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R
|SFOIESC cu delicii volumul pe care Jean
d’Ormesson îl consacr\ teatrului lui Racine în
seria bilunar\ de la „Le Figaro”. Îmi aduc aminte
de pre]uirea pe care Anton Holban o avea

pentru „Bérénice”, piesa f\r\ subiect, despre care
autorul însu[i afirm\ într-o splendid\ prefa]\, reluat\
în volum: „A inventa înseamn\ a face ceva din nimic”.
Nu e nici cruzime, nici moarte, ca de obicei în tragedii,
în „Bérenice”: doar o desp\r]ire. O tragedie psiho-
logic\, a[adar. E sigur c\ tocmai aceast\ puritate îi
pl\cea lui Holban, autor al unor romane în care, de
asemenea, nu se întâmpl\, în ordine exterioar\, mare
lucru, dar foarte multe în via]a interioar\ a personajelor. 

Aceast\ puritate n-a cru]at piesa de contesta]ii.
{i nu din partea autorit\]ii religioase (de[i Racine
se certase cu membrii comunit\]ii de la Port-
Royal), ci a scriitorilor în[i[i, împin[i de la spate de
cel mai celebru dintre ei, Corneille. „Bérénice” e
montat\ prima oar\ pe scen\ pe 21 noiembrie 1670,
a[adar acum aproape dou\ sute cinci zeci de ani. Era
deja notorie rivalitatea dintre tân\rul dramaturg,
avea 31 de ani [i era abia la a patra lui pies\ [i doar
la a dou\ de succes, [i mai vârstnicul Corneille,
aflat în amurgul carierei. Rivalitatea data de la premiera
cu „Andromaca”. Corneille nu-i ierta lui Racine un
succes pe care teatrul francez nu-l mai cunoscuse de
la premiera, în 1636, a „Cide”-ului propriu. Nu s-a
mul]umit s\ pun\ la cale o întreag\ cabal\, dar a scris
el însu[i „Tite [i Bérénice”, o pies\ pe aceea[i tem\.
N-a avut trecerea la public a lui Racine, ceea ce l-a
îndârjit [i [i-a chemat în sprijin fanii. Madame de
Sévigné are, cu ocazia asta, o vorb\ grea: „(piesa
lui Racine) nu e pentru secolele care vin”. S-a dovedit
c\ e. Zece ani dup\ „Andromaca”, „Phedra” e din nou
concurat\ neloial. De data asta, de „Phedra [i Hyppolite”
a lui Pradon. E tot mâna lui Corneille, prea b\trân
ca s\ scrie el însu[i, a[a c\ poetul Pradon [i-a luat
aceast\ sarcin\. Din nefericire pentru Corneille, era
un mediocru. Gloria lui Racine le r\pise min]ile [i
altora, s-ar zice, de vreme ce Pradon î[i închipuia c\
va reu[i ce nu reu[ise Corneille. 

Nu e lipsit de inters s\ amintesc faptul c\ principalele
piese ale lui Racine, opt la num\r, sunt scrise într-
un interval de zece ani, acela scurs între „Andromaca”
[i „Phedra”. În 1677, dup\ succesul acesteia din urm\,
Racine se decide s\ nu mai scrie teatru. Cum s\ ne
explic\m renun]area despre care nu vorbe[te nimeni?
Nu i-au lipsit înaltele protec]ii. Succesul ar fi trebuit
s\-l încurajeze s\ continue. Nu ne r\mâne decât
ipoteza c\ sila de mica lume a litera]ilor a cânt\rit
mai greu decât toate recunoa[terile [i onorurile. 
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Vineri, 4 decembrie, Clubul Prometheus a
g\zduit festivitatea de decernare a Premiului
Cartea Anului 2009.

Premiul a fost atribuit lui Varujan VVosganian
pentru romanul „Cartea [[oaptelor“, ap\rut la
Editura Polirom.

Premiul ̀ n valoare de 10.000 RON, acordat de
România literar\ cu sprijinul Funda]iei
Anonimul, a fost decernat de c\tre juriul format
din Nicolae Manolescu, pre[edinte, Ioana
Pârvulescu, Adriana Bittel, Gabriel Dimisianu
[i Alex {tef\nescu.
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Cadoul iincolor, 
inodor [[i iinsipid

Punând mân\ de la mân\, curaj de la curaj, [i idee de
la idee, Colectivul a preg\tit un cadou pentru un coleg pe
nume Idiotul.

(Iat\ cum ar fi sunat la postul TV-M1 relatarea evenimentului: 
„ D\un\z Colectivul a preg\tit o corobc\ cu o surpriz\

nea[teptat\, un suvenir pentru amintire,  pe care a
cadonat-o tovar\[ului Idiotul.” )

Beneficiarul accept\ darul cu mult\ bucurie. Dezleg\
panglicele multicolore cu care era legat\ cutia [i le puse la
p\strare, pentru a fi folosite la s\rb\torile na]ionale [i
interetnice. Apoi scoase capacul cutiei [i privi lung\ vreme
în interior, pân\-[i d\du seama c\ obiectul aten]iei Colectivului
este transparent sut\ la sut\, deci incolor.  Mu[c\ o buc\]ic\
dintr-un col], ca s\ în]eleag\ c\ nu are nici un gust, deci este
insipid, [i-l mirosi îndelung, descoperind c\ mai este [i
inodor. În rest – nici o  inscrip]ie.

Idiotul  puse capacul la locul lui [i abia atunci  g\si ,
scris\ cu litere mari ca pentru cei proasp\t alfabetiza]i,
denumirea obiectului: libertatea.

În lipsa oric\rei instruc]iuni de folosire, proprietarul
cadoului  trase singur concluzia c\ trebuie s\ întreprind\
ceva pentru a scoate obiectul din invizibilitate [i  încerc\
s\-l vopseasc\. În ro[u. Dar farba refuza categoric s\ se
lipeasc\ de obiect.

Atunci Idiotul  depuse darul într-un acvarium cu ap\
ro[ie, unde acesta î[i  putea etala, destul de vag, contururile
roz. Pasul urm\tor  fu s\ plaseze ingenioasa descoperire
la intrare, unde ar fi putut fi admirat\ de trec\tori. 

Dar acvariumul îngreuia accesul st\pânilor în cas\, iar
apa, expus\ razelor solare, c\p\ta o nuan]\ tot mai accentuat
cafenie, drept care Idiotul hot\rî s\ mute exponatul în\untru,
a[ezându-l în col]ul rezervat de obicei icoanelor. 

Toate bune, atâta doar c\ mi[carea numeroaselor rude
în interiorul c\minului trebuia controlat\ pas cu pas: apa
din acvarium ne[tiut de ce devenise direct cafenie, tot ce
fusese inodor c\p\tase un miros pestilen]ial.  

Idiotul ajunse la concluzia c\-l va putea salva frigiderul
de la buc\t\rie, 

Dar era prea târziu; vecinii fugeau care-ncotro.
Aproape sufocat de propria d\rnicie, veselul Colectiv,

într-un efort suprem, rupse gardurile rezerva]iei în care se
trezise mânat chiar de Idiotul pe care l-ar fi vrut cel pu]in
recunosc\tor, ca s\ spun\ tuturor ceea ce în]elesese  în ceasul
al doisprezecelea: 

„Înainte de a face cadouri Idio]ilor, evalua]i corect
riscurile...”

Vertical [[i oorizontal
E lucru [tiut c\ dogmele sunt principiile aflate la bazele

oric\rei religii. {i c\ riturile sacre ale ortodoxiei, s\ zicem,
sau ale mahomedanismului sunt impuse de respectivele
dogme. Botezul – la ortodoc[i [i catolici, sau circumcizia
la popoarele semite, presupun prezen]a apei, pe de o
parte, [i a briciului [i nisipului pe de alta. Nu-i vorb\, botezul
cre[tinesc are [i alte r\d\cini: lume[ti – de igienizare trupeasc\
pe lâng\ cea spiritual\; asemenea în ritul islamic – prevenirea
fimozelor la viitorii b\rba]i.  E treaba noastr\ s\ reflect\m
asupra rezultatelor sanitare ale acestor botezuri. Fapt este
c\ [i în zilele noastre se mai g\sesc cre[tini, r\ma[i cu un
singur „sp\lat”, cel din cristelni]\, iar un medic din Israel
a inventat un instrument cu ajutorul c\ruia se poate proceda
la recuperarea buc\]elei de epiderm\ înl\turat\ de t\ierea
împrejur. Adic\ nu tot ce e ap\, brici [i nisip mai pot rezolva
problemele de igien\ ale contemporanilor no[tri, dar ce
s\-i faci: dogma oblig\...

Nu în zadar s-au n\scut în decursul veacurilor expresii
ca „o ap\ [i-un p\mânt”, la noi, ori printre arabii din Emirate:
„dou\ lucruri s-au ivit pe lume f\r\ voia lui Alah: mu[tele
[i per[ii...” Din dogm\  a  ap\rut [i noul conduc\tor al per[ilor
(azi – iranieni), cel care vrea cu orice pre] s\ se înarmeze
atomic [i s\ discute problema respectiv\ cu restul lumii
„de pe pozi]ii de for]\!” ( S\ ne aminim de persul Darius, cel
care acum dou\ mii cinci sute de ani  a pus s\ fie biciuit\
marea care i-a înecat cor\biile de lupt\?)

De ce mi-am amintit toate lucrurile acestea? Dintr-un
motiv simplu: v\d cum în ]\ri[oara noastr\ apar ori reapar
dogme noi. Ca [i cum nu ne-ar fi fost de ajuns [i de înv\]\tur\
cincizeci de ani de dogm\ comunist\! E vorba de teza
(aproape filosofic\, dar mai ales politic\!) acceptat\ în mod
necritic de c\tre unele grupule]e politce [i literare (ori mai
degrab\ extraliterare!), care tez\ presupune de]inerea de
c\tre respectivul grupule] a adev\rului absolut.  

N-a fost defel dificil s\ presupunem urm\rile unei
asemenea „filosofii”  aplicate la via]a societ\]ii noastre. În
literatur\ – unde, lucru cert, majoritatea membrilor Uniunii
Scriitorilor  (colhoz inventat de partidul comunist din urss!)
sunt fie veleitari, fie grafomani sadea ( primirea în numita
uniune se face pe baz\ de c\r]i, [i po]i edita orice elucubra]ii
dac\ ai bani s\ pl\te[ti tiparul [i lucr\torii editurii!) – a început
o nou\ ierarhizare a valorilor (necesar\, de alt fel, dar nu
[i supersubiectiv\!) S-a ajuns [i la acordarea de mari premii
române[ti  unor palizi „fra]i basarabeni”, premii refuzate în
trecut unor Caragiale, B\ie[u, Sorescu. Ce s\ mai vorbim
de solemnele chiolhanuri de la US închinate anivers\rilor
unor perfecte nulit\]i! De fapt ce po]i pretinde de la o
organiza]ie care nu se poate c\p\tui cu un ziar al ei?...

În politic\, se poate observa o apari]ie tot mai masiv\
de „fo[ti disiden]i”. Po]i afla acum c\ indivizi, care pân\
în 91 [i ceva ani dup\ au stat cu apa în gur\, au luptat
pân\ la „jertfire de sine” contra regimului totalitar! Acum
îi po]i vedea în calitate de mucenici, „b\rba]i ai neamului”,
de[i sunt obi[nui]ii – în orice regim – „vitejii de dup\ r\zboi”...   

{i asupra tuturor acestora planeaz\ neap\rat calificativul
atât de plastic al „verticalit\]ii”. {i nu al unei verticalit\]i
oarecare, ci a unei verticalit\]i absolute..

Comunic\m, ne batem [i ne împ\c\m cu ajutorul
cuvintelor.

S\ vedem cum a ap\rut [i a devenit obsesia unor grupule]e
acest cuvânt, luat din geometrie.

Nimic mai vertical pe lumea asta decât plumbul spânzurat
de sfoara zidarului. De unde [i n\stru[nica idee c\ verticalitatea
absolut\ a unui individ poate fi oferit\ doar de spânzur\toare.

Ne juc\m de-a cuvintele ca elve]ianul acela cu m\rgelele.
N-o s-o p\]im oare?
O laud\ între confra]i con]ine inevitabil acest cuvânt:

verticalitate. {i, dimpotriv\, cuvântul „neverticalitate”
este absolut obligatoriu în caracterizarea unui oponent. Dar
via]a, potrivit cercet\rilor ce dureaz\ de zeci de mii de
ani, s-a dovedit  a fi un nesfâr[it lan] de compromisuri [i
concesii, altfel, cunoscându-ne de la bun început inexorabilul
(dar [i regretabilul!) final, ce-ar fi fost s\ ne anchiloz\m în
m\rea]a verticalitate, [i, trântind-o pe orizontal\, s\ a[tept\m
cumin]i încheierea ciclului?

Ar mai fi urmat transformarea lui homo erectus în homo
sapiens? 

{i am mai fi avut atâtea linii drepte care cad perpendicular
pe planul plat al vanit\]ii noastre?...

Fenomene bbizare
De la o vreme au loc fenomene bizare în via]a mea

privat\.
Nevasta m\tur\ zilnic din cas\ f\ra[e întregi de cenu[\.

Bizareria fenomenului const\ în faptul c\ nu avem cuptor
sau sobe, nu facem focul în mijlocul iurtei, din motive de
lips\ la etaj a unei asemenea locuin]e, iar în ultimele mii
de ani nu s-a semnalat prin apropiere erup]ia vreunui vulcan.
{i, în general, ma[inile de sp\lat folosesc detergen]i [i nu
le[ie, care, precum se [tie se ob]ine pe baz\ de [tiubei...

Pân\ la urm\ enigma ciudatului fenomen s-a rezolvat
simplu [i de la sine: din capul meu de octogenar ([i ceva)
începuse s\ se scurg\ [i s\ se împr\[tie pe parchet materia
cenu[ie, care î[i dep\[ise termenul de garan]ie....To]i ai casei
au r\suflat u[ura]i când au aflat vestea [i au pus mân\ de
la mân\ ca s\ cumpere un aspirator.

Pentru o vreme se întoarse în familie lini[tea [i buna
în]elegere. So]ia cânt\ când danseaz\ cu m\tura electric\
[i nu mai ]ip\ decât în rarele cazuri când ata[eaz\ la aparat
furtunul la gura sufl\toare [i nu la cea aspiratoare...

Dar zice în]elepciunea popular\ c\ o nenorocire nu vine
niciodat\ singur\.

Diminea]a nu-mi pot g\si la locul lor târlicii, [i dac\
ar fi s\ nu vin\ la timp po[t\ri]a cu ziarul ca s\ m\ întrebe
de nu-s ai mei papucii de pe palier, a[ fi nevoit s\ umblu
toat\ ziua descul] pe du[umeaua cam rece în zori.

Aceste mici incidente, în fond m\runte fapte diverse,
dau na[tere, nu se [tie de ce, unor dure controverse între
copii. Fiica, doctori]a-psihiatru, pretinde c\ la mijloc (de
fapt nu prea în]eleg de ce „mijloc”este vorba!) ar fi vina
unui anume doctor Alzheimer. ( Nu-l cunosc, o fi de la
clinica ei!) Fiul, b\tând cu pumnul în mas\, crede c\ de vin\
(în ce privin]\?) sunt chimicalele din p\mânt care prin
intermediul legumelor afecteaz\ nu [tiu ce... O adev\rat\
harababur\! Pân\ la urm\ au convenit totu[i s\ dea vina (!?)
pe doctorul cu nume ciudat.

Dar printre ciud\]eniile de care pomeneam  este una de-
a dreptul sup\r\toare: uit. Uit unele cuvinte. {i le uit anume
pe cele mai trebuincioase. De câteva ori am fost nevoit s\
tai pâinea cu lingura, pentru c\ nu-mi puteam aminti numele
instrumentului de t\iat ca s\-l cer so]iei.

E drept c\ nici lucrul \sta nu-i prea grav, dar ai mei
vor s\-mi interzic\ plimb\rile prin ora[ pentru c\ uneori
nu-mi pot aminti numele str\zii pe care locuiesc [i nici
num\rul casei. Întrucât nu pot f\r\ plimbare, fiul a g\sit o
solu]ie salvatoare: mi-a notat toate datele pe un cartona[
pe care îl am mereu cu mine. {i, spre marea mea bucurie,
cartona[ul m\ salveaz\! Numai c\ nu se putea nici a[a! Mai
zilele trecute un poli]ist c\ruia m-am adresat a fost atât de
dr\gu], încât m-a înso]it pân\ la scar\, dar întâmplarea a vrut
s\ ne vad\ ni[te amici, [i, dup\ cum mi s-a spus, a pornit
prin târg vestea c\ sunt arestat [i cercetat pentru o crim\
de care nu vreau nicicum s\-mi amintesc.

Nu to]i prietenii au dat crezare zvonului, unii chiar
m-au vizitat acas\ [i s-au bucurat nespus s\ m\ vad\ liber.
{i, în timpul unei scurte discu]ii, au g\sit de cuviin]\ s\-
mi dea un sfat pre]ios, asupra c\ruia voi reflecta:

– Maestre, mi-au zis, via]a e extrem de scurt\, [i experien]a
dumitale, care ai tr\it atât de mult,  l\sat\ umanit\]ii. i-ar
fi de mare folos. Credem c\ e timpul potrivit s\-]i scrii
memoriile.... 

Ce s\ v\ spun: sfatul mi se pare în]elept. În zilele urm\toare
o s\ m\ pun pe treab\!

Dac\ nu o s\ uit...

Aureliu BUSUIOC

MIERCURI, 99 ddecembrie
a ap\rut cel de-al 39-lea volum

din colec]ia
Biblioteca ppentru tto]i

editat\ de
Jurnalul NNa]ional,

volumul
Amintiri ddin ccopil\rie

de
Ion CCreang\

Despre o carte ca aceasta ce-ar mai fi de spus?
Poate doar c\ merit\ 

citit\,
recitit\,
r\scitit\ 

la toate vârstele

Prefa]\ de Liviu PPapadima
Tabel cronologic [i referin]e critice de R\zvan

N\stase
Coperta: detaliu din Bojdeuca lui Creang\ de

Dumitru GGhia]\ 
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NDE LOCUI}I, de fapt?” Omul din
fa]a mea e reproducerea perfect\ a
fotografiilor pe care le [tie o lume
întreag\. Nici gras, nici slab, nici
înalt, nici scund, cu puful de p\r rebel
pe un cap mai degrab\ ple[uv, cu
nasul coroiat, cu b\rbi]a aproape
alb\, cu ochelarii dind\r\tul c\rora
str\lucesc dou\ lumini]e blând-ironice,
b\rbatul pare un func]ionar care,

în drum spre cas\, s-a oprit s\ bea un pahar cu prietenii.
Chiar asta face în timp ce îi adresez întrebarea pe care,
cu siguran]\,  a mai auzit-o de sute de mii de ori. Iar
unii ar fi dat bani grei s\ afle r\spunsul! Zâmbe[te
pufos, schimb\ paharul dintr-o mân\ în alta [i r\spunde
voit enigmatic: „Acolo unde îmi sunt c\r]ile.” Apoi,
dup\ o secund\, pe un ton serios: „La New York.”

Salman Rushdie – pentru c\ despre el e vorba –
duce de dou\ decenii o via]\ de nomad. Condamnat
la moarte de regimul Khomeini, a stat ascuns, sub
protec]ia serviciilor secrete engleze, vreme de mai
mul]i ani. „Când a fost cel mai greu?”, îl întreb, con[tient
din nou c\ m\ plasez pe lista întreb\rilor puse de
milioane de ori. Rushdie r\spunde îns\ cu însufle]ire,
ca [i când ar fi auzit, în fine, o întrebare original\:
„Primul an. Pentru c\ nu [tiam cât de serioas\ e
amenin]area [i cât de departe sunt fundamentali[tii
hot\râ]i s\ mearg\. În plus, deplasându-m\ dintr-un
loc în altul, nu puteam s\-mi iau c\r]ile cu mine!”

A[adar, via]a [i c\r]ile! Ori: via]a sau c\r]ile!
„M\ documentez pân\ în cele mai mici am\nunte
pentru fiecare carte. Citesc absolut orice: romane,
poezie, tratate [tiin]ifice, jurnale, biografii. N-am un
gen preferat. E lucrul care-mi place cel mai mult. {i,
desigur, s\ m\ întâlnesc cu oamenii!” Zâmbe[te din
nou, ciocnim zgomotos paharele [i n-am cum s\ nu-
l admir pentru senin\tatea absolut\ a gesturilor [i
cuvintelor. Nu seam\n\ deloc cu portretul f\cut de
Ron Evans, unul din paznicii din perioada izol\rii
totale, care îl prezint\ drept un individ ahtiat dup\ bani
[i vizitat de frecvente accese suicidare.

Mai târziu, pe parcursul cinei, îl descos despre
scriitorii prefera]i. Nu-mi r\spunde direct: „Oh, sunt
prea mul]i! În general, îmi citesc prietenii. În ultima
vreme, m\ rezum la c\r]ile care-mi sunt utile pentru
propriile scrieri. Partea problematic\ a devenit stocarea
volumelor, a miilor de titluri pe care le-am mutat de
ici-colo, pân\ le-am adunat pe toate la New York.”  La
acest capitol, comunicarea noastr\ e perfect\. Eterna
problem\ a stoc\rii! Credeam, acum vreo zece ani,
când mi-am cump\rat o cas\ relativ decent\, c\ voi
fi capabil s\ adun într-un singur loc, de prin dormitoare,
coridoare, camere de trecere, debarale [i pivni]e cele
câteva mii de c\r]i care constituie singura mea
avere. Pentru o vreme, se p\rea c\ atinsesem echilibrul.
Umplusem o camer\ întreag\, redusesem mobilierul
la un birou [i o canapea (între timp, canapeaua s-a
stricat [i în locul ei au ap\rut dou\ scaune) [i stabilisem
un protocol cu mine însumi: nu intr\ nici o carte nou\
f\r\ s\ ias\ una!

Vreo doi ani, echilibrul – precar [i dureros – s-a
p\strat. Apoi, pe neb\gate de seam\, pe lâng\ masa
de lucru, pe lâng\ scaune, s-au ivit tencule]e de
c\r]i. Ele s-au metamorfozat în teancuri, apoi în gr\mezi.
În clipa de fa]\, m\ apropiu vertiginos de situa]ia
din urm\ cu zece ani, când de la u[\ pân\ la birou
trebuia s\ str\bat un culoar îngust, printre mald\rele
de celuloz\ îmbibat\ cu praf. Ce e de f\cut, a[adar?

Îi împ\rt\[esc lui Rushdie drama [i m\ prive[te complice-
comp\timitor. „Chiar sunt curios cum ai s\ te descurci.
Eu fac periodic trieri [i dona]ii pentru universit\]i. Dar
[tiu c\ vei cump\ra întotdeauna mai multe c\r]i
decât vei dona!”

Îi spun c\ am început s\ introduc restric]ii. Am
men]ionat un sfat primit cândva de la Noica: „În privin]a
contemporanilor, bazeaz\-te pe prieteni. Las\-i pe ei
s\ citeasc\ [i cere-le s\ te ]in\ la curent. Iar tu
ocup\-te de ceea ce te intereseaz\ cu adev\rat.” Am
transpus acest sfat într-o regul\ pe care încerc s-o
respect de câ]iva ani. În afara „literaturii de specialitate”,
m\ rezum la autori pe care-i [tiu deja, la cei vreo  zece
scriitori actuali în care cred. Englezii momentului m\
plictisesc de moarte, iar în privin]a americanilor
sunt drastic: citesc noile apari]ii doar în m\sura în care
îmi folosesc la cursuri. Nu urmez recomand\rile
prietenilor, le r\spund c\ m\ bucur\ gândul c\
m\car unii dintre noi reu[esc s\ dea aten]ie tuturor
c\r]ilor valoroase.

„Dintre scriitorii contemporani, am alc\tuit o list\
de cinci pe care-i citesc cu fiecare carte nou\, indiferent
dac\ criticii scriu c\ e bun\ sau rea”, m\ confesez. Nu-
i mai spun c\ el ar fi al [aselea, pentru c\ ar suna a
flaterie ieftin\. Dar e adev\rat – i-am citit absolut toate
c\r]ile. Pare interesat s\ le afle numele. Îi r\spund:
„Primul pe list\, Pynchon. E drept c\ entuziasmul în
ce-l prive[te a sc\zut dramatic, n-am reu[it s\-i
citesc cartea din 2006, Against the Day, iar cea mai
recent\, Inherent Vices, îmi pare o simpl\ glum\.”
Rushdie e mult mai radical: „Cred c\ dup\ Gravity’s
Rainbow n-a mai dat nimic semnificativ.” Trec la al
doilea: „Don DeLillo.” „O, da. Am în]eles America
citindu-i c\r]ile. Amestecul de paranoia [i bizarerie te
ajut\ s\ tr\ie[ti în Manhattan fericit c\ la fiecare col]
de strad\ ai putea s\-i întâlne[ti unul din personaje.
Ai citit Great Jones Street, nu?” „Mai mult de-atât, am
[i locuit o lun\ acolo, încercând s\ ghicesc care-o fi
cl\direa în care s-a retras Wunderlick – Bob Dylan –
pe când îl urm\reau terori[tii.”

La al treilea nu avem prea mult de comentat: Philip
Roth. Rushdie s-a rezumat s\ mi[te aprobator capul,
[optind aproape inaudibil: „Poor Philip. He’s so good.“
Trec la al patrulea: „Cormac McCarthy.” Ne place din
motive diferite, dar ne place. Florin Iaru, care particip\
activ la acest joc de societate, pomene[te filmul de
mare succes No Country For Old Men. Mie-mi
place The Road, lui Rushdie Blood Meridian. În fine,
al cincilea. Sunt aproape sigur c\ de data asta nu ne
potrivim la gusturi. Din acest motiv, îi rostesc numele
cu jum\tate de voce: „Paul Auster.”  Fa]a lui Rushdie
se lumineaz\ dintr-o dat\: „Auster e cel mai bun prieten
al meu. Aud c\ recenta lui carte e grozav\.” Îi confirm,
tocmai o terminasem de citit cu dou\ seri înainte.
Invisible (Henry Holt and Company, 2009) e, de departe,
ce mai bun\ carte scris\ de el în ultima vreme. (Am
uitat s\ spun c\ vreo trei dintre scriitorii invoca]i
lucreaz\ de-o vreme pe stilul „anul [i romanul.” Dac\
nu e[ti atent, ri[ti s\ nu afli c\ pân\ ai terminat tu cartea
precedent\ a [i ap\rut alta!) P\cat doar c\ Auster n-a
reu[it s\ g\seasc\ un final – tocmai el, specialistul
atâtor finaluri me[te[ugite! – pe m\sura intrigii adus\
la o tensiune incredibil\. În loc s\ adune într-un singur
ghem cele trei nivele/voci narative ce descriu drama
lui Adam Walker, protagonistul romanului, Auster
apeleaz\ la un deus ex machina dezam\gitor, încheind
istoria cu jurnalul intim al unui personaj marginal,
Cécile, o fran]uzoaic\ îndr\gostit\ cândva, în urm\ cu

câteva decenii, de tân\rul american sosit la Paris cu
o burs\ de studii.

}ara scriitorului e alc\tuit\ din c\r]i (c\r]i scrise,
c\r]i citite, c\r]i aflate în proprietatea sa) mai mult
decât orice alt t\râm, real sau imaginar. Sigur, e frumos
când îl auzi pe câte-un Nichita St\nescu spunând:
„Patria mea e limba român\.” {i e înc\ mai frumos
când poe]ii înal]\ imnuri de slav\ locului sfânt al
na[terii. Dar spa]iul magic al scriitorului nu poate fi
decât unul populat cu milioane de litere [i miliarde de
sensuri. O veche vorb\ – dezaprobatoare – spune c\
pentru unii patria e acolo unde e bine. A[ completa,
spunând:  iar binele nu poate fi decât acolo unde
sunt c\r]i! 

CC
ondamnat la moarte de regimul

Khomeini, Salman Rushdie a stat ascuns,

sub protec]ia serviciilor secrete engleze,

vreme de mai mul]i ani.
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irgil Ierunca, de[i îi

recuno[tea ca atare talentul,

îl numea „în]eleptul chino-

trac Ion Gheorghe”

U NE PUTEM L|SA convin[i, din p\cate,
de adev\rul spusei marelui pontif Atalcheta[,
alter-egoul din Zamolksiile poetului Ion
Gheorghe: crezi în ceea ce po]i, po]i în
ceea ce crezi, de[i prima parte sun\ veridic.
Adoua jum\tate, îns\, face diferen]a între
o realitate posibil\ (în plan poetic) [i pura
fabula]ie – ceea ce transform\ versul-
senten]\ într-un hibrid, jum\tate-adev\r-

jum\tate-umbr\, un soi de paravers, cum l-am putea
numi apelând la un prefixoid al autorului însu[i; paraversul
[i-ar g\si locul, astfel, al\turi de p\mântul parap\mânt,
arborele paraarbore, paraiarba [i parap\s\rile care
sunt toate pe jum\tate umbre [i populeaz\ un ]inut din
lumea mitic\ a Cavalerului ttrac. 

„Am realizat oper\ poetic\ de referin]\, sunt în Istoria
Literaturii pe Munte Înalt“, afirm\, nu f\r\ îndrept\]ire,
Ion Gheorghe despre el însu[i; „un mare poet“,
spune, panoramând critic poezia româneasc\ din secolul
al XX-lea,  [i Marin Mincu; iar Ion Negoi]escu, în Analize
[i ssinteze (1976) îl considera artizan al unei mitologii
personale – cu aspira]ie na]ional\, ap\sat impus\ prin
tonul poemelor –  acestea din urm\ fiind produsul unor
„tr\iri echivalate cu o stare mitic\ perpetu\“. Dimpotriv\,
Virgil Ierunca, de[i îi recuno[tea ca atare talentul, îl
numea „în]eleptul chino-trac Ion Gheorghe“ (nici m\car
onoarea unui „sino- trac“, care ar fi sunat ceva mai
cultural, nu i-o acorda!) [i, acuzându-l c\ scrie „sub
dicteul propagandei [comuniste – n.m.] dezl\n]uite“, îi
diagnostica „inocen]a ca ofens\ a realului“ [i „incon[tien]a
ca suport liric“. S-ar mai putea ad\uga, la acela[i nefericit
capitol, acuza de plagiat adus\ în anii ’80 de c\tre Dorin
Tudoran (plagiatul ar fi fost dup\ Lao-Tse, prea temeinic
„asimilat“, se pare, în urma [ederii prelungite a poetului
în China, ca ambasador cultural în statul socialist prieten...).
Ion Gheorghe are pentru to]i l\ud\torii [i nel\ud\torii
s\i replici delirante precum aceasta (din anul 1991):
„Apartenen]a mea la Partidul Comunist o consider o
stare proprie de imaculare istoric\“ etc. etc.

El însu[i, poetul de for]\ [i talent Ion Gheorghe,
nu se vrea în primul rând poet, ci  mistagog. Voca]ia lui,
descoperit\ înc\ de pe la treizeci de ani, când trimitea
în ]ar\ poporului s\u (reprezentat pe atunci, adic\ în
1965, de Eugen Barbu [i de membrii Cenaclului „Nicolae
Labi[„) Scrisorile eesen]iale de pe Oceanul Atlantic, se
ar\ta a fi aceea de ini]iator în mai vechi [i mai noi misterii:
Pot s\ v\-nv\] s\ dormi]i cu nevestele voastre:/ desf\[ura]i-
le p\rul pe um\rul stâng, peste inim\...[.a. Ce este
surprinz\tor, îns\, este faptul c\, de[i populul a r\mas
surd la ini]ieri [i i-a batjocorit revela]iile, poetul nu a
ezitat s\ se arunce, precum alt\dat\ Empedocle din
Agrigent, în lava propriului delir (liric [i nu numai liric).
Formele solidificate ale acestei – absolut autentice –
lave, cu adev\rat arz\toare, insa]iabil\, cotropitoare, au
devenit megali]ii care i-au umplut atât casa-muzeu de
la Istri]a, cât, mai ales, c\r]ile. Dintre scrierile sale în
versuri, din acest filon se alimenteaz\ lucr\ri de  valoare

precum Megalitice, CCavalerul ttrac, Elegiile ppolitice,
Zamolksiile.

În Descântec de cas\ nou\ (text datat 1.XI.1969 [i
publicat în Megalitice, 1972), mirele [i mireasa sunt
adu[i la locul nuntirii de dou\ animale fabuloase, bovidee
sacre, mai pline de coarne decât cerbii, mai puternice
decât zimbrii: plotunul [i plotuni]a. Fie spus c\ [i-au
pierdut pân\ [i urma lingvistic\, iar poetul i-a vânat
de prin p\durile lui Dimitrie Cantemir. Textul contureaz\
un fel de mitologie a întemeierii c\minului; mirele june
este aruncat de c\tre c\l\uza-plotun undeva foarte
sus, în vârful a doi meri, [i acolo î[i g\se[te patul de
nunt\ deasupra c\ruia cânt\ o pas\re [i cad stelele.
Trimiterile la mitologia mor]ii sunt apoi atenuate
când cititorul afl\ c\ junele r\t\ce[te prin vis. Îns\ poemul
redevine misterios, c\ci fata apare pe spinarea plotuni]ei
într-un leag\n de aur [i sidef [i mirii cad împreun\ din
vârful merilor îngem\na]i, unde fuseser\ purta]i. La
amiaz\ mirele î[i construie[te casa, împodobind-o cu
bogatele coarne ale cervideului r\pus (nu se [tie cum [i
pentru ce), iar vorniceii (se face, deci, trimitere la începutul
nun]ii, la logodn\) amenin]\ norii cu arcurile ca s\
îndep\rteze furtuna. Ultimul vers transform\ plotunul
dintr-o divinitate a fertilit\]ii, cum se anun]a, într-una
strict meteorologic\ – probabil ca efect sonor al cuvântului
plotun, ce trimite la ploaie [i tunet: dar sufletul plotunului
e milostiv cu cei tineri [i n-are s\ tune.

Suntem sili]i s\ abandon\m e[afodajul narativ [i
s\ c\ut\m alte chei de lectur\. Structura poemului –
strofe inegale, repeti]ii, interoga]ii retorice, dezvolt\ri
pleonastice de versuri – vocabularul arhaizant (r\goaze,
au vântul, au s\lb\ticiunile, murse, [el] s-au bonc\luit,
vân\, trupini [tulpini], vârvorii [vârfurile], pin]\ [popând\u],
livede [livezi],  bra]\ [bra]e]), tonul proasp\t, concret,
cald se reclam\, toate, de la un model ]\r\nesc. Ceea ce
se [i dore[te, poetul asumându-[i apartenen]a integral\,
nu doar prin sânge, ci [i  prin spirit, la cultura ]\r\neasc\.
Pentru o mai bun\ exemplificare a acestor elemente,
cit\m o strof\ de dragoste, propunându-ne s\ urm\rim
în paralel [i abaterile de la firescul vizat de poet (este
locul s\ not\m c\ una dintre sc\derile poeziei lui Ion
Gheorghe este sublinierea demonstrativ\, dictat\ de

patima explica]iei sau a retoricii): Cu muget se
scutur\ plotunul de p\rul cel murg;/ coarnele-i n\pârlesc;
linge botul femelei, b\los;/ sângele junilor dintr-o
dat\ d\-n pârg/ [i amândoi s\rir\ jos;/ unul pe altul se
vede/ [i-atât de tare se privire/ c-abia sub pomii de-n
livede/ [i-au venit în fire. Forma lung\ arhaic\ a verbului
se privire [i eminescianul de-n livede nu fac cas\ bun\,
credem, cu nepoetica locu]iune adverbial\ dintr-o dat\,
pe care un ]\ran ar fi evitat-o aici. Neologismul femelei
se accept\, pentru c\ este clar\ inten]ia de experiment
poetic.

Hibridizarea aceasta, pendularea între explicare [i
expresie, între sugestia prin cuvânt a realit\]ii unui
fenomen [i modelarea lui într-o form\ ap\sat estetizant\
deranjeaz\  [i ne determin\ s\ vorbim, în cazul lui Ion
Gheorghe, de un filon ppoetic aluvionar. 

Dar nu putem încheia f\r\ a spune c\ exist\ [i foarte
numeroase locuri, nu în poezia, ci în proza lui, unde
se desf\[oar\ nestingherit, netulburat, pur [i absolut
cuceritor delirul s\u poetic – [i anume, tocmai în
proza pe care el [i-o dore[te... [tiin]ific\. Din arborescenta
imagistic\ verbal\ cu care ne cople[e[te proza „[tiin]ific\“
a lui Ion Gheorghe am ales un fragment (pe care l-am
desf\cut în linii asem\n\toare versurilor) ca s\ l\s\m
ultimul cuvânt nebuniei autentice a acelor forme în care
i se toarn\ gândul când evoc\ presupusele divinit\]i ale
protoistoriei trace: 

În aceea[i amprenta signica ni se impun Marile
Mame:

Dyamares Mater Glinaria de Apa Dierna iernatica,
matriarheea neamului hiperboreean Anartis,
apoteozat\ în hidronimul Dyerma
[i supranumit\ Marea Mam\ Glia de Ianuarie, 
de c\tre adep]ii riturilor agrarii cu preo]ii Zamiagrestis.
În acela[i grup
al Marilor Mame
st\
Anaytis Sarge]ia de Apa Arge[ la Pârâul Oii Raiului
În dimensiunea sacr\ special\ a categoriei:
Nirease Zinili Singis Getis,
Miresele, 
zânele cu inel,
ale ge]ilor Singidavens– cei din Davele Porcului

Mistre].
Aceast\ categorie de Mari Mume, Miresele Inelelor,

se mai numea [i
zânele inimiii [i ale binelui din inim\ f\cut. Ele
se întruneau cu preo]ii [i judec\torii lor,
gebeleisis- salmosis,
la votivul gnoseologic Pomul de Aram\:
M\rul Rumen al Mumii Lumii cu un Ram de Argint...
(Lumea mmea [[i ]]\rile mmele pprin aanii 110000, îîn ssus

[i îîn jjos)

Astrid CAMBOSE

Ion Gheorghe
– un filon

poetic
aluvionar
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PP
entru Steinhardt, taina e tot

ce poate fi mai ilogic, mai

imposibil, mai incomod

pentru mintea noastr\.

ILELE DE DECEMBRIE sunt foarte
nimerite pentru deschiderea unei c\r]i de
Steinhardt. Motivul nu st\ în nevoia de
a face bilan]uri spre sfîr[it de an, [i nici
în pornirea de a c\p\ta aere religioase,
ci în imboldul firesc de a r\mîne singuri.
Steinhardt e salutar în singur\tate, fiind
prin excelen]\ un scriitor de interior, de
mocnire pe din\untru [i de a[ezare pe
dedesubt. De aceea îl cite[ti atunci cînd
vrei s\ dai prin sit\ nisipul zilelor [i

de[ert\ciunea lor, molipsindu-te de un spirit care [tie
s\ însufle]easc\ emo]ii largi, de melancolie grea [i de
predispozi]ii subtile. În schimb, nu vei g\si la el
nimic din voin]a de a-[i sufoca cititorul cu pledoarii
logice [i demonstra]ii ideologice. Steinhardt e un scriitor
de tact psihic [i de delicate]e sufleteasc\, uneori excesiv
de împ\ciuitor, alteori excesiv de indulgent, dar în totul
un c\ut\tor de sensuri ira]ionale [i adieri ilogice, de
unghiuri [i penumbre pe care via]a civiliza]iei nu ]i le
poate da. 

Pe scurt, nu îl cite[ti ca s\ te l\mure[ti, ci ca s\ te
înfiori. E genul de spirit care te desprinde din prezent
[i te împinge spre un orizont care, pe cît e de lipsit de
coresponden]\ în realitate, pe atît de plin de r\sunet
poate fi pe dinl\untru. Cu Steinhardt în]elegi c\ emo]ia
estetic\ se împline[te numai dac\ se metamorfozeaz\
în ceva care nu e deloc frumos, trecînd într-o stare
care nu e nici estetic\ [i nici moral\, ci cosmic\, adic\
religioas\. C\ a[adar arta cuvîntului are sens numai în
m\sura în care te face s\ sim]i un miros care nu ]ine
de lexic, ci de ceea ce precede lexicul, [i anume logosul.

Dialogurile p\rintelui cu tîn\rul Ioan Pintea (Steinhardt
avea 72 de ani, iar viitorul preot 23) au avut loc la
Mîn\stirea „Sfînta Ana“ de la Rohia în anii ‘80 [i s-au
desf\[urat de-a lungul unui heptameron cu tent\ ritualic\
– [apte dialoguri timp de [apte zile, c\rora li s-a ad\ugat
o lung\ medita]ie a lui Steinhardt pe seama agoniei
Europei. Atunci cînd au fost consemnate, convorbirile
aveau neîndoielnic un con]inut clandestin [i neconven]ional,
dar trecerea timpului le-a netezit gradul de noutate [i
neconformism, acoperindu-le cu patina obi[nuin]ei.
Citite cu un ochi contemporan, paginile de fa]\ par o
recapitulare a unui episod cultural care a devenit atît de
cunoscut încît, sem\nînd cu o efigie muzeal\, a dobîndit
ceva subîn]eles. În fond, episodul Rohiei este un bun
de patrimoniu cultural, care, în ciuda, trecerii timpului,
nu d\ na[tere acelei sa]iet\]i cu care întîmpin\m, de
obicei, notoriet\]ile cotropitoare. E una din cele mai
stranii impresii pe care ]i-o las\ cartea: c\, în latura
culturii laice, personajele ei sunt atît de cunoscute c\
nu mai avem de-a face cu personaje vii, ci cu simboluri
]inînd de tradi]ia secolului XX. 

Seva c\r]ii vine din gra]ia personajului principal.
Steinhardt e un misionar prin voca]ie, unul din cei
mai eficien]i propov\duitori ai cuvîntului evanghelic,
dar un misionar care ac]ioneaz\ prin atrac]ie, nu prin
ag\]are. El nu face teorii, ci transmite emo]ii. Nu te
acosteaz\ dogmatic, ci te absoarbe suflete[te. Iar pîrghia
prin care te atrage e arma miracolului. Steinhardt e un
agent uimitor al minunii cristice, un popularizator rarisim
al miracolului în genere, dar un popularizator care, în
loc s\-[i degradeze prin vulgarizare tema, îi surprinde
fe]e neb\nuite. Pentru Steinhardt, taina e tot ce poate fi
mai ilogic, mai imposibil  mai incomod pentru
mintea noastr\. Taina, în fond, nu e de nasul nostru,
al bie]ilor oameni devoratori de efemeride. Numai c\
Iisus tocmai prin asta s-a ar\tat unic: c\ ne-a f\cut s\
intuim c\ taina e totu[i de nasul nostru, c\ a[adar o
putem adulmeca, dar nicidecum cu proptelele ra]iunii,
ci numai cu urechile inimii.

Caracteristica tainei este c\, logic vorbind, ea e
inadmisibil\, iar suflete[te vorbind, e înfior\toare. O
stihie nesuferit\ care nu provine din lumea asta, dar f\r\
de care lumea omului ar fi banal de absurd\ [i steril
de previzibil\. Mai mult, în acest univers în care
omul se seme]e[te cu orgoliul ra]iunii sale, totul e o
tain\: r\ul e o tain\, iubirea e o tain\, prietenia e o tain\,
moartea e o tain\. A-]i cultiva gustul tainei e ca [i
cum a-i dobîndi înc\ un sim]. Începi s\ vezi dimensiuni
nesperate [i s\ te bucuri de lucruri ascunse.

