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3 `ntoarcerea la c\r]i de 
mihai zamfir

c uvîntul geniu streseaz\ [i inhib\.
Ne vine greu s\-l pronun]\m în
leg\tur\ cu un contemporan, s\

numim genial\ o persoan\ cunoscut\ nou\.
(Cum? S\ existe un geniu printre noi [i noi s\
nu-l fi observat? Imposibil!). Opt\m întotdeauna
pentru cea mai comod\ variant\ mental\.

În absen]a unei defini]ii unanim acceptate
a geniului, reticen]ele noastre se amplific\;
ne consol\m pîn\ la urm\ cu observarea unei
realit\]i curente – în lumea Literelor [i a Artelor
geniul se constat\ de preferin]\ în situa]ie
post mortem. Înaintea acestui moment, e
riscant s\ identifici genialitatea.

Totu[i ea exist\. O putem întîlni brusc,
pe nea[teptate, ca pe o revela]ie. Dac\ a numi
genial pe omul de al\turi, pe un individ în
carne [i oase, îmbr\cat cu un costum [ifonat
[i uzat, pare riscant, atunci a constata tr\s\turi
genialoide, realiz\ri ce dep\[esc cu mult cota
comun\, ar trebui s\ devin\
practic\ aproape curent\.
Îns\ nu este.

Definirea pur teh-
nic\ a Geniului se dovede[te
dificil\ în cazul artei; s\
ne mul]umim atunci cu
observarea puseurilor, a
comportamentelor ge-
nialoide, f\r\ s\ ne mai
temem de cuvinte.

Plec\m de la o
genialitate incontestabil\.
Între evenimentele emi-
nesciene ale fiec\rui an,
Colocviul de la Ipote[ti,
la mijlocul lunii iunie
(în cadrul Memorialului
Eminescu), a devenit o
tradi]ie; în acest an el a
fost consacrat lui Petru
Cre]ia – editor al operei
poetului, eminescolog de
prim rang, scriitor [i
moralist. Participînd de
curînd la cele dou\ zile de
comunic\ri despre Cre]ia, am constatat c\
personalitatea real\ a autorului Norilor a
explodat, a c\p\tat noi dimensiuni, pornind
de la explicarea original\ a operei lui Eminescu
[i trecînd dincolo de ea. Genialitatea poetului
pare a se fi transmis, substan]ial, str\lucitului
ei comentator, într-o osmoz\ ciudat\, probabil
irepetabil\.

S\ enumer\m înf\ptuirile excep]ionale
ale eminescologului? Cîteva sar în ochi.

În 1975, la vîrsta de 48 de ani, Petru
Cre]ia a l\sat deoparte alte preocup\ri pentru
a se consacra lui Eminescu; s-a configurat
astfel, material, nu doar o obsesie fertil\ a
filologului, ci [i atrac]ia irezistibil\ a dou\
universuri care tr\iser\ pîn\ atunci separat.
S-a produs o întîlnire providen]ial\.

În al doilea rînd: rezultatul întîlnirii
a dep\[it orice imagina]ie. Reconstituirea
arhitecturii interioare a operei eminesciene,
a[a cum a f\cut-o Cre]ia, nu e doar opera]ie
de filolog, ci mai degrab\ miracol plurivalent.
Parc\ în trans\, imensa întreprindere întins\
pe dou\ decenii a fost în cele din urm\ dus\
la bun sfîr[it. Doar consonan]a profund\ a
editorului cu lumea lui Eminescu o putea
realiza.

În al treilea rînd, ne uime[te în cazul
de fa]\ formidabilul dezechilibru cronologic.

Prima carte semnat\ Petru Cre]ia (Norii, 1979)
a ap\rut atunci cînd autorul avea 52 de ani.
Ce s\ credem despre un debut atît de tardiv?
De fapt eroul a jucat cu succes o carte formidabil\,
f\cînd un pariu existen]ial. Doar atunci
cînd volumele sale au putut ap\rea exact
a[a cum fuseser\ concepute, f\r\ cea mai mic\
concesie conjunctural\, scrierile au devenit
publice; dac\ ar fi ap\rut în 1969, 1999 sau
2009, Norii ar fi ar\tat exact la fel. Ca [i alte
cîteva mici c\r]i editate înainte de 1989 (Poezia,
1983 [i Pas\rea Phoenix, 1986). Dac\ n-ar fi
beneficiat de libertate absolut\ în actul scrisului,
Cre]ia ar fi preferat s\ r\mîn\ toat\ via]a doar
editorul lui Eminescu [i traduc\torul lui Platon.

Imediat dup\ dispari]ia cenzurii,
scriitorul s-a dezl\n]uit dînd la iveal\ c\r]i
unde erudi]ia izbucne[te nest\pînit\, dar în-
tr-o scriitur\ de fine]e extrem\: de la Homer
[i Biblie pîn\ la romancierii din secolul XX,

defileaz\ prin fa]a cititorului
român o cultur\ european\
magnific reinterpretat\.
{i astfel Oglinzile, Luminile
[i umbrele sufletului,
Catedrala de lumini,
Testamentul unui emi-
nescolog [i În adîncile
fîntîni ale m\rii se ivesc
în cascad\ începînd cu
1993, în doar cinci ani,
r\scump\rînd amînarea
debutului pîn\ la 52 de
ani.  S\ fie vorba de o
performan]\ genialoid\?
Asemenea realizare scriptic\
a avut o baz\ cultural\ la
rîndul ei neobi[nuit\.
Pentru ca cineva s\ posede,
ca un adev\rat clasicist,
limbile Antichit\]ii (greaca
veche [i latina) al\turi de
francez\, englez\ [i italian\,
s\ poat\ nu doar traduce
perfect din ele, dar s\
fie [i familiarul profund

al tuturor acestor culturi, mintea personajului
în cauz\ trebuie s\ fi fost cu totul ie[it\ din
comun. Cî]i contemporani din România ar fi
putut-o egala? Cum s-o caracteriz\m? {i ce
putem spune despre cel care, atunci cînd 
s-a apucat de edi]ia Eminescu, s-a întrebat
simplu: „Dac\ nu eu, cine? Dac\ nu acum,
cînd?”.

În fine, o ultim\ tr\s\tur\ atipic\ a
unuia dintre personajele cele mai pu]in comune
din istoria noastr\ recent\. Acest urma[ al
unei familii b\n\]ene stabilite în Nord-Estul
Transilvaniei a trecut prin {coala de la Tîrgovi[te,
a tr\it în Bucure[ti, a frecventat asiduu P\ltini[ul
lui Noica, s-a legat apoi de Ia[i [i de Moldova,
ascultînd de o obscur\ chemare. În ultimii ani
dinainte de Revolu]ie, s-a apropiat de tine-
rii contestatari ie[eni, în care întrez\rise o
tentativ\ de gîndire liber\. Latura moldoveneasc\
a personalit\]ii sale s-a pecetluit pîn\ la urm\
prin indentificarea cu Eminescu [i prin ducerea
la bun sfîr[it a Marii Edi]ii.

