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România literar\  num

\rul 27 / 15 iunie  2018

f estivalul NNa]ional dde LLiteratur\ –– FestLit CClujj – a ajuns la cea
de a 5-a edi]ie. Lustrul s\u – în ambele sensuri: 5 ani de existen]\,
dar [i str\lucire – a avut drept fundal trei mari anivers\ri:

Centenarul Marii Uniri (c\ruia i s-a dedicat simpozionul Istorie [i literatur\,
cu substan]iale mini-conferin]e sus]inute de R\zvan Voncu, Angelo
Mitchievici, Daniel Cristea-Enache, Vasile Spiridon, Ovidiu Pecican, Adrian
Lesenciuc, Dan Cristea); împlinirea a 110 ani de la înfiin]area Societ\]ii
Scriitorilor Români (prilej cu care Laura Poant\ a surprins participan]ii
cu o expozi]ie de crochiuri a peste 60 de scriitori care poate fi v\zut\ pe
site-ul FestLit - https://festlitcj. wordpress.com/) [i semicentenarul „Echinox”,
echinoxi[tii num\rându-se printre vedetele edi]iei.

Deschiderea festiv\ a avut loc sâmb\t\, 2 iunie, ora 17, în Auditorium
Maximum al Universit\]ii „Babe[-Bolyai”. Splendida sal\ a Colegiului
Academic a fost aleas\ anume, c\ci ea e unul dintre edificiile române[ti
de dup\ 1918, parte din amplul proiect de transformare a Clujului într-o
cetate cultural\ româneasc\ f\r\ a pune în pericol cultura celorlalte
etnii. Au rostit saluturi Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca
(Prim\ria [i  Consiliul Local al  Municipiului Cluj-Napoca sunt
finan]atori principali ai Festivalului),
Ioan Bolovan, prorector al UBB
(Universitatea a fost gazd\, dar
[i partener tradi]ional al Festivalului),
Vasile Sebastian Dâncu, sociologul,
membru al Filialei clujene [i
sus]in\tor implicat al proiectelor
Uniunii. Pe scena impun\toare,
purtând pe frontispiciu mesajul
cel mai potrivit cu evenimentul:
Prin cultur\ la libertate, a avut
loc Gala Poeziei Române
Contemporane, cu o list\ de poe]i
generos completat\ anul acesta,
când Gala adopt\ s\rb\tore[te
formula itinerant\ într-un circuit
prin marile ora[e ale Unirii. Au
încântat publicul (format, pe
lâng\ scriitori, din profesori [i
elevi din Cluj [i din Bistri]a,
din tineri membri ai cenaclurilor
clujene etc.) Horia B\descu, Leo
Butnaru, Gabriel Chifu, Grigore
Chiper, Ion Cocora, Adi Cristi,
Ion Cristofor, Vasile Dan, Nichita
Danilov, Ioana Diaconescu, Gellu Dorian, Dinu Fl\mând, Adrian Alui
Gheorghe, Vasile Igna, Ioan Moldovan , Vlad Moldovan, Ion Mure[an,
Aurel Pantea, Ioan Pintea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae
Prelipceanu, Cassian M. Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian Vasiliu.
Moderator: R\zvan Voncu. Gala a fost urmat\ de un moment Lucian Blaga:
Domni]a neb\nuitelor trepte, spectacol-lectur\ cu Elena Ivanca [i Mihai
Florian Ni]u, actori ai Teatrului Na]ional Cluj-Napoca, dup\ un text de
Constantin Cuble[an. O Reuniune de sear\ la sediul Filialei Cluj a fost bun
prilej de vizitat ghidu[a expozi]ie a Laurei Poant\ de la Galeriile revistei
„Steaua” [i de divagat amical despre felurite întâmpl\ri din via]a breslei.
Pe ferestre, se z\rea Pia]a Unirii în care TIFF f\cea prognoze meteo pentru
filmele serii.

Duminic\, dup\ simpozionul deja pomenit, s-a desf\[urat Parada
nominaliza]ilor pentru Marele Premiu FestLit Cluj (nominaliz\rile se fac,
potrivit regulamentului, de c\tre filiale; 17 din cele 20 au considerat c\
au c\r]i bune de intrat în competi]ie; nu au trimis nominaliz\ri Filiala
Sud-Est, Filiala Bucure[ti Dramaturgie [i Filiala Bucure[ti Literatur\ pentru

Copii [i Tineret). Juriul (Irina Petra[, pre[edinte, Dan Cristea, Daniel
Cristea-Enache, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon, membri) a avut de
ales dintre urm\toarele c\r]i (în ordine alfabetic\): L\cr\mioara Berechet,
Supravie]uirile sacrului. Scenarii posibile în literatura lui Mircea Eliade,
Institutul European, Ia[i, 2017; Val Butnaru, Ultimul profet adev\rat, Prut
Interna]ional, 2018; Vasile Dan, Focul rece [i alte poesii, Cartea Româneasc\,
2018; Dumitru Augustin Doman, Zbateri facile, str\danii futile, Bibliotheca,
2017; Gellu Dorian, Calea de urmat, Cartea Româneasc\, 2017; Ion Dumbrav\,
Când cel care scrie este cel despre care se scrie, Ardealul, Târgu-Mure[,
2017; Adrian Lesenciuc, Cimitirul eroilor, Libris Editorial, Bra[ov, 2017;
Ion Munteanu, O mie [i una de femei. Amintirile unui hedonist, Eikon,
2017; Dan Per[a, Dincolo, Meditative Arts, Bucure[ti, 2018; Mircea
Popa, Avanposturi ale Marii Uniri, {coala Ardelean\, Cluj-Napoca,
2017; Dan Stanca, Detonarea, Polirom, Ia[i, 2018; Liviu Ioan Stoiciu,
Efecte 2.0, Tracus Arte, Bucure[ti, 2017; Alex {tef\nescu, Eminescu,
poem cu poem. La o nou\ lectur\, ALLFA, Bucure[ti, 2017; Virgil Todeas\,
Omul presupus, {coala Ardelean\, Cluj-Napoca, 2017; Alexandru Uiuiu,
Iustin, Charmides, Bistri]a, 2017; Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor,

edi]ia a doua, rev\zut\ [i ad\ugit\,
Brumar, 2018; George Volceanov,
Margaret Atwood, Pui de cotoroan]\,
traducere, Humanitas fiction,
Raftul Denisei, 2017. În urma
dezbaterilor, s-au deta[at, cu
egalitate de puncte, dou\ volume.
A[adar, laurea]ii Marelui Premiu
FestLit Cluj 2018, ex aequo,
sunt L\cr\mioara Berechet [i
Liviu Ioan Stoiciu. Amintim
laurea]ii Marelui Premiu la edi]iile
precedente: Gabriel Chifu (2014),
Corin Braga (2015), Ana Blandiana
(2016), Niculae Gheran (2017).
Laureatul Premiului special al
primei edi]ii: {tefan Borbély.

Tradi]ional, a treia zi e
destinat\ desantului scriitoricesc.
Scriitorii oaspe]i, dimpreun\ cu
membri ai Filialei clujene au
împânzit ora[ul întâlnindu-se cu
cititorii. La Departamentul de
Jurnalism al UBB, au descins
Gabriel Chifu, Dan Cristea, Daniel

Cristea-Enache. Mircea Dinescu a fost oaspete la Colegiul Studen]esc de
Performan]\ Academic\. La Colegiul Emil Racovi]\: Dinu Fl\mând, Adrian
Popescu, Nicolae Prelipceanu. La Liceul Gheorghe {incai: Ion Pop, Ioan
Es. Pop, Ion Mure[an, Ion Cocora, Icu Cr\ciun. {i a[a mai departe la
Colegiile/Liceele G. Bari]iu, N. B\lcescu, Lucian Blaga, G. Co[buc, M.
Eminescu, Romulus Ladea, Tiberiu Popoviciu, la Seminarul Teologic
Ortodox [i la Biblioteca Jude]ean\ „Octavian Goga”. 

Primele patru edi]ii s-au întâmplat în octombrie [i au avut parte de
„toamna nebun de frumoas\” a Clujului, vorba versului lui Horia B\descu.
Acum scriitorii au putut profita de zile lungi, c\ci „lumina a crescut enorm
la Cluj” (Lucian Blaga) [i gra]ie prezen]ei lor în Cetate.

Festivalul – unul dintre multele proiecte ale Uniunii Scriitorilor
devenite tradi]ionale [i îmbun\t\]indu-[i mereu formatul – este
finan]at an de an de Prim\ria [i Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
[i de Ministerul Culturii, având drept parteneri toate institu]iile de cultur\
clujene.

(Rep.)

FestLit Cluj, un lustru de existen]\

eveniment
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c îte proze semnificative au surprins
Revolu]ia din decembrie 1989? Avem
dou\-trei romane reu[ite care au

încercat s\ imortalizeze spectaculoasa r\sturnare,
avem cîteva c\r]i de memorii scrise sub febra
evenimentului. Cum au fost privite îns\ halucinantele
schimb\ri din România lui decembrie 1989 în
str\in\tate? Una dintre rarele m\rturii se g\se[te
în volumul semnat de Vintil\ Horia [i evocat
într-un articol precedent: Jurnal de sfîr[it de
ciclu, publicat de Cristian B\dili]\ [i Claudia
Dr\g\noiu la Editura Vremea, 2017. 

În luna ianuarie 1989, cînd începea acest
Jurnal românesc, Vintil\ Horia nota: „Anul
acesta împlinesc 44 de ani de exil. La Sfîntul
Sava purtam pe bra] num\rul 44 pe care de
atunci încoace l-am considerat drept num\rul
meu cu noroc. La 44 de ani am luat Premiul
Goncourt. Anul acesta poate c\ se va împlini
ceea ce a[tept de 44 de ani” (p.62-63). {i chiar
s-a împlinit! Cartea începe sub semnul unui
vizionarism tulbur\tor.

F\r\ s\ b\nuiasc\, prozatorul scria, de
data asta în limba român\, un ultim roman,
al c\rui erou avea s\ fie el însu[i. Dup\ ce s-a
transpus pe sine în diverse ipostaze dintre cele
mai nea[teptate, Vintil\ Horia redacteaz\

un ultim roman f\r\ s\ se mai travesteasc\,
asumîndu-[i direct biografia [i ideile. Peisajul
Spaniei, unde „ac]iunea” se desf\[oar\,
devine muzic\ de fond pentru evocarea
obsesiv\ a ceea ce Horia nume[te }ar\,

adic\ a României, loc mai degrab\ abstract,
t\rîm de vis, la care prozatorul a rîvnit continuu

timp de aproape jum\tate de secol.
Dac\ gînditorul politic, du[man de moarte

al „cretinismului luminist”, are idei prea fixe
pentru a putea fi luat mereu în serios, romancierul
în schimb a l\sat o urm\ vizibil\ în literatura
secolului XX. Singura dificultate r\mîne apartenen]a
lui na]ional\: ca prozator francez ori spaniol, el
va fi mereu un exotic; ca prozator român, va fi
citit doar în traduceri.

Formula personal\ a romancierului Horia
const\ în brodarea nara]iunii pe pretextul vie]ii
unui artist celebru, transformând în roman

existen]a unui poet, pictor ori filozof; asemenea
variant\ romanesc\ presupune în egal\ m\sur\
talent literar [i cultur\ solid\, condi]ii greu de
reunit. Romanul livresc, dus la str\lucire în
secolul trecut de Hermann Hesse, Marguerite
Yourcenar, Michel Tournier ori Thornton Wilder,
nu a avut în proza româneasc\, în afara lui Vintil\
Horia, vreun reprezentant cît de cît notabil.

El s-a priceput s\ îmbrace destinul individual
al marelui artist ori al marelui gînditor cu o
func]ie simbolic\, transformînd via]a acestuia
într-o paradigm\ universal\. Plecînd de la Platon,

Ovidiu, Boetiu ori El Greco, nara]iunea devine
pretext de refacere a unui portret; acesta se
insereaz\ într-o poveste inventat\ de prozator,
transformîndu-se în prototip uman etern.
Romanele de acest fel semnate de Vintil\ Horia
au format treptat o serie distinct\: Persécutez
Boece, La septième lettre, Le chevalier de la
résignation, romane mai reu[ite sau mai modeste,
îns\ dezb\tînd mereu problematica epocii noastre
sub masca unor evenimente str\vechi.

Cel dintîi roman din serie, Dieu est né en
exil (1960), a devenit [i cel mai cunoscut nu doar
prin încununarea lui cu Premiul Goncourt, ci [i

prin scandalul politic provocat de eveniment.
De fapt autorul a n\zuit s\ valorifice prin
intermediul lui Ovidiu teritoriul etern al României,
civiliza]ia dacic\, formarea poporului nostru,
cre[tinismul drept component\ spiritual\
româneasc\ etc. Ovidiu ajungea astfel s\ fie
primul român din istorie.

~ns\ cel mai reu[it roman scris pe acest
model r\mîne Un sepulcro en el cielo (1987),
avînd de data asta drept pretext via]a lui El Greco;
tot a[a cum romanul despre Ovidiu se aflase
în c\tarea specificului românesc primordial, tot
astfel romanul închinat lui El Greco încerca s\
surprind\ specificul ultim al Spaniei eterne,
ie[it\ din istorie. Misterul viitorului popor român
se afla înscris în aventura unui mare poet latin
exilat; cel al poporului spaniol, într-un grec
genial, refugiat în Italia [i apoi în Spania, înzestrat
cu luciditatea pe care doar exilul i-o putea oferi.

Romanul involuntar compus acum în
române[te s-a construit spontan pe trama
romanelor erudite din deceniile precedente:
adic\ pe schi]area portretului unei Românii
onirice, construc]ie proprie a prozatorului.
Speran]a eliber\rii ei de comunism [i speran]a
revenirii autorului în }ar\ formeaz\ axa
lungii nara]iuni. Trecut prin experien]a atîtor
romane, stilul lui Vintil\ Horia s-a decantat,
atingînd în române[te subtilit\]i nea[teptate,
prezente doar pe intervalul unei fraze sau
unui paragraf:

„Încercam s\ aflu o consolare imaginînd
o sear\ bucure[tean\, înconjurat de prieteni
în]eleg\tori, ascultînd pagini din romanul meu,
primul dup\ atî]ia ani, revenit la matca lingvistic\.
Iar\[i m\ închipuiam pe strada Popa Rusu, sau
undeva într-o cas\ dînd c\tre Parcul Ioanid.
Lini[te. Amurg. Întoarcere. Sfîr[it de surghiun.”
(p.499). 

A[a î[i închipuia eroul revenirea acas\.
Dar n-a fost s\ fie. Finalul „romanului involuntar”
Jurnal de sfîr[it de ciclu va fi scris nu de autor,
ci de împrejur\rile care i-au retezat acestuia
visul, de moartea pe nea[teptate a lui Vintil\
Horia. E un roman cu încheiere scris\ de altcineva,
scris\ de destin. 

 `ntoarcerea la c\r]i de mihai zamfir

sf`r[it de surghiun
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u na dintre constantele istoriei
aromânilor de-a lungul timpului
a fost lupta pentru p\strarea

identit\]ii. Dac\ pentru perioade istorice
îndep\rtate este dificil s\ ne referim la momente
concrete, verificabile, din lips\ de documente,
pentru istoria din ultimii 150 [i ceva de ani, mai
precis de la apari]ia decretului (iradeaua sultanului
Abdul Hamid) din 9/10 mai 1905, dar [i anterior
acesteia, prin ordinul viziral din 5 septembrie
1878 (al Marelui Vizir Safet Pa[a), prin care

aromânii erau recunoscu]i în calitatea lor de
români în Imperiul Otoman, exist\ destule
documente [i m\rturisiri verificabile, consider\m
c\ este momentul ca aceste lucruri s\ devin\
surs\ pentru un film artistic de lung metraj
despre aromânii care [i-au dat via]a pentru
p\strarea identit\]ii lor. 

Filmul trebuie s\ se încadreze în perioada
istoric\ 1870-1940, perioad\ care con]ine multiple
evenimente istorice privind lupta pentru supra-
vie]uire a aromânilor: înfiin]area de [coli [i bi-

serici române[ti în Balcani, ob]inerea de drepturi
na]ionale, pr\bu[irea Imperiului Otoman [i
formarea statelor balcanice, str\mutarea în
Cadrilater [.a. 

Sinopsisul trebuie s\ con]in\ max. 10 pag.
(story, personaje, locuri, întâmpl\ri etc.).

Societatea de Cultur\ Macedo-Român\
acord\ un premiu de 5.000 euro pentru cel
mai bun sinopsis. 

Termenul limit\ pentru prezentarea
materialelor scrise este de 20 septembrie 2018. 

Numele autorului trebuie s\ fie secret,
înlocuit cu un motto scurt ce va fi înscris pe
prima pagin\ împreun\ cu titlul piesei. Textul
va fi înso]it de un plic închis în care vor fi înscrise
datele de identificare ale autorului (nume, adres\,
telefon, e-mail). Acela[i motto de pe pagina de
titlu a piesei va fi înscris [i pe plicul închis cu
datele de identificare. 

Textele înscrise în concurs nu se înapoiaz\.

Autorii pot trimite piesele prin po[t\ la
adresa: Societatea de Cultur\ Macedo-Român\,
str. Vasile Lasc\r nr. 199, sector 2, Bucure[ti,
cu men]iunea „Sinopsis film“.

 Ion Caramitru, 
pre[edinte

CONCURS DE SINOPSISURI pentru un film artistic de lung metraj, având ca tem\: 

„Lupta aromânilor pentru
supravie]uire“
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

23.06.1834 –– s-a n\scut Alexandru Odobescu 
(m. 1895)

23.06.1909 –– s-a n\scut Ovidiu Papadima (m. 1996)
23.06.1913 –– aa mmurit IIlarie CChendi ((n. 11871)
23.06.1935 –– s-a n\scut Horvat S\luc   
23.06.1943 –– ss-aa nn\scut VViola VVancea
23.06.1944 –– s-a n\scut Petru Pistol
23.06.1954 –– s-a n\scut Traian {tef
23.06.1957 –– s-a n\scut George Lisandru
23.06.1974 –– s-a n\scut Mircea Platon
23.06.1977 –– s-a n\scut Mihaela Gligor
23.06.1996 –– a murit Aurel Chirescu (n. 1911)

24.06.1939 –– s-a n\scut Sânziana Pop
24.06.1945 –– s-a n\scut Constantin Voinea Bujor
24.06.1947 –– s-a n\scut Dinu Fl\mând
24.06.1950 –– s-a n\scut Ivan Miroslav Ambrus
24.06.1961 –– s-a n\scut Leonte Ivanov
24.06.1973 –– aa mmurit OOlimpia RRadu ((n. 11947)
24.06.1987 –– a murit Virgil Teodorescu (n. 1909)
24.06.1988 –– aa mmurit MMihai BBeniuc ((n. 11907)
24.06.2008 –– aa mmurit AAlexandru LLungu ((n. 11924)
24.06.2009 –– a murit Matei C\linescu (n. 1934)

25.06.1937 –– s-a n\scut Dorel Vi[an 
25.06.1938 –– ss-aa nn\scut SStelian OOancea
25.06.1951 –– s-a n\scut Flaviu Cristian (m. 1999)
25.06.1954 –– s-a n\scut George {erban (m. 1999)
25.06.1954 –– s-a n\scut Gabriela Chiran
25.06.1957 –– s-a n\scut R\zvan Ducan
25.06.1964 –– s-a n\scut Radu Macrinici
25.06.1975 –– s-a n\scut Paul Sârbu
25.06.1980 –– a murit G. G. Ursu (n. 1911)
25.06.1988 –– aa mmurit {{erban CCioculescu ((n. 11902)

26.06.1904 –– s-a n\scut Petre Pandrea (m. 1968)
26.06.1919 –– s-a n\scut Anton Celaru (m. 2010)
26.06.1925 –– s-a n\scut Mira Preda
26.06.1927 –– a murit Vasile Pârvan (n. 1885)
26.06.1936 –– a murit Constantin Stere (n. 1865)
26.06.1940 –– s-a n\scut Ion V. Str\tescu
26.06.1950 –– s-a n\scut Marius Jucan
26.06.1950 –– s-a n\scut Paul Spirescu
26.06.1951 –– s-a n\scut Vasile Popa Homiceanu 
26.06.1977 –– s-a n\scut Livia Iacob
26.06.1994 –– a murit Ion Rahoveanu (n. 1928)
26.06.2009 –– a murit {tefan J. Fay (n. 1919)

27.06.1840 –– s-a n\scut Samson Bodn\rescu 
(m. 1902)

27.06.1887 –– s-a n\scut Emanoil Bucu]a 
(m. 1946)

27.06.1936 –– s-a n\scut Sergiu Pavel Dan
27.06.1954 –– s-a n\scut Daniel Pi[cu
27.06.1983 –– ss-aa nn\scut IIvan PPilchin
27.06.2014 –– a murit Nicolae Stroescu-Stîni[oar\ 

(n. 1925)

28.06.1873 –– aa mmurit AAndrei {{aguna ((n. 11809)
28.06.1903 –– ss-aa nn\scut PPetru MManoliu ((m. 11976) 
28.06.1919 –– s-a n\scut Ion D. S`rbu (m. 1989)
28.06.1938 –– ss-aa nn\scut RRodica BBraga 
28.06.1946 –– s-a n\scut Valentin Predescu 
28.06.1951 –– s-a n\scut Virgil Mihaiu
28.06.1952 –– s-a n\scut Florian Copcea 
28.06.1959 –– s-a n\scut Alex. Leo {erban (m. 2011) 
28.06.2000 –– a murit Andriana Fianu (n. 1928)
28.06.2006 –– a murit Romulus Zaharia (n. 1930)

29.06.1819 –– s-a n\scut Nicolae B\lcescu (m. 1852)
29.06.1837 –– s-a n\scut Petre P. Carp (m. 1919)  
29.06.1893 –– ss-aa nn\scut DDemostene BBotez ((m. 11973)  
29.06.1922 –– s-a n\scut Vasko Popa (m. 1991)  
29.06.1935 –– s-a n\scut Veronica Tama[
29.06.1936 –– s-a n\scut Rodica Aurora Tinis
29.06.1946 –– s-a n\scut Dora Pavel
29.06.1954 –– s-a n\scut Radu Aldulescu
29.06.1991 –– a murit Vasile Zamfir (n. 1932)

30.06.1882 –– s-a n\scut Marcu Beza (m. 1949)
30.06.1933 –– ss-aa nn\scut MMarin RRadu EEne ((m.2013)
30.06.1938 –– ss-aa nn\scut  CConstantin CCioroiu
30.06.1945 –– s-a n\scut Dorin Tudoran
30.06.1948 –– ss-aa nn\scut AAquilina BBir\escu
30.06.1948 –– ss-aa nn\scut EEugenia BB\lteanu
30.06.1962 –– a murit B. Jordan (n. 1903)
30.06.1981 –– a murit Alexandru Grigore (n. 1940)
30.06.1994 –– a murit Adrian Beldeanu (n. 1935)
30.06.2007 –– a murit Stan Velea (n. 1933)

 lecturi libere de gabriel dimisianu

o m de carte [i om de spirit, iat\ o
asociere de însu[iri  care îl
caracterizeaz\ pe {tefan Cazimir,

profesor, istoric [i critic literar, exeget al romanului
românesc din secolul XIX [i al lui I.L. Caragiale.
Este [i om politic {tefan Cazimir (a fost, mai
bine zis), deputat în mai multe legislaturi din
perioada 1994-2004, prilej de a rosti cuvânt\rile
adunate acum în carte. A întocmit-o la îndemnul
confratelui Carol Roman care o [i prefa]eaz\
succint.

Am în fa]\ a doua edi]ie,
„ad\ugit\”, a c\r]ii de care vorbesc,
intitulat\ Râsete în Parlament ([i
nu „în paradis”, ca în filmul cu
Audrey Hepburn), o „carte de
memorii în ve[mânt oratoric”.
Astfel o define[te autorul însu[i
în dedica]ia pe exemplarul pe care
mi l-a oferit [i nu v\d de ce a[
p\stra numai pentru mine ceva
ce {tefan Cazimir spune concis
[i atât de pregnant  despre cartea
sa. Sunt strânse acolo, într-adev\r,
memorii rostite public, „de la
balcon”. Nu de pu]ine ori de la
balcon la propriu.

Ca pre[edinte al Partidului
Liber-Schimbist, de el înfiin]at [i
condus, {tefan Cazimir se va adresa
adun\rilor constituante, Camerei
Deputa]ilor sau Senatului, diver-
selor comisii ale acestora, integrat
lor, dar [i p\strând mereu o distan]\
care-i îng\duie s\ le perceap\
vulnerabilit\]ile. Dincolo îns\ de partide, dincolo
de ceea ce-i aduce sub ochi spectacolul politic,
este via]a cealalt\, a str\zii, a locantelor, a
Bucure[tilor de acum [i de oricând, [i ea împânzit\,
cum îi apare lui Cazimir, de caragialism. Nu
se poate opri s\ nu exclame: „Oratori, ridica]i-
v\  glasul! Gazetari, ascu]i]i-v\ pana! Caragiale
e cu noi!”

Format la [coala lui Tudor Vianu, cu toate
deosebirile de temperament, {tefan Cazimir
ac]ioneaz\  în sensul impunerii în societate a
spiritului de m\sur\. Îl vor cultiva cei care accept\

comunicarea, dialogul, confrunt\rile de
argumente [i care, extrem de important,
decisiv, [tiu s\ [i râd\: 

„Omul nu e un locatar al gr\dinii
zoologice, ci doar un vizitator al ei. Liber\ e
fiin]a care poate zâmbi.

Insul care râde scap\ cu]itul dintre din]i
[i devine un posibil partener de dialog.

Conflictele dintre oameni, idei [i partide
nu sunt niciodat\ ireconciliabile. Timpul le
rezolv\, râsul le absolv\”.

Alte ]eluri ale
partidului ini]iat de {tefan
Cazimir: combaterea
vulgarit\]ii, a prostului
gust, cu atât mai
detestabile [i mai
alarmante cu cât
au p\truns în zone
care alt\dat\ nu
le-ar fi fost acce-
sibile. Culoarele
Parlamentului sunt
ornate de opere de
art\ din care „s-ar
putea u[or alc\tui
un muzeu al pros-
tului-gust, ilus-
trând performan-
]ele acestuia în
epoca realismului
socialist”. Alt exem-
plu: edificiul Casei
Scânteii construit\
în 1953. Dar chiar

din incinta Adun\rii Deputa]ilor sunt de
înl\turat tablouri, iar „cele dou\ fresce din
vestibul vor fi acoperite cu un strat de material
opac”. ~n schimb, „prezen]a în acest edificiu a
portretelor lui Kog\lniceanu, Maiorescu,
Delavrancea” îi va îndemna pe ale[ii poporului,
sper\ {tefan Cazimir, s\ le reciteasc\ opera
politic\, influen]ând „pozitiv nivelul elocven]ei
parlamentare”. Dac\ s-a întâmplat sau nu acest
lucru poate c\ vom afla dintr-o interven]ie viitoare
a celui care ne-a vorbit, deocamdat\, despre
râsetele din Parlament. 

memorii [i oratorie

o m de carte [i
om de spirit,

iat\ o
asociere de

însu[iri care
îl caracterizeaz\ pe {tefan

Cazimir.

actualitatea

{tefan Cazimir, Râsete
`n Parlament, edi]ia
a II-a, ad\ugit\,Ed.
Balcanii [i Europa,
Bucure[ti, 2018, 168
pag. 



Unul ddintre ccei mmai îînv\]a]i [[i mmai îînsemna]i
istorici lliterari, ffolclori[ti [[i eeditologi ppe ccare ii-aa
dat ]]inutul NNeam]ului eeste, ddesigur, GG.T. KKirileanu
(1872–1960), cc\rturar aautentic [[i uun ppasionat
cititor dde hhrisoave, ddocumente, cc\r]i rrare [[i vvechi,
precum [[i ppres\ ddin ttoate eepocile iistorice, cculturale
[i lliterare.

Biblioteca ssa iimpun\toare, ssub mmultiple
aspecte, îînsuma uun iimportant ffond dde ccarte
româneasc\ vveche, oo iimens\ bbibliografie aa
Neam]ului [[i oo ffoarte ppre]ioas\ ccolec]ie dde
manuscrise [[i eepistole.

Multe ddintre aaceste ccomori sspirituale
nu sse mmai gg\sesc, aazi, îîn Biblioteca jjude]ean\
„G.T. KKirileanu“ din PPiatra-NNeam], ddeoarece oo
lege incalificabil\ a MMinisterului CCulturii ddin aanii
1955–1965 aa ppermis ddestructurarea aacestei bbiblioteci
[i îîmp\r]irea eei îîntre ddiverse iinstitu]ii cculturale
centrale.

În aaceast\ bbibliotec\ pparticular\ eexistau,
la uun mmoment ddat, ttoate mmanuscrisele lliterare
ale ooperei llui IIon CCreang\, pprecum [[i îîntreaga
oper\ lliterar\ [[i ddidactic\ aa „„marelui hhumule[tean“.

Epistolele pprimite dde lla iinstitutori, pprofesori,
scriitori, llingvi[ti, ffilologi, aarheologi, ffolclori[ti,
traduc\tori, mmemoriali[ti, ddiploma]i [[i ooameni
politici aalc\tuiau uun ffond eextrem dde vvaloros pprin
informa]iile [[i ppreciz\rile eexistente îîn ffiecare
pies\ aa aacestei ccolec]ii uunice.

Relevante ssunt, dde aasemenea, [[i eepistolele
sale ttrimise pprietenilor [[i ppersonalit\]ilor ppe ccare
le-aa ccunoscut îîn ccele mmai nnea[teptate oocazii.

Epistola cce sse ttranscrie aaici, nnecunoscut\
pân\ aacum, eeste ttrimis\ llingvistului [[i ffilologului
Vasile BBogrea ((1881–1926), uunul ddintre eexigen]ii
cercet\tori aai llimbii rromâne, ccare, pprin eerudi]ia
[i [[tiin]a ssa dde ccarte, aa cclarificat uunele pprobleme
dificile aale aacestui iidiom rromanic, aa[a dde
izolat.

Referin]ele [[i iinforma]iile, ddespre uunii
dintre ccontemporanii ss\i, ddin aaceast\ eepistol\,
sunt aaspre, ddar ccorecte. GG.T. KKirileanu eera uun
judicios aanalist [[i uun mmoralist iintransigent.

*
Bicaz, 28 iulie/10 aug[ust] [1]918

Mult iubite domnule Bogrea,

Deseori m-am gândit la d[umnea]ta [i
la ceilal]i buni prieteni r\ma[i la Ia[i, dar cu toat\
înviorarea ce-o g\sesc în aerul curat de-aici, în
priveli[tea încânt\toare a crestelor din]ate de
br\det [i în dulcea mângâiere a undelor mamei
Bistri]e, inima tot seac\ [i fript\ r\mâne, tot
mort pe trei sferturi m\ simt suflete[te; [i în afar\
de îndatoririle mecanice ale serviciului (un serviciu
ajuns ca multe la mare neb\gare în seam\), nu
mai sunt bun de nimica, nici nu g\sesc în
mine puterea de a pune pe hârtie vreun gând
pentru prieteni sau vreo încercare pentru reluarea
firului rupt [i pierdut al cercet\torilor c\tre care
cu atâta dragoste era plecat sufletul meu alt\dat\.

Dovada st\rii suflete[ti în care m\ aflu
este c\ scriindu-]i aceste cuvinte, f\r\ voie lacr\mile
prind a curge [i un plâns în\bu[it m\ cuprinde.

S\-]i vezi tu muncu[oara, strâns\ cu atâta
scump\tate, pierdut\ în chip stupid, satul pierdut
împreun\ cu cel mai frumos col] de ]ar\, fra]ii
pr\da]i [i împr\[tia]i pe u[i str\ine care încotro,
iar b\trânul tat\ amenin]at s\ moar\ de
foame!

Oricât m-a[ sili s\ uit [i s\-mi caut de
treab\ ca mai înainte, nu pot.

De-a[ vedea cel pu]in la cei mai mari, dac\
nu o pornire hot\rât\ spre o via]\ nou\, m\car
un semn bun în aceast\ direc]ie. A[a, îns\, din
partea guvernului tot vechile expediente [i abilit\]i.
Vezi legi pentru str\ini înaintea legilor de dreptate
pentru acei ce-au j\rtfit mai mult de când e
]ara asta.

D[omnu]l Mehedin]i din tot sufletul se
sile[te a face ceva pentru [coal\, dar m\ tem de
dou\ lucruri: întâi lipsa mijloacelor materiale
[i a oamenilor pricepu]i [i cu tragere de inim\,
[[i] al doilea c\ politicienii guvernamentali nu
vor îng\dui mult timp la lucru pe un om vrednic
[i curat ca Mehedin]i, lipsit de un grup sigur care
s\-l sprijineasc\.

Ia gânde[te-te numai ce trebuie s\ [opteasc\
unuia [i altuia, cu nobilu-i zâmbet de curv\
b\trân\, ministrul [colilor din trecutul guvern
conservator, acuma când, ca ministru de externe,
între un c\scat [[i]un oftat a sc\pat un Regat!

Iar din tab\ra fostului guvern ]i-i dat s\
cite[ti acel monumental r\spuns al d[omnu]lui
I.I.C. Br\tianu [i al colaboratorilor s\i la raportul
comisiei de informa]ii, în care tu om simplu [i
curat cu inima nu [tii ce-o fi fiind: incon[tien]\,
megalomanie, panglic\rie, ori toate la un loc.

{i te prinde o revolt\ amar\ când vezi
preten]ia asta a celui mai lene[ [i mai de[ert prim
ministru pe care l-a avut ]ara noastr\ în vremile
cele mai grele, s\ se cread\ singurul în drept
de a cârmui acest nenorocit popor, dup\ ce l-a
dat de râp\ în fel ca acesta, [i cu politica extern\
[i ca administra]ie intern\.

De d[omnu]l Iorga ce s\ zic? Pentru o
minte m\rginit\ ca a mea este enigma cea mai
greu de dezlegat. Chiar pildele d[omniei] sale pe
care ni le d\ din când în când prin Neamul
Românesc, noi simplii muritori, pentru care se
vorbe[te de obicei în pilde, nu le putem în]elege
(bun\oar\ cea din urm\ cu: ner\bd\torii scripturilor).

Un lucru îl în]elegem, dar acela-i tare
dureros: biciuirea cu dispre] a tuturor fo[tilor
ucenici, care nu urmeaz\ orbe[te pe Înv\]\tor.

Î]i aduci aminte de: l\murirea pentru
public când cu „Vremea nou\“, din care se în]elegea
c\ fo[tii ucenici sunt mai prejos chiar decât
publicul nostru, pe care-l cunoa[tem, [i nu merit\
un r\spuns.

Alta în articolul: uri politice (Neamul
Românesc, 22 iulie): „l-ai jignit pe un neputincios
chinuit de vanitate prin aprecierea cât trebuie...
n-ai curtenit pe un isteric care cer[e[te necontenit
gâdil\ri“.

Alta este acea cu ridicul [i deziluzie din
N[eamul] R[omânesc], 24 iulie. Cea din urm\ o
v\d în m\rturisirea intitulat\ „colaborare [i
colabora“ (Neamul Românesc, 28 iulie): „supt o
isc\litur\ ca oricare alta... care-[i închipuie cu
naivitate c\ face politic\. Tinere anonim, dar f\r\
isc\litur\...“.

{[i]-apoi d[omnu]l Iorga se mir\ c\ e singur
[i p\r\sit. {i ne mai mir\ c\ în politica sa a r\mas
singur. {tiin]a se poate face [i  de un om
singur, când are puterea de munc\ [i larga minte
a d[omnu]lui Iorga. Politica îns\ [i reformele
sociale nu se pot face f\r\ un grup bine închegat
de for]e conduc\toare, care-[i respect\ reciproc
personalitatea, întemeiat pe o mul]ime de anonimi
cu sau f\r\ isc\litur\, care s\ aib\ dreptul a-[i
închipui [i cu naivitate (c\ci naivitatea î[i are
sfin]enia [i puterea ei) c\ sunt buni [i la ceva în
politic\ [i în sf\tuirile pentru bine ob[tesc.

Tocmai când s\ închei aceste rânduri
primesc n[um\]rul de azi al N[eamului]R[omânesc]
cu declara]ia isc\lit\ de {t. Bogdan, Marius
Vorvoreanu (despre care Stoica îmi spune lucruri
cam ciudate), D. Tomescu (care la Vremea
nou\ nu merita m\car un r\spuns), N. I. St\nescu,
D. Ianculescu, P.P. St\nescu, I. Ionescu, I.P.
St\nescu.

Apoi în afar\ de {t. Bogdan [i D. Tomescu,
oare ce fel de isc\lituri sunt acestea, dac\-i vorba
s\ ne gândim la cuvintele d[omnu]lui Iorga cu
isc\litura ca oricare alta? Cu aceast\ treime de
St\ne[ti se poate preg\ti un congres g[ene]ral?
Stoica observa cu dreptate c\ de-ar fi printre cei
isc\li]i un V. Bogrea, un G. Vâlsan [i al]ii de
m\sura lor, am putea avea n\dejde, dar a[a
ab]inerea lor î[i are în]elesul.

D\ te rog al\turatele bilete d[omni]lor
Vâlsan [i Panaitescu, dac\ nu vor fi plecat din
Ia[i. De asemenea, te rog a da p\rintelui Bobulescu
al\turata scrisoric\, pe care nu i-am trimis-o
acas\, [tiindu-l mereu fugar dup\ vechituri.

Iar pe d[umnea]ta te rog a-mi face deosebita
pl\cere s\-mi scrii cât de pu]ine cuvinte, ca s\
[tiu ce mai faci.