Pe de alt\ parte, e surprinz\tor s\ vezi cît de
cuplat la actualitatea culturii laice era monahul Nicolae.
Avea r\bdarea s\ citeasc\ romane mediocre [i s\ se
entuziasmeze pe seama unor poezii s\lcii din anii ‘80
ai comunismului românesc, avea curiozitatea de a
comenta pictori [i ar\ta buna-cuviin]\ de a viziona
filmele artistice ale epocii. Într-un cuvînt, era atît de
bine ancorat în realitatea culturii mirene încît nu
putea întruchipa idealul monahului care se leap\d\ de
lume spre a tr\i numai cu Dumnezeu. Un caz paradoxal
de c\lug\r iubind via]a [i lumea din afara chinoviei. Pe

de alt\ parte, Steinhardt era încredin]at c\ Dumnezeu
p\r\sise lumea inexorabil [i c\ singura cale de a-i suplini
lipsa era tr\irea mistic\ a prezen]ei intime a lui Hristos.
Aici era ascuns\ taina autentic\, acea tain\ care, tr\it\
fiind în intimitate, nu putea avea parte niciodat\ de
publicitate. Restul era tr\nc\neal\ teologic\ sau parad\
cultural\, vreascuri uscate f\r\ putin]\ de înflorire.

Ioan Pintea [i-a îndeplinit bine menirea de înregistrator
al farmecului lui Steinhardt. Îi red\ lexicul, ticurile
verbale [i obsesiile adînci, zugr\vindu-l verosimil [i
conving\tor. E lesne s\ consta]i c\ Steinhardt are un stil
propriu de exprimare, un stil pe care l-a[ putea numi
„enumerare ritualic\ de sinonime pitore[ti“, c\ci monahul
are obiceiul de a repeta aceea[i nuan]\ de cîteva ori,
înt\rind-o prin redundan]\ sinonimic\, efectul fiind cel
de întip\rire, în mintea cititorului, a excesului semantic.
E ca [i cum [i-ar îndesi echivalen]ele în speran]a c\
m\car una din ele s\ ajung\ la mintea cititorului. E ca
o ceremonie de savoare arhaic\ în care vorbele sar în
ochi prin sucul oriental al sunetului lor. Aproape c\
]i-l po]i închipui pe Steinhardt plesc\ind la propriu
cuvintele mustoase pe care le scotea din gur\. Exist\
a[adar un senzualism semantic în limba p\rintelui de
la Rohia, o cochet\rie exotic\ în c\utare de expresivit\]i
mai mult fonetice decît ideatice. De exemplu, o femeie
oarecare este descris\ ca „un soi de baldîr\ bogat
sulemenit\, îmbr\cat\ în ]oale hippy, fle[c\it\ la fa]\ [i
cu tr\s\turi ce tr\dau oarecare intimitate cu procedeele
psihedelice“ (p. 70), o carte este înf\]i[at\ drept „grijuliu
dichisita, frumos orînduita [i lucida c\rticic\.“ (p. 61)
Despre Nae Ionescu, p\rintele spune c\ „te certa, te
în[f\ca, te cucerea, î]i punea cultura la îndemîn\ ca
pe o pr\jitur\ minunat\, ca pe un venin, ca pe un
filtru al lui Merlin vr\jitorul, ca pe o spad\ cu dou\
t\i[uri, ca pe un vîrtej“ (p. 81). Sau, vorbind despre
rolul c\l\toriilor în formarea unui om, scrie: „C\l\toria
e discontinuitate, e contact cu noul, cu nea[teptatul,
cu abruptul, cu neeuclidianul“(p. 93), iar drume]ia „te

scoate din camer\, te scutur\ de praf, te zbice[te, te
învioreaz\, dar nu te scoate din sinea ta, din ecologia
familiar\, pe cînd c\l\toria, dac\ e f\cut\ de cine [tie
s\ vad\, s\ înregistreze, s\ perceap\ [i s\ simt\, este
cutremur, schimbare de perspectiv\ [i, la drept vorbind,
periplu galactic“. (p. 95) Steinhardt e genul de intelectual
care, pentru orice substantiv sau adjectiv, poate s\ indice
spontan un [ir de sinonime înrudite. Steinhardt nu spune,
de pild\, c\ nu e bine s\ fim invidio[i, ar fi fost prea
simplu, ci spune nu e bine s\ fim „ni[te pizm\re]i, ni[te
b\d\rani [i ni[te r\i la suflet.“ (p. 88) Enumer\rile acestea
nu sînt fastidioase, ci cu predilec]ie expresive, ca
ni[te înt\ritori de gust folosi]i din abunden]\. Un fel de
torent descriptiv prin alitera]ie sinonimic\. 

Dincolo de stil sare în ochi atitudinea prevenitoare
a p\rintelui. Steinhardt se livreaz\ cu d\ruire dialogului,
nu provoac\ întreb\rile, atinge cu smerenie temele
cerute, nu e tiranic în sus]inerea unor înc\p\]în\ri [i nici
obositor în repetarea unor marote pe care, de[i le are,
are subtilitatea de a le pomeni numai în treac\t. Una
peste alta, Steinhardt este nespus de împ\ciuitor [i de
indulgent. Las\ impresia c\ n-are du[mani – cel pu]in
în cadrul speciei umane, c\ci Diavolul e din alt regn
ierarhic – nu ur\[te pe nimeni [i nu roste[e cuvinte de
ocar\ despre nimic. Dar, pe cît de îng\duitor [i blînd
este, aproape nefiresc de blînd pentru exigen]ele
lumii de azi, Steinhardt nu se sfie[te s\ fac\ elogiul
eroilor [i al curajului. Pentru p\rinte, valoarea etic\
suprem\ e curajul, iar un popor care nu-[i cinste[te eroii
e adun\tur\ de p\pu[i naive.

În fine, sub unghiul în]elesurilor ce se desprind
din carte, cre[tinismul lui Steinhardt [i Pintea nu mai
e de g\sit în lumea actual\, ci în dedesubturile ei. Altfel
spus, religiei cre[tine îi priesc catacombele, bolni]ele
[i locurile retrase, dar în nici un caz atmosfera civiliza]iei
urbane. Între universul credin]ei lui Steinhardt [i cel
din secolul XXI nu prea sunt multe pun]i de leg\tur\.
Ni[te lumi paralele f\r\ perspectiv\ de atingere în viitor. 

În concluzie, o carte de încurajator refugiu în lunile
de iarn\ [i, pentru cei care împ\rt\[esc presim]irile
religioase ale autorilor, un prilej de reîntîlnire cu temele
tradi]ionale ale cre[tinismului. 
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NUL DINTRE GRUPAJELE
volumului lui Caius Dobrescu (Od\
liberei întreprinderi) a primit anul
acesta, la Münster, un important
premiu european. Un alt grupaj,
ap\rut într-o revist\ fran]uzeasc\, a
avut [i el ceva succes. (Chiar dac\,
spune autorul într-un poem, mesajul
a fost în]eles otova, f\r\ pic de umor,

ca o critic\ radical\ a capitalismului.) În ce m\ prive[te,
dac-a[ putea, a[ oferi [i eu o distinc]ie oric\ruia dintre
calupurile izolate ale plachetei. Dar despre asta, pu]in
mai încolo. 

Momentan, vreau s\ m\ opresc asupra unei chestiuni
de context. Sunt tare curios cum va fi citit\ la noi Oda
liberei întreprinderi. În viziune, acesta concureaz\ recenta
carte a Elenei Vl\d\reanu, Spa]iu privat (care, din p\cate,
cu câteva excep]ii, n-a f\cut înc\ gaur\ nici în cer, nici
în s\pt\mânalele culturale). Ambele atac\ direct imaginea
lumii consumeriste de azi. Imaginea, nu lumea în sine.
Ceea ce reprezint\ deja un prag superior în raport cu
etica mizerabilist\ din poezia ultimului deceniu. Nici
Caius Dobrescu, nici Elena Vl\d\reanu n-au nimic
personal cu cineva sau ceva. Instinctul de apartenen]\
e, la amândoi, prioritar. Atât cât e, protestul se
lanseaz\ din interior, iar scopul lui e unul exclusiv poetic.

Aici, e clar, Caius Dobrescu are un ascendent. Cultura
lui teoretic\ e substan]ial mai solid\. În toate direc]iile,
de la aceea ideologic\ sau istoric\ la aceea literar\, el
pare s\ se simt\ ca pe[tele în ap\. În plus, experien]a
lui în materie de asemenea formule inovatoare de [coal\,
la urma urmelor, optzecist\ e mai accentuat\. Dobrescu
[tie s\ construiasc\ proiecte [i de la cald (ca participant
la gherila canonic\ imediat postrevolu]ionar\), [i de la
rece (ca universitar atent la tot ce mi[c\ în spa]iul occidental
al ideilor). Dac\ Oda liberei întreprinderi va r\mâne prea
pu]in observat\, lucrul se va datora tocmai acestor atuuri
cu rol inhibitor pentru cronicarii mai pu]in umbla]i
prin biblioteci. Nu-i o noutate c\ în publicistica noastr\,
poezia academic\ n-are trecere. Situa]ia lui Radu Andriescu,
predat în Statele Unite, dar ignorat aici, e gr\itoare. 

În fine, n-am de gând s\ m\ pun de-a curmezi[ul
rezervelor critice care se vor formula pe marginea
Odei liberei întreprinderi. Dar nici nu pot l\sa o carte
bun\ (cum, totu[i, e aceasta) la voia capriciilor lene[e
ale comentatorilor. Din punctul meu de vedere, marea
eroare a lui Caius Dobrescu const\ în lipsa de exigen]\
a trierii. Volumul are exact 140 de pagini [i aproximativ
90 de texte, ceea ce, pentru poezie, e cam mult. Mai ales
pentru o poezie care st\ în a[a m\sur\ pe efecte de detaliu
conceptual. Impresia e de cus\turi microscopice întinse
mai mult decât le ]ine plapuma. Propor]ia compozi]iei
se arat\, din start, nepotrivit\. 

O serie întreag\ de no]iuni cheie, de pild\, scrise
cu majuscul\, reapar din loc în loc, salvând sau extenuând
suflul unui poem. În jurul lor se construiesc senza]ii,
reflec]ii sau revela]ii. Nici libera întreprindere, nici
oda ca atare, nu lipsesc din aceast\ pletor\ justificativ\.
Dimpotriv\, abund\. Se aud parc\ din toate p\r]ile
deodat\. Conceptul mediatic corespunz\tor unui astfel
de defect e cel de supraexpunere. Ce-ar mai fi de zis
dup\ un poem ca acesta? 

„Este absolut\ iluzie c\ Odele, Odele-autentice,/ -ar
avea de la început o Tem\/ definit\. C-ar porni/ de la o
premis\ clar\, constituit\,/ con[tient\ de sine. C-ar fi
despre ceva anume. Adev\ratele/ Ode sunt fundamental
tactile, se deplaseaz\/ doar prin pip\it, mult\ vreme
oarbe/ [i moi. Odele sunt/ prospective prin excelen]\,
înainteaz\/ pe-o pern\ de mucus, cam ca nucleele/ solare-
ale ou\lor proasp\t sparte-n tigaie. Imaginea lor e potrivit\
[i deoarece, la-nceput, explor\rile lor au un fundal la fel
de omogen-întunecat ca teflonul/ respectivei tig\i.//
Adev\rata Od\ nu [tie, în faza primar\, despre/ ce, pe
ce lume/ tr\ie[te. Se na[te direct în/ derut\. Atras\, e-
adev\rat, spre ceva, dar printr-un/ magnetism incon[tient
[i mai degrab\/ dureros. Abia-n fazele ulterioare începe
s\-[i întrez\reasc\ finalitatea. Doar c\, imediat dup\ col],
mai r\sare-o finalitate/.../ Od\, a[adar, nu este aceea
pe care-a scris-o Schiller,/ ci-aceea pe care-ar fi scris-o
Lichtenberg.” (pag. 73)

Caius Dobrescu în schimb, se ambi]ioneaz\ s\ mai
zic\ ceva. [i înc\ ceva. [i înc\ [i înc\. Nu acela[i lucru
cu alte cuvinte, desigur. Ci lucruri diferite cu vorbe
asem\n\toare. Ceea ce, f\r\ s\ fie nociv, e totu[i excesiv.

Când devine con[tient de risc, schimb\ palierul (odat\
cu metrica) [i redreseaz\ contactul vizual. Artificiul face
to]i banii. Din u[or ermetic\, poezia redevine delicat
cotidian\. Ultimul vers de aici e o defini]ie [i o disolu]ie
a materiei poetice înse[i:  

„Tocmai citeam chestia asta unde e/ citat\ scrisoarea
lui Marx/ c\tre Engels, în care spune c\ ru[ii sunt
t\tari [i negrii ni[te// degenera]i, fiindc-a[a a citit/ el [i...
Stai, stai, nu-mi/ spune c\ nu te intereseaz\, ba te,// [i
înc\ mult/ Fii atent\: citatul e dintr-o edi]ie/ de, stai, ai
r\bdare, e foarte/ important, a[a, Saul Padover.// Saul
Padover, Saul Padover, un nume plin de muzic\ secret\./
Dar ascult\ întreaga simfonie: Saul Padover,/ The Letters
of Karl Marx, Englewood Cliffs,// NJ: Prentice Hall,
1973. A[a, s\ mergem acum mai/ departe. Cum adic\
e-o/ aiureal\ «complet\»? Adic\ ce-ar fi/ «complet» în
ea? ]ine// cont de faptul c\ tocmai acum urmeaz\. Padover/
al nostru plaseaz\ scrisoarea tocmai la pagina... S\
v\d dac\ ghice[ti. Nu? N-o sim]i venind? N-o presim]i?
Chiar la pagina/ 215. Te-ai prins? E exact/ num\rul nostru
de-apartament.” (pag 120)  

A[adar, multe, prea multe poeme în aceast\ Od\ a
liberei întreprinderi. Toate chemându-se la fel, dup\ titlul
[i asem\narea c\r]ii. Aceasta e de fapt una din bunele
g\selni]e ale lui Caius Dobrescu, care omogenizeaz\
speculativ ceea ce prin natur\ e eterogen. Ode cu
statut egal sunt [i fulgura]iile de numai dou\-trei versuri,
[i pastelurile cerebrale de caiet dictando, [i epopeile
întinse pe mai multe file. În el, narativul e departe. Dac\
p\c\tuiesc, o fac cu cuvântul sau cu gândul. Niciodat\
cu fapta. 

Ce rezult\ în urma acestei absen]e nu e îns\ lirism,
ci epur\. Din poezia actualit\]ii, Caius Dobrescu îndep\rteaz\
lestul modei (nara]iune, biografism, minimalism,
tranzitivitate) ajungând la, cum s\ zic, modernitatea
premodernilor. O modernitate, sigur, involuntar\ la ei,
dar deliberat\ în Od\ liberei întreprinderi. C\ autorul
Odei opteaz\ pentru o specie clasic\, nu-i, a[adar,
întâmpl\tor. Se întoarce la trecut ref\când etapele
prezentului. Chiasmul acesta, el îl rezolv\ prin calea
de mijloc, scurtcircuitând tocmai punctul de intersec]ie,
alegoria: 

„Arti[ti ! Pe vremuri [tia]i/ s\ ne reprezenta]i în
armuri, cu ni[te/ coifuri ciudate pe cap, conducând/ care-
alegorice, trase de/ dragoni, caracati]e [i mai ales/ de-
acei delfini cenu[ii, cu ]este/ proeminente, neobi[nuit
de/ încrunta]i – întregul simbolizând Confuzia (clar
supus\/ Voin]ei Noastre) – a tuturor Energiilor/ Primordiale.//
Ei bine, ast\zi/ ne ar\ta]i mai mult în/ pielea goal\, cu
ochii cât cepele, cu gura/ pân\ la urechi, probabil/ urlând,
de parc\/ tocmai am fi consumat/ o copioas\ salat\ de/
andive bine condimentat\ cu/ angoas\// Imagina]ia voastr\/
în]esat\ [i îmbibat\ de no]iuni precum alienare [i manipulare
întoarce/ pe dos alegoria ini]ial\./ Iat\-n ce sens: e ca [i
cum/ ne-a]i pune pe noi la ham, [i-a]i caza/ în car toat\
banda de dragoni [i narvali.” (pag. 24)

Cea mai important\ calitate a Odei liberei întreprinderi
e dat\ îns\ de substan]a ambiguit\]ii. Aceasta nu mai
ia na[tere din limbaj, ci din coloana sonor\. Nu o dat\,
poemele se refer\ limpede la, tocmai, limpezimea lor.
În spatele acestei eficien]e aproape corporatiste (doar
vorbim despre o carte cu înc\rc\tur\ antreprenorial\) se
simte o forfot\ aduc\toare de echivoc, de miraj, de
inefabil. Sinceritatea devoal\rii acestora e la originea
unor pasaje memorabile: 

„Eu mi-am imaginat cu totul [i cu totul/ altceva.
C\ vor fi versuri bine articulate, gândite limpede/ [i
enun]ate cu claritate. Capabile s\/ repun\ optimismul în
drepturile/ lui naturale, s\ modeleze/ min]ile tinere/.../
M\ uit/ în urm\/ totul pare închis/ în sine. Emo]ii/
strecurate-n cr\p\turile stâncilor, ascunse / în carapace.
Sensurile/ înf\[urate-n cochilii. Totul/ s-a transformat
într-o bolboroseal\, într-o/ tulburare oculistico-ocultist\.
Am/ descoperit c\ nu te po]i juca/ de-a limbajul profetic.”
(pag. 107)

Ca e[afodaj teoretic, poezia lui Caius Dobrescu e de-
o prospe]ime imediat sesizabil\. Ca valoare, cred c\ se
poate cerne f\r\ regrete o jum\tate din con]inutul
Odei liberei întreprinderi. (Atât cât s\ ias\ o baz\ de date
inevitabil\ pentru antologatorii poeziei ultimelor dou\zeci
de ani.) Cur\]at\ în felul acesta de orice ecou, vibra]ia
audio va suna, o dat\ pentru totdeauna, distinct. 
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ddiinn ddaattaa ddee 3300 nnooiieemmbbrriiee 22000099,, UUnniiuunneeaa
SSccrriiiittoorriilloorr ddiinn RRoommâânniiaa ccoommuunniicc\\::

Fiecare filial\ a USR este rugat\ s\ trimit\ Uniunii
o situa]ie a manifest\rilor culturale/proiectelor
culturale care vor avea loc în cursul anului 2010
în zona de ac]iune a filialei (toate
manifest\rile/proiectele, nu numai cele organizate
strict de filial\).
Începând cu primul semestru al anului 2010,
proiectele pentru concursul de finan]\ri nu se vor
mai adresa direct Uniunii, ci  vor fi depuse la
filiale. Proiectele de finan]\ri pe semestrul I al
anului 2010 vor fi depuse pân\ la data de 30
decembrie 2009. Comitetele de conducere ale
filialelor vor face o preselec]ie [i vor timite la
secretariatul U.S.R. proiectele alese (data limit\
20 ianuarie 2010). Acestea vor fi luate în discu]ie
de Comitetul Director care se va întruni în data de
27 ianuarie 2010.
Comitetul de conducere al fiec\rei filiale va
propune un proiect cultural reprezentativ pentru
respectiva filial\, proiect care urmeaz\ s\ fie
sprijinit financiar cu prioritate de U.S.R.



R
o

m
ân

ia
 l
it

er
ar

\
n

r.
  4

9 
/ 

11
 d

ec
em

b
ri

e 
 2

00
9 

 

8

pp oo ee zz ii ee

[cceeaassuull bbuunn îîmmii lliinnggee ffaa]]aa ccuu lliimmbbiillee lluuii ddee ppiissiicc\\ lleennee[[\\......]
lui gelu iova 

ceasul bun îmi linge fa]a cu limbile lui de pisic\ lene[\   adormit\ pe jum\tate
ceasul r\u m\ str\punge cu limbile lui reci [i metalice [i mai presus 

de toate   insomniace
timpul bun mi se pune dulce ca mierea [i ca laptele sub limb\ [i  deopotriv\

sub pern\
timpul r\u m\ îmbrac\-n p\mîntul lui negru [i aspru de la cre[tet pîn\ în t\lpi 
cînd timpul e r\u nu mai am nevoie nici de miere [i nici de lapte dulce 

sub limb\ sau deasupra de limb\   sub pern\   în pern\  
sau deasupra de pern\

cînd timpul e r\u dumnezeu îmi întoarce spatele [i m\ p\r\se[te-n pustiu
cînd timpul e bun iisus îmi într\ în cas\ [i-mi arat\ r\nile lui de pe cînd

z\cuse pe cruce în cuie b\tut acum dou\ milenii
cînd timpul e bun pot fericit s\ port [i papuci de miere [i c\ma[\ de miere

[i pantofi de lapte   [i hain\ de lapte
cînd timpul e bun nu-ntorc nim\nui spatele [i  mai cu seam\   

nu-mi ascund nim\nui fa]a
cînd timpul e foarte bun   cînd timpul bun e cel mai bun   sînt preg\tit 

s\ mu[te din mine cu drag toate poemele mari 
de pe suprafa]a p\mîntului

*

sînt t\bli]a de lut pe care poemele de acum cinci mii de ani sînt mai vii 
[i mai tulbur\toare decît oricînd

sînt vulturul pe care poetul român nichita st\nescu l-a privit în ochi
atunci cînd a scris poemele lui despre domnul vultur

sînt t\bli]a de lut pe care   f\r\ s\ m\-ntrebe   poemele de acum cinci 
mii de ani mi-au scris numele

*

tzone e un nume rar în poezia român\   tzone e un nume far
în poezia român\

tzone nu e tzara   tzone nu e naum  zis [i gellu   nu e luca  zis [i gherasim
tzone e st\pînul limbii române   tzone este zeul b\trîn al poeziei române
tzone e un butoi cu vin care are în el în loc de vin dinamit\
tzone e singurul poet antic care s-a p\strat viu în magma vulcanic\ 

de la poalele muntelui vezuviu

tzone e sicriul capodoper\ cu singurele poeme capodoper\ ale limbii române
[i-ale literaturii române

tzone e z\pada de pe mun]ii carpa]i [i de pe himalaya   tzone este
pluralitatea mun]ilor carpa]i [i himalaya în poezia român\

tzone nu e tzara   nu e eminescu zis [i mihai   nu e mazilescu zis [i virgil
tzone   ca s\ nu-l vede]i voi niciodat\ dormind   doarme în adîncul dun\rii

într-o [tiuc\ lung\ de o sut\ de metri [i lat\ de o sut\ de metri
[i  concomitent   în adîncul nilului   în burta uria[\ a împ\ratului 

crocodil   sau   mai poetice[te spus    a faraonului crocodil
tzone nu e vinea   tzone nu e p\un zis [i paul   nu e nici mugur zis [i florin
tzone este singurul cimitir marin doldora de capodopere de pe întinderea

statului român   [i de pe întinderea continentului europa
[i de pe întinderea continentului numit america

tzone e singurul c\l\tor stelar în via]\ de dup\ venirea  r\stignirea 
[i învierea lui iisus 

tzone e singurul poet român care doarme de gît cu poemele lui
deopotriv\ pe întinderea v\zduhului p\mîntean [i pe întinderea 

tuturor celorlalte v\zduhuri subp\mîntene [i suprap\mîntene
tzone e ceasul de aur cu ore de aur   cu minute de aur [i cu secunde de aur 

care ]ine în via]\ poezia român\
tzone  e poetul care se spal\ pe mîini [i pe fa]\ numai cu ap\ de lun\

[i care bea ori de cîte ori i se-ntîmpl\ s\ moar\ ap\ de lun\
tzone nu e celan   tzone nu e foar]\ zis [i [erban   nu e popescu zis [i cristian
tzone e un vulcan activ [i foarte periculos pentru limba român\ de ieri

[i de azi   dar   mai ales   de azi [i de mîine
tzone zi de zi c\ptu[e[te cu capodopere limba de foc [i limba de carne

din gura de foc [i din gura de carne a limbii române
tzone e numele care nu are nevoie de laud\ dreapt\ sau strîmb\ de gur\

româneasc\  aproape ori departe de el   ca s\ înfloreasc\   
[i s\ str\luceasc\

tzone e poezia român\ care cre[te înalt\ pîn\ la lun\ direct de pe str\fundul 
m\rii negre

cum cre[te iarba verde pe cîmpia român\ a[a cre[te poezia lui tzone
de pe lun\ pîn\ pe dedesubtul m\rii negre

tzone nu e tzara  tzone nu e vinea   tzone este ]ara lui tzara [i a lui vinea
mai degrab\ din cer decît de pe p\mînt 

tzone este poezia suprem\ din ]ara lui tzara [i a lui vinea mai degrab\ 
din cer decît de pe p\mînt 

*

iisuse   leag\-m\ la ochi cu r\nile tale [i cu insomniile tale 
[i cu decep]iile tale cu privire la fiara din om [i la omul devenit fiar\

iisuse   ap\r\-m\ de p\mîntul care cîteodat\ adoarme în carnea mea 
[i în sîngele meu   [i doarme dus de parc\ zici c\-i mort [i c\ sînt mort

iisuse   nu mai vreau în trupul meu carne de p\mînt  [i sînge de p\mînt
iisuse   nu mai vreau deloc p\mînt în gura mea nici viu [i mai cu seam\ mort
iisuse   te implor   iisuse   te rog   d\ foc o dat\ pentru totdeauna 

la tot p\mîntul de pe p\mînt   s\ nu mai r\mîn\ pe p\mînt 
nici urm\ de p\mînt

21 septembrie 2009 – 19 h 07 min

[eeuu aamm ffoosstt îînn ]]aarraa ff\\rr\\ rroosstt......]

eu am fost în ]ara f\r\ rost [i f\r\ ad\post [i unde prostul cel mai prost
chiar e prostul cel mai prost

eu nu am fost niciodat\ în ]ara cu rost   în ]ara ad\post  în ]ara f\r\ 
nici un prost

eu m-am n\scut [i voi muri   vai mie   iisuse  vai mie   în ]ara f\r\ rost
[i f\r\ ad\post   [i unde prostul cel mai prost a fost [i va r\mîne 

veac de veac [i de dup\ veac    prostul prost cel mai prost

*

da   mi-am luat-o în cap      dar în capul meu    [i nu în capul altora
de plumb   sau de paie   sau mai [tiu de ce ori din ce

*

aici nu mai sînt lei    aici leii to]i au murit fie înjunghia]i pe la spate
fie tr\da]i     fie de inim\ rea

aici leii au înc\run]it   au surzit  [i au orbit înainte de vreme de frica omului   
aici   în ]ara mea care nu mai vrea s\ fie a mea    leii  to]i au murit 

de cu]itul  satîrul ori ghioaga ori caninii omului r\u [i nedomesticit

21 septembrie 2009 – 19 h 37 min

(din vvolumul îîn ppreg\tire: poeme zzbur\toare) 

Nicolae Tzone



ROPICELE sur`z\toare“ s-au `ntristat
din nou pentru c\, iat\, a disp\rut inventatorul
sintagmei de la care am plecat scriind
despre Brazilia. Sintagma cu pricina `i
va supravie]ui lui Claude Lévi-Strauss
un num\r indeterminabil de ani, dar
creatorul ei s-a retras definitiv ̀ n umbr\.

E impresionant s\ observi [ocul pe
care l-a provocat `n Brazilia moartea
lui Claude Lévi-Strauss: oric`t de ciudat
ar p\rea, brazilienii `l considerau un

„aproape brazilian“ – [i asta doar pentru c\ prima lui
carte celebr\, Tristes tropiques, se bazase pe o experien]\
brazilian\. ~ntreaga suflare intelectual\, oameni care
n-au nimic a face cu filozofia ori antropologia l-au pl`ns
ca pe un patron spiritual; probabil c\ savan]ii de la
Tropice au ̀ nceput s\ se intereseze cu adev\rat de indienii
bororo [i nambiquara, locuitori ai teritoriului Braziliei,
mai ales dup\ apari]ia c\r]ii Tristes tropiques. Ea nu era
deloc tandr\ cu societatea brazilian\ a anilor 30; autorul
consumase destule rezerve de sarcasm pentru a-i portretiza
pe intelectualii brazilieni cu care avusese a face. Dar
acum nu mai conteaz\! Cei de ast\zi par a nu se
reg\si deloc `n nu prea `ndep\rta]ii lor antecesori.

Dac\ Brazilia a marcat ̀ nceputul carierei etnologului,
dac\ `n Mato Grosso [i Amazonia a avut el revela]ia
popoarelor b\[tina[e, abia mai t`rziu, ca refugiat `n
Statele Unite, [i-a modelat Lévi-Strauss teoria ce
avea s\-i aduc\ celebritatea. ~nt`lnirea cu Jacobson [i
cu structuralismul `n formare i-a oferit instrumentul
cu ajutorul c\ruia materialul etnografic str`ns oarecum
la ̀ nt`mplare a c\p\tat un sens. Triste]ea cercet\torului
de pe teren la vederea bie]ilor amerindieni, triste]e extins\
apoi asupra `ntregilor Tropice, a fost [i triste]ea unei
discipline, a unei metodologii care nu mai aducea
mari satisfac]ii: documente [i fapte, imagini [i credin]e
acumulate la nesf`r[it. Vie]ile a o mie de cercet\tori
dedicate exclusiv popoarelor „primitive“ n-ar fi ajuns
dec`t pentru ̀ nregistrarea unei p\r]i infime din existen]a
„s\lbaticilor“ de pe `ntregul glob p\m`ntesc. {i
atunci, la ce bun?

~n clipa maximei descuraj\ri, s-a produs declicul
sugestiei jakobsoniene: `n loc de a str`nge material tot
mai mult [i mai mult, ̀ ntr-o ̀ ncercare e[uat\ de pornire
de a umple butoiul Danaidelor, nu era mai profitabil
s\ construie[ti o teorie universal\ plec`nd de la materialul
deja str`ns, apoi s\ vezi dac\ ea se potrive[te [i `n alte
situa]ii? Sub semnul acestei induc]ii generalizate,
transformat\ apoi `n discutabil\ regul\ global\, a luat
na[tere nu doar Antropologia structural\ a lui Lévi-
Strauss, ci ̀ ntreaga mi[care structuralist\. Cum autorul
`nsu[i m\rturisise, el ̀ i „detesta pe exploratori [i c\l\toriile
lor“, a[a c\ a c\l\torit `n `ntreaga lume cu modera]ie,
dar de preferin]\ f\r\ s\ se mi[te din cabinetul s\u de
lucru. Dup\ ce studiase dreptul, de care se plictisise,
dup\ ce studiase filozofia ulterior abandonat\, dup\
ce a ̀ ncercat cercetarea antropologic\ de teren, f\r\ mare
entuziasm, dup\ ce a aspirat s\ devin\ romancier cu
romanul Tristes tropiques – proiect din care a p\strat
doar titlul, a descoperit lingvistica [i, odat\ cu ea, maniera
ingenioas\ de a face filozofie [i etnografie cu mijloace
aproape literare. A[a a luat na[tere Tristes tropiques,
o carte de frumuse]e atemporal\ [i universal\. Frumoas\
nu prin elementele etnografice amerindiene descrise
aici, ci prin pasionanta autobiografie comentat\ a autorului,
prin reflec]iile lui privind destinul umanit\]ii,
cuprinse ̀ n ultima parte: romancierul ratat Lévi-Strauss
se simte `n aproape fiecare pagin\, mai ales `n cele
destinate demasc\rii ideii de „progres“ [i a luminismului
`n general.

Prezen]a ulterioar\ a lui Lévi-Strauss al\turi de
Roman Jakobson, lansarea oficial\ a termenului structuralism
prin cartea sa din 1957, Anthropologie structurale,
profesoratul la Collège de France, polemicile cu Sartre,
o existen]\ desf\[urat\ `n mijlocul „intelighen]iei“

pariziene din Cartierul Latin au f\cut pe toat\ lumea
s\ cread\ c\ etnologul francez i-a reabilitat pe b\[tina[i
[i „g`ndirea s\lbatic\“. ~n realitate, opera]iunea fusese
deja `ntreprins\, cam cu dou\ decenii `nainte, de c\tre
Mircea Eliade, alt filozof care detesta c\l\toriile [i
investiga]iile pe teren, dar care recepta, la masa sa de
lucru, semnalele lansate din `ntregul Univers. F\r\ a
avea la dispozi]ie formidabila artilerie mediatic\ parizian\
[i, mai ales, critic`nd frontal demersul structuralist `n
`ns\[i esen]a lui, Eliade a fost la ̀ nceput trecut sub t\cere,
pentru a fi recunoscut abia mult mai t`rziu. Dar, `n
perspectiva larg\ a istoriei, preeminen]a cronologic\ ̀ [i
pierde semnifica]ia: r\m`ne doar opera a doi savan]i
de aceea[i v`rst\, un istoric al religiilor [i un etnolog,
care, pe c\i proprii, au ajuns la acela[i scop visat `nc\
din tinere]e – a aduce la lumin\ fa]a nev\zut\ a umanit\]ii,
lumea `n care miturile sunt `nc\ vii, o lume cu nimic
inferioar\, filozofic vorbind, lumii moderne a secolului
XX.

~n Brazilia, naivitatea funciar\ a locului l-a legat
definitiv pe filozoful francez de amerindieni, chiar dac\
acesta s-a ata[at de indienii bororo [i nambiquara tocmai
pentru c\ reprezentau contrariul perfect al brazilienilor
„civiliza]i“ din Saõ Paulo [i din Rio. Dorin]a de a-]i
fabrica o istorie avantajoas\ este `ns\ proprie fiec\rui
popor: de ce ar face brazilienii excep]ie?

Pesimistul incurabil Claude Lévi-Strauss, care s-a
ocupat de civiliza]iile primitive doar pentru c\ erau
condamnate la apropiat\ dispari]ie, care nu se mai reg\sea
deloc ̀ n lumea actual\ („Lumea actual\ are [ase miliarde
de oameni. Nu mai este [i a mea“) [i care constata cu
triste]e c\ metoda sa e din ce `n ce mai contestat\, a
v\zut `n b\tr`ne]e o nenorocire inevitabil\, dar nu mai
pu]in o nenorocire. Reflec]iile lui pe seama acestei st\ri
[i a acestei v`rste ating din nou, prin reflex, literatura:

„Ast\zi, pentru mine exist\ un eu adev\rat, care
nu mai reprezint\ dec`t o jum\tate sau un sfert din mine,
[i un alt eu, virtual, ce p\streaz\ `nc\ ideea totalit\]ii.
Eul virtual schi]eaz\ proiectul unei c\r]i [i ̀ i spune eului
real: acum e r`ndul t\u! Dar acesta ̀ i r\spunde: e sarcina
ta, doar tu percepi totalitatea. {i iat\ c\ via]a mea se
desf\[oar\ acum `n mijlocul acestui straniu dialog“,
m\rturisea ab\tut filozoful. Era `n 1998 [i avea 90 de
ani. Iar `ntr-unul din ultimele interviuri, dat `n 2004,
spunea tran[ant [i dezabuzat: „Nu mai acorda]i at`ta
importan]\ modestelor mele lucr\ri. ~n c`]iva ani,
posteritatea m\ va uita complet. E soarta tuturor celor
omene[ti“.

Ceea ce este, totu[i, un exces de pesimism.

ÎÎ
n Brazilia, naivitatea funciar\ a locului l-a legat definitiv pe filozoful

francez de amerindieni, chiar dac\ acesta s-a ata[at de indienii

bororo [i nambiquara tocmai pentru c\ reprezentau contrariul

perfect al brazilienilor „civiliza]i“ din Saõ Paulo [i din Rio.

R
o

m
ân

ia literar\
n

r.  49 / 11 d
ecem

b
rie  2009  

9

E vremea
broderiilor
de ger… 
E vvremea bbroderiilor dde gger,
Cristalele sse-aaga]\, mmari, dde 

ramuri
{i nne cciocnesc, cchemîndu-nne, 

în ggeamuri,
S\-ll vvizit\m ppe DDomnul 

Bijutier!
El nne vva dda iinele dde aargint
Ce-oor ss\ nne sstrîng\ visele ppe 

via]\,
Lungi ccoliere ppetrecînd ppe-oo 

a]\
Perle cce-nn vveci nne lleag\ cc-uun 

alint
{i-aad\postesc îîn vvraja ggrea aa 

lor
Sufletul tt\u [[i-aal mmeu, cca-nntr-oo 

v\paie
Lin ppîlpîind, ccare dde[i 

se-nndoaie
Iar sse rridic\-nn ccerul rupt dde 

nori
Frumo[i, llin sstrecurînd 

dulci ccurcubeie
Deasupra ccoapselor cce nni 

se-nncleie…

„„TT
Tropice...

TTRROOPPIICCEE TTRRIISSTTEE

In mmemoriam MMarin MMincu

Uniunea Scr i i tor i lor  din România [ i  Asocia] ia  Scr i i tor i lor
Bucure[ti anun]\ cu deosebit\ triste]e încetarea din via]\ a profesorului-
doctor Marin MINCU, critic literar, poet [i prozator de larg\ reputa]ie.
Marin MINCU s-a n\scut la 28 august 1944, la Slatina.

A absolvit Facultatea de Filologie a Universit\]ii din Bucure[ti în
1967 [i a devenit doctor în Filologie în 1971, cu o tez\ despre opera
literar\ a lui Ion Barbu. Între 1978-1994 a fost profesor asociat al
Universit\]ii din Floren]a. Marin MINCU a debutat în 1964 în „Gazeta
literar\“ cu un articol de critic\ [i ca poet în 1966 în „Amfiteatru“.

Debutul editorial s-a produs cu volumul de poezii Cump\n\,
ap\rut în 1968. A publicat mai multe romane printre care: ciclul Intermezzo,
1984, Jurnalul lui Dracula, 1992, Jurnalul lui Ovidiu, 1997, ambele
publicate mai întâi în limba italian\ în Italia. A publicat, de asemenea,
numeroase volume de versuri [i volume de critic\, antologii ale
poeziei textualiste din România. Marin MINCU a ob]inut numeroase
premii pentru literatur\ atât în Italia, cât [i în România. Pentru activitatea sa cultural\ prodigioas\ i s-a
decernat, în anul 1996, Premiul Herder. Marin MINCU a fost profesor [i decan al Facult\]ii de Litere la
Universitatea Ovidius din Constan]a [i directorul unei edituri proprii, Pontica, la care a g\zduit debuturi
ale tinerilor poe]i din genera]ia 2000. El a condus Cenaclul Euridice, remarcabil pentru afirmarea în literatur\
a genera]iei 2000. A avut de asemenea o activitate bogat\ de traduc\tor din literatura italian\. Prin încetarea
din via]\ a profesorului Marin MINCU literatura român\, lumea literar\ [i înv\]\mântul filologic românesc
sufer\ o dureroas\ pierdere. 
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„Europa
Liber\, AICI“

În ziua de 3 decembrie
a. c. a fost lansat\ campania
„Europa Liber\, AICI“,
ini]iat\ în vederea strângerii
de fonduri pentru a aduce
în România arhiva
emisiunilor postului de
radio „Europa Liber\“.
Proiectul poate fi sprijinit
prin trimiterea unui SMS
la 8820,  în valoare de 2
euro (nu se aplic\ TVA),
num\r disponibil în re]elele
Vodafone, Orange [i Cosmote
pân\ la data de 30.01.2010.

Campania beneficiaz\
de sus]inerea unor
personalit\]i ale vie]ii publice
din România, funda]ii [i
organiza]ii ale societ\]ii
civile.

„Europa Liber\, AICI“
este un proiect ini]iat de
Liviu Tofan, fost director
adjunct la Radio Europa
Liber\ [i actual director al
Institutului Român de Istorie
Recent\.  

In mmemoriam VValeriu SSârbu

Uniunea Scriitorilor din România anun]\ cu durere
încetarea din via]\ a dramaturgului, poetului [i eseistului
Valeriu Sârbu. S-a n\scut la 18 septembrie 1931 la
Bujoreni, jude]ul Vâlcea. A absolvit Facultatea de Filologie
a Universit\]ii Bucure[ti. A lucrat ca reporter [i redactor
la mai multe reviste [i ca profesor la Liceul „Nicolae
Iorga“ din V\lenii de Munte. A debutat cu versuri în anul
1966, editorial în anul 1969, cu volumul Poeme banale.
Prima pies\ radiofonic\, domeniu în care a excelat, a
fost transmis\ la Radio România în anul 1968 (Balerina
portocalie). Au urmat numeroase piese, în special pentru
radio, dramaturgul primind premii pentru aceste realiz\ri
în România, ca [i în str\in\tate. A f\cut parte din
USR, filiala Bra[ov. Prin încetarea din via]\ a lui Valeriu
Sârbu, literatura noastr\ dramatic\ sufer\ o grea pierdere.

In mmemoriam EElena ZZarescu

Uniunea Scriitorilor din România [i Asocia]ia Scriitorilor
Bucure[ti anun]\ cu durere trecerea în nefiin]\ a scriitoarei
Elena Zarescu. S-a n\scut la 5 noiembrie 1933 în jude]ul
Vâlcea. Absolvent\ a Universit\]ii Bucure[ti, Facultatea
de Pedagogie, Elena Zarescu a activat ca profesoar\ de
limba [i literatura român\. Ca poet\, a debutat în 1966 în
revista „Luceaf\rul“ [i editorial cu placheta Nordice, în
1971. A publicat numeroase volume de versuri inedite
precum [i mai multe antologii din lirica proprie. Prin
dispari]ia poetei Elena Zarescu, breasla literar\ înregistreaz\
cu triste]e desp\r]irea de o scriitoare sensibil\ [i de o
bun\ coleg\.

