive[te: lec]ia ta am înv\]at-o,/ Suntem cei mai buni,
d\-ne nota ta,/ Nota ta maxim\, ast\zi [i mâine,/ Profesór,
profesór, d\-ne nota ta.“ (pag. 19)
Poemul acesta spune cam totul despre carte. Ca [i
ea, el e imposibil de prizat direct, dintr-o suflare, în
manier\ impresionist\. (Impresia e unitar\. Textul în
schimb e frânt.) Locul în care l-am sec]ionat e
punctul de colaps al aparentei continuit\]i: pân\ în
preajma lui, avem ritualul terestru al scrisului;
dincolo de el, ceremonia militar\ a imagina]iei. Între
cel dintâi [i cea de-a doua, lectura afectiv\ nu [tie s\
decid\. R\mâne la mijloc, în prostra]ie. Analitic îns\,
falia („A primi note. A da“) e la fel de-ndrept\]it\ ca
orice alt vers. Rolul poetului (care, nu-i a[a, are la activ
[i lec]iile deschise ale profesorului de limb\ francez\
A.M. din volumul strada castelului 104 ) e [i pu]in
pedagogic. El livreaz\ [i explic\ un discurs în urma
c\ruia nimeni nu pleac\ cu mâna goal\. Detaliile anoste
de la masa de lucru exist\ datorit\ lui Mu[ina. Aheii,
legionarii, teutonii, la fel. Ca bun didactic întâi, dar mai
ales ca bun estetic.
De aici jocul recuno[tin]ei din partea a doua a
poemului. Cu câteva pagini mai devreme (La începutul
verii) un centurion tocmai apare ca din senin în discu]ie.
Cum s\ nu-i mul]umeasc\ atunci autorului?! Altundeva,
visul de conservare al cut\rui sau cut\rui rege oriental
se împline[te pre] de-un vers ( Într-un muzeu ) prin
mijlocirea aceluia[i autor, care când coboar\ umil în
istorie, când se ridic\ deasupra ei, în biologia proprie.
Acestea ar fi constantele volumului. Ele nu
lipsesc din nici unul din cele trei cicluri (Arhipelagul,
Micile daruri [i Dup\ dragoste), câte con]ine Regele
dimine]ii. Pe baza lor [i a altor câtorva astfel de invariabile,
poemele de aici se pot, la rigoare, preda. Pendularea
dintre rostul scrisului [i rostul vie]ii se observ\ [i în
dispunerea paginilor. Una interogheaz\ grav redactarea,
cealalt\ ofer\ ludic r\spunsuri ultime. Personal, le prefer
pe cele din a doua categorie. Nu pentru criterii de
profunzime (cea mai u[or de falsificat în poezie), ci
tocmai pentru zâmbetul natural de la cap\t de vers. Este,
de pild\, cazul poemului Fiii iernii, cel mai bun din
carte [i, oricum, printre cele mai bune ale lui Mu[ina.
Alchimia verbului profit\ din plin de varia]iile termice:
nu doar cuptorul face parte din inventar, ci, s-ar zice, [i
frigiderul, [i incubatorul. Finalul n-are cusur:

c r i t i c e

Decernarea

PREMIULUI „CARTEA ANULUI“
– atribuit de România literar\ cu
sprijinul Funda]iei Anonimul – va
avea loc vineri, 4 decembrie 2009, la
ora 18.00, la Clubul Prometheus,
Pia]a Na]iunilor Unite, nr. 3-5
5,
Bucure[ti.
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Zi de toamn\
~mi pun haina [i merg pân\ la col],
la farmacie – `mi deschid umbrela
cu aten]ie,
pe trotuarul de vizavi dou\ femei s-au oprit.
Plou\
[i ploaia cade `n strada pustie!

Nicolae
Ioana

~n timp ce vecinii petrec eu stau `n fa]a ma[inii de scris
[i asta o fac de mai bine de treizeci de ani, prietene
[i uite unde am ajuns – un biet muritor!

~mi deschid umbrela cu aten]ie
cercetez fiecare col] gr\bit
privesc `n toate p\r]ile atent
plou\
[i ploaia cade `n strada pustie!

Cântec
Vi]a de vie trista vi]\ de vie
`n ap\ `[i vede chipul
plin de nevinov\]ie
vi]a de vie
se sperie când r\sare
`n ap\ un cap de câine
pe ]easta mea mare
galben\ de be]ie.

Aici se afl\ adresa
pe o banc\ a[tept.
Cafeaua s-a r\cit demult, la geam
sus, cineva face exerci]ii de vioar\
plou\
[i ploaia cade `n strada pustie!

Lampa de scris
Iat\-m\ din nou la lampa de scris
cu ochelarii pe fa]\. To]i dorm
eu cu p\rul alb umblu prin `nc\peri –
acolo e so]ia
dincolo copiii [i dou\ camere goale
`n care mi-e fric\ s\ intru.
Respir `n sfâr[it u[urat
când v\d `n oglind\ un individ
`nalt `ntr-un halat ponosit
sunt eu nu e nicio `ndoial\,
eu cu p\rul alb mult mai b\trân
[i mai str\in. E[ti liber, zic
omului din oglind\
[i r\mân t\cut
adâncit `n gânduri `n holul de la intrare.

Scrinul vene]ian
Când am intrat `n magazinul de mobil\ de art\
m-a `ntâmpinat
o femeie cunoscut\ cu trei ani `n urm\
atunci când am admirat un scrin vene]ian.
{i privind la ea am v\zut
acel obiect cu toate `nc\perile lui
`n toat\ splendoarea sa
str\lucitor [i abject ca o muzic\ de Vivaldi!

Mierea focului
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N-am s\ uit obiceiul
când dup\ fulger
copiii lingeau frunzele
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Vase cu gâturi lungi
Am v\zut pe Paris
am v\zut pe Eneea
Am v\zut pe Elena:
Vase cu gâturi lungi [i triste
f\cute pentru moarte!

Ca dintr-o
o alt\ existen]\

17.12.1939 - 20.01.2000
arde deasupra lumina
o roat\ peste sufletul meu
se face `ntuneric
sfâr[e[te-m\ Doamne
de perete se izbe[te cu capul cineva
cineva d\ la fereastr\ din mâini
[i mu[c\ temelia
câini.

Podul
Când treceam iarna podul [i o
spaim\ lung\, culcat\ `n apa `nghe]at\,
scotea un ochi ro[u,
un picior alb prin gaura copcii,
tot alungat fiind din urm\ n-am
observat cum tat\l meu a murit,
eu poate eram visul.

mierea focului!

Umbra pomului
De aici `ncepe p\mântul
n\scut adesea pentru speran]e.
Pe el am crezut c\ voi dura casa,
copiilor mei alb a[ternut
cu chipuri oglindite `n ame]itoare dezastre.
Gr\din\ a mea
icoane din adânc izvorâte
umbra pomului `[i e sie[i sicriu!...

De ce la miezul nop]ii `mi `nchipui
De ce la miezul nop]ii `mi `nchipui
mari inele [i m\ gândesc
la un b\rbat puternic
[i-i caut pe perete umbra
de ce când trec coridorul
lung mâinile `ntind
s\ culeg floarea
rece de pe zid

Acum cad câ]iva picuri `n geam
[i mi se pare c\ odaia se `ntunec\.
Dar mâna mea `nc\ se plimb\ pe ma[ina de scris
iar degetul meu se c\zne[te s\ g\seasc\ litera
[i litera se a[terne pe hârtia alb\
cum cade pic\tura de ap\ `n `ntuneric.

Apoi, fiul morarului `mi [optea.
Vai, [i cum era fiul morarului
`ntr-o lumin\, cum `mbr\cat `n alb vorbea.
{i nu-i era frig,
`[i scotea din când `n când din buzunar batista
[i-[i [tergea sudoarea.
Vai, [i cât de frumos era
fiul morarului!
{i m\ alerga pe drumul `nz\pezit
fiul morarului [i alerga mult
mai repede [i mi-a spus:
– Du-m\ `n spate! Sunt obosit!
{i [i-a pus botul lung
pe um\rul meu!
{i o lacrim\ din ochiul `nchis
s-a scurs pe um\rul meu...

Un biet muritor
~n timp ce vecinii petrec eu stau `n fa]a ma[inii de scris
[i asta o fac mai bine de treizeci de ani, prietene!
Unii spuneau c\ voi ajunge departe
dar asta se `ntâmpl\ la dou\zeci de ani
[i uite unde am ajuns – un biet muritor!

Acum e `ntuneric, s-au `ncuiat
toate u[ile, s-au `nchis
toate ferestrele [i a plecat
[i ultimul om.
Acum e `ntuneric,
toate lucrurile s-au stins
doar un bec mai agonizeaz\
ca dintr-o alt\ existen]\!

P\mântul norocos
De ce mi-e somn
de ce nu-mi bate egal sângele `n vine
`ntreb coco[ul de pe creasta p\mântului
norocos
unde e femeia care a stat la geam,
p\mântul moale –
[i noianul neclintit adun\
picioare de copii [i bra]e de iubite
e o ap\ o femeie, un copil
e o ap\ `ntins\, mare
iar copilul e o raz\
`n trupul femeii.

Ora nefireasc\
M-am trezit la ora patru diminea]a
[i m-am plimbat prin `nc\peri pe `ntuneric.
Ce triste sunt camerele f\r\ via]\,
ce triste sunt hainele f\r\ noi,
ce negri [i ce stranii sunt pantofii
arunca]i `n coridor la intrare.

P\mântul
De aici `ncepe p\mântul
n\scut adesea pentru speran]e
cr\pat pe alocuri pân\ `n adâncuri
`n ochiuri de ap\ mustind
câte-o stea galben\ coboar\
p\mânt pocit, gorgoane
r\scolite.
Pe el am crezut c\ voi dura casa
copiilor mei alb a[ternut
cu chipuri oglindite `n ame]itoare dezastre
gr\din\ a mea
icoane din adânc izvorâte
umbra pomului `[i e sie[i sicriu.

Covorul de o mie de dolari
[i pisica din Ohio

L

A ISTANBUL, gazdele amabile ale
schimbului nostru de experien]\ ne-au
rezervat în program cîteva ore de bazar.
Bazarul mare într-o zi [i a doua zi cel
egiptean. Ce s\ iei din Turcia? Neap\rat
un covor! Sub influen]a unei povestiri
de Jeffrey Archer, dar [i cu de la mine
putere, eram decis s\-l iau [i s\ m\ tocmesc.
{tiam desigur c\ nu mai e loc în cas\
pentru niciun covor, dar asta nu conta.
Timp nu aveam prea mult, deci am g\sit repede
un magazin mic, dar ar\tos, o box\ de bazar de fapt,
[i am cerut covoare a[a, cam la 60 pe 90 de centimetri,
valiza fiind oricum plin\. Îndat\ mi s-au ar\tat specimene
dintre care unul superb. Avea cam 70 de centimetri pe
120, m\t\sos s\-l mîngîi, magnific lucrat [i reprezentînd
“arborele vie]ii“, tema turc\ de predilec]ie. Dup\ mîrîieli
admirative [i inevitabilul:
- Where are you from?
- From Romania.
- Aha, Romania! “Ce face? Bine?“
Am trecut la negocieri. Cît cost\?
- O mie de dolari!
- O mie? Imposibil. Nici dac\ zboar\.
- {tiu c\ România are dificult\]i economice. Îl las
pentru dumneata la 800.
- Exclus, iart\-m\. Eu vreau unul de cel mult 80
de dolari.
- Asta nu avem. Trebuie s\ te conduc la prietenul
meu Selim.
A luat-o înainte, ne-am r\sucit pe la cîteva cotituri
ale bazarului uria[ [i am ajuns la pr\v\lia lui Selim.
Acesta avea cafeaua f\cut\ [i m-a poftit, ceea ce în
Turcia nu se refuz\, de[i eu de felul meu nu beau cafea.
Domnul Ilham a plecat la standul lui cu covoare
de o mie de dolari, iar Selim mi-a ar\tat colec]ia lui
de covoare de optzeci. Unul mi-a pl\cut în mod special.
Avea cam 70 de centimetri pe 120, m\t\sos s\-l mîngîi,
magnific lucrat [i reprezentînd “arborele vie]ii“. Era
mai frumos decît al lui Ilham.
- E de m\tase? zic.
- M\tase curat\!
- E lucrat de mîn\?
- A[, zice. E un covor de 80 de dolari. Vezi aici? E

“arborele vie]ii“.
- V\d, zic eu. Dar noi în România trecem printr-o
criz\. A[a c\ nu pot s\-]i dau decît 50 de dolari.
- E mare criza la voi!
- Da, uria[\. Voi o duce]i mai bine.
- Bine, spuse Selim. Atunci d\ 60 [i ia-l.
Mi l-a împachetat frumos, l-a pus într-o saco[\ pe
m\sur\ [i ne-am urat s\ ne revedem cu bine.
Nu i-am spus so]iei mele nimic de covor. S\ fie o
surpriz\.
I-am spus doar c\ i-am luat un superb colier cu pietre
mari [i aproape pre]ioase. Povestea colierului o s-o
spun alt\ dat\.
Cînd am ajuns, am despachetat cu gesturi rituale
covorul.
- Uite covorul! Cum s\ vii din Turcia f\r\ un covor?
Ai fi crezut c\ m-am dus de fapt la Amsterdam s\ m\
destr\b\lez, nu la Istanbul.
- Dr\gu], zice ea. O s\ aib\ Dosia pe ce s\ stea.
- Niciodat\! Cum s\ stea mî]a pe covor de m\tase,
cu arborele vie]ii, de o mie de dolari?
- O mie? Ai dat o mie de dolari pe chestia asta?
- Tu ce crezi?
- Sper c\ glume[ti! De fapt nici nu aveai la tine atî]ia
bani.
- Sigur c\ glumesc. I-am spus c\ în România e criz\
[i mi l-a l\sat cu zece dolari. Dac\ ]ii seama c\ pe un
tricou de copil am dat cinci dolari, nu e r\u. Dar asta nu
înseamn\ c\ o s\ stea Dosia pe el. {tii c\ data trecut\,
din alt\ ]ar\, am adus un covora[ de lîn\ de 40 pe 40?
Pe care nici nu l-am despachetat? Pe el o s\ stea
Dosia.
Am pus covora[ul de lîn\ sub o vitrin\ [i mî]a,
care ador\ lucrurile noi ca toate pisicile, s-a [i urcat
pe el. Dup\ dou\ minute dormea ca pe un covor de
m\tase [i zbur\tor pe deasupra.
De fiecare dat\ cînd m\ uit la covorul lui Selim,
m\t\sos ca [i cum ar fi din m\tase, ceea ce m\ îndoiesc,
cu “arborele vie]ii“, ceea ce e sigur, îmi place [i mai
mult. M\ gîndesc îndat\ ce american bogat o fi cump\rat
acela[i covor de la Ilham cu o mie de dolari [i ce
pisic\ din Ohio o dormi pe el în fa]a [emineului.

Horia GÂRBEA

Ca un r\sf\] anume era trezitul
t\u,
Porneau s\ cînte muzici, în aer
globuri lucii
{i str\vezii luau form\, Mari
Ingeri, ca n\ucii,
Se-m
mp\timeau la v\zul
multalbului popou
Lin dezvelit din pl\pumi
brodate-n
n aur cald
{i ca din întîmplare topit, oh!,
ici [i colo,
De cîte-o
o aluni]\, de cîte-u
un
vîn\t fald
mi
De carne ru[inat\ ce-m
murmura: ador-o
o!
Plecau s-a
aduc\ ceaiuri din
China melcii-p
paji

Foto Ion CUCU

{i î]i suflau în rou\ paloarea din
obraji
Elfi cu trompete-n
nguste sub
flamurile late.
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Prin coridoare strîmte, od\i
întortocheate

România literar\

F o t o t e c a României literare

Ca un r\sf\]
anume era
trezitul t\u…

o mîn\
Iar eu, purtat de-o
de-a
azur, cer[eam întruna
Dan De[liu, Fanu[ Neagu, 1976

S\-]]i mîngîi sînii proaspe]i [i
mai rotunzi ca luna…

9
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e[i cu destule diferen]e de temperament, de
mentalitate [i de orientare ideologic\, ei
s-au întâlnit [i pe terenul vie]ii publice, în
reac]iile la mi[c\rile culturale din epoc\.

România literar\
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Eugen Ionescu
[i Mihail Sebastian

10

N\scu]i la doi ani diferen]\, cei doi scriitori au
fost prieteni, înainte de orice, datorit\ afinit\]ilor
intelectuale. De[i cu destule diferen]e de temperament,
de mentalitate [i de orientare ideologic\, ei s-au întâlnit
[i pe terenul vie]ii publice, în reac]iile la mi[c\rile
culturale din epoc\. Ambii s-au implicat într-o publicistic\
de cele mai multe ori contondent\, ambii s-au desp\r]it
de excesele tinerei genera]ii „anticritice“, care, pe de
alt\ parte, nu de pu]ine ori intrau în discordie cu democra]ia
vremii [i chiar cu în]elesul consacrat al democra]iei.
S-au desp\r]it de congenerii „spiritualiza]i“, activi[ti ai
totalitarismului [i colectivismului, dar înregistrând mari
rezerve fa]\ de efectele spiritului [i politicii „burgheze“.
Structural, ei, francofili, intr\ în categoria inteligen]elor
ra]ionalist-afective... Trec peste interpret\rile piezi[e,
f\cute de dragul zarvei, atât cât îl prive[te pe „ucenicul“
Sebastian al „diavolului“ Nae Ionescu (împinse pân\
la suspectarea de... homosexualitate!), cât îl prive[te
[i pe „excentricul“, „frivolul“ autor al „demonicului“
eseu Nu [i, mai târziu, al Rinocerilor . Dezbaterile
sunt dorite [i pl\cute, îns\ nu merit\ s\ dai ap\ la moara
celor care se bag\ în seam\ pe ei în[i[i, înainte de orice.
S\ trecem de la astfel de generalit\]i la lucruri mai
palpabile în leg\tur\ cu acest duet ispititor. Exact
când s-au cunoscut cei doi, fa]\ în fa]\, nu conteaz\.
Evident, s-au întâlnit întâia[i dat\ prin scrisul lor.
Mai „vârstnicul“ Sebastian publica de prin 1927, Eugen
Ionescu din 1929 [i deveni mai vizibil din 1932. În
polemica purtat\ la apari]ia romanului De dou\ mii
de ani, cei mai comprehensivi sunt {erban Cioculescu
[i Eugen Ionescu, al doilea cu spirit critic mai net [i
bine distribuit. El, Eugen Ionescu, deslu[e[te izbânzile
[i neîmplinirile controversatei c\r]i. Prima [i ultima
parte sunt „admirabile“, celelalte patru capitole i se par
„pur [i simplu sarbede“, deoarece însu[i naratorul,
confundat cu autorul, este „mediocru“. Pe comentator
îl intereseaz\ de fapt nivelul stilistic al romanului: „...
nu m\ intereseaz\ problema ideologic\ a c\r]ii, nici
solu]ia moral\, spiritual\, istoric\ sau politic\, ci numai
rezolvarea ei estetic\. Exist\, îns\, o coresponden]\ a
planurilor [i un principiu al vaselor comunicante,
care permite ca golurile spirituale s\ genereze goluri
estetice. Dar nu putem s\ nu subliniem minunea celor
[aptezeci sau optzeci de pagini tragice, de încordare. În
definitiv, nu pl\tesc ele mediocritatea restului? C\ci
nici coardele nu pot sta mai mult întinse f\r\ s\ se rup\“.
Tot în 1934 ap\ru [i vitriolantul Nu, iar numele lui
Eugen Ionescu se r\spândi, în general cu replici
incriminante, iar din partea lui Sebastian, cu o privire
mali]ioas\ [i cordial\. Pe vremea aceea, prietenii nu
se menajau, î[i spuneau f\r\ sup\rare dezacordurile.

Domnul Goe în cultura româneasc\ urma s\ comenteze
n\zdr\v\niile lui Goe-Ionescu, Înc\ despre Eugen
Ionescu îl men]ine în dezbatere a rebours, iar notele
din Puncte albe disting pe lâng\ vidul f\cut câmpul
literaturii române [i ni[te tonuri deschise în critica neagr\
a copilului teribil. Luciditatea [i o clar\ sfio[enie se
întâlnesc în aceea[i fiin]\: „Poeziile îl arat\ elegiac [i
timid. Eseurile îl relev\ agresiv [i anarhic“. Când Eugen
Ionescu scrie – defavorabil, fire[te – despre o carte a
lui Pericle Martinescu, Sebastian nu-i de acord cu tonul
„prea absolutist“: „Ceea ce ne arat\ c\ un critic
trebuie s\ coboare de pe culmile nihilismului s\u interior,
pentru a discuta – obi[nuit [i, dac\ vre]i, bonom – valorile
a[a cum se prezint\ ele. D. Eugen Ionescu sufer\ de
ini]ialul defect de a nu [ti s\ ia o valoare (o carte)
drept ceea ce este. Interven]iile sale energice... te fac s\
crezi, întotdeauna, c\ e vorba de un pericol catastrofal,
de cine [tie ce cataclism cosmic, care st\ s\ vie din
pricina unei valori minore. Or, nu e vorba decât de o
carte [i de un autor în aceea[i m\sur\ de tineri“ (în
Reporter, 1936).
Sigur, camarazii se cunosc aievea de prin 1930.
S-au întâlnit în redac]ia României literare, în 1932,
la cursurile lui Nae Ionescu, afl\m dintr-o surs\ ter]\,
Ar[avir Acterian. Doar c\ Sebastian a r\mas ata[at, înc\,
omului care l-a sprijinit atât de mult, iar Ionescu s-a
desprins, mai întâi, din motive de percep]ie religioas\,
apoi, ca [i prietenul de la Br\ila, din considerente
ideologico-politice. Cu o voca]ie mai acut\ a prieteniei,
Sebastian, de[i extrem de dezam\git, înc\ mai vrea
s\-i aib\ aproape de suflet pe mentorul s\u de început
[i pe cel mai bun prieten, Eliade. Pentru Eugen Ionescu
to]i devin indezirabili: Nae Ionescu „cabotin“, Dan Botta
„co]carul“ Cioran „galben\ reeditare a lui Rozanov“,
Noica „b\iatul cuminte, cu pantaloni scur]i“, mai ales
„Mirciulic\ Eliade“ („Papinu]\“), care „aliaz\, într-un
mod paradoxal, erudi]ia cu imbecilitatea“ [.a.m.d. Numai
pe Sebastian îl iube[te, acesta-i cuvântul, chiar [i
când prietenul scrie „înc\ despre Eugen Ionescu“ [i-i
relev\ felul paradoxal de a fi [i de a scrie. Citez, mai
mult, dintr-un text quasinecunoscut: „Eugen Ionescu
nu este solvabil. Marea lui calitate începe de aici. El
crede mai departe într-un univers cu surprize. El cunoa[te
o permanent\ mi[care, care presupune via]a de basm.
Nu cunoa[te, în schimb, o finalitate care s\ aduc\ un
sens sau s\ fixeze dinainte un obstacol. Eugen
Ionescu se amuz\. În cuprinsul acestei lumi toate
adev\rurile sunt posibile. De aceea a[teapt\ un
hazard care s\-i r\stoarne un calcul. De aceea stabile[te
o identitate pentru pozi]ii care sunt contrarii. El continu\
jocul. Uneori, cu spaima aceluia c\ruia i-a mai r\mas

o singur\ carte. Alteori, fiindc\ socote[te jocul drept
unicul fapt în adev\r, umil“. E vanitos, dar nu-i asta [i
o deficien]\ intelectual-moral\. O vanitate ca un fel
de trecere, ca o punte spre miezul lucrurilor [i ca o
certitudine la care n-a putut s\ accead\. {i Sebastian,
tot pe acela[i traseu paradoxal, noteaz\: „Eugen Ionescu
e r\u. Adic\ nu [tie cum s\-[i întrebuin]eze bun\tatea.
I se pare c\ afec]iunea nu avanseaz\ lucrurile. Dimpotriv\,
le sta]ioneaz\. Eugen Ionescu e r\u din exerci]iu, dintrun fel de nepricepere. O r\utate care, cu toate acestea,
vine din cunoa[tere [i urmeaz\ unui sentiment de triste]e.
Ca dovad\, scrie obraznic, pentru c\ nu e lipsit de
bun sim]. Obr\znicia lui e o poz\. Sau o metod\ de
cunoa[tere“. {i mai departe, portretul se deseneaz\ la
fel de fulgurant-simpatetic: „Eugen Ionescu e pe alocuri
în]elept. Se tortureaz\ singur. Nu din nevoia de a-[i
c\uta un în]eles, dar din ireveren]iozitate. El pricepe c\
trebuin]a noastr\ de chin poate fi [i o prejudecat\ (...),
c\ indiferen]a noastr\ pentru lucruri poate s\ fie [i o
alt\ fa]\ a lucrurilor. Lumea lui e pu]in\ [i nesigur\.
Fiecare valoare trebuie s\-[i recunoasc\, aici, o durat\.
Fiecare emo]ie trebuie s\ anticipeze un compromis. Din
acest amestec, Eugen Ionescu se fere[te s\ trag\ concluzii.
Sau trage imprudent o singur\ concluzie. Aceea a vanit\]ii
în stare s\ ocupe un gol. De aici începe adev\rata dram\
a lui Eugen Ionescu. Fiindc\ lui nu i-a mai r\mas decât
vanitatea. O dram\ lipsit\ de sens, steril\, irelevant\“
(Facla, 19 iulie 1935).
Împreun\, fiecare în felul lui, detest\ „rinocerizarea“,
nu cad nici într-o extrem\, nici în alta. Rebelul Ionescu
se pune t\ios de-a curmezi[ul totalitarismului, apoi
pleac\ definitiv la Paris. Sebastian r\mâne în ]ar\,
ostracizat, supus unui rechizitoriu aproape generalizat,
interzis, la un moment dat, în activitatea publicistic\,
[i determinat s\ apar\ sub pseudonim în reprezentarea
piesei Steaua f\r\ nume. Apoi, moare tragic, strivit de
un autocamion în plin\ strad\, la 1 mai 1945. Eugen
Ionescu plânge mai sfâ[ietor decât orice alt prieten:
„Îl iubeam a[a de mult... Mihail Sebastian î[i p\strase
o minte lucid\ [i o omenie autentic\. Era acum un prieten,
un frate. Se maturizase. Devenise grav, profund“.
Jurnalul lui Sebastian îl consemneaz\ pe Eugen
Ionescu abia în 1940, când s-a întors de la Paris, agitat,
tiranizat în fa]a antisemitismului vremii. Se teme enorm,
mama lui este evreic\ [i ar avea, sigur, nepl\ceri. Dup\
câteva cocktail-uri, se dest\inuie[te prietenului, ap\sat,
în\bu[it. „Da, era evreic\, era din Craiova, b\rbatul ei
a p\r\sit-o cu doi copii mici, în Fran]a, a r\mas
evreic\ pân\ la moarte“. Diaristul consemneaz\ mai
departe cum i-a relatat c\ el, Eugen, a botezat-o cu
mâna lui când mama s-a stins. „{i pe urm\, f\r\ tranzi]ie,
îmi vorbe[te de to]i «evreii» care nu se cunosc: Paul
Sterian, Radu Gyr, Ign\tescu... Îi invoc\ pe to]i, cu
oarecare ciud\, ca [i cum ar vrea s\ se r\zbune pe ei sau
s\ se piard\ el însu[i, neobservat, în num\rul lor
mare. Bietul Eugen Ionescu! Cât\ zbatere, cât chin, câte
ascunzi[uri, pentru un lucru atât de simplu. A[ fi vrut
s\-i spun cât îmi devenise de drag – dar era prea beat
ca s\ fiu sentimental cu el“. Naratorul d\ de în]eles c\
[i-ar fi g\sit partenerul de suferin]\, când apas\ pe
aceast\ fric\ a celui care scrisese fulminantul Nu. {i
jurnalul continu\, pu]in mai târziu, s\-l vad\ „panicat“
din cauza r\zboiului [i a ascensiunii „c\m\[ilor verzi“:
„Dar mai emo]ionant Eugen Ionescu, venit din nou ieridiminea]\ la mine, disperat, fug\rit, obsedat, neputând
suporta gândul c\ poate îl vor da afar\ din înv\]\mânt.
Un om s\n\tos care afl\ c\ are lepr\ poate înnebuni...
Eugen Ionescu afl\ c\ nici numele de «Ionescu», nici
un tat\ incontestabil român, nici faptul c\ s-a n\scut
cre[tin – [i nimic, nimic, nimic nu poate acoperi blestemul
de-a fi avut în vinele lui sânge evreiesc“. R\zboiul cu
ru[ii este iminent. Se plimb\ amândoi pe cheiul Dâmbovi]ei
[i viitorul mare dramaturg îi arat\ o pagin\ din Jurnalul
lui Gide despre literatura evreilor, „de un perfect
antisemitism“. În Ci[migiu, la „Buturug\“, împreun\
cu so]ia lui „Eugen“, pe la orele 18, aud la un aparat
de radio discursul lui Hitler. Eugen Ionescu se ridic\
de la mas\, palid, alb [i declar\ c\ nu mai rezist\. „Spunea
asta cu nu [tiu ce disperare fizic\. A fugit [i, desigur,
ne-am dus dup\ el. A[ fi vrut s\-l îmbr\]i[ez“.
Duminic\, 21 iunie 1942, Eugen Ionescu pleac\
în Fran]a.

Constantin TRANDAFIR

O

bun\ parte din textele lui
Traian {tef reprezint\ o
analiz\ a prezentului, cu
concluzii reprobatoare.

c o m e n t a r i i
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Mimarea
istoriei

Traian {tef: Defficittul de prezentt , Ed. Paralela 45,
2009, 212 pag.
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precum într-o „mîzg\“, precum într-un „za]“.
Caracteristica {colii Ardelene ca [i a latini[tilor
ce i-au succedat a fost foamea de istorie. Traian {tef
preia dispozi]ia lor, osîndind prezentul pasiv, alipinduse unui „curent critic fa]\ de situa]ia cultural\ de ast\zi“,
care constituie instrumentul cel mai eficace al debloc\rii
societ\]ii române[ti, al repunerii sale într-o stare de
cursivitate. Devenirea noastr\ e sabotat\ de o
funest\ confuzie între cultur\ [i ideologie. Încercînd
a demonstra „c\ tr\im înc\ într-o ideologie, iar expresia
cotidian\ a ceea ce ar trebui s\ fie cultura apar]ine
subculturii, degrad\rii, lipsei de sens“, eseistul pune
degetul pe ran\. Se cade s\ preciz\m c\ ideologia
(comunist\, c\ci aceasta se afl\ în obiectiv) nu e o
„form\ f\r\ fond“, ci un fond mistificat, mort în g\oacea
unei forme propagandistice care înc\ nu [i-a istovit
ac]iunea. Impostura ideologiei n-a avut limite, deoarece,
de bun\ seam\ dintr-un complex de inferioritate, ea
[i-a propus a înghi]i toat\ materia culturii, inclusiv
[tiin]a, spre a nu mai vorbi de filosofie, fiind lansat\
teza c\, dup\ Heidegger, acesteia i s-ar fi substituit
discursul ideologic. Ni se ofer\ un conspect sugestiv
al acestui flagel cu preten]ii de „solu]ie universal\“.
E pus la contribu]ie Paul Ricoeur, care, socotind
ideologia [i utopia drept „dou\ expresii ale imaginarului
social“, ar\ta c\ prima proiecteaz\ prezentul în slujba
unei autorit\]i, iar cea de-a doua e o reac]ie fa]\ de
prezent, gra]ie refugiului în idealitate. Amintind c\