Cu mult\ dragoste [i prietenie,
G.T. Kirileanu

[P.S.]Mijlocul cel mai bun de a-mi trimite
scrisori este prin d[omnu]l Filip K. Ionescu,
casierul Cur]ii Regale, care este la Cancelaria de
la Palatul Regal din str[ada] L\pu[neanu, între
orele 10–13 dim[inea]a] [i 4–8 seara.

___________
 Originalul acestei epistole, inedite, se afl\

în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din
Bucure[ti.Ro
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\rul 27 / 15 iunie  2018
despre timpurile noastre

f \r\ perspectiva ironiei îngro[ate [i f\r\ eviden]a unei
distopii construite printre zâmbete, n-am putea aprecia
corect ultima carte de proz\ a lui Bogdan R\ileanu. Ea

aminte[te [i de povestirile lui Damian St\noiu, [i de cele ale lui Vasile
Voiculescu, cel din Chef la m\n\stire (sigur, schimbând ce-i de
schimbat în decor [i caractere). Mai pe scurt, Cu din]ii ascu]i]i ai
binelui e un roman cu interlopi [i c\lug\ri, iar bizareria acestei
asocia]ii tipologice (vizibile înc\ din pseudo-oximoronul titlului)
e un excelent mecanism al comicului. Planurile se întretaie nea[teptat,
multe dintre scene au haz din bel[ug, dar sub ele se ascunde o parabol\
despre c\in]\, filantropie, mântuire [i ipocrizie. Cu toate
sc\derile personajelor, nu po]i s\ nu le iube[ti, în final, pentru
candoarea cu care vor s\ devin\ mai buni, asumându-[i oblic o lume
reticent\ la spirit, în dinamica ei lucrativ\ [i cosmopolit\.

Ap\rut\ din senin pe un vârf muntos, într-un poian\ în form\
de pe[te invizibil\ pe h\r]ile Google, M\n\stirea Sc\rarului din
roman nu e chiar una conven]ional\. Sub conducerea p\rintelui
Vladimir, un stare] ultramodern exilat pe munte exact pentru ideile sale
reac]ionare despre dragostea de aproape [i despre misiunea bisericii,
loca[ul adun\ treptat o lume pestri]\ de refuza]i. Printre ei se num\r\
tineri monahi supu[i ispitelor, foste prostituate cumin]ite, trafican]i
converti]i [i oameni vindeca]i miraculos de clarv\z\torul de serviciu al
m\n\stirii. Realismul scenelor e la limita credibilit\]ii, c\ci c\lug\rii î[i
leap\d\ rasele negre, se îndr\gostesc nebune[te, epuizeaz\ crama m\n\stirii,
se afi[eaz\ în blugi [i-n tricouri fistichii, fumeaz\, navigheaz\ pe internet,
cred într-un câine ciob\nesc cu puteri supranaturale [i, în general, sfideaz\

practic [i ideologic rigidele reguli eremitice. Nici reprezentan]ii
patriarhiei, nici cei ai autorit\]ilor nu pot accepta c\, de pild\,
se pot scoate bani frumo[i din vânzarea apei cu saliv\ de câine
taumaturg, o afacere care s\ afecteze iremediabil altele mai oficiale,
deja încercate la profit. 

De cealalt\ parte, sub auspiciile aceleia[i satire la limita
absurdului, nici [mecherii de Bucure[ti nu-s chiar irecuperabili.
B\gat în afaceri cu morminte, saloane de masaj [i c\m\t\rie,
temutul Maldini î[i descoper\ cancerul exact când este arestat
pentru eliminarea violent\ a concuren]ei la zonele de influen]\.
Îndemnat de preotul parohiei, de mama Pinguina [i de so]ia Cami,
interlopul o ia pe calea bisericii [i a rug\ciunii, ajungând la
m\n\stirea izolat\ de pe vârful Nebunu Mare cu darul viselor
premonitorii, cu recuno[tin]a semenilor, cu aprecierea
stare]ului [i cu prietenia straniului câine vindec\tor. So]ia
îi r\mâne îns\rcinat\ [i, astfel, succesiunea unui alt paradigmatic
f\c\tor de bine e asigurat\ acolo, sus, unde for]ele speciale
au descins brutal la reclama]ia precipitat\ a patriarhiei,

r\nindu-l pe stare] cu un glon]. Dar cine garanteaz\ c\ un asemenea
loc va fi tolerat, într-o lume unde binele se face numai dup\ metodologii
clare, unde vânzarea de sticle cu Apa Câinelui e o [arlatanie (de[i s-a dovedit
eficient\) [i unde Dumnezeu nu poate fi slujit în pantaloni de la Zara [i-n
geac\ (de[i Iisus s-a apropiat de p\c\to[i stând fizic printre ei)? Cam cum
o spune [i stare]ul, într-una dintre predici, când la m\n\stire au sosit ni[te
tinere care au contrariat c\lug\rii, la început, cu exuberan]a [i dezinvoltura
lor: „Oaspe]ii no[tri de azi ne-au adus vocea [i înf\]i[area lumii adev\rate,
lumea pe care noi trebuie s\ o slujim [i s\ o aducem pe calea dreapt\.
Acestea sunt glasurile pe care trebuie s\ le în]elegem [i s\ le aducem aproape
de noi. Nu v\ închide]i firea în rug\ciune ca s\ alunga]i un hohot de râs
care v\ tulbur\ lini[tea, pentru c\ acesta este lucrul pentru care am
ajuns s\ îl slujim pe Dumnezeu: în]elegerea lumii vii care începe dincolo
de por]ile bisericii [i m\n\stirii noastre, o lume care e plin\ de suferin]e
[i care are nevoie de noi. Ca s\ putem vindeca aceast\ lume, trebuie s\ o
în]elegem [i s\ facem parte din ea. Trebuie s\ fim ca ea [i s\ împ\rt\[im
experien]a oamenilor, ca s\ putem s\ îi ajut\m atunci când au nevoie”.

Romanul lui Bogdan R\ileanu speculeaz\ cu efect linia sub]ire dintre
bine [i r\u, dintre p\cat [i virtute, dintre sfin]enie [i caricaturizarea ei.
Ceea ce r\mâne e dragostea de aproape, ca s\ prelu\m o celebr\ zicere
paulinian\ [i ceva din retorica stare]ului de pe muntele Nebunu Mare, el
însu[i un nebun al lui Dumnezeu în variant\ up grade. E o poveste-parabol\
despre timpurile noastre [i e de luat în seam\.

 Adrian G. Romila

Bogdan R\ileanu,
Din]ii ascu]i]i ai
binelui, Editura Hu-
manitas, Bucure[ti,
2018, 217 pag.

comentarii critice
o parabol\ a degrad\rii morale

i ulian Ciocan face parte din noul val al prozei basarabene, care
a n\v\lit intempestiv în spa]iul românesc de dincoace de Prut,
dup\ 2000. Autor a dou\ volume de critic\ literar\ [i jurnalist

la Radio Europa Liber\, Iulian Ciocan (n. 1968) a publicat relativ târziu
primul s\u roman, Înainte s\ moar\ Brejnev (2007), la 39 de ani. Au urmat
T\râmul lui Sa[a Kozak (2011), Iar diminea]a vor veni ru[ii (2015) [i recent,
în 2018, Dama de cup\. Nara]iunile sale sunt satire social-politice, înv\luite
în mantaua (gogolian\ a) parabolei sau având elemente distopice.

În Dama de cup\, „tranzi]ia interminabil\“ a societ\]ii moldoven[ti
are ca solu]ie fic]ional\ o Apocalips\ gradual\. Perspectiva nu este
îns\ una tragic\ [i sumbru-biblic\, ci mai degrab\ derizoriu-comic\,
în spiritul balcanismului sud-est-european. Sexagenarul Nistor Polobok,
un func]ionar corupt ([eful Direc]iei Arhitectur\-Urbanism-Fond Funciar
a Prim\riei Chi[in\u), se împiedic\ într-o noapte de o cr\p\tur\ în asfalt,
ivit\ pe nea[teptate în fa]a casei sale din sectorul de lux Telecentru. De[i
acoperit\ de dou\ ori, strania cr\p\tur\ reapare în mod miraculos [i
se transform\ într-o groap\ infernal\, care se l\rge[te treptat, devorând
cl\dirile [i oamenii. Nistor Polobok are vise/ co[maruri premonitorii
despre scufundarea ora[ului, dar profe]e[te ca un nebun în pustiu, fiindc\
nu-l crede nimeni. Merge la o ghicitoare, care-i spune c\ salvarea Capitalei
depinde de iertarea lui de c\tre „dama de cup\“. Cuprins de sentimente
de vinov\]ie, „cinovnicul“ sufer\ o metanoia, dar toate eforturile sale de
a stopa catastrofa se dovedesc zadarnice. Lumea moldoveneasc\, maculat\
în întregime, Sodom\ [i Gomor\ a corup]iei, a setei de bani [i de putere,
pare iremediabil sortit\ pieirii, întrucât, în finalul deschis al pove[tii,
groapa apocaliptic\ începe s\ fac\ „pui“ [i în afara Chi[in\ului.

Poate dup\ modelul exersat al tabletei publicistice, prozatorul
nu construie[te fluvial, ci îndeosebi fragmentar. Dac\ în prima
parte romanul curge pe firul epic al vie]ii lui Nistor Polobok,
alipind [i personajele din proximitatea sa, pe parcurs, groapa
nes\tul\ devine magnetul care atrage în nara]iune (sau la moarte)
[i alte buc\]i de realitate moldoveneasc\, f\r\ tangen]\ direct\
cu protagonistul ini]ial (episoade disparate, aproape autonome).
Practic, groapa blestemat\ reprezint\ personajul central al Damei
de cup\, având atât func]ie constructiv\, de liant al micro-edificiului
narativ, cât [i distructiv\, ca simbol fic]ional al surp\rii morale
a unei lumi. Satira pleac\ de la procedeul caragialesc al onomasticii
comice (Cartof, Cote]ov, Mereacre, Curechi, Pu]intelu etc.) [i
merge pân\ la biciuirea moravurilor, mai ales a celor din clasa
noilor îmbog\]i]i, a ciocoilor contemporani, dar nu numai (accentul
cade pe corup]ia din administra]ie [i politic\, f\r\ deosebire de
tab\r\, pro-unionist\ [i pro-european\ sau pro-rus\, îns\ radiografia
social\ cuprinde [i gesturile ori atitudinile oamenilor simpli, muncitori,
pensionari, scriitori). Tabloul realist al n\ravurilor moldovene[ti se
fisureaz\ prin infiltra]iile absurdului (lupta anti-corup]ie ajunge la
anchete procur\re[ti kafkiene, iar politicianismul venal, la coagul\ri
funambule[ti, precum Partidul Anti-Groap\). Naratorul folose[te uneori
stilul indirect liber, mergând pe mâna personajelor sale; în principiu,
el reu[e[te s\-[i reprime subiectivitatea, chiar dac\, fulgurant, îi mai
scap\ câte-un determinant ironic, ca judecat\ de valoare (de pild\, „castel
faraonic“, „tablouri kitschoase“).

Dama de cup\ con]ine [i dou\ mise en abyme-uri. Prima, prin
intermediul profesorului de filosofie Ion Jizdan, ]ine de viziunea romanesc\,
fiindc\ personajul are revela]ia c\ Republica Moldova este un „spa]iu
ciudat-miraculos“, „de basm“ (r\sturnat), în care bizareria este „piatra
de temelie a cotidianului“. Adic\ s-ar putea vorbi, ca [i în cazul lui Gogol,
de un absurd sau, cu sintagma lui Raicu, „fantastic al banalit\]ii“. A doua,
mai ap\sat autoreferen]ial\ [i (auto)ironic\, survine prin prezen]a
prozatorului „minimalist“ Iulian Iord\chescu, „Zeul Nara]iunii“, care,
chinuit de g\sirea unui story insolit, îl descoper\ în groapa hulpav\
din Telecentru. Povestea gropii, în care se adun\ „tot r\ul tranzi]iei
moldovene[ti, (…) un ghemotoc mistic“, treze[te îns\ râsul (perfid-invidios
al) „gigantului“ postmodernismului basarabean, Emil B\rbulescu, un
scriitor cu plete slinoase (în parantez\ fie spus, un soi de „ghemotoc
mistic“ al tranzi]iei române[ti era [i mormanul de gunoi din
povestirea Dincolo de lumea de dincolo a lui Varujan Vosganian, sau,
aparent mistic, groapa arheologic\ din Degete mici de Filip Florian).
„Licheaua postmodernist\“ feti[izeaz\ intertextualitatea, îns\ pentru
Iulian este important\ povestea. Al]i colegi de breasl\ vin cu diverse
sugestii, dup\ gustul lor, exege]ii îl consider\ „un cunoscut reprezentant
al curentului minimalist, un curent marginal“, un critic tân\r îl nume[te
mali]ios „un romancier promi]\tor“, mediocrit\]ile cu texte siropoase
fac s\li pline, so]ia îi repro[eaz\ c\ nu se ocup\ de familie, gândindu-se
„toat\ ziulica la c\caturile (…) literare“.  

Dincolo de cronotopul nara]iunii (Basarabia actual\), Dama de
cup\ este o parabol\ a degrad\rii morale (f\r\ leac) a unei societ\]i
care poate fi, pân\ la urm\, de oriunde (identificabil\, bineîn]eles, [i
în România de azi). Cu note absurd-umoristice, cu dialoguri alerte, f\r\
complica]ii epice majore, dar cu un subtext grav, romanul î[i va g\si,
probabil, un public destul de larg. La final, o observa]ie de stil (o problem\
ce putea fi remediat\ de redactorul c\r]ii): frecventa utilizare
pre]ioas\ a formei literare a adjectivului pronominal demonstrativ în
vorbirea personajelor (chiar [i ghicitoarea „tuciurie“ spune „r\ul
acesta“,„aceast\ carte“).

 Gabriela Gheorghi[or

Iulian Ciocan, Dama
de cup\, Editura
Polirom, Ia[i, 2018,
208 pag.

 cartea de proz\



8 dincolo de gravita]ie
mi-aduc aminte de ceea ce niciodat\ nu am 

tr\it

a[ sorbi ve[nicia împreun\ cu tine
dar drumurile încurcate de atâ]ia mesia 

controversa]i
s-au f\cut ghem se joac\ dragonul 

rostogolindu-l de[irându-l
am s\ merg singur\ pe calea mea
arunc la gunoi toat\ suita de mântuitori ce-[i
caut\ adep]i f\r\ sacrificiu de sine

fiu al omului sunt mai b\trân\ decât tine
33 a r\mas în urm\ ve[nicia nu se trece
de-aceea te-a[tept
fii tu mâna mâinii mele ochiul ochiului meu
bâjbâind spre lumin\

ce bine [tie inima mea îngreunat\ c\
iubirea e spa]iul în care legea gravita]iei a 

murit

schimb de roluri
eu sunt sisif [i to]i bolovanii t\i îi port în 

mine 
pe din\untru îmi ]in cald ]ip\tul lor mut 
îmi zgârie retina 
oarb\ planeta oarb\ elipsa
ca o pâine uria[\
din care s\r\ntocii ora[ului meu se înfrupt\

[i nu-i deplâng pe cei ce-[i g\sesc somnul 
sub poduri

[i nu-i deplâng pe cei ce-[i fumeaz\ 
chi[tocul

adunat din gunoaiele ora[ului meu ei boga]i 
întru inocen]\

s\racii s\racilor î[i plimb\ goliciunea 
în ma[ini de lux î[i culc\ trupul puhav 

printre m\t\suri
se iau la întrecere cu trupul negând spiritul 
ei sunt mor]ii mor]ilor mei [i-i port ca pe 

ni[te bolovani
cocoa[\ pe din\untru
de-aceea pare c\ n-am s\ sfâr[esc niciodat\ 

rostogolirea

poate-ntr-o sear\ va auzi prometeu 
]ip\tul meu mâzg\lit pe retin\
se va îndura [i vom schimba rolurile
nu voi mai rostogoli bolovani
voi fi eu cea care aduce pe p\mânt focul
lumina

prunc leg\nat
am s\ iau spa]iul în bra]e [i-am s\-l rulez
a[a cum ai strânge o foaie de pergament 
am s\ rulez asfaltul drumului dintre mine [i 

tine
apoi centrul ora[ului meu de provincie 

parc\rile supraaglomerate
blocurile de ciment copiii jucându-se în 

pu]inele parcuri
am s\ strâng câmpurile ]\rii mele c\pi]ele 

de fân
cu mirosul lor frem\t\tor cu to]i ]ân]arii 

libelulele [i caii 
inorogii din poveste eucalip]ii [i imagina]ia 

vis\torilor privind forma norilor
voi roti spa]iul ca s\ opresc timpul 

vom r\mâne noi doi cu sulul în bra]e 
a[a cum am ]ine un papirus antic
îl vom leg\na la dreapta la stânga 
ca pe-un copil ce-ar trebui adormit
îl vom înfia s\ fie el copilul nostru nen\scut 
cel pe care n-o s\-l avem niciodat\
apoi când ni se va face dor de citit 
vom roti o bucat\ din sulul de pergament
[i vom intra în spa]iul din alaska din ]ara de 

foc
vom citi cuvântul spa]iului din belgrad
leg\natul elefan]ilor în jaipur – mai ]in minte 
cum ne cl\tinam la dreapta la stânga 
exact cum va fi s\ leg\n\m noi
spa]iul înf\[urat 

când vom obosi de citit via]a 
vom adormi uitând s\ ie[im din timp 

murind amândoi 
într-un spa]iu absent

locuire într-o cub-sfer\
locuiesc într-un cub translucid
dincolo de pere]i e lumea
str\zile ora[ului meu transilvan
copacii [i ]ân]arii [inele de tramvai
parcul cu festivalul de jazz cu tot
cl\dirile toate

dincolo de mine sunt tot eu

uneori îmi sunt atât de aproape 
încât m\ uit cu un ochi în cel\lalt
privirile se încruci[eaz\ vibreaz\
se lovesc de col]urile cubului
m\ v\d cum trec prin laturile geometrice ca 

printr-o prism\ 
[i m\ descompun în culori – 
privirile devin ondul\ri
atunci [tiu c\  locuirea mea devine o sfer\
c\ m-am rotit în vitez\  
ajungându-m\ pe mine din urm\

târziu reg\sesc universul întors în sine
ca o sfer\ înscris\ într-un cub înscris într-o 

sfer\ 
înscris\ într-un cub înscris într-o sfer\
locuire în dimensiunea a patra

ex-curs de disec]ie
uneori dorul se strânge ghem [i se 
a[eaz\ înc\p\]ânat în viscere
de obicei [tiu s\-mi vindec dorul sau s\ 

tr\iesc cu el oblojindu-l 
dar
când îmi tremur\ genunchii [i nu-i mai dau 

de cap\t
îl scot din abdomen [i îl pun în camera de 

disec]ie

am înv\]at s\ disec oameni vii oameni mor]i
cel mai greu e s\ ]ii în palme o inim\ 

pulsând pentru tine
po]i s-o scapi doamne-fere[te po]i s-o s\ru]i
pe toate p\r]ile cum te îndeamn\
nichita s\ s\ru]i cubul înainte de a-i sparge 

un col]
înainte de a ciobi inima aceea aproape 

perfect\
pe care s-o deplâng\ apoi trec\torii 

mi s-a lipit bisturiul de degete 
ba degetele mi-au devenit bisturiu
[i-am t\iat o fant\ ce-ar uni separând
o jum\tate de inim\ primind fiecare la 

schimb
pentru ca întregul împ\r]it împreun\ s\ bat\

foc nestins
cu focul din noi am ars c\r]ile
[tii tu cum vâlv\taia a crescut ca un vulcan 

r\s\rit pe
terenul virgin 
crater imens c\scat peste planet\
se vede de pe lun\ rotund ca o gur\ 

fl\mând\

cu focul din noi s-a înc\lzit planeta 
nivelul oceanelor a crescut
apa a invadat satele de pescari colibele lor 

din stuf copiii goi jucându-se
negri [i lucio[i printre plasele pe[tilor ce se 

zbat înainte de cin\

caut\ s\ vezi dac\ focul din noi ne va arde 
fiin]a

goale cuvintele au r\mas zburând în 
vârtejul începutului lumii

s\ r\mân\ în urm\ doar ca ni[te piese 
pentru muzeul din ierusalim

acolo unde ai vrut s\ î]i vindeci iubirea de 
parc\ ar fi fost o boal\ viral\

[i focul din noi e energia din cuant\ e foton 
[i e und\

e dumnezeu d\ruit întru mine [i tine pentru 
planeta

ce-atârn\ în mla[tini de întuneric

nimeni nu poate focul acesta s\-l sting\
oricine se-atinge el însu[i se-aprinde

a[teptare
a[teptarea cre[te în mine ca un prunc

pe care nu-l voi avea niciodat\

e vie fierbinte ]ip\ d\ din picioare

a[teptarea e fructul nop]ilor f\r\ lun\

al zilelor în ce]uri ce se-ntind spre carpa]i

curgând prin trec\torile mun]ilor

înoat\ în apele dâmbovi]ei

se prelinge ca o reptil\

pe [inele metroului când îmi vorbe[ti la 

telefon

când î]i pierd vocea [i caut speriat\ în jur

dup\ un fir invizibil care s\ ne lege

a[teptarea e râvna literelor ce fac coad\

s\ se a[eze cuminte una dup\ alta într-un 

mesaj

ca o masc\ de oxigen pentru luni diminea]a

e cafeaua mea f\r\ gust dar b\ut\ cu setea

celui pierdut în de[ert

e privirea aruncat\ pe geam pentru

înc\ o zi lung\ ce trebuie [tears\ din 

calendar

ca acelea r\mase s\ scad\ mai iute

celule ce s-ar vrea lungi cât s\ se-ntind\ 

pân\ la tine

obrazul buzele coapsa

când le-ai atinge

ca o iluzie s-ar sparge [i doar ecranul 

calculatorului e dovada

c\ tr\im într-un spa]iu binar c\ totul e virtual

[i-mi iubesc a[teptarea cu amorul celui 

întors din r\zboi

cu fervoarea celui ce-n fa]a unui altar se 

închin\

cu inima femeii ce-n bra]ele tale se-nchipuie

zei]\ în p\durile pletelor tale negre

trecut inventat
ne-am întâlnit atât de târziu…

când lumea se împ\r]ea între bine [i r\u
r\zboaiele planetei se derulau în camera de 

zi [i-n dormitor
zidurile se în\l]au ascu]ite ca din]ii rechinilor
smulgându-ne din bra]e copiii
de[erturile lumii se umpluser\ de scorpioni
[i marea se înro[ise apocaliptic devorându-[i 

insulele exotice

neavând viitor
ar trebui s\ invent\m un trecut
cu noi doi de mân\ mergând

s\ ungem pe pâine umbrele de-ntuneric
[tiind c\ nicio pictur\ nu poate fi doar 

str\lucire
c\ negrul e tu[a ce d\ adâncime 
luminând [i mai tare lumina
c\ r\ul nici nu exist\ decât pentru a-l 
înfrumuse]a pe dumnezeu

ar trebui de mân\ mergând
ca pe un mare zid chinezesc 
s\ desen\m [i pe lun\ un drum de oprit 

migratorii
ca ni[te primitivi întor[i în eden
f\r\ gând pentru mâine

tu – 
trecutul meu plin de amintiri inventate
într-o lume iremediabil polarizat\… 

han
na 

b
o
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9i maginea de prozator a lui Nicolae
Prelipceanu este, în pofida unui interes
constant al autorului pentru genul

epic, subsumat\ celei de poet. În dou\ dintre
dic]ionarele noastre literare, nici un rând nu
este dedicat vreuneia dintre c\r]ile sale de proz\,
câte un paragraf tratându-le în termeni generali.
Simptomatic e felul de a proceda al lui Petru
Poant\, în Dic]ionarul scriitorilor români: proza
[i reportajul sunt caracterizate în cuvinte care
s-ar potrivi oriunde [i oricând, pentru ca imediat
s\ se fac\ trecerea spre poezie, acolo unde
Prelipceanu este „cu adev\rat remarcabil”. „Dac\,
în calitate de prozator [i publicist, (...) r\mâne
interesant îndeosebi prin vivacitatea [i inventivitatea
limbajului, prin infuzia unui lirism discret atât
în proze, cât [i în reportaje, în sfâr[it, prin
inteligen]a de a surprinde insolitul unei realit\]i
sau al unei întâmpl\ri, cu adev\rat remarcabil
este poetul”, scria Petru Poant\, urmat de Ion
Pop, care nu face nici o referin]\ la c\r]ile de
proz\. În Dic]ionarul general al literaturii române,
Valentin Ta[cu observ\ paradoxul situa]iei: „mai
nimeni nu a re]inut c\ el ar fi altceva decât poet,
de[i a experimentat destul de perseverent în
proz\”; îns\ nici el nu consacr\ mai mult spa]iu
celor patru volume de proz\ ale c\ror titluri le
enumer\. Este deci de presupus c\ nici recentul
Roman sub acoperire nu va impresiona prea
mult critica atât de absorbit\ de poezia lui
Prelipceanu, încât proza aceluia[i o poate expedia
cu dou\-trei cuvinte amabile.

Exist\ îns\ un numitor comun al poemelor
[i povestirilor acestui autor ironic [i autoironic,
mefient fa]\ de discursurile în care se vede tiparul
retoric, de enun]urile emfatice [i de situa]iile
„exemplare”. Prozatorul, ca [i poetul, cu cât
vorbe[te mai mult despre sine, cu atât î[i mic[oreaz\
[i î[i relativizeaz\ preten]ia de adev\r definitiv
cu care „lucreaz\” mul]i scriitori. Pe de alt\ parte,
moderarea [i ponderarea tonului nu implic\ o
desconsiderare a subiectelor ori a temelor –
pu]ine [i esen]iale – reg\site în paginile lui
Prelipceanu. Trecerea neiert\toare a timpului,
îmb\trânirea [i însingurarea, moartea unor fo[ti
prieteni [i tr\darea unora cu ghilimele, imposibilitatea
de a mai comunica, de la un punct încolo, cu
tinerii altei genera]ii, amorul defunct: iat\ câteva
asemenea teme din Roman sub acoperire,
care nu e un roman, ci o carte de povestiri încheiat\
printr-un text de numai o pagin\. Sunt nou\sprezece
în sumar, câteva remarcabile (A[tepta]i, a[tepta]i,
a[tepta]i!, O fanfar\ din 1949, Fulger\tor, Bârnoi,
...surprins de ploaie), celelalte, onorabile, iar
una, nejustificându-[i prezen]a. M\ refer la
Scrijele[te, cu o parabol\ greoaie [i accente
stridente: „Ce dracu’, nu am noroc de propria
mea memorie, îmi ia vântul toate foile pe care
încerc s\ scriu câte ceva. Sau nu vântul, nu chiar
vântul, c\ doar nu st\ un element al naturii la
pând\ la curul meu s\ vad\ ce mai e de dus, c\
încotro [tie el.” (p. 26).p entru a da naturale]e discursului

central ori monologului pe care se
bazeaz\ majoritatea povestirilor,

prozatorul se folose[te de oralitate [i de m\rcile
adres\rii directe, implicându-l pe cititor.
Între autor [i lector se întinde (nu prea mult)
textul, care ar putea fi o punte de comunicare,
dac\ lumea scriitorului [i cea a cititorului nu ar
fi atât de îndep\rtate una de alta. Prelipceanu
m\re[te voit distan]a între ele, astfel încât efectul
de înce]o[are a unor timpuri îndep\rtate de care
pu]ini î[i mai amintesc s\ intre în chiar compozi]ia
prozei. Autorul evoc\, expune [i desf\[oar\ scene
[i episoade, dialoguri [i replici din care se în]elege
tot mai pu]in; [i el este primul care observ\ [i
subliniaz\ asta. Cutare întâmplare nu e nici
pentru el l\murit\: „Sau, nu [tiu cum s\ v\
mai spun ca s\ în]elege]i ceea ce e, oricum, de
neîn]eles, dovad\ c\ [i eu, atâta timp dup\ acea
întâmplare, înc\ nu sunt l\murit ce-a fost în
seara aceea de sâmb\t\.” (p. 46). Implicat ca
personaj, el nu uit\ s\ marcheze diferen]a dintre
cele dou\ epoci, a tinere]ii sale tot mai îndep\rtate
[i a tinerilor de azi, dezinteresa]i de experien]ele
sale. {i vocabularul s-a schimbat: „m\ trezeam
cu o scatoalc\ [i un avertisment, aten]ionare ar
fi pe limba voastr\, a celor de azi, ]i-am spus

s\ vorbe[ti frumos! {i pac, una dup\ ceaf\.”
(p. 78). Dezinteresul duce la ignoran]\: protagonistului
i se [terg o bun\ parte din amintiri [i din referin]ele
ce par s\-l priveasc\ numai pe el, nepreocupând
în mod real pe mai nimeni. Aducând vorba despre
un „c\rbunar revolu]ionar italian din secolul al
XIX-lea”, autorul pune lucrurile la punct în felul
urm\tor: „despre care voi nu mai [ti]i nimic [i
nici mie nu mi-a r\mas în memorie altceva decât
numele” (p. 129). 

d ac\ publicul de ultim\ genera]ie
apare ca dezinteresat [i ignorant,
autorul este uituc [i, finalmente,

indiferent: aceasta e regia povestirilor lui
Prelipceanu, excelent psiholog, nu [i portretist,
literar. Lipsindu-i în aceste povestiri calitatea
de a contura „din
afar\” personaje, î[i
fixeaz\ terenul de
observa]ie în
c o o r d o n a t e l e
interiorit\]ii, f\r\ ca
proza s\ fie una de
profil psihologic. C\ci
nu personajul în sine
este important în
aceast\ ecua]ie literar\,
ci limita pe care deja
a atins-o experien]a
sa de via]\. Bârnoi e
proza unei figuri
umile, o slug\ la casa
bunicilor, pe vremuri,
de care „nimeni în
afar\ de mine nu mai
[tie”.  A[a începe
povestirea care pune
în titlu numele reg\sit numai de memoria
autorului; iar acesta î[i pl\te[te un fel de datorie
simbolic\. El devine „urma” unui ins care a trecut
prin lume „f\r\ urme”: „mi-am dat seama c\
povestea lui e alta. E trecerea aceea prin lume,
a[a, f\r\ urme. {i m-am hot\rât s\-i fiu eu urma,
s\-l ]in eu minte, m\car cât mai sunt [i eu pe
aici, pe deasupra. Nu e mult, e foarte pu]in,
dar tot e ceva mai mult decât o uitare de
beton, a[a cum se a[ternuse ea pân\ atunci.” 
(p. 124).

Pe numitul Bârnoi, prozatorul îl reduce
la un gest caracteristic [i, f\r\ s\-l portretizeze
ori s\ fic]ionalizeze, îi confer\ statut de personaj.
Fic]ionalizarea, aici [i în celelalte povestiri, e

mai pu]in relevant\ decât aceast\ tensiune între
instan]ele prozei. Autorul are obliga]ii fa]\ de
figurile care i-au marcat copil\ria [i tinere]ea;
naratorul trebuie s\ g\seasc\ un cod de
comunicare c\tre cititorul de azi [i s\ remarce,
totodat\, c\ nu l-a g\sit; cititorul interesat
de conflict prozastic va urm\ri tocmai
destructurarea intrigii [i va remarca incapacitatea
personajelor de a face, împreun\, o scen\
cu sens; în fine, personajele centrale devenite
secundare [i cele episodice devenite, nu se
[tie cum, importante vor asista la frecventele
dialoguri purtate, pe deasupra lor, între autorul
de proz\ în linia teatrului ionescian [i cititor.
Experien]ele ce se intersecteaz\ haotic [i se
desf\[oar\ la întâmplare, f\r\ ca nimeni s\ le
mai poat\ ata[a o semnifica]ie: iat\ supratema,

modern\ [i moder-
nist\, a c\r]ii. Ful-
ger\tor, poate cea
mai bun\ proz\ din
volum, începe cu
replici auzite „din
spatele lucrurilor”
[i se încheie, insolit,
printr-o modificare
de perspectiv\ ce
reface regimul realist.
În ...surprins de
ploaie, ilustrativ\
pentru tematica [i
pentru tehnicile
compozi]ionale ale
lui Prelipceanu,
amorul [i alcoolul,
tinere]ea [i reme-
morarea ei, comu-
nicarea mimat\ ori

fracturat\ dau o proz\ aproape sfâ[ietoare, dar
f\r\ note melodramatice. Un observator rece,
imaginat aici „în spatele oglinzii”, ar vedea
personaje tr\date [i personaje care tr\deaz\,
f\r\ a interveni în vreun fel în desf\[urarea
întâmpl\rilor. Aceste întâmpl\ri [i altele (cum
deja ni s-a spus) oricum nu intereseaz\ pe nimeni.
Oare?

Proza scurt\ a lui Prelipceanu merit\
apreciere critic\ nu numai dup\ standardele
valorice de azi, cam joase, ci [i dup\ cele de ieri,
mai înalte. Iar dac\, s\ admitem, se `ntâmpl\
s\ nu în]elegem o povestire din Roman sub
acoperire, putem s-o citim din nou.

 cronica literar\ de daniel cristea-enache
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10 ` mi place, de ce s\ mint, delicate]ea
d’autrefois cu care Dan Cristea î[i
înscrie volumul recent ap\rut, Cronicile

de la Snagov, într-o tradi]ie cultural\ a locului
în care tr\ie[te. Snagovul, în fond, chiar
are o tradi]ie cultural\, începând cu
m\n\stirea (printre ai c\rei ctitori se
num\r\ Vlad }epe[), continuând cu Antim
Ivireanul [i culminând cu eseul lui Odobescu,
Câteva ore la Snagov, care întemeieaz\
genul în literatura român\. Am mai putea
ad\uga anul 1663, când în trapeza m\n\stirii
este ucis postelnicul Constantin Cantacuzino
– tat\l Stolnicului –, ceea ce va duce la
un adev\rat „r\zboi scriptural”. Purtat de
familiile aristocratice muntene nu (numai)
cu arme politice, ci [i cu cele ale literaturii:
cronica principatului se va împ\r]i, începând
cu 1663, în dou\ „ramuri” adverse, una
întemeiat\ pe Letopise]ul Cantacuzinesc,
cealalt\, pe cel al B\lenilor. Nu în ultimul
rând, am putea aminti numeroasele povestiri
[i legende legate de lacul în care, prin tra-
di]ie, erau aruncate trupurile celor executa]i
în incinta sau în preajma m\n\stirii.

Ast\zi, Snagovul [i-a pierdut faima
macabr\, dar [i pe cea regal\, iar de cea de fost\
re[edin]\ ceau[ist\ încearc\ s\ se lepede pe furi[,
ca de-o boal\ ru[inoas\. A devenit o prelungire
confortabil\ a Bucure[tilor, în care, pe lâng\
proaspe]ii îmbog\]i]i, criticul –ajungând s\
locuiasc\ aici,  cum declar\ în preambul,
printr-o coinciden]\ – are vecini de calitate, ca
poetul Eugen Suciu (proprietar al mai multor
câini, între care Max, cu care autorul are o rela]ie
mai apropiat\) sau fostul mare fotbalist Ionu]
Lupescu. Locul îmbie, deci, la o anumit\ tihn\
intelectual\ [i-[i pune, cumva, amprenta asupra
felului în care cronicarul se raporteaz\, lun\
de lun\ (câteodat\ [i mai des) la literatura care
se scrie azi. Un motiv suficient pentru a

aduna cronicile ultimilor ani nu sub semnul
unei teme, al unui gen ori al unei orient\ri
literare, ci al toposului de origine.

Cronicile de la Snagov, de altfel,
este a treia carte pe care Dan Cristea o public\

în numai patru ani de zile, dup\ Citind c\r]ile
de azi (2014) [i Caii lui Ahile [i alte eseuri (2016).

O productivitate literar\ aparte la un autor care,
între 1977, anul debutului editorial, [i 2008, anul
ultimei apari]ii de dinainte de Citind..., publicase
numai 5 c\r]i. Criticul se afl\, f\r\ discu]ie, într-
un moment fast al unei cariere îndelungate, iar
compara]ia cu vinul bun (care devine tot mai
bun pe m\sur\ ce îmb\trâne[te) vine aproape
de la sine.

c ert este c\, spre deosebire de cele
dou\ volume anterioare, cel de fa]\
are alt\ structur\ [i, poate, alt\ miz\.

Citind c\r]ile de azi a fost, în bun\ m\sur\, o
culegere canonic\, prin care criticul a încercat
s\ afirme o ierarhie de valori, a sa, în literatura
recent\. Caii lui Ahile, dimpotriv\, a eviden]iat
latura eseistic\ a criticii lui Dan Cristea, pasiunea
sa pentru literatura universal\ [i, nu în ultimul
rând, virtu]ile sale de cititor îndeaproape al unor
capodopere adesea citate, dar tot mai rar lecturate.
Cronicile de la Snagov sunt, în felul lor, ceasurile
de medita]ie ale criticului pe marginea literaturii
de azi, pornind de la apari]ii recente, dar nu
întotdeauna apar]inând unor autori de ultim\
or\. Volumul este structurat nu pe genuri, ci
pe ani, semn c\ autorul a dorit s\ ne semnaleze
o anumit\ continuitate subiacent\ a actului critic
de întâmpinare, care revine asupra unor teme
[i fantasme fie c\ abordeaz\ c\r]ile recente ale
unor poe]i [i prozatori de prim\ m\rime (ca
Mihai Zamfir, Gabriel Chifu, Eugen Suciu, Marta
Petreu, Gabriela Adame[teanu, Ion Mure[an,
Vasile Dan, Liviu Ioan Stoiciu, Mircea C\rt\rescu,
Marian Dr\ghici sau Ioan Moldovan), culegeri
de amintiri despre Eminescu [i Caragiale, ori
clasicul, deja, jurnal al Monic\i Lovinescu.
„{tacheta” r\mâne înalt\, selec]ia autorilor atest\
faptul c\ Dan Cristea î[i p\streaz\ reperele, dar
accentele merg în alt\ direc]ie decât simpla
stabilire a unei sc\ri de valori în literatura
contemporan\. („Simpl\”, desigur, doar în raport
cu complexitatea intrinsec\ a criticii literare: în
realitate, din p\cate, e tot mai rar\ judecata de

valoare limpede [i sigur\, în critica noastr\
actual\...)