P P
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1. În ultimii ani de nervoas\ globalizare, de gr\bit\
extindere a unei perspective „din satelit“, particularit\]ile
locului geografic se v\d nu o dat\ neglijate, date la o
parte ca ni[te iritante obstacole în calea „progresului“.
Specificul na]ional risc\ a fi taxat drept  provincialism
desuet, iar cel provincial pur [i simplu radiat. Însu[i
marele Blaga apare m\surat cu o anume stînjenire, ca
un soi de „caz“ clasat, bun doar de trecut în istorie [i-n
manuale, dup\ cum Bacovia supravie]uie[te mai cu
seam\ pe o latur\ a sa ce se „universalizeaz\“ mai lesne,
cea a angoasei. În pofida acestor circumstan]e, produc]ia
poetic\ se înd\r\tnice[te a porni inclusiv din toposuri
cu particularit\]i culturale proprii, care modeleaz\
temperamente, se r\sfrîng în imaginar [i în stilistic\
deseori la un nivel de autenticitate ce se cuvine luat în
considerare. Un exemplu: Maramure[ul, care nu e numai
un set de poze color cu miz\ turistic\, ci [i o vatr\ activ\
de poezie. Unul din exponen]ii acesteia este Vasile Muste,
care stoarce din folclor zemurile unor senza]ii proaspete,
împrumut\ din aceea[i materie tutelar\ contururi paradisiace.
Simplitatea str\bun\ devine transparent\, durerea diafan\
prime[te reflexele transcenden]ei: „bunicule de ce miro[i
a iarb\ / ghici / miroase iarba a bunici // bunicule
acolo peste dealuri unde se las\ / soarele are ca
oamenii cas\ / [i dac\ e singur cine îl vindec\ / [i de
ce nu se schimb\ cînd e duminic\ // n-are cas\ / n-are
taine / n-are cuf\r / pentru haine // bunicule cine
azvîrle muguri / în copacii de pe dealurile anilor mei //
binecuvîntarea / de zei // bunicule de ce-i atît de luminoas\
/ fereastra veche lîng\ care stai // pe aici neîncetat î[i
are-un înger / pedestru cale înspre Rai // bunicule pe
unde pasu-]i scrie / florile toate se îndr\gostesc // îndr\znesc
/ s\-mi fie cetate // bunicule ce î]i aduce înserarea /
cînd umerii [i gîndu-]i înconjoar\ // ilumin\ri din locurile
unde / nu ajung luminile de-afar\“ (Dialoguri). Via]a se
îngem\neaz\ cu moartea într-o atmosfer\ de pictur\
naiv\: „cunosc un drum mai scurt decît / o t\ietur\ de
lumin\ // cu un pumn de rou\ noaptea-mi bate-n / geam /
tot aceea[i noapte care m-a n\scut // se gîndesc p\rin]ii
poate s\-[i urmeze / iar\[i drumul de la început // bunicule
de ce ai a[ezat / aceast\ lumînare lîng\ tine // s\ vezi
cît sunt de sup\rat / pe ziua care vine“ (ibidem). O
rug\ciune e mi[c\toare în ingenuitatea sa eretic\: „bunicule
am vrut cînd ai plecat / s\ [tiu c\ nu m\ min]i [i nu e
în zadar / pîn\ la tine drumul s\-l str\bat // te-a[tept a
înflorit brîndu[a / ce ]i-am ascuns-o-n buzunar // leru-i
ler bunicule-]i colind / s\ m\ vezi s\ m\ auzi c\ sunt //
leru-i ler bunicule r\spunde-mi / din fereastra plin\ de
p\mînt // nu ai venit bunicule de s\rb\tori / s\ fim z\pezii
cons\teni // tremur\ cum ]ii de subsuori / toat\ gr\dina
de la Coruieni // ]i-am adus bunicule o hain\ / [i o secure
pentru lupi [i porci // tare singur ai r\mas în iarn\ // poate
spargi t\cerea [i te-ntorci“ (Rug\ ppentru îîntoarcere).
F\r\ a urma formal tiparul poeziei anonime, autorul
împrumut\ din substan]a acesteia misterul potolit,
melodios, cu o româneasc\ amprent\. Cuvîntul are adieri
de zefir nelumesc: „se-ntîmpl\ seara iar\[i pe p\mînt /
se-a[eaz\ înc\ lutul peste tat\ / pe ape zborul p\s\rii s-a
frînt / dar aripile înc\ o s\ bat\ // [i eu v\ strig cu grîul
uneori / din satul meu c\zut lîng\ izvoare / se face frig
[i sîngereaz\ zori / [i de uitarea satului se moare“ (Senin
de CCoruieni). O melancolie senin-doloric\ precum o
emana]ie a unei lumi ce nu se îndur\ s\ moar\ acord\
versurilor o tr\s\tur\ de sufleteasc\ demnitate. Poetul
mediteaz\ cu o arhaic\ p\trundere, f\r\ risip\ de vorbe,
în expresivit\]i ce pot re]ine aten]ia: „pe ce lume va mai
fi o alta / în form\ de inim\ în form\ / de om însemnat
cu fierul / ro[u de lumin\ [i credin]\ / cald\ asemenea
ve[niciei în / Rai drum s\-]i faci cînd al]ii / n-au nici
c\rare înspre cer / nici inim\ [i nici înfiorare / s\ se
[tie de cît\ iubire / sunt în stare o mare lume / într-o lume
mic\ [i lumea / aceea-n lumi din ce în ce / mai rare“
(Cartea ddin sspatele cc\r]ilor). 

2. Alt poet al aceluia[i meleag privilegiat de istorie
ce refuz\ îns\ a se bloca într-însa este Gheorghe Pârja.
D-sa are fascina]ia unei vechimi care e o mixtur\ de
geografie, botanic\ [i credin]\ local nuan]at\. Are aerul
unui ins ajuns într-o metropol\ unde î[i d\ seama c\
nu se poate desp\r]i de imaginea locului natal pe care-l
inventariaz\ cu rafinament modernist: „Un r\s\rit de

soare, ceaiul de c\tin\ / B\taia vecinei în perete / Ai
de ales: pl\cinte cu m\rar / Ori urcarea pe munte / O
albin\ c\zuse din raiul ei de polen / Tocmai în fa]a luminii
/ Abia ivit\ pe cer / A[teptai s\ r\sune cuvinte în jur /
Înalte ca tulpina de cînep\ / Din gr\dina copil\riei /
Secet\ mare, cuvinte fugare / Ruleaz\ prin tîn\ra ta
biografie / Ca ma[inile pe bulevardul cuceritorilor“
(Ceremonia zzilei). Vitalitatea ancestral\ zvîcne[te în
imagini domolite prin muzicalitate: „Ai venit pe lume
ca un cînt de ape / Ca un foc lunatic, rug\ ori blestem
/ Din str\ini, str\ino, m-ai adus aproape / Glorie nebun\,
drumul f\r\ semn // Pe o grind\ neagr\ ce sus]ine
cea]a / Unde se ascunde mierla în april / Limpede se face
ast\zi diminea]a / Ca un fruct al vie]ii, jocul de copil //
{i de-o fi s\ ard\ golul de cuvinte / O c\ma[\ alb\ spune
c\ exist / Ai venit pe lume margine cuminte / Cu
num\r\toarea anilor lui Crist“ (Venirea ppe llume). Nedispus
totu[i a se închide în formule pasive, tînjitoare, Gheorghe
Pârja se arat\ în alte locuri alert, imaginativ, aducînd
în scen\ un fabulos stenic. C\l\tor prin Serbia, se
ded\ la asocia]ii cutez\toare ce exhib\ o energie
de-acas\: „Omul era nebun, nebun de ora[ / Pentru a-l
st\pîni i-a dat foc / A[a se sim]ea bine împ\ratul / În
puful cenu[ii, în pr\p\dul memoriei // Era singur împ\ratul
/ Suita murise cu veacuri în urm\ // La crî[ma Verona
din Belgrad / Lîng\ un perete de funingine / A înviat o
statuie de piatr\ // Aici, sub bolta rece / Am v\zut cum
mor împ\ra]ii / Simplu: cu o mîn\ pe inim\ / Cu cealalt\
pe ]\ri str\ine // A[a iubesc ei efemerul“ (OO ppace eestetic\).
Specialitatea d-sale r\mîne o sensibilitate rustic\
p\trunz\toare, precum acea mireasm\ proprie od\ilor
din vechile case ]\r\ne[ti, amestec de fructe puse la uscat,
de lemn u[or putrefiat, de ]es\turi de lîn\ st\tute: „Din
cer / Sau dintr-un ochi însp\imîntat / Fiin]\ m-am trezit, /
Aureol\ pentru lumina f\r\ lucire / În partea nedreapt\
a raiului. // Odat\ [i-odat\... / Dar cînd fi-va noaptea o
floare / Mai înalt\ decît crinul? / Doar gîndul m\ duce
nebun / La albul din lemn d\ruit“ (Anabasis). E f\cut
racordul cu t\cerea blagian\: „Cu p\rere de r\u / Trebuie
s\ lecuiesc r\nile / Cele vorbitoare / Dar mai ales cele
t\cute“ (Trupul aabsent). „Aripa mare a lui Blaga colind\
peste versurile [i felul de a gîndi liric al lui Gheorghe

Pârja“, afirma Nicolae Breban. Cu adev\rat, autorul
Laudei ssomnului e deferent confirmat, difuzat în discursul
iubitor de mister ancestral al bardului contemporan:
„Dac\ din lacrim\ r\sare lumin\ / Dac\ în piatr\ se
limpeze[te cea]a / Dac\ furnica duce povara harului /
E semn c\ între bra]ele reci / Un trup al iluziei a
înviat. // Numele t\u nu se roste[te / Ci se mistuie / În
arderea f\r\ cenu[\“ (Ardere ff\r\ ccenu[\). Gravitatea
inteligent\, melancolia salubr\ a lirismului semnat de
Gheorghe Pârja îi gireaz\ nota personal\. 

3. De o spe]\ deosebit\ este Echim Vancea. Empatia
acestuia nu se arat\ decît indirect, prin intermediul unor
proceduri laborioase, printr-o complica]ie care s-ar putea
s\ reprezinte un semn de discre]ie. Deseori firile emotive,
pudice î[i ascund naturale]ea cu ajutorul unor divaga]ii
ori încifr\ri. Echim Vancea ne înf\]i[eaz\ o plastic\
întortocheat\ a verbului, aidoma unui pariu cu acesta:
„tu crezi c\ nu avea destul\ lumin\ pentru a vedea
întunericul [i pe urm\ a trebuit s\ fii de fa]\ s\ vezi cum
un trandafir înva]\ matematic\ / [i mai ales s\ [tii c\ e
nevoie de o alt\ femeie [i de o alt\ privire pentru profe]ii
ce mîngîie naivi învolburata cenu[\ a p\rin]ilor sufoca]i
de ritmul tobelor ce se îndep\rteaz\ ap\s\toare [i
neputincioase. / –  «e[ti îndeajuns de frumoas\ s\ fii
nevast\ [i nu fecioar\», dar cum ast\zi mai po]i
închina cu un trec\tor pe care nu îl cuno[ti dator îi vei
fi cu masacrul navigatorilor neîngenunchia]i întru
inventatele ceremonii dedicate unui amant prea pu]in
preg\tit pentru o r\stignire f\r\ de cuie  –  mîine vom
fi  –  poate  –  [i noi la rîndul nostru c\petenii [i ne
vom sp\la de lacrimi mîinile cu sabia“ (prea mmult\ tt\cere
împotriva zzgomotului). E un discurs arborescent ce nu
se îndur\ a se întrerupe parc\ din teama c\, la un moment
dat, se va auzi t\cerea. O masc\ a retoricii peste chipul
auctorial, care, aplicîndu-[i-o, dore[te a-[i drapa intimitatea.
Aceast\ acroba]ie sintactic\, acest gust al „ciud\]eniei“
ce-o înso]e[te tr\deaz\ o jen\ de sine a sensibilit\]ii de
fond, indicat\ de folosirea ostentativ\ a no]iunilor uzuale,
de prozaismul voit al unor asocia]ii: „în spa]iile libere
dintre un apel telefonic [i convorbirea propriu-zis\ e un
fel de anestezie / local\“ (dup\ aatî]ia aani). Sau: „ploile
în ora[ mai fac trotuarul  –  / trebuie ca piatra s\ î[i
ascund\ durerea“ (lini[tea uumbrei). Rev\rsarea temperamental-
imagistic\ e reprimat\, accentele afective apar amortizate
de un context deliberativ: „dorul acesta de duc\ îl am
de mult timp  –  / ochi deghizat [i fl\mînd  –  [i nu trebuie
puse / întreb\ri pe valea ghe]arilor (...) o f\r\delege mai
mare nu îmi vine în minte / ideea c\ am de ales  –  / o
dat\ / de dou\ ori / de trei ori  –  / între demoni [i ea“
(odihn\ [[i tt\cere). Prezumata puritate ini]ial\ r\zbate
prin dificult\]ile sie[i impuse ale scriiturii înc\rcate,
compozite: „în arderea sîngelui se mai simte miros /
de p\mînt ]ipînd de bucurie sub v\lul / unei vele duse
de curent spre f\r\ de fundul / unei ape de la marginea
cimitirului de ap\“ (poem). Ori: „e atîta ploaie [i
somn sub copitele cailor încît / t\cerea lor m\ desparte
de propria-mi via]\ –  / din lemnul patului care d\ în
livada de vi[ini / noapte de noapte se aud cîntece noi“
(lini[tea uumbrei). Autocenzura ajunge la ipostaza
antisentimental\: „te rog nu te mai b\l\ci în b\ltoacele
alea sentimentale. / mai las\ din basmele alea care
prisosesc pîn\ [i copiilor  –  în înso]irea c\derii tu faci
lucruri specifice acesteia [i nu mai este nimeni sub frunze“
(poate cc\ aapar]ii aaltui ssfîr[it). În raport cu candoarea
avîntat\, cu dezarmantele fr\gezimi ale congenerului
d-sale Vasile Muste, Echim Vancea ilustreaz\ polul opus
al unei elabor\ri circumspecte, pigmentate de ironie.

______________________
Vasile Muste: Constela]ia ccopil\riei, Ed. Grinta,
2009, 68 pag. 
Vasile Muste: Proprietarul dde ddistilerii , Ed.
Galaxia Gutenberg, 2008, 52 pag. 
Gheorghe Pârja: Poeme ddin vvremea llui AAdam, Ed.
Echim, 2007, 72 pag. 
Gheorghe Pârja: Singur\tatea ssonor\, Ed. Limes,
2005, 198 pag. 
Echim Vancea: portret rrestant, ddup\ oo nnoapte aalb\,
Ed. Eikon, 2008, 92 pag. 
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N CE M|SUR| un scriitor se proiecteaz\
pe sine în oper\ [i cît de fidel\ este aceast\
proiec]ie? – iat\ una dintre acele întreb\ri
cu un r\spuns imposibil. Sau, mai exact,
cu un interminabil [ir de r\spunsuri,
întotdeauna par]ial adev\rate, niciodat\
îns\ suprimînd semnul de întrebare. Totu[i,
ca [i întrebarea, orice r\spuns – direct
sau indirect – î[i are importan]a sa, chiar

dac\ extinde impermeabilitatea problematicii sau chiar
dac\ ilustreaz\, de-a lungul timpului, doar discu]ia teoriei
literaturii cu... sine îns\[i. Privind fie [i numai secolul
al XX-lea, constat\m c\ jocul conceptelor pe panoplia
men]ionatei rela]ii oper\/autor s-a desf\[urat, complementar
sau în opozi]ie, sub semnul tuturor direc]iilor metodologiilor

sus]inute de structuralism [i semiotic\, de existen]ialism
[i fenomenologie, de hermeneutic\, psihologie [i
psihanaliz\, de sociologie [i informa]ional, alimentînd
apoi psihanaliza textului, teoria personajului, teoria
recept\rii, teoria imaginarului, naratologia etc. Au ap\rut,
în consecin]\, dublete conceptuale contrastative sau
doar paralele, înglobante sau limitative, modelatoare
sau rigidizante, în orice caz de natur\ a dilua intensitatea
inciziei în realitatea textului datorit\ prolifer\rii aproape
necontrolate a obiectului. Enumerarea lor devine ea
îns\[i fastidioas\: sinceritate/eu, realism/via]\,
transparen]\/scriitur\, fic]iune/autofic]iune, fic]iune/mistificare,
adev\r/fals, autobiografie/fic]iune, oglindire/realitate,
mimesis/veridicitate, personaj/masc\ [.a.m.d. Cum
categoriile [i conceptele „tari“ s-au dizolvat curînd în
codul „slab“ al gîndirii (ne-a spus-o Vattimo), infla]ia
metodologic\ din veacul trecut a generat, înc\ din
modernitate, acel simptom pe care Jean Baudrillard l-a
numit „obezitate“. Fie [i numai r\sfoind cîteva dic]ionare
actuale de naratologie, stilistic\ ori teorie literar\ realiz\m
c\ ]inta îns\[i s-a pulverizat, iar fragmentul [i detaliul
au devenit suverane sub egida supraspecializ\rii. Nu
vrem s\ spunem cu aceasta c\ situa]ia este nociv\,
nici c\ este benefic\. Doar constat\m, a[a cum lu\m act
[i de tendin]a de a suplini radicalitatea unor disocieri,
eviden]iind efortul de a le contracara, prin elasticitatea
în]elegerii, ceea ce trece în inutil efortul de etichetare
„tehnic\“, „monoconceptual\“ a operei. Se desprinde
de aici faptul c\ exist\ [i tendin]a de a ne „aminti“ de

respectivele confrunt\ri pentru a le uita imediat ori, mai
bine spus, pentru a ne situa în neutralitatea dintre ele.

Mai înseamn\ aceasta c\ ecua]iile dezvoltate pe
temeiul dubletelor conceptuale amintite sînt privite ca
definitiv rezolvate, drept care simplul enun] comprim\
axiomatic demonstra]ia. Cînd Mircea Anghelescu, în
excelenta sa carte consacrat\ „falsurilor, farselor,
apocrifelor, pasti[elor, pseudonimelor [i altor mistifica]ii „,
d\ contur – dincolo de exerci]iul istoric restrîns, dar
pe canavaua de neînl\turat a mentalit\]ilor – ideii c\,
prin fic]ionalizare, mistificarea poate deveni „adev\r“
literar, cel pu]in cîteva din dihotomiile enun]ate sînt
rezolvate implicit [i acceptate ca atare. Cu alte cuvinte,
criteriul de valorizare devine esen]ial [i, totodat\, plaseaz\
textul, prin receptare, într-o zon\ de interes bine delimitat\.
De altfel, [i avalan[a de memorii, jurnale, autobiografii
etc. din ultimele dou\ decenii a radicalizat, la rîndul
ei,  receptarea: dac\ extrem de pu]ine apar]in literaturii,
nici indexarea istoric\ a unora nu este cert\. Chiar un
Jurnal cum este cel al lui Mihail Sebastian, ne arat\
Marta Petreu (vz. Diavolul [i ucenicul s\u: Nae Ionescu
– Mihail Sebastian), poate mistifica prin omisiune.

Ceea ce a tulburat, de fapt, întreaga re]ea a
teoriilor ce vizeaz\ prezen]a autobiograficului în sfera
literaturii a fost nu o mi[care spre exterior sans rivages,
ci tocmai o c\dere în sine. Oricît ar p\rea de ciudat,
paradoxal chiar, în epoca noastr\, literatura nu se deschide
– prin valorizare – spre alte spa]ii, apropiate sau nu, ci
se închide tot mai mult în propria-i dimensiune, din
interiorul acesteia dialogînd (cu) sau sprijinind mentalul,
psihologia etc., operînd pe canale informa]ionale bine
delimitate. Evident, situa]ia nu este nou\, ci doar acutizat\,
cu efecte men]ionabile [i în planul teoriei literaturii:
actul credit\rii ap\sat estetice a unor memorii/jurnale
(caz clasic: Amintiri din casa mor]ilor de Dostoievski),
deci pe alte criterii decît cele ale strictei autenticit\]i
biografice, a contribuit [i el la dizolvarea mereu mai
accentuat\ a grani]elor dintre genuri [i specii. Faptul a
f\cut posibil\ adoptarea, la limit\, a „tehnicii“ jurnalului,
ca expresie deliberat autobiografic\, drept program de
crea]ie de c\tre scriitorii {colii de la Tîrgovi[te, prelungind
într-un fel ideea autenticit\]ii – teoretizat\ de Mircea
Eliade [i îmbr\]i[at\ de Genera]ia ‘27. De fapt, intruziunea
incertelor date autobiografice în cîmpul literaturii, în
spe]\ al romanului (incerte – fiindc\, a[a cum vom vedea,
„verificarea“ lor ]ine de o aproxima]ie major\) poate
doar s\ conduc\ la aparen]a de accentuat „realism
psihologic“, ca r\spuns la întrebarea: Cum ar putea fi
transpus\, cu un plus de autenticitate, mi[carea psihologic\
altfel decît prin convocarea propriilor tr\iri? Mai mult
decît retoric\, întrebarea este tautologic\ [i ne împinge,
oarecum calculat, într-un mecanicism din ac]iunea c\ruia
literatura este trimis\ în plan secund.

Nu suntem departe, rev\zând toate cele spuse
pân\ aici, de a considera problematica autobiograficului
ca minimal operant\ (ca s\ spunem doar atât) în ansamblul
teoriei literaturii, cel pu]in în formula în care se caut\
o specificitate clar delimitativ\. Într-o ultim\ instan]\,
suntem efectiv [i decisiv în zona „competen]ei textuale“,
eventual cu derivatul „competen]ei narative“ pentru
dimensiunea epic\ (teoretizat\ de Philippe Hamon),
premise ale performan]ei literare [i condi]ie de acces la
literatura canonic\. De altfel, în acest context, nici
una din limit\rile specificit\]ii prin concept nu a rezistat
în fa]a realit\]ii operei, uneori demontate chiar avant
la lettre. Într-o situa]ie aparent manifest\ (identitatea eu
liric/eu real), afirmând c\ „Je est un autre“, Rimbaud
propunea [i categorica, insolubila alteritate autor /
„subiect“ în poezie. Pe de alt\ parte, când un scriitor
poate consemna: „Madame Bovary c’est moi „, asumarea
trimite evident înspre o nara]iune de tip palimpsest, al
c\rei strat originar e indicat explicit: lumea operei exist\
ca lume a unui creator identificabil. Într-un caz, cea mai
aparent intim\ identificare (lirica) e anulat\, în cel\lalt,
e negat\ chiar „obiectivitatea“, neutralitatea, „puritatea“
epicului. {i, astfel, atât principiul sincerit\]ii, cât [i

cel al adev\rului func]ioneaz\, pe acest palier, doar ca
principii ale fic]iunii, ale construc]iei, deci ale literaturii.

Unde î[i mai afl\ loc, în acest context, „pactul
autobiografic“ al lui Philippe Lejeune? Aproape niciunde,
îndeosebi dup\ ce însu[i autorul lui a sfîr[it prin a se
orienta c\tre documentul în ultim\ instan]\ indiferent
ca [i pentru literatur\. V\zut ca traiect conciliator
între autor, narator [i personaj, „pactul autobiografic“
radicalizeaz\ în ordinea unui anumit tip de lectur\ care,
în cele din urm\, induce confuzia în receptarea
operei, în orice caz o îndep\rteaz\ de nivelul s\u „natural“.
Dac\ exist\ un pact, [i acesta exist\ într-adev\r, el
este unul preponderent între scriitor [i scriitur\, între
autor [i constructul s\u, apar]inând astfel normei generale
care guverneaz\ orice act de crea]ie literar\. C\zut în
fic]iune, stratul autobiografic î[i pierde semnifica]ia
primar\ sau, mai bine zis, devine element al unui construct
deschis esen]ial c\tre un alt orizont decât cel al referen]ialit\]ii
exact circumscrise la existen]a [i biologia fiin]ei-
autor. Ceea ce variaz\ sunt calitatea [i intensitatea acestei,
în fond, coresponden]e prea pu]in semnificative literar,
coresponden]\ care ne vorbe[te despre inten]ionalitate
[i/sau despre resorturile intime ale momentului creator.
„Întoarcerea autorului“, despre care scria un critic literar,
este doar o metafor\ a vizibilit\]ii, deloc una a realit\]ii
de fapt. Mai mult, [tim înc\ de la Paul Ricoeur c\ teoria
recept\rii s-a dovedit a fi, în cele din urm\, prea pu]in
sensibil\ la „adev\rul istoric“ al scriitorului: datorit\
procesului de apropriere a textului de c\tre cititor, acesta
din urm\ se distan]eaz\ de „litera“ operei, o „re-elaboreaz\“
– în func]ie de capacitatea sa – ca „text propriu“, f\cînd
abstrac]ie de inten]ia scriitorului, ecranîndu-l uneori
pîn\ la a-l pierde. În acest fel, cea care se obiectiveaz\
este întotdeauna opera, niciodat\ scriitorul, prin apari]ia
unui nou pact, cel dintre oper\ [i cititor – „pactul
recept\rii“.

În ultim\ instan]\, lectura acreditat\ de Philippe
Lejeune conduce înspre o lectur\ „tehnic\“, intrat\ în
practica unei anumite maniere  de sorginte  îngust
hermeneutic\, prin care se argumenteaz\, prin detalii
ale operei, linii cunoscute în am\nunt, de c\tre cititorul-
comentator, ale biografiei scriitorului [i ale contextului
social-politic-moral al epocii de referin]\. Deci cu punerea
între paranteze a [ansei lecturii empatice, a recept\rii
artistice. Cum, de pild\, în Divina Commedia eticul
este preeminent, opera în cauz\ a putut fi raportat\,
nu de c\tre pu]ini comentatori, la specificul unei adev\rate
„autobiografii morale“. Dar, poate, ar trebui s\
vorbim de o „biografie moral\“, pentru a nu uita c\
exist\ un actant Dante, întîmpl\tor purtînd acela[i nume
ca [i autorul operei. Apoi, în caz extrem, [i revenim la
crea]ia autohton\, identific\ri numeroase cu planul
biografic au fost stabilite pîn\ [i într-un roman considerat

Geografii instabile
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expresie de vîrf în literatura realist\, Ion al lui Liviu
Rebreanu. Dar numai o lectur\ înalt specializat\ poate
dezvolta echivalen]ele complexe între biografii, mediul
cunoscut, persoane reale etc. [i pagina scris\; lectura
devine instrument al cercet\rii, iar „pactul autobiografic“
este inaccesibil, în întreaga sa desf\[urare, cititorului
obi[nuit.

O dat\ în plus, fic]ionalul refuz\, prin chiar natura
sa, translarea fidel\, se supune altor norme [i este, judecând
strict referen]ial, agent al „falsului“. Necunoscând aceast\
realitate, scriind romanul-replic\ Dragostea nu moare,
Maitreyi Devi îi repro[eaz\ scriitorului român: „De ce
nu ai scris adev\rul, Mircea? Numai adev\rul nu era
de ajuns?“ Evident c\ nu acel „adev\r“ dorit de Maitreyi
Devi putea fi întâlnit în literatur\, ca atare el nu putea
„justifica“ nici romanul lui Mircea Eliade. Iar de aici
mai putem deduce un fapt care acoper\ semnifica]ia real\
a „pactului autobiografic“: lectura „tehnic\“ de care am
vorbit, atunci când ea poate fi exercitat\, are un efect
unidirec]ionat, în sensul c\ arunc\ lumini (uneori „perverse“)
asupra vie]ii scriitorului. Comparativ\ [i „corec]ional\“,
lectura astfel efectuat\ nu realizeaz\, în nici un caz,
deschideri în ordinea specificit\]ii [i valorii „produsului“
artistic, proces într-un fel asem\n\tor celui men]ionat
de Wolfgang Iser, pentru care nu limbajul efectiv al
romanului face diferen]a între un text literar [i un text
referen]ial, ci constructul [i calitatea sa.

Cîndva pe punctul de a fi acceptat drept categorie
literar\ ori, mai ap\sat, drept gen literar, „romanul
autobiografic“ se afl\, acum, în situa]ia de a decade (dac\
nu cumva s-a [i petrecut aceasta) chiar din simpla calitate
de concept operant. În cauz\ r\mîne acela[i triunghi
rela]ionar autor-narator-personaj, pe care teoria
literar\ actual\ îl relativizeaz\ la extrem, acceptînd
coresponden]e cu prec\dere exterioare [i superficiale,
refuzînd, îns\, identificarea p\r]ilor. Inventariind
terminologia naratologiei de ultim\ or\, Gerard Prince
(vz. Dic]ionar de naratologie) evit\ consecvent men]ionarea
no]iunii de „autobiografie“, ap\sînd doar asupra situa]iei
în care o nara]iune eviden]iaz\ un autor implicat, acoperind
suprafa]a unui „eu ssecund aal aautorului, masca sau persona,
a[a cum sînt ele reconstruite din text“, deci fiind „imaginea
implicit\ a unui autor în text, considerat a fi în spatele
scenei, responsabil de ce se întîmpl\, ca [i de valorile
[i normele culturale la care ader\“. Dar accentueaz\:
„Autorul implicat al unui text trebuie deosebit de autorul
(sublinierile aut. – n.n.) s\u real „. Ruptura este categoric\
[i pare a marca plecarea autorului din literatur\, r\mînînd
ca instan]\ preexistent\, avînd „competen]\ executorie“
(„Cel ce face sau compune o nara]iune“), nefiind „imanent
nara]iunii [i nici deductibil din ea“. Cu alte cuvinte,
rela]ia intern\ dintre autor [i oper\ dispare în momentul
în care ultima [i-a dobîndit autonomia, existen]a de sine,

iar suprafe]ele de contact (de... adev\r!) dintre autorul
real [i autorul implicat nu suprim\ procesul de stabilizare
a lor ca entit\]i necesar diferen]iabile, ca „imagini“ a
c\ror suprapunere este din principiu irelevant\. Sau,
r\sturnînd fraza, revenim la ideea c\ identificarea
paralelismelor [i „construirea“ unei realit\]i prin intermediul
alteia, dincolo de orice exerci]iu de fidelitate, se sprijin\
pe o funciar\ inadecvare, recuzat\ chiar didactic (bun\oar\:
Creang\ = autor, narator [i personaj, în Amintiri din
copil\rie).

De fapt, conexiunea unui plan cu un altul nu este
numai nesigur\, ci totodat\ sursa perturb\rilor adesea
majore [i, în orice caz, a destabiliz\rii valoriz\rii. În
Istoria critic\..., N. Manolescu se îndep\rteaz\ semnificativ
de aceast\ capcan\. Comentînd romanul lui Garabet
Ibr\ileanu, criticul men]ioneaz\ c\ apropieri autobiografice
sînt posibile doar prin invocarea aforismelor din Privind
via]a [i prin „ecoul“ captat din realitate în personajul
„Mama“; dar ar fi o eroare a-l citi prin prisma „confuziei
dintre narator [i autor“ (p. 463), Adela fiind în ultim\
instan]\ „un roman de analize psihologice microscopice“
(p. 464). Prin raportare, a[adar, nu-l vom „în]elege“ [i
„sim]i“ altfel [i, eventual, mai nuan]at pe Andrei Codrescu,
ci – la nivelul propriei sale inten]ii – pe Ibr\ileanu însu[i;
sus]inînd contrariul, dezvolt\m lectura „factual\“,
anulînd-o pe cea „artistic\“. Ar mai fi vorba [i de
neîn]elegerea dublei referen]ialit\]i a textelor avînd o
atare organizare: pe de o parte, o referen]ialitate „exact\“,
fidel\, de la literatur\ la literatur\, [i, pe de alt\ parte, ca
fic]iune în marginea realului, deci îndep\rtîndu-se de
acesta la modul esen]ial, fiind altceva (e [i cazul Hronicului...
lui Lucian Blaga), în timp ce grila (auto)biografic\
introduce o referen]ialitate func]ionabil\ cel mult în
unghiul laboratorului de crea]ie.

S\ not\m [i faptul c\, în Istoria critic\..., desf\[urarea
comentariului prin ordonarea sa ca respingere a
„autobiograficului“ nu este limitat\ la romanul autorului
Spiritului critic în cultura româneasc\. În secven]a
referitoare la Anton Holban nu întîlnim nici o trimitere
angajant\ înspre nivelul autobiografic, ci o consemnare
simplu neutr\: „În romane la persoana întîi, [i totodat\
«personale», în sensul c\ nu e dep\[it\ sfera persoanei
naratorului, cum sînt toate ale lui Anton Holban, e foarte
normal ca autorul s\ scrie despre singura lume pe care
o cunoa[te: aceea în care a tr\it“ (p. 742). Este,
evident, cazul referen]ialit\]ii fic]iune/real, translarea
mecanic\ autor/narator fiind refuzat\ [i aici, chiar
dac\ aceasta a fost semnat\ de G. C\linescu: „... el
confund\ pe narator cu autorul propriu-zis“ (p. 746).
Refuzul de a convoca nivelul autobiografic e vizibil [i
în încursiunea analitic\ în proza lui Max Blecher, v\zut\
ca „proz\ postpsihologic\“, accesînd irealitatea de orice
fel („oniric\, suprarealist\, fantomatic\ sau mitic\“ –
p. 749), alunecînd c\tre acel „naturalism expresionist“
preocupat de fiziologic [i senza]ii fruste, neocolind
„deliciile maladive“. În plus, intruziunea textului
memorialistic în Vizuina luminat\, proces care a acaparat
nu pu]ine comentarii critice, e privit\ ca valid\ textual,
dar neesen]ial\ în fond, situa]ie similar\ celei din romanul
Maitreyi,  al lui Mircea Eliade, în care „referin]a la jurnal
are o importan]\ redus\“ (p. 863).

Nu putem ocoli, acum, senza]ia c\, în cazul romanului
zis autobiografic, asist\m uneori la un ciudat joc al falselor
identific\ri organizat de subteranele textului: ni se propune
o anulare a alterit\]ii, în care sînt prin[i autorul, auctorialul
[i personajul, ca finalizare a unei conjunc]ii într-un
imposibil supratext. Dar chiar acceptînd identitatea tr\irilor
(prin paralelism „total“ în gradualitate, calitate [i cuprindere),
nu putem ocoli adev\rul spa]iului în care acestea se
desf\[oar\: între real (autorul), fic]iune de gradul întîi
(naratorul) [i fic]iune de gradul al doilea (personajul) –
alterit\]ile func]ioneaz\ autonom [i specific. Jocul respectiv
poate fi, cînd alteritatea apare ca inexistent\, o calitate;
nu, îns\, în ordinea valorii [i nu ca un criteriu de ultim\
instan]\, instaurator, al demersului critic. Drept care,
ridicat\ deasupra factologicului îngust, didactic, istoria
literaturii a pierdut, pe drum, se pare, „romanul autobiografic“,
[i aceasta pentru c\ – a[a cum noteaz\ acela[i N. Manolescu
– „operele artistice se cuvin citite ([i recitite) înainte de
orice pentru arta lor...“ (p. 15).
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Inefabila
justificare

La birt, George Lesnea era `nc`nt\tor. Ochii, de
o t\ietur\ vag asiatic\, deveneau des clipitori c`nd
improviza fulger\tor epigrama. Destinat\ cuiva de
la mas\. {i emis\ ̀ n timbrul lui acut. Cel ce ivea adesea
hazoase confuzii telefonice, fiind confundat cu al
doamnei Lesnea: – S\rut m`inile, doamn\ Lesnea.
– Nu, nu, eu s`nt. Dar [i picantele lui rememor\ri
dintr-un `ndep\rtat Ia[i, din care `nc\ nu plecaser\
Teodorenii. La birt, Lesnea era ̀ nc`nt\tor. Dar... dar...
„Partidul e-n toate”, bla-bla, bla-bla.

La aceea[i mas\, Mihai Ursachi nu voia niciodat\
s\ lase impresia c\ trecuse prin pu[c\rie comunist\.
De altfel, nimeni din noi nu-l provoca `n subiect. Era
[i momentul lui de v`rf, c`nd ̀ [i publica primele volume
de poezie [i c`nd casa-i din „celesta mahala” era frecventat\
de numele marcante ale zilei. Moment ce avea s\ devin\,
totu[i, de nesuportat. De unde [i dispari]ia lui subit\.
Din care primeam – strategic? – minunate ilustrate
din minunate metropole. ~ntrerupte, brusc, din ziua `n
care dom’ colonel R. m-a plantat pe troturar cu
z`mbetu-i inimitabil: – Ce-a]i mai primit de la Ursachi?

Emisiune stupefiant\ cu de mult plecatul Petru
Popescu. At`t de briant `n anii afirm\rii. Dar [i at`t
de fulger\tor uitat ̀ n momentul plec\rii. Iat\, din fericire,
nu definitiv. ~mb\tr`nit bizar, cu neferici]i ochelari
`mpu]in`ndu-i fa]a, fostul june prim al romanului anilor
[aptezeci ne reface acum memoria cu acela[i, inubliabil,
z`mbet de ecran. Ecran care [i avea s\-i deschid\ u[ile
mirabile ale platourilor americane. Subiectul c\tre care
este invitat s\ se `ndrepte e recentul s\u roman, av`nd-o
`n prim plan pe Zoe, fiica Ceau[e[tilor. La acea vreme,
motiv de ̀ ngrijorare pentru ai ei, prins\ fiind ea, amoros,
`n mrejele fascinantului romancier. Clou-ul interviului
televizat nu pare a fi at`t faptul `n sine, c`t plasarea
intervievatului `n postura de a se justifica. E ceva at`t
de complicat, ̀ nc`t nici revenitul z`mbet nu poate anula
senza]ia de sub]ire ambiguitate. Sigur, faptul `n sine
– amorul ivit `ntre cei doi – ar fi suficient pentru a
justifica orice. Numai c\, ̀ ndemnat – dincolo de trama
consumat\ [i de transpunerea ei `n recentul roman –
s\ fac\ o minim\ schi]\ a celor doi p\rin]i dictatori,
dar [i a `namoratei lor fiice, Petru Popescu se ded\
unui exerci]iu vexant, recunosc`ndu-le sinistrelelor
personaje calit\]i umane greu credibile. Totul `ns\,
finalmente, anulat, `n fond, de fuga protagonistului
`ntr-un Occident... condamnat. Dar [i, mai mult, z`mbetul
– oarecum standard – al celui ce are acum totul.

Clip\ oripilant (cre[tineeasc\), consumat\ ̀ n chiar
proasp\ta eliberare a colegului [i prietenului V. din
pu[c\rie comunist\. Am`n`ndu-[i fireasca ̀ ntrevedere
cu mine, eliberatul `l prefer\ pe cel\lalt coleg, cel ce
pledase – la Tribunalul Militar – pentru `nfundarea
implicatului `n... scandaloasa s\rb\torire a lui
{tefan cel Mare. S\-l ierte, oare?

E o dram\ s\ fi f\cut pu[c\rie comunist\ [i mai
[i s\ r\m`i `ntr-un anonimat definitiv. C`nd pu[c\ria
fusese, de fapt, urmarea unui exerci]iu poetic ce se
voise relevant. Destin cu adev\rat relevant: Constantin
Noica, Alexandru Paleologu. Uit`ndu-li-se ced\rile
postcarcerale [i plas`ndu-se ̀ ntr-o eclatant\ perenitate,
Mihai Ursachi `nsu[i – at`t de boem apropiat nou\,
aici, [i convie]uind de[tept cu dictatura – `[i tr\ie[te
acum o inconfundabil\ posteritate.

Eram pe post de, vai, desenator la organul local
al partidului. Asta `n timp ce fo[ti fraterni colegi de
facultate f\ceau pu[c\rie. T`rziu, aveam s\ m\ justific:
– Da, dar nu-l desenasem niciodat\ pe Ceau[escu.
Inefabila justificare...

Val GHEORGHIU
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UGUSTIN BUZURA ar fi trebuit s\
fie primul scriitor adev\rat pe care a[
fi avut ocazia s\ îl v\d în carne [i oase.
În anul 1978, eram elev al unui important
liceu din Timi[oara, când profesorul de
literatur\ român\, minunatul Mihai
Gafencu, m-a trimis la biblioteca [colii
s\ caut romanul Orgolii, ap\rut cu un
an înainte, [i, dup\ alte vreo câteva zile,
s\ particip la o întâlnire cu autorul s\u.

Acolo, neap\rat, trebuia s\ îi pun ni[te întreb\ri
legate de carte. Mi-a mai spus c\ scriitorul este medic
de profesie. Din p\cate, la bibliotec\ nu se mai g\sea
niciun exemplar al c\r]ii (probabil [i al]i elevi din [coal\
primiser\ aceea[i sarcin\ [i fuseser\ mai zelo[i) [i mi
s-a spus s\ revin peste câteva zile. M-am luat cu
altele, am uitat de roman, iar în ziua fatidic\ a întâlnirii
cu prozatorul am chiulit de la [coal\ pentru a nu-mi
dezam\gi dasc\lul. A[a se face c\, dup\ aceast\ întâlnire
ratat\, am avut [ansa s\ îl cunosc pe Augustin Buzura
abia peste vreo dou\zeci de ani. Între timp îi citisem
mai toate romanele, inclusiv Orgolii, iar despre unele
dintre ele chiar apucasem s\ scriu în revistele la care
colaboram. Chiar dac\ op]iunile noastre în spa]iul culturii
[i în tumultoasa via]\ politic\ nu au fost mereu identice,
pot s\ spun c\ pentru omul Augustin Buzura am avut
[i am o constant\ pre]uire. Sinceritatea sa incomod\,
dublat\ de bunul sim] ardelenesc, c\ldura sa sufleteasc\
m\ fac s\ m\ simt bine în preajma lui [i s\ m\ bucur
sincer ori de câte ori îl întâlnesc.

A tr\i, a scrie este una dintre cele mai triste c\r]i
citite de mine în ultimul timp. Eseurile [i interviurile
cuprinse în acest volum dau m\sura deziluziilor tr\ite
de un foarte important romancier al genera]iei ’60, în
anii bezmeticei [i nesfâr[itei noastre tranzi]ii. În momentul
pr\bu[irii regimului lui Nicolae Ceau[escu, Augustin
Buzura era mai mult decât un scriitor de succes, un
simbol al speran]ei. C\r]ile sale, salutate cu entuziasm
de la microfonul postului de radio „Europa Liber\”
ajunseser\ s\ fie copiate cu pixul din cauza tirajelor
niciodat\ satisf\c\toare. Circul\ [i ast\zi o legend\,
invocat\ printre al]ii de Alex {tef\nescu, potrivit c\reia
în ultimii ani ai dictaturii a existat un crai care cucerea
tinere prin ora[ele transilvane recomandându-se drept
Augustin Buzura [i oferind dedica]ii pe c\r]ile prozatorului.
Scriitorul însu[i confirm\, chiar în paginile acestui
volum, autenticitatea pove[tii. A[adar, la momentul 22
decembrie 1989, Augustin Buzura era unul dintre cei
mai populari prozatori români, autor al unor romane în
r\sp\r cu ceea ce s-ar putea numi „corectitudinea politic\”
a vremii respective (cu voie de la poli]ie, s-a spus ulterior
de c\tre unii cârcota[i), despre care se vorbea în [oapt\,
cu admira]ie,  ca despre un cvasi-disident al regimului
comunist. În momentul fugii lui Nicolae Ceau[escu,
Augustin Buzura avea notorietate, popularitate [i
respectabilitate. Cele trei elemente care ar fi putut
face din scriitor unul dintre personajele cheie ale perioadei
de tranzi]ie. Într-un fel au [i f\cut, dar poate nu pe m\sura
a[tept\rilor legate de acest foarte important nume. Pentru
c\, în primii ani de dup\ c\derea regimului comunist,
inevitabil, proza [i-a pierdut statutul de subtitut
pentru orice (divertisment, informa]ii, dezbateri politice,
istorie necenzurat\, pres\ scris\, televiziune, cinematografie),
scriitorii au ie[it din prim-planul vie]ii publice, prieteniile
s-au fisurat iremediabil, criza moral\ [i confuzia de
valori au devenit constante ale climatului intelectual.
În acest peisaj deloc încurajator Augustin Buzura a avut
ambi]ia de a pune  pe picioare o institu]ie cultural\ de
mare anvergur\, Funda]ia Cultural\ Român\, transformat\
ulterior în Institutul Cultural Român. Cu bani pu]ini
[i munc\ mult\ a ridicat poate cea mai important\
institu]ie cultural\ din perioada de tranzi]ie.

Despre toate acestea este vorba în A tr\i, a scrie, o
carte de confesiuni uneori dureroase, mai ales din
perspectiva degrad\rii rela]iilor inter-umane din lumea
literar\ pân\ la limita inacceptabilului. O traum\ nemeritat\
tr\it\ de Augustin Buzura a fost brutala sa demitere din
fruntea Institutului Cultural Român, la începutul anului
2005. Chiar dac\ decizia a fost una previzibil\, lipsa de
elegan]\ cu care  a fost f\cut\ aceast\ schimbare a produs
o ran\ r\mas\ nevindecat\ în sufletul scriitorului.
Resentimentele sunt mari, judec\]ile ulterioare sunt
uneori distorsionate, viziunea general\ a devenit tributar\
antipatiilor personale. Tabloul României de azi se

transform\ într-un peisaj apocaliptic. Scrie Augustin
Buzura: „Din nefericire, nici cel mai cinic dintre
cinici nu cred c\ [i-ar fi putut imagina cum va fi peste
dou\zeci de ani. O «]ar\ muribund\». A[a a caracterizat-o
pre[edintele ei, domnul Traian B\sescu. Sigur, este [i
meritul nepieritor al domniei sale c\ a ajuns astfel, de[i
nu sunt convins c\ a reu[it s\ în]eleag\ acest am\nunt.
(...) Ura [i prostia devenind enzimele vie]ii de zi cu
zi. Singurele, din p\cate, în aceast\ epoc\ a umilin]ei

des\vâr[ite. Oricum, ]ara a fost, practic, vândut\ la un
pre] de nimic, în timp ce institu]iile statului sunt paralizate”
(p. 8). Consider c\ s-ar putea discuta mult mai aplicat
despre responsabilit\]ile unora [i altora pe marginea
paraliz\rii institu]iilor statului. Un singur exemplu ar
fi blocarea justi]iei de c\tre parlament în cazul dosarelor
fostului premier Adrian N\stase. {coala româneasc\ [i
sistemul de s\n\tate se afl\ în colaps. Diagnosticul este
cu siguran]\ corect, chiar dac\ scriitorul nu analizeaz\
cu deplin\ obiectivitate cauzele [i nici posibilele solu]ii.
„{coala, reformat\ [i r\sreformat\, dup\ cum s-a-ntâmplat
s\ vrea mu[chii numero[ilor mini[tri care au fericit-o,
a fost umilit\ treptat, pentru ca ast\zi s\ fie într-o trist\
[i dureroas\ agonie (...). Abandonul [colar, analfabetismul,
plecarea în str\in\tate a valorilor [i a for]ei de munc\
– deocamdat\ peste dou\ milioane de «fugi]i»! – ne
îndeamn\ s\ ne gândim cu mare nelini[te la viitor. C\ci,
în viziunea pre[edintelui Traian B\sescu, [coala româneasc\
produce doar tâmpi]i. (...) Cât despre s\n\tate, ea a r\mas
numai în seama Celui de Sus: cine are zile, scap\. Moa[tele
unor sfin]i [i «puterile» unor vindec\tori tind tot mai
mult s\ ia locul medicinii [tiin]ifice. În str\in\tate, numele
etniei noastre este b\gat în seam\ doar prin contribu]ia
curvelor [i a ho]ilor” (p. 8). Tabloul este unul hiperrealist,
chipul României de azi e descris în aqua forte, dar la
fel ca în campania electoral\ abia încheiat\, toate
relele sunt puse în contul pre[edintelui Traian B\sescu
[i fire[te, mai nimic în cel al PSD,  care a guvernat ca
partid de opozi]ie (dac\ se poate vorbi de a[a ceva),
blocând tot ce se putea bloca.