Petru Cre]ia a str\b\tut în via]a sa,
geografic [i spiritual, întreg teritoriul României.
Str\fulger\rile genialoide ale omului nu s-au
putut lipsi astfel de un simbolism al existen]ei
sale concrete, simbolism ast\zi de perfect\
claritate, [i pe care doar figurile excep]ionale
îl ilustreaz\ în chip spontan. 

geniu [i genialoid

 poemul s\pt\mânii de
cassian maria spiridon

cînd mama mamei mele
a plecat dintre noi

aveam [ase ani

bunica mea Paraschiva
(ce mi-a fost na[\ la botez
în mica biseric\ a satului
al\turi de bunicul meu Casian)
a plecat

cînd iarna era pe sfîr[ite
din strea[ina casei

]ur]urii lungi
picurau

doar petele albe [i reci
de om\turi

aminteau muribund anotimpul

aveam [ase ani
mirat am condus-o
al\turi de al]i apropia]i
cît satu-i poate cuprinde
convins de  fiica mai mic\

a mamei mamei mele
c\ e doar o c\l\torie

scurt\ în zile
dup\ 

va fi în b\t\tura casei
din nou

zilnic
pe furi[

eram în cimitirul din spatele bisericii
la mormîntul

cu p\mînt înc\ reav\n
vorbeam cu bunica
uimit c\ înc\ nu s-a întors

din c\l\toria/ ce [tiam/ mi s-a
spus

c\-i scurt\ / în zile 

fiica mai mic\ a bunicii
aflînd de ce [i unde dispar

îmi spune: lacrimile tale o scufund\
tot mai adînc
[i-i va fi tot mai greu
s\ revin\
s\-[i p\r\seasc\ haina de lut

de atunci
n-am mai plîns pe ascuns

pe proasp\t mormînt
am plîns f\r\ lacrimi

în mine
din cînd în cînd întrebam:

cînd va fi ca s\ vin\

aveam [ase ani
la vremea cînd bunica mea Paraschiva

a plecat
iarna era pe sfîr[ite
]ur]urii lungi l\crimau
copil\ria/ pic cu pic/ se topea 
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea
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pân\ în ultima clip\…

In memoriam Al. S\ndulescu

19.06.2016 – a murit Mihnea Berindei 
(n. 1948)

1.07.1925 –– s-a n\scut Ion Maxim (m. 1980)
1.07.1926 –– s-a n\scut Gheorghe Ursu 

(m. 1985)
1.07.1929 –– s-a n\scut Costache Ol\reanu 

(m. 2000)
1.07.1941 –– s-a n\scut  Ion Pop
1.07.1944 –– s-a n\scut Vasile Musc\
1.07.1950 –– s-a n\scut Ioan Ne[u
1.07.1950 –– s-a n\scut Domni]a Neaga
1.07.1950 –– s-a n\scut Radu T\t\ruc\
1.07.1954 –– s-a n\scut Alexandru Mu[ina 

(m. 2013)
1.07.1960 –– s-a n\scut Radu Ciobotea
1.07.1965 –– s-a n\scut Nicolae Corlat 
1.07.1972 –– a murit Basil Munteanu (n. 1897)
1.07.1983 –– ss-aa nn\scut AAndrei NNovac
1.07.2006 –– a murit Georgeta Horodinc\ 

(n. 1930)
1.07.2016 –– a murit Ion Iano[i (n. 1928)

2.07.1895 –– s-a n\scut Mihai Tican-Rumano 
(m. 1967)

2.07.1914 –– a murit Emil Gârleanu (n. 1878)
2.07.1919 –– s-a n\scut {tefan Fay (m. 2009)
2.07.1926 –– s-a n\scut Octavian Paler 

(m. 2007)
2.07.1938 –– ss-aa nn\scut SSzilágyi DDomokos 

(m. 11976)
2.07.1947 –– s-a n\scut Dan Verona
2.07.1951 –– s-a n\scut Isabela Vasiliu Scraba
2.07.1953 –– ss-aa nn\scut IIulian MMoreanu
2.07.1954 –– s-a n\scut Ioan Holban
2.07.1956 –– s-a n\scut Ion Hirghidu[

3.07.1923 –– ss-aa nn\scut NNicolae PPaul MMihail 
(m. 22013)

3.07.1929 –– s-a n\scut Zeno Ghi]ulescu
3.07.1942 –– s-a n\scut Victor Rusu
3.07.1950 –– s-a n\scut Ioana Dinulescu
3.07.1950 –– s-a n\scut Nicolae Oprea
3.07.1953 –– ss-aa nn\scut MMircea BBrenciu 
3.07.1967 –– s-a n\scut Leti]ia Ilea
3.07.1976 –– a murit Alexandru Bistri]ianu 

(n. 1911)
3.07.1982 –– s-a n\scut Paul Gorban
3.07.1992 –– a murit Gheorghe Vlad (n. 1927)
3.07.2015 –– a murit Mariana Ionescu 

(n. 1947)

4.07 11886 –– s-a n\scut Alice C\lug\ru 
(m. 1933) 

4.07 11923 –– ss-aa nn\scut HHaralamb ZZinc\ 
(m. 22008) 

4.07.1931 –– s-a n\scut Hans Just Mattias
4.07.1951 –– s-a n\scut Vladimir Tism\neanu
4.07.1954 –– s-a n\scut Theodor R\pan
4.07.1966 –– s-a n\scut Cristina Prisacariu 

{optelea
4.07.1971 –– s-a n\scut Laura B\descu

5.07.1920 –– s-a n\scut Iulia Soare (m. 1971)
5.07.1931 –– s-a n\scut Al. Oprea (m. 1983)
5.07.1953 –– ss-aa nn\scut DDan NNegrescu
5.07.1957 –– s-a n\scut Egyed Emese   
5.07.1958 –– ss-aa nn\scut BBogdan GGhiu
5.07.1972 –– s-a n\scut Teodor Hossu Longin
5.07.1999 –– a murit Liviu Petrescu (n. 1941)

6.07.1923 –– ss-aa nn\scut GGeorge PPopa
6.07.1924 –– s-a n\scut Alexandru Sen 

(m. 2010)
6.07.1936 –– s-a n\scut Mircea Vasiliu
6.07.1937 –– s-a n\scut Shaul Carmel 

(m. 2011)
6.07.1940 –– s-a n\scut Horia Vasilescu
6.07.1944 –– s-a n\scut George Alboiu
6.07.1945 –– s-a n\scut Doru Davidovici 