Napoleon e cel ce-a acordat conceptului de ideologie
conota]ia sa peiorativ\, de pericol pentru ordinea
social\, gînditorul francez îl raporteaz\ la trei niveluri
de în]elegere. Prima accep]ie e cea de distorsiunedisimulare, ilustrat\ de Marx, care, pe urmele lui
Feuerbach, a atribuit ideologiei func]ia de-a r\sturna
imaginea realului, cum s-ar întîmpla, potrivit doctrinei
sale, în cazul religiei. Al doilea sens al ideologiei e de
justificare a domina]iei unei for]e sociale, care ar fi,
în viziunea marxist\, clasa muncitoare, avînd interese
ce s-ar universaliza. Aici joac\ un rol important limbajul,
sub înf\]i[area sa persuasiv\, retoric\, aservit\ scopului
de-a legitima puterea. Al treilea nivel al demersului
ideologic este cel integrator. Lipsit\ de autoritatea unei
tradi]ii, de prestan]a unei organicit\]i, ideologia î[i
însceneaz\ un trecut cu scopul de „a difuza convingerea
c\ evenimentele fondatoare sunt constituite pentru
memoria social\ [i, prin ea, pentru îns\[i identitatea
comunit\]ii. Func]ia ideologiei este atunci tocmai aceea
de a servi drept releu pentru memoria colectiv\, pentru
ca valoarea inaugural\ a evenimentelor fondatoare s\
devin\ obiectul credin]ei întregului grup“. Sunt cuvintele
lui Paul Ricoeur. Astfel intr\ în scen\ conven]ia solemn\,
ritualizarea, festivismul precum un fals alibi istoric.
A[adar „înv\]\tura“ ce se dore[te infailibil\ a comunismului
uzurp\ nu doar prezentul ci [i trecutul, al c\rui exponent
se recomand\, precum [i viitorul al c\rui profetconstructor se proclam\.
Altfel spus, ideologia mimeaz\ istoria. Suspendînd
cultura, ea se str\duie[te a-[i ascunde iremediabila
învîrtire pe loc care începe cu universalizarea sistemului
marxist-leninist, un soi de nec plus ultra al gîndirii
umane, printr-o tactic\ de subordonare a maselor.
Flatate sau intimidate de retorica propagandistului,
acestea sunt împinse pe un f\ga[ al dirijismului [i al
suprim\rii libert\]ilor ce cap\t\ aspectul în[el\tor al
unei despov\r\ri. Lipsite de drepturi [i de r\spunderi,
masele au mirajul libert\]ii. Ideologia le ofer\, dup\
cum afirma Revel, „o întreit\ dispens\: dispens\
intelectual\, dispens\ practic\ [i dispens\ moral\“,
ceea ce înseamn\ privarea de adev\r, de eficacitate,
de scrupule morale. Iluzia, marea, pernicioasa iluzie
produs\ de acest rapt este confortul. Omul nu mai e
nevoit s\ gîndeasc\ [i s\ opteze, pentru c\ în locul s\u
gînde[te [i opteaz\ partidul unic. Nu industria na]ionalizat\
e pus\ în serviciul omului, ci omul devine obiectul
acesteia, un produs industrializat. „Omul nou“, preconizat
de comuni[ti ca o diabolic\ muta]ie a umanit\]ii, „omulcarcas\“, „omul-mas\“, spre a face uz de termenii
lui Ortega y Gasset, care avea în vedere proiectul
extremei drepte, similar celui al extremei stîngi, poart\
o uniform\ moral\ ce suprim\ individualitatea, sim]ul
valorilor, impulsul creator. Opera]ia prin care ia na[tere
acest hibrid e sp\larea creierului cu furtunul sloganelor,
mancurtizarea. Interdic]iile de tot felul, izola]ionismul,
transparen]a vie]ii private devin adjuvantele unei
inginerii sociale la cap\tul c\reia st\ robotizarea dus\
la perfec]iune, ca-n faimosul roman al lui Orwell.
Monotonia opresiv\ a mass media, studiul ineptelor
scrieri propagandistice, standardizarea vie]ii în toate
compartimentele sale, cantina popular\, casa de cultur\
[.a.m.d. produc o trans\ a despersonaliz\rii. O asemenea
mortificare a fiin]ei e resim]it\ de la un punct drept
o comoditate. Un soi de budism caricatural. S-a încheiat
oare aceast\ oribil\ perioad\ a unei istorii trucate?
Autorul de la Familia crede c\ nu: „Noi mai avem
nostalgii de confort comunist, ale datului dup\ nevoi,
noi suntem înc\, în mare propor]ie, victime ale
propagandei comuniste [i-i dispre]uim pe occidentali
[i pe americani pentru c\ nu ne dau cînd întindem
mîna, pentru c\ ei sunt înving\torii, pentru c\ pragmatismul
a devenit noua filozofie a omului [i nu avem încotro,
pentru c\ inclusiv comunismul cu fa]\ uman\ s-a
dovedit a fi tot o minciun\“. Traian {tef se prezint\
drept un condei lucid [i integru, din rîndul celor ce ne
propun s\ ne asum\m sarcina unei istorii ce-[i asum\,
la rîndul s\u, sarcina culturii, pentru a ne readuce la
condi]ia normalit\]ii. 
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PIRIT AUSTER, de fibr\ ardelean\,
Traian {tef are aprehensiunea prezentului.
Ajunge chiar a-l refuza categoric: „Nam în]eles niciodat\ ce înseamn\ s\
tr\ie[ti clipa. Prezentul m\ înso]e[te
cu un sentiment al inconfortului“. Îl irit\
atît „clipa hora]ian\“ cît [i „clipele lui
Faust“, precizînd c\ „înv\]\tura lui Hora]iu
nu se mai potrive[te cu zilele noastre“
[i înt\rindu-[i respingerea: „A[ zice c\ din dictonul
hora]ian se hr\nesc acum doar oportuni[tii: ei [tiu s\
foloseasc\ momentul“. Cu atît mai mult i se pare
nepotrivit hedonismul, fie [i m\surat cum e cel epicureic:
„Nici în «gr\dina lui Epicur» nu putem sta, în pl\cere
[i în]elepciune, nici în s\rb\toare, în consumul s\rb\toresc
al pîinii [i vinului, nici într-o be]ie a sim]urilor“.
Ad\ugînd c\: „E obositor s\ cau]i în fiecare moment
ce e pl\cut [i s\ alungi ceea ce aduce suferin]\“. În]elege
a face o singur\ concesie, pentru omul religios: „În
lumea noastr\ numai misticul tr\ie[te autentic clipa.
Pentru c\ el celebreaz\ credin]a, pentru c\ el îl vede
pe Dumnezeu în fiecare clip\ [i în fiecare atom“. Cum
s-ar putea explica aceast\ constant\, ap\sat\ rezerv\
fa]\ de prezent a eseistului? C\rturarii {colii ardelene,
intelighen]ia militant\ pentru drepturile românilor
transcarpatini aveau o justificat\, cronic\ nemul]umire
fa]\ de actualitatea lor, strîmb\, vexatoare în raport cu
etnia pe care o reprezentau. Misia lupt\toare pe care
au adoptat-o le impunea o sobrietate, o disciplin\
incompatibil\ cu tihna, cu destinderea euforic\ a
momentului, a[a cum o recomanda bardul latin: „Bucur\te de ziua de azi [i încrede-te prea pu]in în cea de
mîine“. Dimpotriv\, tensiunea lor moral\ se îndrepta
spre viitor, concentrat\ într-un ideal pe t\rîmul c\ruia
trecuser\ cu arme [i bagaje. Neg\sind satisfac]ie în
prezent, se transpuneau într-o a[teptare cu miz\ istoric\
(Camus: „Pentru un om a c\p\ta con[tiin]a prezentului
s\u înseamn\ a nu mai a[tepta nimic“). Li se pot al\tura,
desigur, poe]ii mesianici transilvani, de la Goga, Aron
Cotru[ la Beniuc cel al începuturilor...
Astfel încît o bun\ parte din textele lui Traian {tef
reprezint\ o analiz\ a prezentului, cu concluzii
reprobatoare. Noi, românii, am avea un raport atît
de prost cu prezentul pentru c\ nu avem un trecut
satisf\c\tor, în pofida glorific\rii artificiale a modestelor
sale date, „ca [i cum am fi fost o na]iune înfierbîntat\
în r\zboaie, una de cuceritori“. Spre deosebire de
occidentali, care tr\iesc foarte bine dintr-un trecut
bogat, reprezentativ, „în surplus“, care „se între]ine [i
se vinde“, fiind ca [i „inepuizabil“. Cerneala pamfletar\
nu este cîtu[i de pu]in evitat\ de autorul de la Familia.
Criza trecutului ar genera o imagine eteroclit\ a
prezentului, dovad\ c\ mereu „d\m în ridicol, în
nepotrivire“: „Prezentul ne ofer\ aceast\ mistificare
ce amestec\ adev\rul cu minciuna, eroismul cu la[itatea,
binele cu r\ul, vinul cu apa“. Singura salvare s-ar
cuveni s\ fie viitorul. Dar nici acesta nu e proiectat cu
seriozitate, adus fiind în clipa actual\ ca un nutriment
al acesteia: „În ce prive[te raportul cu viitorul, a[ spune
c\ noi aducem viitorul în prezent pentru a-l consuma.
Viitorul nu mai reprezint\ o continuitate fireasc\.
Privirea noastr\ ajunge doar pîn\ la vîrful sandalei,
iar viitorul este amanetat la banc\, este o datorie“. De
fapt, st\m pe loc. P\catul ob[tii autohtone ar fi o
imobilitate cu preten]ii de sapien]\ na]ional\. Verva
sarcastic\ a eseistului trece la calambururi: „Statul pe
loc nu e acela[i lucru nici cu statuia, nici cu statorul,
nici cu statul pur [i simplu. În statul pur [i simplu e
o filosofie, în timp ce în statul pe loc e cea mai
mult\ prostie. Statul pe loc poate însemna [i nehot\rîre,
[i neputin]\, [i încremenirea sisific\ într-un lucru, în
proiect, se zice“. De unde rezult\ c\ mioritismul
proteguitor, „boicotul istoriei“ nu e acceptabil activismului
transilvan, Blaga situîndu-se implicit, în privirea
acestuia, pe o pozi]ie excentric\... Nu ie[irea din istorie
se cuvine s-o contrasemn\m, ci intrarea în istorie,
pentru a sc\pa de „acest prezent mediocru“ prin b\ltire,
în care „suport\m toate nimicurile“, în care ne complacem
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PARTENEN}ALUI Mihail Sadoveanu la
Francmasonerie a fost mult\ vreme (în
comunism, se-n]elege) un subiect tabu. De
altfel, [i despre al]i masoni de vaz\- pa[opti[ti,
unioni[ti, scriitori, oameni politici din prima
linie, oameni de [tiin]\- , despre masonerie,
în general, nu se sufla o vorb\. {i nu pentru
c\ Francmasoneria e o societate discret\,
transna]ional\, cu anume secrete, totu[i,
ci din motive pur ideologice. Se [tie doar c\ Francmasoneria
român\, indiferent de rit, a fost, cum se spune, „în adormire“
pân\ la evenimentele din decembrie 1989. În sistemul
totalitar comunist, a fi francmason era echivalent cu a fi
tr\d\tor de ]ar\, du[man al poporului, indubitabil, [i al
partidului unic, agent al imperialismului / capitalismului.
De[i, în treac\t fie spus, lovitura de stat bol[evic\ din
octombrie/ noiembrie 1917 din Rusia – ca s\ ne referim
numai la aceast\ „revolu]ie“- a fost pus\ la cale (confirm\
destule surse istorice), [i cu aport masonic din Vest, de[i
ideologia ro[ie a promovat cu agresivitate constant\ revolu]ia
la scar\ planetar\ (ajutându-se, tot constant, de armele
asasinatului). Îns\, concuren]a trebuia lichidat\.
Despre francmasonul Mihail Sadoveanu am aflat târziu,
prin anii [aptezeci ai trecutului veac. Întâmpl\tor. Într-un
depozit al Muzeului Literaturii Române din Ia[i, mai precis,
la Palatul Culturii, unde se p\strau multe [i diverse
obiecte de patrimoniu, am v\zut ]inuta [i însemnele de
francmason purtate de marele scriitor. Pe urm\, aria informa]iilor
despre acest subiect s-a mai îmbog\]it, atât cât se putea, atât
cât se poate. (Dup\ anul 1990, la Casa Memorial\ Sadoveanu
din Ia[i, Aleea Sadoveanu nr.11, aceste însemne –colanul,[or]ul
[i stiletul- pot fi v\zute de publicul larg într-o vitrin\.)
Mihail Sadoveanu particip\ la o adunare general\ a
francmasonilor, la Bucure[ti, în anul l934, 15 aprilie,
când cele dou\ corpuri masonice, în convente separate,
ratific\ fondarea Federa]iei dintre Marea Loj\ [i Marele
Orient, sub titulatura Francmasoneria Român\ Unit\. Mare
Maestru este ales Mihail Sadoveanu, care de]ine în continuare
[i demnitatea de Mare Maestru al Marii Loji Na]ionale
din România. Num\rul lojilor care l-au urmat pe scriiorul
mason a fost foarte mare: de la Ia[i (patru la num\r), de la
Bucure[ti (zece), de la Chi[in\u, Cern\u]i, Roman, Cluj,
Timi[oara, Ploie[ti, Constan]a, Vaslui. Constitu]ia Francmasoneriei
Române Unite este promulgat\ pe 23 iunie, 1935 [i
poart\ semn\tura Marelui Maestru Mihail Sadoveanu.
A[adar, trecuser\ ceva ani de când intrase ca ucenic în
Francmasonerie [i dep\[ise [i treapta de venerabil. Avea
acum gradul superior: 33. Date consemnate [i în documente
din arhiva Casei Memoriale Sadoveanu. Când a intrat în
Francmasoneria român\, evident, ca novice, nu [tim cu
exactitate. Oricum, în acela[i an 1935, particip\, în calitatea
ce o avea, la Conventul Masonic Interna]ional de la Paris.
Unii cercet\tori pun mutarea scriitorului, cu numeroasa
sa familie, de la Ia[i la Bucure[ti ( toamna anului 1936),
pe seama noilor sale atribu]ii în Francmasoneria Român\
Unit\. Dar [i încredin]area direc]iei politice a ziarelor
„Adev\rul“ [i „Diminea]a“, în anul 1937, la care Sadoveanu
colabora , de altminteri, din 193o. Tot în anul 1937 –
deloc întâmpl\tor, se pare- grup\ri legionare îi ard c\r]ile
lui M. Sadoveanu în pie]e publice din capital\ [i din alte
ora[e, inclusiv, în iubitul s\u Ia[i, unde avea „...prieteni
dragi, adic\ Ibr\ileanu, Topârceanu, Teodorenii, Demostene
Botez, Otilia Cazimir, Lucia Mantu, Mihai Sevastos, Costache
Botez [i-atâ]i al]ii [i altele, ca Teiul lui Eminescu, Bojdeuca
lui Creang\, Hanul la trei sarmale, precum [i cele [apte
coline ale vechiului târg moldovenesc...“ (Profira SadoveanuDest\inuiri, Ed. Eminescu, 1989). Replica prietenilor, a
admiratorilor scriitorului nu întârzie: Adev\rul public\
un protest al intelectualilor împotriva campaniei de def\imare
a lui Mihail Sadoveanu. În acea perioad\ tulbure, amenin]\toare
pentru via]a marelui prozator („...numele lui era pe lista
neagr\ [i numai un noroc nea[teptat a f\cut ca el s\ nu cad\
victim\, al\turi de I.G. Duca, de Armand C\linescu, de
Virgil Madgearu, de Nicolae Iorga, sub gloan]ele unor
descreiera]i „), numero[ii lui prieteni l-au ad\postit în casele
lor sau în cabanele de pe Valea Frumoasei, din Transilvania,

cum m\rturise[te prof.univ. Gavril Istrate, un atent cercet\tor
al limbii operelor sadoveniene, care a vorbit adesea cu
scriitorul „( Gavril Istrate- „Studii [i portrete“ V, Cronica,
Ia[i, 2oo5).
Tot în acea perioad\ – s\ rememor\m – Universitatea
Mih\ilean\ din Ia[i (mai târziu, s-a numit „Al.I.Cuza“),
în [edin]a Senatului din 6 oct. 1936, a hot\rât s\-i acorde
lui Mihail Sadoveanu titlul de „Doctor honoris causa“,
solemnitatea decern\rii având loc, în prezen]a rezidentului
regal Traian Iona[cu, pe 6 februarie l938. În r\spunsul la
discursurile rostite atunci, cel omagiat a vorbit câteva minute
– nici 20 de rânduri de cuvinte-, din care, credem, e bine
s\ re]inem: „Oriunde m-ar purta valurile vie]ii, dumneavoastr\
[ti]i c\ m\ întorc aici a[a cum albina, dup\ ce exploreaz\
câmpia [i cerul, se întoarce la roiul s\u, f\r\ de care nu
poate tr\i. N\d\jduiesc c\ [i popasul meu din urm\, cel
definitiv, tot aici va fi“. N\dejdea sa n-a putut fi
împlinit\. N-a fost s\ fie.
~n raportul profesorului, criticului [i istoricului literar
Octav Botez – un veritabil eseu asupra operei sadoveniene
– , la început sintetizeaz\ contextul: „În aceast\ lume, în
care idealuri la care ne închinam cu entuziasmul, naivitatea
[i candoarea tinere]ii noastre sunt azi dispre]uite sau profanate,
iar mul]i gânditori , – sensibili la zgomotul unor înarm\ri
uria[e, la depresiunea [i anarhia economic\, la criza moral\,descop\r simptome de descompunere ce amintesc amurgul
antichit\]ii (...) , rolul Universit\]ilor de pretutindeni este,
între altele, de a p\stra [i a între]ine pentru o umanitate
dezorientat\ care se zbate în cea]\ pe un teren fugitiv, cu
tenacitate, cu îndârjire, cu desperare chiar, cultul atât de
amenin]at al valorilor spirituale, asemenea unei fl\c\ri
vii , neîntinate de patimi terestre“. Valabil avertisment [i
acum.
Probabil, mul]i [i-au pus întrebarea: Ce l-a determinat
pe Mihail Sadoveanu s\ adere la Francmasonerie? Neam pus-o [i noi. E cunoscut: scriitorul a fost apropiat de
biserica ortodox\ autohton\, de slujitori ai ei (despre prietenia
lui cu Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu, am scris [i
în România literar\, nr.23, l2 iunie 2009). În opera sa,
cum [tim, se întâlnesc multe personaje din lumea cre[tin\
ortodox\, „tratate“ în tonuri, mai totdeauna, admirabile
(presvitera Olimbiada din „Nicoar\ Potcoav\“este una dintre
cele mai luminoase figuri din literatura sadovenian\).
Mai mult, reamintim, M.Sadoveanu este autorul a dou\
volume de povestiri pe teme biblice: Legende sfinte (ap\rut
în 1947, la Editura Universul, în care [apte piese apar]in
marelui povestitor, celelalte [apte fiind semnate de
D.D.P\tr\[canu) [i Sfinte amintiri (1926). La pomenita cas\
memorial\ se poate vedea materialul preg\tit pentru tipografie,
cu un sumar olograf, purtând semn\tura povestitorului, la
volumul Legende sfinte.
Câteva din nedumeririle noastre vizând rela]iile scriitorului
cu biserica ortodox\, în condi]iile adeziunii sale la Francmasonerie,
anatemizat\ de înal]i ierarhi ai B.O.R., acuzat\ c\ „duce o
înver[unat\ lupt\ f\]i[\ împotriva cre[tinismului, c\ r\spânde[te
ateismul [i revolu]iile bol[evice în lume“, câteva din asemenea
nedumeriri le-am adus într-o conversa]ie cu cel mai apropiat
colaborator al scriitorului din ultimii ani (în afar\ de propria
sa fiic\, Profira Sadoveanu), Constantin Mitru, cumnatul
s\u, fratele Valeriei Sadoveanu. Împrejurarea: o [ez\toare

literar\ ce avea loc la Ia[i, în octombrie 1996, consacrat\
celui care a z\mislit o vast\ oper\ literar\, întâmplare urmat\,
dup\ tradi]ie, de un periplu prin locuri evocate în proza
sadovenian\, de pe v\ile Siretului [i Moldovei (Pa[cani,
Ver[eni, Ciohoreni, Hanu-Ancu]ei [.a.). Const. Mitru a fost
destul de parcimonios, ca s\ nu zicem sibilinic, privind acest
subiect. Dar, om civilizat, ne-a promis c\ ne trimite prin
po[t\ un document care o s\ ne l\mureasc\. {i „s\ r\spund\,
cel pu]in în parte, la unele din întreb\rile dumneavoastr\“.
La nici o lun\ de zile de la acea [ez\toare literar\, ne-a
expediat o copie dup\ un articol publicat în „Adev\rul“,
din 14 martie, 1937 (anul 51, nr. 16298, p.1): „Carte deschis\
Înalt Prea Sfin]iei Sale Duhovnicului meu“, purtând semn\tura
lui Mihail Sadoveanu. Acest text, de vreo câteva mii de
semne, n-a mai fost republicat vreodat\, dup\ [tiin]a noastr\,
în vreun volum, [i este, cum precizeaz\ C. Mitru în
scurtul r\va[ înso]itor, „ultima luare de pozi]ie public\ în
ceea ce prive[te F.R.“ (Francmasoneria Român\).
Articolul d\ seama întrucâtva despre raporturile lui
Sadoveanu cu Sfântul Sinod [i despre motivele adeziunii
sale la Francmasonerie, dar [i despre „nevoia fireasc\ a omului
social de a avea un ideal, „pentru ceea ce, în alc\tuirea lui,
e altceva decât materie [i instincte. Fie acest ideal o fic]iune
chiar – scrie Sadoveanu- trebuie socotit necesar, dac\ poate
în\l]a pe om deasupra sa, dând un scop nobil vie]ii lui“. Mai
departe, precizeaz\: „{tiin]a experimental\ a veacului a
dat prilej exponen]ilor s\i s\ încerce a izgoni pe Dumnezeu
din mijlocul nostru. Excesul [i sfâr[itul acestei tendin]e se
verific\ în vecin\tatea noastr\ imediat\, în Rusia“ . (Ce
întors\tur\ avea s\ fac\ autorul acestor fraze adev\rate, lucide,
apropo de Rusia. Bol[evizat\, dup\ instalarea regimului
comunist în regatul României, este o alt\... istorie.) Scrisoarea
deschis\ începe cu o întrebare dur\: „Cine s\ fie acea autoritate
funest\, d. dr. Trifu, care nu cunoa[te sau inventeaz\, punând
Sfântul Sinod al bisericii ortodoxe în situa]ia, pân\ acum
necunoscut\ în aceast\ ]ar\, de a prigoni oameni [i a le refuza
odihna etern\ lâng\ p\rin]ii lor [i în legea pe care o m\rturisesc?
Prin glasul p\rintelui mitropolit N. B\lan, asocia]ia intelectual\
[i filosofic\ a masoneriei a fost anatemizat\. Îmi permit s\
atrag luarea aminte a Înalt prea sfin]i]ilor p\rin]i care au
aprobat aceast\ anatem\ c\, dac\ se bizuie pe libela unui
detractor dând asemenea vot, cl\desc pe nisip. „În alt paragraf,
scriitorul vine cu argumente: „... genera]ia mea, ca [i a
înainta[ilor mei, [i-a dobândit instruc]ia laic\ în [coli în care
s-a practicat contradic]ia. Studiul moralei religioase, covâr[it
de [tiin]a experimental\, a fost mic[orat, umilit [i aproape
desfiin]at. Liceele [i universit\]ile ne-au înv\]at pe noi, ca [i
pe p\rin]ii no[tri, c\ rânduiala naturii este pur materialist\
[i c\ divinitatea nu este decât o fic]iune“. Mai departe, e [i
mai tran[ant: „Practicele [i ritualurile f\r\ poten]ialul spiritual
al preotului nu-mi puteau fi îndestul\toare. C\utam
lumina cea f\r\ de prihan\. Slujitorii întârzia]i în rutin\ nu
m\ puteau c\l\uzi spre ea. La vârsta în care m\ g\seam,
încercam s\ aflu un adev\r esen]ial. Nici ast\zi nimeni nu
st\ atent [i cu dragoste lâng\ sufletele noastre“. {i acum,
poate, mai mult ca în urm\ cu peste [aptezeci de ani, dup\
devastatorul sistem comunist, ateu, slujitorii întârzia]i în
rutin\ n-ar trebui s\ se gândeasc\ la „practicile [i
ritualurile f\r\ poten]ial spiritual“? Scriitorul Mihail Sadoveanu
încearc\, în opinia noastr\, s\ concilieze, în con[tiin]a sa,
cre[tinismul pe care l-a „practicat dup\ cuvântul sacru“,
slujind „Dumnezeului p\rin]ilor mei“ , cu o „disciplin\ cu
totul în afar\ de dogme, adev\rul esen]ial m\ înva]\ c\
Dumnezeul pe care îl prea-m\resc în limba mea [i îl v\d
în fenomenele m\re]e [i minunate ale p\mântului meu
este acela[i cu Cel pe care al]i oameni îl onoreaz\ în alte
forme, între alte orizonturi, dându-i alte nume“. Ghicim
aici,e posibil s\ ne în[el\m, [i respectul pentru principiul
ecumenic.
... În Creanga de aur, p\rintele Platon îi zice la un moment
dat prigonitei împ\r\ti]e Maria: „Împ\r\]ia divin\ nu e
mâncare [i b\utur\, ci dreptate, pace [i bucurie întru spirit“.
Aceast\ fraz\ are, în substan]a ei, aceea[i idee exprimat\
[i în articolul publicat la patru ani dup\ editarea emblematicului
roman: împ\carea bunului cre[tin Mihail Sadoveanu cu
francmasonul Mihail Sadoveanu. Ce s-a petrecut în fiin]a
acestui mare creator de cuvinte atunci când a aderat la noua
putere instaurat\ de tancurile sovietice (cu rateurile morale
[i literare [tiute), putere care a prigonit [i Biserica [i
Francmasoneria, [i pe „coborâtorii din r\ze[i [i mo[neni ai
]\rii“? – e o întrebare ce revine adesea în memoria
noastr\. {i, oricum, r\mîne pentru noi un mister.

Vasile IANCU
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O via]\ pentru un jurnal
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Cuvinte de întâmpinare de Bedros Horasangian [i
Florin Faifer, Humanitas, Bucure[ti, 2008, 560 p.
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(chiar dac\ n-o spune ritos), împotmolit vizibil în
dificult\]ile veacului, gândind ce-o s\ zic\ [i ce-o s\
cread\ contemporanii despre el. Putea în definitiv s\
se declare învins (cine învinge pân\ la urm\? Doar
moartea). Cu atât mai cutremur\toare ar fi fost
recunoa[terea e[ecului [i smerenia! Dar el e orgolios.
Nu se smere[te“ (pp. 395-396).
Destul de dur se dovede[te Ar[avir cu prietenul
s\u, cu atât mai mult cu cât [i el a ales varianta
„mutismului“ diaristic în fa]a istoriei traumatizante al
c\rei protagonist [i martor a fost în situa]ii extreme,
la limita supravie]uirii. Nici cu el veacul nu a fost mai
pu]in generos în a-i oferi experien]e cutremur\toare
în tragismul lor. De[i a fost membru al mi[c\rii legionare
[i prizonier politic timp de peste 10 ani în timpul
comuni[tilor (dou\ perioade de deten]ie, ultima în a[azisul lot Noica-Pillat), nimic din aceste experien]e
capitale nu transpare în jurnal, care înregistreaz\
intermitent evenimente din 1929-1945 [i 19581990, Ar[avir Acterian anihilând volitiv din paginile
sale orice însemnare care ar fi putut fi un obstacol în
calea public\rii jurnalului pe care [i-a concentrat
întreaga existen]\: „poate c\ jurnalul meu e mai interesant
decât al unui om celebru, c\ci eu m\ d\ruiesc mai mult
lui decât unei opere distincte sau gloriei sau societ\]ii“
(p. 90). Mai greu de în]eles este de ce a preferat s\ lase
uitate acele experien]e [i dup\ ’89, când eliberat de
„teroarea istoriei“ [i de condi]iile limit\ de via]\, ar
fi putut s\ refac\ din amintiri, fie [i într-un mod
concentrat, experien]ele nazismului [i ale comunismului.
Chiar [i însemn\rile despre revolu]ia din decembrie
sunt surprinz\tor de expeditive. Ar[avir scrie mereu
ca [i când ar fi tr\it într-un decor exclusiv intelectual,
într-o lume a c\r]ilor, a scriitorilor [i a ideilor menite
s\ treac\ sau s\ se nasc\ în paginile jurnalului. Evident,
motiva]ia major\ a jurnalului s\u nu este aceea de
martor al istoriei, nici al istoriei în evenimentele sale
majore, nici în m\run]i[urile cotidiene ale propriei

vie]i. Jurnalul nu este o confesiune t\m\duitoare (nu
noteaz\ aici ceva ce nu ar putea afirma [i public), nu
g\sim aici strig\te de disperare cauzate de constrângeri
politice, nici drame personale (tragismul existen]ei
personale e bine camuflat, excep]ie f\când episodul
mor]ii lui Jeni Acterian care este absolut cutremur\tor),
nici derizoriul biografiei zilnice. În schimb, g\sim
multe „idei despletite“, jurnalul luând deseori forma
unui eseu filosofic sau moral.
Estetica jurnalelor nu-i era deloc str\in\ lui Ar[avir,
care a fost un cititor împ\timit de jurnale intime,
autobiografii [i epistole, dup\ cum rezult\ din propriui jurnal în care [i-a notat impresiile de lectur\ [i a
dat curs propriilor teoretiz\ri. Rând pe rând, Maine de
Biran, Goncourt, Stendhal, Gide, Novalis, Gandhi,
Nietzsche, Léon Bloy, J. Renard, Julien Green, Gerard
de Nerval, Paul Valéry, Cellini, Strindberg, Eugen
Ionescu, Pallady, Eliade, Mateiu Caragiale, Rebreanu,
Noica sunt citi]i [i analiza]i cu aten]ie. De[i se declar\
în nenum\rate rânduri adeptul autenticit\]ii [i respinge
criteriul estetic care ar privilegia valoarea artistic\ sau
filozofic\, în detrimentul faptului de via]\, nici el
nu-i d\ prea mult\ importan]\, pentru c\ prefer\ s\
transforme via]a în semnifica]ie, jurnalul fiind mai
ales o hart\ de medita]ii [i reflec]ii divagante pe marginea
vie]ii. Lecturi, prieteni, plimb\ri, examene, iubiri
trec\toare urmate de bucuria de a r\mâne singur, filme
(f\r\ a fi un cinefil împ\timit ca sora sa), lipsa banilor,
încerc\ri ratate de a publica (mai ales eseul despre
mirare) – toate par ni[te pretexte pentru o via]\ ce pare
destinat\ [i tr\it\ cu scopul de a înregistra în jurnal
„zumzetul interior“, „sufocanta agita]ie interioar\“,
„dispozi]ia natural\ pentru crize suflete[ti“. Jurnalul
este în mare parte o literatur\ de idei, în care se
simte concentrarea [i efortul, motivul estetic devenind
unul structurant, globalizant. Spontaneitatea pierde
teren în fa]a c\ut\rii ordinii [i esen]ei, l\sând totu[i
s\ respire darul observa]iei care ]â[ne[te viguros în
portretele excep]ional creionate ale unor Eliade,
Fântâneru, Cioran, Noica, }u]ea, }uculescu, Paleologu,
Ple[u, Manolescu, etc.
Ar[avir Acterian încearc\ s\ pun\ st\pânire pe propriai via]\ prin jurnal, f\r\ a se opri la fapte brute, ci la
semnifica]iile generale care se pot trage din acestea:
„Eu nu sunt dumirit ce se petrece cu mine aici, pe
p\mânt. {i pentru c\ via]a îmi dispare printre mâini,
îmi dau seama c-o uit, c\ din tot ce tr\iesc se alege
praful, încerc azi, pe caiet, s-o înscriu“ (p. 89). Existen]a
pare r\v\[it\ [i tragic\ mai ales atunci când este gândit\.
Problematiz\rile autoscopice prind contur pe teatrul
min]ii [i sunt, în cea mai mare parte, str\lucitoare.
Specula]iile sale nu sunt vertebrate de un sistem filosofic,
ci ]in pasul cu liniile vie]ii, scriitorul având totu[i dou\
concepte cheie care dau unitate [i coeren]\ reflec]iilor
sale: mirarea [i misterul. Via]a este un mister, iar mirarea
este singura atitudine posibil\ în fa]a ei, autorul
fiind chiar obsedat de publicarea unui eseu despre
mirare: „M-am n\scut sub steaua [i sub semnul mir\rii.
Mirarea copilului. Mirarea prostului. Mirarea în]eleptului
care a epuizat toate posibilit\]ile de vânare a absolutului,
a umblat pe toate c\ile, care nu puteau duce la ]int\,
[i care a r\mas gol [i nedumerit în fa]a întinsului [i
necuprinsului mister care-l cuprinde“ (p. 50).
Jurnalul îi „salveaz\“ via]a lui Ar[avir Acterian, o
via]\ ce pare tr\it\ mai cu seam\ prin concentrarea
sa în idei tensionate [i îndr\zne]e, precum [i în
mir\ri adânci adunate în cuvinte, salvând astfel de la
uitare [i imaginea omului.

România literar\

P|RUT ÎN LITERATUR| abia în secolul
al XIX-lea, jurnalul intim (în varianta sa
public\) a stârnit maximum de interes din
partea autorilor sau din partea teoreticienilor
[i criticilor literari în prima jum\tate a
secolului urm\tor, când ba a fost practicat
[i apreciat cu fervoare [i voluptate, ba a
fost respins cu mefien]\ sau dispre] (nimeni
altul decât G. C\linescu afirma [i încerca s\ demonstreze
c\ jurnalul intim e doar „o prostie“ scris\ de tineri,
femei [i cei lipsi]i de talent literar). Spontaneitatea,
autenticitatea, sinceritatea, raportul public/privat [i
apartenen]a sa la marea literatur\ au provocat controverse
r\mase [i azi nelimpezite, principala opozi]ie stabilinduse, în acest sens, între jurnalul ca scriere destinat\
exclusiv pentru propriul uz [i cel destinat public\rii
(imediate sau peste un anumit num\r de ani, conform
dorin]ei autorilor). Poate c\ cea mai sincer\ confirmare
a uneia dintre puternicele motiva]ii ale jurnalelor
din cea de-a doua categorie, îi apar]ine lui Camil
Petrescu care, în notele sale zilnice, recuno[tea c\ î[i
va nota în jurnal doar acele lucruri care îl pot pune
în lumin\, care îl pot justifica în fa]a unor acuza]ii
ale contemporanilor sau ale urma[ilor...
{i Jurnalul lui Ar[avir Acterian mizeaz\ mai
mult pe expunerea controlat\ în fa]a celorlal]i, decât
pe livrarea nes\buit\ a fiin]ei, pe autocunoa[tere
sau pe efectele terapeutice asimilabile scriiturii diaristice.
Inten]ia public\rii este recunoscut\ de câteva ori, chiar
în paginile acestuia, c\ci, infestat cu morbul literaturii,
dar lipsit de talent poetic sau de suflu narativ,
Ar[avir Acterian a mizat totul pe acest Jurnalul care
ar fi trebuit s\ devin\ capodopera sa, Cartea sa esen]ial\,
prin care s\-[i justifice existen]a. Manuscrisul
ini]ial, care num\ra aproximativ 1125 de pagini, se
pare c\ s-a pierdut, îns\ din el au mai fost recuperate
[i publicate de-a lungul timpului fragmente - Jurnalul
unui pseudo-filozof, Jurnal în c\utarea lui Dumnezeu.
Nelini[tile lui Nastratin. Pagini de jurnal (1967-1982).
Jurnalul ap\rut în 2008 la Humanitas reprezint\ varianta
cea mai extins\ a însemn\rilor diaristice ale lui Ar[avir
Acterian, având la baz\ un text pe suport electronic,
pus la dispozi]ie de Fabian Anton, pre[edintele Arhivei
Culturale Române, potrivit spuselor c\ruia textul a
fost cules dup\ o dactilogram\ oferit\ de Lucian Boz,
unul dintre prietenii foarte apropia]i ai lui Ar[avir.
Pentru conformitatea datelor, textul a fost confruntat
cu volumele publicate anterior, lucru destul de dificil,
pentru c\, în ansamblul s\u, jurnalul este unul manipulat
constant de c\tre autor, prin schimbarea datelor
însemn\rilor dup\ necesit\]i de moment, t\ind textul
[i lipind fragmente aflate ini]ial la distan]\, unul dintre
cele mai plauzibile motive fiind autocenzura politic\.
Edi]ia de fa]\ este superioar\ celorlalte nu numai
prin însemn\ri inedite, dar [i datorit\ indicelor de
nume, a notelor de subsol [i a frazelor clarificate sau
completate, volumul beneficiind [i de cuvintele de
întâmpinare ale lui Bedros Horasangian [i Florin Faifer.
Relativitatea însemn\rilor provocat\ în primul rând
de nota]iile preferen]iale [i de selec]ia capricioas\ este
una dintre problemele pe care le ridic\ acest jurnal,
Bedros Horasangian eviden]ializând [i el par]ialitatea
însemn\rilor din jurnal, care „nu spun totul despre
adev\rul, adev\rurile unui om“. Chiar [i Ar[avir Acterian
recunoa[te dreptul autorilor de jurnale intime de „a
trunchia“ [i de a „desfigura“ realitatea: „Asemenea
denatur\ri, lesne controlabile uneori, sunt elocvente
prin ele însele [i caracterizante ale psihologiei scribului“
(p. 76). O atitudine tolerant\, dar nu [i când este vorba
despre jurnalul lui Eliade: „Dup\ citirea în (aproape)
frenezie a jurnalului lui Eliade, am r\mas cu un gust
s\lciu, cu un sentiment de dezam\gire. Sunt nea[teptat
de multe pagini m\sluite [i sofisticate. Ce p\cat! Nu
v\d de ce avea nevoie s\ fac\ asta. Nimeni [i nimic nar fi trebuit s\-l oblige. Cavalerul sans peur et sans
reproche de odinioar\, atletul absolutului (e adev\rat
c\ renun]ase de mult la asta) se m\rturise[te învins
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ragil [i distins, galanton, cochet, vag timid,
dar plin de aplomb imediat ce vine vorba
de literatur\, Constantin Ab\lu]\ este un
om pe a c\rui fa]\ scrie, se vede de la o
po[t\, cuvântul „artist“. Z\rit pe strad\ de
cineva care nu îl cunoa[te ar putea fi luat
cu u[urin]\ drept un virtuoz al pianului, un
pictor cu aer metafizic, presupus fum\tor
de pip\, un rafinat bijutier sau, de ce nu, un
delicat poet. Pare un perfec]ionist, din familia
celor susceptibili s\ trudeasc\ f\r\ odihn\ s\pt\mâni [i
luni pân\ la ob]inerea formei des\vâr[ite. Dincolo de
aerul s\u melancolic, pu]in aerian, se se simte marele
truditor, meseria[ul care, cu migal\ de orfevru, singur
în atelierul s\u, tr\ie[te în lumea aerat\ a propriilor
viziuni artistice.
Dublul volum pe ale c\rui coperte st\ scris
constantin/ab\lu]\ iov/în ascensor – constantin/ab\lu]\
iov/în funicular este în mai multe sensuri experimental.
În primul rând ca editare. „C\r]ile“ pornesc una spre
cealalt\, în oglind\, dinspre coperte [i se întâlnesc la
mijlocul volumului, astfel încât cititorul va ezita mult
înainte s\ se decid\ de unde s\ înceap\ lectura. Apoi,
lucru destul de inedit, cele dou\ c\r]i (N.B. – care nu
sunt reedit\ri) beneficiaz\, chiar în corpul volumului,
de comentariile aplicate ale unor reputa]i critici
literari [i poe]i: Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Andrei
Zanca, Barbu Cioculescu, Nina Cassian, Vasile Baghiu.
În fine, la finalul grupajului iov în funicular, Constantin
Ab\lu]\ însu[i scrie „un fel de Postfa]\“ legat\ de inten]iile
acestui volum [i de importan]a sa din punctul de vedere
al autorului. S\ mai spun doar c\ grupajul iov în ascensor
este alc\tuit din poeme propriu-zise, în vreme ce iov în
ascensor are ca not\ definitorie poemele în proz\.
A[a cum este editat, titlul ofer\ dou\ importante
chei de lectur\. Trimite explicit la parabola biblic\ a lui
Iov [i, în acela[i timp, sugereaz\ „coinciden]a de destin“
Ab\lu]\-Iov (felul în care sunt editate titlurile pe copert\
este mai mult elocvent în acest sens). Introducerea celor
dou\ „decoruri“ moderne ale pove[tii lui Iov („ascensorul“
[i „funicularul“) are, pe lâng\ efectul parodic în
planul modernit\]ii, [i rolul de a sugera o cruce a destinului
personajului ab\lu]\-iov. Altminteri ideea de claustrare
ar fi fost foarte bine exprimat\ de oricare dintre cele
dou\ mecanisme de ascensiune. A[a îns\, ascensorul
sugereaz\ o deplasare în plan strict vertical [i interior,
în vreme ce funicularul, una mult mai larg\ în plan
orizontal, oblic [i, poate cel mai important, exterior.
Într-un fel, ascensorul, legat strict de un spa]iu interior,
sugereaz\ autoscopia, tr\irile, gândurile [i sentimentele
cele mai intime ale eu-lui poetic, în vreme ce funicularul
reprezint\ exterioritatea, raporturile poetului cu
lumea înconjur\toare. Aceast\ viziune aminte[te de
filosofia lui Mihai {ora, cu precizarea important\ c\
poetul Constantin Ab\lu]\ este un Mihai {ora à rebours.
Modelul ontologic al lui Mihai {ora este imaginat
ca o sfer\, U(niversala) P(utin]\) de raz\ nul\. Verticala
acestei sfere, raza, este locul geometric al interiorit\]ii
(„ascensorul“ lui Ab\lu]\), iar orizontala, suprafa]a, cel
al exteriorit\]ii („funicularul“ aceluia[i). Evident, loc
al exteriorit\]ii fiind, orizontala, suprafa]a este [i
locul unei oricând posibile disip\ri, dup\ cum verticala,
raza nondimensional\ e locul privilegial al initimit\]ii
[i al „continuei disponibilit\]i de a prelua din plin
impulsul de a fi plenar“. În viziunea lui Mihai {ora,
logica orizontalei este o logic\ a disjunc]iei [i a excluderii
ter]ului, în vreme ce logica verticalei este una a integr\rii
[i a includerii ter]ului. {i, mai sus]ine filosoful, obiectivul
fiec\rui om se plaseaz\ pe orizontal\ în vreme ce
calea de urmat este pe vertical\. În vreme ce filosofia
lui Mihai {ora („a bucuriei [i a speran]ei“, cum bine
precizeaz\ Leonid Dragomir) privilegiaz\ verticala,
bucuria de a admira, sentimentele, for]a de zâmbi chiar
[i necunoscu]ilor, frumuse]ea drumului, înainte de
atingerea scopului), viziunea lui Constantin Ab\lu]\
pare cantonat\ în planul orizontal. Sufletul s\u se
afl\ în permanen]\ sub asediul lucrurilor [i oamenilor
care îl înconjoar\ [i care poart\ propria lor angoas\. De
aici sentimentul de însingurare, nefericirea poetului,
zgura cotidian\ din suflet.
Viziunea poetic\ nu are, fire[te, leg\tur\ cu valoarea
literar\. Mul]i dintre marii poe]i au fost elegiaci incurabili
sau bântui]i de cele mai sumbre viziuni. Constantin
Ab\lu]\ nu face excep]ie. Specificitatea poeziei sale
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lefuitor de cuvinte, Constantin Ab\lu]\ [tie,
precum marii pictori, s\ expun\ cele mai
sumbre viziuni într-o perfect\ armonie
estetic\“.