R\fuielile lui Augustin Buzura cu oameni mai mult
sau mai pu]in importan]i din politic\ [i din literatur\
sunt numai ale lui. Le pot în]elege, dar m\ îndoiesc
de faptul c\ ele ar trebui s\-[i g\seasc\ locul într-o carte.
Am mai spus-o [i cu alt prilej, Augustin Buzura este un
prozator prea important pentru un anumit tip de pamflet
cu adres\ foarte precis\. Mi-ar fi pl\cut s\-l [tiu mai
olimpian, rupt de mizeriile foarte concrete pe care le-a
tr\it pe propria piele. Sunt amintiri care dor, dar care
trebuie p\strate cu discre]ie în suflet.

Cu totul altfel stau lucrurile atunci când Augustin
Buzura poveste[te epopeea r\zboaielor sale cu cenzura
din perioada comunist\. Sunt pagini esen]iale, obligatorii
pentru numero[ii fani ai acestui autor, ca [i pentru cei
interesa]i de istoria noastr\ recent\. Pentru c\ orice ar
spune criticii foarte exigen]i de azi, Augustin Buzura
este un scriitor validat de marele public [i de comentariile
mai vechi ale tuturor exege]ilor de cert\ reputa]ie.

Volumul A tr\i, a scrie însumeaz\ textele din
dou\ c\r]i mai vechi ale autorului, Teroarea iluziei  [i
Tenta]ia risipirii, precum [i câteva interviuri reprezentative
acordate de-a lungul carierei. Este o carte de tipul Buzura
par lui même, confesiunea amar\ a unuia dintre prozatorii
români foarte importan]i din perioada postbelic\. 

Fe]ele triste]ii

AA

Publicitate

Augustin BBuzura, A ttr\i, aa sscrie, 
Edi]ie îîngrijit\ dde AAngela MMartin, EEditura LLimes,

Cluj-NNapoca, 22009, 3390 ppag.
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Lol
NA DINTRE cele mai
cunoscute abrevieri din
jargonul comunic\rii rapide
[i informale din internet e
lol. Ap\rut în interiorul
limbii engleze, relativ noul
cuvânt nu e o crea]ie deliberat\
[i explicit\, „de origine
controlat\”: de aceea i se

pot g\si mai multe explica]ii etimologice.
E, desigur, o abreviere de tip codificat,
alc\tuit\ din ini]ialele unei sintagme
care, dup\ cei mai mul]i, ar fi laughing
out loud sau laugh out loud (Wikipedia),
dup\ al]ii lot of laughts. În toate explica]iile
serioase, sensul general apare ca
asem\n\tor, iar func]ionarea discursiv\
atribuit\ cuvântului este identic\:
abrevierea se folose[te pentru a marca
în enun] râsul – ca indica]ie de regie [i
ca inser]ie a unui element emo]ional.
Ca [i emoticoanele, semnele grafice
care imit\ mimica [i gesturile emo]iilor,
cuvântul lol se folose[te pentru a înso]i
sau a substitui o replic\, de obicei
completând un mesaj scurt [i ambiguu,
c\ruia îi adaug\ elemente fatice [i
afective. Cuvântul care evoc\ râsul este
echivalentul func]ional al transcrierilor
tradi]ionale, conven]ionalizate, ale
hohotelor: ha-ha-ha, he-he-he, h\-h\..,
hi-hi..., ho-ho... etc. Acestea pot fi
interpretate ca onomatopee (pentru c\
imit\ un tip de sunet), dar [i ca interjec]ii
propriu-zise, expresive (pentru c\,
indicând o reac]ie, exprim\ [i o stare
psihologic\). De altfel, secven]a ha-ha
poate imita imperfect râsul, dar corespunde
[i unei citiri exacte, ironice. Nefiind
imitativ, cuvântul lol (scris în mai multe
feluri: LOL, LoL etc.) tinde cu atât mai
mult s\ devin\ o interjec]ie – semnal
al st\rii de amuzament. E mai economic
decât onomatopeele hohotitoare, dar
poate fi [i repetat: „LoL, LoL, LoL
[i iar LoL” (forum.cabalonline.com).  

Cuvântul nu e transparent, de aceea
provoac\ discu]ii între utilizatorii
internetului, care cer [i ofer\ explica]ii
semantice. Astfel, pe un forum, lol este
definit printr-o serie întreag\ de parafraze:
„râs în hohote”, „mii de râsete”, „ceva
de genul hahahihi”, „înseamn\ s\ râzi
amuzant”, „nu mai po]i de râs”, „râzi
de nu mai po]i”, „când te pr\p\de[ti
de râs”, (tpu.ro/adolescenti/ce-inseamna-
lol). E interesant c\ pentru unii vorbitori
cuvântul pare a fi mai ales un semnal
de r\spuns –  „m\ faci s\ râd”, „m-ai
f\cut s\ râd sau ce glum\ tare sau hi hi
hi sau ha ha ha” –, iar pentru al]ii a
evoluat deja de la valoarea etimologic\
la aceea de marc\ a surprizei: „e un fel
de râs când te mir\ ceva”, „când te miri
de ceva sau de cineva”. 

Structura sa fonetic\ – cu o vocal\
în mijloc – face ca lol s\ fie mai mult

decât o simpl\ abreviere grafic\, devenind
un cuvânt u[or de pronun]at. Fenomenul
este înregistrat în englez\, dar [i (cu
adaptare fonetic\) în român\: „s\ fiu
sincer\, cunosc oameni care ZIC lol
atunci când vorbe[ti cu ei...” (olimpiade.ro);
„ei nu mai [tiu s\ râd\ normal. Când
le vine s\ râd\ zic un «LOL» foarte
sec [i au rezolvat problema”
(punkminority.wordpress.com). Astfel,
cuvântul devine o adev\rat\ interjec]ie
– “Lol, asta e tare“ (olimpiade.ro) –,
care poate fi [i substantivizat\ ad-hoc,
prin citare (ca în exemplul de mai sus:
un lol) sau prin schimbarea de sens.
Astfel, lol devine sinonim cu „râs” sau
„glum\” – „un LOLpe zi” (oradeanul.com)
–, ba chiar cu „luare în râs, ironizare”:
„dac\ ai v\zut o gre[eal\ o zici frumos,
nu cu loluri [i mi[touri [i inten]ii clare
de a te lua din nou de cineva” (shinobi-
fansub.com). Pluralul poate fi folosit
la rândul s\u exclamativ, interjec]ional:
“LOLURI o mie !” (roportal.ro).

Substantivizarea e doar un aspect
al îmbog\]irii lexicale pe care o produce
lol. Exist\ deja un derivat al acestuia:
verbul a (se) lol\i, care se conjug\ înso]it
sau nu de reflexivul se, cu sau f\r\ sufixul
-esc: „Lol\ie-te tu cât vrei”
(forum.computergames.ro); „Toat\
lumea se lol\ie... (s\ m\ lol\i [i eu)”
(forum.portal.edu.ro); „lol\im  într`una”
(coolgirl.ro); „suntem to]i egali, a[a cum
scot eu perle, sco]i [i tu [i al]ii... asta nu
înseamn\ c\ tre’ s\ ne lol\im de fiecare
dat\” (trivia.1.forumer.com); „Nu te
mai rânji domn`[oar\!!! c\ nu e concurs
de lol\it acilea!” (computergames.ro);
„\la a început s\ «lol\iasc\» pe chat, nu
se mai oprea...” (holdem.ro/forum).
Probabil c\ a se lol\i este corespondentul
exact al formei a se râde, dovad\ vie a
rezisten]ei tiparului neliterar!

Ca [i alte abrevieri din aceast\
categorie, lol  st\ [i la baza unor adapt\ri,
a unor crea]ii similare, cu materialul
altor limbi decât engleza. În francez\,
de exemplu, a fost înregistrat mdr (=
mort de rire), care are [i un echivalent
românesc: „ai voce bun\, în rest mdr
(mor de râs)” (evz.ro); frecven]a acestor
substitute este îns\ mult mai mic\ decât
a lui lol.

Succesul lui lol demonstreaz\ înc\
o dat\ faptul c\ marcatorii emo]ionali
se pot împrumuta u[or dintr-o limb\
în alta. E drept, cuvântul are mai multe
avantaje: caracterul de semn interna]ional,
u[urin]a pronun]\rii în român\, dar
[i simetria grafic\ [i posibilitatea de
a produce derivate u[or de integrat (a
lol\i se apropie foarte mult de a l\l\i,
cu care unii se pare c\ încep s\-l [i
confunde: „Din p\cate, cântecele noastre
au fost preluate de al]ii, iar la noi se
lol\ie la greu!”, fzr.ro). 

U
Nefericirea 
unei regine

UDOVIC AL XVI-LEA era un om blând. Lui `i pl\cea tâmpl\ria – ]inea un
atelier la Versailles, unde lucra mobil\ – mese, scaune, albe.

Avea acest n\rav. Nu-i era gândul la domnie...
De ea, o l\sase s\ se ocupe so]ia lui, care umpluse parcul de la Versailles de

p\stori [i de p\stori]e, `n c\su]ele lor peizane, imitând costuma]i via]a idilic\.
Maria-Antoaneta crescuse, `ntre timp; ajunsese la vreo dou\zeci de ani. Dar

era lipsit\ de experien]\ [i `ncepuse s\ se amestece `n treburile Fran]ei, dând peste
cap tot ce b\rbatul ei, cu bunul s\u sim] gospod\resc [i cu m\sura lui, accepta, `n

privin]a reformelor, de care regatul s\u nu ducea lips\...
~ntre dou\ petreceri la curte, Antoaneta schimba capricioas\ tot ceea ce Ludovic, cu gândul

la construirea de mobil\, – ce `i d\duse [i numele –, primea ca reform\.
Aceste amestecuri ale Antoanetei f\ceau ca poporul s\ lunece `ncet, dar sigur, pe calea

revolu]iei...
Ideea ei c\ poporul, care se v\ita c\ nu mai are pâine,  – s\ m\nânce cozonac! – pare o

n\scocire, `ns\ ei i se potrivea. Cu toate n\stru[niciile ce `i treceau prin minte...
{i Fran]a explod\ la un moment dat...
Târâ]i `naintea Tribunalului poporului, – Ludovic –, pe nedrept, – Maria-Antoaneta pentru

fanteziile ei costisitoare [i pentru celelalte acuza]ii aduse monarhiei, au fost ghilotina]i dup\
judecare.

Cu o nep\sare scump pl\tit\, Maria-Antoaneta nu s-a gândit mult timp decât la pl\ceri.
Adesea, ea `i repetase lui Merçi-Argenteau, care `i f\cea timide mustr\ri...
„– Da, dar mai `ntâi, trebuie s\ te amuzi.“
Dar Maria-Antoaneta o ]inea numai `n baluri [i serb\ri...
„De[i trebuie s\ justifici totul printr-o munc\ serioas\, adus\ `n schimb...”
Maria-Antoaneta `ns\ nu `n]elegea via]a decât petrecând.
{i, patru ani dup\ izbucnirea Revolu]iei de la 1789, evenimentele precipitându-se, ordinul

de condamnare la moarte c\zu ca tr\znetul peste o monarhie ce p\rea lipsit\ de griji...
~N NUMELE REPUBLICII
Acuzatorul public de pe lâng\ Tribunalul poporului a hot\rât la Paris prin legea dat\ la 10

martie 1793 solicit\ cet\]eanului-comandant de a pune ̀ n mi[care for]a public\ necesar\ execut\rii
judec\]ii pronun]ate contra Mariei-Antoaneta, persoan\ austriac\, so]ia lui Ludovic Capet [i care
o condamn\ la moarte.

EXECU}IAVAAVEALOC AST|ZI LAORELE ZECE diminea]a ̀ n Pia]a Revolu]iei din
acest ora[.

Cet\]eanul-comandant-general este `ns\rcinat s\ trimit\ la fa]a locului numita for]\ public\
`n numita zi la opt diminea]a.

Dat\ la Paris... `n anul 2 al Republicii franceze, una [i indivizibil\.
Acuzator public
(indescifrabil)

***
~ntre `nchisoare... (la Conciergerie)... [i Pia]a Revolu]iei se afla o mare desf\[urare de for]e

armate.
Tunuri erau postate la capetele podurilor, `n pie]e [i la r\spântii. Patrule umblau peste tot.
Maria-Antoaneta era dus\ `ntr-o cotig\ escortat\ de jandarmi c\lare.
Ea privea indiferent\ solda]ii a[eza]i pe dou\ rânduri pe str\zile pe unde trcea alt\dat\ aclamat\

de lume... Strig\te o `ntâmpinau acum cu Vive la Republique!... Jos tirania!
O mare de 300.000 de oameni umplea Pia]a Revolu]iei. 
To]i erau cu ochii a]inti]i spre regina ce se `ndrepta spre e[afod...
Ea urc\ impasibil\ cele trei trepte ale podiumului.
Când ajutorul de c\l\u vru s\-i scoat\ v\lul ce-i acoperea capul, ea f\cu un pas `nd\r\t [i se

izbi de c\l\ul care a[tepta nemi[cat.
– Scuza]i-m\, n-am vrut s\ v\ lovesc... spuse ea.
Acesteau au fost ultimele ei cuvinte... La ora dou\sprezece [i un sfert capul ei se rostogolea

la picioarele Libert\]ii.
„A[a a murit – exclama liric Lamartine `n Istoria Girondinilor – aceast\ regin\ lejer\ `n

prosperitate, sublim\ `n dezastru, ne`nfricat\ pe e[afod: un idol al cur]ii mutilat de popor.
La Cimitirul Madeleine, unde trupul ei decapitat a fost aruncat peste alte cadavre, Maria-

Antoaneta a r\mas trântit\ `n iarb\ de la 16 octombrie pân\ la 1 noiembrie, când un gropar a
azvârlit peste ea câteva lope]i de p\mânt la repezeal\ `ntr-un col] al cimitirului...

Niciodat\, la `nceput, o regin\ atât de plin\ de farmec [i de zglobie nu a fost atât de iubit\
de poporul ei; niciodat\ nu sfâr[i `ntr-o asemenea batjocur\ popular\...

Francezii de rând aveau s\ pl\teasc\ scump dezonoarea [i lipsa de omenie...
Observa]ia amar\ a acestei regine urgisite `n drum spre ghilotin\, c\ regele fusese totu[i

dus la locul de execu]ie cu tr\sura, de pe care fuseser\ scoase `nsemnele monarhiei, crinii, una
tras\ de doi cai n\r\va[i din grajdurile devastate ale cur]ii regale, pe când ea – dus\ `ntr-o
cotig\ pr\p\dit\ cu o mâr]oag\ costeliv\... 

L
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123 de ani se împlinesc, la 8 decembrie, de la na[terea
Hortensiei Papadat-Bengescu. Cifra dilat\ spectaculos,
cel pu]in în percep]ia mea,  durata în care via]a scriitoarei
jaloneaz\ fizionomia literaturii române, c\ci ne-am
obi[nuit s-o situ\m în vecin\tatea interbelic\, uitând c\
forma]ia ei moral-intelectual\ s-a construit în ultimul
p\trar al secolului al XIX-lea. {i  înc\ o cifr\ la care
putem tres\ri: sunt 62 de ani de când, în împrejur\ri
tulburi, s-a pierdut, dup\ ce fusese cules [i corectat în
[palt la Editura Funda]iilor Regale, Str\ina,  romanul
de ample propor]ii, care încheia saga familiei Halippa.
Vreme de aproape trei sferturi de secol, în jurul
acestei c\r]i s-au ]esut istorii [i ipoteze, din  familie
sau alte surse s-au furnizat – rar – publica]iilor literare
fragmente autografe, Muzeul Literaturii Române a
achizi]ionat aproximativ 200 de pagini din manuscrisele
c\r]ii, dar masivul stoc manuscris p\strat în arhiva
urma[ilor a fost pu]in accesibil cercet\torilor [i înc\ mai
pu]in editorilor. Începutul unei încerc\ri de reconstituire
a romanului, prin transcrierea câtorva zeci de pagini de
ciorne (din peste 1000 existente), datorat\ lui Dimitrie
Stamatiadi, nepot de fiic\ [i ultimul editor aplicat al
operei bunicii sale, a fost descoperit\ recent într-un
anticariat bucure[tean [i achizi]ionat\ de Biblioteca
Municipal\ „Mihail Sadoveanu“.  

În cele din urm\, proiectul de a edita integrala
romanelor bengesciene în colec]ia „Opere fundamentale“,
coordonat\ de profesorul Eugen Simion la  Institutul
de Istorie [i Teorie literar\ „G. C\linescu“ [i Funda]ia
Na]ional\ pentru {tiin]\ [i Art\, a primit, din partea
ultimului legatar al Hortensiei Papadat-Bengescu, domnul
Sorin Papadat, acceptul da a pune la dispozi]ie ineditele
romanului Str\ina. Prin concursul laborios al doamnei
Elena Docs\nescu, din arhiva familiei au fost selectate
[i reunite într-un lot, relativ unitar, manuscrise con]inând
text  din roman sau având leg\tur\ cu elaborarea lui.
Dar arhiva, neinventariat\,  mai poate furniza
surprize (ca [i alte colec]ii private: de ce nu s-ar
putea ivi vreodat\ chiar manuscrisul sau [paltul r\t\cit
acum 62 de ani ?...). 

Manuscrisele cunoscute din lotul Str\ina  sunt clasabile
în dou\ categorii care, în opera]ia edit\rii, necesit\ un
tratament diferit: unele pot fi reproduse ca atare, cu
minime interven]ii de editor, celelalte, adesea în
stadiu bruionar [i redactate  extrem de labirintic, impun
o rea[ezare a materiei, spre a deveni inteligibile. 

De câ]iva ani, m\ str\duiesc s\ duc la cap\t, cât mai
mul]umitor în condi]iile date, recuperarea Str\inei, pe
care profesorul Eugen Simion a decis a mi-o încredin]a
(urmând ca în tot acest timp s\ traverseze mai toate
stadiile impacien]ei – a vorbit [i despre deprimare, c\ci
niciodat\ n-am reu[it a-i descrie conving\tor luxurian]a
materiei în care c\utam – stagnând îndelung – trasee).
În urm\toarele luni,  rezultatul acestui travaliu cu
totul neobi[nuit va putea, sper, fi adus la lumin\.

Întregul fond la care avem ast\zi acces, excep]ional
cantitativ [i documentar, cu nu pu]ine pagini excelente
literar, con]ine stadii preliminare redac]iei finale, pierdut\
[i ea odat\ cu textul tip\rit al romanului. Ce rezult\
din studiul acestor inedite? În mod normal, ele ar fi
destinate aparatului de variante al unei edi]ii critice –
un aparat cam de dou\ ori mai voluminos decât romanul
care, dup\ unele men]iuni de autor, ar fi avut între
700 [i 800 de pagini. Constatarea cea mai important\
este c\, în aceste redact\ri intermediare plurale
(transcrieri/rescrieri ale acelora[i secven]e), materia
romanului s-a p\strat probabil integral din punct de
vedere al segmentelor narative. Scriitoarea le-a inventariat
în repetate rânduri, într-o adev\rat\ obsesie a listelor de
recapitulare, grupare [i redistribuire sintactic\. Nu exist\
îns\ nici o asamblare de autor complet articulat\, fie
ea interimar\, [i care s\ poat\ ghida constituirea a
ceea ce se nume[te un text de baz\. Iar în  lipsa indiciilor
de preferin]\ a autoarei, numeroase versiuni paralele
ale cut\ror secven]e concureaz\ la acest statut. Prin
urmare, o idee paradoxal\, cea a  textelor de baz\ multiple,
trebuie avut\ în vedere [i e de precizat c\, potrivit
normelor în uz,  nu se poate vorbi de o editare
propriu-zis\ a romanului Str\ina. De aici insolitul
des\vâr[it al demersului de recuperare.  Fiindc\ aceast\
materie dispers\, care edific\ asupra celor mai particulare
modalit\]i ale scrisului bengescian, poate [i merit\ s\
fie adus\ la lumin\. Dar ea impune pas cu pas proceduri
de organizare ad-hoc.

Avem în fa]\ o mas\ textual\ vast\, dar f\râmi]at\
pân\ la pulverizare; sunt, scrise pe caiete sau file izolate,
aproximativ 400 de fragmente, microtexte de un paragraf
sau numai câteva rânduri, laolalt\ cu capitole de pân\
la dou\zeci de pagini, în varii faze de redactare. Majoritatea
sunt îns\ microsecven]e numite de autoare „note“,
a[ternute dup\ capriciul inspira]iei, [i care urmau a fi

reunite aidoma montajului cinematografic. (Într-un
interviu, Hortensia Papadat-Bengescu recuno[tea ea
îns\[i c\ s-a încurcat pân\ la blocaj la aplicarea
acestei metode.)  Textele poart\ de regul\ titluri de
reperaj, care aveau, fire[te, s\ dispar\ în montajul final;
câteva pot fi v\zute [i în men]iunea preliminar\ selec]iei
pe care o public\m aici. Succesiunea  „notelor“ este
un du-te-vino de trimiteri încruci[ate între pagini, cu
dese complet\ri ale unui spa]iu r\mas liber printr-un
text nelegat de precedentul, ci de unul aflat aiurea, cu
„indica]ii“ precum: „continuare unei note de undeva,
c\tre sfâr[itul caietului“ sau: „a se intercala la locul
potrivit“. E greu de sus]inut c\ acest bricabrac  s-ar putea
edita ca atare,  în regim a[a-zicând pur documentar,
asumând (la ce bun?) un efect de lectur\ haotic! De
aceea, dup\ o inventariere [i siglare riguroas\, care s\
conserve fizionomia originar\ a manuscrisului, îi revine
editorului organizarea [i expunerea lor într-un mod
cât mai coerent [i plauzibil ca versiune narativ\,
atent\ la ceea ce s-a p\strat din planurile de asamblare
[i, de fapt, calchiind, dup\ posibilit\]i, chiar procedeul
divulgat de autoare. Problema greu de surmontat sunt
versiunile plurale pentru anumite episoade din story,
în vreme ce alte episoade par a se fi pierdut. Dincolo de
concordan]a de tonalitate [i timpi ai nara]iunii, numeroase
alte imponderabile ale compatibilit\]ii textuale sporesc
dificultatea [i riscul asumat al întregii opera]ii, dar totul
mi se pare preferabil rat\rii [ansei de acces în chiar
m\runtaiele unui proces creator. 

Recuperarea romanului în acest regim multiplu
ipotetic [i interactiv devine sec]iunea principal\ a
unei edi]ii [i se poate  numi (cu toat\ pruden]a implicit\),
„Reconstituire“; cititorul, în schimb, ast\zi cu deprinderi
de lectur\ educate de „postmoderism“, are latitudinea
s\-[i elaboreze propria versiune virtual\ a c\r]ii, cu atât
mai ofertant\ cu cât numeroase variante narative incomplete
sau discordante ca timp, tonalitate, profil [i onomastic\
a personajelor, pot fi grupate  într-o a doua sec]iune
pe care a[ denumi-o „Romanul alternativ“; aici, cut\rei
secven]e din reconstituirea propus\ ca principal\ îi
corespund uneori [ase sau [apte versiuni paralele, înso]ite,
de ast\ dat\, [i de titulatura orientativ\ din manuscris,
ca un vestmânt cu tighelul la vedere... 

Sunt toate motivele de a spera c\ intrarea în circula]ie
a Str\inei, fie [i sub aceast\ insolit\ recompunere, va
relansa exegeza bengescian\, cu atât mai mult cu cât
suntem acum în  m\sur\ a edita [i un „Dosar de crea]ie“
– consistent [i revelator – al c\r]ii.  Textele care-l compun
pot fi definite ca note de proiect cu profil divers: de la
ipoteze de titlu la consemn\ri de idei narative, de la
schi]e de continuare a „biografiei“ personajelor din seria
Hallipa la pl\smuiri de personaje noi, de la inten]ii de
l\rgire a panoramei mediilor sociale la note „dup\ natur\“
prelucrabile pentru roman,  de la preocuparea de a elimina
omniscien]a naratorului, încercând alte solu]ii
narative [i pân\ la amintitele liste de secven]e redactate,
planuri de „aranjare“ a lor [.a.m.d. Înainte de publicarea
integral\ a jurnalului [i coresponden]ei, dosarul Str\inei
procur\ cel mai substan]ial aport de informa]ie despre
formula personalit\]ii creatoare a scriitoarei [i modul
ei de a lucra, r\mase pân\ azi destul de enigmatice, [i
îndr\znesc s\ spun c\  nu o dat\ revela]iile sunt [ocante. 

Poate ca la nici un alt scriitor român de prim-plan,
dispunem acum de o radiografie a rela]iei între fantasme
[i ra]iunea creatoare. Nu mai pu]in, acest dosar, în
care „notele [pentru] roman în curs“  stau frecvent al\turi
de însemn\ri personale, lumineaz\ tr\iri din via]a interioar\

a scriitoarei în anii târzii (era sexagenar\). Datorit\
lor continuarea romanului R\d\cini s-a reconfigurat
într-o formul\ neb\nuit\ ini]ial, care face peremptoriu
dovada rela]iei – contestate ferm `n toate m\rturiile –
dintre pl\smuirile ei romane[ti [i propria biografie.

Totul a început cu un banal episod, vizitarea unor
case de închiriat, pe timpul refugiului la Câmpulung,
care i-a sugerat  ipostaza Str\inei, în periplu printre
istorii [i vie]i ale unor necunoscu]i. Asurvenit apoi ideea
c\ ace[tia ar putea fi chiar personajele din lumea Halippilor...
Exist\ [i câteva scurte nota]ii despre o întâlnire, pe strad\,
cu un misterios cunoscut, criptat sub numele Helios.
Momentul e prelucrat oniric, în registru erotic, [i urmeaz\
repetate încerc\ri de poematizare în versuri franceze a
unei atrac]ii erotice neîng\duite, continuând cu încercarea
de a transfera situa]ia în epistola, redactat\ tot în francez\,
de unul din personajele feminine ale romanului „nou în
curs“; numele Helios  va fi purtat intermitent  [i de un
personaj-himer\ al viitorului roman, preafrumosul tân\r
botezat de eroin\ Leopardul. E aici unul dintre nucleele
generatoare ale c\r]ii, tema tân\rului cu f\ptur\ zeiasc\,
r\s\rit subit, dar imperios printre „vedeniile“ romancierei.
Într-o etap\ incipient\ a deplas\rii centrului de interes
dinspre Hallipi spre Str\ina, el este chiar inclus într-
un proiect de titlu: Femeia [i Leopardul. Pe m\sur\ ce
cartea se ]ese, fascina]ia lui e resim]it\ deopotriv\ de
protagonist\, tân\ra [i rebela Ina, ca [i de înc\run]ita,
virtuoasa [i în]eleapta Elena Dr\g\nescu, care, al\turi
de so]ul ei , Marcian, au adoptat-o pe Ina drept pupil\.
Leopardul e lucrat cu declarate inten]ii simbolice [i în
regim oximoronic: înger [i demon, ispit\ irezistibil\,
dar [i model des\vâr[it al cumin]eniei.  Iar devenirea
c\r]ii se dovede[te a fi, pe întortocheate culoare
printre tr\irile a trei sau patru personaje, monografia
romanesc\ a unei senzualit\]i care se spiritualizeaz\ sau
a erotismului convertit în iubire cast\; pe alt palier – cel
ce se va impune ca dominant – este povestea derutei
apoi a regener\rii suflete[ti a protagonistei. Egocentric\,
rebel\, [i „str\in\“ printre semenii mic-burghezi, Ina
(al c\rei ciudat nume de botez este chiar Str\ina) e
captivat\ de himera iubirii cvasiimaginare cu magnificul
Leopard, dispre]uindu-[i so]ul, un ins aparent f\r\ aur\,
[i între]inând cu insolen]\ un mic infern al vie]ii maritale;
dar b\rbatul rezist\, înfrunt\ competi]ia cu himera
Leopardului, reu[e[te a se face iubit,  [i romanul recupereaz\
elogios, chiar tezist, valorile conjugalit\]ii.  Revela]ia
comuniunii dintre cei doi so]i – finalul c\r]ii – e plasat\
într-o scenografie fastuoas\: pe un câmp de ]ar\, într-
un asfin]it magnific, sub nem\rginirea protectoare a
cupolei cere[ti, cei doi se întorc spre casa lor din ora[ul
modern, în necurmat\ pulsa]ie, iar din amintire li se
risipe[te obsesia Leopardului.

Gabriela OM|T
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Am îînso]itt ffraagmenttele iineditte ccaare uurmeaaz\,
ff\r\ cconttinuittaatte îîn mmaanuscris, dde mmen]iuneaa ssursei
din ccaare pprovin –– rrespecttiv ccaaiettul ddin aarhivaa ffaamiliei
pe ccaare ll-aam nnumerottaatt 66 [[i nnum\rul ppaaginii; TTittluri
orienttaattive: NNott\.. EElenaa mmoaartt\, LLuciaan, IInaa; UUrmaare
Elenaa mmoaartt\, dde llaa ppg.. 880; NNott\.. SScen\.. IInaa îîns\rcinaatt\,
de llaa ppg.. 880.. NNott\..

*
Femeile au g\tit tot. Ina se apropie cu timiditate de

Lucian, vorbind, nu [tia de ce, în [oapt\, [i era totu[i
firesc, deoarece Lucian îi spuse tot [optit:

– Bine!
Al\turi, cele trei ma[tere, dup\ ce se sf\tuiser\,

hot\râser\ c\ în baie nu se poate, de aceea cl\p\neau apa
în albie. 

Lucian cerca a mi[ca din loc, ceea ce îl ocupa nespus,
în sfâr[it reu[i [i, odat\ pornit, se avânt\ spre camera
unde îl a[teptau acelea, ca unul care [tie c\, dac\ nu-[i
folose[te acum mi[carea picioarelor, pe urm\ nu va
mai putea mi[ca. Din u[\ se opri în]epenit. Fusese vorba
c\ trebuie sp\lat\ moarta [i, cum numai el, nenorocitul,
era acolo om de în]eles, cerca a <face> [i pe asta, dar
iat\ c\ încremenise, cu din]ii înfip]i pân\ la sânge în buza
de jos. 

Pentru a mul]umi pe ginere, care era aspru, dup\ cum
aflaser\, cele dou\ strigoaice ]ineau trupul întins, una de
subt cap, una de subt [ale. Lucian nu putea descle[ta
gura, atunci cerc\ a mi[ca bra]ul [i reu[i a face un
semn cu mâna; apa clipoci, zvârlind pe gâtul lui un strop
c\ldu] ca roua la soare.

– E potrivit\! se l\ud\ masteri]a, despre temperatura
apei, str\ina ceea nelegiuit\, care o ]inea pe dup\ gât.

Pe mizerabila ceea o va ucide pe urm\, hot\rî Lucian;
acum, prad\ unei grozave uri pentru aceea, îi p\ru totu[i
miraculos [i se bucur\ c\ o ]ineau a[a de frumos, ca pe
o tav\ de aur, numai de cap [i de picioare. Vru s\ gândeasc\
c\ orice lucru are arta lui... dar cu ce s\ gândeasc\,
deoarece el era tot numai ochi lacomi. F\r\ de voie! se
scuz\ c\tre cineva care nu era Ina. A[, de unde! De
existen]a Inei uitase cu totul. C\tre ea, femeia goal\,
superb\, c\tre m\rea]a goliciune, cea sfânt\ [i p\gân\,
goliciune dezvelit\ f\r\ smerenie, deoarece acum
poate con[tient\ de sine [i de ce sim]ea cellalt... El adic\!
Consim]it\ goliciune, [i anume pentru ochii lui...

Se auzi iar, ca un blestem, clipotul apei [i nu mai
v\zu decât dosul fustelor învoalte a celor aplecate
peste baie. Ie[i aiurit, tot trecându[i mâna peste frunte;
zadarnic, c\ci priveli[tea se lipise acolo, dinapoia frun]ii.

Se duse drept, pe scar\ în jos, la ma[in\ [i se urc\.
{oferul ridicase [apca [i acum a[tepta, apoi urc\ la volan
întors de profil, s\ vad\ ce-i spune, c\ci nu auzea, ca
de obicei, vocea patronului. Lucian îns\ sta [i dospea,
abia când aluatul e fr\mântat pân\ nu se mai poate,
dospe[te [i îl la[i s\ creasc\ [i cre[te. Atunci abia
Mihai putu da drumul spre cas\ [i Lucian se trezi
ajuns acolo. De ce era singur!? Apoi peste paloarea livid\
ro[i violent [i fericit c\ e singur. (Af, mms. 66/3308)

*
– De ce se însoar\ omul, dac\ e singur când ar trebui

femeia s\ fie acolo!
– Du-te fuga [i adu [i pe cucoana! Dac\ o vrea; altfel

î]i g\se[ti cu ea beleaua, tu nu vezi c-a uitat-o? 
– A uitat-o! porni cellalt s\ hohote, apoi î[i aduse

aminte c\ e slug\ de cas\ mare, înjur\ între din]i c\ \ia
„nu [tiu ce vor“ [i, cu o curb\ care-i pl\cu [i lui, întoarse

ma[ina. Acu, vreo dou\ zile înc\ tot a[a o s\ fie: du-te,
vino! Noroc c\, de obicei, erau ordona]i la minte! 

În acest timp, Lucian, cuprins de pudoare, o dospea.
Ce obiceiuri! cerca a refuza ceea ce totul din el accepta
– noroc c\ e târziu... prea târziu! „{i ea...“, gândi despre
o acceptare a ei. Apoi î[i puse palma înghe]at\ pe fruntea
care i se p\ru c\rbune aprins. În sfâr[it, decise ca despre
un fapt care era comis, fie c\ numai în dorin]\, în absurd.
(Af, mms. 66/3309)

*
Pân\ atunci totul fusese bine ascuns de zvelte]ea Inei

[i de priceperea croitoresei. În ziua ceea, zburlit\, cu fa]a
parc\ mai prelung\ [i cu tenul str\veziu, Ina, în pijama
de m\tas\ alb\, cu flori [i desenuri japoneze, dete în
l\turi perdeaua, ce-i p\ru grea, [i ap\ru în fa]a lui Lucian
care înc\ de mult scria la biroul s\u. Lucian se scul\
printr-una din acele mi[c\ri zvelte [i totodat\ m\surate
ale felului s\u de a fi; surâse, un surâs care de pe marginea
buzelor se urca în ochi [i îi umplea chipul. Somnoroas\,
bosumflat\, Ina pornise spre el pentru cine [tie ce reclama]ie
m\runt\, c\ci de un timp era tare sup\r\cioas\, dar iat\
c\ acum nu-[i mai amintea plângerea.

Lucian opri impulsul de a veni spre ea, cea leg\nat\.
A[a supt\ la chip, cu bra]ele sub]iri, pierdute în faldurile
mânecilor largi, cu trupul acum v\dit îngreunat, ca [i
cum sarcina crescuse nea[teptat peste noapte, Ina
p\rea o amfor\ c\reia bra]ele dep\rtate de trup îi erau
cele dou\ mânere. Da, înainta încet, [ov\it, ca [i cum
p\[ea pe ghea]\, totodat\ leg\nat, ca pe mare, [i tot de
apa m\rii amintea [i dezgustul buzelor ce tremurau u[or
din sfor]area de a nu ceda acelui dezgust motivat de
sarcin\. Lui Lucian îi fu mil\, îi p\ru o cruzime ceea
ce a pretins, ceea ce a s\vâr[it; fu nemul]umit pe ea, care
a cedat, care n-a azvârlit din ea, ca de atâtea ori,
povara pe care poate nu era în stare s\ [o] poarte. Iat\
acum sâmburele se umfla în ea [i î]i da spaima minutului
când, poate prematur, mugurele va plesni... Totu[i
grija lui era împu]inat\ de impresia ridicol\ pe care i-o
f\cea femeiu[ca – cea care îi da de obicei atâta de

lucru. Acum iat-o învins\.
Micul lui satanism se dizolva
învins acum de pofta unei
explozii de râs, pe care se lupta
s\ o împiedice, dar care îl scurma
pe n\ri, dilatându-le; dar ochii
deschi[i larg, aceia râdeau de-
a binelea, la ad\postul pleoapelor
care acopereau veselia.

Da! Femeia rebel\, iat\,
venea leg\nat, p\[ind fricos,
ca pe o punte îngust\ [i mobil\,
puntea fiind cuprins\ între dou\
m\ri învolburate de valuri s\rate
[i amare.

P\rea c\ e prizoniera unui
diavol [i to]i micii samurai
portocalii, ro[ii, alba[tri ce erau
]esu]i pe mânicile largi ale
kimonoului umblau tot leg\nat,
se întindeau de-a lungul sau o
str\b\teau pe tot latul, c\ci
damigeana pântecoas\ ce era
Ina, în loc de a se a[eza pe

muchie, venea spre Lucian din fa]\, deci pe tot latul ei,
leg\nat\ [i greoaie, [i atâta era de nepotrivit\ cu ea
împrejurarea, încât nu nimerea nici un [iretlic, n-avea
nici m\car con[tiin]a deform\rii ei, nu o st\pânea
decât gustul acelui dezgust al gre]urilor, care i se comunica
parc\ [i lui Lucian, ale c\rui buze schi]au un u[or tremur.
Lui atuncea îi fu mil\ de degradarea ei stângace [i se
duse spre fereastr\ pentru a fuma o ]igar\, uitând consemnul.
Î[i auzi îns\ numele spus plâng\re] [i, printr-un gest
simplu dar armonios în nemi[carea lui, se întoarse spre
ea, stingând ]igara.

Ina avea, pesemne, iar\[i o reclama]ie de gospod\rie,
care probabil va fi mai anevoie de solu]ionat decât
procesele ce-l a[teptau cumin]i în mape. O privea
acum cum se gr\bea spre el, dar f\r\ spor. Venea
astfel, leg\nat\ în faldurile albe ale kimonoului, ca o
yol\ f\r\ cârm\, totodat\ mi[când [i parc\ în nemi[care,
cu p\rul r\v\[it de somn [i cu o desperare neexprimat\,
infuz\. Îi fu mil\ de ea [i de el, de mascul, îi fu oroare.
Ar fi renun]at la copil, dar era prea târziu, de altfel ea
vroise, ea, dup\ fug\ [i dup\ întoarcere, sim]ise nevoia
unei mortific\ri [i iat\, o avea. Ceea ce îl putea atrage,
anume gândul unei continuit\]i, era înl\turat de egoismul
lui prea puternic pentru a se putea obicinui cu gândul
s\ se iubeasc\ pe sine în altul. Nu, nici unul din ei doi
nu era pl\m\dit din lutul generos în care se seam\n\,
cre[te, se recolteaz\ oamenii. Da! Venea spre el ridicol\
[i mi[c\toare [i muzicantul din el avu pe buze o fraz\
din opera Norma. Din stufi[ul p\rului r\v\[it peste obraz
auzi un suflu mic, obosit, învins – atunci îi fu fric\, frica
cea mare, frica potopului, a întunericului, frica zilei celei
din urm\. Ce oare îi va spune?

– Au cump\rat chifle [i eu vreau cornuri! gemu Ina
cu disperare.

– Cornuri, cornuri, coni]\! ]ipa fata din cas\ ]inând
în mâini semiluna cornurilor ca pe o grijanie.

Lucian întoarse brusc capul, c\ci îl cuprindea ceva
între râs [i plâns; ru[inat\, cu pofta împ\cat\ [i acum
stins\, Ina respinse ispita cornului c\ldu] [i, azvârlind
cu acela[i gest felin [i orgolios stuful p\rului bronzat
înapoi de pe frunte, se întoarse ca pe un [urub ni]el
în]epenit [i, a[a, privit\ din urm\, disp\ru majestuos în
camera ei. Lucian o ajunse din urm\ a[a de repede,
dintr-o dorin]\ a[a de p\gân\, barbar\, încât el fu acum
fiara agil\, cea care suge sângele de pe buze, cea care
desmiard\ [i care sfâ[ie. (Af, mms. 66/33733-3375)

*
Urm\rind hamalul care fugea cu valizele, Lucian

brusc se întoarse spre Ina [i o v\zu venind spre el, leg\nat\
ca un urcior plin, [i a[a de stângace, atât de contra naturii,
de[i împlinea fapta naturii, încât se judec\, se acuz\,
se condamn\ pe loc, pentru pasiunea lui de a face
experimente, pentru firea lui cerebral\, iubitoare de
cercetare rece, pentru fapta mai ales de a fi transformat
pe discipola pe care Maestrul o [tiuse mânui, domestici,
educa, în câmp de investiga]ii reci, crude. Ea îns\, cu
fa]a întins\ de efort, venea spre el, într-o încordare a
voin]ii de a nu fi prea diform\. Lucian era lipsit de
orice putere în fa]a ireparabilului. 

O voca]iune! Maternitatea e o voca]iune... Ina îi
p\ruse la prima întâlnire un efeb. Un efeb. Maic\-sa ce
sprinten\ mi[ca printre lucruri [i oameni, cu aceea[i
povar\, [i ce resemnat spunea: – M-am ostenit de
[apte ori pân\ s\ cap\t b\iatul \sta, unul! Trist rezultat
al unor atât de mari osteneli, gândise Lucian despre sine,
modest întâia [i ultima oar\. 

Ina se sim]ea ea îns\[i mai împov\rat\, fie c\ sim]ise
ceva din impresia celuilalt; privise [i ea spre Lucian cu
ur\, deoarece el era cel ce-o diformase... S\ scape
iar\[i de povar\? Era prea târziu. Examina acum pe
Lucian ca [i cum îl vedea pentru întâia oar\; copilul ar
putea sem\na cu el. Ce era bun [i ce era r\u în el? Examenul
p\ru oarecât satisf\c\tor: nu po]i c\ Leda avea contact
cu zeii! – p\li, î[i amintise... Un zeu... Leopardul. De
câte ori [i-l amintea pe cellalt, sângele îi apunea, de[i
socotea c\ sim]irea era apus\. Era destul s\ fi avut o dat\
fericirea... Dar cea]a se a[eza iar\[i peste acea certitudine...
S\ regre]i ce ai putut avea [i n-ai vroit... S\ pierzi din
mâini fericirea. Dar oare ai trecut pe lâng\ ea?... Nu, a
fi trecut pe al\turi de fericire, asta nu vrea, nu îng\duia.
Nu, nu-l iubea pe acest Lucian, nu iubea pe nimeni [i nu
vrea s\ fie iubit\ de nimeni... [i iat\, un trio pentru coarde
zumz[\]ia undeva în ea... dar o mân\ o apuc\ ferm de
bra] pentru a o ajuta s\ urce treptele unui vagon... Fie!
Va renun]a la muzic\ pentru totdeauna; Ina, copilul
nesupus, înc\p\]ânat, reînvia, copilul de la care, în anumite
zile [i ore, nimeni nar fi putut ob]ine nimic. 