(m. 1989)
6.07.1947 –– s-a n\scut Gabriela Negreanu 

(m. 1995)
6.07.1950 –– s-a n\scut  Liviu Papuc
6.07.1954 –– s-a n\scut  Ioan Vintil\ Finti[
6.07.1958 –– ss-aa nn\scut AAdrian AAlui GGheorghe
6.07.1964 –– a murit Ion Vinea (n. 1895)
6.07.1979 –– a murit George Lesnea (n. 1902)
6.07.2004 –– a murit Horia Gane (n. 1936)

c u nicio lun\ în urm\, pe 17 mai, s-a
stins discret, cu pu]in înainte de a
împlini 89 de ani, cunoscutul istoric

[i critic literar Al. S\ndulescu. În ultimii ani
suferin]ele se adunaser\, chinuindu-i trupul [i
inima fragil\, îns\ spiritul îi r\m\sese viu, pasionat
de scris-cititul, cum singur î[i denumea viciul cu
o sintagm\ în care vocabulele componente erau
imposibil de desp\r]it. Citea, recitea, crea, publica,
scria scrisori electronice prietenilor, bucurându-se
octogenar de posibilit\]ile miraculoase ale
computerului care îl aducea mai aproape de cei pe
care îi frecventa. Era o alinare pentru singur\tatea
care îl înv\luia treptat pe cel care avusese nevoie
de comunicare întreaga via]\ [i care fusese aproape
dependent de ideea de prietenie. 

Nu voi schi]a un portret al specialistului în
istorie [i teorie literar\ care a activat în cadrul
Institutului „G. C\linescu” o via]\ de om. Volumele
sale, scrise temeinic în manier\ c\linescian\, unele
rev\zute [i reeditate recent, sunt bine cunoscute
lumii literare. Nici la suferin]ele pe care le-a îndurat
în ultimii ani sau la moartea sa, trecut\ aproape
neobservat\, nu vreau s\ m\ refer, ci la urma l\sat\
în via]\, de Via]a care l-a însufle]it. Cei care l-au
cunoscut [tiu c\ a iubit cu pasiune literatura,
dedicându-i-se cu trup [i suflet, îns\ pu]ini [tiu
c\ pasiunea aceasta nu s-a limitat la a citi [i a scrie
despre ceea ce l-a impresionat, ci, fiind înclina]ia
primar\ [i genuin\ a adolescentului de odinioar\,
a scris poezie întreaga via]\, chiar dac\ nu a publicat
aproape niciun vers pân\ de curând. {i asta pentru
c\, la sfâr[itul deceniului al patrulea din secolul
trecut, când î[i alegea profesia, nu scria în spiritul
timpului, iar mai târziu, pentru c\ sobrietatea

specialistului care devenise impunea. A[a se
face c\, în ciuda altei surprize oferite târziu
publicului, aceea de memorialist înzestrat,
aplecarea spre a scrie versuri [i produc]iile
sale lirice au r\mas înv\luite în tain\, dezv\luiri
treptate [i sfioase fiind f\cute cu modestie

câtorva apropia]i în ultimele dou\ decenii,
dup\ pensionare. 

Adunate între copertele înc\p\toare ale
unei impresionante mape ro[ii, poeziile numeroase
ale lui Al. S\ndulescu, scrise constant pe parcursul
întregii vie]i, uimeau printr-un amestec de tradi]ie
[i modernitate [i cucereau prin sinceritatea [i
naturale]ea actului artistic. Din când în când mai
descoperea câte un text vechi, r\t\cit printre hârtii,
sau „comitea” unul nou, în ambele cazuri, trimi]ân-
du-le prietenilor spre p\rt\[ie. Prin 2016 st\ruin]a
câtorva dintre noi l-a împins s\ fac\ pasul spre
publicare. Cu emo]ii de debutant, a încredin]at
câteva grupaje de versuri revistei „Algoritm literar”
din Hunedoara, condus\ de poetul Ioan Barb. 

Cu privirea întoars\ obsesiv spre origini,
îmi scria anul trecut despre momentul dintâi al
crea]iei: „Tot r\scolindu-mi arhiva, am constatat
c\ eu, ca scriitor, am debutat, a[a zicând, înainte
cu destule decenii de a m\ întâlni cu tiparul, [i
anume, parc\ a fost un destin, tot cu o scrisoare,
la 13 ani, în timpul r\zboiului, trimis\ tat\lui meu,
aflat pe front. Eram în liceu, probabil într-o scurt\
vacan]\ de prim\var\: «Pe aici, pe la Ple[e[ti, este
un rai. Livezile parc\ sunt ninse. Merii [i perii
împestri]eaz\ gr\dinile. Mai ales m\rul v\ratic
din curte, zici c\ e poleit... Prin p\dure, î]i este mai
mare dragul s\ mergi. Iarba a crescut deas\ ca
m\tasea. Dac\ ar ]ine Dumnezeu fructele, a[a cred,
c\ s-ar îmbog\]i Ple[e[tiul, cum n-a mai fost demult»
(17 mai 1942). Ceva mai târziu, au venit poeziile
[i analizele lor literare. Pe la 17-18 ani, am scris,
bineîn]eles, în stil clasic, poeme care mai p\streaz\
[i acum o anume prospe]ime, ca [i traducerile din
Hora]iu [i Ovidiu, reprezentând un mic refugiu,
în anii ‘50, din atmosfera tot mai sufocant\ a
stalinismului, care începea s\ fac\ ravagii, s\ mint\,
s\ terorizeze, s\ trimit\ oameni f\r\ nicio vin\
la pu[c\rie, s\ ucid\”.1

Incitat\ de referin]a la traducerile clasice,
i-am cerut o mostr\ de text, care nu a întârziat
s\ vin\ [i s\ m\ surprind\ prin alegerea filosofiei
de via]\ în acei ani tulburi, precum [i prin siguran]a
condeiului pe care îl avea la 20 de ani, pentru
t\lm\cire, [i nu una oarecare, ci de poezie: 

Carpe Diem

A c\ta sfâr[itul vie]ii rânduit de zei nu-i voie,
Nici s\ cerci în profe]ia vracilor, Leuconoe!
Ci-i mai bine s\-nduri toate câte se vor întâmpla,
Fie c\ b\trânul Zeus multe ierni ne-o mai l\sa,
Fie c\ ne-a sorocit-o chiar pe asta cea din urm\,
Care-n spumegoase valuri marea din str\fund o 

scurm\.
Tu fii în]eleapt\, vinul pritoce[te-l în alt vas,
Iar n\dejdile-]i m\soar\ dup\ scurtul t\u popas.
Cât vorbim timpul se scurge; bucur\-te, dar, acum
{i în ziua cea de mâine nu te-ncrede nicidecum.2

Prin toamna anului trecut, i-a încol]it ideea
public\rii unui voluma[ de poezii. Puterile îi sc\deau,
sfâr[itul [i-l sim]ea aproape. Voia s\ î[i asume
m\car acum prima iubire, cea pentru poezie,
ascuns\ ani de-a rândul, ca o cenu[\reas\, în umbra
cercet\torului ra]ional [i aplicat. Mi s-a p\rut
atunci c\ se preg\te[te, mai mult sau mai pu]in
con[tient, nu pentru un sfâr[it previzibil, ci c\ [i
în ultima clip\ celebreaz\ via]a [i iubirea, într-un
soi de grand finale. A[a a fost. Placheta sub]ire,
delicat ilustrat\ de Alina N. Gete[, intitulat\
Anotimpuri [i sublimat\ la un num\r redus de
piese, lucrate parc\ în filigran, a ap\rut în luna
februarie, ca o încununare a destinului [i ca un
dar l\sat prietenilor, înainte de marea c\l\torie. 