Cronicile... atest\ [i faptul c\ Dan Cristea
apar]ine acelei spi]e – pe cale de dispari]ie – de
critici pentru care cronica de întâmpinare,
r\mânând o rapid\ stabilire de valori, este mai
mult decât atât. Se vede cu ochiul liber c\ selec]ia
c\r]ilor despre care scrie presupune un exerci]iu
activ, o reflec]ie permanent\ asupra tectonicii
literaturii contemporane. Criticul face cronic\
de întâmpinare având în minte o „hart\” virtual\
a istoriei literaturii române, la care se raporteaz\
atunci când cartografiaz\ apari]iile cele mai noi.
De aceea, discursul s\u este ocolit de infla]ia de
epitete care caracterizeaz\ cronicile altor confra]i
– în special mai tineri –, iar judecata de valoare
este subsumat\ analizei textului. Am admirat
întotdeauna [i originalitatea v\dit\ a analizelor
[i abord\rilor lui Dan Cristea, critic care, [i atunci
când scrie despre valorile consacrate, o face

într-un mod care-l individualizeaz\. Chiar dac\
nu este decât rareori primul care reac]ioneaz\
la o apari]ie (c\ci postura de cronicar la o revist\
lunar\, cum este „Luceaf\rul de diminea]\”, nu
îi confer\ avantajul vitezei), abordarea sa este
complet diferit\ de cea a criticilor mai iu]i de
picior, lectura minu]ioas\ pe care o practic\,
indiferent de tipul c\r]ii despre care scrie,
oferindu-i c\i proprii de acces la semnifica]iile
textului. Înclin s\ cred c\ aceast\ pozi]ie, în
ariergarda avangardei criticii de întâmpinare,
nu-i displace, deoarece îi d\ posibilitatea s\
deguste mai pe îndelete cartea [i s\ reflecteze
mai a[ezat asupra ei.

F\r\ discu]ie, Cronicile... reconfirm\ ceea
ce [tiam deja: anume, c\ Dan Cristea este unul
dintre cei mai importan]i critici actuali, a

c\rui opinie conteaz\ în stabilirea valorilor
contemporane. Excelent critic de poezie [i atent
cititor de proz\, el îmi pare, totu[i, mai aproape
de modelul lui Vladimir Streinu decât de cel al
lui Pompiliu Constantinescu. Nu din cauz\ c\
nu ne-am putea baza pe ierarhia sa, ci pentru
c\, r\mânând un critic de încredere, Dan Cristea
prefer\ întotdeauna libert\]ile analizelor proprii
(care se despart, cu alte cuvinte, de abordarea
curent\) [i pl\cerea, pur personal\, a lecturii
strânse, în cadrul propriei viziuni despre literatur\,
a unor c\r]i comentate deja de al]ii. Nu par]ialitatea
interpret\rii îl îngrijoreaz\, ci previzibilitatea,
de care fuge v\dit. Aceasta face din el un critic
de neocolit [i un reper bibliografic pentru oricine
va scrie istoria literaturii române contemporane.

d ar cartea de fa]\ mai are o calitate,
bine camuflat\ [i, totu[i, perceptibil\
pentru amatorii de critic\ literar\.

Într-o epoc\ în care critica de întâmpinare s-a
transformat fie în publicitate mascat\ pentru
edituri [i autori, fie în osana de grup, Dan Cristea
î[i afirm\, cronic\ dup\ cronic\, gratuitatea
pl\cerii de a media într-un spa]iu de valori.
Neafiliat critic vreunei grup\ri sau genera]ii,
citindu-i cu egal\ pl\cere pe Livius Ciocârlie [i
pe Gabriela Gheorghi[or, pe Mircea Anghelescu
[i pe Andrea Hede[, criticul are, mai presus de
toate, demnitatea de a fi un ministru (în
sensul etimologic al termenului) al literaturii.
Exerci]iul s\u nu comport\ calcule de putere
[i combina]ii de grup, ci bucuria frumosului
literar [i pl\cerea de a scrie despre c\r]i.

Iar prin aceasta din urm\ se justific\
adunarea cronicilor din ultimii ani sub semnul
Snagovului [i apelul la umbra prestigioas\ a
lui Alexandru Odobescu. Orele la Snagov ale
lui Dan Cristea sunt ore/ ani de citit [i scris:
pl\ceri superioare, tot mai rare în lumea de
azi, prin care criticul î[i afirm\ apartenen]a la
breasla nobil\ a celor pentru care cartea conteaz\.
Breasl\ în care nu-[i revendic\ neap\rat întâietatea,
ci bucuria apartenen]ei, bucuria de a contribui
la cernerea valorilor în lumea literaturii. O lume
despre care ne place s\ credem c\ înf\]i[eaz\
un chip mai frumos al românit\]ii decât
lumea politic\, social\ sau economic\.

Ca [i Caii lui Ahile, Cronicile de la Snagov
e o carte irizat\ de o lumin\ aparte. Citind-o,
te po]i elibera de neajunsurile vie]ii literare
concrete [i, pe cale de consecin]\, î]i po]i reg\si
încrederea în literatura contemporan\.

 R\zvan Voncu
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11c ariera lui Levaditi, un pionier al
virusologiei europene, este un exemplu
de performan]\ dobîndit\ pe seama

unui handicap ini]ial. Handicapul a stat în mizeria
unei copil\rii petrecute într-o familie a c\rei
promiscuitate putea s\-i z\d\rniceasc\ destinul.
N\scut în mahalaua Gala]iului în iunie 1874,
Constantin Levaditi are p\rin]i c\zu]i, incapabili
s\ se ]in\ pe linia de plutire. Tat\l, [eful pazei
portuare, se îndr\goste[te pîn\ peste cap de
elixirul fericirii, morfina, [i în cî]iva ani ajunge
o ruin\, murind prea devreme pentru a-i da fiului
vreun sprijin.

R\mas\ v\duv\, mama se mut\ în casa
fratelui ei, dar firea [ubred\, predispus\ la boli
grave, o ia repede dintre vii, l\sîndu-l pe puberul
Levaditi, elev în clasa a doua primar\, în grija
unui unchi care, pofticios de codane miezoase,
se însoar\ cu o femeie aprig\, cu mult mai tîn\r\
decît el, al c\rei scop e clar ca lumina zilei: s\-l
bage cît mai grabnic în groap\ spre a-i mo[teni
averea. {i cum micul Levaditi îi pare a fi o piedic\
în atingerea ]intei, hetaira îl supune unor represalii
crunte, de care viitorul medic î[i va aminti cu
junghiuri: „Eram realmente un copil abandonat.
Mi s-a interzis s\ mai locuiesc în c\m\ru]a în
care st\tusem cu mama [i am fost mutat la
buc\t\rie. Împ\r]eam acela[i culcu[ cu o servitoare
b\trîn\ [i gras\, munceam la c\ratul l\zilor,
umblam nesp\lat [i neprimenit s\pt\mîni de-
a rîndul“ (p. 19) 

La a[a mediu, a[a ambi]ii, unchiul punîn-
du-[i în gînd  s\-l fac\ pe Levaditi negustor în
portul de la Dun\re, dar salvarea îi va veni prin
sora tat\lui, Eufrosina, lenjereas\ la Spitalul
Brâncovenesc, care, intuind persecu]ia c\reia îi
c\zuse victim\ copilul, îl va lua f\r\ mult\ vorb\
la Bucure[ti (de altfel unchiul va spune bogda-
proste c\ scap\ de el) [i îl va instala în subsolurile
spitalului, unde locuia ea. Timp de 15 ani, al\turi
de „tanti Frosa“, tîn\rul va cre[te în atmosfera
morbid\ a A[ez\mintelor Brâncovene[ti, în]esate
de pegra locului: schilozi în cîrje, accidenta]i
pe targ\, abulici în pragul mor]ii. 

Cu pre]ul unei copil\rii golite de zîne,
p\duri [i jocuri, mediul acesta aspru, de boal\,
chin [i agonie, îl va preg\ti prematur în vederea
oficiului medical, pe care de altfel [i-l va însu[i
înainte s\-i treac\ prin minte s\ absolve Medicina.
Dup\ bacalaureatul de la Liceul „Matei Basarab“,
tîn\rul se va înscrie în 1902 la Medicin\, unde va
face cuno[tin]\ cu Victor Babe[, autorul primului
tratat de bacteriologie din lume. Cucerit de
reputa]ia profesorului, Levaditi va uita de practica
medical\ spre a se îndrepta în anul V spre cercetarea
de laborator. S\ abandonezi terapia spre a te
dedica profilaxiei e o ruptur\ a c\rei cauz\ nu
st\ doar în conjunctur\ (întîlnirea cu o somitate),
dar [i în predispozi]ia tîn\rului spre travaliul de
descoperire. 

La prima vedere, a sta într-un laborator
spre a mînui microscoape sub care a[ezi frotiuri
îmbibate cu coloran]i, pentru ca apoi s\ inoculezi
seruri microbiene în [oareci, maimu]e sau
hamsteri, însufle]it de ambi]ia crud\ de a vedea
cum le apar în timp simptomele bolii – travaliul
acesta nu aduce cu o cruciad\ eroic\ în slujba
adev\rului. Numai c\ în spatele acestei munci
ingrate de vîn\tor de lighioane minuscule se
ascundea o viziune de lupt\tor. Obi[nuit cu
moartea intraspitaliceasc\, Levaditi [tia c\ în
medicin\ nu exist\ miracole [i nici duhuri
mîntuitoare, c\ totul se reduce la o cauzalitate
strict\, pe care, dac\ o dezlegi, po]i face din

preven]ia bolii o arm\ mult mai puternic\
decît tratarea ei. {i cum cauzalitatea bolilor
infec]ioase, care f\ceau ravagii în epoc\, era
cvasi-necunoscut\, înfruntarea enigmei c\p\ta
o aur\ de-a dreptul filosofic\: la mijloc nu mai
era incinta arid\ a unui laborator cu dotare
meschin\, ci dorin]a de a pricepe r\zboiul nev\zut
pe care omenirea îl ducea cu fiin]ele rapace care
ne infectau sîngele. 

l a începutul secolului al XX-lea, micro-
biologia se afla în perioada ingrat\ a
începuturilor timide: „microbul“ era

un nume generic dat tuturor germenilor b\nui]i
a produce infec]ii, [i abia dup\ cîteva decenii
distinc]ia dintre bacterii, virusuri [i fungi avea
s\ intre în vigoare. Cît despre imunitate, cele
dou\ [coli care î[i disputau întîietatea nu înaintaser\
prea mult în explicarea ei. Nem]ii (prin Koch [i
Ehrlich) ap\rau ideea unei imunit\]i umorale,
pe baza secre]iei de anticorpi, iar francezii (prin
Mecinikov [i Roux) sus]inea ideea imunit\]ii
celulare, prin fagocitoz\. Ambii aveau dreptate,
dar deocamdat\ nimeni nu era dispus s\ dea
dreptate rivalilor. De altfel, de precaritatea
cuno[tin]elor din epoc\ î]i puteai da seama
urm\rind ezit\rile privind definirea no]iunii de
imunitate. 

Ce este imunitatea? Este ea o reac]ie de
ap\rare a organismului la tot ce este patogen sau
este un impuls de respingere a tot ce este alogen?

În binomul patogen-alogen st\tea cheia imunit\]ii.
Altfel spus, organismul refuz\ agresorul sau
respinge str\inul? Se lupt\ cu germenele sau
cu non-selful? Deosebirea e ca de la cer la p\mînt,
fiindc\ prima variant\ presupune o reac]ie de
legitim\ ap\rare la o agresiune, pe cînd a doua
cere o respingere din principiu a tot ceea ce e
perceput ca str\in. {i cum microbiologii
erau to]i medici, însufle]i]i de vederi
pa[nice, era firesc ca preferin]a s\ le
încline spre prima variant\, pentru ca
treptat cel\lalt adev\r s\ se impun\:
organismul e xenofob, î[i mobilizeaz\
imediat anticorpii spre a distruge tot
ceea ce e perceput ca alteritate, detaliu
spinos pe care medicii îl vor reg\si în
decesele dramatice provocate de rejetul
de gref\ în urma transplantelor din
chirurgie. C\ e vorba de un fir de praf,
de o spirochet\ sifilitic\ sau de doi
centimetri de piele transplantat\, cor-
pul r\spunde la fel: se mobilizeaz\ spre
a elimina str\inul. Dac\ nu poate s\-
l elimine, atunci va sucomba el. 

o ptica aceasta nemiloas\
plutea în aer, fiind între]inut\ de
pionierii morfologiei culturii

(Frobenius [i Spengler, iar înaintea lor Hyppolite
Taine [i Arthur Gobineau). În opinia lor, culturile
umane sunt organisme de sine st\t\toare, a c\ror
imunitate pune bariere de netrecut între moravuri,
religii [i [tiin]e. În acest caz, cînd dou\ culturi
se întîlnesc, departe de a avea loc un schimb
cordial de tradi]ii blînde, izbucne[te o încle[tare
în cursul c\reia spiritul unei culturi o paraziteaz\
pe cealalt\, inoculîndu-i propriile tendin]e spre
a-i distruge etosul. Pîn\ la urm\, cea slab\ va
sucomba în fa]a agresiunii celeilalte, cî[tig de
cauz\ avînd cultura (religia, tradi]ia) cu imunitate
mai puternic\. Iat\ un exemplu de selec]ie natural\
în cel mai pur stil darwinist, al c\rui adev\r nu
poate fi concurat decît de uimitorul fenomen
de ast\zi, prin care germenii din spitale,
prin repetate modific\ri ale structurii patogene,
dobîndesc rezisten]\ la antibiotice, caz în care
bolile pe care le consideram eradicate au parte
de o înviere nea[teptat\. Cu un dram de ironie,
exist\ o resuscitare hristic\ [i în lumea bacteriilor.
Dac\ virusurile vi se par prea anoste în micimea
lor, privi]i expansiunea Islamului sau r\spîndirea
corectitudinii politice în ]\rile Europei de azi:
ve]i în]elege imediat ce ]\ri au imunitate [i ce
]\ri îng\duie non-selfului s\ le distrug\
cultura autohton\.

Dar atunci, pe vremea lui Babe[ [i Levaditi,
filosofia microbilor era atît de rudimentar\ c\
orice g\selni]\ teoretic\ se bucura de o glorie
efemer\, cu condi]ia s\ fie publicat\ într-o revist\
de specialitate, pentru ca peste cîteva s\pt\mîni
s\ fie detronat\ de o ipotez\ [i mai bizar\ decît
prima. Levaditi, intuind c\ în Bucure[ti nu se
poate instrui (laboratoarele erau ca inexistente,
iar mae[trii în stare a-l ghida lipseau), cere sprijinul
lui Babe[ spre a-[i da doctoratul în microbiologie
în Occident. Cu cîteva recomand\ri în buzunar
[i cu o sum\ de bani c\p\ta]i de la Eforia
A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Levaditi va
pleca în 1898 la Paris, spre a înv\]a s\ se lupte cu
microbii. Nu b\nuia c\, cu excep]ia cîtorva
luni petrecute la Cluj în 1920, piciorul lui nu va
mai c\lca vreodat\ în România. 

(va urma)

 cronica ideilor de sorin lavric

inamicii
subcelulari

comentarii critice

Radu Iftimovici, Via]a
lui Constantin Levaditi,
Editura Academiei
Române, Bucure[ti,
2017, 334 pag.

alte apari]ii recente
Aurel Codoban, Jurnalul amurgului iubirii, Editura {coala Ardelean\,

Cluj-Napoca, 2017, 230 pag.
Ionel Necula, Filosofia identit\]ii române[ti, Editura Ideea European\,

Bucure[ti, 2018, 266 pag.
Haralambie Vasilache, Altarul spiritualit\]ii române[ti, studiu

introductiv [i not\ asupra edi]iei de Marius Vasileanu, Editura Eikon,
Bucure[ti, 2018, 272 pag. 

Stelian T\nase, Partida de vân\toare, roman foileton, Editura Vremea,
Bucure[ti, 2018, 400 pag.

C\lin Vlasie, Opera poetic\ (1976-1989), prefa]\ de Ion Bogdan Lefter,
Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2018, 230 pag.

{tefan Cazimir, Râsete în parlament, edi]ia a II-a, ad\ugit\, Editura
Balcanii [i Europa, Bucure[ti, 2018, 168 pag.

Monica S\vulescu Vouduri, Singur\tatea b\rba]ilor, proz\, Editura
Eikon, Bucure[ti, 2018, 164 pag.

Monica S\vulescu Vouduri, Maxi, câinele diasporei, proz\, Editura
Tracus  Arte, Bucure[ti, 2018, 94 pag.

Marina Dumitrescu, Tr\ind printre voi, cu aten]ie, eseuri, Cuvânt
înainte de Mircea Vasilescu, Editura Vremea, Bucure[ti, 2018, 182 pag.

Tudor {erban la vorb\ cu Robert {erban, Tata, eu glumesc serios!,
ilustra]ii de Bogdan, Jan [i Julian Achimescu, postfa]\ de Pavel {u[ar\,
Editura Polirom, Ia[i, 2018, 142 pag.
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a u trecut aproape dou\zeci de ani de
la apari]ia ultimei c\r]i de poezie
a lui Lucian Vasiliu; în Lucianograme,

las\ spa]iile sale de identificare, biblioteca [i
muzeul, sub cheie, pentru a c\uta zona de sacralitate
a liricii, rug\ciunea sa profan\, cum spune Abatele
Brémond. „Pîndind” poezia, Lucian Vasiliu a
r\mas în papirosfer\, tip\rind, es-timp, un jurnal
de c\l\torie, Cambei în China, o carte de „proze
cezariene”, Grenade [i îngeri [i una de eseuri,
tablete, nota]ii, Sciatic\ de Copou, care implic\
[i explic\ poetul, dar nu-l exprim\, apoi, (pe)trecîn-
du-se editor de c\r]i la Editura „Junimea” [i al
revistei „Scriptor”, r\mînînd între terfeloage
[i manuscrise, astfel încît, cel mai recent
volum de versuri, Cod numeric personal (Editura
Cartea Româneasc\, 2018),  (re)deschide
„rana” poeziei, chiar dac\ pe „mal hellespontic”,
într-o scufundare solemn\ în candela cu ulei de
m\sline; candela plin\ din poemul Discontinuu
e aceea, se spune în canon, a smereniei [i credin]ei,
dar [i a poeziei al c\rei „spectacol” merge mai
departe, ne avertizeaz\ poetul. Unui cititor gr\bit,
pierdut în spa]ii virtuale, Cod numeric personal
i-ar putea p\rea o carte cu prieteni [i un jurnal
de c\l\torie în toat\ lumea; în fapt, drumurile
lui Lucian Vasiliu se preg\tesc printr-un ritual
al scrierii, lecturii [i citatului („Am preg\tit pentru
drum:/ condeiul [i cerneala/ stindardul cu ursul
Koala,/ masca hirsut\ de viking,/ citatele favorite/
din Lao Te King/ Precum [i/ lista cu numele celor
pe care i-am pierdut/ dup\ ultima noastr\ c\l\torie
la Efes/ Pentru ei aprindem focul de tab\r\/ cu
poemele noastre intraductibile” – R\spuns la
invita]ia arhanghelului Gabriel), se asociaz\
cu prietenii care sînt martorii trans-figur\rii
peisajului, locului v\zut în topos, în simbol [i
paradigm\. Spre Ia[i de la Bucure[ti, în gara
Bîrlad – Baaad, spre Ineu, în mun]ii Rodnei, în
tov\r\[ia celor „trei pelerini”, spre Valea Vinului
[i a celor „trei b\rbo[i” la Cîrlibaba, spre Blaj,
Chi[in\u, Alba Iulia, într-o camer\ de hotel italian
de „patru stele”, la Vama Veche ori la Freiburg,

cu Elsa [i Paul Miron, la Cluj, cu Ion Mure[an,
Ion Pop, Adrian Popescu, Marta Petreu, în
drum spre „]intirimul blagian”, un drum
prin Bucure[ti cît istoria sa literar\, în China,
la Efes, într-o nostalgie a Sudului grec [i
fanariot, din dragoste de balcanism, cu

Bosfor, Lesbos, Corint, Milet, Homer, Orfeu,
Aristofan, Socrate, dar [i într-o traversare a

României de Est, cum îi spune Basarabiei, oriunde
în lumea larg\ pîn\, înapoi, acas\, pe strada
L\pu[neanu din Ia[i. Dar drumurile lui Lucian
Vasiliu sînt ale visului, întîmpl\ri cu poe]i [i
(re )întîlniri cu poezia îns\[i („Astfel m-am în]eles
cu poetul turc Mustafa Köz/ într-o sear\ macedonean\/
sub cerul cînd vîn\t, cînd roz/ El gîngurea hitita/
eu îi ofeream r\s\rita”, se spune în Harababur\...),
pe trasee care cuprind lumea, în geografia ei,
chiar, pentru c\ acesta e universul omului de
hîrtie, cum îi spunea R. Barthes, care poart\ cu
el „vetusta c\limar\ pecenego-cumano-avar\”,
atelierul de potcovit inorogi, un pergament
din Biblioteca din Pergam, terfeloage de la
„casa primarului junimist Vasile Pogor”; pe drum,
poetul înva]\ „arta umbrei de a înso]i mi[carea”,
cum se spune în Arta umbrei, dar, mai ales, calea
spre înalt, spre un dincolo al tuturor speran]e-
lor; „S\ urci/ diminea]a, spre Ineu/ s\ crezi/ în
izvorul/ rostogolit printre cirezi/ Ro[ie apa, ro[ie
piatra, ro[ie ziua/ Celor trei pelerini/ în Valea
Vinului – VAVI/ În loc de toiag:/ b\] de alun./
În loc de merinde:\ mure, zmeur\, fragi.../ –
Încotro, heruvimilor dragi?/ – Mergem s\ zidim/
pod de fag [i de piatr\,/ dinspre scund spre înalt,/
dinspre acest t\rîm spre cel\lalt...” (Pelerini în
mun]ii Rodnei).

l ucian Vasiliu, lîng\, poate, Liviu Ioan
Stoiciu, Traian T.Co[ovei [i al]i cî]iva
optzeci[ti, r\mîne un poet care [tie [i

poate s\ „topeasc\” un eveniment, un nume, un
fapt din propria biografie, un „biografem”, cum
îl define[te amintitul gînditor francez din secolul
trecut, în materie poetic\ de valoare estetic\;
omul de hîrtie din Cod numeric personal se
înso]e[te pe drumurile sale visate într-o visare
a vis\rii, adesea, cu figuri lirice din palpitul vie]ii
– semne poetice –, mama, „suprema lini[te”,
închizând, sfioas\, „poarta cimitirului din deal”,
tat\l, „apicultor interbelic”, preot cu [coala la
Cern\u]i, Bunica din Bîrlad, cît istoria veacului
românesc trecut, cum se vede în Bunica în

Prim\vara de la Praga [i, înc\ mai mult, Cezar,
fiul [i Don Cezar (Iv\nescu), u[a casei parohiale
de la ]ar\, în alte lucianograme, dup\ volumul
cu acela[i titlu din 1999, ca în acest poem care
restituie o istorie, de la Costache Conachi din
Tecuci, pîn\ azi, într-o manier\ cu totul original\,
unind biografia cu bibliografia într-o colec]ie de
chipiuri: „Basca mi-a fost d\ruit\ în copil\rie/
de prozatorul John Steinbeck/ {epcile au apar-
]inut proletarilor din familia mea/ p\streaz\
vizibile pete de sînge/ rezultate din nenum\ratele
conflicte de strad\/ P\l\ria de apicultor/ a
uzat-o tat\l meu interbelic –/ a fost cump\rat\
la Cern\u]i/ în vremea studiilor sale interbelice/
Casca de soldat a bunicului/ a fost salvat\ în
vremea/ asaltului de la Soroca, pe malul Nis-
trului/ Beretele,/ tichiile,/ turbanele,/ ]ilindrele,/
mitrele/ au fost achizi]ionate cu diferite
ocazii/ de la tîrguri, talciocuri, bazare/ Coiful de

carton/ dateaz\ din perioada în care jucam rolul
lui Don Quijote/ pe scena [colii/ Caftanul l-am
primit premiu literar la Tecuci/ este replica celui
purtat de poetul-logof\t Conachi,/ / pe cînd se
preg\tea s\ candideze la tronul Moldovei/ C\ciuli]a
de noapte a apar]inut m\tu[ii/ lui Vasiliu-Birlic/
cealalt\, bunicii lui Vasiliu-Bacovia/ Boneta este
mo[tenire de la medicul – scriitor/ Vasile Voiculescu/
din vremea cînd slujea la Spitalul militar din
Bîrlad/ Fesul lui Ion Alui Caragiale a fost achizi]ionat/
la o licita]ie public\,/ dup\ c\derea Zidului din
Berlin/ Jobenul mi-a fost d\ruit de Matei Vi[niec/
la plecarea lui definitiv\ din ]ar\ -/ locuia la
demisol,/ pe strada Gala]i din capital\/ Cu[ma
lui Mo[ Nichifor Co]cariul/ a fost purtat\ un timp
de patafizicianul Luca/ descrierea colec]iei va
continua/ dup\ o pauz\ de cafea armeneasc\…”.
(Declara]ie de avere: colec]ia de chipiuri).

Omul de hîrtie este figura poetic\ tutelar\
din Cod numeric persoanal: el se na[te în imaginarul
limbilor vechi, zise „moarte” (pe un „V\zduh
cu pictograme [i rune,/ în alfabet hitit, ebraic,
etrusc,/ biblioteci în templul Soare-Apune”),
printre b\rba]i recitînd poeme persane [i fecioare
înv\]înd neo-greaca, îngrijind biblioteci fantasmatice
ori din legende, are o via]\ prenatal\, în placenta
matern\, unde i se scrie destinul [i de unde vede
inima „ca o hart\ veche” [i o „clepsidr\ de Cuvinte”,
care e înc\ plin\ de nisipul ce, curînd, va
începe s\ curg\ inexorabil pentru c\, ie[ind
din pîntecele matern, omul de hîrtie înva]\ c\
va muri. Biografemele sînt, toate, ale omului de
hîrtie; un drum în Basarabia e blocat de un tanc
„împodobit în pagini de manuscrise”, prin v\zduh,
zboar\ „roiuri de litere/ Cifre, silabe, sintagme,
versuri, versete, pasaje”, bizara, dar atît de originala
Simfonie a 14-a sau lista lui Vladimir Putin
care e o imens\ Carte în form\ de Cruce, pe ea,
cu Ana Blandiana, Adrian PO(pescu) [i Gabriel
CHI(fu), la Chi[in\u [i Odessa, umbra lui Pu[kin,
în Tecuci, logof\tul Conachi, figur\ mereu prezent\
în lirica lui Lucian Vasiliu de la volumul Verile
dup\ Conachi din 1990, poe]ii chinezi, traduc\tori,
tot timpul, neuitatul magistru Mihai Ursachi,
Iustin Pan]a, descoperind pe François Villon
în pivni]a din Chintelnic a lui Ioan Pintea, „îngerul
de la Bistri]a”, în muzeul din Bac\u al lui George
Bacovia, „împreun\ cu muzeograful ovidiugenarian”,
tr\indu-[i erosul cu o femeie care îi a[az\ c\r]ile
în bibliotec\ în Bibliografie (II), în „arena cu
tropare” a paginii albe, primind,drept semn de
carte, o foaie de dafin, într-un poem de Apollinaire
ori o violet\ de Parma în ni[te Exerci]ii Tai
Chi; omul de hîrtie, vegheat de un înger blond,
„rebel [i pauper”, în atelierul s\u de înfiat litere,
are [i o livad\ de unde Grigore de Pererita „culegea
silabe, vocabule, consoane/ verzi, maro, negre”:
dependent de în]elesul frazei, care, cînd îi scap\,
întrerupe brutal comunicarea cu sine, omul de
hîrtie viseaz\ astfel: „În prima noapte de Sabat/
l-am visat/ în plin Ev Mediu/ pe Mitropolitul
Dosoftei -/ traversa înot rîul Bahlui/ [i etimologiza:
Vaslui,/ Calm\]ui, Covurlui,/ Hurjui, Burlui…/
În a doua noapte/ l-am visat pe poetul-logof\t/
Constantin (Costache) Conachi./ Citea, cu evla-
vie,/ psalmii tradu[i de Mitropolitul Dosoftei/
În a treia noapte/ m-am trezit onorat cu distinc]ia/
«Cavaler danubian»/ Promiteam bunului meu
tat\ interbelic/ s\-mi cump\r o mîr]oag\/ s\
traversez cu ea Europa/ S\ revin într-un
tîrziu/ pe malul Dun\rii/ cu umbra lui Don Quijote/
în chip de lance/ oglindit\ în apa Ba(c)hlui”.
(Leg\mînt danubian).

n u în ultimul rînd, Cod numeric per-
sonal e cartea unui bairam lingvistic,
unde Lucian Vasiliu decupeaz\

denumiri din limbajul birocra]ilor – cod numeric
personal, declara]ie de avere etc. –, c\utînd joaca
[i jocurile lingvistice, într-o creativitate lexical\
remarcabil\, acro[ant\, fermec\toare. Cod
numeric personal e [i o carte ludic\ pentru c\,
aici, poe]ii, tovar\[ii s\i de drum, se joac\,
inventînd o nou\ „disciplin\ a cititului” ori
rostogolesc un ghem de cuvinte în „chip de balon”;
în sfîr[it, Lucian Vasiliu trimite c\tre „fratele
cititor” poeme de o triste]e adînc\, într-o melancolie
care las\ loc surp\rii fiin]ei [i, deopotriv\, speran]ei
sale, împ\c\rii cu toate ale lumii; „Eu sunt tat\,/
tu e[ti fiu,/ eu pe duc\/ tu zglobiu/ Fiule/ zglobiu/
Cezare,/ seara suflu-n lumînare/ [i m\-ntreb de
moartea are/ cui/ s\-i spun\/ rug\ciunea,/ la
culcare”. (Lumînare – I).

 Ioan Holban

cod numeric
personal e
cartea unui
bairam
lingvistic,

unde Lucian Vasiliu
decupeaz\ denumiri din
limbajul birocra]ilor –
cod numeric personal,
declara]ie de avere etc.
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` n toamna anului 1932, când ap\rea la
Editura Cartea Româneasc\ prima
edi]ie a Caietului verde,  poeziile

originale scrise între 1928-1932 [i cele câteva
traduceri erau distribuite de Ion Pillat în unsprezece
grupaje dedicate, dup\ afinit\]i elective, prietenilor
poe]i [i so]iei sale. În cel arondat lui V. Voiculescu,
format din cinci texte, se afla [i poemul Vr\jitorul
de [erpi, atipic pentru crea]ia pillatian\. Cum [i
la cea de a doua edi]ie a volumului, din 1936,
grupajul cu pricina, de[i redus la trei poezii,
p\streaz\ Vr\jitorul de [erpi, ca pies\ pivot a
selec]iei, aten]ia oric\rui istoric literar s-ar
îndrepta firesc spre date ale prieteniei proverbiale
dintre cei doi poe]i, în speran]a descoperirii
sursei inspiratoare. C\utând resorturile intime
care s\ explice dedicarea constant\ a acestui text
poetic lui V. Voiculescu, judecând dup\ raritatea
unei astfel de poezii de factur\ narativ\ în
bibliografia pillatian\ [i, de asemenea, luând în
calcul proza magic\, mitico-fantastic\ voiculescian\,
chiar dac\ scris\ mult dup\ moartea prietenului
Ion Pillat [i dup\ episodul interbelic de care ne
ocup\m, cercet\torul se poate lesne r\t\ci, orbit
de motivul evident, chiar dac\ totu[i diferit, al
emblematicei povestiri {arpele Aliodor. De
asemenea, poezii din epoci diferite, cu titlul
omonim {arpele, [Aidoma cu apa alunecos [i
verde], din volumul Destin (1933), sau [Am întâlnit
un [arpe împodobit splendid], datat\ 15 octombrie
1955, dovedesc peremptoriu c\ reptila târâtoare
are pentru V. Voiculescu alte conota]ii, toate cele
biblice cunoscute, de la p\cat [i ispit\ pân\ la
întruchiparea r\ului în percep]ia uman\, poetul
surprinzând tragismul destinului acestui animal
„Ne[tiutor de bine, nevinovat de r\u”, ucis cu
s\lb\ticie în via]a de zi cu zi pentru ceea ce
simbolizeaz\ de milenii. 

Prea pu]inele asem\n\ri de substan]\
dintre textele men]ionate, precum [i o cercetare
dus\ pân\ la am\nuntele conservate în variantele
[i manuscrisele pillatiene, dezv\luie o cu totul
alt\ realitate inspiratoare pentru Vr\jitorul de
[erpi a lui Ion Pillat, revelând o întâmplare surs\
petrecut\ în 1926, ie[it\ din comun [i a]â]\toare
de imagina]ie, intrat\ explicit sau foarte diluat
în diverse texte, apar]inând unor genuri diferite
[i unor autori care au rezonat la întâlnirea cu
miraculosul. 

Când Ion Pillat î[i public\ pentru întâia
dat\ poezia în „Adev\rul literar [i artistic” din
5 februarie 1928, aceasta este dedicat\ lui… I. Al.
Br\tescu-Voine[ti. Datarea, repetat\ în câteva
manuscrise în care se g\se[te textul, „Bucure[ti,
24 ianuarie 1928. Pe o impresie din Snagov, august
1927, [i o amintire povestit\ mie de Ion Br\tescu-
Voine[ti“, confirm\ adev\rata filia]ie, care îl
va include la un moment dat ca intermediar,
dup\ cum se va vedea, [i pe Mihail Sadoveanu. 

La 2 ianuarie 1927, acesta publica tot în
„Adev\rul literar [i artistic” o povestire în ram\,
intitulat\ Vr\jitorul de [erpi, în care relata de
fapt o „comunicare intim\” pe care I. Al. Br\tescu-
Voine[ti o f\cuse în vara anului 1926 în plenul
Academiei Române. Departe de a fi fost vorba
despre o comunicare [tiin]ific\, ea descria o
întâmplare recent\, tr\it\ pe viu, la pescuit pe
lacul Snagov. „Domnilor colegi,  – începea autorul
lui Nicul\i]\ Minciun\ reverberat de Sadoveanu
– am fost la lacul Snagovului într-o zi, la pescuit,
[i-acolo mi s-a întâmplat s\ v\d un fapt curios,
pe care ]in s\ vi-l raportez f\r\ nicio explica]ie
[i f\r\ niciun comentar.” Cum îns\ Sadoveanu,
descriind întâmplarea la mâna a doua, m\rturisea
c\ nu se va putea apropia „nici pe departe de
povestirea lui colorat\, gesticulat\ [i mimat\”,
apel\m la amintirile protagonistului direct, c\ci
Br\tescu-Voine[ti însu[i o va imortaliza peste
ceva timp în povestirea Minunea, inclus\ în
volumul Firimituri (Editura Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 1943): 

„Am fost într-una din zilele trecute,
împreun\ cu un nepre]uit prieten al meu, martor
la s\vâr[irea uneia din cele mai minunate ispr\vi,
din câte am v\zut în via]a mea. Face s\ v-o
povestesc [i dumneavoastr\. (…) Pe prietinul
meu [i pe mine ne cunosc pescarii de la Snagov.
Cum sosim, ne preg\tim sculele [i plec\m pe lac
cu barca, întov\r\[i]i de doi localnici: Stroe, care
conduce barca [i Niculae, care cunoa[te piscurile
unde joac\ bibanii. În diminea]a aceea pornisem
dis-de-diminea]\, a[a c\ la sosirea noastr\
abia r\s\rea soarele. (…) Am început a pescui.

Din când în când se vedeau [erpi trecând înot
lacul: un punct negricios, capul ie[ind din ap\,
iar în urma lui un triunghi de valuri, care încre]eau
luciul lacului.

La un timp, Stroe zice:
– Nea Niculae, nu farmeci un [arpe?
Iar acesta f\cu cu indiferen]\:
– E…!
– Dar ce, [tii s\ farmeci [erpii? întrebai

eu.
Cu simplitate, f\r\ nicio umbr\ de vanitate,

Niculae r\spunse:
– {tiu.
La scurt\ vreme, v\zând unul care trecea

ca la dou\zeci de metri de barca noastr\:
– Uite [arpele, Niculae; f\cu prietinul meu

ar\tând cu degetul, – ia farmec\-l, s\ vedem [i
noi.

Niculae se întoarse cu fa]a spre [arpe [i,
fixându-l cu ochii, începu s\ îngâne ceva. Din ce
spunea nu se auzea decât sfâr[itul, porunca
deslu[it [uierat\: groz\vior, stai pe loc!

Punctul negricios [i triunghiul de ap\
încre]it\ înaintau mereu dep\rtându-se. Dar
la a treia porunc\ au pierit, s-au stins.

–  Hai spre el, a zis Niculae lui Stroe. Acesta
a întors barca [i am înaintat. Ajun[i la patru-
cinci metri de [arpe, l-am v\zut. Era verzui, lung
ca de un metru [i de grosimea unui baston
obicinuit. Valurile apei îl s\ltau u[or, iar el sta
nemi[cat, plutind parc\ ar fi fost de lemn. Ne-am
uitat cât\va vreme la el: p\rea mort.