Un bra] tare o ajutase s\ urce treapta înalt\; singur\
nu ar fi putut, a[adar, prezen]a lui Lucian avea un sens.
(Af, mms. 66/127-1129) 
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FETI}| cu p\rul lung, blond, s-a ghemuit
lâng\ tat\l ei. Acesta, un b\rbat tân\r,
cu alur\ de star hollywoodian, afi[eaz\
un zâmbet de ins care [i-a v\zut toate
visele împlinite. Poart\ pantaloni deschi[i
la culoare [i un tricou larg. A[ezat pe
iarb\, [i-a încruci[at gleznele [i î[i

]ine genunchii u[or îndoi]i. Feti]a î[i sprijin\ cotul mâinii
stângi pe coapsa tat\lui, iar capul [i-l propte[te în palm\.

*
B\rbatul cu înf\]i[are de star de cinema [i cu zâmbet

de înving\tor a descins din fotografia în care ap\rea
al\turi de fiica lui. St\ la catedr\, într-un amfiteatru al
Facult\]ii de Litere din Oradea, înconjurat de cititorii
sau de curio[ii care au venit s\ îl asculte

Acum este îmbr\cat sever-elegant: pantaloni
negri; o c\ma[\ alb\ descheiat\ la un nasture; un pulover
en coeur, în ]es\tura c\ruia se împletesc, fantezist, albul
[i negrul. Îi prive[te amabil, dind\r\tul ochelarilor cu
ram\ închis\ la culoare, pe fiecare din cei c\rora le ofer\
autografe. Le mul]ume[te tuturor [i le strânge mâna.
Stau [i eu la rând, a[teptând s\ primesc un autograf. Am
r\mas ultima. Ajuns\ în dreptul scriitorului, îi m\rturisesc
c\ am misiunea (aparent imposibil\ – dac\ e s\ m\ las
descurajat\ de programul foarte înc\rcat pe care îl
are) de a-i lua un interviu.

*
La o mas\ retras\, într-un restaurant din afara ora[ului,

scriitorul Petru Popescu r\spunde întreb\rilor pe care
i le adresez. Nu pare obosit, de[i, de la sosirea în Oradea,
în preziua realiz\rii acestui dialog, a fost nevoit s\
fac\ fa]\ unor solicit\ri epuizante: emisiuni radiofonice
transmise în direct, interviuri televizate, lans\ri succesive,
deplas\ri pe distan]e scurte sau lungi. Vorbe[te cu un
ton egal, se entuziasmeaz\ rar, î[i st\pâne[te perfect
reac]iile, r\mâne calm ori de câte ori – încercând s\
finalizeze convorbirea noastr\ – întâmpin\, din partea
mea, o timid\ împotrivire. 

*
V-a[ ruga s\ începe]i, domnule Petru Popescu,

prin a vorbi despre dou\ aspecte ale biografiei dumneavostr\
scriitorice[ti: afirmarea într-o cultur\ de adop]ie [i
revenirea la matc\. 

Când am plecat, credeam c\ Occidentul este foarte
asem\n\tor cu România, de[i nu era, raporturile umane
erau diferite, nemaivorbind de sistemul politic, chiar
[i fizicul oamenilor îmi p\rea altfel. O vreme, dup\ ce
m-am stabilit în California, aerul sau gustul apei mi s-au
p\rut cu totul [i cu totul deosebite de cele cu care
eram obi[nuit. La început, m-a cuprins un fel de triste]e
care ar fi fost foarte greu de suportat, dac\ nu m-a[ fi
orientat c\tre lucruri pe care nu le f\cusem înainte.
Am f\cut scenarii de film la Hollywood – o lume în care
trecutul [i amintirile personale sunt mult mai pu]in
apreciate, în care oamenii sunt mai aventurieri, mai
egoi[ti, sunt parveni]i [i, din punct de vedere cultural,
sunt mai ieftini. E o întreag\ aventur\ încercarea de a
te firma într-un asemenea mediu, de a-]i p\stra sim]ul
calit\]ii [i m\car o parte din identitate.

Pentru mine, ca scriitor, primii trei-patru ani de
expatriere au fost grei [i, într-o anumit\ m\sur\, debusolan]i.
Dup\ aceea, mi-am redescoperit temele, mi-am g\sit
[i un anumit ton al scrisului; limba englez\ care mi se
p\ruse, la un moment dat, nu inaccesibil\, ci greu de
cucerit în fine]urile ei, a devenit un teritoriu câ[tigat, iar
eu – un autor care a cunoscut succesul. Poate c\ în lume
sunt în clipa de fa]\ o duzin\-dou\ de scriitori care scriu
cu mult\ naturale]e în alte limbi decât limba lor matern\.
Unul dintre ace[tia este Salman Rushdie (cu care am
luat lunch-ul în Beverly Hills – adaug\ zâmbind), dar
el, fiind un tân\r de religie musulman\ n\scut în Bombay,
India, a scris în în engleze[te din adolescen]\ [i nu în
vreun alt dialect hindus.

O mul]ime de lume care m\ cunoa[te m-a întrebat
cum de am crezut vreodat\ c\ pot scrie în englez\ la
fel de bine ca în român\; unii au spus c\ în englez\ nu
am scris nimic de valoarea operelor române[ti. Este o
afirma]ie exagerat\, cred. Sunt un autor ale c\rui c\r]i
au fost publicate în mai multe limbi, fapt m\gulitor [i
de-a dreptul impresionant. Dar din punctul de vedere al

satisfac]iilor interioare celor mai mari, tr\irile încercate
odat\ cu revenirea la matricea cultural\ rar se pot echivala. 

Am tr\it sentimente pe care nimic nu poate s\ le
înlocuiasc\ atunci când, scriind dup\ treizeci [i cinci de
ani o carte în române[te, la mai pu]in trei luni [i jum\tate
de la finalizarea acesteia cititorii ei s-au declarat entuziasma]i
[i s-au bucurat c\ m-am l\sat iar cuprins de un vis ce
alt\dat\ ne unea.

V\ referi]i la romanul Supleantul. Într-o scrisoare
c\tre cititori, publicat\ în „Jurnalul Na]ional“, odat\
cu apari]ia c\r]ii (distribuite cu ziarul amintit), m\rturisea]i
c\ revenirea la scrisul în limba român\ e aidoma unei
întâlniri cu o iubit\ din trecut. V-a recunoscut? A]i
recunoscut-o? Cât de repede s-a petrecut reîndr\gostirea?  

În primul rând a[ vrea s\ spun c\ e foarte greu s\
ui]i o limb\, dac\ p\r\se[ti un spa]iu lingvistic dup\
vârsta de dou\zeci de ani. Iar acest lucru este imposibil
dac\, în calitate de scriitor, ai avut un raport foarte activ
[i foarte viu cu limba matern\. Eram un b\rbat tân\r,
în plin\ putere, când am p\r\sit România; nu împlinisem
nici treizeci de ani, iar din punctul de vedere al scrisului
în române[te aveam cel pu]in cincisprezece ani de
experien]\, de la ambi]ia scriitoriceasc\ adolescentin\
pân\ la cea realizat\ [i r\spl\tit\ cu un succes oarecum
nea[teptat, destul de brusc. Eram preocupat de ideea de
a scrie interesant, dramatic, sincer, de a scrie modern
[i s-a întâmplat ca romanele mele r\zvr\tite s\ fi fost
foarte bine primite de cititorii care, apreciindu-le farmecul
ilicit, deveneau un fel de complici ai autorului. În
acest fel, cumva, toat\ lumea participa la un fel de
asalt lingvistic asupra limit\rilor pe care le avea cultura
de atunci, când a scrie cu naturale]e era deja un act de
frond\, în proz\ mai cu seam\, c\ci proza era foarte
atent observat\ pe vremea literaturii controlate. 

Atunci, m\ a[ezam la ma[ina de scris [i, dup\ un
anumit num\r de ore în care scrisul mergea cu o oarecare
dificultate, lucrurile reintrau în matca lor: scrisul era ca
un pârâu care se transforma într-un fluviu. {i cumva, în
drumul lui, aduna ni[te ploi ale amintirii [i ale experien]ei
personale: uneori emo]ii foarte recente, alteori
amintiri mai dramatice pe care le ]ineam bine ascunse
(cum ar fi pierderea unui frate geam\n – profunda traum\
a tinere]ii mele).  

Am scris din nou în române[te mai întâi pagini de
ziar sau articole politice, dar nu pot s\ spun c\ am
avut un contact cu limba atât de complex [i de satisf\c\tor
cum s-a întâmplat în luna februarie a acestui an, când
am început s\ lucrez la romanul Supleantul, o carte de
trei sute de pagini, finalizat\ în mai pu]in de [ase luni,
semn c\ o scrisesem în minte de mai multe ori. {i,
deodat\, am retr\it sentimentul intimit\]ii cu limba mea,
care îmi p\rea extrem de nou\ [i de vie, pentru c\ nu
o vorbisem [i nu o folosisem în scris, zilnic, foarte, foarte
mul]i ani. 

Da, a fost ca [i când eu, cel de azi, a[ fi reîntâlnit o
iubit\ din trecut, care, printr-o magie, a r\mas neschimbat\:
la fel de tân\r\ [i de misterioas\ cum era atunci. Singurul
lucru de care m\ temeam era c\ scrisul în limba mea
matern\ [i-ar fi pierdut farmecul. Dar [i cititorii din
genera]ia mea, [i cititorii tineri mi-au m\rturisit deja nu
numai c\ ultima mea carte se cite[te cu u[urin]\, ci [i
c\ are o anumit\ disperare interioar\, o anumit\ febrilitate,
un suspans care o fac s\ semene a roman modern. A[adar,
acele laude pentru modernitate pe care mi le doream
foarte mult în tinere]e le-am primit în ultimele luni, cele
mai multe prin e-mail, de la cititori din România. Cel
mai frumos compliment pe care mi l-au f\cut a fost acela
c\, din felul în care a fost scris Supleantul, nici nu se
observ\ c\ a[ fi fost plecat, c\ între Supleantul [i romanele
mele de tinere]e nu exist\ diferen]e stilistice. Un prieten
mi-a m\rturisit c\, recitind, dup\ Supleantul, romanul
Prins, publicat în urm\ cu patruzeci de ani, a g\sit un
singur cuvânt care l-a f\cut s\ î[i dea seama c\ a fost
scris înainte de 1989. Ghici]i care era cuvântul...

...?
Mili]ian...

Pe de alt\ parte, într-o alt\ scrisoare deschis\,
care, de aceast\ dat\ v\ este adresat\ prin intermediul
„Observatorului cultural“, Dinu B\lan, autorul epistolei
[i al unei teze de doctorat despre opera dumneavoastr\
î[i exprim\ rezerva în leg\tur\ cu posibilitatea de a
realiza un contact real cu publicul tân\r. Motivele nu
]in de valoarea estetic\ a unei c\r]i, e drept...  

Sper c\ e pu]in pesimist. Îmi doresc s\ cuceresc
publicul tân\r cu aceast\ carte sau cu urm\toarele, altfel

OO
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Petru Popescu
„Co[marul vie]ii mele 

era s\ nu mai pot scrie...“
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romanele mele vor r\mâne doar c\r]ile unei genera]ii
– a mea [i a prietenilor mei, iar eu nu cred în scrisul
pentru un public restrâns. 

Tema prieteniei este recurent\ în romanele pe care
le-a]i scris. Persoanele reale care, în Supleantul, se
numesc C\lin, Marcel, Stejar sau Lumini]a – prietenii
protagonistului – au experien]e biografice comparabile
cu a dumneavoastr\?

Pove[tile de via]\ ale prietenilor mei o concureaz\
cu siguran]\ pe a mea, pentru c\ to]i am f\cut parte
din acea genera]ie care a fost atomizat\ în anii ’70-
’80. Cei mai mul]i dintre noi au plecat, unii dintre noi
au plecat în acela[i timp, modelul personajului Marcel
din romanul Suplentul a plecat din România în
aceea[i zi cu mine, dar cu alt avion. 

Pe Lumini]a o cheam\ chiar Lumini]a [i tr\ie[te în
Bucure[ti. C\lin, Stejar [i Marcel – da, sunt personaje
reale. Modelul personajului Marcel tr\ie[te în San
Jose California [i este inginer. Suntem de aceea[i vârst\,
am fost prieteni de la unsprezece ani, îl cuno[tea, pe
vremuri, pe fratele meu geam\n [i a fost unul dintre
primii cititori ai romanului Supleantul. De[i avem profesii
diferite, suntem din foarte multe puncte de vedere extrem
de asem\n\tori.  Îi urm\resc [i pe to]i ceilal]i care înc\
mai sunt în via]\ [i ]inem leg\tura, am mai spus-o [i o
spun în continuare: nu cred c\ a[ avea suficient echilibru
dac\ nu i-a[ avea pe ace[ti prieteni. {i se întâmpl\ s\
împart cu ei, diverse evenimente din via]a mea, dup\ ce
le-am tr\it al\turi de familie: îl chem la telefon pe Sorin
– devenit Marcel, în roman – [i îi spun în române[te
tot ce mi s-a întâmplat.

(Petru Popescu îmi face semne disperate. Palmele
lui foarfec\ aerul, deasupra mesei. Îmi spune, împ\ciuitor,
c\ am destul material pentru un interviu consistent.
Apare – în sfâr[it – chelnerul, care noteaz\, plictisit,
comanda. Îmi vine s\ îl rog s\ întârzie cât mai mult cu
cafelele; vreau s\ câ[tig timp pentru ca scriitorul s\
r\spund\ urm\toarei întreb\ri.)

O alt\ tem\ obsedant\, prezent\ [i în Supleantul,
este rela]ia tat\-fiu. Despre aceasta, a]i mai scris [i a]i
mai vorbit. Eu una am re]inut un fragment plin de
dramatism, din  Întoarcerea. Gândurile fiului, la mormântul
tat\lui s\u: ,,Tat\, nu [tii c\ sunt p\rinte, m-am gândit.
{i nu-mi [tii nici ultima carte care zace la hotel pe fundul
valizei. Nu [tii c\ sunt din nou scriitor, tat\. Apoi a venit
urm\torul gând, care le-a mistuit pe primele dou\: [tiuse
totdeauna atât de pu]in despre mine. A[ crede c\ via]a
de apoi exist\ [i c\ spiritele celor du[i sunt atot[tiutoare,
numai pentru ca tata s\ aib\ [ansa de a [ti cine sunt eu
acum. Nu doar ca scriitor, tat\, ci [i ca fiu, ca b\rbat.

Din pricina r\zboiului t\u permanent cu mama, a mor]ii
lui Pavel, a plec\rii tale de-acas\ dup\ scurt timp, n-ai
aflat niciodat\ cine sunt.“ Ce fel de tat\ sunte]i dumnea-
voastr\, domnule Petru Popescu? 

Din aprecierea copiilor mei eu am fost un tat\ foarte
prezent, prea prezent. Am suferit foarte mult în adolescen]\
[i în tinere]e pentru c\ p\rin]ii mei s-au desp\r]it [i eu
aveam o mare nevoie s\ îmi v\d tat\l, s\ stau cu el
mai mult. Dar, din p\cate, dorin]a nu mi s-a împlinit
decât pân\ într-un anumit punct pentru c\, dup\ fuga
mea din România mi-a fost foarte greu s\ comunic cu
tat\l meu. El s-a îmboln\vit, a avut o congestie cerebral\
[i, la scurt timp dup\ aceea, a murit, iar eu nu am
putut s\ merg la înmormântarea lui. Judecând într-un
mod mecanic mi-am spus c\, dac\ eu am suferit din
cauza absen]ei tat\lui, s\ nu le fac acela[i lucru copiilor
mei. Pentru c\ lucrez într-un birou pe care mi l-am
amenajat foarte aproape de cas\, cât au fost copiii
mici am putut fi întotdeauna lâng\ ei. În fiecare zi le
citeam pove[ti, le spuneam basme la culcare, îi îmb\iam,
îi înf\[am. I-am înv\]at s\ mearg\ pe biciclet\, am
fost antrenorul echipei de fotbal a fiului meu, deci am
f\cut tot ce am crezut eu c\ trebuie s\ fac\ un tat\
ideal.

În adolescen]\, ambii mei copii – Adam [i Chloe –
s-au r\zvr\tit împotriva mea, în r\stimpuri relativ scurte,
dar destul de zgomotoase. Între altele, fiul meu [i fiica
mea s-au plâns, deoarece, crescând, au avut sentimentul
c\ partea misterioas\ a vie]ii mele, care este România,
le r\mâne inaccesibil\...

Ce [tiu ei despre România? 
Am încercat [i cred c\ am reu[it s\ le educ o anumit\

sensibilitate a europeanului. Când i-am adus în
Europa [i în România pentru prima oar\, nu a existat
nimic care s\ li se par\ absurd [i la care s\ reac]ioneze
negativ. De la catedrale la costumele ]\r\ne[ti, totul li
s-a p\rut interesant [i plin de nuan]\.

Acum au propriile experien]e legate de România.
Nu [tiu decât engleze[te pentru c\ nevasta mea este
americanc\, deci noi, în cas\, vorbim doar engleza.
Sosesc în ]ar\ destul de des, dar concep]ia lor despre
România este simplificat\ de faptul c\ sunt tineri, c\
sunt crescu]i în alt\ parte. De exemplu, lor li se pare
c\, într-un fel, dificult\]ile prin care am trecut eu [i cei
din genera]ia mea, alegerile pe care le-am f\cut seam\n\
cu aventurile dintr-un film cu pira]i. Le-am povestit
subiectul romanului Supleantul sub form\ rezumativ\,
iar fiica mea, care este în anul patru de jurnalistic\ la
George Washington University mi-a spus: ,,Dad, this is
an incredible story. It sounds like you are dealing
with the daughter of Al Capone!“ Adic\, pentru ei,
venirea noastr\ dintr-o alt\ ]ar\, trecutul frontierei ilegal,
cucerirea libert\]ii – sunt doar ni[te întâmpl\ri mitice,
ni[te experien]e exclusiv pozitive. Traumele personale
nu au cum s\ [i le imagineze. Ei sunt ni[te copii
c\rora, în fond, nu le-a lipsit nimic, decât – poate – o
în]elegere adânc\ [i total\ a vie]ii p\rin]ilor lor. Dar cine
are o asemenea în]elegere? Misterele p\rin]ilor no[tri
continu\ în via]\, ori[iunde.

(Apare, mult prea repede, chelnerul. Aduce cafelele.
E gata-gata s\ verse una din ce[ti. Încurcat, bâiguie
câteva scuze. Petru Popescu profit\ de întrerupere [i îmi
aminte[te – r\bd\tor, politicos –  c\, peste mai pu]in
de o or\, trebuie s\ fie în Sala Mare a Prim\riei din
Oradea, la o nou\ lansare. St\rui, totu[i, rugându-l s\
realizeze un autoportret de tinere]e al scriitorului
Petru Popescu. Accept\!)

Pe vremea când scriam, în tinere]e, cu oarecare
înver[unare, articole despre citadinism, exista o cultur\
oficial\ foarte sufocant\. }in minte c\ am publicat odat\
un articol care cred c\ a trecut neobservat la început,
intitulat Unde ne sunt or\[enii? [i, dup\ aceea, retrospectiv,
am v\zut c\ ideile expuse de mine marcau o mare ruptur\
fa]a de ceea ce se scria în mod obi[nuit. Pe de alt\ parte,
dac\ promovai atunci o anumit\ linie teoretic\, se vedea
imediat c\ vrei, în fond, s\ sugerezi publicului s\ te caute
în textele de fic]iune, nu în cele teoretice. În lipsa unei
propagande – nu avea nimeni PR – scriam acele articole
pentru c\ voiam s\ atrag aten]ia asupra prozei mele.

Dac\ scriai cu sinceritate [i bine la tinere]e, aveai oarecum
câmpul liber, pentru c\ vocea ]i se f\cea imediat
auzit\, în mijlocul unei literaturi oficiale extrem de
plicticoase. Era mai u[or pentru un artist candid [i sincer
s\ î[i câ[tige publicul atunci ori s\ [i-l men]in\, decât
este acum. În clipa de fa]\ arta este un produs printre
altele, dar la vremea aceea avea o nemaipomenit\ influen]\
intim\ [i moral\. Dac\ te citea cineva [i îi pl\ceau c\r]ile
tale [i te întâlneai cu acel cititor, sim]eai c\ ai f\cut un
prieten. Îns\ dac\ atunci erai sincer, nu te luptai doar cu
Direc]ia presei, ci [i cu Ceau[escu însu[i, deoarece el
încerca s\ îi subsumeze politicii sale pe to]i arti[tii
care erau cunoscu]i [i care aveau un public important.

În perioada de relativ\ deschidere început\ pe la
jum\tatea anilor ’60, un om politic care p\rea un inabil,
un stupid, un agramat [i care provenea dintr-un mediu
rural brutal [i dintr-un partid care pe vremea aceea nu
avea complexitate îi folosea cu mult\ viclenie [i cu mult\
abilitate pe cei care aveau reputa]ie [i credibilitate.
Pericolul s\ fii corupt nu provenea din a avea o rela]ie
romantic\ sau social\ cu unul dintre copiii familiei
Ceau[escu, ci din faptul c\ în spatele fiec\ruia dintre cei
trei copii, în spatele zecilor [i sutelor de nomenclaturi[ti
care aveau la rândul lor copii pândea un singur om – el! 

În momentul în care Zoia Ceau[escu a venit [i mi-a
cerut un autograf pe un exemplar al romanului Prins,
mi-a trecut prin cap c\, dac\ am s\ câ[tig o asemenea
cititoare,  s-ar putea s\ îl alertez pe tat\l ei [i c\, la un
moment dat, voi fi nevoit s\ iau o hot\râre: s\ devin
apologetul lui sau nu. Drama unui tân\r inocent, pus
s\ fac\ o asemenea alegere, asumându-[i pre]ul op]iunii
sale reprezint\, de fapt, subiectul romanului Supleantul.
Am decis s\ scriu aceast\ carte acum nu atât pentru c\
m\ preocupa reputa]ia post-mortem a Zoei, ci pentru
c\, în fine, aceste amintiri s-au copt în mine suficient.
Apoi, mi-am dat seama c\ personajul principal din Prins
este înc\ viu [i n\zuie[te s\ se reg\seasc\. 

Probabil c\ roman]a mea [i a Zoei nu ar fi continuat
(exista ideea c\ Elena Ceau[escu avea planuri s\-[i
c\s\toreasc\ copiii cu adev\rata protipendad\ politic\
interna]ional\; se zice c\, la un moment dat, s-ar fi încercat
apropierea Zoiei de fiul [ahului Iranului). Dorin]ele Zoei
[i via]a ei intim\ nu contau pentru Elena Ceau[escu [i
nu [tiu în ce m\sur\ pentru tat\l ei. Îns\ efortul de a
m\ încadra în rândul scriitorilor oficiali – ar fi continuat!
Dac\ s-ar fi întâmplat acest lucru, ar fi trebuit s\ nu mai
scriu, iar co[marul vie]ii mele era ([i este) s\ nu mai pot
scrie...

Interviu realizat de 

Ioana REVNIC

E
RA în anul 1966, la cenaclul Facult\]ii de
Limba [i Literatura Român\ din Bucure[ti,
cenaclu care î[i dobândise, de pu]in\ vreme,
într-un mod aproape eroic numele de Junimea
(propunerea fusese f\cut\ de Adrian P\unescu,

iar studen]ii care umpleau pân\ la refuz amfiteatrul
Odobescu au aplaudat neîntrerupt, minute în [ir,
pân\ când George Iva[cu, conduc\torul cenaclului,
a cedat [i a acceptat-o). În [edin]a, a treia sau a patra,
la care m\ refer acum, dup\ ce s-au perindat pe la
microfon Ion Alexandru, care a declamat pe un
ton profetic poemul Oedip  [i a fost aplaudat furtunos,
[i Adrian P\unescu, cu mai multe poeme pline de
abstrac]ii, [i totu[i violent-patetice, [i-a ridicat în
picioare, undeva, în ultimele rânduri, un tân\r
necunoscut, de la Facultatea de Limba [i Literatura
Englez\. Nu s-a dus la microfon [i a început s\
citeasc\ de acolo de unde era din volumele sale de
versuri Fire de jazz [i Zeu printre blocuri.

Totul era proasp\t, uimitor [i derutant. Înse[i
cuvintele din titluri „zeu“, „jazz“, neagreate de
autorit\]i, pentru c\ evocau unul – credin]a în
for]e supranaturale, iar cel\lalt – civiliza]ia american\,
p\reau zvonuri venite dintr-un alt spa]iu, al libert\]ii,
la care noi nu aveam acces. 

(Fragment din cuvântul lui Alex. {tef\nescu la
lansarea de la Bucure[ti a romanului Supleantul) 19
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ESPRE Roxana Pavnotescu, autoarea c\r]ii
Sub semnul Aspidei, afl\m, dintr-o Prefa]\
a dlui prof. Dumitru Micu, date care precizeaz\
c\ scriitoarea e „domiciliat\ ̀ n New York din
1990, scrie `n limba matern\, ca pe vremea
când era student\ [i elev\. I-au ap\rut versuri
[i povestiri, cronici de teatru [i de film `n
„Steaua“, „Tribuna“, România literar\,

„Cultura“ [i „Nordul liber“. ~n 2005 a debutat
editorial cu un volum de poeme: Despre ningiri [i ningele.
Iat\-i acum debutul editorial `n proz\!“ (p. 5).

Vom spune din capul locului c\ ̀ n Sub semnul Aspidei
asist\m la ̀ ntoarcerea pe toate fe]ele a nefericirii omene[ti
`ntr-o lume degradat\, secularizat\, demitizat\, altfel
spus, o lume `n care omul, rupt de mediul s\u natural,
la care continu\ totu[i s\ tânjeasc\, nu-[i mai g\se[te
armonia interioar\, senin\tatea [i bucuria vie]ii, din
pricina spargerii `nse[i a acestor valori `n modernitate.
Omul modern: cu suferin]ele lui, cu fantasmele lui, cu
speran]ele, cu dezam\girile lui, cu angoasele lui. Cople[it
de atâtea st\ri contradictorii (b\rbat sau femeie) din Sub
semnul Aspidei nu poate fi decât nefericit.

Aceast\ observa]ie major\ rezult\ din parcurgerea
amalgamat\ a ipostazelor de via]\ foarte diferite, prinse
`n tot atât de diferite modalit\]i de expresie: nara]iune,
eseu, scenet\, poem, cu precizarea ̀ ns\ c\ nici una dintre
aceste mijloace nu-[i p\streaz\ puritatea canonic\, ci se
`ntrep\trund: la o analiz\ mai atent\, g\se[ti o cale de
comunicare `ntre ele. ~n toate episoadele narative, `n
toate paginile eseistice, `n toate poemele (de fapt,
dou\ superbe descântece „culte“ de aspid\), descrierile,
scenetele etc. care compun cartea, se sugereaz\, se
proiecteaz\ `n afar\ sau se consum\ `n interior aceea[i
idee: omul [i-a pierdut „... naiva dintâi virginitate“ (dup\
o frântur\ de vers arghezian) sufleteasc\. E bântuit acum
de tot felul de fantasme, nu-[i poate fixa [i urm\ri un
ideal sau m\car un scop cât de cât precis conturat, pare,
`n fine, o ambarca]iune `n deriv\.

Autoarea las\ impresia a camufla aceast\ stare de
sfâ[iere l\untric\ prin recursul la toate subcategoriile
fantasticului. N-ar fi exclus ca Roxana Pavnotescu s\
acorde credit p\rerii lui Julio Cortazar, care a[az\ literatura
fantastic\ deasupra celei realiste pe motiv c\ prima „e
mult mai fecund\ pentru c\ deschide `n fiecare
individ o serie de referin]e //...// ̀ l ̀ mbog\]e[te pe cititor...“.
Afirma]ia e discutabil\, dar trebuie s\ recunoa[tem c\
fantasticul este o modalitate sigur\ de insolitare a banalului,
principiu de baz\ al actului creator artistic. A[a se explic\
de ce fabulosul, magicul, miraculosul devin vehicule
ale autoreferen]ialit\]ii. C\ci peste tot, la urma urmei,
se afl\ un centru generator [i acesta pare s\ fie con[tiin]a
scindat\ a autoarei `nse[i, indiferent la ce persoan\ se
nareaz\, indiferent dac\ personajul care poveste[te
sau „se poveste[te“ este b\rbat sau femeie, chiar dac\
Roxana Pavnotescu are grij\ s\ sublinieze de fiecare
dat\ diferen]ele. E, ̀ n fond, urm\rit\ cu oarecare st\ruin]\
ipostazierea aceluia[i exemplar uman. C\utarea dublului,
(`n carte exist\, de altfel, un subcapitol intitulat El-ul,
pp. 155-162, combina]ie, ca mai toate textele c\r]ii,
armonioas\ `ntre eseu, nara]iune sau introspec]ie) sau,
de la caz la caz, a propriilor eu-uri pare s\ fie preocuparea
major\ a autoarei. Existen]a mai multor euri coexistând
`ntr-unul singur e semnul pierderii identit\]ii de sine, de
c\utarea c\reia personajul/ personajele din Sub semnul
Aspidei pare/ par s\ fac\ o adev\rat\ obsesie. Or, tocmai
aceast\ obsesie este caracteristica principal\ a omului
modern. Roxana Pavnotescu pare a se `ntâlni – dac\
nu chiar a o ilustra – cu defini]ia lui Musil: „eul e un
delir al mai multor euri“. Dovada peremptorie a acestui
„delir“ nu poate fi decât recursul permanent la fantastic,
despre care vorbeam mai sus. Fie c\ e vorba de rezerva]ia
creaturilor fabuloase, cu sursa ̀ n bestiarul mitologic sau
direct `n imagina]ia prodigioas\ a autoarei: Aspida,
Licornul, Vasiliscul, Vampirul, Vârcolacul, Iormorogul,
Cotoroan]ele, Centaurul, Hipogriful etc., etc.; fie c\ e
vorba de anomalia din Triogamia (pp. 70-100), scris\
sub forma unei serii de scenete, prin care ne afl\m `n
plin absurd; fie c\ e vorba de miracolele din ~ngerul
exterminator (pp. 178-208) sau de magia din ~mp\r\]ia
vestmintelor albe (pp. 263-277), toate sunt, mai mult
sau mai pu]in, proiec]ii ale omului modern care-[i plânge
nefericirea „paradisului ̀ n destr\mare“, ̀ n care „Portarul
`naripat mai ]ine ̀ ntins/ un cotor de spad\ f\r\ de fl\c\ri./

Nu se lupt\ cu nimeni,/ dar se simte `nvins“. (Lucian
Blaga).

~n orice caz, indiferent cum ne-am construi problema
recept\rii c\r]ii, cele trei cicluri ale acesteia (Ciclul
Animus, Ciclul Anima, Ciclul Anima [i Animus)
stau, ̀ ntr-un fel sau altul, sub semnul fantasticului, supus
el ̀ nsu[i unei degrad\ri progresive, pe m\sur\ ce cump\na
dintre civiliza]ie [i cultur\ se dezechilibreaz\ ̀ n favoarea
primeia.

De aceea, de când a intrat ̀ n modernitate, ̀ n rezerva]ia
despre care este vorba Zmeul Zmeilor joac\ [ah cu
Priculiciul [i cite[te cu regularitate „Magazinul istoric“;
ielele „nu mai sunt a[a de tinere (s.m. A. Gh. O.), dar
`n iure[ul dansului par foarte atr\g\toare“ (p. 26); Licornul
`[i „odihne[te augustul cap `n poala“ cui se nimere[te,
„pâng\rindu-[i cornul... cu te miri cine“ (p. 27); Vampirul
[i Vârcolacul, veri[ori buni, nu mai beau sânge, ci
„suc de portocale sub clar de lun\, pentru purga]ie“.
Vasiliscul are chiar con[tiin]a ie[irii din mit [i filozofeaz\
pe aceast\ tem\ cu protagonistul-narator al subcapitolului:
„– Este oul de coco[ b\trân, clocit de o broasc\ ]estoas\,
din care s-a z\mislit str\mo[ul meu, primul Vasilisc.
Aripile lui erau adev\rate, ale mele nu mai servesc decât
de podoab\... Odat\ ie[i]i din timpul mitic, a `nceput
alienarea, degradarea, diminuarea puterilor fabuloase.
– Bine, dar acest timp mitic s-a consumat de mult, ̀ ncerc
eu s\ adaug la conversa]ie. – Ca [i crea]ia, uneori disolu]ia
poate fi un fenomen foarte lent, totu[i nu destul de
lent ca s\-l perceap\ toat\ lumea. Dac\ nu intervine o
catastrof\, r\mâne `n bun\ m\sur\ neobservat, la fel
cum trecerea de la timpul mitic la cel real, este, `n
fapt, imperceptibil\“ (p. 29). Ideea `ncheierii timpului
mitic este emis\, de altfel, ̀ nc\ o dat\, de c\tre  b\rbatul
cuplului care viziteaz\ periodic rezerva]ia creaturilor
fabuloase, ascultându-le pove[tile: „– M\ gândesc c\
toate creaturile astea, ce au fost cândva fabuloase,
miraculoase, au degenerat `n timp prin necredin]a
oamenilor `n ele“ (p. 38).

Acest cuplu aspir\ la iubire, dar e[ueaz\ ̀ n aspira]ia

lui, crezând c\ „de vin\ nu poate fi decât numai Aspida“,
care ea ̀ ns\[i, ̀ n povestea ei, m\rturise[te: „– ~i ̀ ndr\gos-
team [pe oameni] ca apoi s\-i ]in la distan]\, ̀ ntr-un chin
insuportabil, departe de ̀ mplinirea iubirii“. (p. 42) ~ns\
autoarea noteaz\ sec la Sfâr[itul pove[tii [i morala ei
(din cap. Sub semnul Aspidei): „– De vin\ nu poate fi
numai Aspida“ (singura fraz\ a subcapitolului) 
(p. 60).

Lumii neconvenabile ̀ n care-[i tr\iesc insatisfac]iile
personajele Roxanei Pavnotescu, i se opune o alta,
abandonat\ cândva de om, a c\rei imagine superb scris\
apare `n capitole precum ~mp\r\ti]a Furnic\ (pp. 125-
132) sau Albatro[ii „Danzantes“ (pp. 215-227). La
aceast\ lume, neatins\ `nc\ – `n viziunea autoarei – de
for]ele destructive ale civiliza]iei pare s\ aspire personajele
(anonime) din Sub semnul Aspidei.

O dificultate tenace se dovede[te a fi a[ezarea c\r]ii,
a romanului sui generis, cum zice dl D. Micu ̀ n prefa]\,
Roxanei Pavnotescu `n contextul literaturii actuale.
Cartea ar putea fi afiliat\ postmodernismului prin unele
tr\s\turi comune: fragmentarism, incoeren]\ (m\car
aparent\) la nivel narativ, [tergerea limitelor dintre genuri
[i specii, dar toate aceste caracteristici sunt aparente
numai, sau, mai degrab\, formale, ca o condi]ie oarecum
obligatorie de a te `nscrie `n moda literar\ la zi. Pentru
c\, altfel, substan]a c\r]ii, `ntâmpl\rile narative [i
medita]iile eseistice ale „personajelor“ sunt tratate `n
registru grav: nimic mimetic, nimic ironic, nimic
carnavalesc. Poate c\ postmoderni[tii au abandonat lupta
– lupta cu cine, cu ce? – [i caut\ un modus vivendi, `n
actualele condi]ii, cu stadiul evolu]iei – spre ce? – al
societ\]ii globale.

Dar nu pot ocoli, pe de alt\ parte, o idee a dlui Mihai
Zamfir, consemnat\ ̀ ntr-un interviu din „Observatorul
cultural“ (nr. 219/ 4-10 iunie 2009, p. 20); „– ... 90%
dintre poezii, 90% dintre romane vehiculeaz\ un mesaj
de triste]e [i de deprimare. Rareori, numai `n câteva
cazuri, ce pot fi num\rate pe degetele de la dou\
mâini, mari scriitori au f\cut din bucurie [i din
jubilare mare literatur\ [...] Literatura tr\ie[te din
`nfrângere, din e[ec [i triste]e“. ~ntrebarea [i r\spunsul
la aceast\ problem\ nu sunt noi. ~mi aduc aminte c\
prin 1975, la liceul la care lucram, a fost invitat poetul
Adrian P\unescu [i unul dintre elevi l-a `ntrebat de ce
sunt a[a de pu]ine capodopere exultante `n literatura
lumii. Poetul a r\spuns ceva de genul: poate pentru c\
bucuria [i armonia sufleteasc\ sunt socotite ca o stare
de normalitate, iar literatura insoliteaz\ via]a, nu i se
suprapune, nu o copiaz\. Problem\ grea, oricum, dar
cam aceasta ar fi diferen]a major\ ̀ ntre postmodernism
[i „romanul“ Roxanei Pavnotescu, postmodernismul
nemaic\utând, adic\, locurile de ruptur\ ̀ n normalitatea
vie]ii, ci acceptându-le ca pe ceva „normal“. Altfel spus,
nemaiasumându-[i a[a-zisele categorii negative, ci
preluându-le ca atare [i, cel mai adesea, persiflându-
le. Dac\ mai ad\ug\m c\ arhitectura compozi]ional\ a
c\r]ii Roxanei Pavnotescu respect\ re]eta clasic\ ̀ n care
prologul [i epilogul nu lipsesc, diferen]a se adânce[te.

S-a putut observa c\ n-am insistat asupra subiectelor
„povestirilor“ din cartea comentat\ aici, limitându-m\
cel mult la tema lor [i la paginile `n care pot fi g\site.
Am f\cut-o deliberat, pentru c\ „romanul“ se cere
citit pentru modernitatea lui, pentru valoarea lui artistic\
indubitabil\, de c\tre cei ce caut\ literatur\ autentic\.
M\ raliez, altfel spus, ultimei fraze a prefe]ei dlui 
D. Micu (chiar dac\ i-ar fi stat mai bine ca postfa]\):
„Scriitoare pe deplin format\, sunt sigur c\ Roxana
Pavnotescu va deveni un nume de rezonan]\ ̀ n literatura
român\“ (p. 11).

A. Gh. OLTEANU

Mit [i demitizareDD

Roxana Pavnotescu, Sub semnul Aspidei,
Editura Junimea, Ia[i, 2009, 286 p.
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BIA urma scap\ turma, într-adev\r. ~n alt
limbaj, abia matul d\ sensul unui joc de
[ah. Ini]iatic vorbind, abia moartea lumineaz\
sensul vie]ii, iar mistic, abia apocalipticul ne
scoate din (apoca)lipsa destinului.

A[a gr\it-a, dup\ Mateiu, asfin]itul Crailor,
magii împ\ra]i decrepi]i ai decrepitudinii
îns\[i a timpurilor.

E finalul, adic\ noul început, cum numai Ion
Barbu a putut în]elege: „Da, asfin]itul Crailor, dar în
cealalt\ parte, odat\ cu stelele Scorpiei, r\s\ritul unui
sens tragic [i nou...“.

Vecernia de apoi, slujit\ de cei trei magi de la R\s\rit,
Craii: „mari-egumeni ai tagmei preasenine“. Iar noi
eram înc\ ner\scump\ra]i din trufie: „a[teptam ca
surghiunul nostru pe p\mînt s\ ia sfîr[it“.

De ce stelele Scorpiei? Mateiu nu situeaz\ vecernia
de apoi în vremea de sub constela]ia aceasta. Dar, în
tradi]ia hermetic-alchimic\, aceasta e zodia corespondent\
procesului prin care elementul spiritual este separat de
cel material, ceea ce în codul arderilor din athanorul
alchimistului se petrece în cursul celui de-al optulea
hagialîk: putrefac]ia, sau moartea filosofal\. Hagialîkurile
fiind, a[adar, etapele ini]iatice (dou\sprezece, 9 minore
[i 3 majore) ale recuper\rii în]elepciunii pierdute la
C\dere. Atunci cînd a început surghiunul nostru omenesc
pe p\mînt? Nu. Atunci cînd a început surghiunul nostru
pe p\mînt ca îngeri c\zu]i în trufie. C\ci nu omul este
în exil aici, pe p\mînt, zice gnoza, ci scînteia îngereasc\
din el. Omul este f\cut din p\mînt, dar cu scînteie angelic\
în lutul din care e f\cut.

Cei trei magi împ\ra]i, afla]i aici, la por]ile R\s\ritului,
în vremea cea mai decrepit\ a C\derii [i sub pana cea
mai radical antimodern\ din literatura român\, î[i viseaz\
asfin]itul, care e al nostru al tuturor, potrivit apocalipsei
evanghelice: „{i plecam tustrei pe un pod aruncat
spre soare-apune, peste bol]i din ce în ce mai uria[e în
gol. ~naintea noastr\, în port b\l]at de m\sc\rici,
sc\l\mb\indu-se [i schimonosindu-se, ]op\ia de-a-
ndaratelea, fluturînd o n\fram\ neagr\, Pirgu. {i ne
topeam în purpura asfin]itului...“.

Binecuvîntat\ limb\: „{i ne topeam...“ ar fi fost
descrierea a tot ceea ce se întîmplase înaintea vecerniei
de apoi. Mateiu descrie aceste întîmpl\ri ca [i cum ar

fi o ini]iere în decrepitudine [i îl înf\]i[eaz\ pe
viitorul deputat Pirgu ca hierofant al desacraliz\rii
radicale, dar [i hierofantul paradoxal care, cu spatele
la transcenden]\, va fi [i cea din urm\ c\l\uz\ spre
transcendent.

Destinul Crailor nu are de-a face cu Orientul
istoric din Balcani. Este figurat\ în treimea lor
corupt\ dec\derea îns\[i („planetar\“, zice Marin Mincu).
Dec\derea istoriei. Decaden]a aristocra]iei. Dec\derea
spiritului în [i mai mult\ trufie.

Acum, dup\ ce vom fi c\zut de acord întrucîtva
asupra faptului c\ antimodernii fixeaz\ axul central al
modernit\]ii, avem a constata c\ în literatura noastr\
antimodernul radical a fost Mateiu Caragiale.

Antimodernismul s\u nu este polemic [i ideologic.
Este organic. Tradi]ia de la care se revendic\ nu este
conservatoare, jucînd spre slava unei aristocra]ii istorice,
ci ini]iatic\ [i cre[tin\. Nici m\car gnoza nu-i este
imputabil\ ca fiind de sorginte eretic\, dat fiind c\ „teoria“
despre surghiunul îngerilor pe p\mînt nu a fost niciodat\
condamnat\ dogmatic.

Mai dificil pentru o lectur\ care s-ar dori riguros
respectuoas\ din punct de vedere dogmatic va fi s\
accepte c\ în cei trei Crai avem reapari]ia celor trei magi,
iar în Pirgu îl vedem, îmbr\cat în mentalitatea vremurilor
moderne, ca într-o caricatur\, a[adar, pe Cel care s-a
întrupat chiar la originea acestor vremuri spre a aduce
vestea bun\ a Apocalipsei.

Dificultatea acestei lecturi respectuoase vine din
faptul istoric (care este o vin\ a teologilor) c\ vestea
bun\ a ~mp\r\]iei a fost decuplat\ mereu de vestea bun\
a Apocalipsei, cele dou\ fiind, în fapt, una [i aceea[i
unic\ vestire.

Iar Craii de Curtea Veche nu are de ce s\ fie citit
ca un roman. Este un poem al uneia din c\derile apocaliptice
ale istoriei. Un mare poem. ~nc\ nu [tie cu adev\rat
cît de mare decît Ion Barbu.