De pe coperta a patra, Al. S\ndulescu ne
zâmbe[te abia perceptibil, l\sându-ne înscris\
în eternitate dorin]a arz\toare a întregii sale vie]i,
pe deplin materializat\:

S\ scriu, zi de zi, pân\ în ultima clip\,
S\ m\ lupt cu granitul cuvântului,
Pân\ ce-oi c\dea sângerat în genunchi
Pe muchea lui [i în b\taia vântului.

 Carmen Br\garu
______________
1 Scrisoare electronic\ datat\ 27 iulie 2017.
2 Leuconoiei, traducere din Hora]ius, Ode, I, 11

(nota lui Al. S\ndulescu, în scrisoarea electronic\)
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[ tefan Aug. Doina[ a beneficiat în
postumitatea imediat\ de o receptare
critic\ mai vie decât al]i poe]i [i

congeneri. Din rândul comilitonilor s\i din Cercul
Literar de la Sibiu-Cluj probabil c\ doar I. D. S`rbu
a cunoscut, în ultimele trei decenii, o aten]ie la fel
de sus]inut\, de[i nici Radu Stanca sau I. Negoi]escu
nu au c\zut în uitare. 

Meritul primei monografii critice doina[iene
îi revine îns\, din câte [tiu, lui Virgil Nemoianu.
Cartea lui, Surâsul abunden]ei. Cunoa[tere liric\
[i modele ideologice la {tefan Aug. Doina[ a
beneficiat de reedit\ri, revizii [i adaosuri, ajungând
[i la a treia edi]ie (Bucure[ti, Ed. Spandugino,
2013, 250 p.). Spre deosebire de al]i autori, care î[i
m\rginesc remanierile la nivelul detaliului, Virgil
Nemoianu a completat monografia sa ini]ial\
cu un întreg capitol, consistent, intitulat „Reevalu\ri”.
Aici el a inclus texte scrise despre poet ulterior
finaliz\rii volumului, dar care, publicate la diferite
intervale de timp, aduc complet\ri importante, [i
ofer\ mai cu seam\ clarific\ri referitoare la
personalitatea [i opera celui discutat, ca [i la
contextul recept\rii ofrandei sale creatoare. 

Astfel, într-un text din 1995, exegetul atr\gea
aten]ia asupra necesit\]ii de a-l evalua pe Doina[
numai „împreun\ cu Negoi]escu [i Radu Stanca,
Regman [i Balot\, împreun\ cu Wolf von Aichelburg
[i Radu Enescu, Rudy Schuller, Eugen Todoran [i
Eta Boeriu, sub aripa unor Lucian Blaga, Liviu
Russu, Henri Jacquier sau Victor Iancu” (p. 190).
Semnifica]ia acestei aten]ion\ri este c\, vorbind
despre Doina[, se discut\, de fapt, despre una
dintre expresiile unei dinamici culturale coerente,
exponen]iale, a Transilvaniei postbelice: Cercul
Literar de la Sibiu-Cluj, cu ilustra lui genealogie
[i – ceea ce autorul nu mai aminte[te, fiind prea
bine cunoscut – sub o efigie cu chipul lui E. Lovinescu.
Este vorba, cu alte cuvinte, despre o expresie
matur\ a unei culturi care a p\[it deja cu succes
în stadiul construirii de sine pe liniamente
temperamentale [i elective convenite în comun,
f\r\ alterarea personalit\]ii creatoare a fiec\ruia,
dar reg\sindu-se în tr\s\turile sale definitorii
în mod solidar. 

Dar Virgil Nemoianu îl a[az\ pe {tefan Aug.
Doina[ [i într-o companie na]ional\ de mare
bog\]ie [i diversitate, care include arti[ti [i gânditori,
creatori de sorgin]i diferite: „Din p\cate, mult
prea adesea tindem s\ reducem cultura român\
la câteva vârfuri: Eminescu, Brâncu[i, Ionesco,
Enescu. E o mare nedreptate f\cut\ unei societ\]i
[i unei culturi care e incomparabil mai abundent\
[i mai complex\. În tot ce are ea mai substan]ial,
aceast\ ob[te uman\, a celor de limba român\, se
întemeiaz\ pe o anume senin\ încredere în
sine, pe o temeinicie a muncii, pe un zâmbitor
optimism, pe o împ\care cu natura [i cu semenii.
Cultura aceasta româneasc\ este cea a lui Alecsandri
[i Odobescu, a lui Slavici [i Hoga[, Theodor Aman

[i Ion Pillat, Mircea Florian [i Mihai {ora, Titu
Maiorescu [i Iuliu Maniu. Spre marele ei noroc,
spre marea ei fericire, comunitatea aceasta l-a
avut în deceniile ei cele mai grele pe {tefan Aug.
Doina[ drept nobil\ [i vrednic\ pild\, purt\tor
al unei tradi]ii f\r\ de care iute ar fi c\zut prad\
pieirii” (p. 190). Ancorându-l pe poet nu printre
genii – care fac excep]ia –, ci al\turi de creatorii
de valori reprezentativi pe plan na]ional f\r\ a fi,
necesarmente, [i ni[te vârfuri în universalitate,
Virgil Nemoianu îi subliniaz\ acestuia natura
exponen]ial\ [i capacitatea osmotic\ în raport cu
tr\s\turile de frunte ale culturii na]ionale. 