Atunci Niculae, întinzând mâna, l-a chemat
cu glas prietinos:

–  Hai! Vino-ncoa.

Îndat\ [arpele a înviat, a venit înotând,
s-a ridicat pe marginea b\rcii [i s-a încol\cit
pe bra]ul lui. Ochii îi str\luceau o]eliu, iar limba
înfurcat\ îi ]â[nea mereu din gur\. Încremeni]i
[i înfrico[a]i, ne uitam cum pescarul îl l\sa s\-i
ating\ obrazul cu capul. Niculae zâmbea cu un
zâmbet simplu, în care nu era nicio umbr\ de
poz\ sau de trufie. S\vâr[ea aceast\ minune,
care pe noi ne înfiora, cu lipsa de preocupare de
efect, cu care pân\ atunci î[i r\sucise ]ig\rile. 

Dup\ cât\va vreme, a descol\cit [arpele
de pe bra] [i l-a l\sat bini[or în ap\. Acolo [arpele
[i-a preluat înf\]i[area de lucru neînsufle]it. F\r\
o mi[care, f\r\ o tres\rire, plutea leg\nat de
valuri la marginea b\rcii.

–  Dac\ l-a[ l\sa a[a vr\jit, –  a zis Niculae
– aici ar r\mâne [i ar muri. Dar e p\cat s\-l ucizi
ori s\-l la[i a[a vr\jit. Trebuie s\-l desfac de vraj\.

{i cu ochii ]int\ spre [arpe, a început a
îngâna ceva din care nu se auzea decât sfâr[itul,
porunca deslu[it [optit\: du-te!

La a treia porunc\, [arpele, parc\ i-ar fi
pus sufletul la loc, a început s\ înoate [i s-a
dep\rtat spre ]\rmul opus: un punct negricios,
urmat de un triunghi de valuri, care încre]eau
luciul apei…

Dup\ masa luat\ la hanul din Dobrote[ti,
Niculae m-a luat deoparte [i mi-a spus:

– Farmecul acesta, de vr\jesc cu el [erpii,
îl [tiu de la un unchea[ b\trân care a murit. Eu
nu l-am mai spus la nimeni, dar dumitale ]i l-a[
spune… {i-ai s\ po]i vr\ji, dar se cere s\ crezi, s\
nu te-ndoie[ti [i s\ nu te sfie[ti… Ai dumneata
un condei [i un petic de hârtie?

– Am.
– Scrie. Pentru vr\jit, zici a[a, uitându-te

direct la [arpe:

Subt o piatr\ mare-nvoalt\,
{ade-un bou negru urnit
Din b\rbie dând,
Din limbi sc\p\rând.
M\i Cernate, blestemate!
Blestema-te-ar Dumnezeu
S\-]i curg\ veninul t\u,

Ca untura slinului.
Trei nuiele de alun împleticite
Gura [arpelui împietrit\.
Herendeu!
Berendeu!
Groz\vior stai pe loc!

– Iar ca s\-l dezlegi, zici a[a:

{arpe!
S\ fii viteaz,
S\ umbli precum ai umblat,
S\ mu[ti precum ai mu[cat,
S\ treci prin v\i adânci,
Ape reci,
Du-te!

– Dumneata s\ înve]i bine, pe dinafar\,
vorbele astea [i când \i mai veni, s\ cerci – [i ai
s\ vezi c\-i vr\je[ti; se cere s\ crezi, s\ nu te-ndo-
ie[ti [i s\ nu te sfie[ti. {i înc\ ceva: s\ nu mai
spui altora vr\jile astea, c\ dac\ apuci de le spui
la mai mult de trei in[i, dumneata nu mai ai nicio
putere s\-i vr\je[ti. 

A[a m-a sf\tuit Niculae, dar eu, neavând
ambi]ia s\ [tiu s\ vr\jesc [erpi, iac\, vi le
spusei tutulora.”

Ion Pillat, cititor asiduu de reviste literare
[i semnatar a numeroase poezii publicate în
„Adev\rul literar [i artistic” în acei ani, preia,
pentru poezia sa, titlul din relatarea lui Sadoveanu,
îns\ atât am\nuntele suplimentare, existente
doar în textul lui Br\tescu-Voine[ti, cât [i dedica]ia
din revist\ [i datarea ampl\ din diverse manuscrise
[i volume pillatiene, fixeaz\ compunerea (mai
corect spus, versificarea întâmpl\rii) dup\ relat\rile
directe ale pescarului-scriitor, autorul volumului
Cu undi]a. Dar s\ ne reamintim poezia lui Ion
Pillat, punctând [i faptul c\ într-o prim\ ciorn\,
p\strat\ la Biblioteca Academiei Române, textul
continua cu câteva versuri la care Ion Pillat a
renun]at ulterior (Pe când nedumerirea [i poate
[i credin]a/M\ face s\ [optesc, la rândul meu,
în van/{arpe!/{arpe n\zdr\van!/S\ fii viteaz/S\
umbli precum eu umblu):

Vr\jitorul de [erpi
Herendeu,
Berendeu,
Groz\vior, stai pe loc!

Sub soarele-n amiaz\ e lacul de platin\
{i joardele luminii îl bat cu vergi de foc.
St\ lop\tarul oache[, t\iat într-o tulpin\
Str\veche cum e lotca greu pironit\-n loc.

Pe luciul apei, negru, un sfârc de bici în pl\snet
Str\fulger\ topirea… Pescarul l-a sim]it.
Se-apleac\, morm\ie[te descântecul: de tr\snet
Atins, un [arpe-[i las\ inelul despletit.

S-a r\sturnat [i ]eap\n plute[te buturug\.
Dar omul mi[c\ buza [i vorba veche iar
Se duce, ca jivina deplin s\-i fie slug\.
Din ape se ridic\ un cap triunghiular,

Alunec\ în luntre n\pârca blestemat\,
Pe bra]e e br\]ar\ [i m\r rotund în sân,
{i omul giugiulind-o ca pe-un copil, i-arat\
{erpoaicele b\trâne cu [uierul p\gân,

Ce-[i cheam\ semin]ia ie[ind la gol de balt\.
Din mil\ iar [opte[te cuvinte de hrisov:
{i [arpele, deodat\ dezmeticit, tresalt\
{i scap\ ca s\geata pe lacul din Snagov.

c u imagina]ia înfierbântat\ de istori-
sirea lui I. Al. Br\tescu-Voine[ti,
auzit\ într-un cadru privat, dar poate

[i în plenul Academiei, Ion Pillat imortalizeaz\
liric întâmplarea miraculoas\, nonfic]ional\, pe
care o dedic\ ulterior prietenului V. Voiculescu,
[tiindu-l, cu mult înainte de marele public, drept
un pasionat al magicului [i al fabulosului fol-
cloric. Cu imaginea de ast\zi a integralei prozei
voiculesciene, înc\ nen\scut\ la acea dat\, dedi-
ca]ia lui Ion Pillat pentru prietenul de o via]\,
privit\ retroactiv, pare atât o predic]ie a ceea
ce acesta din urm\ avea s\ a[tearn\ cu cerneal\
pe hârtie peste dou\ decenii, cât [i o reveren]\
f\cut\ la apusul unei lumi ce înc\ mai convie]uia
cu minunea.  

 Carmen Br\garu

o `ntâmplare 
miraculoas\

istorie literar\
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a m descoperit anume în c\r]ile despre
r\zboi atomizarea mor]ii (dup\
formula lui Gustave Le Bon). Moartea

e un bun mediu de urm\rit dificila desprindere
a sufletului individual din cel colectiv, mai ales
în condi]iile unei societ\]i tot mai indiferente
[i, cumva, mai abstracte, alc\tuit\ din indivizi
pe care, paradoxal, nu-i mai con]ine. Marile c\r]i
sunt/pot fi înv\]are a faptului de a fi muritor.
Din ele afli nu ce e moartea [i cum arat\ (dac\
exist\) lumea de dincolo, ci adev\rul incontestabil
c\ moartea ne înso]e[te din prima clip\, c\ e
singura noastr\ certitudine [i c\ via]a îns\[i are
valoare doar raportat\ la finitudine. R\zboiul
este un perfect revelator. O curs\ de [oareci. Pus
în circumstan]e dramatice, de cele mai multe
ori nu de el alese, omul se acomodeaz\ unei
comunit\]i artificiale în prim\ instan]\ – cea a
tovar\[ilor de pe câmpul de lupt\ –, reconsiderând
apoi valabilitatea tuturor vorbelor mari [i, pân\
la instalarea amenin]\rii imediate cu moartea,
goale: eroism, curaj, umanitate, tr\dare, spaim\,
m\re]ie, nimicnicie. În proximitatea iminent\
a unui cataclism (vezi Muntele vr\jit, ca s\ dau
un exemplu „înalt”, care utilizeaz\ boala [i
amenin]area mor]ii ca revelator de destine [i
psihologii în perimetrul decupat al unui sanatoriu),
se exploateaz\ [i o alt\ caracteristic\ a comunit\]ilor
umane: ele se aranjeaz\ în spa]iu ca o pilitur\
de fier sub ac]iunea unui magnet, (re)stabilind
ierarhii, responsabilit\]i, dependen]e.

Voi trece în revist\ în cele ce urmeaz\
doar câteva înf\]i[\ri ale mor]ii în vreme de
r\zboi, cu trimitere la cele dou\ R\zboaie Mondiale
[i la literatura român\, l\sând în fundal c\r]ile
unor Jaroslav Hašek, Henri Barbusse, Erich Maria
Remarque, Hemingway, Georges Duhamel etc.p entru Camil Petrescu, a cunoa[te

înseamn\ a identifica o rela]ie.
Ireductibilitatea mor]ii la experien]a

direct\ o exclude ca problem\, ca „realitate
necesar\” fa]\ în fa]\ cu „polul cunosc\tor”.
Ea nu poate constitui acel „moment originar”,
de început de lume, punctul de fug\ al scrisului
camilpetrescian. A tr\i înseamn\ pentru
eroii s\i a experimenta, a te verifica prin

acumul\ri lucide. Când, în 1933, nota: „mai
mult decât în orice, în fa]a mor]ii [i în dragoste

omul apare în autenticitatea lui structural\”,
indica dou\ dintre reformele celei de-a doua
jum\t\]i a veacului trecut: o eliberare a erosului
prin acordarea locului care i se cuvine visceralit\]ii,
o detabuizare a mor]ii, prin asumarea ei deschis\.
Îns\ amândou\ sunt, la ora interbelic\, experimente.
În Ultima noapte… [i în Patul lui Procust experien]a
erotic\ [i cea thanatic\ sunt „scandaluri” interesând
fiin]a mai presus de coordonatele sociale, politice,
na]ionale. Versurile din Ciclul mor]ii ca [i jurnalul
de r\zboi descoper\ efemeritatea clipei, dar [i
importan]a ei covâr[itoare, absolutul ei. Dac\
în m\cel destinul este umilitor de acela[i,
intelectualului îi r\mâne s\-[i tr\iasc\ „existen]a
destinal\” sub semnul st\rii de veghe, s\ se
singularizeze prin efortul de a recepta lucid,
adecvat, diferen]iat toate semnalele realului
surprins într-o stare de anormalitate, de striden]\
a imperativelor sale. De[i se complace în
câteva rânduri în scufundarea în anonimat [i
exerseaz\ un noi înduio[at („Ne-a acoperit
p\mântul lui Dumnezeu”), obsesia sa este
conformitatea cu propria personalitate salvat\
de stereotipii [i automatisme: „Personalitatea
este o dedublare care e realizat\ prin dep\[irea
eului biologic [i printr-o eliberare interioar\ a
noosului de interesul eului biologic, eliberare
din subiectivitate care se traduce printr-o degajare
în cunoa[tere, în judecat\ [i în comportare, fa]\
de crisparea oarb\ cu care eurile biologice cunosc,
judec\ [i se comport\” (Doctrina substan]ei).
Eroul s\u se angajeaz\ în încercarea r\zboiului
cu sentimentul particip\rii la o perfec]ionare
a propriei personalit\]i – tot a[a cum se va întâmpla
[i cu încercarea erotic\. Nu astfel se întâmpl\ la
Cezar Petrescu, unde întunecarea este un accident
social, iar inadaptabilitatea o sl\biciune – cu
accente melodramatice, de „caz” – a individului
c\zut în lume. 

„De vreme ce tu tot mori, e ciudat, dar
preferi s\ fie când ataci [i nu când fugi. Cred
c\ senza]ia aceasta împac\ un sentiment
fundamental: atacând, î]i alegi tu, parc\ [s.m.]
moartea: urm\rit de altul [i ajuns din urm\,

moartea ]i-e impus\. E[ti în clipa mor]ii, în întâiul
caz, un sinuciga[, în al doilea, un ucis [i
încerci toate sentimentele celui asasinat”. Nimic
venit dinafar\ nu e acceptabil, orgoliul auto-
destinal coloreaz\ fiecare gest. Acel „de vreme
ce tu tot mori” nu trimite, cel pu]in în cazul
Ultimei nop]i…, la moartea intravital\ ordinar\,
ci la provocarea ei in vitro (r\zboiul), extra-
ordinar\ [i tr\it\ ca atare. În fond, personajul
narator [tie c\ el nu moare în m\celul descris în
jurnalul de front, dar reface mental, analizân-
du-[i direct reac]iile, situa]ia tr\it\ concret a
„sc\ld\rii în moarte”. R\zboiul ac]ioneaz\ ca
acut\ punere în chestiune: „Drama r\zboiului
nu e numai amenin]area continu\ a mor]ii,
m\celul [i foamea, cât aceast\ permanent\
verificare sufleteasc\, acest continuu conflict al
eului t\u, care cunoa[te altfel ceea ce cuno[tea
într-un anumit fel.” R\zboiul te oblig\ s\ [tii
clip\ de clip\ c\ e[ti muritor, s\ [tii ceea ce [tiai,
oricum, dintotdeauna, dar abstract, „ca un num\r
etichetat de muzeu”. Adev\r suprem, certitudine
unic\, moartea dobânde[te concrete]e „plutind
în toate”, într-un prezent halucinant. În condi]iile

r\zboiului, ea coboar\ din fic]iune p\strând înc\
arome incredibile pentru cel angrenat în jocul
ei perfid: „Faptul c\ voi n\v\li, ca în c\r]ile de
citire [s.m.], împotriva unor tran[ee în]esate de
armat\ du[man\, c\ voi fi sub baraje de artilerie
m\ uluie[te, pare scris de o mân\ nev\zut\”.
C\derea din spa]iu (cu toate atributele sale
securizante [i acceptând model\ri în numele
personaliz\rii) în timp este o experien]\ pe
muchie de cu]it. „E neasem\nat lucru aceast\
rupere din vederea mor]ii”, remarc\ Gheorghidiu.
{i nu e doar bucuria de a fi g\sit un dâmb care
s\-l apere de obuzele du[mane, ci [i nostalgia
dup\ existen]a dinainte, a gândului activ [i creator
care nu era altceva decât „rupere din vederea
mor]ii”, mântuire prin crea]ie. Nu pe front tr\ie[te
„dup\ calendarul ve[niciei” – abia acolo, pe front,
el experimenteaz\ vremelnicia. „Nu am timp 
s\-mi simt sufletul” transcrie o asemenea sincop\
a „con[tiin]ei infinite” constrâns\ s\ realizeze
disimetria în care se afl\ fa]\ în fa]\ cu „materia
finit\”. „Anestezierea” contravine „sistemului

s\u sufletesc”: „Nu pot s\ dezertez, c\ci, mai ales,
n-a[ vrea s\ existe pe lume o experien]\ definitiv\,
ca aceea pe care o voi face, de la care s\ lipsesc,
mai exact s\ lipseasc\ ea din întregul meu sufletesc”.
Eroul camilpetrescian se deta[eaz\ de combatan]ii
din literatura de r\zboi interbelic\, exponen]i
ai unui eroism colectiv. Nu-[i dore[te s\ fie
„atomul unit\]ii plurale” (H. Papadat-Bengescu,
Balaurul) [i nici nu-l consoleaz\ ideea dispari]iei
„cot la cot cu atâ]ia oameni” (Cezar Petrescu).
Duio[ia pe care i-o treze[te devotamentul oamenilor
trupei e mai degrab\ un moment de relaxare,
mereu superioar\, condescendent\. Se experimenteaz\
umanizarea prin împ\rt\[irea unui destin egal,
nu uniformizarea: „A[ devasta un muzeu, a[ jefui
o biseric\ pentru cei pe care-i v\d, cu ochii lor
frumo[i [i credincio[i de câini osândi]i lâng\
mine.” Iminen]a mor]ii în r\zboi ]ine de „meseria
de a fi ucis” (L. Ferdinand Céline, C\l\torie la
cap\tul nop]ii) nu de aceea de a muri, cea autentic\
[i cu adev\rat uman\. Experien]a thanatic\ e
atunci par]ial\, incomplet\. Covâr[itoare este
tema uciderii, nu a mor]ii. Ea, muritudinea,
nu în jurnalul de front poate fi citit\, ci într-un

rând de autentic\ vibra]ie, precum acesta: amurgul
„e un larg fior spa]ial care precede întunecarea
adev\rat\”. 

l a Liviu Rebreanu, moartea nu e intravital\,
nu e cotidian\, obsesie blând-poten]atoare
de energii ori izvor de adânci nelini[ti

metafizice. Ea e agresiv\, la pând\, atroce. Ne-
împ\carea, conflictul sunt definitorii pentru
eroii rebrenieni. Func]ia constructiv\ a r\ului
(„col] al vie]ii”, cum îl numea Eminescu) e
recunoscut\ ca atare chiar [i în varianta sa istoric\
prea bine cunoscut\ de ardeleni. Altfel spus,
starea social\ are atributele naturii – este un dat
inexorabil [i evolueaz\ indiferent\ la sufletul
omenesc. Exterior în\bu[ind interioarele, a c\ror
fr\mântare surd\ poate fi detectat\ de un ochi
atent [i a c\ror r\bufnire periodic\ poate vorbi
despre calit\]ile exteriorului, în primul rând.
Când „peste zvârcolirile vie]ii, vremea vine
nep\s\toare, [tergând toate urmele”, ea, vremea,
se asociaz\ socialului, deci locului, nu umanului,

moartea 
în vreme de r\zboi
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15deci timpului. Apostol Bologa, de[i de o reflexivitate
superioar\ personajelor ]\r\ne[ti, se analizeaz\
func]ie de rolurile pe care i se cere s\ le joace.
Evolu]ia sa treptat\ de la condi]ia de cet\]ean la
cea de român [i apoi de om eviden]iaz\ situ\ri
în spa]iu, nu confrunt\ri cu timpul. Eroul se
prive[te exclusiv în rela]ie cu ceilal]i, este o fiin]\
social\, niciodat\ singur, fa]\ în fa]\ cu sine.
Moartea îns\[i nu poate fi atunci decât o problem\
social\, o „hor\ a mor]ii”, nu un dans solitar.
În nuvela cu acela[i titlu, se exploateaz\ o dubl\
realitate: aceea a r\zboiului-moarte ca uniformizator
de destine [i amenin]are permanent\ cu sfâr[itul,
dar [i aceea a înc\p\]ân\rii cu care cei prin[i
în hor\ reac]ioneaz\ individual, personalizat,
atomizat, jucându-[i halucinant propriul joc,
unic [i irepetabil. Ion Haramu [i Boroiu pleac\
la r\zboi. Unul s\rac, cel\lalt „avut”, bogatul
însurându-se cu iubita celuilalt [i devenind tat\
a trei copii. Între cei doi exist\ un conflict cronicizat
de via]a de fiecare zi a satului. Sunt îns\
smul[i din confortul oricât de aproximativ al
vie]ii lor cotidiene [i arunca]i în disconfortul
violent, implacabil, f\r\ rost al r\zboiului. Moartea
era undeva departe; r\zboiul a adus-o la doi pa[i.
Toate detaliile privind cadrul, celelalte personaje,
întâmpl\rile sunt maculate de aceast\ spaim\
de „dobitoc beteag”, iar presim]irile „apas\ ca
ni[te pietre de moar\ pe sufletele pornite în gura
mor]ii”. La început, zecile de oameni dimpreun\
cu cei doi sunt o mul]ime amenin]at\ de aceea[i
moarte. Treptat, culoarea individual\ se accentueaz\,
Haramu începe s\ se team\ c\, vinovat [tiindu-
se c\ i-a furat iubita, avea s\-[i primeasc\ pedeapsa.
Boroiu îl va ucide. Spaima cea mare, metafizic\,
e înlocuit\ acum de fric\, o fric\ de un du[man
anume, cu biografie [i motiv. Pân\-ntr-atât de
acut\ îi e frica, încât e în stare s\ eclipseze spaima,
s-o fac\ s\ par\ preferabil\. Haramu î[i dore[te
înnebunit s\ vin\ muscalii – de glon]ul lor anonim
ar putea sc\pa, în fa]a lor e un nevinovat, simpl\
carne de tun. Dar nu de glon]ul r\zbun\tor al lui
Boroiu. Acesta din urm\ tr\ie[te, la note mai
pu]in acute, aceea[i fric\ de r\zbunarea lui
Haramu. Când Haramu e r\nit, Boroiu îl car\ în
spinare – i-a promis Ilenei s\ aib\ grij\ de tat\l
copiilor ei. Înaintarea celor doi, cu pove[tile lor
de via]\ [i de moarte, spre Moartea inexorabil\,
r\bd\toare [i alb\ e descris\ de Liviu Rebreanu
în tonuri de pânz\ medieval\.

` n Duios Anastasia trecea (D.R. Popescu),
mortul nim\nui este pretextul, criza.
Reac]ia celor vii complic\, dramatizeaz\,

abstractizeaz\ un fapt de concrete]e aproape
banal\. Anastasia îngrije[te mortul din ra]iuni
umanitare, Costaiche încearc\ s-o împiedice
fiindc\ în]elege altfel situa]ia. Naturalului,
feminin, conservator, i se opune socialul, masculin,
adaptabil. Anastasia pare s\ asculte de „obiceiul
p\mântului”, de tradi]ii, [i dore[te s\ îndeplineasc\,
alb, un ceremonial. Costaiche pare s\ asculte de
rela]iile sociale [i politice, de obliga]ia individului
de a se plia imperativelor orei istorice. Ambii
se supun unor legi din afar\, sunt/par simple
marionete sub dictat exterior. Îns\ dac\ privirea
cititorului se întoarce asupra detaliilor de cadru
[i atmosfer\, asupra scenei ac]iunii, lucrurile se
arat\ într-o alt\ lumin\. De la bun început, totul
st\ sub semnul mor]ii, semn dublu – exacerbat,
pe de-o parte, de starea de r\zboi, care ea singur\
r\stoarn\ cutume [i cere replieri ale individului,
pe de alt\ parte, unul intravital, de fundal amplu
[i implacabil. Noaptea îngro[at\, coco[ii împietri]i,
întunericul „de cimitir, rece [i st\tut”, apa clocit\
a nop]ii – sublinierile îmi apar]in – împrumut\
tonalit\]i apocaliptice, amintind de infernul
descris de un Lauren]iu Fulga (cel din Alexandra
[i infernul), s\ zicem, într-o asem\n\toare
tentativ\ de a citi printr-un [ir de metafore sumbre
r\zboiul. În aceast\ scen\ decorat\ insistent,
obsesiv, se insinueaz\ dou\ idei paralele, înaintând
buimac [i c\utându-[i, de-a lungul întregii proze,
locul. Accidentul r\zboiului, cel care sugera
leg\tura sa exclusiv\ cu moartea, este clintit din
am\girea sa de gândul mor]ii intravitale, de
spaima calm\ de moartea perfid\, mereu la pând\.
Anastasia „adormi încet, cu gândul la frunza de-
o v\zuse ieri cuprins\ de moarte pe margini. […]
Moartea nu venise dintr-o dat\ [s.m.]. Ea întâi
î[i trimisese semnele, s\ dea de [tire. Nu venea
ea pe nepus\ mas\. Nici la frunz\.” Pe de alt\
parte, Anastasia viseaz\ [iruri de mor]i trecând

pe apele Dun\rii. Mor]ii, din genera]ii tot mai
îndep\rtate în timp, sunt grupa]i strict dup\
apartenen]a la o familie. Ei trec plângând c\
nu-i opre[te nimeni, c\, prin urmare, „n-aveau
mal de care s\ se apropie, de care s\ se lipeasc\
[i s\ r\mân\.” Memoria urma[ilor – singura în
stare s\ asigure „existen]a” mor]ilor – a sl\bit.
Mor]ii „parc\ erau ai nim\nui.” Din cele dou\
semne Anastasia î[i construie[te propria atitudine
fa]\ de mortul str\in. Iar atitudinea sa e intelectual\
– nu întâmpl\tor, ea e „domni[oara înv\]\toare”.
Altfel spus, nu ]ine seama întâi [i-ntâi de legi
[i reguli exterioare. Pentru ceilal]i mortul e fie
du[man, sârb, r\zvr\tit [i, deci, nimic nu le poate
cere s\ le pese, s\ gândeasc\, a[adar, la el; fie un
str\in, neintrând în zona datoriei familiale ori
comunitare, singura care, prin tradi]ie, cere
p\sare, gând, memorie. Ceilal]i îl las\, a[adar,
la r\scruce din incapacitate intelectual\. Ei nu
pot gândi singuri, nu se pot desprinde din
certitudinea am\gitoare a legilor. Nu „obiceiul
p\mântului”, în sensul de tradi]ie respectat\ de
o comunitate, o oblig\ pe Anastasia s\ se îngrijeasc\
de mort, ci gândul suspendat, hr\nindu-se din

sine însu[i, al mor]ii intravitale. Ea este intelectualul
– cel ce gânde[te singur. Costaiche, la rândul s\u,
b\nuie[te adev\rul. {tie c\ Anastasia nu poate
crede în prostii [i fleacuri muiere[ti. De[i
reprezentant al legii, intervine f\r\ for]\, ca
spectator, iar curiozitatea sa e, în parte, intelectual\.
Vrea s\ vad\ pân\ unde te poate duce gândul
mor]ii pure [i simple. {tie, apoi, c\, gândind,
Anastasia nu poate fi oprit\. C\ el va fi un învins,
„umanizat” de victoria Anastasiei. C\ci „moartea
are întotdeauna dreptate.”

Primul volum din ciclul romanesc Aripile
demonului al lui Mircea Tomu[ reconstituie o
secven]\ dramatic\ din istoria Ardealului:
momentul, cu urm\ri tragice [i cu r\ni greu de
vindecat, al Diktatului de la Viena. Ceea ce istoria
consemneaz\ sec drept Al doilea arbitraj de la
Viena este un act interna]ional încheiat la 30
august 1940, prin care România a fost silit\ s\
cedeze aproape jum\tate din teritoriul Transilvaniei
în favoarea Ungariei horthyste. Acest act a fost
impus de Germania nazist\ [i de Italia fascist\
sub forma unui arbitraj acceptat de ambele p\r]i,

în contextul celui de-al Doilea R\zboi Mondial.
Documentul oficial conserv\ doar pojghi]a vie]ii
reale. Romanul î[i ia în sarcin\, cronic\re[te, re-
spunerea pove[tii acelor zile dintr-o perspectiv\
aproape de oameni: T\ietura net\ [i oarb\ a
evenimentului istoric este umanizat\ într-o proz\
de extraordinar\ [tiin]\ a reconstituirii. Personaje
reale, altele imaginare, date extrase din documente,
verificabile, [i altele avansate ca variante valabile
ale realului sunt fixate sub lupa m\ritoare a
descrierii. Povestirea lucreaz\, declarat [i îndr\zne],
în descenden]a prozei ardelene gen Slavici,
Agârbiceanu, Pavel Dan, chiar Blaga, dar [i cu
o vag\ ritmare sadovenian\ a detaliului. Fiecare
scen\ e sec]ionat\ ca la un tomograf scriptural,
felie cu felie, gest cu gest, arom\ cu arom\, sunet
dup\ sunet. Via]a pare s\ curg\ firesc, s\-[i vad\
de m\runtele sale izbânzi [i poticneli. Extrem
de fin, se insinueaz\ tensiunea, a[teptarea,
spaima. Ca în cele mai bune filme de groaz\,
aparatul de filmat înregistreaz\ tihnit [i cu
lentoarea vremurilor de pace toate detaliile vie]ii
protagoni[tilor de ambe etnii, ne[tiutori de
amenin]area deja slobozit\ din arcul Istoriei.
Când [i când, neanun]at anume, cu o stranie
irumpere cu impact subliminal, de o discre]ie
înfrico[\toare, trece/adast\ pe deasupra descrierilor
demonul. Negru, sumbru, înf\[urat în aripi de
piele, cu gheare, are atributele mon[trilor din
basmele populare, dar inser]ia sa se petrece atât
de într-o doar\, de calm-nea[teptat\, încât filele
romanului se citesc cu o alert\ tot mai acut\, mai
frisonant\, sub teroare. În contrapunct, traverseaz\
orele prelungi ale romanului cei doi b\trâni în
alb, concentrând în falduri poematic-mitice
adev\rul celor amenin]a]i de demon. Pe deasupra
tuturor se isc\ un în]eles: „aripi nev\zute ale
unui cântec înv\luitor, care venea de undeva din
adânc [i le bântuia fiin]ele pe din\untru, înmuin-
du-le ca de o suferin]\ t\ioas\, dar pl\cut\”, c\ci
e, simplu, povestea apartenen]ei. Primul volum
se încheie cu atrocit\]ile horthyste din
zon\. Romanul are calitatea de a suspenda
oarecum decizia Istoriei prin readucerea la
suprafa]\ a celor mai adânci [i mai durabile
resorturi umane. De a coborî adev\rul la
nivelul omenescului, acolo unde cuvintele
lui Avram Iancu, invocate de unul dintre
personaje, au rezonan]\ destinal\: „între unguri
[i români, niciodat\, da’ niciodat\!, auzi dumneata
ce-o spus el?, niciodat\, între unguri [i români,
nu va putea hot\rî sabia! Niciodat\!” 

` n Copiii r\zboiului, romanul lui Varujan
Vosganian, fin desenat, fundalul istoric
r\mâne fundal. El e ]es\tura de

condi]ion\ri, contexte [i conjuncturi pe care
omul î[i proiecteaz\ inevitabil existen]a. Imagina]ia
enciclopedic\ a prozatorului lucreaz\ cu un
material uman îndelung ruminat, cu lecturi
nenum\rate ale ipostazelor lumii, a[a încât
povestea cea nou\ e o ]es\tur\ cu desene pregnant
umane, asumabil\ în toate col]urile continentului
trecut prin acelea[i r\zboaie. Copiii r\zboiului
sunt „ruine” neluate în seam\ de contabiliz\rile
ororilor r\zboiului. Pe interoga]iile unuia dintre
ei se sprijin\ panorama lumii postbelice, reconstituit\
în vecin\tatea strâns\ a individului, acolo
unde oroarea are adev\rata ei dimensiune. Ca
în R\zboiul nu are chip de femeie, cartea Svetlanei
Aleksievici, radiografia e a tr\irilor, nu a evenimentelor.
Matei Visarion prime[te o scrisoare tulbur\toare
de la tat\l necunoscut, tat\l de neînfrânt, c\ci
„singura lui gre[eal\ e[ti tu”: „Eu eram o amintire,
ca [i parfumul p\rului mamei mele [i bra]ele ei
calde, un fel de talisman ag\]at de gât pentru un
soldat care se putea pierde peste pu]in timp,
laolalt\ cu el, îngropat în stepele ruse[ti”. Ura
acumulat\ în ani de umilin]\ nu poate fi extirpat\.
Urma[ al tat\lui s\u, copilul blond cu ochi alba[tri
– „nem]\l\ul!” – a pl\tit gre[eala unui necunoscut,
el însu[i tân\r r\t\cit în haosul declan[at de
erorile/orgoliile altora. Indirect, romanul poate
fi citit [i ca subtil\ pledoarie pentru cunoa[terea
[i asumarea trecutului, pentru o apartenen]\
implicat\, responsabil\, pentru amintire [i uitare,
pentru rostul literaturii de a-[i aminti în locul
nostru. 

Atomiz\ri ale mor]ii în vreme de r\zboi
pot fi citite [i în c\r]ile unor Petru Dumitriu,
Virgil Gheorghiu, Gabriela Adame[teanu, Radu
}uculescu, Eugen Uricaru, {tefan Goan]\ [.a.m.d. 
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d in poemul Gemenii s-au p\strat mai
multe variante, niciuna publicat\
în timpul vie]ii poetului. În cele

ce urmeaz\, voi lua în considerare varianta
reprodus\ de Perpessicius, în edi]ia de Opere,
ca text principal; autorul a lucrat la ea cu intermiten]e
[ase ani (1875-1881), f\r\ s-o considere definitivat\.

Prologul poemului are un titlu propriu,
Sarmis, [i poate fi tratat ca un poem de sine
st\t\tor (l-am [i analizat separat). În cuprinsul
lui este adus în prim-plan regele dacic Sarmis,
ca protagonist al unei pove[ti de dragoste. În
Gemenii, Sarmis este mort, iar fratele lui, Brigbelu,
care i-a dorit [i foarte probabil i-a provocat
moartea, se preg\te[te, cu un frison de satisfac]ie
diabolic\, s\ preia coroana.

Întâi – decorul:
„O candel\ sub]ire sub bolta cea înalt\/

Lumin\ peste regii cei dacici laolalt\,/Cari t\ia]i
în marmur cu steme [i hlamide/ Se în[irau în sal\
sub negrele firide,/ Iar colo-n fruntea salei e-un
tron acoperit/ C-un negru v\l de jale, c\ci Sarmis
a murit,/ Iar chipu-i – cel din urm\ în lungul [ir de
regi –/ Sub v\lu-i ca pe-o umbr\, abia îl în]elegi.“

Este surprinz\toare [i de efect folosirea verbului
„a în]elege“ cu sensul de descifrare, recunoa[tere,
identificare etc. a unui chip. A în]elege are un sens
mai profund decât fiecare dintre posibilele sinonime,
sugerând un mister al existen]ei celui disp\rut.

Brigbelu e un personaj malefic (p\cat c\
are un nume involuntar caraghios sau poate c\
doar a[a ni se pare nou\, celor de azi, din
cauz\ c\ seam\n\ cu un diminutiv). El ne face
s\ ne gândim imediat la Claudius din Hamlet,
care, la fel, î[i ucide fratele ca s\-i ia locul, ca rege
[i ca so] al reginei îndoliate. De altfel, poemul în
întregime – o construc]ie dramatic\ sumbr\ –
este shakespearian, fie [i numai prin faptul c\
personajele nu sunt oameni obi[nui]i, ci membri
ai unei familii regale.

Shakespearian este [i cinismul cu care
uzurpatorul î[i justific\, prin lungi tirade, fapta
odioas\:

„{i am v\zut virtutea g\sind a ei r\splat\,/
Ce nu numai de oameni – de zei e-nvidiat\,/
R\splat\ prea frumoas\: un giulgi [i patru scânduri./
De când v\zui aceasta, am stat mereu pe gânduri:/
S\-mi stâmp\r l\comia? Pe lâng\ dulci izvoar\/
S\ trec murind de sete pentr-o a[a comoar\?/ Pe
când c-un om în lan]uri – de-i frate chiar,
ce-mi pas\/ Dac\-l împing în laturi? – O cale
luminoas\/ Nainte-mi se deschide? L-am dat
deci laoparte,/ De-ale virtu]ii bunuri s\ aib\
singur parte.“ Etc.

Urmeaz\ descrierea unui ritual care prin
esoterismul lui solemn pare s\ apar]in\ culturii
dacice, de[i în mod evident este inventat de
Eminescu. Conduc\torii locali ai Daciei (un fel
de guvernatori de provincii, numi]i de poet în
mod inadecvat „voievozi“ – cuvânt de origine
slav\, ap\rut la noi în perioada post-dacic\),
având în frunte un sacerdot b\trân, îl... strig\
pentru ultima oar\ pe Sarmis: 

„Pe un tripod s-aduce c\]uia aurit\,/ Cu f\clii
stinse-n mân\-n genunche cad o[tenii,/ Iar preotul
aprinde un vraf de mirodenii./ De fumul lor albastru
se împle bolta nalt\,/ S-acopere mul]imea, iar flac\rile
salt\,/ To]i în genunchi cu groaz\ ascult\ în t\cere/
Iar preotul începe cu glas plin de durere:/ «În numele
Celuia, al c\rui vecinic nume/ De a-l rosti nu-i
vrednic unmuritor pe lume,/ Când limba-i neclintit\
la cumpenile vremii,/ Toiagul meu s-atinge încet
de vârful stemei/ Rege[ti, [i pentru dânsa te chem,
dac\ tr\ie[ti,/ O Sarmis, Sarmis, Sarmis ! r\sai de
unde e[ti!»/ Pe ochi ]iind o mân\ f\cliile-[i întind,/
La sfântul foc din mijloc cu to]i [i le-aprind./ Prin
arcurile nalte trecu un jalnic vaier,/ Iar bra]ele ridic\
f\cliile în aer./ Iar preotul smuce[te c-o mân\ pânza
fin\/ Ce-acopere statua de marmur\ senin\/ {i
]es\tura neagr\ de-un fin [i ginga[ tort/ L\sând s\
cad\-n fl\c\ri, [opte[te-adânc: «E mort!».“

Acest ceremonial confirm\, în mod oficial,
moartea regelui [i legitimeaz\ urcarea pe tron a lui

Brigbelu (geam\n cu Sarmis, dar n\scut totu[i al
doilea). Deosebirea dintre cei doi fra]i, ca valoare
uman\, este flagrant\, comparabil\ cu aceea dintre
Cain [i Abel. Pe Sarmis (Abel) îl cunoa[tem din prologul
cu titlul Sarmis, ca pe un b\rbat de o des\vâr[it\
noble]e, sensibil [i capabil s\ iubeasc\, responsabil [i
demn. Brigbelu (Cain), întruchipare a r\ului, este
gata s\ sacrifice pe oricine [i s\ încalce orice principiu,
ca s\ smulg\ vie]ii maximum de pl\ceri.