Dac\ ar fi s\ „traducem“ ce a vrut s\ spun\ Ion Barbu
prin „r\s\ritul unui sens tragic [i nou...“, am avea nevoie
de în]elesul nietzschean al tragicului, gîndit pentru lumea
în care Dumnezeu însu[i a asfin]it. Pîn\ la asfin]itul
lumii înse[i, hagialîkurile au a fi c\l\uzite sub
condi]ia unei duble C\deri, cea primordial\, din vremea
cînd Dumnezeu era viu, [i cea final\, din vremea
nou\, cînd Dumnezeu a murit (împreun\ cu psihologia
con[tiin]elor care se ]ineau pe sine în viul lui).

~n lumea nou\, ini]ierea (moartea filosofal\) are a
veni prin oameni ca Pirgu, reprezentan]ii c\derii finale,
f\r\ de care nici reprezentan]ii celei primordiale (cei trei
Crai) nu-[i vor mai putea împlini destinul. Iar ini]ierea
oficiat\ de viitorul deputat nu mai are cum s\ fie una
ascensional\, ci una descensional\. Clepsidra lumii e
întoars\. Aurul filosofic e de aflat în putrefac]ia mîlurilor
infernale. Lumea veche a valorilor merge de-a-nd\ratelea
în raport cu lumea nou\ ([i viceversa) spre un asfin]it
dincolo de care r\s\ritul unui sens tragic [i nou nu-[i
mai poate g\si expresia, aici [i acum, decît într-o melancolie
castrat\ de principiul nostalgiei.

Antimodernul Ulise nu mai are un acas\ al s\u. Este
aruncat într-un timp viitor pe cerul c\ruia singura stea
fix\ ce se mai poate vedea (cu cel de-al treilea ochi al
vechii gnoze) este R\s\ritul de dup\ Asfin]it.

Nietzsche a numit asta „ultra-omul“. Mateiu a numit
asta Curtea Veche. Filosoful a preferat un concept al
revolu]iei. Poetul a ales o imagine a restaura]iei.

Ioan BUDUCA

Ini]ierea CrailorAA

8.11.1897 - a murit Gr.H. Grandea (n. 1843) 
8.11.1921 - s-a n\scut Olga Zaicik 
8.11.1922 - s-a n\scut Mihai Gavril 
8.11.1924 - s-a n\scut Despina Mihaela Bogza 
8.11.1928 - s-a n\scut Dumitru Micu 
8.11.1929 - s-a n\scut Ion Brad 
8.11.1930 - s-a n\scut Tama[ Maria (m. 1987) 
8.11.1935 - s-a n\scut Dumitru B\l\e] (m. 2009)
8.11.1935 - s-a n\scut Ion Itu 
8.11.1937 - s-a n\scut Mihail Diaconescu 
8.11.1972 - a murit Athanase Joja (n. 1904)
8.11.2001 - a murit George Munteanu (n. 1924)

9.11.1818 - s-a n\scut Ion Codru Dr\gu[anu (m. 1884) 
9.11.1901 - s-a n\scut Liviu Rusu (m. 1985) 
9.11.1911 - s-a n\scut Victor Buescu (m. 1971) 
9.11.1918 - s-a n\scut Teohar Mihada[ (m. 1996) 
9.11.1930 - s-a n\scut Aurel R\u 
9.11.1967 - s-a n\scut C\t\lin B\jenaru (m. 1983) 
9.11.1981 - a murit Paul Constant (n. 1895) 

10.11.1892 - s-a n\scut Ion Clopo]el (m. 1986) 
10.11.1895 - a murit Alexandru Odobescu (n. 1834) 
10.11.1902 - s-a n\scut Constantin Goran (m. 1976) 
10.11.1922 - s-a n\scut Katona Szabo Istvan 
10.11.1932 - s-a n\scut {tefan Cazimir 
10.11.1934 - s-a n\scut Ovidiu Genaru 
10.11.1937 - s-a n\scut Ioana Banta[ (m. 1987) 
10.11.1942 - s-a n\scut Dan Cristea 
10.11.1945 - s-a n\scut George }\rnea (m. 2003)
10.11.1951 - s-a n\scut Werner Söllner 
10.11.1953 - s-a n\scut Lauren]iu Mih\ileanu
10.11.1957 - s-a n\scut Ioan Negru
10.11.1977 - a murit Constantin Streia (n. 1905) 
10.11.1988 - a murit Alexandru Jar (n. 1911) 

11.11.1910 - s-a n\scut Mihail Davidoglu (m. 1987)
11.11.1916 - a murit Ion Trivale (n. 1889) 
11.11.1928 - s-a n\scut Cornelia {tef\nescu 
11.11.1934 - s-a n\scut Vasile Rebreanu (m. 2007)
11.11.1950 - s-a n\scut Mircea Dinescu 
11.11.1951 - a murit Nicolae Mih\escu-Nigrim (n. 1871) 
11.11.1987 - a murit Pavel Aioanei (n. 1934) 

12.11.1868 - s-a n\scut Artur Stavri (m. 1928) 
12.11.1869 - a murit Gheorghe Asachi (n. 1788) 
12.11.1900 - s-a n\scut Vania Gherghinescu (m. 1971) 
12.11.1912 - s-a n\scut Emil Botta (m. 1977) 
12.11.1914 - s-a n\scut Nadia Lovinescu (m. 1986) 
12.11.1916 - s-a n\scut Nicolae Jianu (m. 1982) 
12.11.1936 - s-a n\scut Jancsik Pal 
12.11.1944 - s-a n\scut Mihai Neme[ (m.2005)
12.11.1950 - s-a n\scut Mircea Nedelciu (m. 1999) 
12.11.1981 - a murit Sergiu Al. George (n. 1922)
12.11.1987 - a murit Petru Sfetca (n. 1919) 

13.11.1853 - a murit Zilot Românul (n. 1787) 
13.11.1903 - s-a n\scut Dumitru St\niloae (m. 1993) 
13.11.1909 - s-a n\scut Eugen Ionescu (m. 1994) 
13.11.1912 - s-a n\scut Ioan Com[a 
13.11.1913 - a murit Nerva Hodo[ (n. 1869) 
13.11.1914 - a murit Dimitrie Anghel (n. 1872) 
13.11.1927 - s-a n\scut Lauren]iu Checiche[
13.11.1930 - s-a n\scut Georgeta Horodinc\ (m. 2006)
13.11.1941 - s-a n\scut George Chiril\ 
13.11.1950 - s-a n\scut Ioana Cr\ciunescu 
13.11.1955 - a murit Romulus Cioflec (n. 1882) 
13.11.1960 - a murit Gh. Teodorescu-Kirileanu (n. 1872) 
13.11.1984 - a murit Eta Boeriu (n. 1923) 

14.11.1871 - s-a n\scut Ilarie Chendi (m. 1913) 
14.11.1898 - s-a n\scut B. Fundoianu (m. 1944) 
14.11.1926 - s-a n\scut Viorica Dinescu
14.11.1930 - s-a n\scut Simion Dima
14.11.1934 - s-a n\scut Andrei Brezianu 
14.11.1938 - s-a n\scut Ion Cocora 
14.11.1940 - s-a n\scut Doina Antonie 
14.11.1967 - a murit Petre P. Panaitescu (n. 1900) 
14.11.1990 - a murit Ernest Bernea (n. 1905) 
14.11.1991 - a murit Constantin Chiri]\ (n. 1925) 
14.11.2001 - a murit Zigu Ornea (n. 1930) 

15.11.1845 - s-a n\scut Vasile Conta (m. 1882) 
15.11.1876 - s-a n\scut Alexandru Ciura (m. 1936) 
15.11.1876 - s-a n\scut Anna de Noailles (m. 1933) 
15.11.1911 - s-a n\scut Alexandru Cior\nescu (m. 1999) 
15.11.1912 - s-a n\scut Eugenia Farca
15.11.1921 - s-a n\scut Vasile Levi]chi 
15.11.1929 - s-a n\scut Roger Câmpeanu (m. 2000) 
15.11.1934 - s-a n\scut Ion V\duva Poenaru 

15.11.1985 - a murit Gheorghe Ursu (n. 1926)
15.11.2000 - a murit Lauren]iu Ulici (n. 1943)
15.11.2006 - a murit Constantin Mohanu (n. 1933)

16.11.1816 - s-a n\scut Andrei Mure[anu (m. 1863) 
16.11.1889 - s-a n\scut Bernard Capessius (m. 1981)
16.11.1935 - s-a n\scut Miron Cordun 
16.11.1938   s a n\scut Ion Ghiur
16.11.1940 - s-a n\scut Ion Marin Alm\jan
16.11.1942 - s-a n\scut Mariana Bulat
16.11.1948 - s-a n\scut Maria Pal
16.11.1948 - s-a n\scut Ion Cristoiu 
16.11.1962   s a n\scut Vasile Chira
16.11.1979 - a murit Eugen Seceleanu (n. 1940) 
16.11.1984 - a murit Lauren]iu Fulga (n. 1916) 
16.11.2004 - a murit Grigore C. Bostan (n. 1900)

17.11.1907 - s-a n\scut Banyai Laszlo (m. 1981) 
17.11.1926 - s-a n\scut Antonie Pl\m\deal\ (m. 2005)
17.11.1932 - s-a n\scut George Muntean (m. 2004)
17.11.1944 - a murit Magda Isanos (n. 1916) 
17.11.1955 - s-a n\scut Dan Trif
17.11.1957 - a murit George Murnu (n. 1868) 
17.11.1991 - a murit Anton Cosma (n. 1940) 

18.11.1916 - s-a n\scut Ion Larian Postolache (m. 1998) 
18.11.1919 - s-a n\scut Georgeta P\dureleanu
18.11.1924 - s-a n\scut Iordan Chimet  (m. 2005)
18.11.1937 - s-a n\scut Alexandra Târziu 
18.11.1946 - a murit Nicolae Com[a (n.1905)
18.11.1958 - s-a n\scut Nicolae Goja

19.11.1837 - s-a n\scut Aron Densusianu (m. 1900) 
19.11.1897 - a murit Miron Pompiliu (n. 1848) 
19.11.1903 - s-a n\scut Marcel Bresla[u (m. 1966)
19.11.1919 - a murit Alexandru Vlahu]\ (n. 1858) 
19.11.1921 - s-a n\scut Dinu Pillat (m. 1976)
19.11.1923 - s-a n\scut Monica Lovinescu (m. 2008)
19.11.1932 - s-a n\scut Emil Poenaru
19.11.1936 - s-a n\scut Kiraly Laszlo 
19.11.1936 - s-a n\scut Sorin M\rculescu 
19.11.1941 - s-a n\scut Boris Marian 
19.11.1943 - s-a n\scut Laszlo Kiraly
19.11.1992 - a murit Radu Tudoran (n. 1910) 
19.11.1996 - a murit Vasile Petre Fati (n. 1944)

calendar
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U DE AZI, nu de ieri, spa]iul landurilor de
limba german\ – indiferent c\ ne afl\m în
Austria, Germania sau în Elve]ia – se dovede[te
a fi în continuare un spa]iu al culturii, al artei.
De mai bine de cinci secole, morala lutheranis-
mului protestant a intronat cultul muncii,
cultul  muzicii drept mijloc de socializare, de

apropiere între oameni; a[a cum, în diocezele romano-
catolice, filiera latinit\]ii a contribuit la cultivarea unei
anume sub]irimi de natur\ aristocratic\ a spiritului, aspect
pe care îl dovede[te prioritar mediul intelectual-
artistic vienez, spre exemplu. 

Ast\zi, contrar unei atitudini distant aristocratice îmi
pare a se orienta suflul cel nou pe care îl aduce secolul
XX, dup\ primul [i mai ales dup\ cel de-al Doilea R\zboi
Mondial; m\ refer la democratizarea rela]iei dintre
institu]iile de cultur\, de art\, dintre muzee, [i colectivitatea
local\; iar aceasta inclusiv de la nivelul primelor
vârste [colare. Grupurile de copii, de [colari, de adolescen]i,
condu[i prin muzee de la un tablou la altul, urm\rind
explica]ii ale profesorilor, ale ghizilor, grupurile de
studen]i urm\rind în fa]a unui grup statuar o anume
tematic\, sunt aspecte ce constituie în ansamblu un fapt
cotidian. Am aflat cu uimire c\ palatele vieneze, de
asemenea, sediile somptuoase ale celor aproape trei zeci
de sectoare ale ora[ului, dispun împreun\ de aproximativ
300 – da, trei sute! – de s\li publice de concert în care
se cânt\ periodic. Totul ne dezv\luie existen]a unui sistem
coerent de a transfera, de a aduce în contemporaneitate,
valorile umaniste ale trecutului la nivelul percep]iei
cet\]eanului activ al genera]iilor de azi, de mâine. Printre
primii a f\cut-o în mod manifest, cu un secol în urm\,
Albert Barnes dintr-o localitate m\runt\ din Pennsylvania,
de lâng\ Philadelphia; a f\cut studii în domeniul chimiei
în Germania; a dobândit o avere uria[\ inventând un
medicament antimicrobian. Acump\rat un imens tezaur
de valori, în mod special în domeniul artelor plastice,
mai ales pictur\ francez\ din zona impresionismului,
zeci [i zeci de tablouri semnate de Matisse, Césanne,
Renoir... Le-a d\ruit comunit\]ii locale condi]ionând
utilizarea fondurilor colec]iei de organizarea unui program
social educa]ional în favoarea copiilor localnici. Am
vizitat colec]ia în câteva rânduri; este una dintre cele
mai mari tezaure de art\ european\ de pe întregul continent
nord-american. Urmeaz\ a fi transferat\ într-un local
nou, cu spa]ii generoase de expunere, în capitala statului,
la Philadelphia.

~n ultimii zeci de ani direc]iile de ac]iune ale
multor institu]ii de cultur\, ale celor artistice, de spectacole,
se manifest\ în mod explicit inclusiv la nivel social; se
manifest\ de o manier\ percutant\ chiar în plan
politic. Cu numai câ]iva ani în urm\, la Viena, am
avut prilejul de a asista la Burgtheater la un spectacol,
o coproduc]ie realizat\ în colaborare cu Opera de Stat,
o montare a operei mozartiene R\pirea din Serai. Era,
în fond un veritabil manifest-pamflet ce milita deschis
împotriva intr\rii Turciei în Uniunea European\; în baza
textului original în limba german\, adaptarea scenic\
urm\rea o problematic\ binecunoscut\ în zilele noastre;
terorism, re]ineri de persoane, r\piri, eliber\ri; un întreg
pachet al ac]iunilor de acest fel. Textul muzical mo-

zartian era îns\ redat cu maxim\ fidelitate. Cu totul
recent, cu câteva s\pt\mâni în urm\, la Berlin, în partea
istoric\, de est, a ora[ului, la Opera de Stat de pe bulevardul
„Unter den Linden”,  am avut prilejul de a asista la
premiera operetei vieneze Liliacul de Johann Strauss.
Faptul c\ directorul artistic al institu]iei este, de ani buni,
Daniel Barenboim, faptul c\ Zubin Mehta se afla la
pupitrul dirijoral al produc]iei, aduceau garan]ii importante.
Din punct de vedere muzical spectacolul era absolut
valabil; lipsea, poate, savoarea vienez\ a muzicii. Din
punct de vedere scenic, regizorul Christian Pade a încercat
o transla]ie în contemporaneitate; realizarea se dovede[te
a fi s\r\c\cioas\, stearp\, lipsit\ de imagina]ie. Mai mult
decât atât, momentele centrale ale spectacolului, balul
oferit de prin]ul Orlofsky, feeria muzical\ a mi[c\rii
valsului vienez... se petrecea de aceast\ dat\  într-o
sordid\ discotec\ animat\ de membrii unei trupe de
dansatori rapp! Reac]iile de stupoare ale publicului nu
au întârziat a se manifesta. Spectacolul a fost literalmente
huiduit de o mare parte a celor prezen]i. O alt\ parte
aplauda frenetic isprava regizorului; ...care nu a
în]eles c\ orice inova]ie trebuie s\ aib\ o logic\, c\ exist\
o compatibilitate stilistic\ fireasc\ între dans [i muzic\;
...c\ o adaptare for]at\ poate aduce, eventual, o siluire
a bunului sim]. Mai ales atunci când se urm\re[te a flata
gustul unui public mai pu]in educat, dar rebarbativ în
manifest\rile sale.

Ce se mai poate urm\ri la Viena, la Opera de Stat,
sau la Deutsche Oper Berlin, cealalt\ important\ institu]ie
de acest gen din capitala federal\ a Germaniei? Evident,
Mozart. G\se[ti s\li arhipline inclusiv la spectacolele
care au avut premiera cu multe stagiuni în urm\. C\ci
Mozart se constituie într-o condi]ie sine qua non a
existen]ei cotidiene. A[ spune c\ aduce igiena zilnic\.
Spiritual\ [i profesional\. Atât pentru muzicienii performeri,
cât [i pentru publicul meloman. Cum este firesc, dup\
un mare num\r de relu\ri, spectacolele î[i pierd prospe]imea,
dinamismul ini]ial. Dar se desf\[oar\ în continuare în
limitele unui profesionalism acceptabil, nivel de la care
nu se coboar\; nici în scen\ [i nici în orchestr\. M\ refer
la o produc]ie mai veche cu Flautul fermecat, un spectacol
pe care Opera din Viena îl g\zduie[te de ani buni. Este
o montare ce dispune de o arhitectur\ scenic\ de tip
„science fiction” ce te proiecteaz\ în viitor. Dar rela]iile
dintre personaje î[i p\streaz\ func]ionalitatea fireasc\.
Contrastul privind tipologia elementelor scenice, costume
– decor, determin\ aici tensiunea raporturilor imaginate

de regizorul Marco Arturo
Marelli. Pe de alt\ parte la
Berlin, la Deutsche Oper,
Nunta lui Figaro este un
spectacol bine cântat, bine
condus de dirijorul Cornelius
Meister. Este [i acesta un
spectacol vechi, realizat în
baza imagina]iei – a[ numi-
o –  ve[tejite, a fostului director
al institu]iei, regizorul Götz
Friedrich. Ne aducem aminte,
este autorul coproduc]iei
Viena-Berlin a Oedipe-ului
enescian, un regizor care –
iat\, [i de aceast\ dat\! –  pre-
fer\ s\ abrevieze textul origi-
nal al muzicii pentru a-l a-
dapta viziunii sale regizorale.
Friedrich nu [i-a pus problema
de a crea o montare care s\
serveasc\ muzica. A[a cum
a t\iat din textul enescian, tot

astfel l-a scurtat [i pe cel al lui Wolfgang Amadeus, text
pe care l-a servit, [i pe acesta, cu destul\ lips\ de imagina]ie.

{i totu[i, la Opera de Stat din Viena, în luna noiembrie,
în ultimele momente ale directoratului lui Ioan Holender
- de aceast\ dat\ sub bagheta dirijorului Franz Welser-
Möst, întregul ciclu al teatralogiei wangeriene Inelul
Niebelungului, a putut fi urm\rit în dou\ rânduri. Pe
aceea[i scen\, în acelea[i s\pt\mâni po]i urm\ri Salomea
de Richard Strauss, dar [i una dintre crea]iile musical-
dramatice importante ale secolului XX, anume opera lui
Dmitri {ostakovici, Lady Macbeth din Mzensk. In plus,
pe perioade determinate în timp, în ultimii 10 ani, institu]ia
comanda câte o nou\ cortin\ ce este expus\ în debutul
spectacolului. Cea actual\, decorativ\, pictat\ în stilul
figurativ al perioadelor de tinere]e ale lui Picasso, îi
apar]ine plasticianului Franz West.

Alte evenimente culturale vieneze?Sunt expozi]iile
sezoniere. Sunt fabuloase. La Albertina, pân\ în prima
decad\ a lunii ianuarie, sub genericul „Pictând
lumina” poate fi admirat\ o extins\, excep]ional de bine
documentat\, expozi]ie dedicat\ Impresionismului din
picture francez\. Scotocind prin colec]ii, muzeografii
de la celebrul „Kunsthistorisches Museum” au organizat
o expozi]ie ce nu te poate l\sa indiferent, anume
„Senzualitatea feminin\ flamand\”; ...în crea]ia lui
Rubens, a plasticienilor din cercul s\u. Peste drum, în
Cartierul Artelor, la MuMoK, la Muzeul de Art\ Modern\,
po]i urm\ri o expozi]ie de special\ atractivitate organizat\
sub genericul „Teste ale sex-ului în arta Europei de Est”,
din perioada totalitarismului; inclusiv în România. De
la Muzeul Na]ional de Art\ din Bucure[ti a fost împrumutat
celebrul în epoc\ tablou al maestrului Corneliu Baba,
intitulat O]elarii.

La Berlin? Am fost martorul unei evolu]ii concertante
de inedit\ atrac]iozitate reprezentat\ de duo-ul violoncelistic
C\t\lin Ilea, minunatul muzician originar din România,
actualmente profesor al Universit\]ii de Arte din Berlin,
[i foarte tân\rul Constantin Siepermann. I-am audiat
în momentul de debut al unui vernisaj organizat de
una dintre numeroasele galerii de art\ plastic\ contemporan\
german\; au cântat piese de aleas\ virtuozitate. Interesul
special al momentului l-a constituit faptul c\ în cazul
celor doi muzicieni, bunic [i nepot, diferen]a de vârst\
de mai bine de cinci decenii, rela]ia muzical\ de excelent\
comunicare, au sporit savoarea unei apari]ii apreciate
c\lduros de o numeroas\ asisten]\.

Dar noutatea actualului sezon berlinez o reprezint\
redeschiderea  ultimului l\ca[ de cultur\ de pe „Insula
Muzeelor”, de pe Sprea. Bombardat\ în timpul r\zboiului
cl\direa a fost l\sat\ în paragin\ de autorit\]ile
R.D.G.-iste; risca s\ fie demolat\. {i totu[i, un proiect
costisitor de aproape 240 de milioane de euro a venit
s\ salveze construc]ia. ~n exterior a fost ref\cut\ fosta
fa]ad\. ~n interior restaurarea a urmat o îmbinare savant\,
de un excep]ional bun gust, a înf\]i[\rii celei vechi a
muzeului cu liniile unor trasee arhitecturale simple,
moderne, perfect func]ionale. „Neues Museum” g\zduie[te
ast\zi colec]ia de art\ egiptean\ antic\, inclusiv celebrul
cap al lui Nefertiti ce dateaz\ din sec. XIV î.Ch. I-a
fost rezervat\ o înc\pere separat\; în imediata vecin\tate
este expus\ înf\]i[area sculptural\ a celebrului
mecena James Simon, cel care a finan]at s\p\turile de
la Amarna. Tot aici poate fi admirat\ [i o bogat\ colec]ie
de art\ neolitic\ printre exponatele c\reia am recunoscut
un impresionant vas al culturii Cucuteni. Incheind bilan]ul
cheltuielilor edilii Berlinului au aflat c\ pentru construc]ia
[i amenajarea muzeului, din cele peste 200, au fost
folosite doar 180 de milioane de euro! Unii [tiu s\-[i
gospod\reasc\ mijloacele.

Dumitru AVAKIAN

De la Viena la Berlin, 
un vast spa]iu al culturii 
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epretinzând mai mult decât „o atitudine relaxat\ [i optimist\

asupra vie]ii“, asociat\ finalurilor fericite din spectacolele de

operet\ [i dinamicii muzicii [i dansului specifice genului,

Festivalul s-a dorit a fi „o pledoarie pentru zâmbet“. 
a r t e

ESTIVALUL Interna]ional al Artelor Spectacolului
Muzical,  Via]a e frumoas\!, ini]iat de Teatrul
Na]ional de Operet\ „ Ion Dacian“, unic festival
de acest gen din ]ara noastr\, a ajuns în acest
an la a doua edi]ie. Reu[ind s\ dep\[easc\ toate
dificult\]ile financiare ale momentului,  Festivalul,
pus pe picioare de ̀ ntreprinz\torul s\u director

R\zvan Ioan Dinc\, a încercat, [i în unele momente a
[i reu[it, s\ ne fac\ s\ uit\m marasmul din jur [i s\ ne
iluzion\m, extinzând momentele de încântare pe care ni
le-a furnizat asupra ansamblului vie]ii noastre. Nepretinzând
mai mult decât „o atitudine relaxat\ [i optimist\
asupra vie]ii“, asociat\ finalurilor fericite din spectacolele
de operet\ [i dinamicii muzicii [i dansului specifice
genului, Festivalul s-a dorit a fi „o pledoarie pentru
zâmbet“. Programul lui a fost deosebit de bogat [i de
felurit în propueri: spectacole de operet\, de musical [i
de dans, recitale de operet\ [i de dans, workshop-uri,
concerte de muzic\ u[oar\ [i de muzic\ tradi]ional\
din ]\rile participante la festival, multe lans\ri de carte
[i mese rotunde, dar [i  proiecte sociale – arti[tii fiind
ai Teatrului de Operet\ bucure[tean, dar [i ai Teatrelor
din Budapesta, Sankt Petersburg [i Bratislava. Din
mul]imea propunerilor, le-am urm\rit cu prec\dere pe
cele de dans sau pe cele în care dansul î[i avea partea
sa de contribu]ie în configurarea spectacolului. 

Festivalul a debutat impetuos, cu opereta Silvia, de
Emmerich Kálmán, interpretat\ de soli[tii, corul [i
orchestra Teatrului Na]ional de Operet\ „Ion Dacian“,
pe care îi vor elogia desigur cronicarii muzicali, dar pe
care îi poate felicita [i un cronicar de dans, pentru c\,
Tina Munteanu, Florin Budnaru, Gabriela Daha [i C\t\lin
Petrescu, ca s\ amintim numai de interpre]ii rolurilor
Silviei, lui Edwin, Stazi [i Boni, au [i dansat remarcabil,
ca [i restul ansamblului, onorând în acest fel genul specific
de operet\, care cere interpre]ilor calit\]i multiple. Valoarea
spectacolului se datoreaz\, într-o bun\ m\sur\, [i echipei
venite de la Teatrul de Operet\ [i Musical din Budapesta,
care a f\cut cas\ bun\ – [i nu pentru prima dat\ – cu
arti[tii bucure[teni, [i anume, în primul rând, regizorul
KERO (Miclós Gábor Kerényi), coregrafa Eva Duda,
dirijorul Balázs Stauróczky, dar [i restului echipei tehnice.
Ca [i în cazul musicalului Romeo [i Julieta, realizat tot
împreun\ cu ace[tia, simbioza artistic\ dintre echipa
maghiar\ [i arti[tii români a dat rezultate remarcabile.
O alt\ operet\ care a pus un accent deosebit pe dans [i
pe mi[carea scenic\ a fost Barb\ Albastr\, de Jacques
Offenbach, operet\ prezentat\, se pare, pentru prima oar\
în ]ara noastr\, [i anume de c\tre Teatrul de Stat de
Comedie Muzical\ din Sankt Petersburg, regia fiind
semnat\ de Yuri Alexandrov, iar coregrafia de Gali
Abaydulov. Pe lâng\ presta]ia artistic\ a invita]ilor ru[i,
începând cu Tatiana Taranetz, în rolul Boulette, [i al\turi
de fantezia bogat\ a costumelor pictorului Veaceslav
Okunev, este de remarcat viziunea parodic\ a acestei
mont\ri, care nu ocole[te nici una dintre imaginile
emblematice ale Rusiei de ieri [i de ast\zi, începând
cu un fragment din  Lacul lebedelor (pe muzic\ de
Offenbach!) la debutul spectacolului, continuând cu
eroina principal\, Boulette [i colegele ei, purtând salopete
muncitore[ti, dar [i cu elegan]i domni [i doamne în
costume sofisticate [i cu peruci enorme, precum  [i cu
solda]i care execut\ mar[ul de parad\ cu piciorul la
nou\zeci de grade [i puncteaz\ muzica cu urale.    

Dar în cele zece zile de Festival au fost [i dou\ seri
numai de dans. Precedat\ de lansarea unei c\r]i de
Gelu Barbu, Amintiri –Baletul românesc [i cariera
mea – pagini de foarte mare interes pentru istoria baletului
din România  –,  s-a desf\[urat o Gal\ Interna]ional\ de
Balet, la care au participat arti[ti din Bucure[ti, de la
Oper\ [i de la Operet\, apoi de la cea mai tân\r\ companie
de dans ap\rut\ în România, Teatrul de Balet din
Sibiu, precum [i balerini de la Semperoper Dresden,
Staatsoper Berlin [i Bayerische Staatsoper München.
Am a[teptat cu mult interes piesa trupei sibiene, în primul
rând  bucurându-ne c\ în alt col] de ]ar\ a ap\rut o
nou\ trup\ de dans, [i apoi pentru repertoriul abordat:
Trilogia Ionesco: Rinocerii, aceast\ companie fiind astfel
singura din lumea dansului care s-a aliniat s\rb\toririi
din acest an a lui Eugen Ionescu. Fragmentul prezentat,
în coregrafia Monic\i Fotescu U]\, era reprezentativ
pentru tematic\ [i bine construit coregrafic, dar, din
p\cate, muzica respectivului fragment, bun\ de dansat
pe ea la o discotec\, a coborât cu câteva trepte nivelul
piesei. Trupa este îns\ bun\ [i perspectivele ei sunt
promi]\toare. O alt\ surpriz\ pl\cut\ ne-a oferit Diana
Ferencz, de la Teatrului Na]ional de Operet\ „Ion Dacian“,
coregrafa [i interpreta unei piese bine gândite [i interpretate,
Mecanica inimii, pe un concept de Ana Maria Gavrilescu.
{i ne-a mai bucurat [i faptul c\ trupa Operetei poate
interpreta în prezent [i un mare vals într-o coregrafie
clasic\, [i un dans flamengo, dar în ambele direc]ii
mai are de lucru. Tot astfel, ne-a bucurat [i apari]ia unor
foarte tineri [i dota]i soli[ti veni]i de la Opera Na]ional\
Bucure[ti, c\ci împrosp\tarea genera]iilor unei companii
este vital\ pentru aceasta. Dar [i Cristina Dijmaru, [i
Valentin Stoica, cât [i Carmen Lupei [i Vlad M\rculescu
mai au de dep\[it o etap\, aceea în care, dup\ ce au ajuns
la o st\pânire perfect\  [i calm\ a unor ]es\turi de dans
academic, pot s\-[i exprime prin ele propria lor persona-
litate, dincolo de compozi]ia coregrafic\ pe care au
preluat-o. {tiu bine c\ acest lucru se poate, pentru c\ am
în imagine, de exemplu, pe Margot Fonteyn [i ce a reu[it
ea s\ imprime celebrei partituri din Lacul lebedelor –
o senzualitate [i o poezie care au trecut ca un fream\t
prin întreaga sal\ a Operei. Dac\ execu]i doar o compozi]ie
înv\]at\ [i nu o interpretezi, r\mâi captivul ei. Cu o
singur\ excep]ie, acela[i lucru se poate spune [i despre
invita]ii de la cele trei trupe germane, to]i buni clasicieni
[i atât. Excep]ia a fost îns\ cople[itoare. Mai întâi în
La Sylphide, pe muzica lui Hermann Lóvenskjold [i în
coregrafia lui August Bournonvile, al\turi de Iana Salenko,
Dinu Tamazlacaru, de la Staatsoper Berlin, a reînviat
întreaga delicate]e fluid\ a partiturii de la mijlocul secolului
al XIX-lea, pentru ca mai apoi, singur, acest român de
peste Prut s\ ne fac\ s\ gândim c\ dansul lui a echivalat

valoric cu o întreag\ sear\ de spectacol.
Urm\rindu-l în piesa Les Bourgeois,
conceput\ de coregraful Ben van
Caunwenberg, pe muzic\ de Jack Brell,
î]i puteai da seama c\ undeva, la baza
instruc]iei sale, se întrevedea acurate]ea
[colii clasice ruse, peste care îns\
ie[ea la iveal\ propria sa personalitate.
Calm [i senin se juca cu mi[c\rile, cu
un firesc al gestului oarecare, încânt\-
tor, tot la fel de firesc trecând [i peste
orice dificultate tehnic\ [i revenind la
simplitatea gestului dintâi. Când un artist
ne face astfel de daruri, ne sim]im întot-
deauna mult mai boga]i. 

Cealalt\ sear\ de dans ne-a fost oferit\
de Compania de Balet a Teatrului Na]ional
Slovac, o companie bun\, neoclasico-
modern\, ghidat\ de coregrafi cu propuneri

interesante. Cele cinci piese care au alc\tuit seara de dans
slovac\ ne-au familiarizat, în primul rând, cu modul
de a compune coregrafii al principalului coregraf [i
director al trupei, Mário Radačovský, prin trei dintre
lucr\rile prezentate. În O schimbare, atât cuplul R. Kolodziej
[i A. Szabo, cât [i restul interpre]ilor ne-au purtat într-o
lume de posibile schimb\ri ale rela]iilor interumane,
pe un colaj, cam for]at, între Gioacchino Rossini [i Johann
Sebastian Bach, iar în Întâlnirea cu o leb\d\, K. Kaanová
[i Mário Radačovský însu[i au abordat aceea[i rela]ie
a cuplului, inspirat\ de întâlnirea Prin]ului cu Leb\da
alb\, din Lacul lebedelor, de Piotr Ilici Ceaikovsky,
dar transpus\ într-un mediu contemporan. În fine,
cunoscutul Bolero al lui Maurice Ravel a fost prezentat
într-o viziune coregrafic\ inedit\, sub forma scenic\ a
unui joc de [ah, în alb [i negru. Dansatori foarte buni
[i bine mula]i pe stilul coregrafului, semn al unei mai
îndelungate coabit\ri, au pus în valoare concep]ia artistic\
a acestuia, exclusiv prin dans, singura nedumerire
fiind legat\ de faptul c\ trupa se prezint\ drept una de
teatru-dans. Înc\ dou\ piese ale serii au apar]inut altor
doi creatori. Igor Holováč s-a aplecat tot asupra
eternei teme a iubirii, a iubirii pân\ la moarte [i
dincolo de ea, în lucrarea Când a muri înseamn\ a tr\i,
pe muzica estonianului Arvo Pärt [i în interpretarea
cuplului R. Kolodziej – F. Kvačák, iar Paul Lightfoot
[i Sol León au ales o vizualizare ingenioas\ pentru a
sugera curgerea continu\ a timpului, sub imperiul c\reia
se afl\ via]a dansatorului, dar [i a oric\ruia dintre noi:
o pâlnie a[ezat\ în centrul scenei din care curgea continuu
nisipul vremii, peste capetele dansatorilor, în piesa Susto,
pe muzic\ de Ludwig von Beethoven. 

Dac\, în aceast\ toamn\, Simfonia fantastic\ de
Hector Berlioz, crea]ia lui Gigi C\ciuleanu, a fost inclus\
în Festivalul Na]ional de Teatru, dac\ dansul contemporan
a fost prezentat publicului în eXploredance Festival, tot
dansul, în diferite genuri [i stiluri, a fost prezent [i la
Festivalul de la Opereta bucure[tean\, completând în
acest fel evantaiul larg al posibilit\]ilor acestei arte, care
poate fi [i ea, prin unele dintre crea]iile ei, „o pledoarie
pentru zâmbet“.

Liana TUGEARU

Via]a e frumoas\ la Operet\
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neori, din toat\ perora]ia unui personaj

r\mâi cu un gest strecurat discret printre

atâtea altele, acel gest face istoria, iar

Ophuls o [tie mai bine decât oricine.a r t e

EFUZAT de televiziunea francez\, primit
cu mefien]\ în Fran]a, filmul lui Marcel
Ophuls constituie una din acele radiografii
ale unui pacient cu o boal\ terminal\, o
radiografie care nu sper\ s\ vindece, ci
s\ în]eleag\ o parte din istoria Fran]ei [i
implicit a Europei, trecut\ adesea sub t\cere.
Este ceea ce Bernard-Henry Levy în ultima

sa carte ap\rut\ [i în limba român\, Cadavrul r\sturnat
– stânga la r\scruce, nume[te reflexul Vichy. Ce s-a
petrecut cu Fran]a în acest r\stimp, unde au disp\rut
eroii [i cine le-a luat locul? A fost rezisten]a francez\ un
argument esen]ial pentru a sus]ine c\ Fran]a a dat un
r\spuns conving\tor nazismului sau a reprezentat ea,
mai degrab\, o excep]ie modest\ de la regula colabora]ionismului
generalizat? Ce se întâmpl\ cu exacerbarea antisemitismului
printre francezi sub presiunea ideologico-politic\ a
ocupantului german? De ce tac intelectualii atunci când
nu vorbesc în favoarea ocupantului? Ophuls face radiografia
nu numai a unei perioade istorice, a Fran]ei regimului
de la Vichy, ci [i a condi]iei umane, de aceea filmul
s\u dep\[e[te contextul istoric [i ridic\ întreb\ri al c\ror
r\spuns se afl\ în fiecare din noi. Semnificativ devine
faptul c\ regizorul î[i alege ca punct de plecare un mic
or\[el, Clermont-Ferand, un or\[el unde oamenii se
cunosc mai bine [i care p\streaz\ ceva din aerul patriarhal
al vechii Fran]e. Intervievat, ofi]erul german Helmut
Tausend se arat\ mul]umit de ceea ce a f\cut în timpul
r\zboiului, ca ocupant s-a bucurat dup\ revenirea de

pe frontul de est de toate avantajele, a organizat începând
cu 1942, preg\tirea solda]ilor împotriva mi[c\rii de
partizani. În definitiv, nimic în neregul\ în depozi]ia
unui soldat al armatei germane, interesant este îns\
personajul din fa]a noastr\ fumând trabuc, înconjurat
de to]i membrii familiei ca un adev\rat pater familias,
privind spre camer\ cu o suficien]\ amuzat\ [i u[or
dispre]uitoare a celui care este st\pân pe adev\rurile lui.
Un personaj remarcabil este comersantul Klein care,
dup\ apari]ia în 1940 a „Decretelor Judaice“ care
reglementau situa]ia evreilor pe teritoriul Fran]ei, a
publicat în „Le Moniteur“ o reclam\ care asigura de
puritatea francez\ a m\rfurilor sale. Explica]ia domnului
Klein, declarat catolic, are picanteriile ei, numele îl
expunea unei confuzii periculoase cu evreii aresta]i [i
deporta]i în lag\re de concentrare, de aceea gestul de a
scoate în eviden]\ provenien]a francez\ debarasandându-
se de orice posibil echivoc ap\rea ca o „normal\“ reac]ie
de ap\rare. Cine-[i aminte[te de filmul Mr. Klein (1976)
al lui Joseph Losey va reg\si situa]ia acestui francez sub
ocupa]ie. Dennis Rake care a f\cut spionaj ofer\ o
motiva]ie interesant\, homosexual fiind, sportul periculos
îi confirma într-un fel b\rb\]ia [i încrederea de sine, ceea
ce nu diminueaz\ în niciun fel aportul pe care [i l-a adus
în acest r\zboi al umbrelor. Cei din Maquis nu sunt
dispu[i s\ acorde circumstan]e atenuate francezilor care
au stat cu mâinile în sân, unul dintre ei desprinde o
concluzie care ne atrage aten]ia; muncitorii, ceferi[tii,
oamenii simpli, printre ei [i mul]i comuni[ti, sunt cei
care au r\spuns în mod admirabil provoc\rii, fiind cei
care au riscat tot pentru a-i ajuta pe cei din Rezisten]\.
Unul dintre lupt\torii para[uta]i în Fran]a pentru a executa
ac]iuni de sabotaj î[i aminte[te c\ gazda sa francez\ îi
d\dea câte 20 de Gauloises pe zi, suprinzându-l apoi
fumându-i chi[toacele, erau singurele lui ]ig\ri. Un
membru al Rezisten]ei î[i aminte[te de ziua în care a
împ\r]it o pâine la 22 de oameni. Aceste gesturi spun
mai mult decât orice declara]ie de prietenie. În
schimb, burghezia [i-a dovedit neutralismul. De ce?
R\spunsul la întrebare este simplu, dar tulbur\tor. Pentru
c\ ei aveau ce pierde. Ce pierdea Fran]a? Cu mare[alul
Pétain, eroul de la Verdun, Fran]a pierdea stima de sine,
iar Ophuls nu ezit\ s\ readuc\ în discu]ie discursurile
care legitimau capitularea Fran]ei în fa]a Germaniei
naziste, un cadavru drapat în eufemisme. Impresionante
sunt filmele de propagand\ pe care regizorul le insereaz\
în film, unele dintre ele se impun aten]iei prin monstruozitatea
mesajului. Pentru a demonstra superioritatea rasial\,
germanii filmeaz\ solda]i din trupele coloniale franceze,

senegalezi, algerieni etc., chipuri cu un zâmbet genuin,
cu o triste]e tropical\ în pupilele goale, cu o dantur\
stricat\, chipuri [tampilate cu stigmatul degenerescen]ei
[i al inferiorit\]ii rasiale. Acele identit\]i sunt retopite
în malaxorul propagandei al\turi de chipurile evreilor
identificate dup\ tr\s\turi enumerate cu probitatea seac\
a observa]iilor de laborator f\cute pe cobai. În contrapondere
sunt oferite chipurile nobile ale arienilor care defileaz\
în uniforma german\ în renumitul pas de gâsc\, chipuri
menite s\ aminteasc\ francezilor c\ inclusiv rasa
galic\ este chestionabil\ sub raportul purit\]ii [i demnit\]ii
rasiale. Spectacolul este greu de suportat [i totu[i el
deseneaz\ comportamente, mentalit\]i, reg\se[te tot ceea
ce este subuman în noi. Un alt film de propagand\, Le
Juif Süss (1940), al lui Veit Harlan, realizat sub supra-
vegherea lui Joseph Goebbels, ofer\ împachetate estetic
argumentele lin[ajului la care popula]ia evreiasc\ trebuie
supus\. Imagini de arhiv\: fanfara cânt\ în pia]a public\,
ofi]erii germani î[i dau coate, schimb\ ochiade cu fetele
franceze, absolut firesc, zâmbete stânjenite, o atrac]ie
pe care acest cuceritor elegant [i civilizat o exercit\ f\r\
efort. Gemiani, fost ciclist, jucând deta[at zaruri, nu a
v\zut picior de german în ora[ul lui, în schimb farmacistul
Verdier îi vede peste tot. Se face reclam\ unei vopsele
care, aplicat\ pe picior, red\ culoarea ciorapului care
începe s\-i lipseasc\ femeii franceze. Micile frivolit\]i
se amestec\ cu loviturile de gra]ie, scufundarea flotei
franceze de c\tre britanici pentru a nu fi capturat\ de
c\tre nem]i [i impactul negativ pe care acest lucru l-a avut
asupra opiniei publice franceze pe fondul unei anglofobii
tradi]ionale care avea s\ fie dublat\ de o americanofobie,
fenomen analizat cu mare acribie de Bernard-Henry Levy
în cartea pomenit\ mai sus. Sau întâlnirea unuia dintre
membrii rezisten]ei cu de Gaulle [i portretul pe care i-l
face, cel al unui om timid, retractil, cu o remarcabil\ for]\
interioar\. Una dintre lec]iile esen]iale care se desprinde
din filmul lui Ophuls este c\ distinc]iile tradi]ionale nu
mai opereaz\ eficient, c\ oamenii devin conform propriei
op]iuni, spre exemplu, comuni[tii purta]i de iluzia lor sunt
la fel de curajo[i ca [i cei care nu se predau acestei
iluzii, motiva]iile sunt adesea diferite pentru acte clasabile
în registrul curajului. Dincolo de analiza care decurge din
interviurile sale, se afl\ imaginile, filme de propagand\
folosite de ambele tabere, fotografii, filmul înregistr\rilor
[i cadrele-portret cu o serie de personaje, toate acestea
asamblate inteligent, sensibil. Uneori, din toat\ perora]ia
unui personaj r\mâi cu un gest strecurat discret printre
atâtea altele, acel gest face istoria, iar Ophuls o [tie mai
bine decât oricine. 