În post-scriptum-ul la edi]ia a doua, din
2004, Virgil Nemoianu reac]ioneaz\ la acuzele
postume de colabora]ionism formulate la adresa
poetului, a[ezând în contextul dictaturii r\spunsul
pe care îl putea da un fost arestat statului poli]ienesc
în termeni de angajamente [i precizând c\ Doina[
„... r\mâne un monument al unui umanism liberal
românesc” (p. 221). Hermeneutul ad\uga c\ „...Acest

umanism are un specific al s\u, care nu include
în primul rând fortitudinea moral\, nici eroismul.
Nu e vorba numai de Doina[, ci [i de numeroase
alte figuri istorice [i culturale luminoase”. Astfel,
el încerca s\ contureze în jurul poetului un mediu
social populat de supravie]uitori care, f\r\ a lupta
în forme radicale cu dictatura, o subminau prin
crea]ie, prin atitudinea contrar\ obedien]ei cel
mult simulate, tânjind dup\ libertate [i democra]ie
[i preg\tind-o, fiecare în felul s\u, fie [i la nivel
microsocial. Observa]ia î[i are miezul s\u, iar
faptul c\ în cercetarea cultural\ de pân\ ast\zi
aten]ia a fost re]inut\ mai cu seam\ de exponen]ii
unor curente nondemocratice de gândire nu este
în m\sur\ s\ diminueze importan]a acestui strat
de cet\]eni ai României dictaturilor ro[ii. 

un nou text, scris în 2012, aducea o
contribu]ie substan]ial\ la în]elegerea
istoriei moderne a României prin

punerea în circula]ie cultural\ na]ional\ a conceptului
de eliticid [i aplicarea lui înnoitoare. Elaborat în
1992 de c\tre jurnalistul britanic Michael Nicholson
– cu referire la masacrul din Bijeljina (Bosnia

Her]egovina) –, acest concept desemneaz\, în
principiu, uciderea elitelor unui grup de c\tre
reprezentan]ii altuia. La Nemoianu îns\ semnifica]ia
se înnoie[te, c\ci vizeaz\ o practic\ pe care o
constat\ în chiar interiorul grupului ]int\. El
consider\ eliticidul la români „...o mentalitate
mai veche, mai adânc înr\d\cinat\ în imaginarul
[i în practica comunit\]ii de la Dun\re [i Carpa]i”
(p. 222). Trecând în revist\ câteva precedente
istorice – „De la Miron Costin la Nicolae Iorga, de
la Barbu Catargiu la I. G. Duca, de la Armand
C\linescu la Iuliu Maniu, de la Virgil Madgearu
la Mircea Vulc\nescu [i Gheorghe Br\tianu...” –,
eseistul noteaz\: „Eliticidul atât de eficient [i de
cuprinz\tor din anii 1948 – 1988 a fost continuat
[i chiar consolidat prin necrofagia pomenit\ îndat\
dup\ 1989” (p. 224). În ceea ce îl prive[te pe Doina[,
lui i se aplic\ un tip de eliticid de veche [i cumplit\
faim\: cel a c\rui victim\ a fost papa Formosus
(891 – 896), dezgropat, judecat [i terfelit dup\ deces
de succesorul lui, papa {tefan al VI-lea sau al
VII-lea. Verdictului de colabora]ionism adus de
mai recentele dezv\luiri [i tentative de incriminare
pe seama poetului i se aplic\ o judecat\ drastic\,
sub acuza de lectur\ unilateral\, superficial\ [i
vinovat\, ea îns\[i, de un colabora]ionism – poate
involuntar – cu autorii izvoarelor incriminatoare. 

Virgil Nemoianu [i-a completat analiza de
odinioar\ a poeziei lui Doina[ printr-o serie de
texte aniversare sau comemorative care au deplasat
discursul, îmbog\]indu-l [i nuan]ându-l, dinspre
abundenta [i variata produc]ie liric\ a lui {tefan
Augustin Doina[ c\tre portretizarea creatorului.
Astfel, monografia ini]ial\ vizând activitatea
literatului a ajuns în cele din urm\ s\ se extind\
c\tre o filtrare a biograficului [i o surprindere
în efigie a omului, socotit o apari]ie solar\, goethean\,
în cultura român\ postbelic\. Acum, autorul
Mistre]ului cu col]i de argint nu mai este doar
primus inter pares, ci [i purt\torul tuturor valorilor
unei clasicit\]i exemplare: „Abilitatea [i magnanimitatea,
fermitatea [i flexibilitatea, elegan]a elitist\ [i
un anume spirit necioplit popular (poate chiar
nesim]itor sau grobian), spiritualitatea [i
conjugarea cu fizicul concret, ner\bdarea [i
senin\tatea, iritarea [i armonia, modera]ia
[i indignarea erau a[ezate în firea sa întâi,
în opera sa apoi, în remarcabil echilibru.
Adev\rul, Binele [i Frumosul [i-au reg\sit la
Doina[, mai mult decât la numero[i confra]i,
împletirea fireasc\ [i benefic\” (p. 219). Prin scrisul
lui Virgil Nemoianu, {tefan Aug. Doina[ trece din
biografic [i poetic direct în mitologia unei epoci
atroce, încercând s\ se instaleze acolo cu senin\tate
seniorial\. În acest fel se deschide o competi]ie
important\, vizând modificarea canonului literar
dinspre adula]ia pentru Nichita St\nescu [i inova]ia
limbajului poetic operat\ de el, c\tre clasicitatea
senin\, proteiform\, a lui Doina[.

Ovidiu Pecican

C\tre Redac]ia revistei „România literar\”

Ca urmare a dreptului la replic\, v\ rog s\
binevoi]i a publica declara]ia mea în leg\tur\ cu
lista de colaboratori ai Securit\]ii (publicat\ de
M\d\lin Hodor în num\rul din 12.04.2018 al
revistei „22”), în care apare [i numele meu.

Sunt prof. univ. dr. emerit Nicolae Saramandu
(Universitatea din Bucure[ti), [eful Departamentului
de Dialectologie, geografie lingvistic\, fonetic\
[i onomastic\ de la Institutul de Lingvistic\ „Iorgu
Iordan -Al. Rosetti” al Academiei Române,
coordonator al mai multor proiecte fundamentale
de cercetare lingvistic\ [i autor, coautor, coordonator
al peste 50 de volume [i al unui num\r de peste
300 de articole publicate în ]ar\ [i în str\in\tate.

Declar c\ nu am fost colaborator al Securit\]ii
[i nu am semnat niciun angajament cu fosta
Securitate. În acest sens, am cerut o adeverin]\
de la C.N.S.A.S. (num\r de înregistare: P867/18
din 8 mai 2018), din care s\ rezulte c\ nu am
colaborat cu Securitatea. 

Men]ionez faptul c\ C.N.S.A.S. a dat la 17.
04. 2018 urm\torul comunicat de pres\: 

„Fa]\ de dezbaterea declan[at\ în mediul
public ca urmare a articolelor publicate de
c\tre domnul M\d\lin Hodor — func]ionar public

în cadrul Direc]iei Investiga]ii, Colegiul CC.N.S.A.S.
întrunit în [edin]\, ast\zi, 17.04.2018, comunic\
urm\toarele:

Articolele domnului M\d\lin Hodor nu
reprezint\ punctul de vedere al Consiliului NNa]ional
pentru SStudierea AArhivelor SSecurit\]ii reflectând
opinii personale.

În cadrul institu]iei au fost declan[ate
cercet\ri administrative [i disciplinare privind
acest caz. La finalizarea acestora rezultatele
vor fi comunicate public.”

Nu [tiu pe baza c\ror informa]ii s-a alc\tuit
lista de la C.N.S.A.S. [i solicit verificarea, în cazul
meu, a calit\]ii de colaborator al Securit\]ii.