Triste]ea
orfevrului

Constantin Ab\lu]\, iov în ascensor/iov în
funiculaar , cu comentarii critice de Vasile Baghiu,
Nina Cassian, Barbu Cioculescu, Gheorghe
Grigurcu, Ion Pop, Andrei Zanca [i cu o Postfa]\
a autorului, Editura Limes, Cluj-N
Napoca, 2009,
64 pag. + 80 pag.
este admirabil subliniat\ de Gheorghe Grigurcu: „Nimic
[ocant, nimic teatral în poezia lui Constantin Ab\lu]\.
Poetul mizeaz\ pe normalitatea banalului, a cotidianului
repetitiv , for]ându-l îns\ a-[i dezv\lui resursele disimulate,
misterul irezolvabil. Precum în pictura metafizic\ a
lui Chirico, imaginea nud\ transmite o adâncime abscons\,
formele clare se arat\ a fi depozitarele unei vie]i secrete.
Cu cât claritatea formal\ e mai articulat\, cu atât umbra
sa e mai tulbur\toare. Ab\lu]\ surprinde angoasa lucrurilor

înse[i. În loc de a-[i proiecta angoasa pe cele din jur,
se las\ invadat de umoarea difuz\ a acestora“.
Exist\ comentatori care v\d în Constantin Ab\lu]\
un poet de factur\ suprarealist\. La originea acestei
interpret\ri st\ adâncimea „abscons\“ din spatele
imaginilor nude, despre care vorbea Gheorghe Grigurcu.
Mult mai evident\ este îns\ dimensiunea existen]ial\
a versurilor sale. Constantin Ab\lu]\ este un poet al
singur\t\]ii înr-un univers care risc\ s\ îl striveasc\ sub
greutatea propriei sale banalit\]i cotidiene. Nimic nu
îl înfioar\, cenu[iul este culoarea care îmbrac\ golul
existen]ial, zilele curg într-o nesfâr[it\ trans\. Universul
s\u este unul minor, al faptelor cotidiene, lipsite de
relief, ca la Mircea Iv\nescu. Via]a în acest univers
mereu egal cu sine îi produce o stare de spirit bacovian\.
Cu alte mijloace poetice decât predecesorul s\u, Constantin
Ab\lu]\ se arat\ a fi un important poet al singur\t\]ii:
„Aprind lumina în od\i/ ca s\ nu fiu singur/ dau tabloul
la o parte/ ca s\ v\d întreg peretele/ prietenii nu-mi mai
dau telefon/ cuvintele îmi mor încet în piept// Doamne,
înghit iute un bob de piper/ [i-]i mul]umesc c\ exist/ eu
[i bobul de piper“ (Iov în ascensor, p. 36).
Chiar mai dramatice din punct de vedere existen]ial
sunt poemele în proz\ care deschid ciclul Iov în funicular.
Respira]ia este mai ampl\, medita]ia mai profund\,
angoasei de zi cu zi i se adaug\ sentimentul pierderii
definitive a momentelor solare din copil\rie. Lumina
zilelor din copil\rie lic\re[te tot mai slab în amintire,
în vreme ce în fa]\ se ive[te tot mai clar perspectiva
mormântului, a gropii cu [obolani. Nimic nu este îns\
resping\tor în acest tablou sumbru. {lefuitor de cuvinte,
Constantin Ab\lu]\ [tie, precum marii pictori, s\ expun\
cele mai sumbre viziuni într-o perfect\ armonie estetic\.
Fiecare cuvânt are rostul s\u, atmosfera este de melancolie
resemnat\, niciun strop de patetism nu tulbur\ ansamblul:
„Când nu mai am nimic de spus r\sare soarele. Trec
zile întregi [i trotuarele nu catadicsesc s\-mi primeasc\
pa[ii./ Sunt un om printre atâ]ia al]ii, tai pâinea ori
deschid o carte [i voi fi depus cândva într-o groap\ cu
[obolani. (...)/ Unde s-au dus toate cele tr\ite, unde e
linia tras\ pe caiet cu primul meu echer, unde e piatra
scobit\ care-n ziua cutremurului m-a privit o or\-ntreag\?/
Nimic nu r\mâne pe creier, glum\ a zidurilor d\râmate,
a c\r\mizilor zvârlite afar\ din cas\ pe ferestre [i u[i./
U[i [i ferestre r\mase în picioare pe-un câmp./ M\ strecor
prin aceste ferestre [i u[i, în bra]e cu o c\r\mid\, ultimul
meu rest de omenie. M\ îndrept lini[tit c\tre groapa
cu [obolani.“ (iov în funicular, p. 28)
Chiar dac\ cei mai importan]i critici de poezie au
scris elogios despre volumele sale, Constantin Ab\lu]\
nu ocup\ înc\ locul pe care îl merit\ în poezia româneasc\
de azi. Viitoarele revizuiri nu ar trebui s\ îi ocoleasc\
opera. 
Publicitate

g l o s e

Maria-Antoaneta sau
indulgen]a istoriei

D

-A STINS DIN via]\, pe
nea[teptate, Theodor Hristea,
unul dintre cei mai renumi]i
profesori al Facult\]ii de Litere
din Bucure[ti, reprezentant
de seam\ al lingvisticii române[ti
din ultima jum\tate de secol.
De-abia apucase s\ trimit\
corecturile la unul dintre
ultimele sale articole, „Etimologia [i
importan]a ei pentru [tiin]a limbii“ [i î[i
preg\tea o nou\ conferin]\ pentru colocviul
anual al Catedrei de limba român\. Era,
ca întotdeauna, extrem de activ; fo[tii
s\i studen]i [i colegi nu încetau s\ se mire
cum de r\m\sese, în ultimele dou\ decenii,
neschimbat, aparent neatins de trecerea
timpului. Colabora la emisiuni de radio [i
televiziune, participa la colocvii [i conferin]e;
ca profesor consultant, conducea cu rigoare
[i minu]ie filologic\ mai multe lucr\ri
de doctorat. Dispari]ia sa a provocat o
consternat\ îndurerare: eram cu to]ii obi[nui]i
s\ [tim c\ exist\, ca un reper stabil, c\ e
gata s\-[i apere mai departe ideile, s\-[i
expun\ principiile [i s\-[i împ\rt\[easc\
o cunoa[tere profund\ [i nuan]at\ a limbii
române, acumulat\ într-o via]\ consacrat\
cercet\rii [i înv\]\mântului.
Profesorul Theodor Hristea a publicat
lucr\ri fundamentale în domeniul lexicologiei
[i al etimologiei; chiar din prima sa
carte, Probleme de etimologie (1968), a
trasat mai multe direc]ii de investiga]ie,
descriind [i clasificând în detaliu calcul
lingvistic (calcul semantic, de structur\,
gramatical, frazeologic, lexico-frazeologic),
variantele de realizare a etimologiei populare
[i a hipercorectitudinii. A semnalat pentru
prima oar\ o serie de calcuri din rus\ sau
din francez\, a atras aten]ia asupra unor
pleonasme împrumutate, a explicat procese
complexe de formare a cuvintelor (prin
derivare frazeologic\, derivare postsintagmatic\
etc.). Theodor Hristea [i-a impus viziunea
proprie asupra definirii [i delimit\rii
conceptului de neologism sau a celui de
confuzie paronimic\; nicio discu]ie viitoare
asupra acestor teme nu-i va putea ignora
contribu]iile. Theodor Hristea a scris sute
de articole, dintre care, din p\cate, multe
nu au fost înc\ strânse în volume. Scrisul
s\u elegant se caracterizeaz\ prin claritate
[i rigoare, caracter sistematic [i spirit de
sintez\. Exigent cu sine [i cu ceilal]i, a
vrut s\ apar\ întotdeauna în public într-o
ipostaz\ impecabil\. Specialist în împrumuturile
[i calcurile din francez\, a participat dea lungul timpului, la Institutul de Lingvistic\
din Bucure[ti, la stabilirea [i verificarea
etimologiilor pentru marile dic]ionare
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patronate de Academia Român\: Dic]ionarul
explicativ al limbii române (DEX) [i
mai ales Dic]ionarul limbii române (DLR).
Ca profesor – sever, dar foarte corect
– era iubit de studen]i [i reu[ea s\-i atrag\
nu numai pe cei interesa]i de lingvistic\,
ci [i pe viitorii litera]i, prin stilul s\u limpede,
alert, pres\rat cu exemple pitore[ti, explicate
cu umor [i energie mereu reînnoit\. Profesorul
Hristea este [i autorul unor sinteze [i
materiale didactice exemplare consacrate
structurii [i norm\rii limbii române. Genera]ii
de elevi [i studen]i au folosit excelentul
volum Sinteze de limba român\ (1972, cu
edi]ia a II-a, 1981 [i edi]ia a III-a, 1984,
rev\zute [i îmbog\]ite), lucrare pe care a
coordonat-o [i la care a avut o contribu]ie
esen]ial\. Cu acela[i scop didactic a publicat
Probleme de cultivare [i de studiere a limbii
române contemporane (1994) [i Limba
român\: teste rezolvate, texte de analizat
[i un glosar de neologisme (1998).
Theodor Hristea a fost [i o autoritate
incontestabil\ în domeniul cultiv\rii limbii
(a colaborat cu multe articole la România
literar\; în ultima vreme avea o rubric\
special\ la TV Cultural); recomand\rile
sale dovedeau întotdeauna modera]ie,
echilibru, inerente unui specialist care
cunoa[te din interior dinamica limbii. Nu
era îns\ tolerant cu semidoctismul [i
impostura, cu lipsa de logic\ [i impropriet\]ile
semantice. Colegii îi evoc\ seriozitatea [i
con[tiinciozitatea, verificate în multe situa]ii,
printre care [i în ipostaza de membru în
Comitetul de redac]ie al revistei Limba
român\.
Profesorul avea convingeri ferme [i
un spirit prin excelen]\ polemic. A sus]inut
cu t\rie importan]a domeniilor c\rora li
s-a consacrat, luptându-se [i punându-[i
în joc tot prestigiul pentru impunerea
lexicologiei în programa [colar\. A subliniat
întotdeauna rolul forma]iei larg culturale
în cultivarea limbii. Devotat meseriei sale,
s-a situat cu hot\râre de partea tradi]iei
lingvistice, pe care a continuat-o cu energie
[i str\lucire, devenind un model pentru
genera]ii de profesori [i cercet\tori.

România literar\

OU| POPOARE. Dou\ destine. O paradoxal\ al\turare, f\când din
Rusia tiranic\, dar plin\ de for]\ locul de afirmare fantastic\ a
unei `mp\r\tese nu mai pu]in fantastice, care a fost Ecaterina a doua.
Autocrata f\r\ de mil\ fa]\ de poporul ei, condamnat la nonlibertate, – cu `n]elegerea [i prietenia istoric\ ar\tat\ ilumini[tilor,
gânditorilor Fran]ei, care au preg\tit republica [i drepturile moderne
ale unui popor f\când din libertate ]elul suprem al existen]ei.
Ecaterina, patroana luminat\ a acestei gândiri, o `mp\r\teas\
criminal\, triumf\toare, conducând imperiul rus prin `ndr\zneal\, [iretenie [i
cruzime, cu rezultatele magnifice ale politicei, având `n vedere interesele Rusiei,
ca na]iune, nu [i ale poporului rus, condus cu mijloace ne-democratice, totu[i
admirate de acest popor rus, c\ruia totdeauna, `n decursul istoriei sale, i-a pl\cut
s\ fie supus `n acest mod, [i care, `n Fran]a, ar fi prilejuit de mult revolu]ii de
genul celei de la 1789...
~n schimb, armele nefericitei regine ce a guvernat patria tuturor ilumini[tilor,
– invita]i cu m\re]ie `n acea tiranic\, de nemi[cat, Rusie, au fost – armele MarieiAntoaneta – gra]ia, farmecul, bun\tatea, feble]ea, frivolitatea, sufletul austriac
al Vienei Mariei-Tereza, mama Antoanetei, u[uratica...
Ea venind `n Fran]a, tot la cincisprezece ani, cu un destin de martir\... {i una
[i cealalt\ chemate pentru o c\s\torie diplomatic\, fiecare cu un principe
necunoscut, exilându-se, copile fiind, din ]ara natal\, ca s\ domneasc\ `ntr-o
]ar\ str\in\, ale c\rei obiceiuri nu le cunoscuser\ `nc\.
Diferen]a, una c\l\torind din Germania spre Rusia incognito, din motive
de securitate.
Cealalt\, sosind `n calea[c\ la 7 mai pe malul Rinului, frontiera natural\ ce
desp\r]ea cele dou\ ]\ri [i primit\ imediat cu mult fast... Maria Antoaneta, potrivit
tradi]iei franceze, `[i desbr\case `nv\]\mintele, lep\dându-se de tot ce mai putea
s\ o ata[eze de vechea ei patrie.
Ceremonial simbolic ce trebuia s\ `nsemneze schimbarea na]ionalit\]ii
viitoarei suverane.
Spiritul s\u se potrivi atât de bine noului ei rol `ncât ajungând la
Strasbourg primarul `i adresase, `n limba german\, un compliment de bun sosit,
la care principesa exclamase primele sale cuvinte `n fran]uze[te, – cuvinte istorice:
„– Nu-mi vorbi]i `n german\, domnule; `ncepând cu aceast\ zi, nu mai `n]eleg
decât franceza!“
Vorbe care f\cuser\ o mare impresie asupra lumii franceze [i care fuseser\
`nceputul unei sincere iubiri fa]\ de viitoarea regin\ a lor.
A doua zi, la 8 mai, la catedrala din Strasbourg, muzica tun\toare a orgilor
se amestecase cu aclama]iile mul]imii, cu lumina altarelor, cu mirosul de t\mâie,
cu purpura [i splendoarea uniformelor.
Louis de Rohan, episcopul Strasbourgului, `n ve[tmântul s\u violet o
binecuvântase pe prin]esa care avea s\-i devin\ adversar `ntr-o afacere celebr\
a vremii...
La Compiègne, unde se afla curtea regal\, arhiducesa Antoaneta, se prezentase
`ngenunchind `naintea regelui Fran]ei, Ludovic al XV-lea, tat\l celui de al XVIlea [i care o luase `n regal\ lâng\ mo[tenitorul tronului [i contesa de Noailles.
De la Compiègne, se `ndreptaser\ spre Versailles, unde la 16 mai se
celebr\ c\s\toria `ntre mo[tenitor [i Maria-Antoaneta.
Stângaci, `n straiele de ceremonie, mirele ilustru o condusese la altar `n
murmurele de admira]ie ale cur]ii, v\zând frumuse]ea r\pitoare a viitoarei regine
care `i cucerise pe to]i.
S\rb\torirea se deschisese, potrivit vechii tradi]ii, cu un menuet.
Armonia mi[c\rilor, u[urin]a lor, gra]ia Mariei-Antoaneta `ncântase
lumea.
Tactul menuetului avu ceva de suferit, se pare, nefiind prea respectat.
Dar, cum avea s\ remarce galant un curtezan:
– Muzica e de vin\,... a gre[it m\sura!...
Viitoarea regin\... era ca o roz\ `n mijlocul unei paji[ti...
(Din Marile procese ale istoriei, de Henri-Robert de la Academia
Francez\, Editura Payot, 1929) 

In memoriam.
Theodor Hristea
(1930-2009)
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Scriitorul [i publicistul Alexandru Talex nu a dat
multe interviuri în timpul vie]ii. Nici nu a crezut necesar
s\-[[i scrie memoriile. A considerat mult mai important
s\ reintegreze literaturii române opera celui ce i-aa marcat
definitiv existen]a, în pu]inele luni în care l-aa cunoscut:
Panait Istrati. O munc\ tenace de peste cinci decenii,
discret\ [i modest\, nu lipsit\ de momente dificile.
Autor al primei încerc\ri monografice ap\rut\ în
1943, a îngrijit în România numeroase edi]ii din opera
marelui s\u prieten, a editat coresponden]a acestuia
cu scriitori str\ini, a realizat reconstituirea pe baz\
de texte autobiografice Panait Istrati - Cum am devenit
même“.
scriitor, dup\ modelul colec]iei franceze ,,par lui-m
În Fran]a, a contribuit, printre altele, la realizarea
mai multor numere Cahiers Panaït Istrati, dintre care
trebuie amintit\ publicarea coresponden]ei IstratiRolland (extraordinar document, a c\rui traducere,
realizat\ de acela[i Alexandru Talex, î[i a[teapt\ de
mul]i ani editorul), a volumului Le pèlerin du coeur,
ap\rut la Gallimard, în 1984.
Pe A lexandru T alex l -aa m c unoscut î n a nii 7 0,
când lucra în calitate de secretar general de redac]ie
la revista Via]a Economic\. Devorasem pu]inele c\r]i
retip\rite din opera scriitorului br\ilean, dar intuiam c\
mai trebuie s\ existe înc\ multe surse necunoscute
mie. C ineva m i-aa p omenit n umele s \u. D up\ o
prim\ convorbire telefonic\, Alexandru Talex mi-aa
deschis cu generozitate por]ile locuin]ei sale [i astfel
am intrat într-o
o seduc\toare lume de documente,
scrisori, c\r]i, publica]ii - o arhiv\ impresionant\ - toate
o înc\pere strâmt\,
adunate cu migal\ [i respect. Într-o
tezaurul unei vie]i. Pe masa îngust\ se odihneau pagini
mi devin\ atât de familiar\,
cu o caligrafie care avea s\-m
de-aa lungul anilor, [i pe care aveam s-o
o reg\sesc în
o pe Margareta
sensibilele-ii scrisori. Atunci am cunoscut-o
Istrati, v \duva s criitorului, o f iin]\ c u u n f armec
aparte. În casa lor, în care spiritul lui Istrati era atât de
prezent, am petrecut multe clipe de neuitat, transformate
într-o
o p rietenie d e p este t rei d ecenii; e voc\ri,
amintiri, secven]e din trecut intrau în prezentul meu.
Cum a[ putea uita întâlnirile noastre de suflet, în acel
Bucure[ti tot mai cenu[iu, mai lipsit de alimente, de
c\ldur\, de c\r]i? Datorit\ lor am putut citi c\r]i semnate
de Nadejda Mandel[tam, Arthur London, Jean Francois
Revel, Eugène Ionesco... A[a cum nu a[ putea uita seara
când l-aam înso]it la ei, în 1993, pe Coen Storck, Ambasadorul
Olandei la Bucure[ti, doritor s\ îl cunoasc\ pe cel ce
readusese în actualitate pasionanta coresponden]\
dintre scriitorul olandez A.M. De Jong [i br\ileanul
nostru. Erau zilele mele de s\rb\toare.
De-aabia în martie 1990, am reu[it s\ înregistrez o
convorbire cu Alexandru Talex. Regret c\ nu l-aam ,,provocat“,
atunci s\–mi dest\inuie mai multe din propria-ii existen]\.
Speram s\ o fac cu alt\ ocazie. Nu am mai apucat. Fiindc\
pe 7 decembrie se împline[te un veac de la na[terea
sa, î ncredin]ez t iparului d ialogul n ostru, d rept
un lung
omagiu adus celui ce avea s\ trezeasc\ dintr-u
somn atâtea [i atâtea pagini din opera unuia din marile
con[tiin]e artistice si morale ale secolului trecut. Alexandru
Talex s -aa s tins d in v ia]\ î n 1 997, c u m ul]umirea
datoriei împlinite. (M. P.)
- Domnule Alexandru Talex, a[ vrea, pentru început,
s\-mi evoca]i anii tinere]ii dumneavoastr\.
- Am urmat Facultatea de Litere [i Filozofie din
Bucure[ti, unde l-am cunoscut pe Mihai Stelescu. Eram
coleg înc\ de pe b\ncile liceului cu un alt prieten, Doru
Belimace, care aderase la Garda de Fier [i a f\cut
parte din echipa celor ce l-au asasinat pe I.G.Duca.
De aceea rela]iile dintre noi s-au rupt. Stelescu f\cea
[i el parte din Garda de Fier [i leg\turile dintre noi nu
s-au putut dezvolta ca între ni[te tineri care se confrunt\
[i se înfrunt\ [i eu m-am separat de ei. Aveam vagi
no]iuni despre democra]ie, limitând-o numai la libertate
[i dreptate social\, m\ dezgusta circul politic din epoc\.
Mi-am continuat propriul drum, neavând nici o atrac]ie
pentru politic\, citisem romanul ~n preajma revolu]iei
al lui C.Stere, unde este evocat un personaj care prin
absen]a lui la cotidian era denumit ,,Omicron în limba
slav\“. ~n acea epoc\, o epoc\ greu de a fi comparat\,
noi studen]ii scoteam reviste din economii [i mici
medita]ii [i ne comb\team reciproc. ~mi amintesc c\ era
o libr\rie, Hasefer, unde se g\sea presa str\in\: seara
soseau ziarele care ap\reau diminea]a la Paris. Acolo
am luat cuno[tin]\ de faimosul pamflet La trahison
des clercs. Am scos imediat o revist\ în care ne-am

,,Panait Istrati m-a
ajutat s\ r\mân om
într-o lume de lupi“
O convorbire inedit\ cu
Alexandru Talex
comb\tut. Încetul cu încetul, s-a cuib\rit în mine pasiunea
pentru gazet\rie.
- Ce a reprezentat în epoc\ Tr\darea intelectualilor?
- În acest pamflet, Julien Benda s-a ridicat împotriva
acelor scriitori care, ca [i azi, sulemenesc arta pentru
beneficii materiale [i onoruri din partea celor ce reprezint\
puterea. Au tr\dat menirea artei care trebuie s\ fie
ap\r\toarea drept\]ii [i, în acela[i timp, n-au f\cut decât
s\-[i slujeasc\ propriul egoism. Chiar recent, într-o
revist\ din Fran]a, reluându-se pamfletul lui Benda, se
vorbea despre Panait Istrati c\ a fost un scriitor care
n-a tr\dat [i a slujit arta cu sacrificiul de sine. În anii
studen]iei am colaborat la diverse reviste studen]e[ti din
epoc\, înregistrate recent într-o bibliografie a presei. În
aceast\ antologie se reproduce chiar dintr-un articol
de-al meu : ,,Suntem ni[te tineri contestatari care
respingem orice târguial\ cu regimul“. Citez aproximativ
din memorie. Pentru teza de licen]\ îmi alesesem pe
Vasile Pârvan. Am citit multe din articolele sale, printre
care ,,Ru[ii noi, ru[ii vechi, tot un drac“, [i care au atras
o bun\ perioad\ punerea la popreal\ a lui Pârvan.
Apoi pozi]ia pe care el a avut-o în timpul primului r\zboi
mondial, când a ]inut o conferin]\ la Ateneu, în care
sus]inea c\ nu strada poate hot\rî intrarea sau neintrarea
României în r\zboi, ci factorii de r\spundere, altfel
risc\m un fiasco, ceea ce s-a [i întâmplat. La ie[irea
de la conferin]\ a fost p\lmuit de un agent politic.
- Când se întâmpla asta ?
- ~n 1914.
- Mai târziu, Pârvan a publicat conferin]a într-o
bro[ur\ cu titlul ,,P\rerile unui tr\d\tor de neam“. Ironic,
dar dureros, în acela[i timp. Am început s\ fiu pasionat
de personalitatea sa. Acest lucru a coincis cu faptul c\
printr-o întâmplare l-am cunoscut pe G.C\linescu. El
era directorul Jurnalului Literar [i mi-a propus s\ m\
duc la doamna Ap\teanu, sora lui Pârvan, s\-i solicit
materiale inedite. Dânsa a fost mi[cat\ de pasiunea mea
pentru fratele ei [i mi-a încredin]at, spre publicare,
scrisori primite din timpul studiilor la Jena [i Berlin.
Le-am încredin]at lui C\linescu pentru a fi citite, îns\
ulterior a publicat în Vremea un material în care afirma
c\ el le-ar fi descoperit.
- F\r\ s\ fac\ vreo referin]\ la dumneata.
- Eu am luat pozi]ie într-o revist\, nu de talia Adev\rului
literar [i artistic [i nici a Vremii , la care C\linescu
colabora. El a r\spuns cu un pamflet intitulat ,,Moravuri
literaro-gazet\re[ti“, unde prezenta faptul c\ un tân\r
a fost îndrumat de el s\-l studieze pe Vasile Pârvan,
afirmând pân\ la urm\ c\ nu este adev\rat c\ doamna
Ap\teanu mi-a dat scrisorile [i c\ de fapt i-au fost
încredin]ate lui.
- V-a]i dus desigur la doamna Ap\teanu.
- Da, care revoltat\ mi-a dat o scrisoare în care afirma
c\ acele documente mi le d\duse de fapt mie. În plus,
mi-a mai spus c\ G.C\linescu n-a avut fa]\ de fratele
ei o atitudine cuviincioas\.
- {i totu[i C\linescu v-a îndemnat s\ v\ apropia]i
de Pârvan.
- Pe mine m-a incitat via]a [i gândirea acestui om.
Petreceam toat\ ziua la Biblioteca Academiei c\utând
s\ m\ documentez, am f\cut o bibliografie de câteva
sute de referin]e, pe care le-am dat în ultima vreme
profesorului Alexandru Zub de la Ia[i, iar în acela[i timp
m-am împrietenit cu Alexandru Sahia, care era secretar
de redac]ie la Suplimentul literar al ziarului Vremea.

Acolo am publicat scrisorile lui Pârvan. ~ntr -o zi,
când ie[eam de la bibliotec\, l-am reîntâlnit pe Stelescu.
~ntâlnirea a fost foarte scurt\. M-a întrebat surprins:,,Cum,
dai mâna cu un tr\d\tor?“. F\cea aluzie c\ p\r\sise
Garda de Fier. I-am spus:,,De-abia acum ]i-ai rec\p\tat
calitatea de om“. Ulterior ne-am rev\zut [i el mi-a
spus:,,Tu e[ti un revoltat, e[ti împotriva circului politic
de afar\. Hai s\ facem o revist\“. Eu i-am vorbit de
Panait Istrati. Citisem Biroul de plasare, de care eram
entuziasmat.
- ~n ce perioad\ se întâmplau aceste lucruri ?
- ~n toamna lui 1934. La primul num\r al publica]iei,
care s-a numit Cruciada românismului, Stelescu mi-a
spus : ,,Tu s\ fii redactor [ef [i eu director“. El r\spundea
de partea politic\ [i trebuia s\ dema[te Garda de Fier
cu documente, eu m\ ocupam de activitatea spiritual\.
În loc de editorial, Stelescu avea o rubric\:,,Sfaturi
pentru tinerii care fac politic\“, în care începuse s\
dezv\luie o serie de aspecte privind acea organiza]ie.
Panait Istrati a citit revista, adus\ de Petre Bellu, [i
într-o zi când am venit acas\ am g\sit Mediterranée.
Lever du soleil, cu o dedica]ie din partea sa. Eu nu
i-am dat nici un semn de via]\, poate [i din cauza acestei
timidit\]i care nu m-a p\r\sit nici azi. Panait mi-a telefonat
la tipografia unde lucram [i m-a întrebat: ,,Hai m\i,
nu vrei s\ m\ cuno[ti ?“ ,,Ba da“. ,,Atunci vino joi“.
{i m-am dus cu num\rul doi al revistei.
- Ce fel de om era Stelescu ?
- Era un om cazon, cum ar spune francezii. Pe
linia sa politic\ vroia s\ racoleze pe to]i cei care se
desolidarizaser\ de Garda de Fier. Vroia probabil s\ fac\
un grup politic. Avea anumite veleit\]i. I]i m\rturisesc
c\ îi priveam cu dispre]. Au fost mul]i cei care au
venit atunci al\turi de el, fo[ti membri ai organiza]iei.
L-am întrebat pe Panait: ,,Pot s\-l aduc [i pe Stelescu?“.
{i el a spus:,,Da“. În timpul discu]iei noastre s-au abordat
tot felul de probleme politice. Eu în astfel de chestii sunt
chinez. {i la un moment dat i-am spus lui Panait:,,Am
vrea s\ ne da]i un articol pentru revist\“.,,De ce s\ v\
dau numai un articol ?“ a spus el.,,S\ fac o colaborare
la voi în condi]ii de deplin\ libertate de exprimare“.,,De
acord“. A[a mi-a dat primul articol. Am continuat,
din acea sear\, s\ merg la el în fiecare zi dup\ ce terminam
lucrul. Tipografia era pe strada Câmpineanu la nr. 40,
la parter, iar la etaj locuia E.Lovinescu. Am frecventat
Cenaclul Sbur\torul. Pe Lovinescu l-am avut profesor
de latin\ la Liceul Mihai Viteazul. Panait Istrati a avut
o libertate deplin\ în ceea ce a publicat în Cruciada.
La un moment dat, când Stelescu a f\cut într-un
articol apologia lui Mussolini, a amenin]at c\ se retrage.
- De ce crede]i c\ a fost atât de contestat\ publica]ia
în epoc\ ?
- Când Panait s-a înapoiat din Rusia, s-a format acel
complot al t\cerii împotriva sa. Tot ceea ce Barbusse
afirmase, presa din România [i-a însu[it. A contat [i
faptul c\ am publicat aici scrisorile lui c\tre Gherson,
secretarul GPU, urma[a CEKA, l-am atacat apoi pe
Sahia. El scrisese o carte URSS azi, care bineîn]eles
fusese pl\tit\ de Ambasada sovietic\, unde f\cea ni[te
afirma]ii odioase privindu-l pe Panait. Am publicat, tot
aici, o serie de articole de pres\ ale sale, necunoscute
la noi. Am strâns apoi într-un volum toate articolele sale
din Cruciada. La un moment dat, Istrati mi-a propus s\
m\ ocup de arhiva sa, s\ m\ mut chiar la el, avea o
camer\ goal\, îns\ am tot ezitat, am amânat hot\rârea
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Heures perdues, un prieten de-al s\u. ~n scrisoare spunea
c\ editorul s\u Rieder, fiind în pragul falimentului, nu
mai putea s\ pl\teasc\ drepturile de autor. ,,Am s\-mi
vând sufletul potentatului. {i el n-o s\-mi cear\ s\-l s\rut
într-un loc“. Era vorba de cedarea drepturilor operei sale
Funda]iei Regale pentru Art\ [i Literatur\, unde scriitori
a[azis democra]i [i comuni[ti au fost [i ei tip\ri]i. Faptul
c\ Istrati a îndr\znit s\ propun\ a[a ceva – [i Regele a
fost de acord – a stârnit un val de def\im\ri în presa
româneasc\. ~n articolul s\u, Gheorghe Dinu a tradus:
,,Am s\-mi vând sufletul potenta]ilor“ [i nu ,,potentatului“,
cum scrisese Panait. Am f\cut în Cruciada o scrisoare
deschis\ adresat\ lui Demostene Botez, care a r\spuns
în Cuvântul. Spunea acolo c\ a verificat textul în francez\,
unde era conform: ,,Am s\-mi vând sufletul potentatului“,
adic\ Regelui. Nu vreau s\ mai spun c\ în momentul
mor]ii sale familia n-a avut posibilit\]i financiare s\-l
îngroape, iar Regele [i Regina au oferit 40.000 de lei,
gra]ie c\rora acest om a putut s\ aib\ un loc de veci.
De[i prietenul s\u, Demostene Botez, a dorit ca trupul
s\-i fie expus într-un loc public pentru ca cititorii s\-i
poat\ aduce un ultim omagiu, nici la Ateneu, unde s-au
invocat motive de ordin politic, nici la Societatea Scriitorilor
Români, care s-a dezis de el, nici la Universul, unde
exista sala de expozi]ii, n-a fost posibil. {i totu[i, s-a
reu[it ca la Cimitirul Bellu s\ fie expus în capel\ cu o
zi înaintea înmormânt\rii. Potrivit dorin]ei sale, a fost
îngropat cu un car cu boi, cu scoar]e na]ionale, care a
parcurs Bucure[tiul de pe strada Paleologu, unde a locuit
în ultimii ani ai vie]ii, pân\ la cimitir. Pân\ [i copacii din
jurul aleii de la Bellu au fost, în acea zi, plini cu oameni.
-Vorbi]i-ne, v\ rog, despre posteritatea operei istratiene
dup\ al doilea r\zboi mondial.
- România a fost prima ]ar\ care l-a readus în actualitate,
prin retip\rirea Ciulinilor Bar\ganilor [i Chirei Chiralina,
în 1957. Imediat apoi, Alexandru Oprea a lansat faimoasa
sa serie de ,,Opere complete“, în traducerea lui Eugen
Barbu. Alc\tuitorii edi]iei au afirmat c\ literar Istrati
nu [tia s\ se traduc\ în român\, de aceea au procedat a[a.
În plus au afirmat c\ în scrierile sale, citite în manuscris
de scriitori francezi, modific\rile aduse de ace[tia au
mers pân\ la rescrierea lor. La aceast\ încriminare, eu
am publicat scrisoarea lui Jean Richard Bloch în care
spune, printre altele:,,Sunt atât de fascinat de progresele
acestui scriitor în mânuirea limbii franceze, încât la
ultimele manuscrise aproape c\ n-am mai f\cut vreo
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pân\ dup\ Anul nou al lui 1935 când, din nefericire, sa îmboln\vit [i a murit la pu]in timp dup\ aceea. ~ntr-o
zi mi-a spus: ,,Talex, ce-ar fi s\ fugim în p\dure ?“
- Era în el dorul nestins de evadare.
- ,,{i acolo s\ ]inem un jurnal zilnic în care s\ scriem
fiecare. Toat\ presa o s\ zic\: ,,Pu[lamaua asta de Panait
a fugit cu un tân\r.“ F\cea aluzie la acuza]ia c\ ar fi
homosexual [i se pr\p\dea de râs.
- Ce v-a spus Panait Istrati despre momentul încerc\rii
de a se sinucide la Nisa ?
- Când [i-a t\iat beregata, a c\zut la picioarele
monumentului Centenarului. Când a venit Salvarea
s\-l duc\ la Spitalul Saint Roch, l-au luat [i atunci capul
i s-a dat pe spate [i el [i-a revenit în sim]iri. Cei de la
Salvare au spus: ,,E mort“. Mi-a povestit eforturile pe
care le-a f\cut, în ma[ina pe drumul c\tre spital, ca s\
nu-l declare mort [i s\ nu-l îngroape de viu. De aici se
trage ceea ce a scris în testament: ,,Rog medicii s\ se
conving\ de moartea mea“. Avea aceast\ obsesie.
- Ce ne pute]i spune despre proverbiala sa generozitate?
- ,,M\i Talex, mi-a spus într-o zi, mi s-a întâmplat
ast\zi ceva extraordinar. Ce crezi, zice el, f\când o
inspec]ie în buzunare, am g\sit 200 de lei. Pentru c\-i
vorba de ni[te bani g\si]i, vreau s\ ]i-i dau ]ie, ca s\ nu
mai ba]i atât drum pe jos prin Bucure[ti [i s\-]i iei un
abonament de tramvai“. S-a luptat cu mine pân\ la dou\
noaptea s\-i primesc, fiindc\ [tiam c\ avea mari dificult\]i
materiale. Pot s\ v\ dau alte numeroase exemple. M\
opresc numai la unul: la Br\ila s-a împrumutat la
b\nci, pl\tind dobânzi între 20-30% pentru a-i împ\r]i
neferici]ilor de la periferia ora[ului, care se luptau cu
greut\]ile în acea dificil\ iarn\ a lui 1931.
- Cu Malaxa, cum s-a întâmplat ?
- Problema este simpl\. În 1931, când a vrut s\ plece
în Occident, nu avea bani. El era bun prieten cu Corneliu
Moldoveanu, pre[edintele Societ\]ii Scriitorilor Români.
Malaxa avea o deosebit\ stim\ pentru Panait [i înainte
de a primi ace[ti bani, el i-a spus: ,,Primesc cu o condi]ie:
dac\ îmi ve]i c\dea sub condei nu v\ iert“. N-a fost îns\
cazul.
-Dar demersul pentru cedarea drepturilor Funda]iilor
Regale, de care s-a f\cut atâta caz în epoc\ ?
- A fost o cabal\ lansat\ de Cuvântul liber, în 1936.
Autorul articolului ,,Panait Istrati a tr\dat“ este Gheorghe
Dinu, [i f\cea referire la o scrisoare adresat\ de Istrati
scriitorului francez Jean Desthieux, directorul revistei