Aide-Mémoire

Triste]ea [i mila: cronica unui ora[ francez sub
ocupa]ie (Le Chagrin et la Pitié: Chronique d’une ville
française sous l’occupation, 1969): Regia: Marcel
Ophuls; Genul: Documentar, Istoric; Durata: 251 minute. 
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uloarea este Universul, în

toat\ indeterminarea sa, este

explozia [i coagularea,

incandescen]a [i stingerea...

REME de trei decenii, pictorul [i profesorul
Liviu L\z\rescu a predat studen]ilor de la
Universitatea de Arte Frumoase din Bucure[ti,
indiferent ce denumiri a purtat ea în acest
interval, un curs am\nun]it, în permanen]\
îmbog\]it [i nuan]at, de Cromatologie,
adic\ de [tiin]\ a culorii. Structurat mai apoi

într-un studiu amplu [i dens, un adev\rat Tratat de
Cromatologie [i publicat la Editura Polirom cu c`]iva
ani ̀ n urm\, cursul profesorului-pictor, sau al pictorului-
profesor, trece dincolo de amfiteatrele universit\]ii, se
adreseaz\ unei categorii foarte largi de cititori, [i î[i
modific\ substan]ial statutul, devenind din act pedagogic
cu destina]ie restrîns\, un veritabil act de cultur\ cu
destina]ie nelimitat\. Evident c\ no]iunea de [tiin]\ este
aici atît de extins\ încît raza ei de acoperire devine,
oarecum, insuficient\. Ceea ce propune Liviu L\z\rescu
în aceast\ carte, unic\ pentru spa]iul cultural românesc,
nu este doar o cercetare aplicat\ [i o analiz\ teoretic\
a culorii, cu scopul de a acoperi o necesitate didactic\
imediat\, ci [i o ampl\ [i profund\  evaluare a propriei
noastre existen]e în spa]iul culorii, o adev\rat\ ontologie
a culorii în care limbajul artistic nu este decît una din
ipostazele multiple ale acestei fascinante realit\]i. Privirea
cercet\torului porne[te chiar de aici, de la relevan]a
culorii în universul picturii, adic\ de la ton, îns\ ea se
deschide încetul cu încetul, se diversific\, îmbr\]i[eaz\
tot mai multe teritorii, intr\ în mecanismele subtile ale
mai multor specialit\]i, [i sfîr[e[te prin a fi un factor
de coagulare, de sintez\, care genereaz\, la rîndul s\u,
o adev\rat\ saga, o ampl\ epopee a culorii. 

Observa]ia, experien]a direct\ [i  cultura, cea din
urm\ atingînd cotele înalte ale erudi]iei, se solidarizeaz\
pe nesim]ite într-o epic\ exact\ [i seduc\toare în acela[i
timp, iar cititorul este purtat într-o aventur\ unic\, de-a
lungul timpului, adic\ al istoriei, [i de-a latul spa]iului,
adic\ al unei geografii inepuizabile. Peste tot, cu o blînde]e
egalat\ doar de enorma lui modestie, Liviu L\z\rescu
ne conduce, asigurîndu-ne subliminal c\ pretutindeni

sîntem acas\. {i în atelier, în fa]a paletei, acolo unde
cerceteaz\, contempl\ [i d\ un sens înalt amestecului
fizic al culorilor, [i în laboratorul de fizic\, acolo unde
descompune lumina [i descrie amestecurile optice, [i în
mediul natural, [i în spa]iul social, [i în tradi]ia simbolic\,
[i în mistic\, [i în substan]a, [i în imponderabila culorilor,
el se mi[c\  f\r\ crispare, dar [i f\r\ superbia celui
care [tie deja drumul, transformîndu-se în ghid autorizat
f\r\ s\-[i piard\ nici o clip\  calitatea esen]ial\ de partener.
În aceast\ lume, în acest univers fascinant [i infinit al
culorilor, profesorul descoper\, în]elege [i analizeaz\,
dînd tot timpul senza]ia c\ el însu[i înva]\ din mers toate
mecanismele [i func]iile culorii care, de fapt, sînt
chiar mecanismele [i func]iile realului, în ansamblul
s\u. Astfel, Liviu L\z\rescu prive[te culoarea nu ca
pe un episod al existen]ei noastre, ca pe o component\
firesc\ a cotidianului [i ca pe una exemplar\ a aspira]iilor
[i a visului,  ci ca pe un concentrat cosmic, ca pe un
rezumat al întregului în care noi în[ine nu sîntem decît
accidente minore. În spa]iul culorii exist\ început [i
sfîr[it, exist\  întuneric [i lumin\, exist\ cald [i rece,
exist\  umed [i uscat, exist\ jubila]ie [i pr\bu[ire, cer
[i p\mînt, via]\ [i moarte, iubire [i ur\, armonii [i conflicte,
infern, paradis, aer, foc, sînge, clorofil\, vitalitate [i
pustiu, exist\ întemeietori, [amani, magi, ilumina]i,
exist\ Goethe [i Newton, exist\ tot ceea ce se poate
atinge [i tot ceea ce se poate imagina. Culoarea este
Universul, în toat\ indeterminarea sa, este explozia [i
coagularea, incandescen]a [i stingerea, este gaura neagr\,
pitica alb\ [i deplasarea spre ro[u, este materia, visul,
speran]a. 

F\r\ s\-[i piard\ vreo clip\ rigoarea [i f\r\ s\ cad\
în efuziuni, de felul acelora pe care tocmai le-am oferit
în frazele de mai sus, Tratatul dde CCromatologiie al lui
Liviu L\z\rescu este, în subtext, un imn închinat culorii.
Adic\ existen]ei, adic\ vie]ii. {i în mod esen]ial, ra]iunea
sa pedogogic\ st\ tocmai în aceast\ component\ subtil\,
în aceast\ capacitate de a oferi aceleia[i priviri [i natura
geometric\ a culorii, [i func]ia sa incantatorie.  

Culoarea, 
între geometrie [i incanta]ie
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ABLO NNERUDA (pseudonimul lui Neftalí
Ricardo RReyes BBasoalto, 12.07.1904 –
23.09.1973) r\mâne unul dintre cei mai
importan]i poe]i chilieni, autor al unei
prestigioase opere, recompensat\ cu Premiul
Nobel ppentru LLiteratur\ îîn 11971. Motiva]ia
Academiei Suedeze este cât se poate de

elocvent\ în acest sens: pentru opera lui, care, cu
suflul unei for]e elementare, d\ via]\ destinului [i
viselor unui întreg continent. 

Poetul Neruda e dublat de diplomatul Neruda
(consul în Asia [i Spania, iar mai târziu ambasador
la Paris), de politicianul Neruda (în 1945  devine
senator al provinciilor Tarapacá [i Antofagasta),
de exilatul Neruda (între 1948 [i 1952 tr\ie[te departe
de Chile, pe vremea pre[edintelui González
Videla) [i mai ales de prietenul Neruda (nume celebre
îi sunt prieteni apropia]i: Federico García Lorca,
Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, Nicolás
Guillén, Jorge Amado, Pablo Picasso, Diego Rivera
[.a.).

Apropiat al pre[edintelui Salvador Allende, Pablo
Neruda moare la doar 12 zile dup\ lovitura de stat
din 11 septembrie 1973, soldat\ cu moartea lui
Allende [i instaurarea dictaturii militare a generalului
Pinochet. Scriitorul chilian Jorge Edwards afirma:
metaforic vorbind, Pablo s-a îmboln\vit o dat\ cu
]ara [i s-a stins din via]\ o dat\ cu instaurarea tiraniei.

Din crea]ia lui prodigioas\ men]ion\m câteva
titluri: Crepuscular (1923), Dou\zeci de poeme de
iubire [i un cânt de dezn\dejde (1924), Re[edin]\
pe p\mânt (1933), Spania în inim\ (1937), Versurile
c\pitanului (1952), Strugurii [i vântul (1954), Ode
elementare (1954), O sut\ de sonete de dragoste
(1959), Memorii din Insula Neagr\ (1964), Pietrele
cerului (1970). 

Printre ultimele sale crea]ii se num\r\ [i volumul
de memorii M\rrturrisesc cc\ aamm trr\it, ce prezint\
cititorului întreaga via]\ a poetului, din copil\rie
pân\ la ultimele lui clipe. Iat\ un fragment – plin
de poezia misterioas\ a ora[ului Valparaíso - din
cartea aflat\ în curs de apari]ie la Editura Vellant.

V
ALPARAÍSO e foarte aproape de Santiago.
Îl despart doar mun]ii hirsu]i, pe ale c\ror
culmi se înal]\, precum obeliscurile, cactu[i
uria[i, ostili [i înflori]i. {i totu[i ceva indefinibil
desparte Valparaíso de Santiago; acesta din
urm\ fiind un ora[ captiv, înconjurat de ziduri

de z\pad\. În schimb Valparaíso se deschide tot spre
oceanul infinit, spre zgomotele str\zii, spre ochii copiilor.

În tinere]ea noastr\ boem\ urcam mereu în zorii zilei,

complet nedormi]i, f\r\ un ban în buzunar, într-un vagon
de clasa a treia. Eram poe]i sau pictori în jur de dou\zeci
de ani, cu o doz\ de nebunie neînfrânat\ ce se dorea
consumat\, împ\rt\[it\, dezl\n]uit\. Valparaíso era un
magnet.

Abia peste ani aveam s\ mai simt aceea[i atrac]ie,
inexplicabil\, pentru un alt ora[. Eram la Madrid când
deodat\, aflându-m\ într-o ber\rie, ie[ind dintr-un teatru
noaptea târziu sau pur [i simplu plimbându-m\ pe str\zi,
am auzit vocea ora[ului Toledo chemându-m\; glasul
mut al fantomelor lui, al t\cerii lui. {i la acele ore târzii,
cu prieteni la fel de nebuni ca [i cei din tinere]e, o porneam
spre vechiul ora[, calcinat [i întortocheat, urmând s\
dormim îmbr\ca]i pe malul nisipos al fluviului Tajo
ori pe sub podurile lui de piatr\.

Nu [tiu de ce, dar dintre c\l\toriile mele fantastice
la Valparaíso, una mi s-a întip\rit în mod deosebit în
minte, cu aroma ei de ierburi smulse din intimitatea
câmpurilor. Ne duceam s\ ne lu\m r\mas-bun de la un
poet [i de la un pictor ce urmau s\ plece în Fran]a, cu
un vagon de clasa a treia. Cum împreun\ n-aveam
bani s\ pl\tim nici cel mai mizerabil hotel, plin de
[obolani, l-am c\utat pe Novoa, unul dintre nebunii
no[tri favori]i din Valparaíso. Nu era chiar a[a de u[or
s\ ajungi la el acas\. Urcând [i alunecând întruna pe
coline, am z\rit în întuneric silueta impasibil\ a lui
Novoa, ghidându-ne.

Era un b\rbat impun\tor, cu barb\ deas\ [i must\]i
groase. Poalele largi ale hainei lui negre fâlfâiau ca aripile
pe misterioasele creste pe care le urcam orbi [i
am\râ]i. Vorbea întruna. Era un sfânt nebun, canonizat
doar de noi, poe]ii. {i fire[te, era naturalist. {i vegetarian.
L\uda leg\turile tainice, doar de el cunoscute, dintre
s\n\tatea trupeasc\ [i darurile înn\scute ale p\mântului.
Predica în timp ce mergea [i ni se adresa cu vocea lui
tun\toare, de parc\ i-am fi fost discipoli. Înainta cu figura
lui neobi[nuit\, de sfânt Cristofor n\scut în  mahalale
pustii [i întunecoase.

În sfâr[it am ajuns la el acas\: o colib\ cu dou\
camere. Patul sfântului nostru Cristofor se afla într-
una din ele. În cealalt\ trona un imens fotoliu de r\chit\,
ornat din bel[ug cu inutile rozete de paie [i sert\ra[e
stranii, lipite de bra]ele lui; o capodoper\ a stilului
victorian. Uria[ul fotoliu mi-a revenit mie în noaptea
aceea. Prietenii mei [i-au întins pe jos ziarele de dup\-
mas\, întinzându-se cu grij\ peste [tiri [i peste editoriale. 

Dup\ respira]ii [i sfor\ituri mi-am dat seama repede
c-au adormit cu to]ii. În ce m\ prive[te, ghemuit pe
fotoliul monumental, mi-era greu s\ adorm la cât
eram de obosit. În aer plutea lini[tea în\l]imilor, a culmilor
solitare. Doar câte un l\trat de câini astrali tulburând
noaptea ori vreo siren\ îndep\rtat\ a unui vapor, ce venea
ori p\r\sea portul, îmi confirmau faptul c\ m\ aflam
în Valparaíso.

Deodat\ m-a înv\luit o arom\ stranie, tulbur\toare.
Mirosea a munte, a paji[te, a vegeta]ie; erau miresme
din copil\ria mea, de care uitasem cu totul în zbuciumul
vie]ii citadine. M-am cufundat în somn, leg\nat de
murmurul p\mântului meu natal. Oare de unde venea
acea zvâcnire s\lbatic\ a p\mântului, acele miresme
pure? Vârându-mi degetele prin ochiurile r\chitei fotoliului
colosal, am descoperit sert\ra[ele [i în ele am sim]it
plantele uscate [i netede, crengile aspre [i rotunde,
frunzele late, moi sau tari. Era acolo întregul arsenal
binef\c\tor al predicatorului nostru vegetarian, comoara
unei vie]i dedicate strângerii de buruieni cu mâinile
lui uria[e de sfânt Christofor exuberant [i plimb\re].
Odat\ descoperit misterul, am adormit lini[tit în
aroma de ierburi binef\c\toare.

Câteva s\pt\mâni am locuit pe o strad\ îngust\ din
Valparaíso, vizavi de casa lui don Zoilo Escobar. Practic,
balcoanele noastre se atingeau. Vecinul meu ie[ea devreme
în balcon [i f\cea o gimnastic\ de anahoret care-i scotea
la iveal\ coastele. Purtând mereu o salopet\ am\rât\ sau
vreo jachet\ roas\, în chip de marinar-arhanghel, el
renun]ase demult la naviga]ie, la vam\, la orice preocup\ri
marin\re[ti. Cât era ziua de lung\ î[i peria meticulos
costumul de gal\. Era un costum de postav negru pe care
nu l-a purtat niciodat\ de-a lungul anilor, p\strându-l
mereu în dulapul vechi, printre alte comori nepre]uite.

Dar cea mai scump\ [i mai tulbur\toare comoar\ era
o vioar\ Stradivarius pe care a p\strat-o cu grij\ toat\
via]a, f\r\ s-o ating\ [i f\r\ s\ permit\ cuiva s\ pun\
mâna pe ea. Don Zoilo se gândea s-o vând\ la New York.
Acolo putea primi o avere pe pre]iosul instrument.
Câteodat\ o scotea din [ifonierul am\rât, îng\duindu-
ne s-o admir\m cu pioas\ emo]ie. Odat\ [i odat\ o va
porni don Zoilo Escobar spre nord [i se va întoarce f\r\
vioar\, dar plin de inele minunate [i cu din]i de aur în
gur\, în locul golurilor ivite o dat\ cu trecerea anilor!

Dar într-o diminea]\ n-a mai ap\rut pe balcon ca s\-
[i fac\ gimnastica. L-am îngropat acolo sus, în cimitirul
de pe deal, în costumul de postav negru ce-i înve[mânta
pentru prima oar\ oasele lui mici, de pustnic. Corzile
viorii Stradivarius nu i-au plâns plecarea. Nimeni nu
[tia s\ cânte la vioar\. De fapt, instrumentul nici nu mai
era în [ifonier. Pesemne luase drumul m\rii sau al
New York-ului, împlinind visele lui don Zoilo.

Valparaíso e misterios, întortocheat, sinuos. Sus, pe
dealuri, s\r\cia se revars\ ca o cascad\. Se [tie cât
m\nânc\, cum se îmbrac\ ([i cât nu se m\nânc\ [i
cum nu se îmbrac\) popula]ia numeroas\ de pe creste.
Rufele întinse la uscat din dreptul fiec\rei case [i înmul]irea
continu\ a picioarelor descul]e tr\deaz\ iubiri
nestinse.

Dar lâng\ mare exist\ case cu balcoane [i ferestre
închise, f\r\ prea mul]i locuitori. Printre ele se afla [i
re[edin]a unui explorator. Am b\tut de multe ori la
u[a lui, cu ciocanul de bronz, ca s\ m\ aud\. În cele
din urm\ s-au auzit ni[te pa[i u[ori [i un chip cercet\tor
a întredeschis u[a grea cu neîncredere, dorind parc\ s\
m\ lase afar\. Era b\trâna slujnic\ a casei, o umbr\ în
[or], îmbrobodit\, care abia î[i târ[âia picioarele. 

Exploratorul era [i el foarte b\trân [i împ\r]ea
doar cu slujnica spa]ioasa cas\ cu ferestre închise. Venisem
ca s\-i v\d colec]ia de idoli. Holurile [i pere]ii erau plini
de creaturi stacojii, m\[ti striate în alb-cenu[iu, statui
ce reproduceau anatomii disp\rute, zei ai Oceaniei,
scalpuri polineziene, scuturi ostile de lemn, îmbr\cate
în blan\ de leopard, salbe de col]i feroce, vâsle de schifuri
ce au str\b\tut ape norocoase. Cu]ite violente înfiorau
pere]ii cu lamele lor argintii [erpuind în întuneric.

Am observat c\ zeit\]ile masculine de lemn se
împu]inaser\. Falusurile le erau acoperite cu buc\]i de
pânz\, aceea[i pânz\ din care erau f\cute [or]ul [i broboada
slujnicei; era u[or de remarcat. 

B\trânul explorator se deplasa cu grij\ printre trofee.
În fiecare înc\pere îmi oferea explica]ii, când grave,
când ironice, ca unul care a tr\it [i înc\ mai tr\ie[te
bucurându-se de comorile lui. Cu b\rbu]a lui alb\ sem\na
cu un feti[ din Samoa. Mi-a ar\tat flintele [i pistoalele
mari cu care-[i urm\rise du[manii [i învinsese
antilopa [i tigrul. Î[i istorisea aventurile cu o voce egal\,
[optit\. Era ca [i cum ar fi intrat soarele în ciuda ferestrelor
închise, l\sând s\ p\trund\ o raz\ firav\, ca un
flutura[ zburdalnic învârtindu-se printre idoli. 

La plecare i-am dest\inuit inten]ia mea de a m\ duce
în Insule, ajungând cât mai repede la nisipurile de aur.
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{i atunci, dup\ ce s-a uitat primprejur, [i-a apropiat
must\]ile lungi [i înc\run]ite de urechea mea [i mi-a
[optit tem\tor: „S\ nu cumva s\ afle ea, s\ nu prind\
de veste; [i eu m\ preg\tesc s\ plec într-o c\l\torie.”

{i a r\mas a[a o clip\, cu un deget la buze, ascultând
parc\ pa[ii unui tigru prin p\dure. Apoi u[a s-a închis
în urma mea, neagr\ [i gr\bit\, a[a cum coboar\ noaptea
peste Africa. [...]

Mici lumi ale ora[ului Valparaíso, p\r\site, nu se [tie
când [i din ce pricin\, ca ni[te cufere – de care nimeni
nu mai are nevoie - în fundul unui beci; nu se va [ti cum
au ap\rut [i de ce vor r\mâne pe vecie acolo. Poate c\
în tainice unghere, în sufletul ora[ului, se vor p\stra de-
a pururi pierduta m\re]ie a valului, furtuna, sarea, marea
vuind [i sclipind. Marea fiec\ruia, amenin]\toare [i
abscons\: un sunet de nep\truns, o unduire solitar\
preschimbat\ în pulbere [i spum\ de vise.

În existen]ele excentrice descoperite, m-a surprins
identificarea suprem\ cu portul tulbur\tor. Sus, pe coline,
înflore[te mizeria în clocot frenetic de gudron [i veselie.
Iar jos, macaralele, debarcaderele, truda omului acoper\
franjurul litoralului cu o masc\ pictat\ cu  fericire
trec\toare. Unii n-ating nici în\l]imile, nici marea. Î[i
]in într-un cuf\r propriul infinit, bucata lor de mare.

{i-l p\zesc cum pot, l\sându-se înv\lui]i de uitare,
ca într-o cea]\.

Uneori Valparaíso se zbate ca o balen\ r\nit\. Se
clatin\ în vânt, agonizeaz\, moare [i reînvie.

Aici fiecare fiin]\ poart\ în suflet amintirea unui

cutremur. E un crâmpei de spaim\, lipit de inima ora[ului.
Înainte de na[tere, fiecare om e un erou. C\ci în memoria
portului exist\ acel dezastru, acea înfiorare a p\mântului
ce tremur\, [i zgomotul r\gu[it din adâncuri, ca [i
cum într-un ]inut submarin ori subp\mântean ar
începe s\ bat\ clopotele, vestind sfâr[itul lumii.

Câteodat\, dup\ ce ziduri [i acoperi[uri se pr\v\lesc,
iscând nori de praf [i fl\c\ri, în t\cere ori în urlete, când
totul pare definitiv calmat prin moarte, din mare se ive[te,
ca o spaim\ ultim\, un val gigantic: uria[a mân\
verde, înalt\ [i amenin]\toare ca o trâmb\ a r\zbun\rii,
m\turând [i bruma de via]\ r\mas\. 

Adesea totul începe cu o unduire nel\murit\, trezin-
du-i pe cei adormi]i. Sufletul, aflat între somn [i
veghe, comunic\ prin r\d\cinile-i adânci, cu str\fundurile
p\mânte[ti. A vrut s-o [tie dintotdeauna. Ei bine, acum
o [tie. Apoi, când marea cutremurare ia sfâr[it, n-ai încotro
s-o apuci: zeii s-au dus, iar trufa[ele biserici sunt praf [i
pulbere.

Groaza ce te cuprinde nu seam\n\ cu aceea dinaintea
taurului furibund, a pumnalului amenin]\tor sau a
apei în care te afunzi. De-ast\ dat\ e o spaim\ cosmic\,
o brusc\ incertitudine; universul se destram\, se pr\bu[e[te.
{i-un tunet surd, nicicând auzit pân\ acum zguduie
din r\runchi p\mântul.

Praful ridicat de casele d\râmate se împr\[tie treptat.
{i r\mânem singuri, cu mor]ii no[tri, cu to]i mor]ii, f\r\
s\ [tim de ce mai tr\im.

Sc\rile pornesc de jos în sus, se r\sucesc, se

ca]\r\. Se sub]iaz\ ca firul de p\r, se odihnesc, devin
verticale. Se precipit\, se alungesc, dau înapoi, nu se
sfâr[esc nicicând.

Câte sc\ri? Câte trepte? Câ]i pa[i pe trepte? În secole
câ]i pa[i, urcând [i coborând cu cartea sub bra], cu ro[iile,
cu pe[tele, cu sticlele, cu pâinea în mân\? Câte mii de
ore au uzat treptele, s\pând în ele canale prin care ploaia
se joac\ [i plânge?

Sc\ri!
Nici un alt ora[ nu le-a spulberat, nu le-a stricat rostul,

nu le-a tocit [i nu le-a recl\dit a[a cum a f\cut-o Valparaíso.
Nici un al ora[ n-a avut asemenea zbârcituri: vie]ile
oamenilor vin [i pleac\ pe ele, urcând mereu la ceruri
de parc\ ar coborî la origini. Sc\ri, iar la mijlocul drumului:
un ciulin cu flori stacojii! Sc\ri pe care urc\ marinarul
întors din Asia spre a g\si acas\ un zâmbet nou ori o
absen]\ cumplit\! Sc\ri pe care a c\zut, ca un meteorit
negru, un be]ivan! Sc\ri pe care urc\ soarele, îmbr\]i[ând
dealurile!

Am face ocolul lumii dac\ am p\[i pe toate sc\rile
din Valparaíso! [...]

Valparaíso a str\lucit în noaptea universului. Din
toate z\rile, avântându-se c\tre lumea întreag\ au pornit
nave înzorzonate, ca porumbi]ele minunate, vase parfumate,
fregate înfometate, întârziate la capul Horn, mult
peste a[tept\ri... Adesea oamenii se n\pusteau la p\[uni
de cum debarcau... Zile cumplite ori fantastice, când
oceanele comunicau doar prin strâmtoarea Patagoniei.
Vremuri când Valparaíso pl\tea bine echipajele care îl
detestau ori îl adorau. 

Un vapor a adus într-o zi un pian cu coad\; cu un
altul a venit Flora Tristán, bunica peruan\ a lui Gauguin;
în fine, la bordul lui „Wager” a ajuns primul Robinson
Crusoe, în carne [i oase, descoperit de curând în insulele
Juan Fernández... Alte ambarca]iuni au adus ananas,
cafea, piper din Sumatra, banane din Guayaquil, ceai de
iasomie din Assam, anason din Spania... Vechiul golf,
ruginita potcoav\ a Centaurului, s-a umplut de miresme:
pe o strad\ te înv\luia mirosul dulceag de scor]i[oar\;
pe o alta, ca o s\geat\ alb\ î]i str\pungea sufletul mireasma
fructului anonaceei; dintr-o fund\tur\ te pândea miasma
algelor marine, mirosul întregii m\ri chiliene.

{i-atunci Valparaíso se lumina, devenind aur întunecat,
apoi portocal marin: înfrunzit, r\coros, umbros [i rodind
din bel[ug.

Culmile ora[ului Valparaíso s-au descotorosit de
oameni, pr\v\lindu-le casele în râpi argiloase,
colorate în ro[u, auriu ori verde crud. Dar casele [i
oamenii s-au ag\]at de dealuri, s-au încol\cit, s-au înfipt,
s-au chinuit, s-au a[ezat pe vertical\, s-au prins de stânc\
cu orice chip. Portul e o zbatere între mare [i natura vag\
a mun]ilor, dar omul e înving\tor în toate. Dealurile [i
marea au creat ora[ul, modelându-l; oferindu-i nu
rigiditatea unei caz\rmi, ci insolitul prim\verii, cu desenele
ei contradictorii, cu energia ei sonor\. Casele s-au
topit în culoare: amarantul, galbenul, carminul, cobaltul,
verdele [i purpuriul. Astfel [i-a îndeplinit Valparaíso
misiunea lui de port adev\rat, de vas e[uat pe uscat [i
totu[i viu, de nave cu pavilionul fluturând în vânt. Vântul
Marelui Ocean merita un ora[ al pavilioanelor. 

Printre aceste dealuri înmiresmate [i r\nite am tr\it
eu. Sunt dealuri suculente, cu via]a pulsând în spa]ii
infinite, în tainice [erpuiri [i reverbera]ii de trompet\.
În spiral\ te a[teapt\ un carusel portocaliu, un c\lug\r
ce coboar\, o copil\ descul]\ atent\ la pepenele ei, o
saraband\ de marinari [i femei, o pr\v\lie ce vinde
fier ruginit, un circ minuscul sub al c\rui cort abia încap
must\]ile dresorului de animale, o scar\ ce suie pân\
la nori, un ascensor ce urc\, plin cu ceap\, [apte
m\gari c\rând ap\, o ma[in\ de pompieri revenind de
la un incendiu, o vitrin\ ce expune sticle cu con]inut
benefic sau fatal. 

Eu nu pot s\ ajung în atâtea locuri. Valparaíso are
nevoie de un nou monstru marin, cu opt picioare, ca
s\-l str\bat\ în întregime. M\ încânt\ imensitatea lui,
intima lui întindere, dar nu reu[esc s\-i cuprind
dreapta multicolor\, stânga fertil\, în\l]imile ori abisurile.

Pot s\-i urmez doar clopotele, unduirile [i numele. 
Mai ales numele, c\ci ele au r\d\cini [i radicule, aer

[i ulei, istorie [i muzic\, iar în silabe au sânge.

Traducere [i prezentare de
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N ROMAN din 1995, semnat de David Lodge,
Therapy (Terapia, în traducerea lui Radu
Paraschivescu) a fost reluat constant de
Poliromul ie[ean în ultimii ani, din motive
lesne de în]eles.  Este vorba despre un text
oarecum singular în opera lodgian\ de pîn\
acum, atît din punct de vedere tematic [i
arhitectural, cît [i stilistic. Probabil c\ o

caracterizare din avion a romanului ar fi aceea de
“epic al crizei”, o criz\ personal\, desigur, a scriitorului
intrat în etapa senectu]ii aride, îns\ [i una mai general\
a scriitorului metamorfozat, reprofilat, cînd nu marginalizat
pur [i simplu, în interiorul universului postindustrial.
Nu trebuie s\ se în]eleag\ de aici c\ umorul [i destinderea
narativ\ (acea relaxare [i aparent\ u[urin]\ a scrisului)
– care l-au transformat pe Lodge în prozator interna]ional
– lipsesc din Terapia. Dimpotriv\, a[ spune c\ pe ele
se întemeiaz\ din nou, cu bun\ [tiin]\, re]eta infailibil\
de succes a scriiturii. Gravitatea nu se afl\ în ton, ci în
intrig\, în derularea neprev\zut\ a evenimen]ialului –
surprinz\tor pentru cititor [i, în egal\ m\sur\, pentru
protagonist. Criticul cultural va identifica aici, f\r\
îndoial\, drama (moral\, psihologic\) a societ\]ii consumiste
în ansamblul ei. Se poate vorbi [i despre a[a ceva, dar
sentimentul meu e c\ romanul exploreaz\ – în not\
solemn\ – mai curînd tribula]iile unui anumit model
tipologic, pe fundalul schimb\tor al postindustrialit\]ii.

Acest “model” cuprinde, în sens foarte larg, profilul
scriitorului autentic (scriitorul in aaeternum s\ spunem,
acea entitate transpersonal\, sensibil\ necondi]ionat la
tragediile colective, pe care [i le asum\, printr-un fel de
transfer [amanic, ca traume individuale) devenit – din
sl\biciune proprie, dar [i de nevoie – o fanto[\ a societ\]ii
de consum. Corupt de recompensa financiar\ [i notorietatea
imediat\, el accept\ depersonalizarea, folosindu-[i talentul
[i inteligen]a artistic\, alienant [i mediocru, pentru
divertismentul maselor super-tehnologizate, mase lipsite
de apeten]\ pentru marea literatur\, avide totu[i, prin
contrabalansare, de sitcom-uri, soap ooperas [i show-
uri f\r\ adîncime spiritual\. Eroul în cauz\ este conturat
în roman de Laurence Passmore (zis Tubby, datorit\
începutului de obezitate care îi marcheaz\ apropierea
vîrstei a treia), creator al unui serial de televiziune (sitcom)
popular în Marea Britanie [i SUA – People NNext
Door. Scenariul – desf\[urat deja pe mai multe sezoane
– i-a adus, relativ repede, faim\ [i o situa]ie material\
de invidiat. În plus, Tubby are o familie reu[it\. So]ia,
Sally, înc\ atr\g\toare, are cariera sa, iar copiii, maturiza]i,

studiaz\ la institu]ii universitare performante. Nimic nu
pare s\ anticipeze declan[area unei crize existen]iale.
Cu toate acestea, inexplicabil, protagonistul intr\ într-
un nea[teptat declin creator, dublat de spleen englezesc
[i numeroase complica]ii metafizice, m\rturisite doar
jurnalului personal. 

Ini]ial, Tubby sufer\ de o misterioas\ durere în
genunchiul drept, imposibil de diagnosticat de c\tre
medicii consulta]i, durere clasificat\ de însu[i pacient
drept sindromul “IDK” – “Internal Derrangement of the
Knee” (“Disfunc]ie Intern\ a Genunchiului”) –, echivalent
sarcastic, în englez\, al ignoran]ei [tiin]ifice, sugerate
de expresia “I Don’t Know” (“Nu {tiu”). Codul (“IDK”)
va fi repetat obsesional în nara]iune,  prin aceast\ metafor\
a “ne[tiin]ei” generalizate sugerîndu-se epicentrul
unei lumi care începe s\-[i piard\ punctele de reper.
De fapt, aici trebuie localizat\ esen]a crizei lui Passmore.
El simte c\ [i-a pierdut identitatea (autenticitatea primar\)
într-un lung [ir de exuvii morale [i psihice, pe care i
le-a indus sistemul consumist – un sistem al “artei pentru
bani” [i nicidecum al “artei pentru art\”. Recuperarea
identit\]ii originare presupune, pe lîng\ întoarcerea în
timp, dislocarea psihologic\ din actualul eu alienant,
lucru în bun\ m\sur\ dureros [i convulsiv. Divor]ul
([i el nea[teptat) propus de Sally, precum [i gelozia
spontan\, determinat\ eroului de eveniment, agraveaz\
situa]ia, dar, totodat\, accelereaz\ incursiunea lui Tubby
spre centralitatea sinelui s\u genuin. Derutat într-o prim\
faz\, scriitorul are o aventur\ lipsit\ de fior erotic cu
frigida Amy, singura confident\, în interiorul unui spa]iu
uman mereu mai înstr\inat/înstr\inant, [i scrie furibund
– la îndemnul psihiatrei sale – variante ale scenariului
pe care-l tr\ie[te, din unghiul celorlalte personaje
participante la criz\ (umorul lodgian atinge cotele lui
tradi]ionale în “m\rturiile” acestor naratori inventa]i).
Ulterior, el începe s\-[i controleze tr\irile, devenind tot
mai con[tient de ra]iunile neb\nuite ale dramei declan[ate
pe nepus\ mas\. Preocuparea pentru existen]ialismul
morbid al danezului Soren Kierkegaard ([i mai ales
obsesia pentru Cutremurul [[i sspaima) îl ajut\, de asemenea,
s\ aib\ acces la luciditatea masochist\ a spiritelor
autoscopice, împingîndu-l, într-un tîrziu, spre o revela]ie
ultim\: Laurence Passmore nu mai exist\ decît în ipostazele
ingenue ale trecutului, într-un timp pur, cînd virusul
succesului nu-[i f\cuse înc\ sim]it\ prezen]a. Întoarcerea
paseist\ ajunge astfel unica variant\ de “terapie” posibil\.

Redescoperirea vechiului Laurence porne[te de la
reg\sirea primei iubiri – Maureen – , o irlandez\ catolic\,
reconstruit\ mental de b\trînul Tubby din fragmente
[i imagini demult pierdute în magma subcon[tientului
s\u factual. De[i nu a mai întîlnit-o din adolescen]\,
Passmore, sub impulsul unei stranii vitalit\]i, porne[te
în c\utarea (detectivist\) a iubitei dintîi. Cu greu,
dup\ nenum\rate peripe]ii ([i ele tipic lodgiene, amintind
de excursiile disperate ale lui Persse din Small
World), Tubby o localizeaz\ pe Maureen – dezolant
de îmb\trînit\ – într-un pelerinaj religios unde, entuziasmat,
protagonistul decide s\ o înso]easc\. Într-una dintre seri
(în ciuda faptului c\ e c\s\torit\), evlavioasa femeie îi
cedeaz\ – cam neverosimil – insistentului scriitor.
Laurence î[i redescoper\, încîntat, tr\irile sexuale ale
tinere]ii (la rîndul lor, atenuate pe parcursul crizei),
neglijînd, aristocratic, subit revelata mastectomie a lui
Maureen. Finalul este, bineîn]eles, surprinz\tor. Passmore
se restabile[te psihologic (reluîndu-[i activitatea creatoare)
[i cunoa[te volupt\]i curioase în rela]ia amicalo-amoroas\
cu iubita din tinere]e [i credulul ei so]. Un tablou numai
în aparen]\ idilic, întrucît, în realitate, el ascunde un
fel de apogeu al tensiunii identitare – imposibil de
solu]ionat. Criza nu e acum doar a scriitorului depersonalizat,
ci a întregii comunit\]i (o problem\ subteran\ a romanului

o constituie drama cuplurilor occidentale destr\mate,
dup\ zeci de ani de convie]uire, în momentul în care
copiii – maturiza]i – p\r\sesc c\minul) aflate într-o lupt\
surd\, dar continu\, de redobîndire a identit\]ii ocultate.

Individul postindustrial trece prin etapele succesive
ale alien\rii personale [i colective, în interiorul mediului
natural [i social, unde interven]ia tot mai agresiv\ a
ma[inii (computerului) tinde s\-l elimine definitiv. Ca
atare, el dezvolt\, ipostasic [i comunitar, un sentiment
al inutilit\]ii istorice [i al neantului metafizic, cu r\d\cini
în “sfîr[itul istoriei” hegelian [i “moartea lui Dumnezeu”,
supralicitat\ de Nietzsche. Ramifica]iile contemporane
ale acestei st\ri sînt “închiderile” spirituale, preconizate
de Kojève, Bloom ori Fukuyama. Metafizic [i cultural,
postindustrializarea a generat confuzie [i, prezumtiv,
deconstruc]ia identit\]ilor. Dispari]ia autorit\]ii unice,
precise, din semiotica socio-politic\, a dus – a[a cum se
întîmpla odinioar\ în tragediile shakespeariene, atunci
cînd eliminarea monarhului medieval prin violen]\
antrena haosul universal – la ambiguitate axiologic\ [i
despiritualizare. Psihologiile devin tipologii, identit\]ile
se uniformizeaz\ [i dispar într-o globalizare alienant\.
De aceea, investiga]ia postmodernit\]ii trebuie s\ înceap\
mereu cu asumarea crizei ipostasice, la nivel psihologic
[i cultural [i, doar printr-o astfel gril\, s\ se treac\ la
hermeneutica „postmodernismului”, care nu devine
altceva decît o consecin]\ a depersonaliz\rii macrosistemice.

În subsidiarul „terapiei” cînd nostalgice, cînd sarcastice,
a lui Lodge, distingem aceast\ „tem\” serioas\, dezvoltat\
subtil [i rafinat în text. Autorul se dovede[te, în acest
roman, preocupat mai curînd de mentalit\]i [i psihologii
– interese care, în operele anterioare, treceau în plan
secund, datorit\ focaliz\rii pe simetria narativ\ [i
simbolismul cultural. Avem în fa]\, indubitabil, un roman
al crizei, cu atît mai mult cu cît faptul în discu]ie iese
din înveli[ul epic [i pare s\ iradieze c\tre biografic. F\r\
prea mari eforturi de decodificare parabolic\, îi putem
b\nui pe însu[i scriitor [i lumea lui disimula]i, (auto)ironic,
undeva în spatele edificiului textual.

Codrin Liviu CU}ITARU

Efort terapeuticU

David Lodge. Terrapia. Traducere, note [i postfa]\
de Radu Paraschivescu. Colec]ia “Biblioteca

Polirom”, 2002, 2003, 2009, 376 pp.,18.50 RON28
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~n zvonistica ce precede anun]area Premiului
Nobel pentru literatur\ numele scriitoarei americane
Joyce Carol Oates, al\turi de al compatriotului ei Philip
Roth, e vehiculat de ani buni printre favori]i, de[i
Academia Suedez\ [i-a f\cut cunoscut\ discutabila
preferin]\ pentru literatura european\. Acum ̀ n v`rst\
de 71 de ani, Joyce Carol Oates e extrem de harnic\
(presa american\ o nume[te frecvent workalcoholic\):
de la debutul din 1963 a publicat cu regularitate de
metronom vreo 50 de romane, sub nume propriu [i cu
pseudonime, nenum\rate nuvele [i articole, texte pentru
copii, precum [i prima parte (anii 1973-82) a unui
jurnal, ̀ nsum`nd mii de pagini. Fenomenala ei productivitate
(cu care traduc\torii abia pot s\ ]in\ pasul) nu face
`ns\ rabat la calitate [i de aceea e considerat\ una
din marile voci ale literaturii mondiale, capabil\ s\
scrie la fel de bine, cu o marc\ proprie, romane de
inspira]ie victorian\, intrigi poli]iste, c\r]i cu subiect
sportiv (`n 1987 a publicat una despre box, sport ce
o pasioneaz\) sau consacrate unor vedete (precum
monumentalul roman Blonda despre Marilyn Monroe).
Anul acesta i-au ap\rut `n SUA dou\ noi c\r]i, A
Fair Maiden [i Little Bird of Heaven. Cu o sever\
disciplin\ a scrisului zilnic (c\reia, dup\ moartea
so]ului, Raymond J. Smith, cu care a stat al\turi 47 de
ani, `i consacr\ [i mai mult timp), Joyce Carol Oates
e la curent cu literatura tinerilor romancieri americani
[i europeni (unii, precum Jonathan Safran Foer, Jodi
Picoult sau Peter Robinson i-au fost studen]i),
merge la cinema [i e interesat\ de politic\. ~ntrebat\
`ntr-un interviu recent dac\ e sensibil\ la critic\, ea a

r\spuns: „De la apari]ia primei mele c\r]i, acum 46 de
ani, operele mele au provocat o varietate incredibil\
de reac]ii. Pe c`nd eram o t`n\r\ autoare, fiecare cronic\
negativ\ m\ f\cea s\ suf\r. Ast\zi s`nt mult mai stoic\,
chiar dac\ m\ simt recunosc\toare fa]\ de criticii [i
cititorii c\rora le plac textele mele. E, cred, ceea ce-
[i doresc mai to]i arti[tii: o reac]ie comprehensiv\ din
partea persoanelor inteligente.“

Cea mmai hharnic\

ÎNCEPUT
cursul de
limba japo-
nez\ acum
33 de ani la
Universitatea

Cultural {tiin]ific\
Bucure[ti, împreun\
cu 88 de cursan]i de
vârste diferite, care s-au
tot r\rit pe parcursul
lunilor pân\ a r\mas
s\-l încheie singur\ în
1979. De atunci japoneza
a devenit o constant\
în via]a Angelei Hondru.
De la cursul de limb\
a ajuns la civiliza]ia japonez\ tradi]ional\, la artele [i literatura
japonez\. Timp în care a continuat s\ predea limba englez\
într-o [coal\ general\, iar simultan s-a încumetat s\
predea [i limba japonez\. 

Anul 1989 îi aduce [ansa de a face mai mult: ini]iaz\
[i reu[e[te s\ fie înfiin]ate cursuri de limba japonez\ la
{coala general\ nr. 79, o clas\ cu studiul intensiv al
limbii japoneze la Liceul „Ion Creang\” (acum Colegiu)
din Bucure[ti, studiul japonezei ca limb\ str\in\ la Universitatea
Hyperion. Elaboreaz\ lucr\ri didactice: cursuri de limb\
japonez\, ghid practic de limb\, se aventureaz\ în prezentarea
culturii [i a literaturii japoneze. În total 11 titluri care compun
instrumente minime de lucru.

Între timp î[i sus]ine doctoratul (cu o tez\ despre
ceremonialul nup]ial [i ritualul funerar în literatura român\
[i literatura japonez\) [i urc\ treptele ierarhiei universitare.
O preocup\ tot mai insistent folclorul, cel japonez [i cel
românesc, efect al unui interes pe care i l-a insuflat
Ovidiu Bârlea, unchi [i model, într-o cercetare tot mai bogat\
pe m\sur\ ce se adânce[te.

Mai multe stagii de perfec]ionare în Japonia la Tokyo,
la Universitatea Hirosaki [i la Universitatea de Limbi Str\ine
din Osaka îi ofer\ prilejul s\ p\trund\ în tradi]ia nipon\,
s\ cunoasc\ ritualuri [i ceremonialuri. De aici se nasc
conferin]ele [i articolele [tiin]ifice ap\rute în publica]ii
academice din România [i din Japonia, reflectând fascina]ia
fa]\ de dansul sacru (c\lu[ul [i kagura) [i mai ales o splendid\
carte Festivaluri japoneze – în spiritul tradi]iei (2001).

{i, între didactic\ [i folcloristic\, Angela Hondru î[i
mai g\se[te r\gaz [i pentru a traduce din limba japonez\
mari scriitori: Kobo Abe [i Soseki Natsume, Shusaku Endo
[i Dazai Osamu, Yukio Mishima [i Teru Miyamoto, Fumiko
Enchi [i Sawako Ariyoshi. Aproape 20 de c\r]i, unele masive,
altele dificile. Aavut încurajare din partea unui editor, Denisa
Com\nescu, care [tia ce minun\]ii ofer\ t\râmul nipon [i
ce înseamn\ privilegiul traducerii din original. 