Men]ionez faptul c\, începând cu anul
1969, am participat la numeroase manifest\ri
[tiin]ifice interna]ionale, stagii de studii (bursier
al Funda]iei „Humboldt”, Germania 1972-1973,
1974, coodonator [tiin]ific: Eugen Co[eriu), lectorat
1983-1985 (Freiburg i. Br., Germania), profesor
invitat (1993-1995, Germania) etc. De asemenea,
din 2005 sunt pre[edintele proiectului interna]ional
Atlasul limbilor Europei, care reune[te speciali[ti
din toate ]\rile continentului, proiect la care
particip începând cu anul 1973.

Precizez faptul c\ plec\rile mele în str\in\-
tate, atât înainte cât [i dup\ 1989, nu au fost
NICIODAT| condi]ionate de vreun act de cola-

borare cu Securitatea. Singurul criteriu de solici-
tare a particip\rii mele la manifest\ri [tiin]ifice
interna]ionale sau de coordonare a unor proiecte
a fost cel al valorii [tiin]ifice a lucr\rilor publicate
de mine în România [i în str\in\tate. 

În num\rul din 19.04.2018 al revistei
„22” se precizeaz\: 

„Nu [tim dac\ acei oameni au colaborat
sau nu cu Securitatea, dac\ au avut sau nu un
angajament, dac\ au dat note informative sau
rapoarte despre românii stabili]i în Occident.
Nu [tim dac\ ei ac]ionau conform cu Planul de
munc\ pe trimestrul IV/1989 al Sec]iei II (Spa-
]iul America de Nord [i de Sud) al UM 0225 [i
trebuiau sau nu s\ «ob]in\ date [i informa]ii în
vederea ini]ierii de activit\]i de contracarare a
ac]iunilor preconizate de unii intelectuali români
du[mani stabili]i în SUA, Mihai Botez, Dorin
Tudoran, Vladimir Tism\neanu»”.

Având în vedere preciz\rile de mai sus,
întrebarea mea este de ce revista „22” nu a solicitat
informa]ii de la institu]iile abilitate, inclusiv
C.N.S.A.S., înainte de a publica lista. 

28 mai 2018

Nicolae Saramandu

b\t\lia 
pentru
Doina[ comentarii critice



b iografia iistoricului [[i ccriticului
literar, pprozatorului [[i mmemo-
rialistului DDumitru MMicu ((n. 88

noiembrie 11928, BBârsa, jjud. SS\laj –– mm. 117 iiunie
2018, BBucure[ti) sse iimpune aa ffi ccercetat\, ccu
rigoare, îîntrucât iinforma]iile [[i rreperele ccalendaristice
nu ssunt îîntotdeauna eexacte.

O ssurs\ ppre]ioas\ dde [[tiri, nnote [[i ppreciz\ri
biografice, bbibliografice [[i bbiobibliografice oo
constituie bbogata ssa lliteratur\ eepistolar\ eexistent\,
azi, îîn uunele bbiblioteci ppublice [[i, ffire[te, pparticulare,
ce sse ccuvine aa ffi ccercetat\ ccu oo sspecial\ aaten]ie.

Istoricul [[i ccriticul lliterar DDumitru
Micu, eexcelent pprofesor uuniversitar [[i cc\rturar
autentic aa ddialogat, iintens, ccu pprietenii [[i ccolegii,
cu sscriitorii ddin ccele mmai ddiverse ggenera]ii, ddar
[i ccu ffo[tii ddiscipoli ppe ccare ii-aa îîndrumat ccu
în]elegere [[i ssimpatie.

Revelatoare ssunt [[i eepistolele pprimite dde
Dumitru MMicu dde lla ppersonalit\]i îînsemnate aale
literaturii rromâne, pprecum LLucian BBlaga, MMircea
Eliade, LLiviu RRusu, PPetru DDumitriu, NNicolae
Manolescu, SSorin TTitel, DDinu PPillat, CConstantin
Ciopraga, MMircea ZZaciu, MMarin SSorescu, PPetru
Popescu, AAugustin BBuzura, AAna BBlandiana,
Dumitru RRadu PPopescu [[i mmul]i aal]ii.

Epistolele cce sse ttranscriu aaici, nnecunoscute
pân\ aacum, ccompleteaz\, ffericit, pportretul uunui
critic lliterar dde mmare pprofunzime, ccare aa iintuit,
întotdeauna, vvaloarea eestetic\ aa uunei oopere lliterare.

Cronicile ssale, ddeloc cconven]ionale, ssunt
rezultatul uunor llecturi iintegrale aale cc\r]ilor
analizate, iiar uuneori aale îîntregii oopere aa sscriitorului
despre ccare ggloseaz\.

O mm\rturie eelocvent\, îîn aacest ssens, oo
constituie ccartea ssa ffundamental\, Istoria lliteraturii
române. DDe lla ccrea]ia ppopular\ lla ppostmodernism
(2000), îîn ccare, îîn ccele 8850 dde ppagini, fformat mmare,
recunoa[[te [i impune o lliteratur\ rromanic\ dde
cert\ vvaloare eeuropean\.

*
Freiburg 78, la 29 ianuarie [19]68

Rohrgraben, 7

Mult stimate domnule Micu,

Tocmai începusem alt\ scrisoare când
un soare prea puternic de prim\var\ nemotivat\

mi-a n\v\lit pe fereastr\, luminându-mi inima.
M\ gr\besc deci s\ v\ scriu [i d[umnea]v[oastr\]

în aceast\ stare care cuprinde mai abitir sentimentele
mele de recuno[tin]\ pentru darul trimis de
d[umnea]v[oastr\], Blaga1. Cu zgârcenie voi
împ\r]i la prietenii merituo[i celelalte exemplare.
V\ mul]umesc.

De fapt, v\ urm\resc demult prodigioasa
d[umnea]v[oastr\] activitate critic\ [i nu numai
la Glasul Patriei2. În cartea d[umnea]v[oastr\]
am recunoscut un prieten vechi pe care l-am
primit cu cuvenita condescenden]\.

Spune]i-mi dac\ dori]i ni[te c\r]i de pe
aici. V\ promit s\ m\ fac luntre [i punte s\ v\
procur orice îmi ve]i indica (rugându-v\ ca datele
biblio[grafice] s\ fie cât mai corecte ca s\ nu
încurc\m pe bie]ii mei librari nem]i, atât de
încurca]i de Dumnezeu sau alte alea).

{i dac\ timpul v-ar permite vreo c\l\torie
încoace, spune]i-mi-o negre[it. Eventual, v-a[
putea oferi o invita]ie.

Mul]umesc înc\ o dat\ mult [i r\mân cu
alese felicit\ri al d[umnea]v[oastr\],

Paul Miron3
*

Berlin, 22 decembrie 1973

Dragii no[tri,

De[i nu sunte]i consumatori de b\uturi
alcoolice, v\ trimitem, totu[i, o sticl\ cu dou\
pahare. Poate, în felul acesta, v\ îndeamn\ la
b\utur\, m\car de Anul Nou.