corectur\“. Fiindc\ în 1981, când a ap\rut primul volum
din Cum am devenit scriitor, am criticat acolo edi]ia
Oprea-Barbu, redactorul [ef al editurii Minerva, unde
ea se tip\rea, mi-a spus: ,,Ce ai dumneata cu noi de ne
critici edi]ia ?“. {i atunci am explicat c\ în timp ce opera
sa, tradus\ de el însu[i în tiparele limbii române, este
aruncat\ la co[, se public\ ni[te versiuni care o trunchiaz\.
La care redactorul-[ef mi-a replicat: ,, Domnule Talex,
dar noi am publicat în colec]ia Patrimoniu Chira Chiralina
tradus\ de autorul ei“. A sunat [i i s-a adus exemplarul.
Era edi]ia Barbu. Atunci, directorul editurii mi-a spus:
,,Domnule Talex, a[terne-ne pe hârtie tot ce Panait Istrati
a tradus din propria-i oper\ [i depune-o aici“. {i asta a
fost începutul restituirii operei sale, tradus\ de el însu[i,
patrimoniului literaturii române.
- A]i predat recent volumul II din Cum am devenit
scriitor – care acoper\ perioada 1927-1935 [i care n-ar
fi putut s\ apar\ în anii comunismului.
- În aceast\ perioad\ Panait Istrati atinge culmea
m\iestriei artistice. Volumul reface periplul s\u sovietic,
întrerupt de cel în Grecia, publicarea Confesiunii pentru
învin[i, cu toate implica]iile în epoc\, p\r\sirea Occidentului,
întoarcerea la Br\ila, colaborarea la Cruciada Românismului,
falimentul prieteniei cu Romain Rolland. Din URSS,
Istrati îi scrie la un moment dat: ,,Am plecat în Uniune
f\r\ s\ [tiu ceva concret, numai din auzite, c\ ar fi un rai
p\mântesc“. Iar Rolland îi r\spunde: ,,S\ nu-mi vorbe[ti
mie despre revolu]ie“. ~n timpul celei franceze, în
departamentul de unde era originar, a fost adus\ la e[afod
o familie de burghezi: b\rbat, nevast\ [i un copil de [ase
ani. Au fost mai întâi decapita]i tat\l [i mama, pe urm\
s-a citit actul de acuzare al copilului, condamnat la moarte
fiindc\ supsese din laptele reac]iunii. Când s-a
apropiat c\l\ul, copilul i-a spus: ,,Domnule, v\ rog s\
nu-mi face]i vreun r\u“. C\l\ul a luat copilul de p\r [i
i-a t\iat capul. ,,Aceast\ imagine, i-a spus Rolland, m-a
separat pentru totdeauna de orice revolu]ie“. Ca pân\
la urm\ s\ fie omul care a abdicat.
- Cred c\ ar fi bine s\ ne amintim de cele scrise de
Rolland lui Istrati când a citit scrisorile trimise de acesta
lui Gherson, la sfâr[itul periplului s\u sovietic, în care
propunea, sfânt\ naivitate, o reformare din interior a
sistemului.
- ,,Am citit cele dou\ scrisori surorii mele“, îi scrie
Rolland. ,,Suntem entuziasma]i. Aceste pagini trebuie
s\ r\mân\ în cartea de aur a revolu]iei ca s\ ajute genera]iile
viitoare s\ pun\ în mi[care locomotiva istoriei“.
- Dar, îl avertizeaz\, nu le publica]i.
- Da, nu le publica]i. Datorit\ c\s\toriei sale cu Maria
Kuda[eva, o agent\ KGB. Chiar ea mi-a spus c\ atunci
când s-a format Comitetul Fondului Romain Rolland,
unul din ei, Milovan Djilas, [i-a retras semn\tur\ fiindc\
nu dorea ca numele s\u s\ stea al\turi de o agent\ a KGB.
Sunt [i alte drame personale ale lui Istrati, ca de exemplu
ruperea prieteniei cu Mihail Sadoveanu, când îi scrie
doctorului Mironescu de la Ia[i: ,,L-am felicitat pe Mihail
Sadoveanu [i nu mi-a r\spuns. Poate s-a sim]it c\lcat pe
b\t\tur\ când l-am întrebat de ce scrie asemenea c\r]i,
când în strad\ sângele este pân\ la genunchi“. Plus de
faptul c\ atunci când Istrati a fost dat jos din tren, în
1931, la Postumia, [i el i-a trimis o telegram\, în calitate
de pre[edinte al Senatului, acela[i Sadoveanu nu i-a
r\spuns. Când a ajuns la Ia[i, l-a intrebat: ,,Bine,
B\die, se poate a[a ceva ?“. ,,Ce s\-]i fac, dac\ te-ai
înh\itat cu haidamacii“.
-,,Haidamacii“ erau comuni[tii.
- Pe care ulterior i-a slujit cu mult\ obedien]\. În ceea
ce prive[te prezen]a operei istratiene în posteritate, vreau
s\ subliniez activitatea lui Marcel Mermoz, care a fost
unul din pre[edintii ,,Asocia]iei Prietenii lui Panait Istrati“
din Fran]a. Acest autodidact a pus cap\t campaniei lui
Barbusse în ]ara de unde ea a pornit [i a contribuit la
retip\rirea Confession pour vaincus, trimi]ând-o apoi
mai multor publica]ii franceze, inclusiv la L’Humanité,
care scria, în 1935, c\ Panait Istrati a murit în pielea unui
fascist, dar care a recunoscut, dup\ mai bine de patru
decenii, c\ Istrati a avut ,,rolul glorios (dar ingrat), al
pionierului“
- Au trecut numai câteva luni de la evenimentele din
decembrie 1989 din ]ara noastr\. Care crede]i c\ ar fi
fost reac]ia lui Panait Istrati, dac\ ar fi tr\it ?
- Sunt convins c\ s-ar fi aflat al\turi de revolu]ionari.
Chiar el a spus-o: ,,Cred într-o revolu]ie f\cut\ sub semnul
copil\riei“. Dar nu ar fi intrat in politic\, fiindc\ în opinia
sa ea serve[te numai organizatorilor.
- Domnule Alexandru Talex, v\ mul]umesc pentru
deosebit de interesantele dumneavoastr\ confesiuni, care
nu [i-au pierdut interesul, poate nici actualitatea, dup\
atâ]ia ani.
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S\ vorbim pu]in despre chemare, greut\]i, efort,
d\ruire [i seriozitate. Voi da un singur exemplu, dar cât
de gr\itor! Tinerii litera]i gr\bi]i de acum, mai cu seam\
cei afla]i în preajma debutului în volum, se vor cruci
probabil [i vor scuipa în sân oripila]i, dar îi asigur c\
povestirea mea este real\, lucid\, obiectiv\. Cum ar\ta
un debut poetic în a doua jum\tate a anilor ’70?
S\ începem cu începutul: se debuta greu, chinuitor,
tem\tor, poticnit, dar mai ales z\bavnic. În toat\ ]ara
nu existau decât câteva edituri literare mai r\s\rite, a
c\ror cr\ias\ era neîndoielnic bucure[teana Carte
Româneasc\. Prestigiul acesteia era imens, dar dac\ nu
erai într-un fel sau altul omul regimului, dinaintea-]i se
a[terneau numai stavile [i opreli[ti, nici o vorb\
bun\, nici un ajutor. Practic, erai un aventurier
idealist care se lansa într-o expedi]ie Kon-Tiki pe oceane
de hârtie.
Primul meu op liric (Poezii, Cartea Româneasc\,
1977) era gata de tipar înc\ din 1975 [i cuprindea snopi
din recolta de versuri? mai mult sau mai pu]in
reu[ite? a ]arinilor mele, cu începere de prin 1970.
Înainte de volum, debutasem timid în presa literar\
central\ cu trei-patru poeme diluate [i tot atâtea articole
stângace, dar cu o not\ personal\ care nu a trecut
neobservat\. Degust\torii de art\ literar\ erau [i atunci
ca [i acum pu]ini, r\zle]i, dar foarte rafina]i (parantez\:
nu la inteligen]\ st\ prost românul, ci la gust [i mai ales
la caracter). Când mi s-a p\rut c\ încerc\rile mele lirice
pot compune un tom de sine st\t\tor [i destul de conving\tor, m-am rugat de o foarte feminin\ [i atr\g\toare
secretar\ de redac]ie de la UAP (Uniunea Arti[tilor
Plastici), unde lucram atunci s\ mi le bat\ la prima
ma[in\ de scris electric\ pe care am v\zut-o în via]a
mea; [i astfel, topul de hârtie cretat\ ce cuprindea poeziile
dactilografiate impecabil, strâns între elegante
coper]i negre cartonate pe care se l\f\ia titlul ini]ial,
P\mânt de flori, împrumutat de la un poem din interior,
era gata de predat editurii. De-abia acum începeau
fr\mânt\rile: cui s\ le dai?, c\rui redactor?, de la ce
editur\ din cele atât de pu]ine ? Cartea Româneasc\,
Eminescu, Albatros? Unde vei fi tratat (condescendent)
m\car cu un pospai de polite]e, de nu cu minim interes?
Din aceste întreb\ri încuietoare m-a scos ve[nic-itinerantul
poet Dinu Ab\lu]\, cu care pa[ii mi se încruci[au mai
des în perioada aceea. Verdictul lui: d\-i-le lui
Mircea Ciobanu de la CR. L-am ascultat, [i bine am
f\cut: cartea mea a înc\put pe mâna unui adev\rat editor
profesionist. Despre el va fi vorba [i mai încolo;
deocamdat\ s\ vedem care a fost soarta debutului [i a
debutantului.
Dup\ discu]ii miezoase [i la obiect întinse pe
toat\ durata anului 1976, dar [i dup\ tergivers\ri dictate
de împrejur\ri care au avut darul de a m\ scoate din
min]i, Ciobanu [i-a dat acordul cu privire la cuprinsul
c\r]ii [i a propus-o spre publicare pentru anul urm\tor.
Toate bune [i frumoase, numai c\ nici el nu avea [tire
c\ la nivelul Comitetului Central se dezb\tea o nou\
procedur\: în urma mai multor scandaluri legate de
bani da]i [i primi]i (nimic nou sub soare) pentru ceea
ce Lauren]iu Ulici numea inspirat prima verba, s-a decis
instituirea concursului obligatoriu la toate debuturile
editoriale. De la o zi la alta m\ vedeam aruncat de la
o certitudine rezonabil\ la cea mai neagr\ nesiguran]\
privind [ansele tip\ririi manuscrisului la care ]ineam
mai mult decât la un copil (de fapt, tot copilul meu
era [i el). S-a convenit a[a: editura va strânge pân\ la
sfâr[itul anului 1976 toate culegerile de versuri propuse
pentru debutul anului urm\tor, va opera o selec]ie „la
sânge“ în cadrul redac]iei [i va trimite primele zece
volume selectate unui cunoscut poet, colaborator extern,
pentru o a doua [i ultim\ selec]ie; primele trei c\r]i
câ[tig\toare vor fi publicate separat, iar urm\toarele
trei se vor tip\ri într-o singur\ edi]ie colectiv\. Directorul
editurii, Marin Preda, l-a desemnat pe colaboratorul
extern a c\rui opinie fi-va liter\ de lege, în persoana
poetului Ion Caraion (dup\ 1989 s-a dovedit c\ acesta
fusese, din p\cate, [i altfel de colaborator). Sitele
începuser\ deja s\ func]ioneze: din vreo 70 de manuscrise
depuse s-au separat prin cernere la moara editurii numai
zece, care i-au fost trimise prin curier poetului. Între
timp, eu st\team ca pe jar. La început de martie 1977,

egust\torii de art\ literar\ erau [i atunci ca
[i acum pu]ini, r\zle]i, dar foarte rafina]i
(parantez\: nu la inteligen]\ st\ prost
românul, ci la gust [i mai ales la caracter).

Mihai Cantuniari

Ave]i curaj s\ citi]i ce urmeaz\?
când l-am vizitat din nou la redac]ie pe Mircea Ciobanu,
am aflat marea veste: da, cartea mea, P\mânt de flori,
fusese miruit\ spre publicare! Mi-a dat întâlnire
seara, la el acas\, la o cafea, s\ discut\m ultimele
am\nunte. Bine spus: chiar c\ puteau fi ultimele...
{i m-am dus. Seara.
Era 4 martie.

5 iunie
Data fatidic\ [i minutele-i terifiante m-au surprins
în biblioteca ultraîn]esat\ de c\r]i ce st\teau s\ se
pr\bu[easc\ peste noi – de fapt, a fost cât pe ce – a
scriitorului Mircea Ciobanu, cu o cea[c\ de cafea fierbinte
în mân\: o cafea excelent\, tare, aromat\, cum numai
el [tia s\ fac\.
Deocamdat\ voi spune doar atât: c\ în urma sinistrului,
scriitorul dizident Paul Goma a reprimit – momentan,
circumstan]ial – drept de semn\tur\ [i a publicat imediat
un articol intitulat chiar P\mânt de flori (nici o leg\tur\
cu cartea mea) în România literar\, referindu-se
evident la soarta blocurilor n\ruite, devenite locuri
virane; c\ în condi]iile acelea teribile, titlul meu
suna, f\r\ voie, aproape cinic, plus c\, iat\, fusese deja
folosit; c\ Mircea Ciobanu m-a provocat, la pu]in timp
dup\ aceea: „Ai curaj s\-]i intitulezi cartea, simplu,
Poezii, ca Eminescu?“ Nici mai mult, nici mai pu]in!
Am avut acel curaj, într-o perioad\ când titlurile
erau cât mai sfor\itoare, dar la nimic nu mi-a folosit:
culegerea din 1977 a trecut aproape neobservat\. Undeva
gre[isem. Abia acum [tiu unde: formula aleas\ era
cea tradi]ional\, cu vers muzical, cu ritm [i rim\, pentru
c\ a[a gândeam, a[a sim]eam; îns\ era dep\[it\. Ca Pat
Boone, ba chiar ca Elvis, intonam un cântec armonios,
melodios, într-o epoc\ dominat\ de Beatles [i de Rolling
Stones. Nu mergea. N-a mers, de[i erau [i lucruri bune
acolo.
Acum nu-mi pare r\u. Din toate am înv\]at câte
ceva.
Oricum, adev\ratul titlu r\mâne P\mânt de flori.
Rog s\ se consemneze cu ce imponderabile jongleaz\
istoria literar\.
Rândurile urm\toare a[ fi vrut s\ nu le scriu niciodat\.
Dar asear\ buchiseam ceva pe laptop, cu Luna plin\ de
dincolo de geam arzându-mi parc\ spatele. Din seara
aceea târzie [i îndep\rtat\ a cafelei savurate în biblioteca
lui Ciobanu am început s\ m\ tem de deochiul Lunii,
fiindc\ asta m-a frapat cel mai tare la plecarea de acas\
(unde o l\sam pe Ileana cu Mona de nici [ase luni în
bra]e; Radu, de patru ani jum\tate, se afla în Berceni,
la mama Ilenei, bolnav din senin de pojar): aspectul
straniu, nemaiv\zut, al Lunii.
Cu iarna pe terminate, afar\ se întunecase demult,
de[i trebuie s\ fi fost ora 7,30 - 8 p.m., nu mai mult.
Nu ninsese, nu ningea. Din centru am luat un taxi
spre locuin]a tot din Berceni – aflat\ îns\ la mare
dep\rtare de apartamentul soacrei mele – a lui
Mircea, unde familia Ciobanu era în p\r: el, Rodica,
Raluca, Matei [i David. În taxi m-am a[ezat în spate
[i i-am dat [oferului adresa; [ezând acolo aveam o bun\
perspectiv\ orizontal\ a str\zilor v\zute prin geamul
din fa]\, astfel c\ m-am minunat z\rind printre
blocuri o Lun\ enorm\, foarte joas\, ie[ind parc\ din
p\mânt ro[ie „ca o vatr\ de j\ratic“. Am murmurat:
„Doamne, da’ asta ce-o mai fi?“, iar [oferul, la fel de
impresionat, m-a completat peste um\r: „A[a ceva nam mai v\zut“. Dar apoi a cotit printr-un labirint de
str\du]e [i am pierdut-o din vedere, nemaigândindune la ea. Era doar o ciud\]enie, ne-a ie[it din minte

imediat.
La Ciobani era, ca de obicei, foarte pl\cut:
Mircea î[i intrase în rolu-i favorit, cel de patriarh st\pân
al casei (al unei case perfect rostuite), Rodica era
toat\ numai zâmbet, iar copiii, bine crescu]i [i deloc
timizi, m-au întâmpinat [i ei cu c\ldur\. Dup\ ce am
sporov\it to]i împreun\, Mircea [i cu mine ne-am retras
în sfânta-sfintelor, în biblioteca Babel a scriitoruluiredactor care a preg\tit pe loc ibricul mare cu cafea
turceasc\ din care de obicei f\cea în timpul nop]ii, sunt
sigur, un consum nelimitat. Conversa]ia noastr\ a s\rit
întâi de la una la alta, apoi s-a centrat pe volumul
meu de proxim\ apari]ie sub redactarea lui. Mi-a
adus la cuno[tin]\ unele aprecieri m\gulitoare ale lui
Ion Caraion [i ne-am preg\tit cu creion [i hârtie s\
amend\m cele câteva aspecte care i se p\reau fie
discutabile, fie de-a dreptul pernicioase pentru economia
întregului. Atunci a început cataclismul.
Trebuie s\ l\muresc ceva: genera]ia mea era complet
nepreg\tit\ nu numai pentru un seism de asemenea
anvergur\, dar nici pentru cel mai neînsemnat dintre
ele; nimeni nu ne pomenise o vorb\ m\car despre falii,
despre zona Vrancei, despre tectonica pl\cilor,
despre dezastrul din 1940, nici la [coal\, nici acas\. La
liceu eram probozi]i cu farmecul [i frumuse]ile eternei
[i fascinantei Românii, cu bog\]iile patriei, nicidecum
cu sabia lui Damocles, ori cu fuga p\mântului de sub
picioare. Puteam fi neîncrez\tori în oricine [i orice,
numai în p\mânt nu.
Pe când st\team destin[i de vorb\ în spatele [i în
fa]a biroului sub lumina egal\, calm\ a l\mpii, s-a auzit
dintâi ceva ca un urlet însp\imânt\tor venind din
toate p\r]ile deodat\, un r\get animalic de fiar\ b\trân\
înjunghiat\, scos de r\runchii crispa]i ai Geei suferinde.
N-am [tiut ce-i aia [i ne-am întrebat din ochi unul pe
altul, vag alarma]i, pe jum\tate ridica]i din fotolii.
R\spunsul a venit numaidecât, odat\ cu leg\narea de
barcaz a întregii cl\diri; îns\ cel ce [i-a dat primul seama
a fost Mircea, a c\rui zodie taurin\ de p\mânt a reac]ionat
violent, instantaneu: „Cutremur!! AFAR|!!!“, a urlat
la mine [i la to]i ai casei, cu o admirabil\ prezen]\ de
spirit. Culmea e c\ pe moment m-am sim]it foarte jignit:
cum adic\?, î]i vine un musafir, îl prime[ti în cas\ [iapoi zbieri la el ca la ultima otreap\? Oripilat\, zodia
mea de aer absent\, deta[at\, plutitoare, dep\[it\, era
mai aerian\ ca oricând. Noroc cu redactorul meu care
a în[f\cat pentru noi câteva haine groase din cuier,
practic ne-a în[f\cat [i pe noi [i ne-a gonit pe sc\rile
blocului în jos, ocazie cu care m-am împiedicat [i am
c\zut r\u pe un genunchi între etaje, la jum\tatea drumului
c\tre strad\. [chiop\tam, piciorul îmi sângera [i se
umfla, cracul pantalonului se sfâ[iase, dar eram în sfâr[it
afar\, relativ la ad\post sub bolta cerului amenin]\toare
[i rece. Automat, am c\utat din ochi Luna: se uita [i
ea ]int\ la mine, nemi[cat\, sinistr\, alb-ro[ie dar tot
mai livid\, cu un mare cearc\n înconjur. Mai târziu am
aflat c\ din cauza blocurilor centrale pr\bu[ite în primul
minut, a norilor de praf [i de moloz în\l]a]i din Bucure[tiul
supus la cazne, hurducat, halucinat, Luna primise un
halo sau chiar dou\, care o f\ceau [i mai teribil inuman\.
Întunericul era deplin, electricitatea fiind prompt
întrerupt\, ca [i alimenta]ia cu gaze (acesta a fost un
mare bine, ve]i vedea îndat\ de ce). To]i locuitorii
cartierului ie[iser\ buluc în strad\ cu ce bruma aveau
pe ei, îngrozi]i, plângându-se, strigând, gesticulând,
vociferând, gemând, chemându-se unii pe al]ii, încercând
s\ în]eleag\ la ce au fost supu[i [i ce va urma. Cea
mai bun\ compara]ie r\mâne aceea a mu[uroiului r\scolit,
din care miile de furnici înnebunite alearg\ pretutindeni,
încercând s\ se salveze [i s\ salveze ceva din dezastrul
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ovar\[ii din fruntea ]\rii au revenit urgent din
Africa, unde mai primiser\ nu [tiu ce distinc]ii [i
doctorate, [i au preluat frâiele tuturor opera]iunilor
de salvare, aprovizionare [i reconstruc]ie.
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greu, nedumerit, icnind, gâfâind, ocolind pe[teri de
beton, dâmburi de c\r\mizi, costi[e de moloz, trunchiuri
r\sucite de ]evi. Mintea opacizat\, r\mas\ mult în urma
evenimentelor catastrofale, mi-a dat de [tire prea târziu
c\ m\ aburcam pe ruinele încremenite, mute, siderale,
ale altui bloc c\zut, din care nu r\zbea nici o urm\, nici
un ecou de via]\. M-am c\]\rat astfel înainte pân\ la
altitudinea unui ipotetic etaj 3, coborând apoi o pant\
care m\ ducea vertiginos în Hristo Botev; îns\ cam în
dreptul fostului etaj 1 al fostei cl\diri m-am pomenit
cu un otgon gros înf\[urat în jurul gâtului ca o cobr\
metalic\ uciga[\. Speriat, l-am apucat cu amândou\
mâinile [i mi l-am descol\cit cu un fel de scârb\, ca
fa]\ de o reptil\ adev\rat\. Dac\ ar mai fi circulat curent
electric prin firul acela de tramvai atârnând în gol de
la în\l]imea cine [tie c\rui stâlp invizibil, m-a[ fi
pref\cut instantaneu într-o gr\m\joar\ de cenu[\.
Am mers mai departe n\ucit, cu singura idee fix\
de a g\si blocul nostru neatins [i pe so]ie cu feti]a de
nici [ase luni în relativ\ siguran]\, a[teptându-m\. A[a
a fost: la lumina pl\pând\ a lumân\rilor, Ileana o
]inea în bra]e pe Mona plimbând-o de colo-colo, dar
mai ales pe sub cadrele [i arcadele de beton [i
tocurile u[ilor. Am lini[tit-o imediat în privin]a lui Radu.
Neîn]elegând nimic din cele întâmplate, micu]a din
bra]ele ei sim]ea totu[i prin to]i porii spaima [i
alarma p\rin]ilor. În noaptea aceea am dormit de-a valma
tustrei pe un pat nef\cut, îmbr\ca]i gros [i cu un mic
bagaj cu lucruri indispensabile la picioare.
Nu mai intru în am\nunte. Încetul cu încetul,
via]a [i-a reluat cursul, dar parc\ nimic n-a mai fost
ca înainte. Nici noi, prea încerca]i, nu mai eram aceia[i.
Chiar pe Paleologu, la câteva case de noi, un mare bloc
care st\tea s\ cad\ a fost golit de locatari [i sprijinit
cu o p\dure de bârne în interior [i pe sub toate balcoanele.
A vedea zilnic ditamai cl\direa sus]inut\ în cârje nu era
cel mai îmbucur\tor spectacol. Dar tot atunci s-au
petrecut fapte de mare curaj, de întrajutoare [i de
solidaritate; tovar\[ii din fruntea ]\rii au revenit urgent
din Africa unde mai primiser\ nu [tiu ce distinc]ii [i
doctorate, [i au preluat frâiele tuturor opera]iunilor
de salvare, aprovizionare [i reconstruc]ie; în centru
vedeai (cu recuno[tin]\, pe atunci) mineri din toat\ ]ara,
specializa]i în galerii [i abataje, punând um\rul la greu
al\turi de pururi sacrifica]ii solda]i cu m\[ti de tifon
la nas [i la gur\ din cauza infec]iilor, a duhorii;
vedeai dulgheri, p\durari [i ]apinari corh\nind
imense trunchiuri descojite de copaci; vedeai camionagii,
ceferi[ti, brutari sosi]i cu transporturi de pâine din
Moldova, Oltenia, Transilvania, Banat, din toate provinciile
[i regiunile; veniser\ de la mari dep\rt\ri Salv\ri cu
doctori [i infirmiere de prim\ urgen]\, cu butelii de
oxigen, cu perfuzii, cu medicamente. Cot la cot cu
oamenii de omenie ap\ruser\ îns\ [i interlopi, ho]i,
bandi]i scormonind prin mun]ii de d\râm\turi sau dândule târcoale, încercând s\ fure bijuterii, tablouri, covoare,
s\ smulg\ inelele de aur de pe degetele chircite ie[ind
din moloz, chiar cu pre]ul t\ierii acestora; în replic\,
toate for]ele de ordine, inclusiv Securitatea, instituiser\
ceva foarte asem\n\tor st\rii mar]iale. Ca de obicei, ca
în tot ce este omenesc, abjectul cu sublimul se întrep\trundeau în acele zile.
{i mai puteai vedea [i auzi pe Calea Victoriei, pe
Dionisie Lupu, în Mântuleasa ceva ciudat, nea[teptat,
ceva tulbur\tor care apare negre[it la marile nenorociri
în fa]a c\rora fiin]a uman\ e neputincioas\: misticii
de toate nuan]ele, ilumina]ii, oratorii stradali anun]ând
vehement parusia, sfâr[itul lumii, necesitatea poc\in]ei.
Bucure[tenii mai aveau totu[i o salvare: autohtonul,
nedezmin]itul haz de necaz. Iat\ [i gluma (scrâ[nit\,
macabr\, for]at\, dar totu[i glum\) care circula în acele
zile:
„Dumnezeu juca [eptic cu p\mântenii.
Oamenii au dat 7.
Dumnezeu a dat 7,11“.
Era intensitatea seismului m\surat\ în grade Richter.
(Fragment din volumul în preg\tire Ocariina de
lut, al doilea din tripticul Omul ca iarba; primul tom
a ap\rut în anul 2007 la Editura Humanitas sub titlul
B\rbatul cu cele treii mor]ii ale sale)
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la drumul cel anevoios, aproape imposibil în condi]iile
date, din Berceni pân\ în centru. Nici acum, când v\
povestesc toate acestea, nu-mi vine a crede c\ am
tr\it aievea întâmpl\rile de mai jos.
Întors în strad\ n-am [tiut ce s\ fac. Nu exista nici
un mijloc de locomo]ie, nimic. Reintram în infern:
lumea pe dos, urlete de sirene ale ma[inilor Salv\rii,
Mili]iei, automobile particulare sc\pate de sub control,
c\piate, n\pustindu-se orbe[te peste oameni sau dând
înapoi în lipsa oric\ror semne vizibile de circula]ie.
A te iluziona c\ puteai ajunge pe jos în centru str\b\tând
timorat geografia aceea ireal\, neguroas\, halucinant\,
populat\ parc\ de incubi, sucubi [i ectoplasme era
dovada unei utopii inepte. {i chiar atunci am v\zut
un taxi gol cu o u[\ smuls\, luminat din interior, gr\binduse în direc]ia centrului; am strigat dup\ el instinctiv, cu
patosul disper\rii, nemaigândindu-m\ c\ e imposibil
s\ opreasc\ [i s\ m\ ia. Omul a încetinit numai ca s\mi fac\ un semn gr\itor de refuz, la care am replicat
strident: „De cinci ori pre]ul cursei!“, adic\ to]i banii
pe care îi aveam asupra mea. A [ov\it o clip\, apoi a
frânat, l\sându-m\ s\-l ajung din urm\ [i s\ sar pe locul
din fa]\ de lâng\ el. „Pot s\ v\ las la Col]ei“, mi-a spus.
M-am bucurat, fiindc\ luând-o la trap prin spatele
spitalului, ajungeam u[or la strada Col]ei t\iat\ de
bulevardul Hristo Botev [i continuat\ de strada Sfin]ilor,
iar de acolo nu era mult pân\ acas\ în Paleologu. Bancheta
din spate r\mânând goal\, l-am rugat s\ mai lu\m dou\trei persoane disperate pân\ în centru, dac\ ne fac semn;
a fost de acord, [i astfel ma[ina plin\ pân\ la refuz a
ajuns într-un târziu dinaintea Col]ei, unde ne-a depus
pe to]i. Dup\ ce i-am pl\tit a[a cum ne învoisem [i a
mai primit ceva [i de la ceilal]i speria]i recunosc\tori,
[oferul a demarat în tromb\ [i dus a fost. Am orbec\it
îndelung prin bezna str\du]elor din spatele spitalului,
nel\sându-m\ impresionat nici de zgomotele sinistre,
nici de palele inexplicabile de lumin\ venind, mai bine
zis ]â[nind haotic dinspre Pia]a Rosetti unde (aveam s\
aflu a doua zi) se pr\bu[ise un impresionant bloc interbelic
pe care îl [tiam dintotdeauna, cu mari [i late sc\ri de
marmur\ neagr\ la intrare, emblematic pentru acel loc.
[i totu[i, tributul oroarei abia urma s\-l pl\tesc...
Intrasem bâjbâind pe strada destul de strâmt\ a
Col]ei, când prin negreala aceea dens\ din cauza norilor
de praf îngreuind respira]ia [i iritând ochii am
deslu[it drept în fa]\ o form\ de relief nemaiv\zut\, o
orografie absurd\, inexistent\ cu un ceas-dou\ înainte,
derutându-mi orice sim] al orient\rii: un masiv înalt
[i pr\p\stios, un carst, un deal negru, un pisc neregulat
care îmi interzicea atât înaintarea, cât [i abaterea prin
p\r]i. Înapoi oricum n-o mai puteam lua, nici la dreapta,
nici la stânga, a[a c\ am început s\ m\ ca]\r pe el din
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pe care eu nu-l realizam înc\ în toat\ amploarea lui.
M-am gândit imediat la Ileana [i la copii, dar nu
[tiam cum s\ fac s\ ajung la ei; ceva îmi spunea c\ n-o
s\ fie u[or. Nici n-a fost. Cu toate reperele-i disp\rute,
ora[ul era de nerecunoscut.
Dup\ mai bine de jum\tate de or\ petrecut\ în plin\
strad\ în a[teptarea replicilor, am cutezat s\ m\ întorc
în apartamentul Ciobanilor ca s\-mi recuperez la iu]eal\
scurta groas\ cu glug\ („glugu[ul“, îi spuneam eu cu
tandre]e) [i basca de antilop\, recuzitele mele preferate
de început de prim\var\. Dup\ ce m-am desp\r]it de
ei, m-am a[ternut drumului [chiop\tând, poticnindum\, în c\utarea plin\ de neprev\zut a lui Radu aflat la
bunica lui tot în Berceni, dar la o distan]\ f\cut\
neverosimil\ de bâjbâiala prin întuneric, de pierderea
complet\ a reperelor, de ciocnirea cu grupuri de oameni
istericiza]i de nesiguran]\ [i de ve[tile contradictorii
venite din zona central\ – „au c\zut multe blocuri la
Universitate, în Rosetti [i-mprejur“, ]ipau în auzul meu
[i eu tremuram pentru c\ acolo le aveam pe Ileana [i
pe Mona la etajul 3 al blocului din strada Paleologu
5A, la o arunc\tur\ de b\] de biserica Armeneasc\.
Singurele lumini ce pâlpâiau, se întret\iau, disp\reau
[i reap\reau ]op\ind într-un dans macabru erau ale
farurilor de la ma[ini, ale lanternelor, lumân\rilor,
chibriturilor, fe[tilelor [i altor mijloace improvizate de
iluminat. Mergeam ca în trans\, cu ideea fix\ de a-i g\si
întâi pe Radu, apoi pe Ileana [i Mona în via]\ [i nev\t\ma]i.
M\ rugam pentru ei în ne[tire, în bobote, r\t\cind în
haosul acela vizual [i sonor c\ruia nu-i puteam g\si nici
un echivalent în toat\ via]a mea de pân\ atunci. Acum,
când m\ gândesc, cred c\ singurele aproxim\ri cât de
cât evocatoare ar putea fi scenele terifiante prilejuite
de bombardamentul avia]iei anglo-americane asupra
Bucure[tiului, din 4 aprilie 1944 (tot în zi de 4, Doamne
Sfinte!).
Cum-necum, am ajuns în fa]a locuin]ei mamei Dora,
cufundat\ în acela[i întuneric de nep\truns [i de r\u
augur; din fericire, ici [i colo se agitau pe la geamuri
lumini]e pâlpâitoare dup\ care m-am ghidat ca s\ situez
cu aproxima]ie scara [i etajul. Casa sc\rii fiind într-o
bezn\ total\, am urcat bâjbâind, pip\ind pere]ii [i
balustrada. Am b\tut la u[\ – soneria nu mai func]iona,
evident – [i mi-a deschis mama Ilenei, în mân\ cu un
sfe[nic cu lumânarea aprins\; bucuria din priviri i s-a
stins când [i-a dat seama c\ nu [tiam nimic despre fiica
[i nepo]ica ei (nici telefoanele nu mai mergeau), c\ abia
dup\ aceea m\ voi îndrepta spre cas\. Oricum,
bunica [i nepotul erau bine: Radu, foarte agitat, avea
înc\ temperatur\ [i ]inea mor]i[ s\ fie luat acas\. Lam calmat cum am putut, l-am l\sat pe mâinile bune
ale curajoasei [i inimoasei mele soacre [i am purces
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NTREPRINZ|TOAREA ministreas\ a Turismului
a vorbit adesea despre zonele din România pe care
dore[te s\ le promoveze dpdv. turistic. „Toate-s
vechi [i nou\ toate“: bisericile pictate din Bucovina,
Delta Dun\rii, mân\stirile de pe Valea Oltului,
bisericile de lemn din Maramure[. (Uneori sunt
pomenite [i cet\]ile biserice[ti ale sa[ilor ori
secuilor). Despre Bucure[ti, cea mai mare metropol\
din sud-estul european, a amintit numai cât s\ se plâng\
de lipsa de voca]ie turistic\ a acesteia. S\ fie oare a[a?
S\ nu aib\ Capitala României virtu]ile c\utate de c\l\torii
din ]ar\ [i str\in\tate? Cum s-ar putea explica o asemenea
evaluare negativ\?
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Totu[i, exist\ dovezi c\ acest ora[, dezavuat de
unii dintre propriii locuitori, a fost în m\sur\ s\ atrag\
aten]ia altor numero[i localnici sau mult mai multor
trec\tori prin aceste locuri.
Iat\, în domeniul artelor frumoase, lucr\rile pictorilor,
de la Theodor Aman la Spiru Vergulescu (ocolind pe
cei impresiona]i de mahalale). Ori în rândul scriitorilor,
de la paginile Hortensiei Papadat-Bengescu pân\ la
rememor\rile lui Constantin }oiu din Obligado. (Nu
trebuie uitat\ ... Strada Mântuleasa unde Mircea Eliade
disec\ spa]iul bucure[tean, Prins apoi cu pasiune [i
de Petru Popescu). ~n muzic\ trebuie amintite hiturile
interbelice ale lui Ionel Fernic ori cele mai recente ale
lui Gherase Dendrino, f\r\ a omite interpret\rile lui Gic\
Petrescu [i adapt\rile lui Paul Constantinescu pentru
Noaptea furtunoas\.
Spre deosebire de localnici, cele mai calde dovezi
de dragoste fa]\ de Bucure[ti se g\sesc la str\ini. Despre
vechiul ora[, azi disp\rut (pân\ la re]eaua stradal\ [i
parcelar) au scris c\l\tori din Orient ca Paul din Alep,
Evlia Celebi, dar [i din Centrul [i Vestul Europei: AntonMaria del Chiaro, Franz Josef Sulzer sau lady Elizabeth
Craven [i destui al]ii.
Capitala Principatelor Unite, apoi a României regale,
perpetuat\ în mare pân\ prin anii 1950, a f\cut [i ea
obiectul altor numeroase scrieri (de la cea a lui Heinrich
Kraus din 1896 ori a lui Paul Morand din 1930 pân\
la tratatul recent al lui Joachim Vossen, 2004). Mai mult
de atât: Bucure[tii au devenit ora[ de adop]ie pentru
mul]i vest-europeni precum ziari[tii Ulysses de Marsillac,
Frédéric Damé, fotograful Franz Duschek, editorul Karl
Göbl, muzicienii Umberto Pessione, Egizio Massini,
arhitec]ii Le Comte du Nouy, Leopold Schindl [i Paolo
Stoppa, sculptorul Karl Storck [i destui al]ii.
Dac\ ora[ul nu avea ceva atr\g\tor, nu e de
mirare c\ a putut ademeni atâ]ia oameni de seam\
care nu l-au mai p\r\sit pân\ la finele vie]ii?!