Dup\ golirea s\lii tronului de participan]ii
la ritualul prin care se constat\ moartea regelui,
Brigbelu, r\mas singur în întuneric, ca o terifiant\
pas\re de noapte, se uit\ pe fereastr\ la uli]ele
luminate. Ce expresiv\ punere în scen\! O fiin]\
a întunericului contempl\ marea de lumin\ creat\
de miile de facle ale supu[ilor s\i:

„O mare de lumin\ pe-o clip\ îl orbe[te,/
El vede mii de facle lucind [i mii de suli]i,/ Mul]imea
[i osta[ii se-mping vuind pe uli]i,/ Iar negre
tac de-asupra a capi[telor bol]i/ {-ale cet\]ii ziduri
c-un turn la orice col].“

Este momentul – bine ales din punct de
vedere dramaturgic – când din obscuritatea s\lii
î[i face apari]ia v\duva lui Sarmis, Tomiris. Dup\
ce în prolog a jucat rolul de îndr\gostit\ extatic\,
este de a[teptat ca acum s\ devin\ un fel de zei]\
a r\zbun\rii, nemiloas\ fa]\ de cel care i-a ucis
iubitul. {i, de altfel, prima ei replic\, acuzatoare,
pare s\ confirme aceast\ presupunere:

„Când iat\ o femeie mai alb\ ca om\tul,/
Ie[ind încet din umbr\, o-ntoarce de-a-nd\r\tul,/
Prive[te cum din discul de aur iese fum/ {i zice
rar [i rece: «E[ti mul]\mit acum?»“iat\ îns\ c\ se întâmpl\ cu totul altceva.

Ceva [ocant. Tomiris recunoa[te c\
Brigbelu exercit\ asupra ei un fel de

magnetism. Eminescu merge, deci, mai departe
decât Shakespeare [i descrie psihologia femeii
atrase de personajul malefic. Poetul are intui]ia
abisurilor suflete[ti, nu r\mâne la nivelul judec\riii
moravurilor. (O prim\ sugestie de acest fel
exist\ în poemul juvenil Înger [i demon, unde fiica
de rege simte o fascina]ie fa]\ de revolu]ionarul
antimonarhic). Cu totul remarcabil\ este subtilitatea
dovedit\ de Eminescu în reprezentarea efortului
pe care îl face femeia de a-[i în]elege [i accepta
strania pornire. Ea recunoa[te c\ nu în]elege ce
simte [i recurge la o compara]ie: „M-atragi precum
m-atrage un rece ochi de [erpe“. Scena este antologic\:

„Atuncea el tresare [i ochii învârte[te./
Cum sta-nainte-i nalt\, privind o mistuie[te:/ O vino
mai aproape, aproape l-al meu piept,/ Odor cu p\r
de aur [i ochiul în]elept./ Ca zece mor]i deodat\
durerile iubiri-s –/ Cu-acele mor]i în suflet eu te iubesc
Tomiris./ – Dar las\-m\ – ea strig\. – Ce galben e[ti
la fa]\,/ Suflarea ta m\ arde [i ochiul t\u m\-nghea]\/
Ce m\ prive[ti atâta? A ta c\ut\tur\/ M\ doare, cum
m\ doare suflarea ta din gur\./ Ce ochi urât de negru!
Cum e de stins [i mort!/ Închide-l, ah, închide-l –
privirea ta n-o port.../ – Dar m\ iube[ti Tomiris –
tu m\ iube[ti atât,/ Precum pe al meu frate nici când
nu l-ai iubit./ – Da, simt c\ în puterea ta sunt, c\ tu-mi
e[ti Domn –/ {i te urmez ca umbra, dar te urmez
ca-n somn./ Simt c\ l-a ta privire voin]ele-mi sunt
sterpe,/ M-atragi precum m-atrage un rece ochi de
[erpe,/ Fugi, fugi în lumea larg\! M\ faci s\-nnebunesc/
C\ci te urmez [i totu[i din suflet te ur\sc.“

Cu mare for]\ expresiv\ caracterizeaz\
Eminescu, prin verbul „a mistui“, privirea
dominatoare [i posesiv\ îndreptat\ de b\rbat
asupra femeii: „privind o mistuie[te“. Aceast\
masculinitate brutal\, fa]\ de care iubirea romantic\
a lui Sarmis pare palid\, este probabil ceea ce
a[teapt\ Tomiris de la un partener (f\r\ s\ în]eleag\
[i f\r\ s\-i plac\ ce se întâmpl\ în sufletul ei).

Con[tient de puterea pe care o are asupra
femeii, b\rbatul ignor\ ezit\rile [i poate [i
remu[c\rile ei [i merge la sigur luând-o în bra]e:

„El o cuprinde... Fa]a ei alb\ atuncea piere/
{i gura ei se strânge de-o stranie durere./ Ea ar
]ipa [i glasul în gât i se îngaim\./ Ea îl sorbea
cu ochii de[i murea de spaim\...“ 

16 eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu
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Labirintul din noi

Unde suntem? Nu ne aude nimeni?
Cât labirint s-a pr\bu[it în noi?
Umbl\m, ca orbii, ne lovim de aer
{i facem numai pasul înapoi.

Aprinde]i o f\clie, de ave]i,
S\ alung\m pustiul din secunde
{i lunga noapte plin\ de primejdii,
De pr\d\tori cu mâinile fl\mânde.

Am obosit, cu to]ii, vom pieri,
Ca de o nesfâr[it\, lung\ boal\,
Chiar înainte de-a îmb\trâni
{i-a provoca destinul la r\scoal\.

Ni s-au tocit ve[mintele, ne dor,
{i zilele ni s-au împu]inat,.
R\t\citori pe valuri de-ntuneric,
Pe umeri cu un cer înstr\inat.

De vom ajunge, unde vom ajunge?
Drumul acesta duce nic\ieri,
În urma noastr\ se z\resc, trufa[e,
Cete însângerate de hingheri…

Nu mai avem nici ap\, nici merinde,
Spaima ne ]ine sufletul în gheare.
Unde suntem? Nu ne aude nimeni?
Tr\darea ne e singura salvare…

B\trânul înger

B\trânul înger a dat foc la gr\din\
{i toate miresmele s-au r\zvr\tit.
Opri]i-l, a strigat cineva, oferi]i-i 

lumin\
{i noi aripi, [i pâine, [i un cu]it!

De o via]\, locuie[te aici, printre noi.
Nu are nici mam\, nici tat\.
}ine pe umeri vânturi [i ploi,
În bra]e – o singur\tate mascat\.

L\sa]i-l s\ intre în casele voastre,
Cât mai poate umbla, respira,
Nu-l pedepsi]i, trimi]ându-l la oaste,
Nu are de ce [i pentru cine lupta!

Da]i-i, [i lui, o fat\-mireas\,
O can\ de vin [i un pat,
Lua]i-l cu voi, diminea]a, la coas\,
Lua]i-l cu voi, la petreceri, în sat!

B\trânul înger a dat foc la gr\din\
{i toate miresmele s-au pustiit.
Opri]i-l, a strigat, cineva, oferi]i-i 

lumin\,
Pune]i-l la zid, pân\ ce înc\ 

nu a pierit!…

Ultimul po[talion

Cât amurg, Doamne, cât palid amurg
Mai ai de pus, în mine, [i de zidit?
Ultimul po[talion popose[te în burg,
La rulet\, jocul continu\, la infinit.

Unul pierde o via]\, altul, o moarte,
Otrava e dulce, mierea – amar\.
Sta]i pe loc: nu pleca]i mai departe,
Nu v\ apleca]i, f\r\ rost, în afar\!

Mi-este foame [i frig. Nu v\ sfii]i,
Da]i-mi m\car o bucat\ de pâine,

Altfel, ve]i fi condamna]i s\ cer[i]i
La marginea zilei de mâine.

Cât mai am, Doamne, de îndurat?
Unde s-o fi dus b\trâna mireas\?
Po[talionul, iat\, s-a destr\mat,
Caii s-au topit în ]\râna pufoas\…

R\nile s-au îmboln\vit

Pe umeri mi se a[eaz\ frunze uscate,
Sunt trist, ca z\pada respirat\ de miei,
Insomniile taie lemne, pe s\turate,
Aprind focuri, î[i pun inutilii cercei.

Iarna aceasta ar putea fi chiar 
primitoare,

Dac\ tu mi-ai aduce o floare, la u[\,
Dac\ în vechile potire de aur,
Ai pune miresme, în loc de cenu[\.

Amurgul î[i strive[te fruntea 
de geamuri,

În odaie miroase a tinctur\ de iod,
Singur\tatea î[i sfâ[ie ve[mintele,
Un înger b\trân r\t\ce[te prin pod.

R\nile s-au îmboln\vit de când 
de a[tept,

Umbl\, înduio[ate, prin cas\,
Se lovesc de pere]i, ca o pas\re oarb\,
Taie din mine partea cea mai frumoas\.

A mai trecut înc\ un secol, iubito,
Prin v\ile iernii lunec\ s\nii fierbin]i.
Pa[ii t\i z\bovesc la un cap\t 

de drum,
Setea de tine m\ scoate din min]i.

Frigul î[i plânge de mil\, pe prag,
Ocrote[te, tremurând, un foc 

înghe]at.
Sentimentele mele au alt\ culoare,
De când ai închis u[a [i ai plecat…

Gândul a renun]at 
s\ te caute

M\ las jefuit de o mie de flaute,
M\ r\stignesc, car pietre de moar\,
Gândul a renun]at s\ te caute,
T\cerea cuvintelor are gura amar\.

R\t\cesc pe c\r\ri neumblate,
Cineva a pârjolit toate gr\dinile,
Frigul bea iluzii, pe s\turate,
Vântul îmi stinge toate luminile…

Îngerul p\zitor are palmele
sup\rate,

Nu m\ mai mângâie, s-a plictisit,
Î[i ]ine aripile strânse pe spate,
M\ învinov\]e[te c\ am amurgit.

Iat\-l umblând, ca o umbr\, 
prin cas\,

Caut\, în oglinzi, un cer primitor,
Privirile tale de femeie frumoas\,
Mutat\, de ani buni, într-un nor…

L-a[ îmbia cu pâine [i miere,
I-a[ [terge r\nile, cu mireasm\ 

de crin,
El, îns\, nu mai are nicio putere,
M\ prive[te, indiferent [i str\in. 
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Lag\rul [oimilor

Se-aude iar\[i bubuitul aripei 
de [oim

Salvat\ din lag\rul unde 
zac de milenii

Armade de p\s\ri, uria[e r\d\cini
subterane 

Ale arborilor în care-au poposit
Timp îndelungat p\s\rile 
Acolo unde au deprins secretul

zborului
Al zvâcnetului de s\geat\ 

pe care trebuie s\-l poarte 
Cu ele pretutindeni, p\s\ri spectacol 
Uimitoare, [oimi acoper\ cerul 
Încât stelele li se-a[az\ pe aripi 
Iluminând drumul tainic 
Spre inima p\mântenilor 
Celor ce abia au p\r\sit grotele
Condamna]i doar 

s\ urm\reasc\ zborul [oimilor 
C\zu]i în visul lor
Prin care descifrau o alt\ lume
Deseori încercând evadarea 

din lag\re 
Doar al\turi de aripa [oimului
Numai pu]ini poposeau
Pe ]\rmul miraculoasei planete….

Pletele de fluvii

Printre a[tri netulburat 
[oimul plute[te 

Imens continent aripile desf\cute
pe care ajung

Puzderie de frunze, l\stari de comete 
Flori orbitoare ca ni[te hlamide 

de fl\c\ri
În drumul lui p\s\rile las\ covoare

de pene 
Semn c\ rodul e în firea lor 
Atoatest\pânitor [oimul le protejeaz\ 
Încât pân\ [i marea de la marginea

lumii
Tresare albastr\, înc\run]ind pletele 

de fluvii.

Lotca robilor

Ruga mea fraged stâlp al ve[niciei
Ca un mugur de aur în marea beznei
Lunecând printre râuri de lacrimi
Miresmele crinilor cuprind 

dintr-o dat\
Întreg universul încât profetul 

Se retrage în tain\ la chilia de unde
Dirijeaz\ cu bagheta magic\ 

mi[carea stelelor
Solzii pe care-i las\ în Calea Lactee 

lotca robilor 
Iat\ se desfac sâmburi din care 
Urmeaz\ s\ ]â[neasc\ arbori falnici
Cu frunze ca ni[te file din 
Minunea de carte a Universului
Pân\ ce profetul leag\ sunetele
Într-o simfonie a sferelor misterioase 
Marea lucrare a omenirii…

Por]ile cet\]ii, curcubeu

De câte ori s\ mai implor zeii
S\ închid\ por]ile cet\]ii, chiar dac\
Orbii bat înc\ în lac\te
Fum, e gol în constela]ii
Niciun cearc\n astral
S-ating\ curcubeul
Doar în de[ertul stelar un trup

alunec\
M\rginit de purpura robilor
Cea mai impresionant\ pepit\ 

a împ\ratului
El care vegheaz\ s\ fie umbra umbr\
Ap\rat\ de o[ti nev\zute
Ce se mi[c\ precum trupul
Nu mai e lege nu [tii cine respir\
Doar sângele bate în trup
El singurul vraci pentru semeni
Doamne, unde trimi]i p\c\to[ii...

Cortegiu

Pletele lungi, regele e deja trup
Al\turi îngeri, perete cavou
To]i spectatorii aplaud\ sicriul
Doamne, întreab\ îngerul
Opre[te cortegiul sunt oameni
Se moare lâng\ lespezi ro[ii
Când blestema]ii arunc\ lumina

din ei
Atâta cât mai este, le p\trunde

în trup...

P\rintele fluturilor

Poate sunt tat\l fluturilor
Al celor care umbl\ 

prin trupul arborilor
Aripi de frunze poart\ deseori
Încât str\lucesc oamenii [i p\s\rile
To]i l\starii îi cheam\
S\ lase crisalide pe crengi... 

poeme de odinioar\

versuri

din sumar
VIA}A ROMÂNEASC| (nr. 6) e un num\r dens, pe care-l recomand\m

cititorilor. Semnal\m din sumar: editorialul lui Nicolae Prelipceanu, Literatura
[i actualitatea, ancheta revistei despre ce, când [i cum citesc scriitorii, la care
r\spund Vasile Dan, Gellu Dorian, Ioan Moldovan, Adrian Popescu, Sebastian
Reichmann [i Liviu Ioan Stoiciu; reconsider\rile lui Christian Cr\ciun despre
poezia lui Nichita St\nescu, articolul lui {tefan Ion Ghilimescu, intitulat
Un amic de june]e al lui Eminescu, profesor al prin]ului Ferdinand, [i cel al
lui Ion Buza[i, Clujul literar dup\ Marea Unire; eseul scriitorului lituanian
Tomas Venclova, Balcanii [i regiunea baltic\, versurile lui Octavian Doclin
[i Radu Florescu, cronicile literare de Mircea V. Ciobanu, Gheorghe Grigurcu,
Irina Petra[, Tudorel Urian, cronica traducerilor de Rodica Grigore [i cronica
de carte str\in\ de Fevronia Novac, cronicile de arte avându-i titulari pe Florin
Toma (plastic\), C\lin St\nculescu (film), Nicolae Prelipceanu (teatru), ca
[i poemul invitat, semnat de Varujan Vosganian, Visul, care deschide num\rul
[i pe care-l reproducem aici: „mi-ar pl\cea s\ fiu bra]ul/ lui Venus din Milo/
cu care ea î[i întinde/ purpuriul pe buze/ î[i mângâie p\rul// [i pe care-l a[az\
sub cap/ când doarme [i viseaz\/ la bra]ul ei.“

 Cronicar

revista revistelor
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Motto: „N\scut în zodia pe[tilor, m-am considerat la modul
binevoitor un personaj proteic, fiind de fapt un ins cu con[tiin]a

scindat\, ce a c\utat adeseori s\ g\seasc\ un liant între
manifest\rile sale contradictorii de comportament.“ 

ROMUL MUNTEANU

„Memoriile mele nu sunt literatur\, ci acte de confesiune [i justificare
a unei vie]i tr\ite în singur\tate sau ca un spectacol public, adeseori scandalos,
absurd [i dramatic. Scriitura este auster\, poate excesiv de concentrat\.
Spaima fa]\ de trecerea precipitat\ a timpului nu mi-a îng\duit o alt\ alternativ\.
Alunec\rile memoriei involuntare nu au suferit niciun fel de corectur\.“

Este o m\rturisire pe cât de condensat\, pe atât de sobr\ stilistic, fiindc\
Romul Munteanu scrie f\r\ nicio tendin]\ calofil\. Poate tocmai absen]a
oric\ror porniri de „înfrumuse]are“ face ca aceste confesiuni s\ fie atât de
neasemenea altora, unde nu sinceritatea este aceea care face diferen]a, ci
modul în care omul, profesorul, editorul se dezv\luie, lipsit de îng\duin]\,
leal pân\ dincolo de limitele oric\ror opreli[ti. „Un act de terapie sufleteasc\“
este redactarea acestor pagini, determinant\ fiind amintirea „casei dintâi“,
„spa]iul mioritic“ al familiei sale dintr-un c\tun ardelenesc. Rememorarea
trecutului cu p\r]ile lui, bune [i rele, înseamn\ [i o eliberare de „complexe“,
ca „martor atent al acestui secol absurd [i tragic“.

Este prima dat\ când în lecturile mele – parcurgând literatura de
confesiune – întâlnesc asemenea tendin]e cvasimasochiste, o ardent\ dorin]\
de autoflagerare, un ecor[eu atât de nemilos, încât încalc\ limitele suportabilit\]ii.
Este un act de self-punishment, dintr-un impuls numai de el cunoscut,
psihanalizabil sau nu, este o fundamental\ ne-mil\ de sine, ca om, ca
b\rbat care î[i pune sub lup\ via]a intim\.

„Ampla spovedanie“ este „cartea vie]ii“, dus\ pân\ la cap\t pe un drum
cu meandre care pot limita sinceritatea: „Nu pentru c\ a[ avea ceva de ascuns.
Dar [i în via]a mea exist\ anumite episoade enigmatice, pe care decen]a
intelectual\ m\ opre[te s\ le relatez.“ Intitulate O via]\ tr\it\, o via]\ visat\.
Memorii – Jurnale 1993 – 2001 (Libra 2001), precizarea s-a impus de la sine:
„între aceste extreme se g\se[te groapa comun\ a dezam\girilor
personale, a actelor ratate [i a unor e[ecuri esen]iale. Toate acestea intr\ în
zona indicibilului, zidit\ pentru totdeauna sub pecetea tainei.“ 

„Probabil c\ am fost [i am r\mas un spirit narcisist. Îmi place s\ m\
v\d uneori în oglind\ [i disting doar un obraz mai luminat [i altul mai
întunecat“. „Am fost un personaj rabelaisian“, precizeaz\ scriitorul. „Mi-
am tr\it via]a la modul cantitativ f\r\ nicio discriminare. Sim]eam nevoia s\
am parteneri în jurul meu, b\rba]i [i femei. Vorbeam pu]in. Euforiile mele
erau interioare, dar produse adeseori de vin.“ 

„Fiin]\ scindat\“ a[a cum se consider\, a încercat s\-[i concilieze „eul
empiric“ cu cel „intelectiv, creator“. „Eu [tiu c\ atâta vreme cât am fost vital,

am fost mereu în mai multe feluri, care în aparen]\, câteodat\ chiar în
esen]\, nu se conciliau unele cu altele. De aceea, nu am putut tr\i niciodat\
în armonie cu mine însumi.“ „Tensiunile contradictorii“ i-au fost
furnizoare de energia necesar\ manifest\rii pe mai multe planuri. 

Nici omul, dar nici criticul [i editorul, nu a g\sit, sau poate nu a
c\utat modalitatea de a-[i anula ireconciliabilele atitudini contradictorii.

Este ciudat cum editorul de excep]ie care a fost a publicat c\r]i alese, la
Univers au v\zut lumina tiparului traduceri ale capodoperelor literaturii
universale: beletristic\, poezie [i critic\ literar\. Criticul [i profesorul, în
schimb, s-a ocupat chiar, chiar s-a str\duit s\ promoveze cu entuziasm
c\r]i ale unor autori români mediocri [i submediocri.

Autorul se las\ ademenit de gustul dezv\luirilor nea[teptate, al
divulg\rilor, adesea, jenante. Confesiunile îi sunt ironice [i autoironice,
sarcasmele, f\r\ stavil\, cu cinism i se încarc\ privirile retrospective – semn
al umilin]ei la care se supune, mai ales spre b\trâne]e, când trupul e îngenuncheat
de boal\ [i de suferin]\. Aflat într-o permanent\ stare conflictual\ cu sine,
e neiert\tor [i adesea dezgustat de panerotismul s\u. Tot mai vulnerabil, se
adânce[te în depresie, cu cât înaintarea în vârst\
îi devine afront prin diminuarea de sine. Este
unul dintre rarele cazuri în care autoflagelarea
îi este necesar\, îi condi]ioneaz\ eliberarea de
gre[elile vârstei mature, este o solu]ie pentru
supravie]uire, pentru izb\vire chiar, cu referire
direct\ la libertinajul s\u.

Disonan]a eului „empiric“ [i a celui „intelectiv,
creator“, este evident\. „Îndr\gostit de profesia
mea într-un mod aproape aberant“, preocupat
„obsesiv“ de c\r]ile sale, care impuneau o
„documentare imens\“, f\cut\ cu mari dificult\]i,
„am neglijat so]ia, fiica, dar [i p\rin]ii de la ]ar\,
de[i i-am iubit extrem de mult. Dar iubirea
mea a fost una abstract\, interiorizat\, f\r\
manifest\ri doveditoare prea elocvente.“ În rela]ia
cu femeile a dat dovad\ de superficialitate, „aspectul
cel mai stupid al întregii mele vie]i“, încât „femeile
erau partenere formale de via]\, camarade, obiecte de pl\cere, exponate
publice“ [i, fire[te, obsesii diurne [i nocturne, stimulente pentru scriitor.
Consonan]a celor dou\ euri ale sale se realizeaz\ totu[i prin „libidoul sexual“
– pleonasm, întâlnit surprinz\tor la Romul Munteanu, în sensul c\
„libidoul în toat\ complexitatea lui mi se pare îns\ a fi un motor al vie]ii,
indiferent sub ce form\ mai ac]ioneaz\ asupra mea. Retragerea în reveriile
libidoului, în general, [i ale erosului, în mod mai restrâns, mi se pare a fi o
pav\z\ în fa]a temerii de moarte. Axa reveriilor [i anxiet\]ilor generate de
eros [i moarte este când mai întins\, când mai scurt\.“ De unde speran]a
de a nu ajunge „un amnezic [i pe plan erotic“, observând cum „corpul se
gole[te încetul cu încetul de dorin]e, v\d cum dispare atrac]ia fizic\ a corpului
femeii dragi, care se transform\ într-un simbol al trecutului, într-o poveste
fermecat\. În prezent se poten]eaz\ doar prin amintire. Simt cum sub
ochii mei spiritul dionysiac al be]iei erotice, convulsive se metamorfozeaz\
într-o stare de reverie“. M-am întrebat adesea, citind memoriile [i jurnalul

lui Romul Munteanu, dac\ aceast\ lubricitate afi[at\ este real\ sau imaginar\,
menit\ s\ pigmenteze textul oarecum arid, în absen]a oric\ror tendin]e
calofile. Am avut de multe ori senza]ia unei erotomanii contraf\cute, fanteziste.
Poate m-am în[elat, oricum îl citez din nou pe autor, fie c\ e sincer, fie c\ î[i
joac\ rolul, adic\ erotismul: „M\ gândesc adeseori cât de înc\rcat\ poate fi
imagina]ia de unele obsesii erotice, cât de murdar poate fi incon[tientul ce
ne face s\ vis\m întâmpl\ri de-a dreptul obscene [i incestuoase. Dar cu timpul
imagina]ia s\r\ce[te [i pulsiunile obscene ale incon[tientului nu mai sunt
atât de presante. R\mân doar st\ri de fric\, provocate de vechi întâmpl\ri
ce ne-au traumatizat alt\dat\. Visele se condenseaz\ [i se combin\ altfel, dar
esen]a este aceea[i.“ 

Acest „motor al vie]ii“ pe cale s\ se sting\ face ca totul s\ alunece „spre
o pulverizare în neant.“ Trec\toarele revirimente ale pulsiunilor erotice în planul
reveriei pot fi „doar o slab\ r\zvr\tire a corpului neputincios“ sau „simplu
transfer al pulsiunilor erotice în plan imaginar“. La fel de posibil i se pare ca
numeroasele lecturi de „metafizic\ a erosului“ s\-l fi incitat în acest sens sau
poate s\ se ascund\ în subcon[tient nemul]umirea de a nu fi putut s\ scrie
cartea despre „eros [i cultur\“. Absen]a interesului, al stimulentului erotic se
resimte în scris, mai ales, acolo unde imboldul spre crea]ie î[i are r\d\cinile
adânc înfipte în erotism, dar ele îi sunt dureros retezate.

Marota sa este sexul, pe care îl reg\se[te,
pe la 10-11 ani, când a descoperit „pl\cerea vederii
sexului prin imita]ie“. Parcursul vie]ii sale erotice
poate fi urm\rit prin detaliile inavuabile ale
„acupl\rilor“ întâmpl\toare sau permanente [i
ale co[marurilor erotice, oarecum vexante [i de
nereprodus pentru un cititor nu neap\rat pudibond.
Ca student „lucrul cel mai greu cu ardelencele
la Cluj [în majoritate greco-catolice]era între]inerea
unor rela]ii sexuale normale. Accesibile erau fetele
de peste mun]i, mai ales br\ilencele, care sp\rseser\
pia]a erotic\, din ora[, fiind foarte atr\g\toare.
„ Persist\ impresia c\, prin aceast\ obsesie a sa,
i se împline[te dorin]a de a se înf\]i[a, de ce
nu, în postura unui silen insa]iabil, tenta]ie,
dar [i repudiere a supunerii în fa]a nevoilor
nest\vilite ale trupului.

Panerotismul [i mo[tenirea genetic\
împov\r\toare, alcoolismul, „boala neamului

nostru a Muntenilor din C\lanul Mic“, iar, la cel\lalt pol, „depresiile nervoase
[ale mamei], anxiet\]ile ei ciudate care au terorizat-o întreaga via]\“, „mai
ap\s\toare decât bolile organice“, i-au stigmatizat via]a, i-au marcat „eul
empiric“, dar nu [i pe cel „intelectiv, creator“. „Eu îmi f\cusem regula
cinic\ [în anii comunismului, ai terorii]a retragerii în sex [i b\utur\, a retragerii
în tunel“, începând s\ cread\ c\ „totul este permis“. Deprins de acas\ – din
lumea ]\ranilor ardeleni – cu vorbirea cuviincioas\, „[colit de nem]i s\ m\
port ca un profesor sobru [i distins“, s-a l\sat, u[or ademenit de boema
bucure[tean\ – convins c\ „germenele boemiei“ z\cea adormit în el „singura
ce aducea un farmec imens într-o capital\ moart\ [i trist\“. Firea „dubl\“, a
omului din zodia pe[tilor, „se manifesta prin sensibilitatea debordant\ a unui
suflet de poet“, dublat\ de o anume „cenzur\ academic\“ a mediului universitar.
În ciuda str\daniilor, a confundat cele dou\ lumi adesea, îng\duindu-[i
„libert\]i scandaloase de vorbire [i comportament“, dând „spectacole scandaloase,

eseu
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Simona, I Nike You!

cu trei s\pt\mâni în urm\, când Simona pierdea finala de la
Roma f\r\ drept de apel (0-6, 4-6 în fa]a Elinei Svitolina),
câteva voci din lumea tenisului mondial se declarau decep]ionate

aflând c\, pentru Grand Slam-ul de la Paris, juc\toarea românc\ fusese
desemnat\ principala favorit\, în virtutea faptului c\ era, totu[i, nr.1
mondial. De la startul marelui turneu parizian nu lipsea nimeni din
“floarea cea vestit\“, de vreme ce, pe lâng\ primele trei clasate în ierarhia
WTA – Halep, Wozniacki, Muguruza – confirmaser\ participarea [i
{arapova, ca [i Serena Williams îns\[i, plus K. Pliskova, Kerber, Mladenovici,
Svitolina, Garcia, Stephens [i, evident, Ostapenko, înving\toarea de anul
trecut. Clevetitorii de la Bucure[ti îi prevesteau Simonei “zile grele“ dac\
ajunge în semifinale, unde o a[teptau sperietorile {arapova sau Muguruza.

Simona t\cea [i î[i vedea de treab\, ca de obicei, nu r\spundea
provoc\rilor voalate [i nu se sinchisea nici de [icanele organizatorilor
francezi, care o exilau proste[te de pe arena central\, dând prioritate
altor juc\toare, în care vedeau posibile înving\toare sau cel pu]in finaliste
ale turneului. A[a mi-am amintit de prim\vara anului în curs, când
const\n]eanca a jucat o vreme f\r\ echipamentul ei obi[nuit. S-a aflat
mai târziu c\, expirând contractul pe care-l avusese cu firma Adidas,
ceruse pentru încheierea urm\toarei în]elegeri o suplimentare fireasc\,
în baza cre[terii spectaculoase a valorii ei, marcat\ inclusiv de instalarea
pe prima pozi]ie mondial\. Nem]ii îns\, zgârci]i [i caraghio[i, au
refuzat categoric preten]iile Simonei, continuând s\ pl\teasc\ sume
net superioare favoritelor lor, care au r\mas Wozniacki, Kerber [i
Muguruza, beneficiare [i ale unor echipamente personalizate. 

Dou\ luni [i mai bine au trecut f\r\ ca Simona [i staff-ul ei s\
cedeze, produc\torul german r\mânea la rându-i inflexibil, men]inând
neschimbat\ oferta de 1 milion de euro anual , dar omi]ând c\ în
spatele Simonei se afla [i Ion }iriac, hâr[itul om de tenis [i de afaceri,
care a condus negocierile cu... Nike. Drept urmare, celebrul produc\tor
american de echipament sportiv a acceptat preluarea Simonei Halep,
pentru urm\torii patru ani, cu un contract de 1,7 milioane de euro anual!
În]elegerea s-a semnat la Bucure[ti (unde reprezentan]ii faimosului
brand au fost adu[i cu avionul lui }iriac), iar din prim\var\ pân\ acum
Simona a r\mas pe primul loc al clasamentului mondial [i a mai ajuns
în trei finale.

Dup\ care, venind la Paris, le-a pulverizat de-a dreptul pe
reprezentantele Adidas Kerber [i Muguruza [i a triumfat în premier\
la Grand Slam-ul de la Roland Garros, învingând-o pe Sloane
Stephens, colega ei din familia… Nike. V\ pute]i închipui ce jale mare e
acum la cartierul general al Adidas, din Herzogenaurach, având în vedere
c\ [i titlul masculin de la Roland Garros i-a revenit din nou lui Nadal,
alt star al Nike!

Toat\ aceast\ poveste merita s\ fie cunoscut\ marelui public,
iar dac\ nu-mi da]i dreptate mie, cu siguran]\ o s-o aplauda]i pe Martina
Navratilova, care a declarat la Paris: „Sper c\ cei de la Adidas regret\
acum! Care e problema? Ce dac\ e românc\? Nu le place c\ nu e înalt\
[i blond\? Simona este o femeie remarcabil\, cu o personalitate grozav\!“,
a spus Navratilova, într-un interviu acordat pentru „Le Temps“.

Într-adev\r, Simona noastr\ a dovedit c\ este o superjuc\toare,
iar triumful ei în acest Grand Slam le închide gura tuturor clevetitorilor
[i celor care-i mai puneau la îndoial\ valoarea [i dreptul de a fi nr.1 mondial
numai pentru c\ nu cucerise titlul unui turneu major. Chit c\
învinsese în multe altele – vreo 17 pân\ acum, dac\ nu gre[esc ! – [i
progresase spectaculos, de la un sezon la altul. Gra]ie ambi]iei extraordinare
cu care continu\ s\ se perfec]ioneze, fizic [i mental, dar [i docilit\]ii
cu care a înv\]at s\ asculte sfaturile lui Darren Cahill, uria[ul ei antrenor,
ale faimoasei Alexis Castorri (psiholog sportiv care l-a purtat spre piscuri
[i pe Andy Murray!), ca [i pe cele ale Virginiei Ruzici [i, evident, ale lui
Ion }iriac. 

Dup\ succesul de la Paris, Simona a fost felicitat\ de multe dintre
marile juc\toare ale lumii, mai pu]in de cele din echipa... Adidas: Wozniacki,
Kerber [i Muguruza. Pagub\-n ciuperci, a[a c\ eu o felicit din toat\ inima
[i îi transmit din acest col] de revist\: Simona, I Nike You!... 

P.S.: Joi debuteaz\ în Rusia cea mai costisitoare edi]ie a Campionatului
Mondial de fotbal, cu cheltuieli estimate la peste 31 miliarde de euro!
Va fi b\t\lie aprig\, despre care vom avea tot timpul s\ vorbim. Eu iau
drept mari favorite Brazilia [i Spania! 

frivole, uneori stupide [i ridicole“. „Hazul acesta licen]ios“ pe care îl repudia
„masca cu greutate o disperare amar\“. Rar a fost de acord cu ceea ce f\cea,
încât este fireasc\ ulterioara desolidarizare de sine. „Nu m-am iubit [i pre]uit
niciodat\ prea mult. Dimpotriv\, am tr\it lungi perioade când m-am detestat
[i m-am urât. […]Eul meu empiric s-a îmboln\vit de timpuriu, aducând cu
sine peste vremuri o fire blestemat\, m\cinat\ de îndoieli [i mai ales de
sentimentul z\d\rniciei faptei“. {i chiar dac\ via]a la Mogo[oaia, unde adesea
se retr\gea, nu era „numai veselie [i be]ie“, acolo, el, al\turi de al]i creatori
au scris c\r]i „care au dat un sens existen]ei noastre“. 

Chiar dac\ autorul reia unele afirma]ii, textul nu este totu[i redundant,
de fiecare dat\ noi [i noi elemente l\muritoare arunc\ spoturi de lumin\
asupra secven]elor amintite din via]a sa. 

Activ, profesional, dar [i erotic, în via]a diurn\ î[i aminte[te „vechile
reverii nocturne cu decoruri somptuoase [i fete frumoase, îmbr\cate sau
goale, care dansau în jurul meu. Adeseori f\ceam pa[i de dans cu unele dintre
acestea, într-o starea de acuplare în picioare. Era relaxant [i fermec\tor“. La
senectute îns\, nop]ile îi sunt invadate de co[maruri legate de p\rin]i, de casa
din C\lanul Mic. 

Adâncirea în marasmul alcoolului [i sexualit\]ii – „acupl\rile rapide din
tinere]e“, „faimoasa desc\rcare hormonal\, care nu elibera inteligen]a de demonii
erosului“ – constat\ mai târziu, pierderea în acel „tunel negru“ se produce odat\
cu spectrul unui posibil divor] din cea de-a doua c\snicie, din cauza „nepotrivirilor
sexuale“. „A fost pentru mine cel mai mare [oc din via]\. […] Acum am
început s\ beau […]Beam [i pân\ atunci, ca s\ m\ fortific s\ scriu. […]Dup\
acel [oc eu am ie[it din real [i nu m-am mai echilibrat psihic niciodat\. F\r\
s\-mi dau seama am devenit un be]iv nevrotic“. 

Târziu constat\, cu p\reri de r\u, c\ „familia conteaz\“, restul „erau
iubiri de colec]ie cu femei diferite, acte de relaxare, desf\t\ri senzuale“, f\r\
mari consecin]e în via]a spiritual\. Rela]iile pasagere [i-au avut rolul lor de
„vitamine“, care i-au dat iluzia fortific\rii corpului, a unui împrumut de
energie. Atunci când deja „b\trâne]ea î[i revars\ culorile negre [i asupra
trecutului, nu numai asupra prezentului“, i se pare totul „ridicol“, cu
regretul de a fi pierdut prea mult timp cu „obiectele erotice“. 

Exist\ o anume ostenta]ie în asumarea gre[elilor, un patos în nevoia
de expiere, de eliberare de balastul p\catelor. „Dup\ atâta Kafka, Ionescu,
Beckett, dup\ atâta consum de existen]ialism, am început s\ simt pe piele
mea ce este alienarea, anxietatea, tr\irea în existen]\ ca un str\in“. A se
sim]i culpabil prin m\rturisire [i a scoate la lumin\ erorile s\vâr[ite sunt
modalit\]i predilecte de r\scump\rare a unor culpe reale. Nicio mul]umire
nu-i aduc confesiunile denudate, dar ele îi condi]ioneaz\ supravie]uirea.
„S-a spus mereu despre noi c\ suntem o pereche modern\, un model de rela]ii
conjugale libere, f\r\ resentimente ca în alte familii. Da, dar [i f\r\ sentimente.
Asta este un fel de cas\ a mor]ilor, în pofida voin]ei noastre de a ne anima
reciproc. Nu reu[im mare lucru.“ Mai vârstnic în cuplu, ajunge lipsit de
vreo „energie afectiv\“, nemaiavând „nicio dorin]\ de nimic“, în[elat în aspira]ii
[i a[tept\ri, dezabuzat, nefericit. Ea, mai tân\r\ fiind, „dar totu[i destul de
singur\, caut\ afec]iune în cas\ [i nu o mai g\se[te“. 