Caldele noastre ur\ri de fericire [i succese
pentru 1974. Venim în ]ar\ pe la sfâr[itul lui
februarie, pân\ atunci ne-am bucura s\ primim
câteva rânduri.

Bibliografia pentru teza mea de doctorat
am v\zut c-a crescut mult în ultima vreme; lucrez
deja la redactarea c\r]ii despre Urmuz.

Cu drag. La mul]i ani!
Marin Sorescu [i Virginia

[P.S.] Adresa: M[arin] S[orescu], 1 Ber-
lin 31, Güntzelstra[sse], 50

[Familie Dumitru Micu, Bulevardul Miciurin,
nr. 13, scara A, apartament 3, sector I, Bukarest,
Rumänien].

*
Bucure[ti, 12 aprilie 1975

Stimate d[omnu]le Dumitru Micu,

„Fragmentele automitologice“4, pline
de „m\tr\guna din lun\“, mi-au pl\cut mult,
g\sind în ele acel fior liric, adev\rat [i profund,
pe care-l b\nuiam citind criticile d[umnea]v[oa]s[tr\].

A]i f\cut foarte bine c\ a]i dat la lumin\
aceste versuri, care î[i vor g\si mul]i prieteni. Eu
sunt unul dintre ace[tia.

Mul]umiri c\lduroase pentru volumul
trimis [i scuze c\ v\ r\spund cu atâta întârziere,
fiind, în ultimele luni, mai mult în trecere prin
Bucure[ti, decât unul dintre cei un milion [i [ase
sute de mii de statornici pe care poate conta.

Am citit [i cronica5 la volumul meu de
teatru [i v\ sunt recunosc\tor pentru cuvintele
calde. {i cartea v-o trimit abia acum.

Ar mai exista o scuz\: m\ tot gândeam s\
v\ dau un telefon, în una din raitele mele pe la
Bucure[ti, dar de fiecare dat\ am ezitat s\ v\
tulbur.

Cu deosebit\ stim\,
Marin Sorescu

*
[Iowa City, Iowa, 25 martie 1974]

Drag\ domnule profesor,

Î]i  scriu într-o clip\ ideal\ pentru
coresponden]\, o grip\, din p\cate, stimulat
de reviste literare ce cuprind semn\tura dumitale,
[i pe care le citesc cu întârziere.

Întâi, oricât ar p\rea de retoric, î]i mul]umesc
pentru modul extrem de p\trunz\tor [i de generos
în care ai scris despre Sfâr[itul bahic.

F\când, acum, la o anumit\ distan]\, „o
sum\“ a recep]iei critice, analiza d[umi]tale apare
extrem de exact\ [i de nuan]at\, unul dintre cele
mai articulate lucruri ce s-au scris despre o carte
nu u[or de discutat ori de clasat, având în vedere
subiectul ei.

Evident, o carte care va fi rediscutat\,
cu mai mult\ r\bdare [i mai pu]in\ pasiune, [i
tocmai de aceea, acum [i atunci, analizele ponderate
î[i vor dovedi valoarea.

M\ bucur c\ ]i-a pl\cut cartea lui Paul
Georgescu. {i mie, [i cred c\ el este nedrept\]it
de o parte a criticii literare, adic\ de o parte a
ob[tei noastre literare, prea împr\[tiat\ în fac]iuni
[i prea harnic\ s\ pl\teasc\ poli]e.

Scriu aici o carte nou\, cu patriotismul
stârnit de tot ceea ce v\d; o civiliza]ie, vai,
dezam\gitor de tân\r\, [i din toate punctele
de vedere deosebit\ de aceea româneasc\.

Prin contradistinc]ie, dorul meu profund
de Bucure[ti [i de tot ce e românesc, g\se[te aici
prilej de a fi stârnit în ori[ice. {i asta, pentru
literatur\, cred c\ e bine.

Î]i scriu aceste rânduri cu speran]a unei
împrieteniri, care ar fi firesc s\ înso]easc\ o
afinitate.

Sper s\ te pot vizita la Bucure[ti, [i s\
putem sta de vorb\ îndelung.

Î]i urez toate cele bune, al d[umi]tale,
Petru Popescu

[Dumitru Micu, Strada Miciurin, nr. 13,
Bucharest, Romania; Petru Popescu, International
Writing Program, University of Iowa, School
of Letters, Iowa City Iowa, 52240, Statele Unite
ale Americii].

*
Cluj, 30 iulie [19]75

Iubite prietene Micu,

Dou\ luni [i jum\tate am fost plecat din
]ar\, în care r\stimp mi-a sosit cartea d[umi]tale
„Gândirea“ [i gândirismul6. V\d c\ te iei la
întrecere cu Himalaya, ai prelucrat un material
enorm [i nu m\ îndoiesc c\ foarte bine.

Din p\cate momentan n-o pot citi, fiindc\
multe treburi îngr\m\dite între timp m\ a[teptau
acas\, îndeosebi problema arz\toare în leg\tur\
cu Titu Maiorescu, care m\ sufoc\ pân\ la
strangulare.

Ard îns\ de ner\bdare s-o citesc, fiindc\
vorba aceea „je m’y connais un peu“, pe vremuri
am urm\rit cu asiduitate Gândirea [i nu o dat\
am avut discu]ii interesante despre ea cu Lucian
Blaga.

Te felicit în modul cel mai sincer [i te
rog s\ prime[ti o dat\ cu mul]umirile mele cele
mai c\lduroase salut\ri.

L[iviu] Rusu
_______
Originalele acestor epistole, inedite, se afl\

în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucure[ti.
1. Dumitru Micu – Lirica lui Lucian Blaga.

Bucure[ti, Editura pentru Literatur\, 1967.
2. Glasul Patriei. Organ al Comitetului român

pentru repatriere. Apare la Berlin în perioada 10
decembrie 1955–mai 1972.