Ignoran]\ [i indiferen]\
Atunci de ce reac]ia amintit\ a ministresei? De[i
Capitala are o bibliografie notabil\ (dep\[it\, pare-se,
numai de cea pentru Sibiu), ea nu este cunoscut\ aprofundat de factorii decizionali locali. Muzeul de Istorie nu
reu[e[te s\ stimuleze destul interesul pentru ora[, de[i
în înv\]\mântul superior exist\ suficient\ atrac]ie pentru
teme bucure[tene. Atât la facult\]i de profil – istorie,
geografie – din Universitatea Bucure[ti, la Academia
de {tiin]e Economice sau la Universitatea de Arhitectur\
[i Urbanism „Ion Mincu“etc. se desf\[oar\ cursuri [i
lucr\ri practice de sondare [i evaluare a patrimoniului
turistic al Capitalei. Din p\cate, insuficient fructificate
de cei r\spunz\tori.
Noroc, c\ de la o vreme, mass media (ziarele
„Evenimentul zilei“, „România liber\“, revistele
„22“, „Dilema veche“ [.a.) s-a aplecat mai cu sârg asupra
domeniului, publicând note documentare, reportaje,
opinii legate de valori arhitecturale, istorice [i estetice
din Bucure[ti. Diverse alte institu]ii (Academia Român\,

espre Bucure[ti, cea mai mare metropol\
din sud-estul european, a amintit numai
cât s\ se plâng\ de lipsa de voca]ie
turistic\ a acesteia. S\ fie oare a[a?

Bucure[ti 550: cultura turistic\
Ordinul Arhitec]ilor, chiar [i Ministerul Culturii [.a.)
au dedicat acelora[i teme manifest\ri periodice sau
ocazionale. Dar mai ales, nu trebuie trecute cu
vederea ac]iunile unor organiza]ii neguvernamentale
(Platforma pentru Bucure[ti, Salva]i Bucure[tiul) care
eviden]iaz\ poten]ialul turistic local, s\r\cit treptat prin
demol\rile de substan]\ veche, demol\ri pe care le
combat.
Interesul pentru patrimoniul urban a crescut pe m\sur\
ce s-au înmul]it transform\rile discutabile ce desfigureaz\
peisajul tipic [i [terg de pe fa]a p\mântului dovezile
propriei biografii. Contribu]ia decisiv\ la distrugerea
bazei (nu numai) materiale a unei posibile industrii
turistice revine cu asupra de m\sur\ Consiliului General
[i consiliilor de sector, Prim\riei generale [i prim\riilor
de sector. (Nu în ultimul rând, trebuie eviden]iat\
contribu]ia nefast\ a arhitec]ilor [efi!)
{i, ceea ce este [i mai grav, distrugerea (comparabil\
cu cea produs\ de Nicolae Ceau[escu înainte de 1989)
se petrece sub ochii ingenui [i indiferen]i ai celor care
ar trebui s\ profite direct de aceast\ industrie: respectiv
agen]iile de turism, colaboratorii fire[ti ai ministerului
de resort. Nu e de mirare deci, c\ sub aspectul abord\rii
turistice a mo[tenirii istorice, Capitala a r\mas
sensibil în urma altor ora[e din ]ar\ (precum Timi[oara,
Constan]a, Cluj, dar mai ales Sibiu)!

Valori urbanistice:
zonele protejate
Aproape nici o autoritate, nici m\car Prim\ria General\,
nu s-a aplecat destul asupra chestiunii. F\r\ a vorbi de
agen]iile turistice, între care pu]ine ofer\ servicii specializate
legate de Capital\.
~n istoria bucure[tean\, pu]inele perioade de avânt

temeinic au fost scurte: domniile lui Matei Basarab [i
Constantin Brâncoveanu, îndeosebi administra]ia lui
Carol I, în mod cert perioada interbelic\, poate unele
cincinale dinainte de 1989. (Din timpul administra]iei
comuniste pot fi notate cvartalele neo-academice, diverse
cl\diri publice [i mai ales noul Bulevard al Unirii
conducând la faraonicul Palat al Parlamentului - important
centru de atrac]ie).
Dar cele mai interesante din punct de vedere turistic
r\mân resturile Capitalei regale (1880-1940). ~n primul
rând, vechea zon\ comercial\, reînnoit\ în arhitecturile
vremii. Apoi, impozantele desf\[ur\ri stradale [i cartiere
de lux în manier\ eclectic\ dinaintea Primul R\zboi
Mondial. ~n fine, tronsoanele originale de bulevarde,
începuturi de pie]e [i unele parcel\ri în arhitectur\
modern\.
Sigur, arhitectura bucure[tean\ prezint\ bulevarde,
pie]e, dar [i cl\diri publice interesante, dar de departe
mai recente [i mai modeste decât din alte capitale. Pe
deasupra mai pu]in bine plasate [i greu accesibile din
punct de vedere turistic. Mai interesant\ este re]eaua
cl\dirilor de cult, dedicate diferitelor religii, foarte variate
pentru religia ortodox\. Un interes similar îl prezint\
gr\dinile [i parcurile istorice agreate estetic prim\vara
[i toamna, sub aspectul confortului climatic în timpul
verii. Vechea zon\ comercial\ (Lipsc\nia) este la rândui de oarecare atractivitate (dac\ se închid ochii la stare
[i amenajare), f\r\ a egala îns\ zonele similare din
alte ora[e-capital\.
~ns\ un poten]ial turistic infinit mai mare de]in
cele câteva cartiere „fin du siècle“, care reprezint\, de
fapt, crea]ia urbanistic\ proprie a metropolei de pe
Dâmbovi]a. Ignorate de istorici [i arhitec]i, nedescoperite
înc\ sub aspect turistic, ele ofer\ un anumit tip de
atmosfer\, greu de descris, rezultat al contopirii dintre
re]eaua stradal\, plasarea [i arhitectura cl\dirilor, ponderea
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rim\vara [i toamna, jocul de umbr\ [i lumin\,
alternan]a mineralului cu vegetalul, pendularea dintre
vizibil [i ascuns, culorile planta]iei [i cântul p\s\rilor
(sic!) etc. ofer\ trec\torilor satisfac]ii de neuitat.

gr\dinilor. Prim\vara [i toamna, jocul de umbr\ [i lumin\,
alternan]a mineralului cu vegetalul, pendularea dintre
vizibil [i ascuns, culorile planta]iei [i cântul p\s\rilor
(sic!) etc. ofer\ trec\torilor satisfac]ii de neuitat.
~n afara cartierelor din vremea regalit\]ii, Capitala
de]ine [i alte obiective trecute cu vederea sau victimizate.
~ntre ele, ansamblurile industriale istorice, cu volume
inedite tratate în materiale [i stiluri particulare sau
fortifica]iile periferice construite de Carol I. F\r\ a vorbi
de patrimoniul geografic precum faleza [i dealurile
în[irate în lungul Dâmbovi]ei, însu[i cursul de ap\ –
cu sau f\r\ lacuri – care nu este speculat suficient din
punct de vedere turistic ([i microclimatic). Tot aici se
cad amintite resursele geo-termale (poate epuizate la
V\c\re[ti, dar insuficient valorificate în nord). La fel,
cele câteva fântâni demne de a fi ar\tate [i care conforteaz\
locuri ale unui ora[ care sufer\ în sezonul estival.

Istorie palpabil\...
Dar mult mai atractive pentru industria turismului
decât valorile exterioare sunt cele l\untrice, ascunse.
Valori excep]ionale omise de proprietari, ocolite de a[azisele studii istorice, c\lcate în picioare de dezvoltatori,
sfidate de proiectan]i, ignorate de arhitec]ii [efi. (Trecând
cu vederea lipsa strategiilor specifice ale Consiliului
General [i ale Prim\riei!). E vorba de via]a care s-a
consumat în ora[ul vechi (domnesc ori regal) implicând
personalit\]i, evenimente, trasee, locuri etc.
~n timpul ODCD-ului socialist, câ]iva angaja]i ai
Ambasadei Canadei rezidând într-o cas\ de pe Bd. Dacia
datat\, pare-se, 1887, s-au interesat de biografia acesteia
pentru s\rb\torirea zilei de na[tere. Dup\ unele informa]ii,
nu au reu[it s\ afle nimic. Pu]in dup\ 1989, func]ionari
din Ambasada Germaniei au întrebat despre proprietarii
unei case, proiectate probabil de Octav Doicescu. Nu
e exclus s\ fi fost a inginerului Nicolae Caranfil, ministru
în guvernul Gu]\ T\t\rescu sub Carol II, despre care
Petre Pandrea î[i aminte[te lucruri interesante.
De la case „anonimizate“ la istorii f\r\ case. ~n anul
2007, la centenarul na[terii lui Mircea Eliade, un literat
spaniol a venit la Bucure[ti s\ cerceteze locurile unde
a tr\it filozoful. [coala primar\ fusese demolat\ cu pu]in
înainte, la Liceul „Spiru Haret“ abia începuser\ s\ caute
date despre fostul elev, mansarda în care se presupune
c\ a scris Romanul adolescentului miop n-a putut fi
identificat\, s\lile Universit\]ii din Bucure[ti unde a

]inut cursuri de „Istoria religiilor“ n-au p\strat semne
ale prezen]ei eliade[ti [.a.m.d.
Din p\cate, în iure[ul fugii dup\ recuperarea decalajelor
economice, Bucure[tii pl\tesc excesiv prin [tergerea
biografiei. Un exemplu poate fi modul s\r\c\cios de
expunere a ruinelor Cur]ii vechi: f\r\ referiri la nenum\ratele
personalit\]i istorce, întâmpl\ri notabile, decizii vitale
consumate acolo etc. Trecând la Capitala Regal\ cu
scurta sa existen]\ (mai scurt\ decât administra]ia roman\
în Dacia!), trebuie amintit c\, la rându-i, a fost „burdu[it\“
cu evenimente, personalit\]i, drame transpuse în opriri,
întoarceri, înaint\ri. Unde s-au concretizat, ce fel de
urme au l\sat, cum sunt memorate? La fel se întâmpl\
în plimb\rile prin cartierele „belle époque“: pu]ine referiri
la numele str\zilor, f\r\ indicatoare turistice privind
locurile interesante, [i, evident, f\r\ informa]ii minimale
legate de istoria caselor riverane [i a lumii care le-a
locuit.
Esen]a atrac]iei turistice const\ tocmai în simbioza
fireasc\ dintre ora[ (compus din str\zi, case, gr\dini)
[i istorie, nu istoria m\rea]\ de inspira]ie romantic\, ci
cea m\runt\, dar concret\. De aceea prezint\ interes c\r]i
precum Povestea caselor sau istoriile semnate de Andrei
Pippidi în rubrica din „Dilema veche“ referitoare la
diverse re[edin]e vechi bucure[tene, multe ajunse în
pericol sau deja disp\rute. Numai c\ odat\ cu ele, dispar
tot atâtea puncte de interes pentru turi[tii din ]ar\ ori
de peste hotare!

...Dar mai ales uitat\
Franz Liszt a concertat în casa înc\ în picioare a
prin]esei Trubetzkoy, Pacea de la Bucure[ti din 1886
(mijlocit\ de Otto von Bismarck între Bulgaria [i Serbia)
s-a încheiat în casa Romanit, Sarah Bernhardt a
revenit de câteva ori, locuind la Cap[a, Fritz von Mackensen
a avut cartierul general la Athénée Palace (unde au
stat multe personalit\]i de la Enrico Caruso la Shirley
Temple), André Maurois a conferen]iat la Ateneul Român,
Antoine de Saint-Exupéry a fost invitatul Aero-Clubului, probabil în sediul învecinat Pie]ei Victoriei.
Dac\ pu]inele locuri ale [ederii acestora sunt cât
de cât cunoscute, multe alte personalit\]i de talie european\
au trecut printr-un ora[ care le-a pierdut urma. Nu se
[tie unde a locuit Johann Strauss tat\l, saloanele palatului
Bibescu (desenate de Ch. Doussault), unde s-au organizat
balurile în cinstea Prin]ului Albert de Prusia, nu mai
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exist\, sunt ignorate traseele plimb\rilor tân\rului ofi]er
Lev Tolstoi, încartiruit în ora[, ca [i ale feldmare[alului
J.B.Coronini, cunoscut de Titu Maiorescu ulterior la
Viena, exist\ numai zvonul c\ Franz Josef a fost oaspete
la Grand Hotel du Boulevard (noroc c\, în timpul r\zboiului
de independen]\, ]arul Alexandru II n-a locuit în Bucure[ti),
s-a uitat în ce sal\ a concertat Pietro Mascagni, pe ce
teren a fost filmat zborul lui Louis Blériot; unde a
avut loc ceremonia decor\rii Capitalei ca ora[-erou de
c\tre generalul Pietro Badoglio (care a scos apoi Italia
din alian]a cu Germania na]ional-socialist\)!?
Turi[tii din ]ar\ vor fi desigur interesa]i de prezen]ele
europene pe teritoriul României, reflex al interferen]elor
politice, militare, culturale, artistice etc. cu lumea mare.
Dar prezentate nu în limbajul de lemn ONT-ist, ci reînviate
prin informa]ii concrete, detalii palpabile, elemente
inedite, eventual cu caracter anecdotic etc. Pe de alt\
parte, pentru vizitatorii str\ini, evenimentele legate de
personalit\]i ale propriei lor istorii (a c\ror list\ este mult
mai mare) pot însemna tot atâtea repere turistice notabile.
Paralelele, referirile alternate, extrapol\rile etc. pot
contribui substan]ial la accentuarea valorii turistice a
acestora.
De un interes larg sunt, evident, incursiunile în
biografia urbanistic\ care dispune, dup\ cum s-a v\zut,
de suficient\ substan]\. Astfel se pot propune cele mai
diverse scenarii turistice cu caracter general ori specializat:
privind evolu]ia vetrei, punctele geografice notabile
(cursul de ap\, relieful), trasee reunind cele mai vechi
cl\diri p\strate (bisericile ortodoxe), parcursuri ecumenice
(sediile diferitelor culte), ansamblul Cur]ii vechi, lipsc\nia,
nucleul bancar central, plimb\ri legând marile cl\diri
publice, cartierele „fin du siècle“, vechile gr\dini [i
parcuri, axele importante de circula]ie, muzeele, trasee
gastronomice, vizitarea locurilor de distrac]ie, rememorarea
de personalit\]i locale, evenimente tradi]ionale etc.

Protec]ia zonelor protejate?!
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Nu e nici un dubiu: ora[ul Bucure[ti are ce prezenta
din punct de vedere al atrac]iei localnicilor [i c\l\torilor.
Aceast\ biografie bucure[tean\ (în toat\ extensiunea
[i în întreg dedesubtul ei) trebuie redescoperit\ de c\tre
administra]ia local\ [i oferit\ într-un ambalaj de calitate
de c\tre agen]iile de turism specializate pe Capital\.
Atunci de ce re]inerea ministresei? Pentru c\ industria
turismului solicit\ [i altceva decât pove[ti interesante.
Acestea, precum s-a v\zut, exist\! E vorba, îns\, de alt\
component\ important\ a atractivit\]ii, cea reprezentat\
de cadrul fizic, contextul, anturajul în care s-au consumat
existen]ele colective [i individuale.
Concret, ora[ul istoric incluzînd pe lâng\ centrul
comercial (lipsc\nia) [i cartierele reziden]iale „fin du
siècle“ (f\r\ a vorbi de ansamblurile [i cl\dirile publice
izolate). Sunt a[a-numitele „zone protejate“ (mai corect
zonele care ar trebui protejate) a c\ror protec]ie a
ajuns la cheremul investitorilor. Legiuitorii [i judec\torii
au r\rit într-atâta sita, încât prin planuri urbanistice bine
ticluite pot fi demolate oricâte case dintr-o mul]ime
supus\ protec]iei tocmai pentru valorile de ansamblu.
{i atunci ce se protejeaz\, ce mai r\mâne din ora[ul
vechi, cum se poate face turism (real, nu virtual) în
aceste condi]ii?!
Prim\ria General\ [i prim\riile de sector ar trebui
s\ garanteze cadrul fizic în care s-a consumat biografia
bucure[tean\. Un demers strategic pentru stimularea
turismului în Capital\ (parte a unei alternative de dezvoltare
durabil\) va include neîndoielnic [i punerea în
valoare a vechiului peisaj urban. E nevoie îns\ [i de
un nou Plan Urbanistic General, mai prietenos cu
mo[tenirea istoric\. Dar, mai ales, e nevoie de angajamentul
ferm al Consiliului General, al consiliilor locale, al
comisiilor de urbanism ale acestora, pentru a transforma
ora[ul într-o adev\rat\ Capital\ turistic\. Pentru c\
merit\, [i înc\ din plin!
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AMES ENSOR (1860-1949) a fost un solitar,
dificil de plasat într-o istorie simplificat\ a
artei moderne. Cu toate c\ Emil Nolde,
suprareali[tii, fotografia lui Dianei Arbus îi
datoreaz\ foarte mult, este greu de afirmat
c\ evolu]ia artei secolului al XX-lea ar fi
fost alta dac\ Ensor n-ar fi existat.
Sunt pu]ini acei arti[ti a c\ror oper\ s\ fi fost mai
puternic [i mai direct marcat\ de propria biografie. Ensor
s-a n\scut [i a tr\it toat\ via]a – cu excep]ia anilor de
studii la Bruxelles [i a unor escapade periodice la
Paris sau Londra – în Ostende, sta]iune balnear\ de pe
malul M\rii Nordului, renumit\ pentru procesiunile
de Carnaval, cazinou, plaje aglomerate. Pentru mul]i
ani, atelierul artistului a fost deasupra magazinului cu
curiozit\]i al familiei, în care se vindeau m\[ti, scoici,
por]elanuri, p\pu[i, animale împ\iate...
Obsedat de boli [i moarte, Ensor a tr\it mult [i a
pictat pân\ la sfâr[itul vie]ii. Expozi]iile care i-au fost
dedicate în ultimii ani s-au concentrat asupra perioadei
de la sfâr[itul secolului al XIX-lea în care crea]ia sa,
respins\ atunci de critic\ [i public, a fost cu adev\rat
inovatoare. Ast\zi ignor\m, în bun\ m\sur\, tot ceea ce
Ensor a produs, sub pecetea epuiz\rii creatoare [i a
repetitivit\]ii, în ultimele câteva decenii de activitate,
atunci când a fost „îmb\ls\mat“ în glorie [i titluri onorifice.
Retrospectiva pe care Muzeul de Art\ Modern\
din New York a organizat-o împreun\ cu Muzeul Orsay,
respect\, în principiu, acela[i [ablon. Organizatorii au
pus un accent mai mare pe anii formativi, încercând s\
explice explozia de creativitate din anii 1880.
Ensor a început prin a fi ancorat în naturalism,
r\spunzând, treptat, schimb\rilor aduse de paleta
impresionist\. Unul dintre importantele tablouri de
tinere]e – „Femeie mâncând stridii“ (1882) – este foarte
aproape de Manet. „Acoperi[uri în Ostende“ (1884)
î]i aduce aminte de Pissarro. Sc\ldat în nuan]e de galben,
„Copii îmbr\cându-se“ (1886), ar fi putut fi pictat de
Bonnard. Tr\ind pe malul m\rii, artistul a fost mereu
preocupat de capacitatea luminii de a „sculpta“ suprafe]ele
cu care intr\ în contact. «Am fost primul care a în]eles
modul în care lumina schimb\ forma liniei» declara
Ensor în 1899, cu obi[nuita-i lips\ de modestie.
La începutul anilor 1880, Ensor altereaz\ imagini
compuse cu câ]iva ani mai devreme, ad\ugând m\[ti
[i personaje fantastice, inspirate nu numai de ciud\]eniile
din magazinul familiei ci [i de pl\smuiri ale propriei
imagina]ii. Apreciat ini]ial ca o speran]\ a picturii belgiene,
tân\rul artist se vede criticat cu asprime pentru lipsa
de „modernitate“ a lucr\rilor sale, pentru distan]area de
preceptele impresionismului. Ultragiat, sim]indu-se
un martir într-o lume care nu-l în]elege, artistul se identific\
cu imaginea lui Cristos. Continuând s\ se deta[eze de
obiectivitatea impresionist\, concepe compozi]ii de mari
dimensiuni – „Cristos ar\tat poporului“, „Intrarea lui
Cristos în Ierusalim“ – în care, sub influen]a lui
Turner [i al gravurilor lui Rembrandt, caractere iau
na[tere [i dispar într-un vârtej de lumin\.
În 1887, uria[ul desen „Intrarea lui Cristos în Ierusalim“
este expus la Bruxelles, sub egida „Grupului celor XX“,
al\turi de „Duminic\ dup\-amiaz\ pe insula Grande

Colec]ia de curiozit\]i
a lui James Ensor
]ip\toare de culori alese pe criterii pur subiective.

Autoportret cu m\[ti
Jatte“, pictura lui Seurat. Un an mai târziu, Ensor termin\
„Intrarea lui Cristos în Bruxelles“, r\spunsul s\u la
capodopera poantilist\. Este cea mai important\ lucrare
a sa. Din p\cate, a fost socotit\ prea fragil\ pentru a fi
inclus\ în expozi]ia de la MoMA dar o compara]ie
între cele dou\ tablouri este foarte important\ pentru
în]elegerea viziunii artistice a pictorului belgian... Pictura
lui Seurat este o manifestare a unei discipline riguroase,
indiferent dac\ o prive[ti ca un microcosm de puncte
colorate sau ca o serie de personaje a[ezate într-o ordine
prestabilit\ [i imuabil\. În tabloul lui Ensor, un fragment
de Arcadie cartezian\ este înlocuit cu o lume aglomerat\,
violent\, anarhic\, n\scând anxietate. Cumin]enia burghez\
este sfidat\ de figuri mascate. O procesiune religioas\
este invadat\ de reclame [i sloganuri politice. În locul
unui spa]iu clar, jalonat de personaje bine definite, pictura
lui Ensor propune un amestec de caractere schi]ate sumar.
Juc\u[ele combina]ii de nuan]e impresioniste, justificate
de observa]ii „[tiin]ifice“, sunt înlocuite cu al\tur\ri

„ În 1887, Ensor era probabil cel mai îndr\zne] pictor
în via]\“ scria Alfred Barr, primul director al Muzeului
de Art\ Modern\, referindu-se la „Tribula]iile sfântului
Anton“, tablou în care multiple influen]e, de la Bosch
la Turner, sunt combinate într-o lucrare de o mare
originalitate ce prefigureaz\ paleta expresionist\ [i include
elemente de abstract ce te duc cu gândul la Kandinsky
sau Cy Twombly.
Dup\ dispari]ia tat\lui [i a bunicii materne de care
a fost foarte legat, Ensor renun]\ în bun\ m\sur\ s\
mai picteze peisaje [i naturi moarte în sens tradi]ional.
Picteaz\, de la o lucrare la urm\toarea, o lume „a lui“
dominat\, în afar\ de m\[ti [i mul]imi de Carnaval, de
schelete, jocuri cu moartea [i diavoli, caricaturi ale
burgheziei, propriul chip.
„Autoportret cu m\[ti“ (1889), unul dintre cele
mai cunoscute tablouri ale lui Ensor, amintind „Crist
purtând crucea“ de Bosch, este doar unul dintre zecile
de autoportrete, realiste sau imaginare, pe care le-a
compus. A dorit mereu s\ demonstreze c\ lucr\rile
sale fac parte integrant\ din istoria artei europene. Rând
pe rând, se reprezint\ ca un „dandy“ de inspira]ie rubensian\ („Autoportret cu p\l\rie înflorat\“), cu un gest al
mâinii ce-l invoc\ pe Dürer, ca un schelet („Portretul
meu în 1960“) sau ca o insect\ parc\ descins\ dintr-un
desen de Odilon Redon.
Pictate cu agilitate, în culori stridente, „Mirarea m\[tii
Wouse“, „Schelete încercând s\ se înc\lzeasc\“, „Schelete
disputându-[i un hering“, sunt mai degrab\ satirice decât
înfrico[\toare. Picturi în ulei, desene, gravuri – „Diavoli
c\lare pe o pisic\ s\lbatic\ conducându-l pe Crist spre
iad“ – reprezint\ un mijloc prin care autorul încearc\
s\-[i exorcizeze frica existen]ial\...
Atâta vreme cât [i-a p\strat inventivitatea, James
Ensor a continuat s\ construiasc\ un univers fantastic,
care penduleaz\ între comic [i macabru, grotesc [i liric.
Este un univers care reflect\ capriciile, obsesiile r\zbun\toare,
gândurile f\r\ [ir, viziunile religioase ale unui suflet
zbuciumat.
Este un univers de care publicul se apropie cu greu
c\ci este departe de a aduce lini[tea pe care o dobânde[ti
privind peisaje impresioniste cu c\pi]e de fân sau
[iruri de plopi pictate „dup\ natur\“ în diferite momente
ale zilei.
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Dou\ cranii luptându-se pentru o scrumbie

unt pu]ini acei arti[ti a c\ror
oper\ s\ fi fost mai puternic
[i mai direct marcat\ de
propria biografie.