Depozi]iile despre b\rbatul care a fost [i este sunt nea[teptate,
dintr-un punct de vedere, iar, pe de alt\ parte, incalificabile prin sinceritatea
în absen]a oric\rei ambiguit\]i. O înd\r\tnic\ autoblamare prin mobilizarea
resurselor inteligen]ei, o asumare a întregii vini traduc încercarea aproape
desperat\ de a realiza acordul cu sine însu[i. Obi[nuit s\ bea singur, bea vin [i
intra „într-o stare de reverie, în acel tunel negru din care am ie[it uneori cu
greutate, iar alteori exista riscul s\ nu mai ies.“ Periodice erau manifest\rile
de intens\ nevroz\ când bea mult [i „m\ supuneam ridicolului fa]\ de str\ini
ca [i fa]\ de membrii familiei. Salvarea era, de obicei, internarea în spital
unde scriam, iar vara plecam la ]ar\. Mai grav era c\ beam în editur\ cu prietenele
(apropiate) bine alcoolizate […]. La Restaurantul Scriitorilor „mai mult beam
decât vorbeam. A fost o vreme irosit\ [i o pierdere de prestigiu printre vechii
vodcari, dintre care cei mai mul]i acum sunt mor]i“. 

Autocomp\timirea acompaniat\ de nea[teptate declara]ii, sondarea
trecutului sunt tot atâtea modalit\]i de a-[i în]elege declinul, de a urm\ri
degradarea eului empiric: germenele boemiei de care adesea vorbea „a încol]it
repede prin contactul cu lumea noastr\ literar\“. Pendulând între locuin]a sa
[i Mogo[oaia, acolo unde „era cea mai mare aglomerare de be]ivani nebuni
pe metru p\trat“, serile [i nop]ile cu ei au fost „o imens\ delectare“. Într-o
vreme de mari restric]ii, a început s\ cread\ c\ „totul este permis“, îng\duindu-
[i acele libert\]i scandaloase de limbaj [i de comportament clovnesc, încât,
acolo, pe unde a g\sit amatori, a dat acele spectacole ridicole [i proste[ti, de
care apoi îi era ru[ine. Fiind „totul permis, totul devenea posibil, ba chiar [i
în medii neadecvate în acest sens.“ „Disperarea amar\“ a tuturor, via]a
tr\it\ „într-un tunel f\r\ speran]e“ erau cu greu mascate de „hazul […] licen]ios,
ba chiar trivial“. Sub „presiunea psihic\ tot mai mare“, se comporta adesea
ca un „bufon nebun“, sub aceast\ masc\ putând rosti unele adev\ruri „rezultate
din criza noastr\ cultural\“. Se irosea astfel vremea „într-o tr\ire
cantitativ\, într-un prezent continuu, viitorul p\rând a fi mort“. 

E o povar\ greu de suportat constatarea c\ „nimeni nu mai are
nevoie de mine. Sunt doar un obiect de amintiri muzeale [i o cas\ de plat\ a
d\rilor familiei“, pe m\sur\ ce se îndreapt\ cu pa[i repezi spre senectute. 

Aspru, neiert\tor este cu eul s\u empiric „pe care l-am smolit în fel [i
chip în via]a public\“. De la vârsta de 50 de ani [i-a tr\it întreaga existen]\
ca pe o „aventur\“, împingând totul spre „limitele tr\irii biologie [i
afective“. „M-am mi[cat între sublim [i sordid sau abject“. În zilele de „singur\tate
amar\, de disperare existen]ial\“ se refugia în „cârciumile cele mai ordinare“,
lâng\ un pahar de votc\, privind fe]ele acelea de oameni neb\rbieri]i, murdari
cu tr\s\turi „strâmbe de b\utur\“. Intra cu ei în vorb\, dar „min]ile lor erau
golite [i de cuvinte [i de sentimente“. 

Regretele, acuzele, vinile asumate se intensific\ sub povara tot mai
greu de suportat a bolii [i b\trâne]ii, aspirând spre izb\vire, în aceea[i m\sur\
este preocupat [i de recuperarea eului s\u intelectiv, fa]a luminoas\ a vie]ii
sale, în apropiere de acest „«sfâr[it de partid\»“.

(Fragment dintr-un studiu)
 Liana Cozea
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cum „judec\m“ un jurnal? Non-fic]iunea
diaristic\ r\spunde [i ea asemeni
fic]iunii în fa]a aceleia[i instan]e

critice? Una dintre condi]ii nu ar fi s\ test\m
sinceritatea celui care ne introduce în dimensiunea
intimit\]ii sale, fie ea [i numai una a gândului,
direct, nu prin intercesiunea ambiguizant\ a
fic]iunii? Majoritatea jurnalelor ne fac p\rta[i
la via]a autorului lor, dar nu în sensul redact\rii
unei biografii, ci a relat\rii unor secven]e disparate,
a p\r]ii sale de umbr\. E un fel de punere în
prezen]\ special\ care nu este dat\ de corp, de
afect, ci [i de aparté-urile cu parfum de indiscre]ie.
Dincolo de jurnalele „marilor oameni“, cei
care s-au aflat în preajma puterii reale sau
simbolice, un loc aparte îl ocup\ jurnalele
scriitorilor. Ce a[ putea afla de la un scriitor mai
mult decât ceea ce îmi ofer\ c\r]ile sale, literatura
lui? În primul rând, o chestiune de making of,
din ce magm\, din ce eteroclit lumesc a ap\rut
o carte, ce for]e, ce tensiuni, ce intensit\]i au
prezidat la na[terea ei. Acest fapt ocup\ o parte
a[ zice modest\ din jurnalul lui Mircea C\rt\rescu
care cuprinde perioada 2011-2017 intitulat Un
om care scrie, recent ap\rut la prestigioasa
editur\ Humanitas. R\sfoiesc la repezeal\
memoria lecturii în materie de jurnal. Nu cunosc
un scriitor mai minu]ios decât Mircea Eliade
care pare s\ arhiveze în jurnalele sale – mai pu]in
Jurnalul portughez – nu doar propria via]\, ci
[i lectura impresionant\, care nu las\ timpului
nicio risipire, intolerabil cu raznele [i spa]iile
intersti]iale. Îmi place enorm Jurnalul unui
jurnalist f\r\ jurnal al lui I.D.Sârbu, sagace,
amar, polemic, în care via]a palpit\ în fiecare
dintre irosirile ei, iar invectiva coloreaz\
pergamentul unor mucenicii sub vremi. La fel
simt în Jurnalul fericirii puterea unei vie]i pline,
extrase din teascul unor experien]e tragice, simt
sfâ[ierile celui care a scris-o în fa]a unor paradoxuri
terminale cum numea Milan Kundera suprarealismul
particular al vie]ii în comunism. În jurnalele de
r\zboi, de pild\ Ernst Jünger cu Pagini din

Kirchhorst sau Günther Grass cu Decojind
ceapa, jurnale ale unor pr\bu[iri de imperii
am reg\sit acea tensiune stranie a vie]ii în
împrejur\ri dramatice, menite s\-i amplifice
detaliile anodine. Jurnalul Annei Frank ar
mai impresiona f\r\ contextul scrierii sale?

Percepi acuitatea reprezent\rii unei lumi
scoase din ]â]âni nu prin groz\viile ce se petrec

pretutindeni într-o Europ\ dezolat\, ci prin
banalit\]ile unei vie]i invizibil cronometrate, în
care fiecare zi st\ ca o m\rturie a fragilit\]ii. 

Trebuie s\ r\spund cu toat\ sinceritatea
unei interoga]ii decisive: ce anume caut într-un
jurnal sau, altfel spus, ce caut în via]a altuia,
în casa altuia, de ce intru pe u[a l\sat\ deschis\?
Ceea ce m\ intereseaz\ într-un jurnal este o
tr\ire la limit\, în proximitatea unei limite,
nu neap\rat a celei mai dramatice dintre ele,
moartea. Exist\ nu atât tenta]ia, cât [i posibilitatea
unei limite în jurnalul lui Mircea C\rt\rescu
care-i spore[te for]a [i îl plaseaz\ al\turi de cele
care m\ atrag. Ea este aceea a limitei literaturii.
Citesc în aceea[i cheie Jurnalul lui Kafka, cel
care a dorit prin testamentul s\u, „tr\dat“ de
Max Brod, s\-i fie distrus\ o bun\ parte din
oper\. Jurnalul de scriitor este o grani]\, o [arnier\
care te poate ajuta s\ treci din via]\ în literatur\
[i invers cu toate echivocurile [i riscurile acestei
navete. Îns\ elementul care asigur\ relieful
dramatic al acestui jurnal este sfâr[itul literaturii,
ceea ce d\ limita este imposibilitatea de a mai
scrie. Cele 644 de pagini vorbesc în felurite
chipuri, unele mai obsedante, mai spectrale
decât altele, despre aceast\ angoas\. F\r\ o
suspendare deliberat\ a neîncrederii în autenticitatea
acestei angoase, ceea ce r\mâne din jurnal ]ine
de literatur\ [i confesiune, p\r]i importante [i
ele, ]ine de zona de documentare asupra conceperii
unui roman, de biografie, cu istovirile ei, cu
numeroasele minunate ocheade c\rt\resciene
aruncate în jurul s\u, de acea hipersensibilitate
care nuan]eaz\ la infinit textura lumii etc. F\r\
acest nerv, jurnalul devine consemnare a timpului
pierdut [i reg\sit [i nu „c\utare“ a lui. La mine
ajunge aceast\ disperare surd\ a unui scriitor
care-[i tr\ie[te texisten]a din plin, care-[i concepe
literatura corporal, organic, cu ]esuturi, organe,
dendrite [i axoni, o literatur\ cu care între]ine
o rela]ie simbiotic\. Mai exist\ o limit\ explorat\
în acest jurnal, care este a literaturii înse[i, iar

rumina]iile pe aceast\ tem\ dobândesc uneori
parfum de alean cioranian: „Simptomul esen]ial
al întâlnirilor din ultimii ani: nu se mai vorbe[te
despre literatur\, despre lumea literar\, nu se
mai bârfe[te cu însp\imânt\toarea r\utate de

alt\dat\. Focul pare stins [i jarul se albe[te [i
el treptat. Dac\ mai sunt, scânteile sunt îngropate-n
cenu[\. Triste]e de specie resemnat\, gata s\
dispar\ dup\ ce a l\sat câteva pene frumos
colorate în urm\.“ Ca [i Cioran, autorul se afl\
în fa]a unei dificult\]i insurmontabile. La primul
metafizica sinuciderii nu se concretizeaz\
niciodat\, tr\dat\ de o longevitate înrebuin]at\
plenar, la C\rt\rescu sentimentul e[ecului care-l
bântuie apare contracarat de o oper\ impresionant\,
de notorietatea binemeritat\ de care se
bucur\ la nivel na]ional [i interna]ional. Ceea
ce-i une[te este îns\ intensitatea acestui sentiment
de dizolvare pe care punctua]ia succesului nu
o diminueaz\ [i mi se pare eronat\ situarea
lor în rândul cabotinilor geniali. În L’adieu à
la littérrature, William Marx documenta declinul
literaturii în raport cu corpul social, trecând
prin urm\toarele etape expansiune, autonomie,
devalorizare sau în aceea[i ordine, „religia
literaturii“, arta pentru art\ [i literatura de adio

sau „poezia dezastrului“. În opinia lui William
Marx, de care se apropie pân\ la un punct
perspectiva lui Mircea C\rt\rescu, devalorizarea
sau ceea ce Jacques Rivière numea „la crise du
concept de littérature“, iar Julien Gracq diagnostica
în 1960, Pourquoi la littérature respire mal,
vizeaz\ „esen]a literaturii“, autorul francez
postulând c\ acest limbaj particular nu are
alt\ valoare decât aceea pe care i-o încredin]eaz\
societatea. Adic\ evacuând din istoria literaturii
contractul ei cu divinitatea, cu „muzele“, cu
„transcenden]a“ pe care Mircea C\rt\rescu
dore[te s\ o reinstituie pe toate palierele la care
literatura îi intermediaz\ accesul. 

C\rt\rescu scriitorul se uit\ la scriitorii
din jurul s\u, la cei care sunt sau la cei care au
fost, realizeaz\ în dispari]ia unora dintre ei
semnifica]ia modest\ pe care literatura lor a
proiectat-o pe ecranul social [i acest fapt spore[te
angoasa autorului în fa]a unei literaturi cu mari
scriitori lipsit\ de contextul adecvat al recept\rii
ei, [i nu m\ refer doar la receptarea specializat\,
ci la o efervescen]\, la o însufle]ire a lumii
prin literatur\. Considera]iile asupra cercului
de la Bloomsbury care-i asigur\ Virginei Woolf
confortul unei juste recept\ri redau aceast\
nevoie de reflectare narcisic\ a marii literaturi
în oglinda potrivit\. O alt\ partitur\ a angoasei
se întrevede în tatonarea posibilit\]ilor de a
reinjecta existen]a sa cu acest daimon al literaturii,
cu acea energie care se dicteaz\ singur\, în
cuvinte potrivite. 

Care sunt armele, strategiile de care
dispune Mircea C\rt\rescu? O spune cu o simplitate
dezarmant\ de reflex arghezian: „întoarcerea
scriitorului la uneltele sale“, c\r]i, pix, hârtie.
Întoarcerea autorului se face prin lectur\
sistematic\, dar aceast\ lectur\ trebuie s\ urmeze
„liniile de for]\ ale min]ii mele“. Cealalt\ strategie
]ine de recuperarea acestei forme de transcenden]\
care este visul [i pe care laicatul freudian nu a
reu[it s\ o diminueze poate [i pentru c\ pariul
suprarealist de face din via]\ un vis controlat,
indus, „cu ochii larg închi[i“, a fost mai puternic.
S\ ne amintim c\ primul titlu a ceea ce avea s\
devin\ mai apoi romanul Nostalgia era Visul
[i primul eseu publicat de C\rt\rescu avea s\ se
numeasc\ Visul chimeric , unde opera eminescian\
era trecut\ prin filtrul antropologiei imaginarului
al lui Gilbert Durand, al criticii tematice bachelardiene
[i al psihanalizei jungiene. Mircea C\rt\rescu
este unul dintre marii oniroman]i ai literaturii
noastre [i în afar\ de Hasdeu într-o perioad\
extrem de fragil\ a existen]ei sale nu [tiu niciun
alt autor – în afar\ de Eminescu – care s\ fi
acordat o importan]\ atât de mare visului în
literatura sa [i chiar mai mult decât atât, în
biografia sa. Aceast\ literatur\ în c\utarea
transcenden]ei, care iese din rânduiala psalmic\
arghezian\ a chem\rilor licite, [i care nu se
realizeaz\ numai în susul astral, pentru a vizita
galaxii [i inomabile, ci [i în josul intermundiilor,
precum c\derea în lumea sarcop]ilor din Solenoid,
este o literatur\ în c\utarea nemuririi, forma
radical\ a clasiciz\rii. Gestul care descrie cel
mai bine aceast\ tensiune este proiectat în
fic]iune, ca mise en abîme, în Ruletistul, unde
jocul celui care poart\ aceast\ porecl\ deconspir\
în imposibilitatea lui statistic\ forma de
transcenden]\ c\reia îi este debitoare lumea
respectiv\: fic]iunea sau cu un cuvânt consacrat
literatura. O alt\ form\ de soteriologie este
recuperabil\ din fragmentele de literatur\ din
Jurnal, nu pu]ine. M-am întrebat de ce autorul
le-a l\sat acolo. Ele pot fi oricând integrate unuia
dintre romanele sale, realizând f\r\ nicio dificultate
sutura necesar\ cu ]esutul literar. }ine cred
de felul în care Mircea C\rt\rescu î[i concepe
jurnalul ca texisten]\, jurnalul se afl\ în prelungirea
literaturii sale [i invers, frontierele sunt laxe,
elastice, fragile diafragme. Literatura tr\ie[te
în intersti]iul unor reflec]ii, apare firesc, chiar
dac\ intermitent, a[a cum uneori apa se ive[te
aparent paradoxal din piatr\. În fapt, îndr\znesc
s\ cred c\ angoasa constituie una dintre resursele
ei secrete, c\ în absen]a unei tensiuni de alt
ordin, ceea ce o între]ine este chiar limita c\tre
care tinde, indicibilul. Iar Mircea C\rt\rescu
face în acest jurnal, ca [i în ultimul roman,
Solenoid, ceea ce William Marx nume[te „littérature
de l’adieu“, o literatur\ „hipercon[tient\“ de
toate limitele sale, dar [i de toate posibilit\]ile
sale teurgice. 
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... and fly away... cîntam asta ca nebunii
pe la sfîr[itul liceului, la mijlocul anilor optezeci.
Ascultam „Queen“ [i uitam unde tr\im. Am v\zut
prima dat\ aceast\ forma]ie la Ateneul tineretului,
unde este acum, cred, Institutul Cultural Român.
Nu [tiu cum am ajuns acolo, prin ce filier\. Îmi
amintesc doar c\ Liviu Tudan, poate [i al]ii de
la „Ro[u [i negru“, programaser\ o proiec]ie cu
un concert „Queen“. Cum [i de ce, mi s-a [ters.
Oricum, sentimentul era clar acela al clandestinit\]ii.
Am r\mas iremediabil legat\ de Freddie Mercury,
de vocea [i de armoniile lui, de muzica elaborat\,
de non-conformism, de anvergur\, de for]\...
Urm\ream f\r\ respira]ie ce f\cea pe scen\ [i
cred c\ era concertul de pe Wimbledon, din 1985.
Pentru mine era prima dat\ cînd cuplam muzica,
vocea cu imagini live. Terminam liceul într-o ]ar\
îngropat\ în comunism [i bezn\. {i am avut noroc!
Am fost un om norocos pentru c\ p\rin]ii m\
înv\]au s\ fiu liber\, unii profesori, cei de fizic\,
de pild\, pe care n-am s\-i uit niciodat\, ne
încurajau s\ fim altfel [i s\ nu ne r\t\cim în
întuneric. Pentru c\, nu e a[a, vine momentul în
care trebuie s\-]i deschizi aripile ca s\ zbori!...
Unde? Ne întrebam dezorienta]i [i `n facultate.
Ora[ele mari erau închise pentru profesori [i
doctori, eram repartiza]i la sate, grani]ele erau
închise, cortina de fier tras\. Aveam cî]iva colegi
care se antrenau cu al]ii de la Medicin\ ca s\ fug\
trecînd Dun\rea înot. Îi priveam pe unii dintre
profesorii no[tri geniali nu doar ca pe modele
absolute, ca pe repere morale, umane, creiere
doldora de carte [i iubire fa]\ de cunoa[tere, ci
ca pe cei care ne con[tientizeaz\ concret c\ avem
aripi! C\ ele se pot desprinde u[or de corp, se pot
întinde [i... zbori! Am fost înv\]at\ asta! Încotro?
A trebuit s\ descop\r singur\.zilele astea am fost la Tîrgu-Mure[,

am v\zut dou\ spectacole la Teatrul
Na]ional [i, la invita]ia regizorului

Radu Apostol [i a Oanei Leahu, am mai r\mas
o zi ca s\ merg la Facultatea de Teatru de acolo
pentru „COMING OF stAGE“, pe care Radu Apostol
l-a lucrat cu studen]ii de la master actorie, care
trec acum în al doilea an de studiu. Pe cî]iva îi
cunosc mai bine, au fost la clasa Monica Ristea
[i Elena Purea, i-am mai v\zut. Încerc s\ împ\rt\[esc
de ce am fost atins\ de acest spectacol [i mai ales
de formula în care a fost construit. De demersul
interior pe care [i-ar dori s\-l provoace în mintea
[i în emo]ia unui tîn\r om de teatru. În cunoa[terea
de sine. Ca om [i ca posibil artist. Demersul acesta
este o pledoarie pentru umanitate. Pentru dep\[irea
prejudec\]ilor, pentru decodarea unor vorbe
de duh care circul\ pe cale oral\ printre actori,
în orice caz pentru aflarea acestor ziceri legate
de scen\, pentru pozi]ionarea corect\, s\ spun,
a lui „azi“ fa]\ de „ieri“ ca s\ ne uit\m spre mîine.
Aparent, este un spectacol simplu, curat, despre
cî]iva tineri actori care î[i preg\tesc singuri
examenul de absolven]\ [i ne permit s\-i vedem
cum fac asta. Un plan este cel propiu-zis al
unor momente din ce va s\ fie spectacolul lor
de terminare a studiilor, iar cel\lalt este un
plan al civiliei, s\ spunem, al nelini[tii, al problemelor
de toate felurile, de la armonizarea programelor
[i punctualitate, la recuzita care înc\ e pe la reparat
cu o zi înainte de premier\, la prejudecata de a
rosti cuvinte dure pe scen\ [tiind c\ p\rin]ii
vor fi acolo, la chestiuni de limb\ [i etnie. Se repet\
„Dakota“, iar noi sîntem partenerii unor tineri
actori absolven]i, debutan]i, la fr\mîntarea lor
fa]\ de crea]ia imediat\ [i la contextul de
ast\zi al creatorului, al studentului, al artistului.
{i doar dac\ ar fi numai asta, [i tot te atinge, te
mi[c\, te doare, te înghionte[te, î]i acutizeaz\
cumva neputin]a, în cazul meu. 

Dar e mult mai mult decît atît acest spectacol
extrem, extrem de subtil construit, structurat pe
dou\ planuri mari [i nu [tiu cîte ramifica]ii, un
spectacol care însumeaz\ [i o munc\ de cercetare,
de laborator, de studiu, de reflectare, de scriere
propiu-zis\ a textului. Pe regizorul Radu Apostol
îl înso]e[te în povestea asta dramaturgul Peca
{tefan. Sînt doi arti[ti altfel, pentru mine, extrem
de inteligen]i, cultiva]i, hipersensibili, cu un alt
fel de discurs, de patim\, cu subcon[tient, cu verb,
atitudine, bîntui]i de lume [i de teatru, de infinitele
detalii care ne înconjoar\, de context, de momente,
de subtexte, de pove[tile din ei [i din jur pe care
nu le las\ s\ treac\ oarecum nici prin ei, nici prin
ceilal]i. Doi arti[ti one[ti, c\rora le pas\, care î[i

asum\, care se caut\, care se plaseaz\ în c\utare,
în întreb\ri, care, cel pu]in aici, nu dau verdicte.
Asta e cumva atipic. Mai ales azi, cînd to]i se pricep
la tot [i pun etichete gr\bite, arogante peste orice.
Mai ales pe ce este viu, adev\rat. Peca scrie [i textul
piesei care se repet\, Dakota, într-un stil al
dramaturgiei americano-canadiene de acum, [i
dialogul extra-text al debutan]ilor. Reg\sim în
partea aceasta a piesei reflec]ia asupra rela]iilor
dintre ei, dintre ei [i profesori, dintre ei [i nenum\rate
locuri comune, gre[eli, dintre ei [i lumea de dincolo
de [coal\, lumea adev\rat\ a scenei, a teatrului.
Din cînd în cînd, textul este fragmentat brusc
de cîteva interven]ii, de cîteva voci, modele, repere,
nume ale teatrului românesc. Ca [i cum s-ar
introduce publicitate în difuzarea unui film. În
zona asta am atins pragul de sus, de foarte de sus
al emo]iei. Spectatorul aude frînturi, fraze
clare, idei acut exprimate în anumite interviuri
de Victor Rebengiuc, Gheorghe Dinic\, Marin
Moraru, Olga Tudorache, Ion Besoiu... sînt r\v\[it\
complet. M\ uit n\uc\ în jur. Îi recunoa[te cineva
doar ascultîndu-i? Oare tinerii actori din fa]a mea
[tiu ceva profund despre ei, dincolo de cli[eele cu
monstru sacru? Oare au apucat s\-i vad\ jucînd
vreodat\, i-au ascultat la teatru radiofonic? Îi
percep ca pe ni[te modele, oare, sau se plaseaz\
în dezacord cu ce spun, sim]indu-se atin[i de
con]inutul frazelor lor? Este un drum cu dus [i
întors aici. Pe care ar trebui s\-l parcurgi în ambele
sensuri. Marii arti[ti poate c\ neag\ anumite
lucruri, [i nu întotdeauna cunoscînd pîn\ la cap\t
contextul, dar mereu exemplific\ perfect cum
lucrau ei cu Ciulei, cu Esrig, cu Penciulescu, cu
Vlad Mugur, cu Pintilie, cu, cu... Vorbesc despre
un mod de a fi. Pe care par c\ nu-l mai reg\sesc.
E tot atât de adev\rat, îns\, c\ valorile erau mai
ap\rate, recunoscute, în primul rînd, c\ absolven]ii
deveneau tineri actori într-un teatru, c\ erau
anumite reguli, c\ lucrau. Tot adev\rat este c\
pia]a este mult mai diversificat\ azi, ca [i tenta]iile,
ispitele chiar, c\ te po]i r\t\ci, îns\, poate mai
u[or, c\ totul este mult mai pe cont propriu,
mai dur [i asta ar trebui [tiut [i asumat. C\ adev\rul
nu este decît de partea valorii, indiferent de vîrst\,
de teatru institu]ionalizat sau independent. Îi
ascult foarte atent\ pe cei mari, pe modelele mele,
cel pu]in, sînt coeren]i, plini de sens în ce spun,
simt nevoia s\ memorez fraze ca s\ le despic mai
tîrziu. Îi privesc pe tinerii din fa]a mea. {i adev\rul
lor. Uneori, textul spectacolului este „piperat“ cu

fraze întregi care func]ioneaz\ de zeci de ani
ca ni[te cutume, ca legi nescrise, neanalizate,
doar rostite de genera]ii [i genera]ii de actori,
regizori, ma[ini[ti. Ce nu se face pe scen\,
cu o sear\ înainte de spectacol, între actori...
Un fel de supersti]ii unele, altele, un fel de
reguli de neînc\lcat. De fapt, m-am scufundat
în ma]ele [i în visceralitatea acestei lumi a
teatrului, în sensibilitatea [i cruzimea ei, în
provocarea de a fi azi mai bun ca ieri, în jocul cu
compromisul... Jocul de-a maturizarea. Pove[tile
acestor actori se topesc în atîtea altele, în fic]iuni
fel de fel. Care m\ tulbur\. 

Se repet\ Dakota. Numele unor personaje
sînt preluate din cîntecul lui „Queen“ mai sus
amintit. Sîntem în barul „Emerald“. Sammie,
travestitul, Dede, barmani]a mut\, Mitzie,
prostituata, poli]ista Bo, Dakota, Edina, dependenta
de ciupercu]e... cu alte cuvinte, actorii Carmen
Ghiurco, Drago[ Florea, Edina Soos, Andreea
Dr\gan, Loredana Druhora. Sîntem pe scen\,
cu ei. Am nimerit un loc din spatele scenei de
pe scen\, scena din bar, unde se cînt\, se plînge,
se polemizeaz\. Sînt într-un fel de back stage
privilegiat. Pip\i cu ochii h\ul negru unde
este sala. Conven]iile sînt respectate. Toate. Cu
o rigoare impecabil\. Decorul lui Gabi Albu este
în perfect\ armonie cu ce se aude, cu ce se vede.
Simplu, minimalist, cu elemente concrete – bar,
u[\, scaun, cadrul metalic al scenei. Memoria
teatrului este peste tot. Mici afi[e de spectacol,
fotografii în alb negru, coperte de reviste vechi,
imagini din spectacole vechi sau mai noi... figurile
mari, recognoscibile ale teatrului românesc.
Decorul \sta sus]ine toate pove[tile de pe scen\,
le ap\r\, este protector, te po]i ag\]a de orice
ca s\ nu te pr\bu[e[ti, ca s\ ai r\bdare pentru
lumina ce va veni. C\ci ea va veni! 

„ Spread your wings and fly away
fly away far away“...

Pentru mine, acest spectacol este un
Manifest. Al iubirii fa]\ de teatru. De scen\. A[a
am priceput eu. Un manifest în care percep acest
îndemn: Prive[te cu smerenie spre trecut! De
acolo vii. Lumea nu a început cu tine! Prive[te
implicat prezentul! Demasc\ ce nu este normal.
Prive[te cu generozitate înainte! Fii liber! Viseaz\!
{i... ZBOAR|! 
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` ntr-o oarecare m\sur\ tot
ceea ce au expus organizatorii
la Art Safari, anul acesta, putem

trece la categoria de încerc\ri ale ilustr\rii
unui veac de art\ româneasc\, pentru c\

aproape n-a lipsit niciun curent important
pe care arta româneasc\ s\ nu-l fi traversat,

în contextul mai larg al artei europene, aproape
c\ nu a lipsit niciun artist important pe aceast\
durat\ temporal\. A fost, ca s\ m\ exprim a[a,
arta pentru toate gusturile... nu cred îns\ c\
aglomer\rile din anumite zone ]ineau mai mult
de gust, cât mai ales de curiozitatea stârnit\ de
pavilionul în care se întâlneau, cum ar fi de
exemplu cel în care erau, strânse laolalt\,
toate lucr\rile ce s-au putut reconstitui din
inventarul f\cut în Palatul Prim\verii, locuin]\
a Ceau[e[tilor. În timp ce scriu acest text îmi
vine în minte s\ verific dac\ se împline[te în
aceast\ colec]ie o idee pe care ideologii acelor
vremuri o a[ezau ca prioritar\ în sarcina arti[tilor,
anume dac\ se g\sea cumva vreo lucrare în care
s\ fie obiectivat realismul socialist, ceva care s\
aminteasc\, de exemplu, de marile [antiere, pe
care Ceau[escu [i le dorea ilustrate în arta lor
de arti[ti: el era comanditarul suprem [i este
legitim\ b\nuiala, în aceast\ situa]ie, c\ [i agrea
pentru el însu[i acest gen de art\. Nici vorb\,
nici el nu [i-a dorit s\ bea cafeaua în fa]a
metalurgi[tilor de la Hunedoara, pere]ii palatului
erau puncta]i de peisaje pitore[ti, de naturi
statice, în special explozii de roze [i liliac... nimic
din arta omagial\, pe care o g\seam pân\ de
curând în expozi]ia de la Muzeul Na]ional de
Art\ Contemporan\, retras\ la umbra depozitelor
din muzeu, probabil... ce ironie, î]i spui, dup\
constatarea asta, s\ fii, tu, ca artist, cu via]a
trecut pe r\bojul unui plan de mobilizare a
muncitorimii prin reproducerile avântate [i
artificializate ale muncii lor de pe [antierele [i
ogoarele patriei, cu interioare de fabrici, iar cel
care a f\cut planul acela s\ se retrag\ în locuin]a
sa de lux în atmosfera îmblânzit\ de inocentele
figuri ale lui Tonitza, de peisaje semnate de
Petra[cu, Anghel [i Ghea]\, ce amar\ constatare!
Se r\zbun\, îns\, a[a cum v\ povesteam acum
dou\ s\pt\mâni, {erban Savu cu imensa fresc\
decupat\ de pe unul dintre pere]ii exteriori ai
fabricii de camioane de la Bra[ov, Steagul Ro[u!

Mai întâi a fost un mozaic, pe care {erban Savu
l-a reconstituit dup\ tehnica frescei murale,
p\strând, evident, calit\]ile originale ale imaginii
în care figuri aproape bizantine de muncitori
umplu câmpul tabloului f\r\ a simula cumva
vreun efort fizic, ei fiind doar întruchiparea
fericirii celor care lucrau în iadul nes\buit
dinl\untrul fabricii, în condi]iile pe care le invoc\
cei care se ocup\ de reconstituirea atmosferei
de atunci din fabricile patriei... Uria[a fresc\
a fost apoi demontat\, împreun\ cu Cristian
Rusu, cam la fel cum procedeaz\ copiii cu acele
jocuri de carton când sunt pu[i de educatori s\-
[i dezvolte sim]ul de observa]ie [i s\-[i ascut\
inteligen]a, demontând p\trate cu fragmente
ale întregului [i recompunându-le apoi din nou.
Aceast\ opera]ie le-a permis s\ transporte fresca
la Galeria Planului B de la Berlin [i apoi aici, la
Bucure[ti, la Art Safari. De altfel, sala în care este
expus\ marea fresc\ are un anume suflu de
modernitate care se antagonizeaz\ cu structura
compozi]ional\ expus\, tot pe un perete întreg,
de Mircea Cantor. Într-un anume fel sunt
dou\ modalit\]i de a idealiza din exterior un
spa]iu de spiritualitate ce-[i cere la un moment
dat autenticitatea. Prin invocarea unor elemente
simbolice, validarea unui gen de na]ionalism
etnografic, ce ar putea s\ trezeasc\ amintirea
unui trecut nu prea îndep\rtat, pentru c\ el nu
s-a stins definitiv. Peretele lui Cantor avea
înl\n]uite într-o plas\ uria[e, ]esut\ cu ochiuri
mari din acela[i fir alb/ro[u al m\r]i[orului, sau
al sforii vie]ii ce înconjoar\ casele ori bisericile
vechi, maramure[ene, de lemn, simbol la care
apeleaz\ [i Brâncu[i – prezent [i el în expozi]ia
de aici, de la Art Safari, cu desenul unei p\uni]e,
ca noutate... – c\m\[ile tradi]ionale din nord.
În orice caz, mie mi-a adus aminte c\ în copil\rie
am v\zut un film cu [i despre partizanii comuni[ti
din Serbia, care m-a impresionat cu o secven]\
absolut tragic\, pe cât putea s\ în]eleag\ copilul
de atunci… o vale întreag\ era traversat\ de [iruri
de frânghii pe care au fost puse la uscat fesele
însângerate cu care ar fi trebuit s\ fie bandaja]i
r\ni]ii... lumina soarelui transform\ ro[ul intens
al sângelui de pe fe[e, prin transparentizarea lor
într-un roz dulceag, care îmblânzea lumina.
Evident c\ nu este nicio leg\tur\ între imaginea
de atunci din “Kozara“ [i aceasta, pe care o propune

Mircea Cantor. A[ fi putut s\ leg imaginea c\m\[ilor,
]inute în plasa firului gros de m\r]i[or, cu alt\
imagine, de pe culoarul de trecere spre Colec]ia
B\ncii Comerciale, realizat\ de un artist spaniol,
dac\ memoria nu m\ în[eal\, (Arantxa Echevarria,
g\sesc undeva pe net), unde trupuri de b\rba]i
[i femei plutesc cumva în v\zduh... ca [i când
au pierdut atrac]ia gravita]ional\ [i au ie[ti din
c\m\[ile amintite adineauri [i se afl\ într-o b\t\lie
de g\sire a unui echilibru în acel spa]iu lichid, de
care nu te po]i sprijini... iar dac\ fac un pas [i mai
înapoi, prin memoria recent\, peste asta suprapun
o alt\ imagine dintr-o expozi]ie a alegerianului
Abdel Abdessemed, care folose[te în câteva ipostaze
aceast\ postur\, iar dac\ mergem [i mai în adâncul
istoriei ne-am putea trezi în Basilica del Gesu din
Roma, iar mai departe nu îndr\znesc s\ m\
afund... cert este c\, inspirat\, aceast\ desf\[urare
pe care ini]ial refuzasem s\ o încerc, s-a dezv\luit
a fi mai mult decât puteam s\ sper.ar mai fi dou\ pasaje, asupra c\rora

m-a[ fi oprit ceva mai mult, pentru
c\ au o cuprindere a dou\ stiluri,

a dou\ modalit\]i de a aborda teme [i pozi]ion\ri
în art\ [i dou\ concep]ii, care, la un moment dat,
au împ\r]it ucenicii [i admiratorii în dou\ tabere,
ei în[i[i fiind atât de diferi]i încât nu cred,
dac\ ar fi fost posibil, s\ încap\ în aceea[i uniune
împreun\. V\d în asta îns\ o întrecere frumoas\,
poate polemic\ [i aceasta ar putea s\ ajung\ o
tem\ de studiu – pentru c\ atât Corneliu Baba
cât [i Alexandru Ciucurencu marcheaz\ un timp
artistic destul de dificil, iar ideea c\ au existat
ei în cap\tul coloanelor de ucenici, la un moment
dat, a fost în beneficiul artei, neîndoielnic! Cred
c\ Scena baroc se nume[te una dintre lucr\rile
care au fost expuse într-un pasaj de trecere,
semnat\ de Corneliu Baba, [i a mai fost înc\ una,
P\mânt, fiecare venind din alt\ serie. Cea de a
dou\, un ]\ran a[teptând, poate într-o odihn\
impus\, pe câmp sosirea cuiva cu mâncare – cât\
foame are el întip\rit\ pe chip, e greu de descris!
– ori poate s\-[i refac\ for]ele dup\ truda de pân\
atunci într-un cadru restrâns în care totul este
tern, încât, dac\ ar fi dezbr\cat pur [i simplu,
]\ran [i p\mânt ar fi fost una, poate fi o
analiz\ crunt\ a unei st\ri. Cealalt\ lucrare este
croit\ în re]eta arti[tilor care au marcat barocul
în }\rile de Jos, folosind lumina pentru a croi
st\ri fulminante de receptare în nuan]e multiple
a jocului pe care acesta îl desf\[oar\ pe chipuri
[i în general potrivind cadrele de dirijare a
interesului privitorului. E mult\ art\ în lucr\rile
lui Corneliu Baba, mult me[te[ug ascuns sub
temele ce se impun prin expresionismul c\utat,
alunecând în miezul lor cu for]\, astfel încât
tem\ [i execu]ie sunt în armonie una cu alta.
{i lucrarea, singur\ de altfel, din expozi]ie, a lui
Ciucurencu este cât se poate de surprinz\toare,
tot prin interpretarea unei teme, astfel încât
“Familia ]\r\neasc\“ poate fi luat\ [i sub titlul
de “Sfânta familie“, iar dac\ am socoti ca fiind
doar observatori cele dou\ persoane din fundal,
un b\rbat z\rit în am\nunt, purtând [i chip,
deci, [i cel\lalt str\juind marginea din stânga
a tabloului, atunci avem o icoan\ cre[tin\, o
Fecioar\ cu pruncul, neconven]ional\, totu[i,
pentru c\ chipul pruncului nu poate fi v\zut,
pozi]ia sa fiind cu spatele la observator, dar
femeia, prin atitudine, dar [i prin liniile idealizate
ale reprezent\rii sale ne-ar fi putut sugera
prin claritatea lor c\ sursa de inspira]ie sunt
chiar icoanele bizantine... În loc de încheiere
la aceste nota]ii, a[ putea s\ îndr\znesc o
observa]ie: este limpede c\ arta ultimei sute de
ani din România, atât de bogat\, ar merita un
spa]iu mai larg de exprimare, un muzeu care
s\ nu aib\ mili]ian la poart\, cum se întâmpl\
la MNAC. Am v\zut cândva, nu de mult, muzeul
de art\ contemporan\ al Ungariei, de la Budapesta,
construit cu bani europeni: o minune! N-am s\
v\d cu siguran]\ niciun ministru pornit s\ fac\
ceva pe direc]ia asta pentru România, am asistat
la polemici publice dintre cele mai penibile în
ultimii ani, dar dac\ a[ fi primarul Bucure[tilor
m-a[ gândi la o solu]ie, cum ar fi – dau un exemplu
– cl\direa l\sat\ de izbeli[te pe cheiul Dâmbovi]ei
a fostei viitoare Case Radio. Un concurs interna]ional
pentru reproiectarea în scopul enun]at mai
înainte ar aduce un mare dar Bucure[tiului, cât
[i României. Nu sunt îns\ primarul Capitalei
pentru a îndeplini un asemenea gest eroic. 
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cum s\ bei cafeaua
în fa]a metalurgi[tilor
de la Hunedoara

 cronica de art\ plastic\ de petre t\n\soaica

arte



c atherine Cusset – una dintre cele
mai talentate [i premiate scriitoare
din spa]iul francez – nu este deloc

str\in\ de România, iar pasiunea autoarei pentru
]ara noastr\ este eviden]iat\ chiar de la debut
– La blouse roumaine (1990), roman care
pleac\ de la povestea de dragoste cu so]ul s\u,
un român stabilit în Statele Unite ale Americii.
Ulterior, îi sunt traduse la noi romanele Le
problème avec Jane (Problema lui Jane, 2008)
[i Un brillant avenir (Un viitor str\lucit, 2010)
– carte care are, de asemenea, mai multe leg\turi
cu România. Mai mult decât atât, [i câteva dintre
personajele care traverseaz\ L’autre qu’on adorait
(cea mai recent\ traducere în române[te din
C. Cusset) au leg\turi cu spa]iul românesc (printre
altele, este acolo un personaj, Ana, dar o poet\
dizident\ în care cititorul o recunoa[te realtiv
u[or pe Nina Cassian plus alte câteva referin]e).