Iar dac\ proza japonez\ i-a fermecat pe atâ]ia cititori de
la noi, faptul se explic\ prin existen]a unei [coli de traduc\tori,
a c\rei formare se datoreaz\ [i Angelei Hondru. Face
parte dintre cei ce d\ruiesc, risipitorii care nu se tem c\ îi
îmbog\]esc pe al]ii: unii dintre cei ce i-au fost studen]i [i-
au perfec]ionat preg\tirea în Japonia, [i-au sus]inut deja
doctoratul, au început [i o carier\ universitar\.

Titlurile [i distinc]iile o cople[esc în ultimii ani: Premiul
Ministerului de Externe din Japonia [i Premiul Japan
Foundation – c\reia îi datoreaz\ enorm ca sprijin (2008);
Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea
Hirosaki [i Ordinul Soarelui R\sare decernat de Casa
Imperial\ Japonez\ (2009). O onoreaz\ [i ne onoreaz\,
deschid drum pentru cei ce vor veni într-o disciplin\ care
cere decenii de studiu.

Angela Hondru îns\[i recunoa[te c\ i-ar mai trebui câteva
vie]i ca s\ vad\ [i s\ în]eleag\ cultura japonez\, ritualuri
[i ceremonialuri. Iar acum când împline[te o vârst\ frumoas\,
îi dorim s\ fie s\n\toas\ [i s\ aib\ r\gazul pentru cele mai
iubite proiecte. 

Elisabeta L|SCONI

O modest\
reveren]\

A
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Cel mai cunoscut romanicier olandez din genera]ia
t`n\r\, Arnon Grunberg (n. 1971), s-a aflat s\pt\m`na
trecut\ din nou la Bucure[ti. Cu un debut r\sun\tor,
`n 1994, – romanul Nesuferitele zile de luni, tradus
[i la noi, ̀ n colec]ia „Raftul Denisei” de la Humanitas,
de Anda Dragomir – el a demonstrat apoi c\ e un
scriitor de curs\ lung\, public`nd ̀ n ritm constant, sub
nume propriu sau sub pseudonimul Marek van der
Jagt, romane [i eseuri. Toate – cu mare succes de critic\
[i de public, distinse cu premii ̀ n Olanda [i Germania,
traduse ̀ n 35 de ]\ri. Furori a f\cut [i spiritualul roman,
ap\rut sub pseudonim, Istoria calvi]iei mele, ce a putut
fi citit ̀ n române[te ̀ n aceea[i colec]ie de la Humanitas.
Stabilit la New York, unde continu\ s\ scrie c\r]i `n
olandez\ dar [i jurnalism ̀ n englez\ pentru cunoscute
publica]ii din SUA [i Europa, `nc\ t`n\rul scriitor e
o vedet\, de[i nu produce „literatur\ de consum”.
Aprecierea larg\ de care se bucur\ romanele lui
provocatoare, impregnate de filosofie [i umor negru
– contrazice vocile ce depl`ng infantilizarea publicului,
avid doar de senza]ional [i evaziune. Cu ocazia traducerii
la Ed. Actes Sud a celui mai recent roman al lui, Tirza,
Arnon Grunberg a dat un interviu ̀ n care explic\ ideea
ce st\ la baza construc]iei epice. Personajul principal
din Tirza, Hofmeester, e un b\rbat ̀ n pragul b\tr`ne]ii
care, pierz`nd totul – slujba, economiile, iluziile –
accede la o luciditate disperat\ c`nd fiica lui iubit\ `i
anun]\ plecarea ̀ n lume al\turi de un terorist. ~ntrebat
de Alexis Brocas de ce a ales s\-l descrie pe Hofmeester
prin intermediul a ceea ce a pierdut, c`nd oamenii se
definesc `n general prin ceea ce au, Arnon Grunberg
r\spunde: „Orice posesiune e o pierdere poten]ial\.
Nu m\ opun conceptului de proprietate, dimpotriv\.

Dar riscul de a pierde ceea ce ai poate deveni o obsesie.
Pentru mul]i e, de altfel, o mare obsesie, fiindc\ atunci
c`nd vorbesc de posesie, includ `n ea [i propria via]\
[i ideea c\ se va pierde ̀ ntr-o zi. Hofmeester a pierdut
totul, cu excep]ia vie]ii [i a fiicei lui. S-ar putea
crede c\, despuiat astfel, ar cunoa[te o form\ de libertate,
dar e exact pe dos. N-am vrut s\ ar\t un om golit, ci
un om incapabil s\-[i abandoneze obsesiile. Pe de alt\
parte, da, cred c\ pierderile ne definesc mai bine dec`t
ceea ce posed\m”.

A aavea [[i aa ppierde

Proze sscurte

Foarte apreciat `n Spania, unde e abonat la
premiile literare, Quim Monzo s-a specializat `n
ultimii ani `n proz\ scurt\. ~mp\nate de aluzii la
cultura pop [i pline de ironie, schi]ele [i nuvelele
lui ]in de fantasticul absurd, de suprarealism [i umorul
negru, `n descenden]a lui Kafka, Jarry [i Mrozek.
Noul lui volum, O mie de t`mpi]i, con]ine proze
foarte scurte (`ntre trei [i zece pagini) ce pun ̀ n scen\
situa]ii cotidiene pe c`t de comice pe at`t de macabre,

cu umor negru [i b\taie spre parabol\. De exemplu,
`ntr-una din aceste proze, o t`n\r\ cuprins\ de
febra cur\]eniei, dup\ ce [i-a frecat [i debarasat
apartamentul, `ncepe s\-[i jupoaie propria piele.
Bizare, u[or de citit, inventive [i alerte, schi]ele
din noul volum al lui Quim Monzo s`nt apreciate
at`t de marele public, c`t [i de critic\. Observa]ia c\
proza scurt\ se vinde mai greu dec`t romanul nu
func]ioneaz\ `n cazul lui.
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ESCHIZÎND Lumea româneasc\ la 1900, a lui
Ion Bulei (Editura Eminescu, 1984), veche
abia de un sfert de veac, dar intrînd, de bun\ voie,
în miezul unor documente [i întîmpl\ri centenare,
ai sentimentul unei familiarit\]i îndep\rtate. Al
unei înrudiri, nu foarte strînse, dar nici de tot
pierdute, cu acei oameni care-[i ap\r\ bonomia

de fond în toiul unor crize de form\. Politicieni, ca [i popor.
Colec]ia „Clepsidra”, în care aceast\ c\rticic\ de vremuri

[i moravuri a ap\rut, impune aten]ie la timpul care trece.
În [ase trepte, numite cu titluri de capitol: Începe un veac,
Începe o criz\, „Erau toate de f\cut”, {i între timp...,
Criza continu\, Prin noi în[ine. Combinînd, indistinct,
doctrina [i realitatea. La fel de avîntat\ ca [i ea.

Dispute de toate felurile, astronomice [i religioase, în
chiliile savan]ilor [i-n s\lile Vaticanului, îi dau sau îi iau lui
1 ianuarie 1900 dreptul de a pune pasul într-un secol nou.
Nu ne este necunoscut\ aceast\ agita]ie de început de secol,
ba chiar [i de mileniu, cu tot cu profe]iile ei catastrofice. La
pragul secolului XX, lucrurile st\teau parc\ mai bine. În
orice caz, la Bucure[ti care, prins între Paris [i Berlin,
între Pap\ [i s\rb\torile populare, rezolv\ problema avantajos:
„în ciuda lui Camille Flammarion (astronom francez – n.m.)
[i a Papei de la Roma serb\m cu solemnitatea ce se
cuvine apari]ia noului veac. Chit c\, pentru ca s\ nu r\mâie
nimeni în pagub\, s\ serb\m [i la anul, cu acela[i t\mb\l\u,
na[terea secolului al dou\zecelea.” (Mo[ Teac\ era
revista care g\sea impar]iala solu]ie). Se vede limpede,
plutind peste înc\ier\ri de principiu, spiritul lui nici a[a,

nici altminterea, al unei
ab]ineri în exerci]iu, dac\
se poate spune a[a, votînd
[i cu unii, [i cu al]ii. 

Pe deasupra, la Bucure[ti
se s\rb\tore[te dup\ alt
calendar, întîrziat cu 12 zile.
A[a încît, în vreme ce Europa
s\rb\tore[te, „la Bucure[ti
lumea dormea lini[tit\.” {i
nu-i de mirare. În fine, ziua
schimb\rii ajunge [i pe
Dâmbovi]a, g\sindu-i pe
fiecare în alte activit\]i.
Maiorescu, dintr-o supersti]ie
de bun augur, lucreaz\, cît

de pu]in, în fiecare prim\ zi din an. De pild\, la 1900, le
d\ruie[te Convorbirilor literare un alt comitet de redac-
]ie, în locul celui vechi, ajuns mai degrab\ onorific. R\dulescu-
Motru înfiin]a, în aceea[i zi, Noua revist\ român\. Era, deci
– f\r\ s\ zîmbim la atari vorbe... – o zi de avînt literar, social,
politic. Oamenii credeau, o spune Filipescu într-un discurs
din toamna lui 1901, ca niciodat\ în progres. O explozie
de energii bune [i rele se unea cu jerbele începutului de
secol. {i locuitorii acelui timp, entuziasma]i de bine [i
tem\tori de r\u, mergeau, cu toat\ speran]a, înainte.

Nici criza care izbucne[te, în finan]e [i-n agricultur\,
nu [terge sentimentul c\ totul se poate [i, deopotriv\, c\
„erau toate de f\cut”, cum spune mesajul cu care, la
1900, se deschide sesiunea parlamentar\. Nu cu disperarea
care te împinge, în fa]a mul]imii obliga]iilor, s\ nu mai faci
nimic, ci cu metod\. À la roumaine, de bun\ seam\. E de
ajuns s\ citim capitolul despre alegeri, sugestiv numit „Cruce
de tibi[ir”, „buma[c\” [i „cet\]eanul aleg\tor” ca s\ vedem
c\ din materialul uria[ pe care realitatea îl punea la dispozi]ie,
Caragiale a scos doar esen]ialul. Familia e în toate, mai
cu seam\ familia politic\, în a[a fel încît schimb\rile curg
f\r\ rupturi de nivel: „Fiecare conservator are un ginere
liberal, fiecare liberal are un cumnat conservator [i cînd
vine unul la putere uzure[te [i cel\lalt, ba membrii aceleia[i
familii sînt împ\r]i]i cîte unul în fiecare partid; a[a c\

totdeauna cad ai no[tri, vin ai no[tri.” (deputatul C. Popovici
e cel care denun]\, în Parlament, „meteahna”). Se vede
c\ rotativa guvernamental\ e un fel de hopa-Mitic\. De
aceea, atacurile de panic\ se rezum\ la istericale de-ale
coanei Joi]ica, nicidecum nu se transform\ în mari amenin]\ri.
E lumea calm\ [i prins\ între tipare neschimbate în labilitatea
lor (iat\ paradoxul!) a unei belle-époque de rit balcanic.
Lejer\, carevas\zic\.

Totu[i, sistemul cenzitar, cu colegii pentru Senat diferind
dup\ gradul de instruc]ie al aleg\torilor, [i cu profesorii
marilor universit\]i, cea din Bucure[ti [i cea din Ia[i, avînd
dreptul s\-[i aleag\ cîte un reprezentant în Senat, nu era cel
mai r\u. „Pentru a nu lipsi de la datoria lor” (idee nobil\
ce ne-a r\mas doar în secven]a, tragi-comic\, a „mancatului”),
anumi]i func]ionari nu se puteau alege în forurile legislative.
Cumulul zilelor noastre ar avea ceva de înv\]at de la aceast\
con[tiin]\ a datoriei, pe care, în mod obi[nuit, ]i-o faci bine
într-un singur loc. 

Sar peste cifrele – de[i gr\itoare – ale îndator\rilor de
tot felul, are negocierilor de criz\, belele ale unui stat mergînd
din împrumut în împrumut, [i aruncînd, înc\, la un veac
distan]\, peste viitor, umbra trist\ a unui nihil novi. Fie
secet\, fie ploaie, aceea[i surpriz\ pentru guvern. Fleva,
ministru la Agricultur\, cump\r\ fîn pentru vite, prea mult,
dintr-un exces de prevedere, care st\, apoi, în ploaie.
Unde mai pui c\ nici calitatea nu era cea pl\tit\...

Între timp, îns\, lucrurile merg ca [i cînd ]ara n-ar fi
guvernat\, cum spunea P.P. Carp, prosl\vind norocul ei.
Litera]ii î[i scriu scrisori, deplîngînd criza. Maiorescu n-are
s\-l împrumute pe Negulescu, care-[i trateaz\ nevroza la
Abbazia. Br\tescu-Voine[ti îi c\ineaz\ pe meseria[i. Tinerii
intr\, cu suflu nou, în vechile partide. Rela]iile interna]io-
nale înainteaz\ f\r\ tensiuni.

Rezum, alegînd, ca pe stafide din cozonac, evenimentele
dintr-o poveste. A lui Ion Bulei, care, în fa]a unei epoci
dense, scurt\ cum a fost, sub]iaz\ cifrele [i întîmpl\rile
cu nara]iune. Ceea ce iese, f\r\ s\ aduc\ din condei
istoria – de[i anul apari]iei ne-ar putea face s\ credem [i
a[a – e dest\inuirea f\r\ patim\, aproape cu zîmbet, a
unor secrete de familie. Nelecuite în veac.

Simona VASILACHE

PPrriinn aannttiiccaarriiaattee

Viitorul 
[i trecutul
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ENTRUL cipriot al PEN CLUB-ului a luat fiin]\
la Nicosia în 1979. Ini]iativa a apar]inut lui Panos
Ioannidis (n. 1935), prozator, dramaturg, poet [i
editor, a c\rui oper\ l-a impus ca pe unul dintre
cei mai de seam\ reprezentan]i ai literaturii cipriote
actuale. Scriitorul insular cel mai cunoscut ast\zi
în str\in\tate, Panos Ioannidis  de]ine neîntrerupt,

de la fondare pân\ în prezent, pre[edin]ia Centrului cipriot.
Dincolo de scopurile principale înscrise în Statutul PEN
CLUB, sec]ia cipriot\ a inclus trei obiective suplimentare:
promovarea în spa]iu interna]ional de opere literare
reprezentative apar]inând autorilor ciprio]i, crearea
pentru scriitorii ciprio]i a unor posibilit\]i de dialog cu
confra]i de breasl\ din str\in\tate, înt\rirea colabor\rii [i
comunic\rii între membrii Centrului [i cei ai altor organisme
literare din insul\. Urm\rirea consecvent\ a acestor deziderate
a impus acest for ca una dintre cele mai dinamice
prezen]e în via]a cultural\ a ]\rii. 

În bilan]ul celor trei decenii de activitate figureaz\
publicarea a peste 100 de volume de literatur\ cipriot\,
fie sub form\ de antologii, numere speciale de reviste, fie
ca monografii dedicate unor prestigio[i scriitori ciprio]i.
Din 2000 a fost inaugurat\ o serie  de eseuri semnate de
cercet\tori ai fenomenului literar cipriot [i consacrate unor
nume de referin]\ din istoria literaturii cipriote. Între
1984 [i 1991 editeaz\  anuarul „Cyprus Pen Review”, iar
din 2003 sub egida sa apare, tot în englez\,  trilunarul „In
Focus”.

Dialogul cu exteriorul a fost asigurat, în paralel cu
participarea la manifest\rile ini]iate de PEN CLUB, prin
organizarea în ]ar\ a unor congrese interna]ionale la Nicosia,
în 1981 (cu tema „Libertate [i crea]ie într-o lume zbuciumat\”),
1985 („Critica literar\ [i traducerea”) [i 2004 („Europa
scrie istorie”, cu prilejul intr\rii Ciprului în Uniunea

European\) [i la Larnaka,  în 1996 („Monumente [i literatur\”).
Lucr\rile prezentate în cadrul acestor manifest\ri au fost
publicate în volume de sine st\t\toare.

Cel de-al [aselea congres, organizat cu prilejul împlinirii
a trei decenii de la fondarea PEN-ului cipriot, desf\[urat
între 21 [i 22 noiembrie, în Limasol, ora[ul-sta]iune turistic\
din sudul insulei,  care  se va înfr\]i în curând cu
Bra[ovul, a avut ca obiect „Diploma]ia cultural\”.  Cele 11
comunic\ri (apar]inând unor reprezentan]i din  Fran]a,
Germania, Grecia, România [i ]ara-gazd\), urmate de aprinse
dezbateri, au tratat teme de interes general, precum eficien]a
politic\ a diploma]iei culturale, posibilitatea exercit\rii
diploma]iei culturale în condi]iile mondializ\rii culturii,
diferen]a dintre cultur\ [i folclor, dintre identitate na]ional\
[i identitate cultural\ [.a. 

Hristos Yannaras, profesor de filosofie [i diploma]ie
cultural\ la Universitatea Panteion din Atena, autor
binecunoscut cititorilor români prin cele cinci titluri ap\rute
în ultimii ani la Editura Anastasia,  a prezentat mai multe
r\spunsuri posibile la întrebarea „cât de realist\ poate s\
fie ast\zi o diploma]ie cultural\ greac\”.  Eleni Glykatzy-
Ahrweiler, bizantinolog de renume interna]ional,
profesor la Sorbona [i rector, ani în [ir, al prestigioasei
universit\]i, a trecut în revist\ problemele diploma]iei
culturale europene. Erato Kozakou Markoulli, fost ministru
de Externe al Ciprului, [i Gheorghios Gheorghis, fost
ambasador al Ciprului în Grecia (acreditat [i în România),
au abordat teme legate de  problema cipriot\ [i de rela]ia
diacronic\ a Ciprului cu ]\rile europene. Directorul Serviciilor
Culturale din Ministerul Educa]iei [i Culturii, Pavlos
Paraskevas, a prezentat proiectele culturale ale Ciprului,
legate îndeosebi de aniversarea, în 2010, a cincizeci de
ani de la dobândirea independen]ei statale.

În viziunea organizatorilor, cartea [i traducerea literar\

reprezint\ unul dintre
instrumentele cele mai
directe, palpabile [i larg
accesibile ale diploma]iei
culturale. Astfel se explic\
invitarea a dou\  reprezen-
tante ale unor edituri din
Germania (Romiosyni) [i
România (Editura Omonia),
care se ocup\ de promovarea
literaturii grece[ti [i cipriote
în ]\rile lor.

Pe durata congresului
au fost organizate dou\
expozi]ii cu edi]ii realizate
de Centrul cipriot al PEN
CLUB-ului [i traduceri de

literatur\ cipriot\ în limba german\ ap\rute la Editura
Romiosyni din Köln. Atreia expozi]ie, înso]it\ [i de publicarea
în limba englez\ a unui catalog, a cuprins edi]ii române[ti
ale scriitorilor ciprio]i. Din 1959, când apare în România
prima traducere, Simfonia cipriot\ a lui Thodosis
Pieridis (poet care a tr\it zece ani la Bucure[ti), s-au publicat
20 de titluri, între care figureaz\  7 plachete poetice
(dintre care 3 sunt edi]ii bilingve), 5 romane, 2 volume
de nuvele. Un loc aparte ocup\ cele dou\ cuprinz\toare
antologii de poezie (Surâsul Afroditei. Poe]i ciprio]i
contemporani, Ia[i, 1995, realizat\ de Andreas Rados în
colaborare cu Leonida Maniu [i Leonidas Rados) [i de
nuvel\ (Suflet cipriot. Antologia nuvelei cipriote, Bucure[ti,
1997, rod al colabor\rii unui colectiv alc\tuit din 9 traduc\tori).
15 din cele 20 de titluri au ap\rut în ultimii 18 ani, majoritatea
la editurile Omonia (în colec]ia „Biblioteca de Literatur\
Neoelen\”) [i Meronia (care a ini]iat, în 1999, seria „Biblioteca
de Literatur\ Cipriot\”). Referin]e despre  segmentul cipriot
al literaturii grece[ti pot fi g\site în Panorama literaturii
cipriote (Bucure[ti, 1999), un dic]ionar biografic care ofer\
o radiografie a produc]iei literare insulare  timp de zece
veacuri.

Elena LAZ|R

Centrul cipriot al PEN CLUB-ului
– 30 de ani de activitate 
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E SEAMA enigmaticului corespondent de la Washington,
Constantin Alexandroaie,  circulau pu]ine pove[ti la Europa
Liber\. În România lucrase la Agerpres. Fusese unul dintre
ziari[tii care-l înso]eau pe Ceau[escu în str\in\tate. În
timpul unei c\l\torii în America a r\mas acolo, ceea ce a produs
senza]ie. Era ultimul lucru la care te-ai fi a[teptat din partea
lui, spuneau cei care-l cuno[teau din ]ar\.

Nu [tia prea multe despre Ceau[e[ti sau nu voia s\
spun\ ce [tia. Dar [i dup\ 90, cînd vorbea despre ei, vocea îi c\p\ta un
ton conspirativ de om care se teme s\ nu fie auzit [i de cine nu trebuie -
un rest dintr-o veche fric\ de a nu c\dea victim\ r\zbun\rii Securit\]ii.
Cînd r\m\sese în America, povestea, reu[ise s\ scape de securistul care
se ]inea dup\ el, încît, presupunea, fusese pus pe lista celor care
trebuiau omorî]i. Îmi povestea asta la Praga, într-un apartament din
noul hotel de 5 stele K&K. N-a[ fi avut nimic împotriv\ s\ împart cu el
o camer\, cum ni se propusese, dar el s\ n-aud\ de a[a ceva, din principiu.
Alexandroaie, îmi spunea, vorbind despre el însu[i la persoana a treia,
nu st\ la comun, explicîndu-mi c\ [i eu, ca [ef de birou ce eram, ar fi
trebuit s\ pretind acela[i tratament. Dar, f\r\ s\ întinzi coarda prea
tare... nu uita s\ precizeze, cu aerul c\ [tie ce vorbe[te.

Se sim]ea în vocea lui o urm\ dintr-un accent moldovenesc pe care
[i-l oprima de ani de zile la microfon. Purta [apc\. Cred c\ avea o colec]ie,
iar despre cea cu care venise la Praga mi-a vorbit vreo cîteva minute de
parc\ ar fi fost agentul de vînz\ri al firmei de la care o cump\rase. Era
o [apc\ englezeasc\ scump\, nu ca alea americane de 10 dolari! Chiar
dac\ nu voia s\ st\m în aceea[i camer\ [i nici  nu fuma, Alexandroaie
venea seara la mine „s\ povestim”. Adic\ el vorbea [i eu îi mai puneam
cîte o întrebare. Îmi r\spundea cu pl\cere, apoi  relua firul întîmpl\rii
dup\ un „Ce ziceam?” c\tre el însu[i. 

Avea [i în particular acela[i stil impersonal, plin de cli[ee, ca în relat\rile
sale radiofonice în care se mai r\t\cea cîte un „eu, cînd...” cu care îmi
amintea c\ lui i se întîmplase ceea ce îmi spunea. Despre bufetul
suedez al hotelului mi-a spus a doua zi de diminea]\ c\ era bine dotat,
dar c\ l\sa de dorit în domeniul pr\jiturilor, capitol la care un hotel
reprezentativ de la Paris constituia un model de urmat. Alexandroaie
î[i purta [apca [i în restaurant, pentru a-[i ascunde chelia care îi am\ra
senectutea de b\rbat înc\ ar\tos [i care încerca s\ par\ mai tîn\r decît era. 

Dac\ ceva îi tulbura stilul impersonal de a contempla lumea, îi
sc\pa cîte un „Oh, boy!” pe care dac\ îl rostea de dou\ ori, mi-au explicat
cei care-l cuno[teau, asta însemna c\ Alexandroaie atinsese culmea
exterioriz\rii emo]iilor sale. Se termin\ vizita noastr\ la Praga, el se
întoarce la Washington [i eu la Bucure[ti, de unde îi ceream, cam o
dat\ la dou\ zile o coresponden]\. Dac\ era vorba de o relatare, ne
în]elegeam imediat. Dac\ îi ceream un comentariu, reac]iona îngrijorat
„Oh, boy!” ceea ce în rostirea lui precipitat\ suna „Oboi!”. Comentariul
pe care i-l ceream devenea la microfon tot o relatare, în care Alexandroaie
cita în române[te opiniile unor politicieni americani, în locul propriului
s\u punct de vedere. Profesional, suna conving\tor, dar nu era un comentariu
personal. 

Într-o diminea]\, cînd transmit subiectele zilei la Praga, Ilenei Giurchescu
[i-i spun [i despre coresponden]a lui Alexandroaie de la Washington,
Ileana m\ previne c\ s-ar putea s\ nu m\ în]eleg cu el. Mi-am închipuit
c\ face un banc matinal despre relat\rile corespondentului de la Washington.
Trecem apoi la subiectul urm\tor. Pe la dou\, îl sun pe Alexandroaie:
„Oboi, oboi, oboi! zice. Cristiane, a cî[tigat fata mea un milion la loterie!
Oboi!” Încerc s\-l fac s\ priceap\ c\ a[ vrea de la el o coresponden]\ de
trei minute. „Oboi, î]i dai seama? Un milion de dolari! fata mea!” Pîn\
la urm\, profesionistul din el se las\ scos la iveal\. 

A înregistrat coresponden]a la ora convenit\. A doua zi a anun]at c\
se retrage de la radio. Î[i mai revenise, a[a c\ pîn\ i-a g\sit Nestor Ratesh
un înlocuitor, a mai transmis coresponden]e vreo dou\ s\pt\mîni, cu o
voce întinerit\ [i cu un limbaj din care disp\ruser\ cam dou\ treimi din
cli[eele pe care le folosea pîn\ atunci. 

Un milion 
de dolari! Oboi!! 

I S-A REFUZAT [i obsedantul
deceniu. Poate c\ la al]i autori ar
fi r\mas. De altfel, Mugur mi-a
explicat. Existau trei feluri de
c\r]i: unele pe linie, f\r\ „probleme“,
altele cu îndr\zneli contrabalansate
de ideea general\ c\ regimul
era legitim, doar criticabil pe

alocuri, [i anume criticabil pentru fapte din
trecut, dinainte de venirea la cârm\ a Cârmaciului,
[i mai existau c\r]i, cum ar fi Cartea mmilionarului,
care nu se refereau la lumea real\ [i, mai ales,
actual\. A mea era atipic\. Se referea la ani
sensibili, f\r\ s\ evite „inadverten]e“. Acestea
trebuiau eradicate. {i, cu pu]ine excep]ii, au
fost.

Poate era [i un reflex al faptului c\ Mugur,
mai subtil decât mine, îndep\rta cuvântul ca s\
p\streze ideea, de câte ori putea.

Nu avea ce s\ caute cuvântul activist, nici
jude]eana de partid. Te întrebi: de ce pudoarea
asta ? De ce se ascundeau ? Cred c\ r\spunsul
e în conota]ia negativ\, de presupus la un autor
neînregimentat.

Sigur, e de în]eles c\ nu puteau s\ treac\
devierile noastre politice din liceu: Pe drum,
discutam; ei, Roman [i Sara, reac]ionari de
dreapta, noi, ce[tilal]i, oameni pa[nici, reac]ionari
liberali. N-a[ zice c\ se sanc]iona incoeren]a:
liberalii unde, dac\ nu tot la dreapta, sunt de
situat ?

Absolvent, am pornit, în vederea studen]iei,
spre Moldova unde, altfel decât la Bucure[ti
sau Cluj, ar fi avut cine s\ m\ g\zduiasc\ (ideea
de c\min nu m\ exalta): în peregrin\rile lui
succesive, din regiment în regiment, uica Io]a
ajunsese la Ia[i. Nimerisem, cum ar fi fost [i
acas\, în foametea anului 1953: Ia[ul, e anul
Festivalului, înseamn\ un ora[ cu pie]ele de
alimente pustii. A[a cum mul]i ani dup\
aceea tot ce era material de construc]ie va fi
dirijat spre Casa poporului, în ’53 alimentele îi
întâmpinau pe „tinerii din lumea întreag\“
exclusiv la Bucure[ti.

La Ia[i am studiat, în Copou, Istoriia lui
Roller. Dup\ 35 de ani, la apari]ia Clopotului,
acea carte de c\p\tâi, groas\ cât o pern\, pe
care, de fric\ s\ nu m\ ia la armat\, o înv\]asem
aproape pe de rost, c\zuse în desuetudine. Prea
fusese prietenoas\ cu marii no[tri vecini. Nu
mai era cazul s\ se fac\ vorbire despre ea.

Nu fac nici eu purici la Ia[i, m\ îndrept,
fie ce o fi, spre Bucure[ti. Acolo, Ion, descurc\re]
[i militar, î[i g\sise o c\m\ru]\ într-o zon\ select\,
pe lâng\ actuala Televiziune. Cobor din tramvai

în Confedera]iei: buletinul dumitale m\ someaz\
un mili]ian, alertat de hainele mele ponosite [i
de cuf\rul de lemn. În]eleg c\ e un cartier rezervat.

Student la francez\, traducem cu Irina Eliade
texte care m\ dep\[esc: ...îmi amintesc ni[te
„perii scheletice“ ale lui Petru Dumitriu. R\sf\]atul
golden boy era de mult\ vreme transfug
(când am scris, nu când traduceam). Din acela[i
motiv avea s\ p\r\seasc\ volumul [i însemnarea
despre un concert Aldulescu. La literatura „de
peste hotare“, izbit de incultura noastr\ – cu
anticii, eu, venit de la liceul clasic, m\ mai
descurcam –, Tudor Vianu ne prive[te cu un
amestec de scârb\, comp\timire, interes. Ce era
cu comp\timirea ? Nu voia ea s\ spun\: „Bie]ii
de voi, în minunat\ epoc\ a]i nimerit!“?

Anii trec repede, ne preg\tim s\ ne r\spândim
prin ]ar\, pe unde s-o nimeri: ...lucrarea de di-
plom\ nu intra la socoteal\, repartiz\rile se
f\ceau înaintea sus]inerii. Lucrarea, despre „re-
verii“. Omul cu voca]ie ratat\ de actor (Valentin
Lipatti, voiam s\ zic) îmi propusese o bibliografie
din care, impar]ial, n-am citit un rând. N-a f\cut
caz, mi-a cerut s\ accentuez personalitatea tipic
mic-burghez\ a lui Rousseau. N-am accentuat-o
de[i, dac\ m\ gândesc bine, chiar avea dreptate,
este [i unul din motivele pentru care îl simt pe
Rousseau ca pe un frate siamez, de care n-ai
cum s\ scapi. Stilul era „bun, chiar expresiv, cu
mici sc\p\ri“. M-am dus lini[tit la sus]inere [i
acolo era s-o încurc\m amândoi. Pre[edintele,
un român înalt ca bradul [i, din auzite, prost
ca noaptea, când rector, când ministru adjunct,
a fost destul de de[tept ca, citind prefa]a, s\ m\
catalogheze: idealist! C-o fi, c-o p\]i, omul meu
se f\cuse mititel, cât era de gros, [i m-a l\sat
singur cu haidamacul care, în cele din urm\,
s-a mul]umit s\-mi smulg\ trei puncte din
calificativ. F\r\ ele, dac\ s-ar fi socotit la
repartiz\ri, m-a[ fi pomenit în jude]ul Vaslui.

Acas\, tata ob]ine un post de contabil datorit\
„cadristului“ institu]iei, omul îns\rcinat s\
vegheze asupra cur\]eniei rândurilor, dar
care, cumsecade, îi cere s\ se descotoroseasc\
în autobiografie de rudele arestate: De ce s\
v\ face]i singur r\u ? Nu [tiu prea bine s\ explic
de ce nu i-a pl\cut lui Mugur treaba asta. Se
condamna sub Ceau[escu epoca Dej, dar nu-
mi revenea mie s-o fac ? S\ sugerez c\ un dosar
înc\rcat te l\sa în afara „câmpului muncii“. Tot
a[a, de[i ne destalinizar\m, pas\mite, nu era
nimerit s\-l aduci în amintire pe Nikita Sergheievici
Hru[ciov, cel care ini]iase demersul. Ca atare,
în leg\tur\ cu paginile revistei ilustrate str\vechi
care tapetau rafturile dulapului din baie, în
loc de N. S. Hru[ciov în vizit\ la o ferm\ de stat

citim în carte c\ vizita o f\cuse „o
delega]ie de muncitori francezi“.

De obicei, cenzorul procedeaz\
cu bun sim]. El [tie c\ e superflu\
precizarea cu dou\ ochiuri, referitoare
la plita din buc\t\rie, înc\ func]ional\
când scriam. E un detaliu neprincipial.
Socialismul în plin\ dezvoltare eradicase
s\r\cia indus\ de exploatarea burghezo-
mo[iereasc\. Cum s\ mai ai numai
dou\ ochiuri bini[or dup\ 1980 ? La
urma urmei, cine ne împiedica s\ d\m
ore candida]ilor la admitere [i s\ ne
înzestr\m nu numai cu altfel de plit\,
dar [i cu Dacie [i apartament proprietate
personal\? Nu-i a[a? 31
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România literar\

P\trunjelul [[i lleu[teanul 
ca ppersonaje

Rar se mai scriu fabule. De ce? Probabil pentru c\
ne-am pierdut candoarea. Cei care totu[i mai încearc\
s\ relanseze genul (altfel decât parodiindu-l) se expun
ironiilor.

Un fabulist de [coal\ nou\ este Costel Pricopie. Autor
al unui volum de „fabule pref\cute”, Nelini[tea florilor
de nuc, el (crede c\) satirizeaz\ moravurile contemporanilor.
Nu o face cu umor, ci cu dezgust prozaic. „Fabulele” sale
sunt lipsite de gra]ie stilistic\, adic\ tocmai de ceea ce
ne încânt\ la Grigore Alexandrescu, La Fontaine sau
Krîlov.

„Fabulistul” nostru nu valorific\ tr\s\turile morale
aparente ale vie]uitoarelor (viclenia vulpii, naivitatea
corbului etc.); pur [i simplu le d\ oamenilor câte un nume
de cod, care poate fi unul de animal, dar [i unul de
plant\ (preferin]\ oarecum nou\ în istoria genului). El nu
face decât s\ se complice inutil, scriind „leu[tean” în
loc de „Popescu” [i „p\trunjel” în loc de „Ionescu”.
Din acest efort de fals\ cifrare rezult\ istorisiri întortocheate
[i anoste:

,,– P\trunjele, degeaba te zba]i. Nu te pricepi s\ înhami
un arm\sar ca mine. Dar s\ ne trezim pu]in.

– Precum spui, leu[tene. Prietene, s\-i dai o mân\
de ajutor m\rarului!

– Ce-mi este dat s\ aud! Eu îl sprijin pe cartof. Este
la doi pa[i de aici.

– {tiu, leu[tene!
– Atunci, p\trunjele?
– Atunci s\-l aduni de pe drumuri pe blândul [i

încrez\torul nostru cartof! {i s\ te întinzi tu peste straturile
lui!

– Ha, ha. Visuri de zarzavat smintit are m\rarul. {i
nebuni sunt [i cei care se c\znesc s\-l cread\ întreg la
minte! Se va pr\p\di de râs cartoful meu drag când va
afla cu ce urzeli umbl\ s\rmanul [i r\t\citorul p\trunjel.
Ha, ha.”

Sute de asemenea scene, avându-i ca protagoni[ti
pe reprezentan]ii florei [i faunei, sunt relatate de autor
con[tiincios, minu]ios [i plicticos, f\r\ ca din efortul lui
s\ rezulte literatur\. Este ca [i cum cineva l-ar fi pedepsit
s\ nu se mai exprime ca to]i oamenii, ci s\ vorbeasc\ într-o
p\s\reasc\ de genul celei pe care o folosesc copiii. Titlurile
textelor sale sunt o dovad\ în acest sens:

Bostanul [i-a izbit mintea de ochii feti]ei, Bursucul se
chinuie[te s\ zboare cu aripile ursului, Vulpoiul a înghi]it
cu înalt\ înduio[are un corb necrescut, Corbul mângâie
nes\]ios clipa cea statornic\, Tân\rul hârciog [i-a
aprins aripi în suflet. 

Etc.

Cu ssonorul ddat lla mmaximum

Augustin Popescu, autorul volumului de versuri Strig\t
de lumin\, are un stil triumfalist, ca un candidat la pre[edin]ia
României. Ni-l putem, de altfel, imagina, scandând la
microfon, în fa]a unei mul]imi frem\t\toare:

„Eu m-am n\scut pe ]\rmuri legendare/ În strig\te
sinistre de furtun\,/ Când bolta, cl\tinat\, î[i adun\/
Comorile de jar, frem\t\toare.// Am încol]it în trupul
Cosânzenei,/ Când F\t-Frumos o-mbr\]i[\ la râu./ {i port
stigmatul purului desfrâu,/ Cu tot suspinul h\r\zit Ilenei.” 

Criticului literar, intimidat de acest mod de a scrie

declamativ-emfatic, nu-i mai r\mâne decât s\ scandeze
odat\ cu mul]imea: Au-gus-tin Po-pes-cu! Au-gus-tin Po-
pes-cu! 

Din nefericire, multe poeme sunt nu numai imnuri de
glorificare (a autorului, a fântânii, a orice altceva), ci [i
colec]ii de simboluri obscure. Poemul despre moar\, de
exemplu, asurzitor-imnic, r\mâne [i ininteligibil:

„Mi[carea roade întârjit [i tace./ Împinge ne-ntrerupt,
ca pe vâltoare,/ Destinul lumii însetat de soare,/ În m\rile
absentelor soroace.// Tu, moara mea, i te-ai sustras pitit\,/
Dup\ ro[a]a sfiiciunii tale,/ Stropit\ de comorile
astrale,/ Pe chipul strâmb, pe chica-nc\run]it\.”

Relu\m, sidera]i. Moara are o ro[a]\ a sfiiciunii stropit\
de comorile astrale! Cu alte cuvinte, ea nu este de vânt
sau de ap\ [i nu este prev\zut\ cu o roat\ de piatr\ imens\
cu care macin\ boabele de grâu, frecându-le pe o alt\
roat\, imobil\, ci are o ro[a]\ a sfiiciunii stropit\ de comorile
astrale! Iar de m\cinat macin\ altceva decât boabe de grâu
[i anume destinul lumii însetat de soare în m\rile absentelor
soroace!

Citind volumul de versuri al lui Augustin Popescu
î]i vine mereu s\ cau]i butonul de care se d\ sonorul
mai încet.

Teorii nn\stru[nice

Din cartea lui Nicolae Popescu, Poezii, erezii [i taine,
afl\m ce f\cea Napoleon în mijlocul unei b\t\lii: se
decorpora.

„Sufletul poate, lesne, a ie[i din om/ {i spiona
Nemarginea T\riei,/ Cum se decorpora Napoleon,/ Taman,
la fix, în miezul b\t\liei.// Somele, toate-s un «morman
de GAZDE»/ De spirite ce-adesea-[i schimb\ soma/ de[i
e-acela[i chip br\zdat de brazde/ Alt spirit te prive[te din
aceea[i som\!»” 

În ceea ce m\ prive[te, n-am auzit de nimeni, dintre
cunoscu]ii mei, c\ s-ar fi decorporat. {i nici eu n-am f\-
cut-o. La urma urmelor, e firesc: nu oricine e Napoleon.

Dac\ ar ajunge la dispozi]ia oricui, procedeul [i-ar
g\si utiliz\ri [i în via]a de fiecare zi. Un b\rbat, de exemplu,
[i-ar putea l\sa corpul în pat, lâng\ so]ia lui, iar el ar putea
pleca s\ se întâlneasc\ cu un prieten, [i el decorporat.

Autorul chiar crede în viziunile lui fantasmagorice,
are [i teorii care le justific\:

„Atunci când ansamblurile suflet–om vor putea accesa
liber/ la memoria tuturor r\d\cinilor de suflet cu supor]i
deceda]i/ se va produce ÎNVIEREA MOR}ILOR.” 

Dar toate aceste teorii ilustreaz\ un mod stângaci,
involuntar amuzant, de a face filosofie. Autorul crede
c\ poate s\ rezolve, cu un hocus-pocus al gândirii lui
naive, neexersate, probleme care fr\mânt\ omenirea de
mii de ani. 

Umorul involuntar, prezent în aproape fiecare pagin\
a c\r]ii, provine din aplombul cu care se fac afirma]ii

hazardate. De unde [tie Nicolae Popescu c\ Napoleon
se decorpora „taman, la fix, în miezul b\t\liei”? Potrivit
informa]iilor noastre, împ\ratul se decorpora la masa
de prânz, între felul doi [i felul trei. {i pe ce se bazeaz\
când sus]ine c\ „Somele, toate-s un «morman de GAZDE»”.
Dup\ [tiin]a noastr\ nu chiar toate. Unele au un comportament
de musafiri...

Un ccritic ccare nnu ppoate ffi ccontrazis

În volumul Recitiri din literatura român\, Ionel
Popa se pronun]\ asupra unor autori importan]i, despre
care de-a lungul timpului s-a scris tot ce se putea scrie:
Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ion Creang\, Ioan Slavici,
Mihail Sadoveanu, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Ioana
Postelnicu, Radu Stanca. Neg\sind nimic nou de spus,
exegetul emite judec\]i simpliste, de o banalitate dezolant\.
El explic\, de exemplu, solemn [i plicticos:

„Opera poetului nostru na]ional e saturat\ de gânduri,
idei, medita]ii referitoare la om, la colectivitatea uman\
(na]iunea), la marile probleme ale existen]ei umane.”

Multe fraze critice par extrase din lucr\rile scrise
ale unor elevi:

„El [D\nil\ Prepeleac, n.n.] tr\ie[te în final un sentiment
de împlinire [i mândrie omeneasc\ deoarece a reu[it s\
p\c\leasc\ pe draci [i s-a ridicat deasupra nevoilor.”;

„În evolu]ia ei istoric\ fiecare literatur\ na]ional\ este
jalonat\ de puncte nodale (ani, c\r]i, autori).”;

„Opera spiritual\ este rezultatul unei activit\]i spirituale
subiective ample. Activitatea spiritual\ e unic\, dar modurile
ei de exprimare sunt fundamental diferite.”

Nu-i a[a c\ exact a[a stau lucrurile? Cine l-ar putea
contrazice pe Ionel Popa? 

Alex {TEF|NESCU

P.S. În num\rul trecut al revistei noastre, în pagina în
care a sanc]ionat moral, de-a lungul anilor, într-un stil
categoric, de ghilotin\, sute de oameni de azi [i, uneori,
România în întregime, Mircea Mih\ie[ î[i schimb\
tonul [i deplânge, de pe o pozi]ie umanitar\, tratamentul
la care sunt supu[i autorii unor c\r]i f\r\ valoare de
c\tre critici nemilo[i ca mine:

„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-i face de râsul lumii.”

Mircea Mih\ie[ face, ca atâ]ia al]ii, gre[eala de a crede
c\ un critic literar î[i scrie comentariile pentru autorii
c\r]ilor luate în discu]ie. Dac\ ar fi a[a, n-ar mai
publica aceste comentarii, ci le-ar trimite direct lor, sub
forma unor scrisori confiden]iale. Dar criticul literar scrie
pentru public. {i, bineîn]eles, [i pentru scriitori, în ipostaza
lor de cititori. 

În rubrica mea, Tichia de m\rg\ritar (care poate fi
urm\rit\ [i la TVR Cultural, în fiecare luni, la ora 21), eu
nu râd de cineva, ci de ceva. {i anume de texte scrise
prost. Acesta este de altfel [i motto-ul emisiunii. Iar de
adresat m\ adresez cititorilor (sau telespectatorilor).

Îi las lui Mircea Mih\ie[ satisfac]ia de a se ocupa de
oameni, de a le da note la purtare, de a-i def\ima pe
unii [i de a-i mângâia patern, pe cre[tet, pe al]ii. Eu nu
sunt specialist în oameni, ca el. M\ ocup numai [i
numai de texte.
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