Tribula]iile Sfântului Anton, 1887

Eduard SAVA
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e drept cuvânt se poate afirma
c\ Viena [i Berlinul sunt dou\
dintre cele mai importante
capitale mondiale ale muzicii.
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La Viena [i Berlin
sub semnul muzicii lui Enescu

Duo: Remus Azoi]ei [i Eduard Stan
Nicolae Caravia. M\ refer, de asemenea, la ilustrul cuplu
muzical al fra]ilor Hepzibach [i Yehudi Menuhin. Str\dania
lor în ce prive[te promovarea în plan interna]ional a
acestei crea]ii merit\ a fi înt\rit\ în contextul în care via]a
muzical\ interna]ional\ comemoreaz\ în acest an împlinirea
unui deceniu de la plecarea în eternitate a marelui muzician,
discipol credincios [i prieten al lui George Enescu. Tot
în anii mijlocului de secol, violonistul Christian Ferras
[i pianistul Pierre Barbizet au dat acestei lucr\ri o versiune
apreciat\ a fi istoric\.
La noi, în a doua jum\tate a secolului trecut, fra]ii
Valentin [i {tefan Gheorghiu au oferit una dintre versiunile
considerate ca fiind de referin]\ ale acestei capodopere
enesciene. Versiunea lor a fost încununat\ cu laurii unei
distinc]ii speciale cu prilejul primei edi]ii – cea din
anul 1958 - a Concursului [i Festivalului Interna]ional
„George Enescu“. Ast\zi, realizarea oferit\ de Remus
Azoi]ei [i de Eduard Stan se a[eaz\ cu demnitate al\turi
de versiuni celebre datorate unor personalit\]i puternice
ale violonisticii actuale cum sunt Gidon Kremer sau
Leonidas Kavakos, spre exemplu.
Trebuie apreciat, întregul proiect actual „EnescuBrahms“ se dovede[te a fi unul dintre cele mai ample,
mai consecvent promovate programe ini]iate de I.C.R.
Merit\ a fi continuat în perioadele urm\toare; iar aceasta
având drept opus central suita enescian\ Impresii din
copil\rie. ~ntregul demers s-ar sprijini pe câ]iva factori
esen]iali, absolut reali. Valorile culturii noastre trebuiesc
promovate în marele concert european al valorilor. Cu
pricepere, cu credin]\. Drept act al unei identit\]i autentice.
Avem cu cine face acest lucru. Avem nevoie de sporit\
consecven]\.
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uri datorate lui Johannes Brahms, în sonatele în re minor
[i în la major, vigoarea edific\rii acestor crea]ii îi reune[te
pe cei doi muzicieni performeri sub semnul marilor
împliniri ale repertoriului clasico-romantic. ~n mod cu
totul special, în concertul de la Berlin – am în vedere
Sonata în re minor – fermitatea construc]iei brahmsiene
a fost trasat\ la nivelul unei structur\ri m\iestrit formulate
ce împline[te fiorul romantic al expresiei.
Eduard Stan este pianistul de muzic\ de camer\ al
c\rui excurs urm\re[te cu real\ func]ionalitate drumul
coechipierului s\u; este un demers ce se plaseaz\ cu
claritate în zona unei rela]ion\ri ce aduce stabilitate
întregului. Nu gre[esc, cred, afirmînd c\, la noi, dup\
Valentin Gheorghiu, Eduard Stan este pianistul de muzic\
de camer\ cel mai func]ional ata[at spiritului acestei
pre]ioase zone a performan]ei muzicale.
~n acest fel trebuie apreciat\ [i realizarea – în urm\
cu câ]iva ani, la Casa „Hänssler Classic“ - a primei edi]ii
discografice complete a crea]iei enesciene pentru vioar\
[i pian, o realizare foarte bine primit\ de presa european\
de specialitate. Pe de alt\ parte, personal am sus]inut
cu mare entuziasm decernarea distinc]iei „Opera Prima“
acestui – în adev\r temeinic – cuplu muzical cameral.
M\ refer la juriz\rile anuale ale premiilor „Prometheus“,
conferite de Funda]ia „Anonimul“, juriz\ri desf\[urate
[i în aceast\ toamn\ sub pre[edin]ia domnului Andrei
Ple[u.
Sunt de amintit aici câteva dintre celebrele cupluri
camerale care au dat via]\ acestei capodopere a literaturii
muzicale din prima jum\tate a secolului trecut. M\ refer
la Enescu însu[i care, al\turi de Dinu Lipatti, în anii
r\zboiului, a imprimat aceast\ lucrare în studiourile
radiodifuziunii bucure[tene. Prima audi]ie a avut îns\
loc la Oradea, în anul 1927, în compania pianistului
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NTREGUL proiect „Enescu-Brahms“ se dovede[te
a fi unul dintre cele mai ample, mai consecvent
promovate programe ini]iate de Intitutul Cultural
Român.
~ntâmpl\tor sau nu, Viena [i Berlinul sunt cele
dou\ capitale europene în care - în anii ultimului
deceniu, [i mai bine - muzica enescian\ a r\sunat
în valorile ei de semnifica]ie. Este suficient s\ ne amintim
faptul c\ Oedipe-ul enescian a fost montat în coproduc]ie
de dou\ dintre marile case europene de oper\, de
Opera de Stat din Viena [i de Deutsche Oper Berlin;
montarea a fost reluat\ [i la Bucure[ti cu prilejul uneia
dintre edi]iile precedente ale Festivalului „George Enescu“;
a fost realizat\ de cunoscutul regizor german Götz Friedrich
[i a fost primit\ cu destule rezerve de publicul de specialitate
din Bucure[ti; iar aceste date fiind abrevierile greu de
acceptat operate în corpul însu[i al muzicii.
De aceast\ dat\ nu mai departe decât s\pt\mânile
trecute, în mijloc de noiembrie, tot la Viena [i la
Berlin, apoi la Ateneul Român, la Bucure[ti, violonistul
Remus Azoi]ei [i pianistul Eduard Stan au continuat
seria concertelor camerale organizate de Institutul Cultural
Român în câteva dintre marile capitale europene ale
muzicii. Se cânt\ acest atât de special opus enescian care
este Sonata „în caracter popular românesc“, de asemenea
Sonata „Torso“, iar în mijlocul întregului program sonatele
a 2-a [i a 3-a de Johannes Brahms. Seria concertelor a
început pe 1 octombrie la München [i a continuat ulterior
la Stockholm, Bruxelles, Hamburg, Praga, Kopenhaga,
Madrid, Paris, Dublin, Amsterdam; ...[i se `ncheie în
prima decad\ a lunii decembrie, la Washington D.C. [i
la New York, respectiv la Kennedy Center [i la Carnegie
Hall.
Atât la Viena, la Konzerthaus, în Sala Schubert, cât
[i la Konzerthaus Berlin, în sala de muzic\ de camer\
a acestui impresionant complex, succesul a fost entuziasmant,
deloc conjunctural. Sunt s\li cu totul adecvate genului,
s\li de sub 500 de locuri, covâr[ite de un public în
bun\ parte tân\r, avid de a cunoa[te crea]ii mai pu]in
vehiculate în s\lile de mare tradi]ie, de a cunoa[te [i
al]i muzicieni performeri, al]ii decât cei ce apar]in circula]iei
actuale standard a vie]ii muzicale. Pe drept cuvânt se
poate afirma c\ Viena [i Berlinul sunt dou\ dintre cele
mai importante capitale mondiale ale muzicii. Pu]ini
cunosc faptul c\ în Viena se cânt\ ocazional sau în
mod frecvent în 300 – notez cu aten]ie, în trei sute! –
de loca]ii ce apar]in spa]iului public, în s\lile de mare
tradi]ie, în numeroasele palate sau în sediile somptuoase
ale celor aproape 30 de circumscrip]ii ale capitalei federale
a Austriei.
Ini]iind acest proiect, au fost vizate anume aspecte
inedite pentru publicul obi[nuit de concert din cele dou\
capitale vest-europene ale muzicii. Am în vedere – pe
de-o parte – cunoa[terea uneia dintre capodoperele
enesciene, una dintre lucr\rile cu totul originale ale
repertoriului muzical cameral din prima jum\tate a
secolului trecut, [i – pe de alta – contactul cu arta a doi
tineri mae[tri, violonistul Remus Azoi]ei [i pianistul
Eduard Stan, muzicieni stabili]i în partea de vest a
continentului european. Este o colaborare muzical\
func]ional\, cu totul pre]ioas\, ce dureaz\ de ani buni,
o colaborare a c\rei coeren]\ este determinat\ de îns\[i
fiin]a muzicii pe care o comunic\ cei doi muzicieni.
Trebuie apreciat\ în plus orientarea cu totul pertinent\
a acestora în cele dou\ teritorii spirituale, zone cu totul
distincte ce privesc repertoriul de tradi]ie vest-european\,
repertoriul clasico-romantic, dou\ dintre sonatele de
Johannes Brahms, [i – de asemenea - idiomul spiritual
românesc de preluat din tradi]ia l\utarilor locului, limbaj
pe care geniul enescian îl adopt\, îl elaboreaz\, în Sonata
„în caracter popular românesc“. Zicerea doinit\ – a c\rei
intimidate cunoa[te aici, la Azoi]ei, o impresionant\
bog\]ie de st\ri expresive – este împlinit\ de diversitatea
culorilor timbrale; rafinamentul acestora, suple]ea adres\rii,
sunt sus]inute de valorile unui me[te[ug st\pânit în mod
suveran. ~ntreaga construc]ie cap\t\ claritate, coeren]\,
o seduc\toare expresivitate. ~n plus, în cele dou\ opus-
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unctul climactic al filmului este acest
minunat concert al lui Ceaikovski,
muzica drept soteriologie, drept
„communism“ sublim.

Orchestra nebun\
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NDE poate fi întâlnit cel mai bun interpret
de Ceaikovski? La Moscova. Ce se întâmpl\
cu un mare artist în perioada comunist\?
Este înl\turat, umilit? Toate întreb\rile
î[i g\sesc r\spunsurile în ultimul film al lui
Radu Mih\ileanu prin aceea c\ manualul
întâmpl\rilor este citit corect, politically
correct . Marele dirijor Andrei Filipov
(Aleksei Guskov) este dat jos de pe scen\ de c\tre Brejnev
însu[i pentru faptul de a fi refuzat s\-[i concedieze
instrumenti[tii evrei, rezultatul, el ajunge la munca de
jos, om de serviciu la Bal[oi Teatr unde d\duse alt\dat\
concerte. Lui Lucian Blaga i se întâmpla mutatis mutandis
acela[i lucru, din profesor ajungea bibliotecar în aceea[i
facultate care se mândrea cândva cu prezen]a sa în corpul
profesoral. Dup\ 30 de ani, lui Andrei Filipov îi vine
o idee n\stru[nic\, pune mâna pe un fax care con]inea
o invita]ie la un concert la Paris, la Théâtre Châtelet,
[i se decide pe loc s\ realc\tuiasc\ vechea orchestr\ [i
s\ se prezinte ca fiind oficial orchestra Bal[oiului din
Moscova. Zis [i f\cut, pentru asta are nevoie de un
manager pe care-l g\se[te în persoana vechiului secretar
al teatrului, stalinistul Ivan Gavrilov (Valery Barinov),
[i de vechii membri ai orchestrei pe care-i culege pe
fiecare de unde-l aruncase soarta, dintr-un taxi, dintr-o
[atr\ de ]igani etc. Cert este c\ orchestra recompus\ arat\
jalnic, îns\ perspectiva unei c\l\torii la Paris constituie
liantul natural al muzicienilor. Este foarte clar c\ logica
intern\ a filmului nu se ]ine, dificult\]ile trupei sunt
dep\[ite artificial, nu-i ia autobuzul, îi ia avionul,
violonistul rom le lipe[te poza pe pa[aport în aeroport,
iar un ofi]er prea curios responsabil cu paza se retrage
speriat când dou\ matahale îl încadreaz\ amenin]\tor.
Îns\ nu neap\rat de logic\ are nevoie o comedie
pentru a fi spumoas\, iar Radu Mih\ileanu [tie s\
pun\ corect accentele în fiecare limb\ întrebuin]at\
realizând ideea de conlucrare, comuniune a raselor [i
claselor armonizate de spiritual muzicii din care, iat\,
nu numai tragedia, ci [i comedia se poate na[te. Nu
mesajul altruist, de toleran]\, ecumenic, deranjeaz\, ci
sublinierea sa îngro[at\ ca s\ sar\ în ochi. Pentru
completarea setului de solidarit\]i afective, cei doi

24

Concertul (Le Concert, 2009). Regia: Radu Mih\ileanu. Cu: Aleksei Guskov, Mélanie Laurent. Genul:
Comedie, Dram\. Durata: 119 minute. Premiera în
România: 20.11.2009. Produs de: Les Productions du
Tresor. Distribuit în România de: Independen]a Film.

francezi care sunt [i organizatori ai concertului se s\rut\
pe gur\ într-o clip\ de extaz. Reunirea aceasta vesel\
a tuturor cu to]i concureaz\ Interna]ionala din care fac
parte comunistul sovietic [i cel francez gr\bi]i s\ serbeze
nunta de argint printr-o nou\ lansare la ap\ a proiectului
unionist. Dirijorul are ocazia s\ întâlneasc\ în Fran]a în
persoana violonistei Anne Marie-Jacquet (Mélanie
Laurent) pe fiica unei soliste celebre care fusese deportat\
împreun\ cu so]ul ei în Gulag l\sând feti]a unei fran]uzoaice
dedicate, Guylene (Miou Miou), care a [tiut s\ p\streze
secretul dispari]iei p\rin]ilor ei. Se plânge peste tot, în
timpul concertului [i dup\, se suspin\ înainte de concert
la restaurant, acas\ [i în alte p\r]i, afl\m povestea
trist\ a cuplului de muzicieni, povestea care neputând
fiind spus\ în cuvinte este turnat\ în lacrim\ [i în muzic\
deopotriv\, se face melodram\. Astfel cli[eele dau n\val\
în film, [tim c\ rusul este cam nebun din fire, dar lipsa
de m\sur\ se conjug\ admirabil cu arta, [tim c\ este
sentimental a[a c\ plânge în hohote sau doar l\cr\meaz\
[i devine duios, [tim c\ se îmbat\ [i când se îmbat\ cânt\
sau pune mâna pe mitralier\, [tim c\ este grosolan [i
când are ocazia nu se dezminte, [tim c\ tr\ie[te la cele
mai înalte cote pasiunea a[a c\ dirijorul ne arat\ cât de
mult simte el arta. La fel, evreul este preluat cu tot cu
cli[eele vizitate ironic-tandru, evreul [tie s\ fac\ un
ghe[eft [i îl face, [tie s\ se descurce [i se descurc\ etc.
a[a cum ]iganul [tie s\ fac\ rost de orice din p\mânt din
iarb\ verde, numai s\ nu-l întrebi de mijloace [i danseaz\
la întâiul zgrep]\nat de scripc\. Jocul cu cli[eele este
cum nu se poate mai nimerit într-o comedie, dar [i
cum nu se poate mai facil atât timp cât acestea nu sunt
deconstruite abil. Râsu-plânsu care-i ie[ea în Trenul
vie]ii (1998), unul dintre filmele sale de referin]\, nu-i
mai iese aici, mai precis dozajul este de vin\. Comedia
r\spunde, mai degrab\, unui umor primar, cu pu]ine
subtilit\]i, menit\ s\ comunice în medii str\ine, s\
fac\ s\ circule stereotipul ca în bancuri, dac\ este vorba
de ]igan acesta musai fur\, dac\ este vorba de evreu
acesta face admirabil din orice o afacere, dac\ este vorba
de german acesta este neap\rat disciplinat. În schi]area
unor personaje regizorul are o reu[it\ care-l valideaz\,
un astfel de personaj este Sacha Grosmann (Dmitri
Nazarov), un amestec de violen]\ cu tandre]e respirând
ceva din sufletul rus. A[a cum câteva replici zgârie
dincolo de pelicula umoristic\ pentru a atinge nervul
cum este remarca lui Sacha întrebat de Ivan de ce nu a
plecat cu ceilal]i evrei în Israel: „Unde s\ plec, aceasta
este ]ara mea.“ Abia aici stereotipul este pus în abis.
Sugestia fix\rii într-un timp nemi[cat a lumii pariziene

are ceva de spus despre imobilitatea sau viteza lent\ a
vie]ilor în dictatur\ îns\ ideea ar fi putut fi continuat\
[i în afara gagului. În fond, Andrei Filipov tr\ie[te cu
amintirea unui Paris cu 30 de ani în urm\, un Paris al
miracolelor. Intersec]ia axelor temporale a vie]ilor acestor
admirabili muzicieni [i a lumii în care ar fi trebuit s\
se afle reclam\ o privire mai atent\ la lumea din care
am ie[it acum 20 de ani. Cred c\ aici Radu Mih\ileanu
are un cuvânt de spus, [i dac\ nu ar fi îngro[at tu[a
umoristic\ ar fi ob]inut acea subtil\ not\ particular\.
Andrei Filipov cu Concertul pentru vioar\ în Re
major al lui Ceaikovski îndepline[te un rol orfic sco]ând
din „infernul“ mizerabilist al lumii postsovietice muzican]ii
redeveni]i muzicieni. Punctul climactic al filmului
este acest minunat concert al lui Ceaikovski, muzica
drept soteriologie, drept „communism“ sublim. Ascultând
Ceaikovski po]i uita c\ e[ti în film, pentru c\ într-adev\r,
geniul muzicii dizolv\ toate contradic]iile, ideologice,
rasiale, personale. Este ideea servit\ cu elegan]\ de Radu
Mih\ileanu [i care îi salveaz\ celelalte stâng\cii. 
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[adar, dincolo de analiza [tiin]ific\, pozitivist\ [i
neutr\, de privirea din exterior, se deschide un
orizont larg pentru aventura imaginarului, pentru
valorile con[tiin]ei, pentru eposul interiorit\]ii.
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O radiografie a lumii
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DITURA Polirom a început publicarea unei
serii de c\r]i scrise de arti[ti plastici [i
dedicate laboratorului tehnic, acolo unde
se consum\ ceremonialurile tainice ale
matologie al
crea]iei. Dup\ Trratatul de crom
lui Liviu L\z\rescu, asupra c\ruia vom reveni
mpozi]ia
cu un alt prilej, a ap\rut recent Com
în picturr\ a lui Jenö Bartos, pictor [i profesor la
Universitatea de Arte din Ia[i. Textul de mai jos
prefa]eaz\ cartea [i încearc\ o lectur\ a lecturii,
pentru c\ lucrarea lui Bartos chiar asta este o
prim\ lectur\ a lumii vizibile pornind de la compozi]ia
în pictur\. (P.{.)

T

Privit\ în acest context [i din acest unghi, compozi]ia
lui Bartos nu este o construc]ie cerebral\, ci o metafor\
a realului, un concentrat cosmic, o apologie adus\ ordinii
[i armoniei [i o form\ de triumf asupra haosului [i a
entropiei. Iar de aici, de la identificarea statutului metafizic
al compozi]iei [i pîn\ la lectura istoriei [i a istoriei artei,
a sistemelor de gîndire, a tipologiilor formale [i stilistice,
a victoriilor [i a e[ecurilor efective sau simbolice nu este
decît un pas, pe care Jenö Bartos îl [i face f\r\ ezitare.
Identificînd, în]elegînd [i analizînd compozi]ia , el
analizeaz\ dinamica formelor, cronologia esteticilor [i
a atitudinilor, curentele de gîndire [i gradul de încredere
(de credin]\!) a artistului în forma simbolic\, în sine
însu[i, în umanitate [i în Dumnezeu. El reia discu]ia
pe care Lessing o încheiase cu dou\ sute de ani în urm\,
aceea privind artele spa]iale [i cele temporale , ale
simultaneit\]ii [i ale succesiunii , dar nu pentru a o
rememora sau pentru c\ n-ar fi descoperit-o pîn\ acum,
ci pentru c\ o discu]ie asupra spa]ialit\]ii/temporalit\]ii
artelor vizuale este obligatorie în contextul noilor medii,
care au recuperat într-un mod ofensiv nu doar epica,
e[afodajul narativ al imaginii, a[a cum erau ele implicate
în formele alegorice sau historiste, ci chiar dimensiunea
temporal\ propriu-zis\, aceea care pe vremea lui Lessing,
[i nu numai, era exclusiv apanajul artelor spectacolului.
Experien]ele multimedia, heppeningul [i ac]ionismul,
dar [i mobilurile lui Calder sau ma[in\riile autiste ale
lui Tinguely, ca s\ ne rezum\m doar la cîteva exemple,
introduc dramatic dimensiunea temporal\, atît în oferta
mesajului artistic, cît [i în receptarea acestuia. A privi
un spectacol, a citi o carte sau a privi o imagine plastic\,
e drept, secven]ializat\, înseamn\ acum acela[i lucru.
Iar Jenö Bartos analizeaz\ calm [i persuasiv aceste
muta]ii, aceste schimb\ri de mentalit\]i, de sensibilitate,
de filosofie [i de moral\ a actului de crea]ie, analizeaz\
ie[irea artei în strad\ [i intruziunea realului precar în
spa]iul securizat al artei înalte, panica în fa]a prostului
gust [i hîrjoana adulterin\ cu kitschul, pornind de la
problema discret\ [i insesizabil\ a compozi]iei. De fapt,
a Compozii]iieii. A compozi]iei în pictur\, a compozi]iei
în art\, a compozi]iei în via]\ [i a compozi]iei în
lume. 
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ITLUL simplu, de o neutralitate care îl face
aproape insesizabil, Compozii]iia în pictur\, al
c\r]ii lui Jenö Bartos, poate s\-l deruteze
grav pe cititorul gr\bit sau pe cel insuficient
motivat s\ fac\ pasul mai departe. Pentru c\,
în mod legitim, acesta se a[teapt\ la un
studiu didactic, sobru, saturat de referin]e tehnice, a c\rui
arie de cuprindere nu trece dincolo de interesul strictei
specializ\ri. {i, pîn\ la un punct, aceast\ suspiciune chiar
este justificat\. Studiul este, într-adev\r, unul sobru,
dens, cu un amplu aparat tehnic, sprijinit pe enun]urile
[i pe demonstra]iile [tiin]elor exacte, adic\ geometrie,
plan\ [i în spa]iu, fizic\ general\, optic\, informatic\,
ba chiar chimie [i astronomie, dar este [i unul care prive[te
panoramic [i baleiaz\ orizonturi vaste, fundamentat
pe observa]ii, teorii [i principii ale [tiin]elor omului,
adic\ filosofie, estetic\, sociologie, psihologie, [tiin]e
ale comunic\rii etc. A[adar, dincolo de analiza [tiin]ific\,
pozitivist\ [i neutr\, de privirea din exterior, se deschide
un orizont larg pentru aventura imaginarului, pentru
valorile con[tiin]ei, pentru eposul interiorit\]ii. Aceast\
dualitate a teritoriilor investigate [i dubla surs\ a
argumentelor în epica demonstra]iei nu sînt nici pe
departe întîmpl\toare sau irelevante în economia c\r]ii,
ci, dimpotriv\, sînt chiar justificarea profund\ [i ra]iunea
de a fi a acesteia.
Întrucît Jenö Bartos însu[i se g\se[te în aceast\
situa]ie, în mod inevitabil orizontul lui de cunoa[tere

este asumat [i valorificat în acela[i registru. Pe de o parte
el este profesor, pedagog, observator lucid [i judec\tor
impar]ial, iar, pe de alta, într-o succesiunie a actelor, dar
în simultaneitatea tr\irii, este pictor, creator, subiect activ
al propriului s\u demers imaginar. Pornind chiar de aici,
de la structura intelectual\ [i sufleteasc\ a autorului,
aceast\ perspectiv\ dubl\ se manifest\ pe toate planurile
[i la toate nivelurile c\r]ii. Chiar dac\ o asemenea abordare
dual\ nu vizeaz\ aspecte antinomice propriu-zise, ci mai
curînd complementarit\]i, rela]ia dintre ele nu este
niciodat\ lipsit\ de un anumit frison [i de o anume
tensiune intrinsec\. Avem , astfel, binoamele mic-mare,
interior-exterior, static-dinamic, ordonat-aleatoriu, clasicmodern, art\-via]\, transparen]\-opacitate, spa]ialtemporal, lumin\-întuneric [i, într-un anumit fel, chiar
via]\-moarte. Jenö Bartos porne[te, la prima vedere,
a[ezat [i riguros, de la tablou, de la e[afodajul s\u, de
la disponibiltatea lui de a reprezenta ordine, structur\,
spa]iu de comunicare. Îns\, în realitate, tabloul, opera
care ipostaziaz\ o anumit\ ordine mental\, o anumit\
atitudine moral\, un anumit tip de vibra]ie sufleteasc\,
nu este doar expresia unei judec\]i corecte [i a unei
în]elegeri exacte a componentelor sale materiale, ci
jonc]iunea a dou\ spa]ii, cel obiectiv, al pînzei [i al
instrumentarului, [i cel interior, imponderabil [i imposibil
de cuantificat, al memoriei atavice, al proiec]iilor vizionare
[i al leg\turilor inefabile cu n\zuin]ele [i cu obsesiile
speciei, dar [i cu determin\rile surde ale cosmosului.
Pentru a surprinde aceast\ dinamic\ a con[tiin]ei artistice
[i a con[tiin]ei de sine a omului, prin însu[i actul de a
face, de a structura, de a da sens, adic\ de a compune,
Jenö Bartos deschide tot mai mult spa]iul de referin]\,
trecînd de la compozi]ie la spa]iul plastic, de aici la
spa]iul în pictur\, în [tiin]e, în psihologie, în filosofie
etc. Altfel spus, spa]iul compozi]ional este simultan
un spa]iu material [i unul mental, unul exterior [i unul
interior, dup\ cum geometria ins\[i este una a liniei
mecanice [i o alta a meandrelor suflete[ti, sau cum
perspectiva este atît o problem\ de lectur\ geometric\
a spa]iului bidimensional, cît [i de atitudine care se
define[te prin puterea sentimentelor, a se vedea perspectiva
afectiv\ a copiilor, sau o proiec]ie ini]iatic\ asupra lumii
invizibile (perspectiva simbolic\, perspectiva invers\,
perspectiva cromatic\ etc.).
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O carte,
dou\ premii:
SUPERMONDELLO
[i STREGA - 2009
Tiziano Scarpa

România literar\
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IZIANO SCARPA (n. Vene]ia, 1963) este
romancier, dramaturg [i poet. A publicat o
seam\ de romane [i volume de povestiri la
mari Edituri, tip Einaudi, Feltrinelli, Rizzoli,
Mondadori: Occhi sulla graticola, 1996, Venezia
è un pesce, 2000, Cos’è questo fracasso, 2000,
Cosa voglio da te, 2003, Kamikaze d’Occidente,
2003, Corpo, 2004, L’inseguitore, 2008, Stabat mater,
2008 (Torino, Einaudi, 144 p.); acest din urm\ roman a
primit în iunie-iulie 2009 dou\ premii de mare rezonan]\
na]ional\ [i interna]ional\: Supermondello [i Strega.
Tiziano Scarpa este deasemeni autorul unor remarcabile
radiodrame [i texte de teatru. Recent i-a fost tip\rit\ o
antologie de poezii: Discorso di una guida turistica davanti
al tramonto. Volumul la care ne vom referi reu[este s\ fie
pe valul celor mai citite c\r]i acum în Europa: biografiile
roman]ate ( document plus fic]iune) ale unor personaje
celebre tip Marilyn Monroe, Maria Callas, marchizul
de Sade, Petrarca etc. În cazul de fa]\ este vorba de Antonio
Lucio Vivaldi (Venezia 1678 – Viena 1741), zis [i Preotul
Ro[u din pricina p\rului ar\miu, autor al celebrelor concerte
cunoscute sub numele de „cele patru anotimpuri“, dar
[i al unor lucr\ri de muzic\ sacr\ între care [i un Stabat
Mater, de unde [i titlul c\r]ii.
A[adar, Stabat Mater e un roman de inspira]ie istoric\,
localizat în Vene]ia începutului de veac XVIII. Protagonista
este o elev\ a lui Vivaldi, întrupare a singur\t\]ii, melancoliei,
a non-comunic\rii, a unui zbucium sufletesc f\r\ alinare;
visele ei sunt delirante co[maruri ale mor]ii în otrava
neagr\ a m\rii [i a beznei. Moartea poate fi în chip alegoric
chiar colega ei Maddalena din patul de deasupra, devenit\
deja o confident\ a Ceciliei, blând\, în]eleg\toare [i totu[i
fioroas\ printr-un efect horror [i totodat\ umanizant
voit de autor : seam\n\ prin [erpii negri încol\ci]i în
p\r cu Meduza lui Caravaggio.
Cecilia, copil abandonat, cânt\ la vioar\ în orchestra
orfelinatului Pietà (devenit în veacul XX spital [i maternitate,
unde a v\zut lumina zilei autorul). Adolescenta Cecilia
(nume ales deloc întâmpl\tor, [tiindu-se c\ sfânta Cecilia
este venerat\ [i ca patroan\ a muzicii) întrupeaz\ o anonim\
fiin]\ invizibil\ în spatele grilajelor de metal cu care erau
dotate cele dou\ balcoane suspendate din biserica al\turat\
orfelinatului, menite s\ le ascund\ de ochii enoria[ilor pe
fetele-muziciene. Noaptea îns\ Cecilia scrie scrisori mamei
pe care nu o cunoscuse. Cartea este un epistolar-jurnal ,
un monolog al unui eu narativ de o acut\ sensibilitate.
Falia identitar\, cum ar spune Le Clézio, pe care
Cecilia o simte cu atât mai dureros în condi]ia ei de orfan\,
ad\ugându-se recluziunii [i rigorilor monastice de convie]uire,
genereaz\ acea spaim\ de moarte [i totodat\ puterea de
a o sfida, alienare cu derapaje autiste, dar [i o insomniac\
nevoie de identificare, de reg\sire de sine, de autosuficien]\.
Crescut\ de mic\ în spiritul muzicii, violonist\
talentat\, eroina noastr\ î[i d\ seama cu paradoxal\

resemnare c\ „Noi suntem îngropate de vii într-un delicat
sicriu de muzic\“. Muzica, amic\ [i inamic\ a Ceciliei,
este mijloc de exprimare [i totodat\ închisoare înl\untrul
[i în spatele c\reia se ascunde.
Prin jurnalul ei nocturn Cecilia î[i d\ întâlnire atât
cu mama ei, cât [i cu propria nimicnicie („appuntamento
notturno con la mia nullità). Ambele obiective, reconstituite
în cele mai mici detalii, sunt urm\rite cu acribie detectivist\.
Scrisul devine pentru Cecilia o obsesie eliberatoare dar
[i r\zbun\toare, c\utarea mamei necunoscute devenind
treptat un pretext, un exerci]iu mental, ra]ional de demonstra]ie
a unei inexisten]e. Eroina noastr\ este o hipersenzitiv\,
o campioan\ a co[marului cu ochii deschi[i, [i totodat\,
în ciuda lipsei de experien]\ [i a naivit\]ii fire[ti, o con[tiin]\
analitic\ necru]\toare introspectiv\, retrospectiv\ [i
prospectiv\. În Cecilia obsesia na[terii dec\zute în visele
ei la un act de defeca]ie precum [i înfior\toarea reprezentare
a pruncilor avorta]i [i îneca]i ca ni[te pui de pisic\ în
canalele lagunei, coexist\ cu întâmpl\rile [i personajele
vie]ii diurne: colegele, c\lug\ri]ele, plimb\rile în barc\,
cei doi mae[tri compozitori [i profesori, don Giulio [i
don Antonio Vivaldi.
Tiziano Scarpa exploreaz\ în Cecilia puterea ei de a
genera un vortex de imagini simbolice, ordinea senzorial\
[i cea inteligibil\ sunt aduse în unitate, silogismul tradi]ional
susceptibil de a deveni o gândire în cerc cedeaz\ locul
ra]ionamentului prin imagini. Colajul, vortexul, „corelativul
obiectiv“ în poezie sau fluxul con[tiin]ei în proz\ sunt
elementele unor limbaje estetice inspirate de psihologia
tip Wilhelm Wundt-Alfred Binet. În ciuda propriei voin]e
de a sta în umbr\, de a se subordona normelor stricte
ale Orfelinatului, Cecilia reu[e[te s\ se impun\ cititorului
ca o personalitate accentuat\ nu doar în sensul talentului
deosebit de violonist\ [i muzician\, recunoscut de însu[i
Vivaldi, ci [i al caracterului din care deriv\ un adev\rat
Weltanschauung, o adev\rat\ concep]ie despre via]\ [i
lume. Memorabil\ este pledoaria ei de feminist\ avant la
lettre. De multe ori, prin judec\]ile de valoare de-a dreptul
paradoxale – despre limbaj, scris, imagina]ie, despre rela]ia
dintre muzic\ [i cuvinte, dintre interpret [i compozi]ie,
dintre muzic\ [i natur\ (preferin]a baroc\ pentru mimesis
[i artificiu), dintre art\ [i rutin\, dintre instrumente [i voci,
dintre cuvinte [i gândire – suntem tenta]i s\ credem c\
în spatele m\[tii Ceciliei se ascunde chiar Tiziano Scarpa.
Iat\ ceea ce îndeob[te numim o art\ poetic\: „A[ vrea
s\ reu[esc s\ scriu cu aceea[i consonan]\ perfect\ care
exist\ între o not\ scris\ [i o not\ cântat\“.
O alt\ confident\ a Ceciliei este, a[a cum era [i firesc,
Maica Domnului, mai precis icoana pictat\ în altarul
Bisericii Orfelinatului. Acesteia îi închin\ muzica
t\cut\ a propriului suflet, zbuciumul preluat de cuget [i
transfigurat în melos. Chiar [i scrisorile din jurnal c\tre
mama sa, recitite se preteaz\ a fi transferate în recitative
pentru clavicimbal, elaborate în arii [i mottete. S\ fi

fost aceasta ambi]ia scriptural\ a lui Tiziano Scarpa,
cea de a ne oferi o carte-partitur\ de versete, paragrafe
încrustate de metafore evocatoare, expresive?
Decisiv\ pentru evolu]ia personajului Cecilia este
venirea la Pietà a maestrului compozitor Vivaldi. Ea este
o muzician\ deja format\ de vreme ce simte noutatea
compozi]iilor noului profesor, ca de pild\ acel parfum de
femeie sau chiar, p\strând propor]iile, alchimia prepar\rii
miresmelor profesat\ de protagonistul uciga[-sinuciga[
din Parfumul de Suskind: „Don Antonio a scris un concert
unde se simte spumegând firea noastr\ de femeie, prezentat\
în trei faze, mai întâi veselia, apoi jindul, [i din nou euforia.
Acest b\rbat extrage din trupurile noastre sunete feminine,
ofer\ urechilor împ\ro[ate ale b\trânilor masculi versiunea
sonor\ a femeilor, t\lm\cirea noastr\ în sunete, a[a cum
[i-o doresc s-o aud\ masculii“.
Chiar dac\ violonista tr\ie[te datorit\ compozi]iilor
lui don Antonio emo]ii [i situa]ii nicicând încercate,
maturizându-se [i emancipându-se din condi]ia de servitute
în care tr\ise pân\ atunci, ea nu ezit\ s\ polemizeze cu
maestrul care, la rândul s\u, nu rateaz\ ocazia de a-[i
formula un credo artistic memorabil: „trebuie s\ ne folosim
de propria sofisticare pentru a extrage din ea în chip
ingenios simplitatea“. Tiziano Scarpa ne ofer\ fotografia
neretu[at\ a compozitorului vene]ian, evitând hagiografia,
dar [i melodrama tip telenovel\ atât de ispititoare în cazul
orfanei Cecilia. A[a se face c\ anxioasa protagonist\ a
c\r]ii sfâr[e[te prin a refuza târgul propus de însu[i maestrul
Vivaldi: celebritatea ei ca violonist\ [i interpret\ în schimbul
r\mânerii permanente în „echip\“, refuzând orice eventual\
cerere în c\s\torie din partea unor fii de bog\tani sau
v\duvi r\scop]i, dup\ vechiul obicei al Orfelinatului.
Cecilia alege a treia cale: cea de a p\r\si stabilimentul
deghizat\ în b\rbat: se îmbarc\ pe o nav\ mergând s\-[i
întâmpine destinul, s\-[i ia soarta în propriile mâini.
Aceasta nu înainte de a sus]ine de una singur\ un concert
de adio, un recviem la c\p\tâiul vie]ii de pân\ atunci la
Pietà, împresurat\ de fantasmele mor]ii, singur\t\]ii,
beznei, celebrând de fapt via]a, lumina, libertatea spre
care va avea t\ria s\ fac\ pasul decisiv.
Tiziano Scarpa intr\ în rolul personajului Ceciliei, a[a
cum Flaubert f\cuse în cazul doamnei Bovary, c\l\uzind-o spre destinul [tiut. A[a c\ Scarpa poate spune
lini[tit, [tiind pe de rost sufletul propriului personaj: Cecilia
sunt eu. În plus a reu[it s\-[i aduc\ firescul omagiu
compozitorului [i concitadinului s\u, în ciuda numeroaselor
anacronisme pe care le recunoa[te în capitolul Not\.
Fic]iunea [i-a cerut drepturile ei, ceea ce îl determin\
pe autor s\ cear\ indulgen]a istoricilor [i biografilor lui
Vivaldi, îmbunându-i printr-o succint\ [i selectiv\ bibliografie [i discografie.