Tradus cu titlul Cel\lalt pe care-l adoram
(Humanitas, 2017), acest recent roman semnat
de Cusset (roman pentru care a ob]inut inclusiv
Prix Goncourt – Le Choix Roumain) – reprezint\,
pe de o parte, o radiografie a neputin]ei în fa]a
vie]ii a[a cum e aceasta ([i aici intr\ în joc concepte
precum predestinare, [ans\, soart\, ajutor, succes,
conjunctur\) iar, pe de alt\ parte, un dar adus
prieteniei, un mod de a eterniza, de a prezenta
un om, un prieten, [i anume, unul adorat. Romanul
– o poveste dens\ [i tulbur\toare – e despre
frustrare, dor, neputin]\, admira]ie [i revolt\ [i
nu în ultimul rând, a[a cum afirma autoarea
într-un interviu – gra]ie personalit\]ii excep]ionale
a prietenului sinuciga[, prieten în via]a real\
al autoarei – un act recuperator, de justi]ie. 

Exist\ în construc]ia romanului o lips\
decisiv\ de intrig\ în sensul unui moment „T“
declan[ator; cartea se construie[te din fragmente
de e[ecuri [i acumuleaz\ tensiune pe parcursul
paginilor. De altfel, asist\m chiar de la debut
la deznod\mânt (Thomas este g\sit mort în
apartamentul s\u), dar acest gen compozi]ional
pe care autoarea îl propune nu afecteaz\ cu nimic
drama propriu-zis\ [i nici cre[terea ei în intensitate;
dimpotriv\, incit\ [i face din cititor un martor
direct al pove[tii. În plus, nararea la persoana
a II-a implic\ o co-participa]ie din partea cititorului
[i fixeaz\ romanul în sfera autofic]iunii – concept
care se circumscrie teoriei literare anilor 60 din
spa]iul francez – identificabil\ ca gen (fenomen)
în m\sura în care autoarea pretinde c\ este
naratoarea (în calitatea sa de fost\ iubit\), iar
fic]iunea se amestec\ oarecum indistinct cu
biografia personajului într-un dozaj fin de act
artistic [i verosimil.

Cu controlate alunec\ri deconstructiviste
[i psihanalitice, autoarea ofer\ o pseudo-realitate,
de[i povestea sun\ „adev\rat“ [i, dac\ îmi este
îng\duit s\ afirm, „verificabil“ pân\ la un punct.
De altfel, asist\m pe parcurs la anumite imersiuni
ale naratoarei în via]a protagonistului, la o
empatizare cu acesta în anumite momente, îns\
toate acestea sunt acte care nu au rolul de a
deturna în sine parcursul [i disolu]ia personajului
principal [i nu anuleaz\ sub nicio form\ iminenta
pr\bu[ire a acestuia. „Într-o dup\-amiaz\ de
noiembrie (...) îmi dezv\lui ceva ce nu ai mai
spus nim\nui: uneori cazi prad\ unor accese de
depresie în timpul c\rora vezi lumea prin lentila
unui pesimism absolut“.

Desigur, dincolo de acest elan autofic]ional,
exist\ [i deta[area autoarei fa]\ de povestea în
sine, impus\ de calitatea ei de scriitoare, care
o oblig\ adesea la procedeul relat\rii propriu-
zise [i la expunerea faptelor petrecute. O prietenie
intens\, complice [i sincer\ îi une[te pe cei
doi, de[i el este în fond un fost iubit ( îi împ\rt\[e[te
chiar dezam\girile –„Zâmbe[ti [i m\ îmbr\]i[ezi
tandru, [i tu te sim]i bine împreun\ cu mine,
noi doi avem acela[i gen de ironie, aceea[i energie“).

Personajul principal, Thomas Bulot, este
un tân\r literat, un bon viveur pasionat de
cinematografie [i muzic\, un rafinat cunosc\tor
al lui Proust (pe care îl admir\ „pentru intui]ia
lui fundamental\: adev\rata via]\ rezid\ în
fragmentele de timp care scap\ timpului“), care
alege calea Americii [i a unei cariere universitare.
El exceleaz\, este magnific, este din start extras
din masa mare a mediocrit\]ii [i, totu[i, cu
atât mai intens\ este pr\bu[irea lui. Frumos,
seduc\tor, cult, de]ine toate datele pentru o
eventual\ devenire, pentru ceea ce, conven]ional,
s-ar putea numi succes. Este excesiv, vehement,

pasional în rela]iile sale (Elisa – muziciana cu
gâtul lung de leb\d\ [i gur\ de Lolita, Ana – poeta
fragil\ cu aer de Jane Eyre, Olga – rusoaica cu
ochii ca dou\ despic\turi mongole, Nora – ro[cata
cu piele alb\ [i nas acvilin) pe care nu ezit\ s\
le abandoneze când simte c\ acestea se consum\,
se epuizeaz\ [i nu îl mai pot provoca („sexual
sunt un dominator“).

p rin background-ul s\u, personajul
se simte dator s\ reu[easc\, el poart\
aceast\ presiune a succesului

înc\ din copil\rie (provenind dintr-o mam\
ambi]ioas\ [i modest\, cu vise mari pentru fiul
ei) îns\, din p\cate, nu va deveni niciodat\ un
reper recunoscut al vreunei universit\]i unde a
ocupat posturi la catedr\. Thomas este protagonistul
unei pove[ti care se desf\[oar\ pendulând
permanent între dou\ continente, cu repere fixe
în Paris, peisajul Normandiei, ]\rmul breton [i
New York, New Haven, Portland, Salt Lake City
[i, în final, Richmond. Un periplu incert într-o
geografie deopotriv\ real\ [i a sufletului, în
c\utarea unei stabilit\]i, în ancorarea într-o
realitate palpabil\ [i în recunoa[terea pe care [i-a
dorit-o întotdeauna, dar, în acela[i timp, un drum
ce pare la început infatigabil. Impresionante [i
deloc întâmpl\toare sunt episoadele c\l\toriilor
sale în Bahamas, Sankt-Petersburg [i Vene]ia (un

Bahamas ploios [i cenu[iu, un Sankt-Petersburg
neprimitor [i oarecum barbar, o Vene]ie suspendat\
[i ap\s\toare, tulbur\toare ca un semn al sfâr[itului,
descris\ în registrul lui Pierre Lhoti sau Thomas
Mann). 

Stilistic vorbind – [i aici implicit pentru
versiunea în limba român\, este [i meritul
incontestabil al traduc\torului Doru Mare[ –
iese în eviden]\, pe lâng\ alegerea persoanei a
II-a singular, [i construc]ia paragrafelor (o
în[iruire de dou\ trei subordonate atributive
[i determinative urmate de o conclusiv\
scurt\, percutant\) ca o matrice ce se
reg\se[te în pagini [i care confer\ o
anumit\ ritmicitate romanului. 

Abordarea depresiei nu este în
niciun caz cu preten]ii vindec\toare, cu
veleitatea de a oferi o descifrarea absolut\
a fenomenului, iar Thomas este unul
dintre acei mul]i depresivi pentru care
aceast\ dezordine î[i face sim]it\ prezen]a.
Este diagnosticat cu bipolaritate, iar
crizele sale maniaco-depresive îl fac s\
oscileze între cheltuieli nebune[ti [i iubiri
incandescente. Familia r\mâne neputincioas\,
asist\ la tot acest spectacol, prietenii
se îndep\rteaz\. La drept vorbind, speculând
în afara textului, nimeni nu ar fi putut
afirma c\ lipsa e[ecului [i exclusiv succesul
[i iubirea l-ar fi deturnat pe Thomas din
calea propriei disolu]ii. Thomas încearc\
s\ lupte cu depresia, o cunoa[te, tulburarea nu
îi este str\in\: „Descriind neantul încerci s\ îi
oferi o existen]\ anume, s\-l ]ii la distan]\, s\-]i
construie[ti defensiva“, îns\ se scufund\ treptat
[i sigur într-o existen]\ pe care nu o mai poate
controla, care îl dep\[e[te. Se va sinucide la vârsta
de 39 de ani. 

Fire[te, subiectul în sine este actual, poate
[i de aici rezid\ o parte din succesul romanului
(de[i Cusset nu este genul de autoare care s\
scrie dup\ vreo re]et\ verificat\ în timp), iar
drama lui Thomas este una contemporan\,
recognoscibil\ par]ial în miile de sinucideri,
puse pe seama e[ecului, din rândul tinerilor. 

Romanul este în fond un parcurs al
c\derii care înglobeaz\ în egal\ m\sur\
neputin]a din partea lui Thomas de a se
adapta, de a se reechilibra de fiecare dat\
în fa]a e[ecului, o doz\ considerabil\ de
indiferen]\ din partea unor apropia]i [i un
cinism din partea sor]ii. Nici chiar cititorul
nu-l poate recupera, îl poate doar observa [i
în]elege, „vidul care te-nghite ca un nisip mi[c\tor“.
Dincolo îns\ de orice semnifica]ie literar\ [i
stilistic\, exist\ clar [i un mesaj social. Un strig\t
de con[tientizare asupra bolii psihice, un îndemn
c\tre ajutor specializat. Anturajul unei persoane
bipolare este direct implicat în viitoarele sale
gesturi, pe care le poate poten]a sau, dimpotriv\,
le poate anula într-o oarecare m\sur\. 

Este romanul în sine un m\re] [i subtil
mar[ funebru de la prima pagin\? Este o tragedie?
– probabil c\ da, în m\sura în care moartea decide.
Mirosul mor]ii [i al descompunerii înso]e[te
cititorul, e acolo. De altfel, nu neap\rat moartea
este secretul, ascunsul, miza, pentru c\ este prezent\
[i dezgolit\ de la prima pagin\. E un fel de joac\
de-a timpul. Dar, pe de alt\ parte, romanul este
[i simbolul unui episod de via]\ concentrat, un
cumul de c\deri, în\l]\ri, arderi, epuiz\ri, ambi]ii,
izol\ri. Dac\ la Proust timpul nu era îns\ o
surs\ a degrad\rii [i a putut fi colonizat, lui Thomas
nu i-a reu[it, el a pierdut b\t\lia în timpul vie]ii.
Titlul în sine este un vers al piesei Avec le temps
(Léo Ferré), tot o viziune nemiloas\ [i oarecum
cu sens de katharsis al acestuia. Proustienele
fragmente de timp care scap\ timpului lui Thomas
Bulon i-au sc\pat cu des\vâr[ire. 

Prin roman, eternizarea personajului (care
abia post-mortem, câ[tig\ timp, acel timp pe
care [i l-a dorit în timpul vie]ii), accesul s\u c\tre
universalitate având la baz\ acest dar al prieteniei
este oarecum asigurat. Thomas Bulot trece dincolo,
transcende [i devine personaj. Cu siguran]\, dat
fiind apetitul s\u pentru str\lucire – [i speculând
ideea realului din autofic]iune – Thomas ar adora
romanul lui Catherine. Pentru c\ „oamenii au
totu[i o via]\ interioar\“ , iar romanul în sine
este dovada. Un roman splendid care propune
[i un fel de biografie a unei vie]i interioare –
intense [i problematice.

 Simona Preda
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Catherine
Cusset –
cea pe care
o ador\m

catherine Cusset,
Cel\lalt pe
care-l ador\m ,
Traducere de Doru
Mare[, Bucure[ti,
Editura Humanitas,
2017.
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c a [i simbolistul neoelen
Karyotakis, sau propriul
coleg de genera]ie Sikelianos,

Nikos Kazantzakis se v\de[te nu numai
un lupt\tor împotriva nedrept\]ilor
sociale, c\ut\tor al libert\]ii individuale,
ci [i un senzorial fascinat de modul în
care cuvintele pot acoperi distilatele
filozofice – f\r\ s\-[i piard\ îns\ puterea
expresiv\, culoarea, sonoritatea. Mai
ales în c\r]ile sale de c\l\torie, autorul
lui Zorba, care a fost [i un mare traduc\tor
(a tradus, dup\ cum se [tie, Homer,
Dante, Goethe, Nietzsche, Darwin,
Shakespeare, Garcia Lorca, Rimbaud…)
î[i las\ în prim plan amintirile supuse
zeului s\u preferat, „Epaphos, zeul
pip\itului“. C\l\toria în Japonia [i
China, ap\rut\ întâi în 1938, dup\
drumul din 1935, f\cut ca ziarist trimis
al cotidianului Akropolis, iar a doua
oar\ în 1958, postum, cu complet\rile
aduse de so]ia sa Eleni (care l-a înso]it
în reluarea din 1957 a acestui drum) este, dup\
cum observ\ Elena Laz\r în prefa]\, o carte în
primul rând poetic\.

„Când închid ochii ca s\ m\ bucur din
nou de o ]ar\“, spune Kazantzakis în Prolog, „se
n\pustesc [i mi-o aduc cele cinci sim]uri ale
mele, cele cinci tentacule pline de guri ale trupului
meu. Culori, fructe, femei. Mirosuri de gr\dini,
de ulicioare […] Plânsete, strig\te, cântece …“.
Amintirile îl furnic\ „nu în cap, ci în buricele
degetelor [i pe toat\ suprafa]a pielii“. Dar aceasta
nu e decât o strategie de scriitor care ascunde
astfel adev\rata miz\ a c\r]ii, aceea[i din
toate c\r]ile lui
Kazantzakis [i a celor
mai mul]i autori greci,
din antichitate [i pân\
în zilele noastre: lupta
omului cu toate barierele
pe care le întâlne[te –
inclusiv cea a mor]ii. 

Chimonoul pe
care scriitorii tuturor
timpurilor l-au brodat
„cu cele mai exotice
flori ale imagina]iei“,
aruncându-l peste
„trupul marin cu oase
sub]iri al Japoniei“ e
completat de
Kazantzakis nu numai
cu întrebarea dac\
Japonia va izbuti s\
fac\ sinteza între
civiliza]ia occidental\
[i sufletul oriental, sau
citate din vechea poezie,
ci [i cu sinteze imagistice
proprii („ca s\ vad\ cire[ii înflori]i, spune cântecul,
un mic orb vine de mân\ cu maica lui“), cu
observa]ii asupra modului în care japonezii
degust\ fericirea simpl\ a vie]ii ([i dedica]ia fa]\
de patrie, mikado, zei, str\mo[i), sau transform\
formalitatea în esen]\: „Poate c\ vestitul surâs
al japonezului o fi doar o masc\, dar masca asta
face mai pl\cut\ convie]uirea [i confer\ rela]iilor
dintre oameni demnitate [i noble]e. Te înva]\
s\ fii disciplinat [i s\ te st\pâne[ti, s\ p\strezi
pentru tine toat\ durerea [i s\ nu-i tulburi pe
ceilal]i cu propriile necazuri.“ 

Dup\ ce a str\b\tut marea Chinei („s\lbatic\…
du[m\noas\ [i resping\toare“) pe un vapor cu
lume g\l\gioas\ [i pestri]\ (s\ nu uit\m c\
scriitorul a tradus [i Le bateau ivre de Rimbaud),
unde a aflat despre Fudoshin (cuvânt care
înseamn\ „s\-]i st\pâne[ti inima, s-o ]ii neclintit\.
Neclintit\ în fa]a fericirii [i a nefericirii. E un
cuvânt japonez. Nici o alt\ limb\ nu-l are“), dup\
ce s-a l\sat cople[it de atrac]iile [i primejdiile
porturilor orientale, duhnind „ca o fiar\ a]â]at\
în c\lduri“, mi[unând de cocote chineze descrise
ca ni[te [erpi, în teci colorate, care sug sângele
albilor; dup\ ce, în Shanghai, are viziunea profetic\
a decaden]ei („la fel vor fi fost Babilonul, Ninive,
Teba în Egipt, Cnossosul înainte s\ vin\ barbarii“),
ajungând în Japonia, autorul, admirator al lui
Buddha, se simte deodat\ `mp\cat. Reg\se[te
dragostea de natur\, stoicismul, „amabilitatea
[i manierele, c\ldura în rela]iile sociale, sensibilitatea“,

particip\ la spectacole [i scrie despre
structura tragediei japoneze [i teatrul
Nô, f\când compara]ii cu tragedia
greac\ [i cre[tinismul. 

Simte c\ reg\se[te ceea ce poart\
în suflet („De aceea fiecare c\l\tor
adev\rat creeaz\ întotdeauna ]ara pe
care o viziteaz\“), se recunoa[te în
înfr\]irea cu Totul, în armonia [i
semnifica]iile gr\dinilor japoneze
(gr\dina suprem\ fiind Buddha: „unde
nu exist\ nici copac, nici pietre, nici
idei“). Admir\ setea de ac]iune, modernizarea
marilor ora[e, statuile, jocul actorilor
de kabuki, dansurile, conchizând: „Cred
c\ nu exist\ alt\ ]ar\ pe lume care s\
aminteasc\ mai mult decât Japonia cum
era Grecia antic\“.aceast\ prelungire a potrivirii

cu gândirea greceasc\
dezv\luie lecturi despre

Buddha [i Cristos, Bergson, Nietzsche,
Marx, Albert Schweizer. Grecia e pretutindeni
o baz\ pentru compara]ie. Ajuns în China –
„]estoasa na]iunilor“ –, Kazantzakis vorbe[te
despre toate elementele lungii durate, poate chiar
eternit\]ii: despre caligrafie („litere ciudate –
ca ni[te copaci c\zu]i, ca ni[te por]i, ca ni[te schele
– lucesc negre ca p\cura pe un fond alb ca neaua,
sclipitor“) sau buc\t\ria chinez\ (unde e bine
s\ m\nânci f\r\ s\ întrebi ce con]ine); despre
soarta femeii (ucis\ în leag\n, devenind, dac\
scap\, o Circe galben\, for]\ întunecat\ care
împinge spre p\mânt); despre supersti]ii [i
astrologie, ideograme [i no]iuni abstracte. {i

folosirea limbii populare
în paralel cu aceea a
vechilor elite e asociat\
de Kazantzakis siua]iei
din Grecia (katha-
revousa [i dimotiki);
la fel, teatrul (care se
num\r\, precum
ha[i[ul, jocurile de
noroc sau pl\cerea
carnal\, între solu]iile
de evadare din via]a
real\). Ritmul „sigur,
rumeg\tor, al fertilit\]ii“
(conlucrarea ciclic\,
neîncetat\ dintre om
[i p\mânt), antinomia
dintre mintea în]e-
leapt\, echilibrat\ a
lui Confucius [i „zeul
s\lbatic, sumbrul
suveran al Chinei,
Dragonul cu solzi verzi“;
Buddha „sculptat în
v\zuh“, sau concertele
mute, unde auditorii

ascult\ doar în ei în[i[i marea armonie, toate
acestea pot s\ fac\ uitate, o vreme, s\r\cia, duhoarea,
foamea. 

Îns\ solu]ia crea]iei artistice nu e decât
trec\toare – [i nici la îndemâna oricui. A doua
c\l\torie a lui Kazantzakis în China [i Japonia
(dar [i prin capitalele unor ]\ri trecute prin
revolu]ie, Praga [i Moscova), r\mas\ – din cauza
mor]ii scriitorului – doar în stadiul unor însemn\ri
redate [i uneori comentate de Eleni Kazantzaki.
„Dup\ dou\zeci de ani. Cartea pe care Nikos
Kazantzakis n-a mai apucat s-o scrie vede drept
adev\rat\ solu]ie schimb\rile aduse de comunism
(pe care Nikos îl în]elege tot ca pe un fel de religie).
Cei doi c\l\tori, invita]i de oficialit\]i, sunt
impresiona]i de cultura aproape gratuit\, de
universit\]ile f\r\ plat\, de c\r]ile în tiraje uria[e,
de modernizarea ora[elor cu mii de biciclete, de
cur\]enie, parcuri, înnoirile din educa]ie [i
s\n\tate, noul rol al femeii în societate etc. Eleni
[i Nikos sunt cuceri]i de aceste schimb\ri [i
exagereaz\ uneori bombastic l\udându-le.
Japonia li se pare apoi americanizat\, plin\ de
zgârie nori, mitsubishi etc.; comentariile nu mai
aprofundeaz\ ceea ce nu s-a schimbat de milenii. 

Poate niciuna din poetic-filozoficele c\r]i
de c\l\torie ale lui Kazantzakis, admirabil tradus\
[i adnotat\ de Ion Diaconescu [i Elena Laz\r,
nu e atât de îndatorat\ utopiilor.

 Grete Tartler

o carte
îndatorat\
utopiilor

Nikos Kazantzakis.
Jurnal de c\l\torie
în Japonia [i China.
Cu un epilog de
Eleni Kazantzaki.
Traducere din greac\
[i  note de Ion
Diaconescu [i Elena
Laz\r. Bucure[ti,
Editura  Humanitas,
2018, 340 p. 
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25„p ersonificarea“ Europei nu-[i face
cu adev\rat loc în scrierile
întemeietorului personalismului,

Denis de Rougemont, decât odat\ cu perioada
petrecut\ în SUA (1940-1946), refugiat fiind din
calea r\zboiului. V\zut\ de la New York, Europa
îi ap\rea acestuia dintr-o dat\ ca o civiliza]ie
evident\. Întors îns\ în 1946, Rougemont g\se[te
continentul dramatic schimbat, cu viitor nesigur
între SUA [i „continentul“ URSS. „Et maintenant,
qu’allons-nous faire ensemble?“, întreba el Europa,
în acest context. Reunirea jurnalelor sale disparate,
]inute între 1926-1946, adic\ între vârsta de 20
de ani [i cea de 40 de ani, sub titlul argumentativ
Jurnalul unei epoci: 1926-1946, publicat în 1968
la Gallimard, în trei volume, era parte din
propunerea, cu efect „retroactiv“, pe care scriitorul
elve]ian o f\cea Europei. 

Primul volum al Jurnalului unei epoci, publicat
de Humanitas în traducerea lui Emanoil Marcu
[i Vlad Russo, reune[te texte care comunic\ cu
prec\dere pe axa temporal\, acoperind perioada
1926-1935: }\ranul de la Dun\re, Despre toamna lui
1932 sau na[terea personalismului, Jurnalul unui
intelectual în [omaj[i – încheind „deschis“ volumul
– Interludiu. În prefa]a la edi]ia din 1968 (reluat\ [i
în cea româneasc\), Rougemont face o ars
poetica a literaturii autoreferen]iale profesate, a
efectului scontat de al\turarea unor texte de culori,
sunete [i sensuri diferite, c\rora reunirea post
factumle schimba natura, o str\lucire nou\ p\rând
s\ se aprind\ sub cenu[\ (p. 7). Genul literar pe care
îl propunea se supunea „principiului de incertitudine“
între a scrie [i a descrie, rezultând un „jurnal
non-intim: la distan]\ egal\ […] atât de cronica
impersonal\, cât [i de confiden]a scris\ cu vaga
inten]ie a public\rii“ (p. 7), de „arta de a scrie în sine,
care e o zicere despre nimic“, ca [i de acea manier\
„de a spune f\r\ art\“, având justificarea tr\itului.
Jurnalul s\u non-intim se apropia de jurnalul de
c\l\torie „de-a lungul unei epoci c\reia nu încerci
s\-i redai topografia general\, ci doar câteva accidente,
dintre cele care incit\ la scris“, în care selec]ia ]inea
cont strict de „drama petrecut\ între epoc\ [i
persoana care tr\ie[te în ea [i care scrie despre ea“,
nu o descrie, întrucât „o epoc\ nu e o realitate“:
timpurile se întrep\trund, se devoreaz\ sau coexist\
în num\r incalculabil (p. 8).

În linia personalismului definit al\turi de
Emmanuel Mounier [i Arnaud Dandieu, de la
revista „Esprit“, la începutul anilor 1930, ale c\rui
„f\râme de drojdie“ vor poten]a grup\rile „ce vor
declan[a aventura federaliz\rii Europei“ (p.
11), Rougemont face dovada c\ut\rii unui cinstit
„dozaj de lume [i eu“ care corespundea unei
doctrine a civismului: „Pân\ la urm\, nu [tii ce
crezi cu adev\rat decât v\zând ce faci cu adev\rat“
(p. 9). A se citi: decât citind ce scrii cu adev\rat.
Jurnalul non-intim pare astfel c\-[i propune,
reflectând teribila tensiune eu-lume, cartografierea
amprentei personale, a ac]iunii-scriere.

}\ranul de la Dun\re (publicat în 1932 la
Librairie Payot) con]ine [ase texte scrise între 1926-
1929, la care se adaug\ un text programatic din 1932,
la debutul epocii personaliste, intitulat Sentimentul
Europei Centrale. Rougemont pare s\-[i „presimt\“
aici, ca [i în textele ce compun propriu-zis }\ranul
de la Dun\re, propensiunea ulterioar\ pentru cauza
european\. Dispus\ de-a firul Dun\rii, Europa
Central\ e un t\râm cu „vibra]ie special\“, cu „câmpii
care se pierd în stepe“, în care „nu e nic\ieri provincia“
[i care „nasc încet ora[ele“ (p. 16) – de unde, probabil,
ideea de ]\ran de la Dun\re… Textul con]ine nota]ii
observa]ionale minu]ioase, cu inten]ia de a capta
rumoarea local\ profund\, post-adolescentine
divaga]ii, în regim diurn/nocturn, din timpul
peregrin\rilor prin Prusia Oriental\, Austria, Ungaria,
o c\l\torie care, la 20 de ani, nu putea fi decât „poetic\“,
în c\utarea titanismului german, a inteligen]ei
sentimentului (sentimentul e mai real decât senza]ia)
date de aceast\ „Europ\ a sentimentului“, o Europ\
c\reia deja în 1932 îi spuneam adio, purtând-o „ca
amintirea unei seri din adolescen]\, pe paji[tea unde
câteva fete se îndep\rteaz\ cântând“ (p. 23).

Ca o articula]ie a acestui prim volum, micul
text Despre toamna lui 1932 sau na[terea
personalismului a fost scris probabil direct pentru
edi]ia din 1968 a Jurnalului unei epoci, dup\ cum
o indic\ [i interven]iile autorului în aparatul critic.
E un text „de depozi]ie“, descriind perioada în
care a lucrat la editura protestant\ Je sers, trecând
prin-o „r\t\cire, o criz\ [i o ruptur\“ provocate

de distan]a – umanist\! – între castelele din Prusia
Oriental\ prin care a trecut (descrise în }\ranul
de la Dun\re) [i blocurile sociale din suburbia
parizian\ Issy-les-Moulineaux, ajungând, din
aproape-n aproape, de la ideea c\ literatura e „un
mod de a în]elege fenomene tr\ite [i deloc «literare»“,
de a participa la ele, totodat\ descriindu-le, la
ideea detect\rii unui „eu contingent [i fortuit,
prost format, prost scris, într-un fel, dar aflat în
c\utarea identit\]ii sale secrete“ (p. 100). 

Începutul anilor 1930 e marcat de c\l\toria
la Frankfurt, la congresul organiza]iilor de tineret
europene, unde cunoa[te câ]iva dintre oponen]ii
lui Hitler (Otto Strasser, Harro Schultze-Boyssen),
de întâlnirea cu Alexandre Marc, care avea s\-l
prezinte lui Emmanuel Mounier [i lui Arnaud
Dandieu, de colaborarea la revista Présences, unde
public\ articole în care vorbe[te despre un nou
umanism, v\zut ca un tip deactualizare, de revolu]ie
în m\sur\ s\ apere omul de ceea ce-l mecanizeaz\
[i-l castreaz\ de „violen]a spiritual\ [i creatoare“
(p. 105), de eforturile f\cute
pentru înfiin]area revistei
Hic et Nunc care reunea
adep]ii unei teologii dialectice,
unei „politici de pesimism
activ“ (p. 110), de pozi]ionarea
sa la jum\tatea drumului
între revista „Esprit“ [i
mi[carea Ordre Nouveau. 

`n vara lui 1932,
Jean Paulhan,
directorul de la

NRF, îi trimitea o „scrisoare
destul de lung\“ în care
comenta: „Deja mi se pare
c\ prin «revolu]ie» în]elege]i prea multe lucruri,
sau prea pu]ine. Cât despre «umanism»… ve]i fi de
acord cu mine c\ v\ intereseaz\ mai ales ceea ce
dep\[e[te omul“ (p. 108), NRF f\când totu[i loc,
în decembrie 1932, Caietului de Revendic\risemnat
de 13 purt\tori de cuvânt (comuni[ti, extremi[ti de
dreapta, marxi[ti, cele mai multe pagini fiind
îns\ alocate personali[tilor de la Esprit, Ordre
Nouveau [i Combat). Capitolul red\ in extenso
concluziile lui Rougemont din Caietul de Revendic\ri:
tineretul are „[ansa m\re]iei“ date de „conflictul de
a tr\i“, materializat azi într-o necesitate f\r\ precedent;
de[i avem obiective comune (lupta contra
misticii capitaliste [i fasciste), ne delimit\m de
marxism, care e, în fond, „un caz particular al
nebuniei capitalist-materialiste“; trebuie salvat
„omul, amenin]at în integralitatea sa“ etc. –, autorul
concluzionând în 1967, la peste 30 de ani distan]\,
c\ toamna lui 1932 a decis destinul genera]iei
sale, c\, privind retrospectiv, „dou\ con[tientiz\ri“
au marcat lumea european\: suprarealismul,

care a format sensibilitatea multor genera]ii, [i
personalismul, care „a preg\tit Rezisten]a, ce va da
na[tere federalismului european“ (p. 123).

Scris între anii 1933-1935, Jurnalul unui
intelectual în [omaj, cel mai amplu text al volumului,
e provocat de o situa]ie de criz\ survenit\ la finele
lui 1933: editura „Je sert“ e în faliment, iar Rougemont
ajunge în [omaj, motiv pentru care p\r\se[te Parisul,
ini]ial cu destina]ia Île de Ré (care, la acea vreme,
nu era chiar o Vama Veche!), apoi Vendée [i
Cévennes, pentru ca în 1935 s\ fie din nou la Paris.
Perioada e marcat\ de câ[tiguri sporadice din
traduceri [i articole trimise revistelor cu
po[ta, perceput\ ca o „experien]\ for]at\ de via]\
s\rac\, liber\ [i solitar\“ (137), ca o aventur\
existen]ial\ de recuperare a austerit\]ii, a lucrului
la edificiul dialogului (uneori tensionat, alteori
emo]ionant) cu cei „umili]i [i obidi]i“, ca perioad\
de reflec]ie asupra calit\]ii radical diferite a
intelectualului care, spre deosebire de muncitor,
nu e niciodat\ cu adev\rat [omer – con[tiin]a

îl conduce spre noi
întreb\ri, spre
în]elegerea spiritului
s\r\ciei ca trai în
care nu posezi
(bunuri), ci te iei în
posesie, ob]inând
o nou\ libertate.

Rougemont
î[i definea scrisul
ca eminamente
doctrinar[i polemic,
ca expresie a unei
actualiz\ri în
m\sur\ s\
reuneasc\ prezen]a

cu realizarea, actualizare reperabil\ atât în
corpul propriu-zis al textelor, cât [i în discursul
paratextual [i de escort\ (titluri acro[ante,
prezen]e „auctoriale“ în aparatul critic [i în
discursul de escort\ de tipul text programatic
etc.), dar [i ca expresie a alternan]elor dintre
stil-informa]ie, structur\-energie, mit-
eveniment, ton-melodie, scriitur\-sens,
ritm-direc]ie (p. 8-9). Interludiu, scurtul
text a[ezat de autor în coada volumului I al
Jurnalului unei epoci, anun]\ astfel deja
„doctrinar“, „polemic“ [i „dialectic“ materia
volumului II, dedicat\ Jurnalului din Germania
(1935-1936), în vara lui 1935 Rougemont primind
din partea diplomatului nazist Otto Abetz invita]ia
de a activa doi ani ca lector la Universitatea din
Frankfurt, pentru a putea evalua „la fa]a
locului încercarea noastr\ na]ional-socialist\“
(p. 308), singura obliga]ie fiind s\-[i publice
impresiile la întoarcere. 
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t oamna lui 1932 a decis 
destinul genera]iei sale, [i,
privind retrospectiv, „dou\
con[tientiz\ri“ au marcat
lumea european\: suprarea-

lismul, care a format sensibilitatea
multor genera]ii, [i personalismul,
care „a preg\tit Rezisten]a, ce va da
na[tere federalismului european“.



La jum\tatea lunii mai, Pascal Bruckner a fost
în România pentru mai multe zile, mai ales
pentru a-[i lansa cea mai recent\ carte a sa de
eseuri – Un rasism imaginar. Islamofobie [i
culpabilitate, editura Trei. Tematica acesteia
este ceea ce a provocat acest dialog. 

CCrriissttiiaann PP\\ttrr\\[[ccoonniiuu:: CCuumm ssee ccoonnssttrruu-
iiee[[ttee uunn „„rraassiissmm iimmaaggiinnaarr““?? CCaarree eessttee,,
aa[[aa-zziiccîînndd,, aarrhhiitteeccttuurraa aacceessttuuii ccoonncceepptt??

PPaassccaall BBrruucckknneerr:: Am încercat s\ explic [i
s\ detaliez aceasta înc\ de la începutul c\r]ii mele
dedicate acestui subiect în rela]ie direct\ cu
problema musulman\ [i cu succesul extraordinar
pe care l-a avut acest concept în diverse forme în
lumea vestic\...

CC..PP..:: NNuu mm\\ rreeffeerr nnuummaaii llaa ffeelluull îînn ccaarree
ccaarrtteeaa ddvvss.. aa ffoosstt ccoonncceeppuutt\\.. MM\\ rreeffeerr aannuummee llaa
ccoonncceepptt –– llaa ccee ee aacceessttaa,, llaa ccuumm ss-aa ffoorrjjaatt eell,, ccuumm
aa ccrreessccuutt ccaa iinnfflluueenn]]\\......

PP..BB..:: Formula exist\ în lumea colonialismului
fracez, la finele secolului 19. A intrat apoi într-o
prelungit\ penumbr\ [i a reap\rut în ultimele
decenii, în mod evident, spre exemplu în perioada
în care ayatolahul Khomeini l-a condamnat pe
Salman Rushdie pentru Versetele satanice. Mai
apoi, pu]in cîte pu]in [i, de fapt, din ce în ce
mai mult, s-a încet\]enit formula aceasta –
„islamofobia“. A[a încît, s-a ajuns la situa]ia în
care, acum, aproape oricine critic\ islamul este
acuzat ca fiind „rasist“ [i ca avînd un comportament
„islamofobic“. Rasismul imaginar nu este ceva
real, este o proiec]ie al c\rei rost este etichetarea
[i delegitimarea profund\ a cuiva. 

CC..PP..:: CCaarree ssuunntt iinnssttrruummeenntteellee pprriivviillee-
ggiiaattee ccuu ccaarree ssee ffoolloossee[[ttee uunn aasseemmeenneeaa ((îîii
ppuutteemm ssppuunnee aa[[aa?? )) mmoonnssttrruu ffuunncc]]iioonnaall –– mm\\
rreeffeerr llaa rraassiissmmuull iimmaaggiinnaarr??