Geo VASILE
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Tiziano Scarpa:
STABAT MATER
- T\cerea ta se auzea ca o mustrare.
- Gânde[ti ca o feti]\. Aveam despre tine o impresie mult
mai bun\. Îmi pierd timpul cu tine.
Exist\ oare pe lume o fiin]\ mai singur\ decât mine?
M\ amestec printre celelalte fete. Suntem câteva sute,
sunt sigur\ c\ pentru un ochi f\r\ experien]\ p\rem toate
la fel. Iar eu în mijlocul lor nu m\ deosebesc prin ceva anume,
sunt absolut obi[nuit\. M\nânc al\turi de ele, m\ rog al\turi
de ele, iau parte la lec]ii al\turi de ele, cânt împreun\ cu ele.
Sunt una dintre ele, nici mai mult nici mai pu]in. Ei bine,
tocmai aceast\ via]\ al\turi de ele m-a înt\rit în singur\tatea
mea, f\când-o inatacabil\.
Sunt un metal înro[it la foc [i scufundat în ap\, singur\tatea
mea are duritatea o]elului. C\lirea mea a vut loc prin afundarea
în sporov\ial\ neîncetat\, în necontenita via]\ în comun. Eu
sunt invincibila, fiin]a solitar\.
Doamna mea Mam\, cine e[ti? Exi[ti pe undeva? E[ti
înc\ în via]\? Oare ai existat într-adev\r? Scriu cumva
unei fantome?
Pu]in cîte pu]in încep s\-mi fac o imagine despre tine.
O imagine cât de cât credibil\, vreau s\ spun. S\ nu crezi
c\ n-am n\scocit fel de fel de pove[ti cu tine în to]i anii \[tia.
Doar de cât\va vreme am început s\ mi te închipui a[a cum
ar trebui s\ fii cu adev\rat. Cel pu]in a[a cred. Toate câte
eram obi[nuit\ s\ cred despre tine nu însemnau decât
consolarea unei copile însp\imântate, o imagine de alinare,
numai bun\ pentru a-mi justifica soarta.
Închipuie[te-]i: eram convins\ c\ tu nu puteai fi decât
o vr\jitoare rea. Serios, s\ nu râzi de mine. Pentru mine erai
o vr\jitoare înf\[urat\ într-o mantie mare, neagr\, bântuind
noaptea cu un hohot de râs de-]i înghe]a sângele-n vine,
timp în care depuneai o desag\ în firida Spitalului, cam în
felul \sta mi te închipuiam.
C\lug\ri]ele nu mi-au vorbit nicioadat\ despre tine.
Dealtfel, asta-i regula aici. Nu ]i se spune nimic, noi nu [tim
cine sunt p\rin]ii no[tri. Dar m-am convins c\ cel pu]in în
privin]a asta c\lug\ri]ele nu ne ascund adev\rul. Nici m\care
ele nu [tiu de unde venim.
Tot mai adesea, pe nepus\ masa, m\ trezesc sub raza
chipului t\u. De obicei asta mi se-ntâmpl\ la mas\: stau
jos la masa din refectoriu, am în mân\ lingura, m\ aplec
pu]in peste farfurie [i disting tr\s\turile unui cap la suprafa]a
supei, p\rându-mi-se c\ aduc cu chipul t\u. Te v\d, Domana
mea Mam\: e[ti înc\ o fat\, iei cina cu p\rin]ii t\i, înainte
ca eu s\ m\ fi n\scut, acum [aisprezece ani [i câteva luni.
Te apleci peste farfurie, strângi în mân\ lingura de parc\
ai vrea s\ o frângi. Privirea ]i se las\ în poal\, ]i se pune un
nod în gât, nu e[ti în stare s\ mai înghi]i [i lingura aia de
ciorb\, trebuie s\ te prefaci c\ totul e-n regul\, ai vrea s\
ai dinainte o oglind\ ca s\-]i controlezi gesturile, ]i-e
team\ s\ nu te dai de gol [i tat\l t\u [i mama ta s\
priceap\ c\ e[ti îns\rcinat\. Dar supa nu este o oglind\,
cartofii [i ceapa plutesc amestecate cu silueta ta reflectat\
acolo.
Trebuie s\ m\ silesc ca s\ mi te închipui [i mai clar, îns\
în clipele alea mi se pare c\-ncep s\ m\ apropii tot mai mult
de tine, c\ încep s\ te cunosc.
Încerc s\ retr\iesc la rândul meu ru[inea pe care a trebuit
s-o înfrun]i. Cum trebuie s\ te sim]i purtând în tine un p\cat
al tinere]ii?
Acum câteva zile am intrat în buc\t\rie pe la amiaz\
[i am furat o buc\]ic\ de inim\ de porc. Am înf\[urat-o întro bucat\ de pânz\, am ascuns-o sub balustrad\, între
partea din metal [i trepte, am l\sat-o acolo s\ putrezeasc\.
Azi mi-am vârât-o-n sân. Chiar [i prin c\ma[\ [i hain\ se
sim]ea putoarea. Colegele mele strâmbau din nas, se uitau
la mine îngrozite, altele râdeau. Sora Teresa m-a luat de-o
parte, mi-a ]inut o predic\ despre igiena personal\, care e
„pe primul loc“, mi-a zis.
Ce e pe primul loc? S\ fii cinstit\? S\ r\mâi virgin\ [i
neatins\? S\-]i îndr\ge[ti propria murd\rie? S\ por]i la
sân propriile erori? Nu s\-]i p\r\se[ti copiii? Care lucru e
pe primul loc, lucrul cel mai important?
Privesc. Isus pe cruce e murdar, asudat [i plin de
sânge. Are o ran\ din care se scurge sânge, ca la femei.
Sem\n\m.
Traducere de Geo VASILE

nr. 48 / 4 decembrie 2009

micul meu dinte mort în golul sc\rilor: ceva care cade,
dispare [i se pierde într-un adânc întunecat. O buc\]ic\
din mine c\dea înl\untrul meu disp\rând în neant. În noaptea
aceea am avut sentimentul c\ nu-mi apar]ineam, c\ nu eram
propria mea st\pân\, c\ nu voi fi fost nicicând.
Înc\ de mic\, nop]ile mele se scurgeau mereu egale. Ca
o buimac\ st\team jos pe ultima treapt\ de sus a rampei,
la ultimul etaj.
Exact acela[i loc unde m\ aflu [i în clipele-astea.
Ochii se obi[nuiesc cu întunericul, se mul]umesc cu acel
pic de lumin\ care exist\.
R\mâneam astfel fixând col]ul peretului , uitând de
mine, uneori chiar ceasuri în [ir. Linia în care cei doi
pere]i se întâlneau mi se p\rea o cicatrice. Spa]iul deschis,
de-afar\, era ca o ran\. Cineva se gândise s\ vindece rana
spa]iului, cl\dind acei pere]i.
Îmi imaginam ce-ar fi putut s\ fie afar\ acum cîteva
veacuri, când nu existau ziduri, nici case, nimic, când exista
doar spa]iu deschis cât vedeai cu ochii, ap\ [i insule mâloase,
acoperite de buruieni. Vântul le m\tura, femeilor le era
team\, petreceau împreun\ nop]ile, copiii se ghemuiau între
ele.
De undeva se scurgea o lumin\ pe palierul din vârful
sc\rilor. Exist\ mereu undeva o lumin\ care r\mâne aprins\
peste noapte: f\r\ îns\ s\ se înte]easc\ vreodat\ pe la col]uri,
aceasta n-are nimic dintr-un [omoiog de cârpe pentru
praf, dimpotriv\, e o substan]\ mai subtil\ decât aerul.
Este un fundal.
Întunericul este doar o aparen]\, adev\ratul fundal
este lumina. Mie îmi pl\cea s\ cred c\ eu eram cea care
d\dea na[tere la picul acela de lumin\, c\ci chiar [i în bezna
cea mai deas\ am descoperit c\ pot s\ închid ochii [i s\mi imaginez lumina, ca [i cum capul meu s-ar fi iluminat
de la sine, din interior, a[adar în chip tainic eu pot s\-mi
închipui lumina, s\ aprind o lumin\ înl\untrul meu.
Nu-mi amintesc când s-a întâmplat prima oar\ s\ m\
scol din pat [i s\-mi petrec noaptea în vârful sc\rilor.
Dac\ m\ gândesc bine, n-ar fi trebuit s\ existe neap\rat
prima oar\, de vreme ce eu m\ [tiu a[a dintotdeauna.
Toate nop]ile mi le-am petrecut în felul acesta, înc\ de foarte
mic\, adic\ de când sunt aici. Îmi vine s\ cred c\ n-a[ fi
cea care sunt, dac\ nu m-a[ fi înso]it cu aceast\ insomnie.
Ea face parte din mine, [i m\ întreb cum a[ fi putut s\ tr\iesc
f\r\ aceast\ întâlnire nocturn\ cu nimicnicia mea.
Doamna mea Mam\, î]i scriu pe întuneric, f\r\ s\ aprind
vreo lumânare, f\r\ lumin\. Degetele mele alearg\ pe foaia
de hârtie pus\ pe genunchi. Umezesc pana în cerneal\, o
înting parc\ în inima nop]ii. Reu[esc cu greu s\ disting
cuvintele ce se deap\n\ pe pagin\, poate c\ [i ele nu sunt
altceva decât cheaguri de bezn\. Înl\untrul acestor
cuvinte în fiecare noapte vin aici s\ te vizitez. Tu nu po]i
s\ m\ vezi, în schimb ochii mei larg deschi[i te privesc.
Adineaori am scris c\ vorbele se rostogolesc, dar
poate c\ se [i înnoad\. Se deap\n\, ]i se înnoad\. Se deap\n\
[i se înnoad\ în acela[i gest. Poate c\ m\ eliberez, sau poate
m\ întemni]ez.
Doamna mea Mam\, poate c\ ostateca e[ti tu, înnodat\
în aceste cuvinte. Poate c\-]i scriu ca s\ te eliberez. Învârt
în gol acest fir în jurul inexisten]ei tale, în speran]a c\ te
voi captura. Ce n-a[ da ca aceast\ sfoar\ s\ formeze un
ghem, am s\ aud în fine un glas care se sufoc\ în\untru, [i
m\ cheam\ ca s\-l salvez, blestemându-m\, implorândum\, cerându-mi iertare, acuzându-m\ de toate relele. Aceea
vei fi tu, vei fi ceva, un cheag, un horc\it, un surâs.
- Cum te sim]i? – m\ întreab\ capul cu p\rul de [erpi.
- Te-ai întors!
- Dar n-am plecat nici o clip\.
- Mie mi s-a p\rut c\ da.
- E[ti tu cea care nu m\ vezi. }i-am f\g\duit c\ r\mân
al\turi de tine, nu m-am mi[cat de-aici.
- Ce tot spui?
- Îmi respect cuvântul, chiar dac\ vorbesc pu]in.
- E[ti geloas\ pe maic\-mea?
- {i de ce-a[ fi?
- Ai amu]it cumva fiindc\ prefer s\-i scriu ei?
- Ac]ionezi de una singur\. Eu n-am protestat, nu te-am
mustrat, n-am scos nici m\car un cuvânt.

România literar\

REI s\ [tii ce-mi trece prin cap când m\ simt
r\u? Nu [tiu cum s\ m\ fac în]eleas\. M\ simt
pierdut\, absolut pierdut\. În clipele acelea sunt
sigur\ c\ pentru mine nu mai e nimic de f\cut,
c\ totul e o fund\tur\ amar\.
- Nu trebuie s\ te nec\je[ti atât de tare, îmi spune capul cu [erpi negri.
- Ce-a[ putea face?
- Nu [tiu nici eu.
- Crezi c\ ar fi mai bine pentru mine s\ mor? – o
întreb
- Posibil. Încearc\ s\ te-nchipui moart\.
- {i cum s\ fac?
- Cum ]i-e ]ie mai u[or.
- V\d un trup neclintit [i rece.
- Dar tu unde te afli?
- În afara acelui trup, undeva suspendat\ în aer. Este
imaginea pe care o v\d.
- Nu e bine. Ai schimbat doar locul. Trebuie s\ te închipui
moart\ din interior.
- Ar trebui s\-mi închipui c\ nu mai reu[esc s\-mi v\d
imaginea?
- Exact.
- Cu neputin]\.
- Atunci renun]\, dac\ nu e[ti în stare. Du-te mai bine
[i scrie-i m\micii, hai.
- Dar cum...Tu...!
Îl mai chem odat\ [i înc\ odat\ în [oapt\, dar capul cu
p\r se face c\ n-aude.
Câteodat\ în bezn\ am impresia c\ v\d ceva deasupra
mea, un soi de balon mare, plin de spini. E o sfer\ stâncoas\
acoperit\ complet cu ]epu[e foarte lungi, ca un arici, f\cut
îns\ din piatr\. Acea ar\tare e pentru mine via]a, via]a
mea, r\ul.
Doamna mea Mam\, am înv\]at c\ atunci cînd mi sentâmpl\, [i mi se-ntâmpl\ în fiecare noapte, nu trebuie s\
mai z\bovesc nici m\car o clip\ în pat, trebuie s\ m\ scol
[i s\ vin aici la tine.
M\ strecor pe furi[ din camer\, str\bat un coridor nesfâr[it
de lung, o iau printr-un pasaj aproape invizibil pe care
doar eu îl [tiu [i urc pe mica scar\ care duce la un parter,
sub o porti]\ închis\. Este una din numeroasele sc\ri ale
cl\dirii. Iau loc pe treptele alea de sus. Iarna m\ rezem cu
spatele de zidul pe unde trece burlanul unei sobe, c\r\mizile
sunt calde. Stau a[a coco]at\ pe ultima treapt\ de sus pân\
ce-mi trece melancolia aceea. Sub mine simt sc\rile care
coboar\ parc\ pân\ în miezul pâmântului. M\ ]in de balustrad\
ca s\ nu m\ duc [i eu de-a rostogolul.
Dac\ ai [ti de câte ori am strâns în mân\ acel metal rece,
în to]i ace[ti ani ! A[ fi în stare s\-l desenez cu ochii-nchi[i,
cu creta, reconstituindu-l exact cum e el, dac\ mi-ar cere
cineva acest lucru. Îi cunosc pe de rost forma, frunzuli]ele
cu care e ornat, de fier, cam t\ioase.
Îmi dau seama c\ tocmai am scris o prostie. De ce ar
trebui cineva vreodat\ s\-mi cear\ s\ reconstitui balustrada
cu creta? La ce mi-a folosit faptul c\ am înv\]at pe de rost
toate am\nuntele lumii?
S\ sim]i mereu între degete aceea[i form\ a aceleia[i
frunzuli]e de metal ata[ate la balustrada sc\rii. S\ calci mereu
pe aceea[i dal\ plesnit\ de pardoseal\, în fiecare diminea]\,
pe drumul dintre biseric\ [i refectoriu, a treia dal\ din primul
coridor de la etajul al doilea. S\ recuno[ti o crest\tur\ pe
mânerul de alam\ al s\lii.
Doamna mea Mam\, ce proast\ mai sunt. Tu nu [tii înc\
nimic despre mine, iar eu m\ pierd în a-]i în[ira lucruri
f\r\ nicio noim\. Gânde[te-te ce mi-am amintit: eram
înc\ mic\, s\ tot fie cu [apte sau opt ani în urm\. De trei zile
un dinte mi se tot cl\tina în gur\, chiar un dinte din fa]\,
de sus. Era primul din]i[or care îmi c\dea. Colegele îmi
spuneau c\ ar trebui s\ fac rost de fir de[irat dintr-o
urzeal\ sau s\ fac un soi de codi]\ din trei fire de p\r lung,
pe care s-o trec jur împrejurul dintelui [i s\ înnod cel\lalt
cap\t al cozii de o clan]\, dup\ care s\ închid brusc u[a.
N-am fost în stare de a[a ceva, mi se p\rea prea complicat
[i dureros. Îmi smulgeam un fir de p\r ca s\-l împletesc, dar
apoi m\ r\zgândeam [i-l ]ineam între buze, îl sugeam pu]in
câte pu]in pân\ când mi se f\râmi]a între din]i.
Apoi într-una din nop]i stând jos pe una din aceste trepte,
mi-am vârât degetele în gur\, am prins bine dintele între
degetul mare [i ar\t\tor ca într-un cle[te [i am tras brusc.
M-am trezit din prima smucitur\ cu dintele în palm\. Marginea
lui crestat\ scânteia în întuneric. Voiam s\-l arunc peste
balustrad\, în casa sc\rilor. Pun pariu c\ ar fi trebuit s\ num\r
pân\ la o mie înainte de a-l auzi atingând fundul, în
miezul p\mântului. În schimb, f\r\ s\ m\ gândesc, mi l-am
vârât din nou în gur\ [i l-am înghi]it. Vrei s\ [tii ce-am sim]it?
Pentru mine a însemnat acela[i lucru, ca [i cum a[ fi aruncat
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e la începutul anilor 70, Denise
Escarpit a lansat una dintre primele
reviste specializate în literatura
pentru copii din Fran]a.

Denise Escarpit
[i continentul literaturii pentru copii

A SFÎR{ITUL anului 2008 a ap\rut la Editura
Magnard din Paris o frumoas\ carte despre
literatura pentru copii, La littérature de jeunesse.
Itinéraires d’hier à aujourd’hui (Literatura
pentru copii. Intinerarii de ieri [i pîn\ în ast\zi)
sub coordonarea cunoscutei specialiste în
domeniu, Denise Escarpit.
Autoarea se apropie cu senin\tate [i cu
o constant\ [i pasionat\ munc\ de vîrsta de 90 de ani,
din care cîteva decenii bune au fost consacrate recunoa[terii,
impunerii [i apoi studierii a[a-zisei „paraliteraturi“,
numit\ mai simplu, literatur\ pentru copii.
Specialist\ în literatura englez\ [i în comparatistic\
la Universitatea din Bordeaux, Denise Escarpit a elaborat
o interesant\ tez\ de doctorat despre Histoire d’un conte.
„Le Chat Botté“ en France et en Angleterre (Istoria unei
pove[ti.“Motanul înc\l]at“ în Fran]a [i în Anglia ),
comparînd cu deosebit\ fine]e, în cele dou\ spa]ii culturale,
motivul animalului care, cu iste]ime [i cuvinte ingenioase,
`[i ajut\ st\pînul s\-[i dep\[easc\ statutul social inferior.
Pe la începutul anilor 70, Denise Escarpit a lansat
una dintre primele reviste specializate în literatura pentru
copii din Fran]a, Nous voulons lire!(Vrem s\ citim!), al
c\rei neobosit redactor [ef este [i în prezent. În paralel
[i-a desf\[urat activitatea didactic\, ]inînd la Universitatea
din Aquitania un curs despre literatura pentru copii [i
publicînd volumele, devenite referin]e fundamentale
despre Copil, imagine [i povestire, Literatura pentru
copii [i tineret în lume, Traducere [i adaptare în literatura
pentru copii. A publicat de asemenea Ghidul ilustratorilor
de carte pentru copii [i Ghidul autorilor de carte
pentru copii.
~ntorcîndu-ne la volumul recent ap\rut, considerat
de autoare ca un punct final al cercet\rii ei în acest
domeniu, el reface istoria literaturii pentru copii cam
pîn\ în anii 70, revenind, în mare m\sur\, colaboratorilor
ei – Pierre Bruno, Janie Godfrey, Christiane ConnanPintado, Regis Lefort, Philippe Geneste - s\ se ocupe
de epoca contemporan\.
Bun\ cunosc\toare a criticii [i istoriei acestei literaturi,
Denise Escarpit trece în revist\ istoriile existente [i
g\sindu-le fie prea generale, fie de formula catalogului
sau ghidului, fie ]intite doar pe publicul larg, simte nevoia
de a o propune pe a ei, tocmai pentru a remedia lipsurile
sau sl\biciunile celorlalte.
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Este vorba, mai curînd, de o antologie istoric\, fiindc\
autorii specializa]i, marii autori [i clasicii genului –
francezi, englezi, spanioli, italieni, germani, ru[i, greci,
belgieni, elve]ieni, americani etc. - se bucur\ de o
prezentare dar [i de unul-dou\ fragmente ilustrative din
c\r]ile lor, ceea ce d\ prospe]ime [i atractivitate celor
aproape 500 de pagini ale volumului.
Parcursul istoric, dublat de unul geografico-cultural,
permite specialistei s\ r\spund\ la [i s\ formuleze întreb\ri
în leg\tur\ cu literatura pentru copii [i cîteva repere
fundamentale în în]elegerea ei: na[terea acesteia, influen]a
marilor curente literare asupra ei, cu prec\dere în spa]iul
european [i de dincolo de Ocean, partea de didactic\
[i de divertisment pe care ea o presupune, recunoa[terea

copilului ca cititor, modul în care Europa se reg\se[te
în literatura pentru copii [i, mai ales, dificila identificare
a rolului acestei literaturi: instruc]ie, educa]ie, evaziune,
visare, în ce ordine, cu ce prioritate?
O prim\ constatare, statistic\, a autoarei este c\ în
orice ]ar\ prima etap\ de constituire a literaturii pentru
copii este cea didactic\, trecînd printr-un didacticism
moral [i unul religios, pentru a ajunge destul de
repede la nara]iunea de divertisment, la povestirea de
aventuri cavalere[ti, citite mai ales pentru pl\cere [i
amuzament, chiar dac\ ele con]in [i o moral\ implicit\,
moral\ ce înso]e[te persistent literatura destinat\ cititorului
copil, estompîndu-se poate aproape complet doar în
literatura ludic\.
Latura de divertisment este prezent\ [i în nara]iunea
tradi]ional\ a unor evenimente fic]ionale sau istorice,
recuperat\ în formule adaptate de c\tre „copil\rie“,
cum se întîmpl\ [i cu personaje legendare ca Gargantua
sau Till Eulenspiegel, care intr\ mai întîi în literatura
scris\ pentru adul]i pentru ca aceasta sa fie curînd adaptat\
pentru copii. Nu pot fi l\sate la o parte nici publica]iile
de tip almanah, c\r]ile de colportaj [i o materie mult
r\spîndit\ [i anume, baladele [i basmele populare,
difuzate pe cale oral\ iar, mai tîrziu, a[ternute în scris
[i purtînd „marca“ autorului.
La aceasta se adaug\ literatura ludic\, numit\ de
autoare literatura de joc, de tipul ghicitorii, num\r\torii,
a rimelor pentru cei mici, cîntecelelor, refrenelor [i a
poeziei pentru copii, în care î[i g\sesc locul, nuan]ate
diferit în func]ie de spa]iul cultural [i tradi]iile lui literare
[i artistice, absurdul, fantasticul, non-sensul, umorul,
lirismul, fantezia. Teatrul pentru copii, cu partea lui de
joc gestual, [i periodicele care au copilul drept destinatar,
completeaz\ tabloul genurilor în care se ilustreaz\
deopotriv\ mari scriitori, clasici ai literaturii „generale“
[i autori „specializa]i“ în aceast\ literatur\ aparte. Ea î[i
g\se[te nu o dat\ sursa în folclor pentru a se întoarce
uneori la el, ca în cazul în pove[tii, gen care evolueaz\
spre roman, spre fantezie [i spre basmul modern, în care
elementul miraculos este distorsionat, înlocuit sau chiar
eludat.
Evolu]ia de la un gen la altul, de la o form\ la alta,
de la un registru la altul nu este urm\rit\ ca un fapt în

sine, dar transpare în fiecare capitol ca fenomen
firesc care înso]e[te constant istoria literaturii pentru
copii, aflat\ într-un perpetuu du-te-vino cu marea
literatur\, în]elegînd prin aceasta, în primul rînd literatura
pentru cei mari. Hibriditatea generic\ pare a fi emanciparea
spre care se tinde în cea mai recent\ crea]ie pentru copii,
reflectînd parc\ astfel eliberarea copil\riei de rigorile
moralismului [i didacticismului auster.
Tema copil\riei în viziune realist\, dramatic\, sau
centrat\ pe aventur\ [i c\l\torie, pe ini]ierea în via]a de
adult se bucur\ de o analiz\ nuan]at\ în care spa]iul
cultural joac\ rolul s\u, f\r\ a anula anumite constante
ale acestei vîrste, considerate generic.
Peisajul contemporan al literaturii pentru copii
este disputat între banda desenat\, albumul – în sensul
de carte bogat ilustrat\ -, carte documentar\ dar [i noi
forme de poezie, basm, teatru [i roman care nu o dat\
se plaseaz\ sub semnul hibridit\]ii [i al diversit\]ii.
A[a cum [i-au propus, Denise Escarpit [i echipa ei
de colaboratori au reu[it s\ ias\ din stereotipia unei istorii
a literaturii pentru copii, oferind publicului cititor avizat
dar [i celui amator un peisaj variat al unui „continent“
înc\ pu]in explorat, dîndu-i acces direct la opere prin
extrase pu]in vehiculate, f\cîndu-l s\ descopere opere
[i autori uita]i, invitîndu-l la cunoa[terea aprofundat\
a ilustra]iei pentru copii, care vizeaz\ nu o dat\ standardele
artei.
Autorii prezenta]i [i analiza]i sunt numero[i; chiar
dac\ predomin\ cei din spa]iul occidental, exist\ referiri
[i la literatura din est, mai ales la cea rus\. Lista chiar
[i selectiv\ a autorilor care au contribuit la na[terea [i
existen]a acestui nou continent a c\rui descoperire poate
fi jubilatoare ar fi mult prea lung\, dar pentru satisfac]ia
cititorului român putem s\ remarc\m c\ nu lipsesc din
itinerariile Denisei Escarpit nici Ion Creang\ cu Amintirile
din copil\rie, nici Cezar Petrescu [i al s\u Fram, ursul
polar [i nici chiar modernul [i insolitul Apollodor al
lui Gellu Naum.
Un argument în plus pentru a parcurge astfel de
itinerarii, pentru a-i acorda literaturii pentru copii
locul ei aparte în bibliotec\ [i a-i recunoa[te incomparabila
ei for]\ fondatoare de imaginaruri.

Mugura[ CONSTANTINESCU

m
Coresponden]\ din Stockholm

e

r

i

d

i

a

n

e

Bref
Amanta lui Mussolini

Inima de rubin

z O foarte stufoas\ biografie (760
p.) cu titlul Margherita Sarfatti, egeria
Ducelui de Françoise Liffran (Ed. du
Seuil) e considerat\ de „Magazine
Littéraire“ nr. 491 un e[ec. S-au scris
multe c\r]i despre iubitele tiranilor,
fiindc\ tema aceasta fascineaz\ publicul.
Li se imagineaz\ acestor femei o
personalitate puternic\ [i secrete
intime capabile s\ `mbl`nzeasc\ fiarele
cele mai feroce. Biografia consacrat\
metresei lui Mussolini ar fi putut fi
– scrie Maxime Rovere – `nc\ o
explica]ie a viziunii arhaice asupra
femeii, care prevaleaz\ [i azi `n Italia
(vezi amploarea scandalurilor sexuale
legate de Berlusconi). Françoise

Liffran se mul]ume[te s\ descrie
cronologic via]a jurnalistei cultivate,
de origine evreiasc\, `n loc s\ analizeze
fascinantele paradoxuri ce le `ntrunea
`n persoana ei Margherita Sarfatti
[i s\ `ncerce s\ r\spund\ la unele
`ntreb\ri. De pild\, cum se `mp\ca
aceast\ femeie cult\, de[teapt\ [i
rafinat\ cu misoginia militant\ a
fasci[tilor? Cum privea jurnalista
legile rasiale care o implicau? Ce
credea despre libertatea sexual\ [i
emanicparea real\ a femeilor? Pierz`nd
din vedere contextul istoric [i urm\rindu[i doar faptic personajul, biografa a
ratat `nt`lnirea cu o femeie interesant\
nu doar prin rela]ia ei cu Mussolini.

Breton, o postur\ inedit\
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Maria Rilke le definea `n a sa „Carte a
imaginilor“.
Pentru c\ Birgitta Trotzig a fost printre
primele personalit\]i cunoscute la venirea
mea `n Suedia, `n 1975, am avut privilegiul
s\-i citesc c\r]ile publicate la Gallimard,
apoi, dup\ `nv\]area limbii suedeze, marea
carte de poeme „Anima“ [i alte c\r]i ap\rute
de-a lungul anilor. ~n textele ei am descoperit
str\lucirile de platin\ ale limbii pe care trebuia
s-o `nv\] continuu [i s\ `ncerc s\ scriu `n
[uvoiul ei enigmatic.
Poemele din „Anima“ dezvolt\ mari
energii calorice, a[ spune, plutind ca `ntr-o
opera]ie alchimic\ pân\ la nigredo, acel negru
al tr\irilor omene[ti `ncoronat cu albul mor]ii,
moartea fiind finalitatea fericit\ când tot
ce a fost ia forma unei pulberi ultrafine
str\lucind ca lumin\ interioar\.
~n oceanul f\r\ sfâr[it al vie]ii, Birgitta
Trotzig ne-a d\ruit cuvinte arz\toare de
ap\ vie, cu putere terapeutic\. Ne aminte[te
mereu ceva din cântecul tulbur\tor al privighetorii
`n zori când lumina din interiorul fiin]elor
`ntâlne[te lumina din exterior a soarelui.
Când este `nc\ umbr\ `n lumin\ [i lumin\ `n
umbre. ~n „Anima“ poeta d\ un sens durerii
[i misterului vie]ii, descrie sacralitatea lor,
`ncrederea `n comunitatea sufletelor omene[ti
– „Nimic nu e de temut, nimic nu trebuie
s\ ne `nsp\imânte, totul e nou, dezgolit,
pulsând orbitor de viu.“ Pân\ la urm\ moartea
transform\ totul `n praf argintiu `n care prind
cheag noi forme de via]\.
Birgitta Trotzig exist\ „`n inima de rubin“
a crea]iei, `n c\l\torii de lumin\ [i `ntuneric,
asemenea marilor poe]i: Edith Sodergran,
Marina }vetaeva, Nelly Sachs, Osip Mandelstam
[i mul]i al]ii. Poeta duce cu sine o imens\
lumea a imaginilor str\lucind peste timp
crezând, `n timpul nostru hedonist [i f\r\
moral\, c\ literatura [i arta sunt `nc\ singurele
rituri purt\toare de sens, c\ nu exist\, totu[i,
oameni banali, c\ toat\ lumea are `n fond
acces la dimensiune, a literaturii [i artei.
Omul este, pentru ea, `nc\ plin de adâncuri,
de h\uri, iar via]a e ca un drum c\tre o altfel
de lumin\, cea a sfâr[itului.
A scrie, pentru Birgitta Trotzig `nseamn\
a fi mereu `n prezen]a misterului universal,
ziua [i noaptea.

revolu]ionar\ independent\), s`nt
ilustrate cu desene pe `n]elesul
unui copil de trei ai, apoi intervine
r\zboiul [i desp\r]irea de mama feti]ei,
la New York. Abia `n 1949, c`nd Aube
are 14 ani, vine s\ locuiasc\ `mpreun\
cu tat\l ei [i noua so]ie a acestuia,
Elisa, la Paris. Scrisorile din c\l\torii
[i din lunile de var\, pe care poetul
le petrece la Saint-Cirq-Lapopie s`nt
`nc`nt\toare, descriind peisaje, v`n\tori
de fluturi [i c\ut\ri de pietre [lefuite
de ape, lecturile, achizi]ionarea de
obiecte de art\ dar exprim`nd [i
nelini[tea patern\ pentru rezultatele
[colare slabe ale fetei. Imaginea
hieratic\ a „papei suprarealismului“,
a „arunc\torului de anateme“ e pus\
cu aceste scrisori `ntr-o lumin\
nea[teptat\ de pater familias cu griji
comune pentru educa]ia [i viitorului
fetei sale. C`t despre eseul lui Arfouilloux,
[i el aduce nout\]i. Dac\ raporturile
dintre poezie [i pictur\ au ocupat un
loc major `n istoria avangardei, rela]iile
suprarealismului cu muzica `n secolul
XX au fost mai pu]in studiate [i de
aceea noul volum de la Fayard e
considerat esen]ial pentru `n]elegerea
fenomenului `n complexitatea lui.
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IRGITTA Trotzig a `mplinit 80
de ani, dar pân\ la ora actual\ severa
ei estetic\ n-a fost niciodat\ `ntrecut\
de vreun scriitor suedez – estetica
ei stând mai departe deasupra tuturor
modelor literare, mai mult sau mai
pu]in interesante ale literaturii actuale suedeze.
Anul acesta, poeta a fost s\rb\torit\ pentru
aniversarea ei, acordându-i-se un premiu
`n Italia. Mul]i cititori ai ei, `n Suedia [i `n
alte ]\ri, au a[teptat ca premiul Nobel s\-i
fie acordat – venise rândul, de mult, ca acest
premiu s\ se acorde unui scriitor suedez a
c\rui oper\ e `mplinit\ ca `n cazul Birgittei
Trotzig. De mult\ vreme boala face ca ea
s\ nu mai participe la activit\]ile Academiei,
silind-o la izolare, o izolare activ\ pentru c\
Birgitta Trotzig `[i d\ruie for]ele termin\rii
unei noi c\r]i din care a citit `n public, acum
doi ani, când a primit un premiu de excelen]\
literar\ din partea cotidianului „Aftonbladet.“
A[a cum am mai scris [i alt\ dat\ (`n prefa]a
traducerii mele la volumul „~n inima de rubin“
ap\rut\ la editura Univers, 1998, pe vremuri
privilegiate pentru poezie, cu [efi de editur\
[i redactori foarte califica]i), Birgitta Trotzig
[i-a p\strat „secretul“ crea]iei sale, fiind citit\
[i foarte iubit\ de tinerii scriitori [i de cei din
genera]ia mea. Cuvintele poetei au o for]\
care poate s\ arunce `n aer, la vedere [i sim]ire,
un con]inut exploziv, ajungând foarte departe,
atât cât se poate ajunge `n literatura limbii
suedeze.
Estetica sever\ a Birgittei Trotzig, `n mod
paradoxal, nu s-a schimbat de la debutul s\u
literar, din 1951, cu cartea „Din via]a iubi]ilor“.
Lumea interioar\ descris\ cu atâtea varia]ii
amintind muzica lui Bach, d\ repere senzoriale
despre limba vie]ii interioare a creatorului.
Imaginile descrise nu sunt ale vie]ii sociale
ci ale vie]ii din interior `n care sentimentele
sunt libere s\ alunece nedefinite dinaintea
tuturor rolurilor pe care omul trebuie s\ [i
le asume pentru a supravie]ui `n lume.
Este vorba de ceva care e negat de societate,
nev\zut, pe grani]a realit\]ii. Ceva amintind
de via]a din basme când eroul st\ cu un picior
pe un plai [i cu altul pe-o gur\ de rai. Imaginile
proiectate au un nivel psihic profund – venind
parc\ din timpul când poeta era un copil care
scrie. Scrie despre ceva care avea puterea s\
germineze de la sine, crescând `n realitate,
impunând acele „accese lirice“ pe care Rainer

z La 43 de ani de la moartea
lui André Breton, interesul pentru
autorul Manifestului suprarealismului
e `nc\ viu, bibliografia avangardei
spore[te mereu iar fenomenul e studiat
`n mai toate centrele universitare din
lume. ~n Fran]a, dou\ prestigioase
edituri au publicat `n aceast\ toamn\
noi contribu]ii la biografia [i opera
fondatorului mi[c\rii. La Gallimard
a fost publicat un volum de coresponden]\
inedit\, adresat\ de Breton fiicei sale,
Scrisori c\tre Aube (1938-1966)
iar la Fayard, un eseu de aproape 500
de pagini, semnat de Sebastien
Arfouilloux, intitulat S\ se `nnopteze
peste orchestr\, `n care s`nt studiate
raporturile `ntre suprarealism [i muzic\.
Coresponden]a (`ntr-o edi]ie datorat\
lui Jean-Michel Goutier) relev\ aspecte
intime surprinz\toare ale vie]ii lui
Breton. Dac\ `n 1928, c`nd avea 32
de ani se declara ferm `mpotriva ideii
de a fi tat\, [apte ani mai t`rziu i se
n\[tea o feti]\ c\reia, `ncep`nd din
1938, `i trimite scrisori afectuoase `n
perioadele c`nd e departe de ea.
Primele, expediate din Mexic (unde
Breton redacteaz\, `mpreun\ cu exilatul
Trotski, manifestul Pentru o art\
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a c t u a l i t a t e a
Primim
O mic\ rectificare
Vineri, 27 noiembrie, la Târgul de carte „Gaudeamus“,
C\lin Vlasie [i Ion Bogdan Lefter îmi ofer\ volumul
omagial Nicolae Manolescu 70, în care inseraser\ [i un
articol al meu mai vechi despre s\rb\torit. Ajuns
acas\ pe sear\, îl r\sfoiesc împreun\ cu alte c\r]i primite
în cursul zilei. V\d la sumar titlul unui capitol „Student
la Bucure[ti. Exmatriculat!“ din cadrul unui lung interviu
„strict autobiografic“ luat de Ion Bogdan Lefter [i m\
gr\besc s\-l citesc pentru c\ despre aceea[i perioad\
[i despre acela[i eveniment trist scrisesem [i eu în
evocarea ap\rut\ în România literar\ o zi mai
devreme (vezi Rom. lit. nr...).
La sfâr[itul capitolului vine vorba [i despre mine:
„Mircea Martin st\tea la doi pa[i, vizavi de Prim\rie,
pe Strada Labirint, care se chema Mitropolit Ghenadie
Petrescu. Când plecam la Facultate m\ vedea prin
perdelu]\ [i a[tepta s\ trec [i pe urm\ pleca el. Mi-a
povestit mai târziu: «Mi-era fric\ s\ m\ vad\ lumea
cu tine!»“... Am o prim\ reac]ie de surpriz\ nepl\cut\,
de contrarietate, de iritare chiar. Nu i-am povestit niciodat\
a[a ceva lui N. Manolescu, nu aveam cum s\-i spun a[a
ceva! Recitesc apoi cele trei fraze [i m\ lini[tesc, ba
chiar m\ înveselesc... Totu[i, inexactitatea r\mâne acolo,
consemnat\ negru pe alb, într-o carte care va r\mâne [i
ea. O rectificare cred c\ se impune, în ciuda lipsei
previzibile de consecin]e practice.
Altceva i-am „povestit“ eu, mai târziu, lui Manolescu