PP..BB..:: Da. Formula este potrivit\ – e ceva
func]ional, [i anume, uneori, chiar într-un mod

monstruos. La mijloc este, de fapt, o capcan\
semnatic\. Pentru c\, pe de o parte, este o
crim\ – [i chiar este a[a – s\ îi persecu]i pe
musulmani pentru c\ sunt musulmani. La
fel cum este egal de profund reprobabil [i
s\ îi persecu]i pe cre[tini pentru c\ sunt

cre[tini sau pe evrei pentru c\ sunt evrei.
A[adar, pe de o parte, avem aceast\ problem\

– care este real\ [i care poate s\ se converteasc\
în formule de rasism real. Iar împotriva acestuia
trebuie s\ lupt\m cu toate for]ele. Pe de alt\ parte,
se spune c\ a critica islamul e o crim\ [i c\, de fapt,
ar trebui s\ fim indulgen]i cu tot ceea ce este
aceast\ religie, pentru c\ ea este o religie privilegiat\
– [i, în aceast\ a doua privin]\, cred c\ trebuie
s\ fim foarte pruden]i. Cred c\ este normal s\
avem libertatea de a critica orice fel de religie –
cre[tinismul, iudasimul, budismul. {i cred c\
nu e firesc s\ avem o exceptare de la aceasta pentru
islam. A putea fi critici cu islamul este o form\
de libertate. Iar libertatea este foarte pre]ioas\,
nu trebuie negociat\.

CC..PP..:: SSiinntteettiicc:: ccee eessttee uunn
rraassiissmm rreeaall [[ii ccee eessttee uunn
rraassiissmm iimmaaggiinnaarr??
AAvvee]]ii ccîîttee oo ddeeffii-

nnii]]iiee// ccaarraacctteerriizzaarree aacccceeppttaabbiill\\ ppeennttrruu ffiieeccaarree
ddiinnttrree aacceesstteeaa ddoouu\\??

PP..BB..:: Rasismul exist\. Este real. Este atunci
cînd cineva este persecutat pentru rasa lui. Cineva
care este diferit de tine, care are o piele diferit\
de a ta, cineva care vine din afar\, care e un „str\in“
– [i care, pentru aceasta, exact pentru aceasta,
este persecutat. Acesta este rasismul real. Nu îl
putem nega [i nu trebuie s\ îl neg\m. Mai mult,
cum am spus, împotriva acestuia trebuie s\ lupt\m.
Rasismul imaginar intervine, spre exemplu, acolo
unde suntem obliga]i s\ nu critic\m religiile sau
ideologiile. De fapt, rasismul imaginar survine
ca o formul\ de deturnare a ceva care este cu
adev\rat grav: o ̀ ndiguire sau o anulare a libert\]ii.
Rasismul real este acela în
numele c\ruia oamenii
sunt persecuta]i pentru
ceea ce sunt – pentru c\
sunt albi, pentru c\ sunt
negri sau pentru c\ au
oricare alt\ culoare a pielii.
Sau pentru c\ sunt arabi,
evrei, rromi, cre[tini etc.
Rasismul imaginar survine
acolo unde ni se interzice
s\ critic\m o dogm\ sau
alta, acolo unde ni se spune
c\ e interzis s\ fim rezerva]i
[i poate critici în raport cu
o credin]\ particular\ sau
cu alta.

CC..PP..:: CCiinnee ssuunntt cceeii ccaarree pprriivviilleeggiiaazz\\ uunn
aasseemmeenneeaa uunngghhii ddee aabboorrddaarree [[ii ddee ccee??

PP..BB..:: Mai întîi, trebuie s\ spun c\ pentru
mul]i dintre cei care lucreaz\ cu „rasismul imaginar“,
acesta este cît se poate de real. Ei cred, spre exemplu,
c\ islamul este noua religie a celor oprima]i [i
c\ orice critic\ la adresa acesteia [i a practicelor

derivate din principiile acesteia echivaleaz\
cu un atac la adresa unor „oprima]i“. Prin
urmare, conform ra]ionamentului acestora,
este indicat sau chiar obligatoriu s\ fim
mult mai binevoitori cu ace[ti „oprima]i“
dec`t, s\ zicem, cu cre[tinii sau cu evreii.
Musulmanii, conform acestui mecanism,

sunt în centrul nara]iunii despre victimizare
– [i atunci, oricare ar fi critica despre ace[tia,

cei care îndr\znesc s\ o fac\ sunt imediat
desemna]i ca fiind „rasi[ti“. 

CC..PP..:: PPrriinn uurrmmaarree,, ee ffooaarrttee ddiiffiicciill ss\\ ffiiii
ccrree[[ttiinn îînn ffaa]]aa cceelloorr ddee ssttîînnggaa,, cceelloorr ccaarree ggîînn-

ddeesscc îînn tteerrmmeenniiii „„oopprriimmaatt-oopprreessoorr““ [[ii,, ppee ddee aalltt\\

ppaarrttee,, ee cchhiiaarr pprrooffiittaabbiill ss\\ ffiiii mmuussuullmmaann îînn aacceellaa[[ii
rraappoorrtt,, ccuu ssttîînnggaa,, iinnddiiffeerreenntt ccaarree aarr ffii ffaapptteellee ttaallee??

PP..BB..:: Exact. Este o diferen]\ de nivel în
raportare [i, în fapt, este vorba despre un dublu
standard. În Fran]a exist\ chiar o voluptate de a
critica preo]ii, bisericile cre[tine, pe Pap\, pe episcopi,
pe Isus, pe Fecioara Maria. E o libertate absolut\
pe partea aceasta. Dar, dac\ faci acela[i lucru în
raport cu Mahomed, brusc vei deveni „rasist“ [i vei
fi numit „un abominabil colonist“. Eu nu cred c\
aceast dublu standard este de tolarat [i de aceea
vorbesc în felul în care o fac. Pentru c\ nu este deloc
ceva normal. Cu atît mai mult cu c`t [tim foarte bine
c\ în mai toate ]\rile musulmane, cre[tinii sunt
persecuta]i – uci[i, închi[i, oprima]i cu adev\rat.

Trebuie s\ spunem lucrurile
acestea – de curînd, spre
exemplu, zeci de cre[tini
au fost uci[i în Indonezia
pentru c\ erau cre[tini
în atacuri teroriste – chiar
cu riscul de a fi ]inte
ale unor campanii derulate
în numele rasismelor
imaginare. 

CC..PP..:: EEssttee uunn jjoocc
iinnoocceenntt ss\\ ooppeerreezzii îînn
iinntteerriioorruull aacceesstteeii llooggiiccii ––
aa rraassiissmmuulluuii iimmaaggiinnaarr??

PP..BB..:: Deloc.
Dimpotriv\. Situa]ia

este cît se poate de serioas\, de fapt. Lucrurile
merg foarte departe, în aceast\ spiral\ a lipsei
de logic\ [i a iresponsabilit\]ii – cunoa[te]i, poate,
tot felul de „argumente“ care explic\ [i, într-un
fel, justific\ atentatele teroriste ale musulmanilor
pentru motive de genul „atentatorii au fost victime
ale condi]iilor sociale, ale formelor de discriminare
sociale [i alediverselor moduri de excluziune“.
Despre ce vorbim aici? Despre o justificare a unor
crime atroce, de fapt. Consecin]a ultim\ este c\
se ajunge la o r\stunare a situa]iei de fapt [i la o
mutilare a bunului-sim]: victimele devin c\l\i, iar
c\l\ii devin victime. Nu e a[a. Nu e deloc a[a. 

CC..PP..:: VVeeddee]]ii îînn cceeeeaa ccee ssee îînnttîîmmppll\\ îînn
cc`̀mmppuull mmeeddiiaattiicc ssaauu îînn zzoonnaa aaccaaddeemmiicc\\ uunn
aacccceelleerraattoorr [[ii uunn llaabboorraattoorr aall aacceessttoorr mmooddaalliitt\\]]ii
ddee aa ggîînnddii [[ii aacc]]iioonnaa îînn ddiirreecc]]iiaa rraassiissmmeelloorr
iimmaaggiinnaarree?? SSuunntt aacceesstteeaa –– pprreessaa [[ii
uunniivveerriisstt\\]]iillee –– ccoommpplliiccee??

PP..BB..:: Nu toate. Dar elitele intelectuale au o
mare responsabilitate [i în aceast\ privin]\. Ele sunt,
într-o m\sur\ semnificativ\, complice la astfel de
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atitudini. Aceasta, în ciuda a ceea ce eu cred – [i anume
c\ majoritatea opiniei publice este împotriva unui
asemenea mod de a vedea lucrurile. Lucrurile sunt
destul de grave în mass-media, iar media de la noi,
din Fran]a, sunt destul de conformiste – mass-media
urmeaz\ regulile dominante [i evit\, adesea, s\
vorbeasc\ despre ceea ce se întîmpl\ cu adev\rat. {i
încearc\ s\ minimalizeze lucrurile. S\ minimalizeze
semnifica]ia crimelor, prelu`nd multe dintre explica]iile
care provin din zonele ideologizate, cu prec\dere
dinspre stînga care gînde[te în termenii „oprima]i-
opriman]i“ despre care am vorbit mai înainte. Pe
de alt\ parte, cred c\, în ultima vreme, [i aici lucrurile
încep, u[or-u[or, s\ se schimbe. Aproape lun\ de lun\
avem cel pu]in cîte un atac terorist, avem, deci, un
exemplu tragic despre ce înseamn\ cu adev\rat
intoleran]a fanaticilor. {i mass-media nu va putea
]ine la nesfîr[it realitatea la u[\. 

CC..PP..:: DDeeccii,, aavveemm nnooii ffaappttee.. DDaarr,, uunneeoorrii,,
ppeennttrruu cceeii ccaarree rreeffuuzz\\ ss\\ vvaadd\\,, ffaapptteellee nnuu ssuunntt
iimmppoorrttaannttee..

PP..BB..:: Da. Este [i cum spune]i: un refuz
sistematic de a lua act de adev\rul faptelor. Dar
convingerea mea este c\ aceast\ atitudine nu va
putea dura la nesf`r[it. Cu alte cuvinte, nu cred c\
aceast\ perpsectiv\ puternic ideologizat\ – care
refuz\ s\ vad\ faptele, care lucreaz\ cu proiec]ii
[i tot ce iese din tiparele acestor proiec]ii, nu exist\
–va rezista foarte mult\ vreme. 

CC..PP..:: EE cceevvaa îînn aacceesstt ffeennoommeenn,, ccuu iissttoorriiee [[ii
ccuu mmuullttee ffaappttee ddrraammaattiiccee ddeejjaa,, lleeggaatt ccuummvvaa [[ii ddee
ccoorreeccttiittuuddiinneeaa ppoolliittiicc\\??

PP..BB..:: Desigur. Este o parte a corectitudinii
politice. S\ nu vrei s\ vezi faptele, s\ refuzi adev\rul
lor, s\ inventezi adversari [i du[mani, s\ îi etichetezi
ca fiind purt\tori ai unor atitudini „rasiste“ (chiar
dac\ ele sunt rasisme imaginare). Apoi, s\ te ui]i
mereu cu condescenden]\ la cei pe care îi desemnezi
ca fiind „minorit\]i oprimare“ [i f\r\ s\ discu]i
deloc despre responsabilitate în cazul lor, chiar [i
atunci cînd, lun\ de lun\, provoac\ atentate teroriste
– [i aceasta este parte din arsenalul corectitudinii
politice. 

CC..PP..:: AA[[aaddaarr,, ssuunntteemm aaiiccii uunnddee ssuunntteemm..
DDaarr ddee ccee ssuunntteemm aaiiccii?? DDee ccee ggîînnddiirreeaa cceelloorr ddiinn
VVeesstt ooppeerreeaazz\\ ccuu aasseemmeenneeaa eerroorrii mmaajjoorree –– ddee
llooggiicc\\ ggeenneerraall\\ [[ii ddee llooggiicc\\ aa ffaapptteelloorr??

PP..BB..:: De ce? Pentru c\ nu mai avem încredere
în noi în[ine. Pentru c\ fugim de noi, pentru c\
ne îndoim de valorile noastre [i pentru c\ tendin]a
este ca Vestul s\ se perceap\ pe sine tot mai
mult ca pe o civiliza]ie vinovat\. Pentru imperialism,
colonialism, sclavie. Avem aceast\ povar\ a vinov\]iei
[i o proiect\m asupra întregii noastre societ\]i –
ajungînd aproape s\ îi neg\m toate fundamentele,
toate valorile. Ni le dizolv\m. 

CC..PP..:: CCee ssee îînnttîîmmppll\\ ccuu aacceeiiaa ccaarree nnuu
aacccceepptt\\ llooggiiccaa ddee ccoonnssttrruucc]]iiee [[ii ddee ffuunncc]]iioonnaarree aa
rraassiissmmeelloorr iimmaaggiinnaarree??

PP..BB..:: Riscurile sunt majore. Este foarte
probabil c\ va deveni imediat un „rasist“ – [i vreau
s\ accentuez asupra ghilimelelor. Va fi ar\tat cu
degetul [i va fi stigmatizat. Dac\ î[i va etala rezervele
în leg\tur\ cu o chestiune care prive[te tematica
islamic\, va fi, foarte repede, desemnat ca fiind
„islamofob“. {i, bineîn]eles, va fi aproape imposibil
s\ evite eticheta de „fascist“ pentru c\, [ti]i, de
la „rasist“ la „fascist“ este numai o linie foarte
sub]ire [i foarte scurt\. Toate acestea se vor precipita
pe un traseu care este unul politic. Pe de alt\ parte,
cum am mai spus, încetul cu încetul, cred, v\d
de fapt, c\ lucrurile se schimb\ în aceast\ direc]ie.
Ceea ce vreau s\ spun e c\, în cazul rasismelor
imaginare – nu a acelora reale –, acuza]iile care
deriv\ din logica în care func]ioneaz\ rasismele
imaginare tind s\ se lipeasc\ tot mai greu de cei
c\rora le sunt adresate.

CC..PP..:: HHaaiiddee]]ii ss\\ lluu\\mm uunn ccaazz ccaarree vv\\ eessttee,,
ssuunntt ccoonnvviinnss,, ffooaarrttee llaa îînnddeemm`̀nn\\:: ccee ss-aa
îînntt`̀mmppllaatt ccuu PPaassccaall BBrruucckknneerr iimmeeddiiaatt dduupp\\ ccee aa
ppuubblliiccaatt aacceeaasstt\\ ccaarrttee –– ccaarree aarree mmuullttee ppaassaajjee
iinncceennddiiaarree [[ii ccaarree lluuccrreeaazz\\ ccuu mmuullttee jjuuddeecc\\]]ii
ccaarree ssccuurrttcciirrccuuiitteeaazz\\ ccoonnffoorrmmiisseellee eeppoocciiii??

PP..BB..:: Normal: am fost acuzat imediat de toate
acestea. C\ nu în]eleg deloc realitatea, c\ nu accept
explica]iile omologate cu privire la terorism [i a[a
mai departe. Mi s-a spus c\ am exagerat, c\ am mers
mult prea departe, mi s-au pus [i multe etichete,
desigur. Dar, în acela[i timp, am avut [i multe reac]ii
de în]elegere [i de bun\-credin]\ [i cred c\, de acum
în cinci ani, lucrurile vor ar\ta [i aceast\ privin]\

altfel. Dac\ am avut o ]int\ pe spate cînd am publicat
aceast\ carte? Da, sigur c\ da. 

CC..PP..:: CCuumm ffuunncc]]iioonneeaazz\\ aacceeaasstt\\ tteehhnniicc\\
ddee aa eettiicchhiittaa [[ii,, ddee ffaapptt,, ddee aa ddeemmoonniizzaa??

PP..BB..:: Simplificator [i profund nedrept. Este
numit cineva [i acela este desemnat ca fiind
„bun“ sau „r\u“. Cînd vrei s\ demonizezi pe cineva,
îi faci, desigur, „r\u“. În afara a ceea ce este el, în
afara faptelor sale sau a ceea ce a scrie ori a spus.
Cînd ai etichetat pe cineva, ai terminat discu]ia.
Din p\cate, scena public\ este în a[a fel amenajat\
încît lucruri de acest gen func]ioneaz\ foarte bine.
Spre exemplu, spui c\ 1 plus 1 fac 2 [i, pentru aceasta,
e[ti etichetat imediat c\ e[ti „fascist“; ei bine, exist\
riscul ca o bun\ parte a oamenilor s\ cread\ nu ceea
ce ai spus – c\ 1 plus 1 fac 2 –, ci c\ e[ti „fascist“. 

CC..PP..:: ÀÀ pprrooppooss,, ddee ccee eettiicchheettaa ddee „„ccoommuu-
nniisstt““ eessttee ddeeppaarrttee ddee aa ffii aattîîtt ddee ddeemmoonniizzaanntt\\,,
aattîîtt ddee tteerriibbiill\\ ccuumm eessttee cceeaa ddee „„ffaasscciisstt““??

PP..BB..:: E ceva foarte straniu. Func]ioneaz\,
pentru st`nga, un soi de indulgen]\ care merge
pîn\ acolo înc`t, la limit\, accept\ despre st`nga,
despre comuni[ti c\ ace[tia au ucis, dar, spun
imediat, au f\cut-o cu bune-inten]ii. Nu mai e a[a
de relevant c\, probabil, nimeni în întreaga istorie
a umanit\]ii nu are atîtea crime la activ cîte au
regimurile comuniste; conteaz\, mai ales, c\ au
f\cut-o cu bune-inten]ii. „Logica“ e, pe scurt aceasta:
nazi[tii [i fasci[tii au ucis din motive sumbre,
întunecate, în vreme ce Mao [i Stalin au ucis pentru
c\ au vrut s\ î[i revolu]ioneze, s\ î[i renoveze
societ\]ile pe care le-au condus. Sigur, cei din
urm\, spune aceea[i „logic\“, au f\cut [i unele
gre[eli, dar ar trebui s\ fim în]eleg\tori – cînd faci
o omlet\, cum spunea unul dintre cei doi mai
înainte numi]i, trebuie s\ spargi [i ou\. Fapt
este c\ nazismul, fascismul [i, pe de alt\ parte,
comunismul nu primesc acela[i tratament – [i nu
este deloc drept. Nu e corect, dar este un fapt –
nazismul [i comunismul, de[i sunt ambele
totalitarisme teribile, nu sunt în acela[i fel evaluate. 

CC..PP..:: CCaa ss\\ rreevviinn mmaaii aapprrooaappee ddee tteemmaattiiccaa
rraassiissmmeelloorr iimmaaggiinnaarree:: ccuumm ppoo]]ii ss\\ ttee aappeerrii ccîînndd
ddeevviiii ]]iinnttaa uunnoorr ccaammppaanniiii ccaarree ssuunntt ff\\ccuuttee dduupp\\
aacceeaasstt\\ llooggiicc\\??

PP..BB..:: Vorbesc despre mine, pentru c\ îmi
este cel mai la îndemîn\. Ei bine, am înc\ multe
arme cu care pot s\ m\ ap\r. Întîi de toate, am
multe ziare care sunt de partea mea. C`nd am
vorbit despre peisajul mediatic – [i am spus despre
el c\ este unul al conformismului [i, într-o anumit\
m\sur\, complice la acest mod de a gîndi –, poate
c\ ar fi trebuit s\ men]ionez [i faptul c\, în realitate,
acesta este mult mai colorat. A[adar, exist\
ziare care nu se tem s\ priveasc\ în fa]\ realitatea,
care nu se feresc de logica elementar\ [i de ceea
ce este c`t se poate de evident. Public în „Le Point“,
în „Le Figaro“, chiar [i în „Le Monde“ cîteodat\.
Ce vreau s\ spun, de fapt? Simplu: c\ nu sunt
singur, c\ nu suntem singuri cei care gîndim în
acest fel, poate mai nealiniat. Suntem înc\ un grup
destul de mare de intelectuali care pot – pentru
c\ au unde – s\ î[i apere ideile în mass-media. Prin
urmare, avem [ansa de a ne ap\ra ideile [i, mai
mult, cred c\ avem ideile, adev\rul lor de partea
noastr\.

CC..PP..:: ÎÎnnttrreebbaarreeaa aassccuunnss\\ îînn pprreecceeddeennttaa::
ccuumm ee rraa]]iioonnaall ss\\ ttee ooppuuii llaa cceeeeaa ccee eessttee iirraa]]iioonnaall,,
iillooggiicc,, iimmppoottrriivvaa ffaapptteelloorr??

PP..BB..:: Cred c\ ideile conduc, în bun\ m\sur\,
lumea. Trebuie s\ aperi ideile bune, ideile care nu
prop\v\duiesc [i care nu implic\ moartea, crima.
Cîteodat\, este foarte inconfortabil – pentru c\,
în aceast\ confruntare de idei (care poate fi, uneori,
o b\t\lie de idei în toat\ regula), ai în fa]\ oameni
care refuz\ ideile bune într-un mod radical. Dar
trebuie s\ continui s\ te lup]i pentru ele; este
singura [ans\ de a le ]ine în via]\. S\ stai în
teren [i s\ joci în favoarea lor. 

CC..PP..:: AA[[aaddaarr,, rr\\ssppuunnssuull dduummnneeaavvooaass-
ttrr\\ llaa oo mmaarree ddiilleemm\\ –– ss\\ vvoorrbbee[[ttii ssaauu ss\\ ttaaccii??
–– eessttee uunnuull eevviiddeenntt......

PP..BB..:: Da. S\ vorbe[ti, bineîn]eles. Dar s\
o faci cu bun\-credin]\, evit`nd ochelarii
ideologici, cu aten]ie [i responsabilitate.
C`nd ai o voce care conteaz\ în spa]iul public,
trebuie s\ vorbe[ti. {i trebuie
s\ o faci spunînd adev\rul, nu
s\ repe]i toate minciunile pe
care le repet\ al]i oameni. Ceea
ce eu spun în Rasismul imaginar,

o spun, în alte forme, [i în raport cu alte teme,
de zeci de ani încoace. Dar înc\ sunt oameni
care vin acum la mine [i care îmi mul]umesc pentru
c\ le-au deschis ochii cu unele dintre argumentele
mele. Dac\ a[ fi t\cut, poate c\ la ace[ti oameni
ar fi ajuns altceva. Faptele vorbesc prin ele însele;
cînd îns\ sunt nenumite sau acoperite prin diverse
tehnici de camuflare, natura are oroare de vid [i
la oameni pot ajunge alte idei, deformatoare.

CC..PP..:: PPuutteemm ssppuunnee cc\\ ffeerrvvooaarreeaa ddee aa ffaa-
bbrriiccaa [[ii iimmppuunnee rraassiissmmee iimmaaggiinnaarree ssuunntt ffoorrmmee
aallee uurriiii ddee ssiinnee??

PP..BB..:: Negre[it. Pentru c\ e un fel de a lua,
la nesf`r[it, povara unei vinov\]ii (care poate s\
fie imaginar\) pe umerii no[tri. E, am mai spus,
despre neîncredere, despre fuga de realitate. E un
fel de patologie care implic\ multe riscuri. 

CC..PP..:: AA[[aaddaarr,, cceeeeaa ccee ssee îînnttîîmmppll\\ îînn
aacceeaasstt\\ pprriivviinn]]\\ nnuu ee cceevvaa ddeesspprree ss\\nn\\ttaatteeaa ccii-
vviilliizzaa]]iieeii oocccciiddeennttaallee......

PP..BB..:: Nu. Dimpotriv\. Sunt semnale ale
declinului. Despre rasism, în mod aparte: avem
dou\ misiuni în aceast\ privin]\. Prima – s\ lupt\m
împotria rasismului, care exist\, care este real. Dar,
nu mai pu]in solicitant, avem de luptat [i cu forme
fantasmatice de rasism, cu rasismul imaginar. Avem
dreptul s\ chestion\m dogmele, s\ fim critici în
raport cu ele, s\ fim critici în raport cu formulele
religioase – [i nu trebuie s\ ne pierdem acest drept
atît de pre]ios. Cînd c\dem prad\ unor formule de
genul „rasismelor imaginare“, aceasta înseamn\
c\ societatea noastr\ d\ semne de sl\biciune [i
nu este bine. Da, este ceva care vorbe[te despre
„declinul Occidentului“, pentru a folosi o formul\
celebr\. Îns\, înainte de a vorbi despre un asemenea
declin [i mai ales de a accepta una asemenea declin,
cred c\ e bine s\ lupt\m împotriva lui. Suntem
puternici economic, travers\m turbulen]e în zonele
politice [i ideatice, dar am revenit de atîtea ori.
Avem, cred, puterea de a ne reinventa [i de a ne
ap\ra ceea ce avem atît de pre]ios. Între acestea din
urm\: ra]iunea, spiritul critic, democra]ia autentic\.
Libertatea, în fond. 

CC..PP..:: {{ii aattuunnccii:: ddaacc\\ mmuullttee ddiinnttrree
aacceesstteeaa ppee ccaarree llee ppuunneemm îîmmpprreeuunn\\ llaa mmaassaa
ddiiaalloogguulluuii ssuunntt ddeesspprree ddeecclliinn,, uunnddee ee rreeaall-
iisstt,, ccuumm ee rreeaalliisstt ss\\ aa[[tteepptt\\mm [[ii//ssaauu ss\\
pprroovvoocc\\mm rreennaa[[tteerreeaa,, rreeggeenneerraarreeaa??

PP..BB..:: Înainte de orice, avem dreptul de
a ne proteja. {i de a ne proteja ceea ce am spus mai
sus c\ avem a[a de pre]ios. Avem acest drept [i
trebuie s\ ni-l exercit\m. S\ ne protej\m mintea,
s\ ne protej\m societatea. În Europa, avem dreptul
de a ne ap\ra grani]ele – [i e bine s\ nu uit\m c\,
în Europa, grani]ele nu sunt semne ale unor „min]i
închise“, ci elemente de civiliza]ie. Europa este
suficient de deschis\ [i nu trebuie s\ ne fie
ru[ine s\ punem grani]ele cuvenite, liniile ro[ii
care se cuvin. Apoi, nu cred c\ e bine s\ fugim de
valorile care ne-au întemeiat, nu cred c\ e bine
s\ ne ru[in\m de valorile care au întemeiat Europa.
{i atunci, dac\ nu ne vom ru[ina atîta, dac\ vom
ie[i din spirala aceasta a urii de sine, poate c\ vom
avea [i ceva mai mult\ încredere. Sintetiz`nd: avem
de luptat, nu de stat cu bra]ele încruci[ate. 

 Dialog realizat de 
Cristian P\tr\[coniu
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elevii [i revistele lor
Citind însemnarea dinainte a colegului

nostru de redac]ie, Cronicarul constat\ c\, din
fericire, situa]ia descris\ nu este general\: exist\
[i [ez\tori literare izbutite. De pild\, întâlnirile
cu elevii de la un colegiu ie[ean de elit\, „Emil
Racovi]\“, unde cronicarul a fost invitat în dou\
rânduri. Un amfiteatru arhiplin [i elevi curio[i,
aten]i, care participau la dialog prin aplauze sau
prin întreb\ri inteligente. Dac\ ar fi s\ tragem
o concluzie gr\bit\, dar n-o facem, am zice c\,

în timpul studiilor liceale, tinerii sunt mai apropia]i
de literatur\, dup\ aceea îns\ se întâmpl\ cu ei
ceva care-i îndep\rteaz\, îi înstr\ineaz\ de aceast\
zon\. Calitatea publicului literar tân\r reprezentat
de elevii acestui liceu ie[ean, deschiderea sa
cultural\ se v\d foarte bine [i din calitatea
publica]iilor pe care ei le redacteaz\ [i le tip\resc:
Primii pa[i, revista Colegiului Na]ional „Emil
Racovi]\“ [i Alte cuvinte, suplimentul de cultur\
al revistei, sunt periodice remarcabile atât
prin elegan]a grafic\ (ar putea fi un model chiar
pentru unele reviste profesioniste), cât [i, mai
ales, pentru con]inutul elevat: sunt publicate
dialoguri cu arti[ti [i oameni de cultur\, dar [i
cu profesori [i elevi exemplari, [i sunt publicate
eseuri, pagini de poezie [i proz\, recenzii la c\r]i
din actualitatea literar\ româneasc\ [i str\in\,
cronici de spectacol, reportaje literare din Finlanda
ori Bali. Adic\, în totul, g\sim în aceste publica]ii
exact ceea ce se cuvine: conturarea unui spa]iu
cultural ca dimensiune sine qua non a acestor
tineri în anii lor de formare intelectual\.

omagierea
lui Lucian Blaga

Festivalul interna]ional „Lucian Blaga“,
edi]ia a XXXVIII-a, care s-a desf\[urat în luna

mai la Sebe[, a prilejuit organizatorilor [i tip\rirea
unui supliment literar, Pa[ii Profetului, dedicat
lui Lucian Blaga [i datorat lui Eugeniu Nistor,
pe care-l descoperim în caseta redac]ional\ ca
fiind redactorul responsabil al publica]iei. Din
sumarul care se deschide cu un cuvânt al lui Ion
Dumitrel, admirabilul pre[edinte al Consiliului
Jude]ean Alba, men]ion\m: antologia de poeme
blagiene în selec]ia doamnei Dorli Blaga, evocarea
poetului sub semn\tura lui Alexandru Surdu,
articolul lui Mircea Popa intitulat Lucian Blaga
[i Marea Unire, apoi
un studiu amplu de
Eugeniu Nistor, despre
gnoseologia blagian\,
un eseu al lui George
Vulturescu despre
motive ale liricii lui
Blaga, dar [i  alte
contribu]ii de exegez\
blagian\ scrise de
Mihai Ardelean, Mioara
Pop [i  Zenovie
Cârlugea. Putem citi
[i semnificative grupaje
de versuri ale unor
poe]i contemporani, cum ar fi cel avându-l autor
pe Ion Horea, dup\ cum sunt publicate [i pagini
de proz\, de Cornel Nistea. Am mai re]inut
rubricile „Meridianul Blaga“, „Poezia lumii, lumea
poeziei“, con]inând traduceri din Eugenio Montale,
Juan Ramon Jimenez sau Bulat Okutdjava, precum
[i capitolul de recenzii. Pa[ii Profetului se vrea
[i reu[e[te s\ fie un omagiu adus marelui poet. 

vremuri de destruc]ie
Ne-a atras aten]ia editorialul lui Adrian

Popescu din revista STEAUA (nr. 5), intitulat
Cafeaua domnului Fulga. Scriitorul rememoreaz\
vremuri vechi, când, tân\r autor, sosea la
Uniunea Scriitorilor de departe, din provincie,
c\l\torind cu vreun tren de noapte [i se bucura
de cafeaua de bun venit oferit\ generos de
Lauren]iu Fulga, vicepre[edintele USR. Pornind
de aici, Adrian Popescu g\se[te prilejul s\
vorbeasc\ despre climate literare – cel de atunci,
de normalitate, [i cel de ast\zi, stricat pân\ la
nebunie: „Printre scriitorii de vârsta mea
m\ simt mai bine oricum decât printre cei care
ne consider\ pe mul]i dintre noi dep\[i]i
sau expira]i, cum suntem eticheta]i scurt, dar
mi-ar face pl\cere [i dialogul cu cei tineri. E
drept, dragoste cu sila nu se poate. Ai îmb\trânit,
e[ti clasat, vreau s\ spun declasat în ochii
tinerilor no[tri confra]i. Nu pot s\-mi explic
violen]a atacurilor pe temei genera]ionist,
biologia ca argument la unii combatan]i (ba
pot, prin cartea lui Konrad Lorenz, Cele opt
p\cate ale omenirii civilizate). Nu pot s\ în]eleg
cum noi, tinerii anilor 70, înc\peam în aceea[i
nav\ cu genera]ia [aizecist\, pe care o admiram,
sau cu clasicii în via]\ în via]\, pe care-i priveam
cu imens respect. De ce ne-am pornit unii
împotriva altora cu nemil\?(…) În final, se
ajunge la contestarea Uniunii Scriitorilor, cea
real\, oficial\, net majoritar\, ca institu]ie de
utilitate public\, iar contesta]ia aceasta mie
mi se pare un act aberant. Dorin]a «reformi[tilor»
de a transforma o uniune de creatori într-o
asocia]ie, sau funda]ie, practic într-o simpl\
ONG, supus\ legisla]iei acestora, cred c\ este
autodistructiv\.“ Împ\rt\[im stupoarea poetului
Adrian Popescu, [i neputin]a lui de a în]elege,
[i chiar concluzia la care ajunge: tot ce face
grupul agresor face pentru a distruge Uniunea
Scriitorilor. 

 Cronicar

`ntâlniri literare

am participat, în acest an, la mai multe întâlniri literare în [coli. Recent, împreun\ cu
doi importan]i critici literari, m-am aflat în fa]a unor studen]i. Toate premisele erau
favorabile, f\cându-m\ s\ cred c\ vom avea o discu]ie interesant\: ora[ul era unul

universitar de recunoscut\ tradi]ie, iar tinerii interlocutori nu erau ni[te studen]i oarecare, ci studen]i
la jurnalism, adic\, am presupus, erau acomoda]i cu scrierile literare, fiind sau urmând s\ fie ei
în[i[i autori de texte, de nu cumva chiar autori de texte literare. {i tema era promi]\toare: literatura
[i internetul. Având în minte toate astea, eram convin[i c\ ne adres\m nu unor încep\tori [i de aceea
va fi simplu s\ stabilim pun]i prin dialog. N-a fost a[a. Ne-am trezit în fa]a unui public opac, care
p\rea s\ [tie foarte pu]in despre literatur\, ca [i despre art\ în general, [i care, de nu era cumva
st\pânit de ignoran]\, era, în mod sigur, cu totul indiferent, oricâte eforturi am f\cut noi s\-i capt\m
aten]ia. M\ întreb ce fel de jurnali[ti vor ie[i din asemenea înv\]\cei [i ce capabilit\]i vor avea ei
s\ în]eleag\ [i s\ exprime viabil ce se întâmpl\ cu noi [i cu lumea. Am r\spunsul [i el nu este, vai,
încurajator. Ciudat mi s-a p\rut c\ înse[i unele cadre didactice puse s\-i înve]e pe viitorii profesioni[ti
într-ale jurnalismului l\sau impresia c\ sunt lipsite de instrumentele teoretice trebuincioase [i
de fireasca ini]iere literar\. V\zând ce întreb\ri naive [i banale se rostesc din sal\, v\zând c\
orice ne-am str\dui s\ le transmitem nu avem feed-back, ne-am sim]it ridicoli: parc\ ne-am fi
adresat unei adun\ri, cu toat\ d\ruirea, vreme de un ceas sau dou\ [i am fi dat explica]ii minu]ioase
pe o tem\ de mare urgen]\, pentru ca, la sfâr[it, s\ ne d\m seama c\ oamenii \ia nu în]eleg
limba în care le vorbim.

Aceast\ întâmplare mi-a amintit o p\]anie veche, comic\ [i trist\, din anii 1980 ai secolului
trecut, pe care, de altfel, am mai povestit-o, dar care merit\ s\ fie reluat\, pentru similitudine. Tân\r
autor, pe atunci mergeam în echipe de scriitori s\ ne întâlnim cu cititorii, în cadrul manifest\rii
numite Luna c\r]ii la sate, care avea loc în fiecare lun\ februarie. La aceste [ez\tori, noi, tineri
poe]i cu fumuri avangardiste, citeam produc]iile noastre rebele estetic (m\ rog, a[a le închipuiam
noi!), f\r\ s\ ne pese prea mult de public, acela[i mereu: elevi în clasele gimnaziale [i dasc\lii lor
zgribuli]i, func]ionari de pe la prim\rie [i al]ii, ca ace[tia, adun\tur\ de nevoie. Ei bine, într-o iarn\,
pe un ger n\prasnic [i pe un viscol cum nu mai v\zusem, am ajuns în nu conteaz\ ce priz\rit\
localitate rural\ din jude]ul nostru [i, la c\minul cultural, am avut [ocanta surpriz\ s\ g\sim sala
ticsit\: vreo câteva sute de persoane înghe]ate ne a[teptau [i ne-au aplaudat anemic la sosire. Nu
era publicul obi[nuit, pe care l-am descris mai înainte. Erau oameni serio[i, oameni în toat\ firea
[i am sperat c\ va fi o reuniune literar\ reu[it\, în sfâr[it aveam în fa]\ un public cum ne
dorisem totdeauna, capabil s\ în]eleag\ ce-i spunem. Am citit noi, cu însufle]ire, texte literare alese
atent, care s\ plac\, dar, oricâte eforturi f\ceam, oamenii nu reac]ionau în niciun fel, st\teau stan\
de piatr\, parc\ erau surdo-mu]i. Nu izbuteam cu nici un chip s\ descifr\m taina lipsei lor de
participare: dup\ orice logic\, paginile literare rostite ar fi trebuit, m\car în parte, s\-i câ[tige.
Într-un târziu, s-a dezlegat misterul: u[a batant\ a s\lii s-a dat la o parte, s-a l\sat o lini[te
imens\ [i [i-a f\cut apari]ia un b\rbat plin de z\pad\ care a strigat cu glas r\sun\tor: „Haide]i,

m\, a venit ma[ina cu butelii!“. Brusc, oamenii din sal\ s-au ridicat t\cu]i [i s-au f\cut
nev\zu]i. Bie]ii de ei, se ad\postiser\ în sala c\minului cultural a[teptând ma[ina cu

butelii, care întârziase din pricina vremii câinoase. Pe scaune au r\mas doar cei care alc\tuiau
publicul dintotdeauna al acelor reuniuni: elevi din clasele gimnaziale [i dasc\lii lor zgribuli]i,
câ]iva func]ionari de la prim\rie. Atât. (G.C.)
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