Prin anticariate

Sub]ieri
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CRIU, în continuarea Trupurilor in folio,
despre jum\tatea mai fragil\, mai destr\mat\,
din perechea pe care o brodeam, f\r\ s\ am,
neap\rat, vreo noim\ a acestei afinit\]i, s\pt\mîna
trecut\. Despre Corp transparent, placheta lui
Blecher privind cerul din fundul unui lac,
sc\pat\ din mîna unui cititor tîn\r [i neatent.
Un exerci]iu de sub]iere, de exsudare a sufletului prin
carne, de imprimare fin\, ca a respira]iei pe un geam,
a omului pe lumea care-l duce.
„Animale cîteodat\ cu transparen]e de cer“, versul
din În loc de introducere, explic\, [i sensibilizeaz\,
întrucîtva, un titlu, altminteri, tehnic. E o rigoare, o
t\ietur\ la milimetru în Blecher, chiar, sau mai ales, în
acela ultim, al jurnalelor de boal\, care scoate
sec]iuni de-o admirabil\ fine]e, pe care doar emo]ia
noastr\, nu a lui, bine ascuns\ în precizia detaliilor, le
face s\ vibreze. Sec]iuni f\r\ culoare, f\r\ c\rnuri,
f\r\ sucul afectelor, cum numai sinceritatea cea mai
vitreg\ poate da, se umplu, în transparen]a lor, de spectrele
spaimei, ale zbaterii [i, în fine, ale împ\c\rii cu care
fiecare din noi privim în abis. „Pa[ii ne cunosc abisul/
Trupul ne plimb\ cerul/ Furtuna pierde buc\]i de carne/
Tot mai vag\ tot mai slab\/ Este un început albastru/
În acest peisaj terestru/ {i altul r\zbun\tor/ Ca un deget
t\iat/ Vezi doar ce femeie se rostogole[te/ Ca un fus/
{i copiaz\ delta ei/ Pe delta apelor.“ (Eternitate). Sugestia
unei liquid desire, à la Dali, poate, sau pur [i simplu
u[urin]a, rîvnit\, a unui zbor de coal\ pe ape. Ele, grele,
ea, f\r\ corp. Împachetînd, din patru col]uri, uitarea.
{i o ciudat\ împropriet\rire a împrejmuitoarelor cu
sentimente [i memorie: „De-ar fi s\-mi lase ziua o piatr\
într-o cutie/ {i-un fluture de aur pe geam ca un vitraliu/
De-ar fi s\-mi lase noaptea o mân\ de cristale/ Din
]ur]urii de febr\ – din visuri o p\pu[\/ De-ar fi s\ am
obiecte ce-n inim\ au via]\/ {i gînduri în m\tase [i
amintiri în sticl\/ Din vizitele tale a[ vrea br\]\ri de
sînge/ Colierul unui zîmbet [i-inelul unei clipe.“
(Materializ\ri). În lumea în care orice are o m\rturie,

[i textul meu din România literar\ (scris,
evident, înainte de apari]ia acestui volum) st\ m\rturie.
De ce nu aveam cum s\-i povestesc ceea ce afirm\ el
c\ i-a[ fi povestit? Mai întâi, oricât de mare [i de
generalizat\ ar fi fost teroarea din acei ani ([i a fost!),
e greu de imaginat c\ ea ar fi putut viza, direct [i personal,
doi studen]i, veni]i din provincie, care n-au comis
nici un act subversiv [i care, în plus, erau total necunoscu]i
pentru cei din jur. Singurele persoane de care s-ar fi
putut s\-mi „fie fric\“ erau gazdele mele, dar acestea
nu-l cuno[teau pe Manolescu [i, sunt sigur, nici al]i
locatari ai apartamentelor din vecin\tate. Cred c\ amicul
meu comite aici un mic anacronism, deplasând prea
departe în trecut reputa]ia sa ulterioar\.
Mai departe, e adev\rat, în acea perioad\, aveam
foarte mult timp liber, c\ci eram [i eu exmatriculat
din Facultate – fapt pe care N. Manolescu omite s\-l
pomeneasc\. Dar, oricât de lipsit de ocupa]ie a[ fi
fost, ipoteza c\ st\team la geam a[teptând s\ treac\ prin
fa]a lui colegul meu spre a pleca [i eu dup\ aceea mi
se pare – eufemistic vorbind – hazlie. Las’ c\ oricum
n-a[ fi putut s\-l v\d trecând pentru c\, „vizavi de
Prim\rie, pe Strada Labirint“, toate ferestrele locuin]elor
d\deau spre curte, nu spre strad\. Desigur, am\nuntul
acesta risc\ s\ par\ nesemnificativ, trivial în raport cu
o memorie imaginativ\ pl\smuind un personaj ce-[i
petrece timpul la „perdelu]\“ (diminutivul face to]i
banii!), a[teptând trecerea altui personaj – la ore, oricum
greu previzibile, ale dimine]ii sau ale dup\-amiezii.
Nu vreau s\ b\nuiesc nici un fel de rea-inten]ie în
aceast\ relatare inexact\. Ce s\ fie atunci: gol de memorie,
alunecare fic]ional\, neaten]ie în exprimare? Cum de-

cît de subtil\, doar corpul este s\rac. Prime[te
darurile, demne de un bazar al vechilor iubiri, dar alunec\,
foi]\, pe lîng\ ele. Ce l-ar putea trece, ca pe o vam\?
De bun\ seam\ c\ nimic. În transparen]a lui, care nu
spune [i nu ascunde, sînt mica[isturi de singur\tate.
Iat\, unind mi[c\rile ritmate de desprindere cu
miasmele umede ale p\mîntului, care nu cheam\ reav\nul,
ci jilavul, un Vals vechi: „Vals vechi, mireasa moart\
e-n voaluri pr\fuite/ Ghirl\nzi de fete albe în rochii ca
de spum\/ Cu cavaleri de pic\ se-nvîrt pe-aici cernite/
{i r\spîndesc în aer un vag parfum de hum\.// St\
cimitiru-n lun\, salcîmii domni de umbre/ Ca invita]i
de seam\ asist\ [i [optesc/ Prin tainice cavouri aman]i
cu inimi sumbre/ Cu gesturi adormite iubiri m\rturisesc.//
Vals vechi perechi de cear\ în aer se ridic\/ {i în salonul
nop]ii ame]itor danseaz\/ Sînt lucruri prea normale în
jurul meu, mi-e fric\/ Încet fo[ne[te vîntul [i valsul
delireaz\.“ Tabloul unei elegan]e care copiaz\ via]a, cu
caden]ele ei normale, cvasi-mecanice, stîrnind teama
de confuzie. Dac\ bucuria valsului poate, foarte bine,
s\ primeasc\ o replic\ în sepia, revan[a f\r\ scandal a
unui trecut neinvitat, ce mai e via]\ [i ce nu? Normalitatea
unui ritual, aceea din plimb\rile, bun\oar\, ale bolnavilor
de la Berck, pe gutierele care îi redau, vorba vine, vie]ii,
e anun]at\ aici, cu tot cortegiul ei de spaime. Sufletul
observ\, prin transparen]\, ridicolul corpului. Care-l
sperie ca pe-un frate.
E, spuneam, o delicate]e grunjoas\, hot\rît\, în aceste
scene cu corpul înc\ prezent, dar din ce în ce mai de
prisos. Care poate, ca-n basme [i-n co[maruri, s\ se fac\
orice: „Iat\-m\-s cîinele t\u cu blan\ de franjuri/ {i din]i
de s\bii ca s\ te mu[c, s\ te latru/ Iat\-m\-s [arpele
t\u ca s\ te ispitesc/ Cu m\rul soarelui s\ te otr\vesc/
Iat\-m\-s rinocerul t\u în tunic\ de clown/ Jonglînd
cu popice ca s\ te fac s\ rîzi./ Iat\-m\-s girafa ta.
Majuscul\/ În textul zilei, cite[te-m\ A/ Iat\-m\-s vulturul
din asfin]it/ Cu inima mea în cioc aprins\ ca un lampion.“
(Menajerie). Metamorfoze f\r\ magie, dînd seama doar
de-o nestatornicie supus\, vag, unei iubiri.
Corp transparent ar putea fi un volum, sub]ire [i
v\dind sub]ieri, de poezii de dragoste. Sau, mai curînd,
m\rturisirea jindului dup\ o ancor\, ceva care s\ acopere,
s\ întregeasc\, s\ îngroape la r\d\cina biblicului pom
acest trup b\tut de lumini. Nu se întîmpl\, [i corpulbelvedere r\mîne pe loc, ocolit de c\ile lumii. Fragil,
neprimitor [i indiscret, ca o cas\ de sticl\.

Simona VASILACHE

[i aminte[te Nicolae Manolescu a[a ceva, r\mâne pentru
mine, oricum, greu de în]eles. Ce-mi aminteam eu,
am scris în evocarea de s\pt\mâna trecut\. La urma
urmelor, scriem ([i) despre noi atunci când scriem despre
al]ii.

Mircea MARTIN

O precizare
~n România literar\ nr. 47 din 27 nov. a. c., am
publicat articolul Con amore!
Corectura `n redac]ie este f\cut\ aiurea. Versul din
Eminescu citat de mine (Trecut-au anii...), cunoscut de
toat\ lumea `nc\ din [coala primar\, este transcris gre[it.
La fel se `ntâmpl\ [i cu vechea zical\, Voie ca de la
Banul Ghica.
Greu de iertat e `ns\ omisiunea frazei Cei care `l
iubesc au dreptate, `n dactilograma mea a[ezat\ dup\
fraza Cei ce sunt, pe bune, sup\ra]i pe el au dreptate.
Acum, nu c\ m-a[ pierde cu firea când un cuvin]el,
acolo, sare de sub pixul corectorului [i se pierde `n
gunoiul de sub mas\. Dar, vorba b\trânului mahalagiu
de pe C\l\ra[i, unde am stat o vreme `n gazd\, `n
urm\ cu vreo sut\ de ani, june studinte abia picat `n
Bucale: puiule, te iubesc ca p\ copilu’ meu, da’ asta nu
s\ poate...

G. B|L|I}|
N.R. ~n ceea ce prive[te cunoscutul vers eminescian el este transcris gre[it, `nainte de noi, de autorul
articolului, `mpreun\ cu care `mp\r]im vina.

calendar
2.11.1816 - a murit Gheorghe {incai (n. 1754)
2.11.1854 - a murit Anton Pann (n. 1799)
2.11.1869 - s-a n\scut Iulia Hasdeu (m. 1888)
2.11.1872 - s-a n\scut Cincinat Pavelescu (m. 1934)
2.11.1912 - s-a n\scut Gheorghe Iv\nescu (m. 1987)
2.11.1912 - s-a n\scut Anastase Nasta (m. 1996)
2.11.1916 - s-a n\scut Lauren]iu Fulga (m. 1984)
2.11.1921 - s-a n\scut Virgil Vasilescu (m. 1975)
2.11.1927 - s-a n\scut Rodica Toth (m. 1996)
2.11.1935 - s-a n\scut Pallocsay Zsigmond
2.11.1936 - s-a n\scut Pal Jancsik
2.11.1968 - s-a n\scut Sabin Gherman
2.11.1976 - a murit Szilágy Domokos (n. 1938)
3.11.1866 - s-a n\scut Traian Demetrescu (m. 1896)
3.11.1924 - s-a n\scut Grigore Beuran
3.11.1924 - s-a n\scut Paul Cornea
3.11.1938 - s-a n\scut Nicolae Drago[
3.11.1943- s-a n\scut Alexandru Ecovoiu
3.11.1949 - s-a n\scut Mihai Minculescu
3.11.1988 - a murit Melania Livad\ (n. 1919)
4.11.1906 - s-a n\scut Horvath Imre
4.11.1925 - s-a n\scut Nicolae Teic\
4.11.1925 - s-a n\scut George Ciudan (m. 1985)
4.11.1930 - s-a n\scut Horia Aram\
4.11.1937 - s-a n\scut Mircea Ioan Casimcea
4.11.1937 - a murit D.D. P\tr\[canu (n. 1872)
4.11.1941 - s-a n\scut Virgil Stanciu
4.11.1945 - s-a n\scut Ioan Suciu
4.11.1966 - a murit Traian Chelariu (n. 1906)
4.11.1970 - a murit Tudor Mu[atescu (n. 1903)
5.11.1880 - s-a n\scut Mihail Sadoveanu (m. 1961)
5.11.1918 - a murit Victor Anestin (n. 1875)
5.11.1920 - s-a n\scut Alexandru {iperco
5.11.1933 - s-a n\scut Elena Zarescu
5.11.1935 - s-a n\scut Radu Selejan (m. 2000)
5.11.1942 - s-a n\scut Mihai Sin
5.11.1949 - s-a n\scut Angela Nache
5.11.1951 - a murit I.C. Vissarion (n. 1879)
5.11.1978 - a murit Nicolae Crevedia (n. 1902)
5.11.1979 - a murit Matei Alexandrescu (n. 1906)
6.11.1905 - s-a n\scut Simion Stolnicu (m. 1966)
6.11.1914 - s-a n\scut Alexandru Mitru
6.11.1933 - s-a n\scut Varró Ilona
6.11.1933 - s-a n\scut Ilie Purcaru (m. 2008)
6.11.1940 - s-a n\scut Mihai Zamfir
6.11.1947 - s-a n\scut Gabriela Dan]i[
6.11.1947 - s-a n\scut Alex. {tef\nescu
6.11.1964 - s-a n\scut Iustin Pan]a (m. 2001)
6.11.1993 - a murit Al. Piru (n. 1917)
7.11.1872 - s-a n\scut Ion Aurel Candrea (m. 1950)
7.11.1881 - s-a n\scut Peter Neagoe (m. 1960)
7.11.1897 - s-a n\scut D. Ciurezu (m. 1978)
7.11.1914 - s-a n\scut Ion B\nu]\ (m. 1986)
7.11.1916 - s-a n\scut Mihai {ora
7.11.1923 - s-a n\scut Paul Georgescu (m. 1989)
7.11.1954 - s-a n\scut Michaela Mudure
7.11.1977 - a murit Al. Dimitriu-P\u[e[ti (n. 1909)

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

POVESTIRI PE UNDE SCURTE

Ce-a vrut s\ zic\
pre[edintele
Constantinescu?

C

Z

tribunei, iar la [edin]\ R., viitorul matematician,
ne spune cu glas în\l]at c\ tinerii uteci[ti [i-au
v\rsat sângele pentru noi, a[a c\ s\ ne b\g\m
min]ile în cap.
Un prim semnal cu adres\ personal\ este
concursul pentru burs\ la care, eu f\r\ tragere
de inim\, Ion sigur pe capacit\]ile lui [colare,
ne prezent\m [i suntem alunga]i. Ce m\ izbe[te
nu e atât semnifica]ia istorico-social\ cât brutalitatea
intrinsec\ a faptului: Concursul pentru burs\ a
fost atât de aspru pentru c\ nedreptatea venea
din ambele p\r]i. De acas\, n-ar fi trebuit s\
ne trimit\, mai aveam pân\ s\ s\r\cim; la [coal\,
n-ar fi trebuit s\ ne umileasc\, eram totu[i copiii
unor oameni lipsi]i în momentul acela de
orice venit. Nu eram s\raci, adic\ posedam o
cas\, cu lucruri în ea, nu aveam decât s\ le vindem
[i s\ rezist\m un timp. Care era problema ?, cum
se spune acum. În fapt, e o problem\ de diegez\,
de naratologie, de Gérard Genette. {tiam, scriind,
c\ tata avea s\-[i g\seasc\ post la fabric\, [i
nu reintram de-a binelea în starea de spirit din
epoc\, atunci când se p\rea c\ nu vom avea din
ce s\ tr\im.
Instructiv\ a fost ratarea excursiei pe Dun\re,
cu clasa. La concurs m\ dusesem împins de la
spate, excursia m\ entuziasma. N-a fost s\
fie! Intram într-un sistem în care al]ii aveau s\
gândeasc\ pentru noi: Tito e un [ir de panouri
pe malul Dun\rii sau r\spândite prin ora[e,
reprezentând un b\rbat gros, cu caschet\ hitlerist\,
în mân\ cu un topor de pe lama c\ruia se preling
stropi de sânge. {i este pentru mine momentul
unei mari, pedagogice, dezam\giri. Profesorul
Feichter, de geografie, organizator pe vremuri
de excursii în Grecia cu elevii, a pl\nuit o c\l\torie
pe Dun\re, de la Or[ova la Moldova Veche, o
a[tept cu un sentiment al miraculosului, experien]a
naviga]iei mi se pare mirific\, la fel ca mai târziu
primul zbor cu avionul [i prima plecare în
str\in\tate. Vine ziua, cursurile s-au încheiat,
mi-am burdu[it rucsacul, m\ duc la locul de
întâlnire, ni se spune s\ a[tept\m. Juc\m
fotbal în parc, e început de var\, suntem ferici]i,
a[teptarea se prelunge[te [i, într-un târziu, c\tre
prânz, afl\m: s-au rupt rela]iile cu Tito, de
excursie pe Dun\re nu mai poate fi vorba. E
primul contact brutal cu societatea. Celelalte
semne ale e[u\rii vie]ii pe o linie moart\, în
ciuda pasiunii politice, nu le înregistrasem, nu
[tiam c\ se terminase cu studiile la Paris [i cu
celelalte proiecte ale lui tata, abia acum am o
frustrare real\ [i e momentul când încetez s\
mai cred în viitor.
De aici înainte imprevizibilul primei perioade
s-a epuizat. Lucrurile [i-au intrat pe f\ga[. Abia
ici [i colo câte un ins neadaptat se mai cabreaz\.
A[a se întâmpl\ cu profesorul de român\
Jucu: el nu suport\ s\ aud\ c\ ]arul nu i-ar fi
cerut ajutor lui Carol I. E un exemplu despre
limitele între care se mi[ca Ceau[escu. Pot povesti
cum profesorul a dat cu manualul (unic) de
p\mânt când, la r\spuns, un elev a spus, cum
citise acolo, c\ ru[ii nu ne-au cerut ajutor. În
schimb, nu se admite imprudenta sintagm\ în
plin\ st\pânire ruseasc\, din textul ini]ial.
Se interzic cuvinte. Po]i s\ te referi la lozinci,
nu [i la faptul evident c\ ele sunt partinice. Mai
de în]eles, se expulzeaz\ cuvântul securist, ca
[i denumirea ireveren]ioas\ a „cadrelor de
conducere“, fie ele [i de la raion: [tabi. 
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IARELE pe care le voi g\si în pivni]\,
în înc\perea numit\ de noi „la cartofi“,
vorbesc, unele – „ Diminea]a“,“
Adev\rul“,“ Dreptatea“ – despre agita]ia
din epoc\ [i complica]iile ei, iar altele
– „Scânteia“,“ Lupt\torul b\n\]ean“,
„Drapelul ro[u“ – despre instalarea
temeinic\ a noului regim. Neselectiv de data
asta, redactorul le-a lep\dat în vrac. E de în]eles.
Altundeva ar fi trebuit s\ colec]ion\m „Scânteia“
[i „Drapelul ro[u“, nu „la cartofi“.
Un timp, s-ar fi p\rut c\ pentru noi, elevii,
nu se preg\tise un angajament politic. Exista
deja o „organiza]ie“, dar nu i se întrevedea
dedesubtul, încât, de[i ostil, nu m-am ferit.
Cât despre comentariul ulterior, nu era de acceptat.
Organiza]ia se numea „Uniunea asocia]iilor
de elevi“ [i nu avea caracter politic. Nu,
pentru moment. S-ar putea studia, referitor la
anii de atunci, istoria formelor la început f\r\
fond. Lucrul pare nevinovat, cel mult demagogic,
dar nu întârzie s\-[i descopere con]inutul [i,
pân\ la urm\, s\ te strâng\ de gât. S\ fim one[ti:
forme, sau lucruri, care te strâng de gât nici sub
aspect stilistic nu mergea.
Ar fi putut s\ m\ pun\ în gard\ cu privire
la ubicuitatea politicului aproape zilnica noastr\
ocupa]ie extra[colar\: Manifesta]iile au o frecven]\
sufocant\. Ne adun\m la liceu în toiul dup\
amiezii, pornim încolona]i pe str\zi, ne oprim,
pe artere paralele înainteaz\ alte coloane, e[u\m
în câte o pia]\, dinspre teatru se aud urale [i
lozinci. Era contribu]ia noastr\ inocent\ la
presiunile ce se exercitau asupra partidelor
„istorice“, care nu sesizaser\ c\ le trecuse vremea.
Mai era [i butaforie. Manifesta]iile necontenite
aveau [i rostul de a convinge de nest\pânitul
impuls revolu]ionar al „maselor populare“ puterile
occidentale care, de altfel, hot\râser\ de ceva
vreme cum aveau s\ decurg\ lucrurile [i n-ar
fi avut nevoie de asemenea injonc]iuni. Ce-i
drept, pe destinatarii imedia]i, reprezentan]ii
la Bucure[ti ai acelor puteri, nu-i convingeau.
Ei trimiteau analize lucide mai marilor de la
Londra [i Washington. În zadar. Pe ace[tia,
manifesta]iile îi convingeau. Nu exist\ convins
mai convins decât acela care vrea cu tot dinadinsul
s\ se lase convins.
Reiau [i în alt loc tema manifesta]iilor,
împreun\ de data asta cu alte tr\s\turi ale devenirii
tinerei genera]ii. O reiau cu acela[i succes editorial.
Cânt\m despre Cr\ciun, mai târziu despre
tovar\[ul Stalin [i zdrobite c\tu[e în urm\ r\mân,
toat\ ziua ne scot la manifesta]ii unde sunt
admonestat de viitorul estetician P. fiindc\ nu
strig lozinci, refuz s\ duc steagul [i nu ridic
pumnul (muncitore[te) când trecem prin fa]a

Rat\ri

România literar\

ÎND Nestor Ratesh conducea Departamentul Românesc mul]i
din Biroul din Bucure[ti îl vorbeau de r\u. Mai to]i [i-au
schimbat în bine p\rerea despre el. I se repro[a ceea ce nu
f\cuse [i cî]iva voiau s\-i scoat\ pe ochi înc\p\]`narea cu care
ap\ra stilul Europei Libere. Ratesh n-avea nimic împotriva
celor de la BBC. Îi pl\cea dinamismul lor – dar nu admitea
pentru nimic în lume ca la noi pe post s\ se vorbeasc\ în ritmul
mitraliat al BBC-ului. În destule privin]e m\ mai tîrguiam
cu el dup\ ce primisem [efia biroului din Bucure[ti, dar în asta nu. Europa
Liber\ avea un anumit „cîntec“ care fusese [lefuit de vocile de aur ale
postului [i \sta trebuia p\strat [i continuat, f\r\ discu]ie. Cui nu-i
pl\cea era liber s\ se duc\ la BBC. N.C.Munteanu, Emil Hurezeanu [i
Ratesh însu[i aveau stilul lor, dar la to]i recuno[teai marca postului, de
care m\ sim]eam legat din anii cînd nu eram decît ascult\tor al Europei
Libere. Lui Ratesh i se repro[a c\ spre deosebire de Christian Mititelu de
la BBC nu f\cuse o re]ea de retransmitere a emisiunilor noastre cu ajutorul
posturilor de radio FM din România. Asta nu era vina lui. În primii ani
de dup\ revolu]ie, Constantin Stroescu-Stâni[oar\ era convins c\ ascult\torii
no[tri erau deprin[i s\ ne caute pe unde scurte [i ca atare, n-avea rost ca
Europa Liber\ s\ se încurce cu posturile de radio din România. N.C.Munteanu
[i Liviu Tofan au izbutit ca Europa Liber\ se aud\ pe FM m\car în
Bucure[ti, cu ajutorul celor de la Radio Total, unde N.C. a pierdut o groaz\
de bani. Dup\ ce Totalul a încetat s\ ne mai preia, Europa Liber\ se
mai auzea în FM doar cu ajutorul unui post de radio care avea o
audien]\ redus\ [i, ici colo prin ]ar\. Ion Bogdan Lefter care condusese
Biroul înaintea mea discuta cu diverse posturi puternice din provincie.
Tratativele mergeau excelent, pîn\ la orele de retransmitere, cînd directorii
posturilor cu pricina î[i aminteau c\ aveau contract cu BBC-ul exact
pentru acele ore. Nestor Ratesh [i Bogdan încercaser\ s\ fac\ un contract
cu postul public de radio, pentru a ob]ine o frecven]\ pe unde lungi, cu
acoperire na]ional\. Aici îns\ se loviser\ de o barier\ politic\ de netrecut
pe vremea cînd la putere era PDSR-ul. Toat\ lumea era amabil\ – Aaa,
Europa Liber\, cum s\ nu ! Dar e posibil ca postul de radio pe care-l
ascultam cu sfin]enie s\ aib\ asemenea probleme?! Dup\ care începeau
ni[te plimb\ri zadarnice de la Ana la Caiafa. Bruiajul tehnic de pe vremea
lui Ceau[escu fusese înlocuit în timpul regimului Iliescu de un bruiaj
administrativ mult mai eficient. Ghea]a s-a spart cu ajutorul re]elei de
posturi de radio pe care o avea la Bra[ov [i în ora[ele din jur Aristotel
C\ncescu. Cînd Emil Constantinescu a cî[tigat alegerile, noul pre[edinte
al ]\rii care pe vremea cînd era candidat ap\rea relativ des la Europa
Liber\ i-a promis lui Ratesh c\ aceast\ situa]ie „intolerabil\“ se va schimba
radical. Trece euforia alegerilor, Constantinescu începe s\ se obi[nuiasc\
la Cotroceni, dar în ciuda contactelor directe, care s-au r\rit brusc, [i a
interven]iilor la cancelaria preziden]ial\, situa]ia „intolerabil\“ r\mîne la
fel. Noul pre[edinte al Europei Libere, Tom Dine, vine la Bucure[ti
împreun\ cu Nestor Ratesh [i sînt primi]i la Cotroceni. Întrevederea cu
Emil Constantinescu ar fi trebuit s\ aib\ 45 de minute. Dureaz\ mai
bine de dou\ ori mai mult, timp în care pre[edintele României le
expune celor doi viziunea sa asupra politicii interne a ]\rii, trece apoi la
politica extern\ [i la rela]iile cu Statele Unite. C\tre sfîr[itul discu]iei,
Tom Dine îi reaminte[te de scopul prestabilit al dialogului. Emil
Constantinescu îi r\spunde enigmatic c\ dac\ Europa Liber\ va face ceea
ce trebuie, se va bucura de tot sprijinul din partea lui. Pleac\ Dine [i
Ratesh de la Cotroceni [i se întreab\ intriga]i ce-a vrut s\ le spun\
Constantinescu. Ratesh, care mi-a povestit mai tîrziu întrevederea, a
ridicat din umeri cînd Tom Dine l-a întrebat ce-a vrut s\ zic\ mr president.
Apoi nu s-a putut ab]ine [i l-a întrebat [i el pe Dine, fost lobist de
succes, deprins cu discu]ii la cel mai înalt nivel, ce crede el c\ a vrut s\
le spun\ Constantinescu. Dine a ridicat [i el din umeri. 
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Festivit\]i

Ovidiu Genaru, Ioana Cr\ciunescu, Lucian Vasiliu,
Mariana Codru], Pavel {u[ar\, Paul Vinicius,
Adrian Popescu, Florin Iaru

Mihai {ora, Emil Stratan

Vlad Zografi, Ioana Pârvulescu, Gabriel Liiceanu.
Foto: Radu Sandovici

Nicolae Breban, Alex {tef\nescu,
domni[oara neidentificat\, Augustin Buzura

13 noiembrie 2009. Nu [tiu al]ii cum sunt (de fapt,
[tiu: mefien]i fa]\ de ritualurile s\rb\torilor [i chiar fa]\
de ideea îns\[i de s\rb\toare), dar eu iubesc festivit\]ile.
Îmi plac momentele de bucurie colectiv\, ceremonialurile,
omagiile aduse înving\torilor.
Acum m\ aflu la Ia[i, la edi]ia a doua a unui select
festival de poezie, intitulat A doua petrecere cu poezie,
prieteni [i... trufe de ciocolat\. Ini]iatorul [i organizatorul
festivalului este Emil Stratan, om de afaceri [i artist
(creatorul unor c\r]i-obiect de o valoare estetic\ recunoscut\
pân\ [i de intransigentul cronicar de art\ Pavel {u[ar\).
Ca un don Quijote al vremii noastre, Emil Stratan lupt\
pentru un ideal care pare, doar pare, de neatins: întoarcerea
la poezie.
Poe]ii pentru care a venit publicul anul acesta sunt
Ovidiu Genaru, Adrian Popescu, Caius Dobrescu, Mariana
Codru], Ioana Cr\ciunescu, Florin Iaru, Liviu Antonesei
(el îns\ a renun]at s\ participe, în ultima clip\), Pavel
{u[ar\, Lucian Vasiliu, Paul Vinicius. Recitalul de poezie
oferit de ei este ascultat cu sfin]enie [i aplaudat cu frenezie.
Celor prezen]i în sala Bibliotecii Centrale Universitare
le mai sunt oferite: un film cu regretatul Cezar Iv\nescu,
poezii de Cezar Iv\nescu recitate de Cosmina Stratan [i
Alexandra Suciu, muzic\ (bun\) interpretat\ la clarinet
de pitorescul Aurelian-Octav Popa.
Publicul este el însu[i un spectacol, fiind format din
intelectuali de elit\, femei frumoase [i elegante, tineri
cu priviri inteligente. Poate fi v\zut în sal\ [i atât de iubitul
poet Emil Brumaru, burzuluit, ca de obicei.
14 noiembrie 2009. Este seara târziu [i particip la
banchetul de desp\r]ire, într-un salon vast al Hotelului
„Unirea“. Ast\zi a fost o zi plin\. Aavut loc, întâi, festivitatea
de decernare a premiilor (juriul fiind format din Al. C\linescu,
pre[edinte, Petru Cimpoe[u, Bogdan Cre]u, Ioan Cristescu,
Ion Mure[an [i Alex {tef\nescu). Marele premiu i-a revenit
lui Adrian Popescu, iar premiul revistei recent înfiin]ate,
Academia de poezie (da, Emil Stratan a înfiin]at [i o
revist\), Marianei Codru].
Premiul de excelen]\ i-a fost acordat lui Mihai {ora,
în aplauzele entuziaste ale publicului. Împreun\ cu eminenta
traduc\toare [i eseist\ Luiza Palanciuc, marele filosof a
prezentat iubitorilor de poezie un film documentar (instructiv
[i emo]ionant) dedicat lui B. Fundoianu.
A urmat un recital de poezie sus]inut de Eusebiu
{tef\nescu, care a entuziasmat asisten]a (eu, cel pu]in,
îl consider un eveniment în biografia mea). Cu o remarcabil\
inteligen]\ artistic\ [i cu un fin umor de idei, extraordinarul
actor a eviden]iat locurile în care poezia lui Eminescu [i
cea a lui Nichita St\nescu „fac atingere“. La fel de mult
m-a impresionat un monolog, Sufleurul fricii, scris (cu
un curaj nebun) de Matei Vi[niec înainte de 1989 [i
interpretat (cu un patetism dezl\n]uit, cu o adev\rat\
cheltuire de fiin]\) de Ioana Cr\ciunescu.
Acum, la banchetul de desp\r]ire, atmosfera este literarincendiar\. În ceea ce m\ prive[te, dansez (provocator,
în prezen]a lui Ovidiu Genaru) cu so]ia sa, Cristina, [i
(romantic) cu fermec\toarea Andreea Rotaru. Cel mai
bun dansator se dovede[te îns\ a fi (la cei 93 de ani ai s\i)
Mihai {ora.
28 noiembrie 2009. Sunt (ca [i ieri, ca [i alalt\ieri),
la Târgul de Carte „Gaudeamus“ din Bucure[ti. Urmeaz\
s\ vorbesc, al\turi de Lidia Bodea [i Vladimir Tism\neanu,
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la lansarea unui nou volum din memoriile d-nei Annie
Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat. 1947–1959, Ed. Humanitas.
Începutul l-am f\cut joi, 26 noiembrie, când am participat
la lansarea propriei mele c\r]i, Jurnal secret. Dezv\luiri
complete, edi]ie de autor, ne varietur, Ed. Corint (redactor
de carte, mai exact zâna bun\ a c\r]ii: Alina Scurtu).
Al\turi de mine se mai aflau, în fa]a participan]ilor la
lansare, Nicolae Breban [i Augustin Buzura, ca [i o
frumoas\ domni[oar\, a c\rei identitate am refuzat s\ o
divulg [i n-am s-o fac nici acum. Cartea, ilustrat\ cu desene
încânt\toare de LINU, a avut succes (s-a f\cut coad\ la
autografe). La lansarea c\r]ii colegei mele, Ioana Pârvulescu
– este vorba de romanul Via]a începe vineri, ap\rut la Ed.
Humanitas – a fost îns\, dup\ cum am aflat ulterior, [i
mai mult\ lume. M\ bucur\ aceast\ formidabil\
victorie a ei (nu e u[or s\-l întreci pe Alex!). De altfel,
oamenii României literare au constituit la „Gaudeamus“
un adev\rat desant. Nicolae Manolescu însu[i, reales la
23 noiembrie pre[edinte al Uniunii Scriitorilor, [i-a lansat
o carte pe care nu credeam c\ o va scrie: Via]\ [i c\r]i.
Amintirile unui cititor de curs\ lung\, Ed. Paralela 45.
{i Cristian Teodorescu ne-a f\cut o surpriz\ frumoas\,
relansându-se în for]\ cu un roman: Medgidia, ora[ul
de apoi, Ed. Cartea Româneasc\. De un mare interes s-a
bucurat volumul de memorii al Constan]ei Buzea, Cre[tetul ghe]arului, Ed. Humanitas.
29 noiembrie 2009.
One[ti. În sala de festivit\]i a bibliotecii ora[ului (instalat\ într-o
cl\dire superb\) are loc
s\rb\torirea lui Nicolae
Manolescu, cu prilejul
împlinirii vârstei de 70
de ani (s\rb\toritul
declar\ c\ este vorba
de o gre[eal\ [i c\ în
realitate împline[te 50).
Constantin Th. Ciobanu
îi înmâneaz\ Premiul
de Excelen]\, în cadrul
celei de-a XLI-a edi]ii
a Zilelor Culturii
C\linesciene. Urmeaz\
Nicolae Manolescu.
un simpozion pe tema
Foto: Gabriel Fornica-Livad\
O solu]ie în cultura
român\: Funda]iile
Na]ionale, dar pân\ la urm\, inevitabil, se vorbe[te tot
despre Nicolae Manolescu, nu din polite]e, ci pentru c\
subiectul este mai atr\g\tor. Printre participan]ii la discu]ii
se remarc\ Livius Ciocârlie, Constantin Th. Ciobanu, Al.
Cistelecan, Teodora Stanciu, Petru Cimpoe[u, Cosmin
Ciotlo[, poate c\ [i eu, Alex. {tef\nescu [i, indiscutabil,
Nicolae Manolescu. Sala, arhiplin\, particip\ la dezbatere
prin întreb\ri (nea[teptate), aplauze (generoase) [i râsete.
Urmeaz\ un program muzical, de înalt\ ]inut\, oferit de
Duo „Capriccio“ (la pian: Mihaela Spiridon [i Ozana
Kalmuski), apoi – recitalul – memorabil, adev\rat\
demonstra]ie de virtuozitate [i de contopire a artistului
cu muzica – sus]inut de violonistul {erban Lupu
(SUA), acompaniat la pian de Cipriana Gavri[iu.
Dintre doamnele prezente la întrunire str\lucesc Elena
Bulai [i Irina Horea.
Ne întoarcem, în sfâr[it, acas\. Mai lung\ ne pare calea
acum, la-ntors acas\...

Alex. {TEF|NESCU
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