3. Paul Miron (1926–2008), lingvist, poet,
prozator, dramaturg [i eseist. Stabilit în Germania.

4. Dumitru Micu – Fragmente automitologice.
Bucure[ti, Editura Eminescu, 1974.

5. Dumitru Micu – Teatru metaforic în Con-
temporanul, nr. 14 (1482), 4 aprilie 1975, p. 10 (Jurnal
de lectur\).

6. Dumitru Micu – „Gândirea“ [i gândirismul.
Bucure[ti, Editura Minerva, 1975.Ro
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un cap\t de lume

d ebutând timid cu poezie, Leon-Iosif Grapini [i-a g\sit repede
caden]a [i locul în proz\ (Cetatea cu nebuni, 2000, legitima
net condi]ia sa de prozator), chiar dac\ performan]ele sale,

indiscutabile, dup\ p\rerea mea, nu s-au bucurat de o receptare critic\
pe m\sur\. Sf\tos, dar îndoit, povestitorul s\u înainteaz\ precaut, avanseaz\
ipoteze, divagheaz\, într-o polifonie ame]itoare, câteodat\ înc\rcat\, în
stare s\ relativizeze totul [i s\ extrag\ confortul certitudinii din chiar
aceast\ relativizare a totului. Miniparabole cu final nea[teptat [i
incitant, prozele lui Grapini pot fi  citite în mai multe registre,
cuceritoare fiind mai ales sintaxa. Romanul Cap\tul lumii (2004), conglomerat
de timpuri [i spa]ii, de autobiografie [i cronic\, parabolic, poematic,
câteodat\ parodic, ironic [i satiric, dar neîndoielnic „cu deschidere la mare”,
s-ar fi putut numi, spuneam, [i Memorialul de la {an]. Am remarcat imediat
atingerile, vrând anume s\ subliniez o apropiere care continu\ s\
r\mân\ fertil\ [i e cu atât mai uimitoare, cu cât a început
înainte de „întâlnirea” autorului cu prozatorul portughez.
Infinitiplicarea dezarmant\ a contururilor, recursul la impresie
[i pat\ de culoare, la detaliul abundent, cotropitor, multiplu,
confer\ scriiturii un realism de o generozitate magic\, precum,
s\ zicem, în proza sud-american\, dar apeleaz\ [i la o fertil\, în
ordinea atmosferei, magie a semitreziei, la minu]ia desenului, cu
ad\starea obiectivului pe gesturi m\runte, la „gândirea am\nun]it\”
(tr\s\turi care îl apropie de prozatori precum Ion Cristoiu, Horia
P\tra[cu, Emilian B\l\noiu, Nicolae Velea, Tudor Dumitru Savu).
Imprecizia cuvântului – surs\ de autonomie a imagina]iei – î[i
al\tur\ ici-colo, în doze infinitezimale extrem de eficiente, o
discret\ infuzie de fantastic, cât s\ ridice povestirea la putere, s-o
fac\ prevestitoare [i subtil parabolic\. O plasticitate vag-agresiv\,
masiv\, ardeleneasc\ se înso]e[te cu o pl\cere/[tiin]\ remarcabil\
de a transcrie limbaje [i de a înscena dezl\n]uit dialoguri ori
monologuri. Memorialul cet\]ii (2010) e, într-un fel, continuarea
[i rotunjirea Cap\tului lumii. Construit\, iar\[i, pe mai multe
planuri spa]io-temporale intersectate, ca într-o lume cu mai multele
dimensiuni reg\site, cartea e [i o vast\ panoram\ etnografic\, o
detaliere a arhetipurilor. Locul memoriei este unul de atmosfer\,
de apartenen]\, de [tiin]\ de a tr\i [i de a muri dup\ norme comunitare.
Un intermezzo cu proze scurte pe teme date, propunând continu\ri molcom-
juc\u[e la proze celebre – Cap\t de linie, 2012 –, face trecerea spre cartea
cea mai nou\: Via]a, de la cap\t, încheind trilogia de la {an].

m otoul din Saramago asum\ miraculoasa apropiere (devenit\
deja loc comun, c\ci textul escort\ vorbe[te de „un adev\rat
Saramago transilv\nean”) [i con]ine [i o l\murire a metaforei

obsesive a cap\tului, ca împletire de începuturi [i sfâr[ituri: A[a e via]a, e
în mare parte f\cut\ din lucruri care se termin\, dar [i din lucruri care
încep. Pe scurt, noul roman este unul autobiografic. Copil\ria e reconstituit\
cu aten]ia m\rit\ a celui care caut\ acolo r\d\cinile întâmpl\rilor de mai
târziu. Privirea a]intit\ [i ritualic\ asupra trecutului fic]ionalizeaz\ [i
fantasmeaz\ conferind înc\rc\tur\ mitic\ anilor tineri [i locurilor de
cre[tere. Vecinii, familia, satul invadeaz\ treptat pagina, cap\t\ identitate,
drept la cuvânt [i la o nou\ via]\. Cu o gesticula]ie încântat\ de ceea ce
ochii min]ii pot descoperi [tergând treptat negurile uit\rii, cuvintele se
bulucesc desenând contururi tot mai clare [i renun]ând treptat la deghiz\ri
stilistice ori de perspectiv\. Tabloul se înso]e[te cu toate zgomotele vie]ii
la ]ar\, „madlena” sonor\ având func]ie magic\. Într-o carte a vorbelor
me[te[ugite, verbalizarea e starea/atitudinea fireasc\ a oamenilor de toate
vârstele. Cuvântul, vorba, rostirea sunt accentele fiec\rei pagini: cu
vorba se fac [i se desfac lumi, „o împuns\tur\ cu vorba punea cap\t unei
flec\reli interminabile”, vorbele sunt de duh, pilduitoare, blânde, strigate,
chibzuite, domolite, rare, r\stite. Ca la fier\ria lui Iocan, ele dau rangul:
„Atrac]ia principal\ la fier\rie era însu[i fierarul, badea Leontin […]
Farmecul lui erau vorbele de duh, avea un umor a[ezat, rece uneori, îi erau
pe plac glumele, chiar [i cele f\cute pe seama sa, prilej pentru replici pe
m\sur\, dac\ nu cumva [i mai ustur\toare […] intra în discu]ii cu vorbe
calculate, avea p\reri s\n\toase despre una sau alta”. Nu-i de mirare c\
în aceast\ lume verbaliza(n)t\, cu chef de vorb\, cleveteal\, sporov\it,
una dintre figurile sp\imoase va fi Mutu, venit parc\ „din vremuri îndep\rtate,
poate chiar din timpul lui Adam”. 

Cartea, mai accentuat ego-grafic\ f\r\ a sub]ia substratul mitic,
se cite[te cu pl\cere. E un lucru bine terminat care las\ loc altor începuturi.

 Irina Petra[

un roman detectivistic postmodernist

r adu P\rp\u]\ este cunoscut mai ales ca traduc\tor din limba
rus\. L-am descoperit ca prozator prin Moartea vine pe Bahlui,
de[i autorul a mai publicat dou\ volume de povestiri (Învierea

mu]ilor [i Giardinieri. Povestiri vechi [i nou\) [i romanul
Povestea R\d\cine[tilor.

Moartea vine pe Bahlui este o metafic]iune postmodernist\
cu o intrig\ detectivistic\ (din „[coala“ post Eco). Protagonistul,
care poveste[te [i scrie romanul, lucreaz\ ca jurnalist de
investiga]ie la un ziar din Ia[i (afl\m, fugitiv, c\ ar fi fost
cândva [i profesor). Modelele la care se raporteaz\ sunt
Raymond Chandler (se autodenume[te ironic „Filip
Mîrl\u de pe Bahlui“), Mihail Sadoveanu (de altfel, el
poart\ numele unui personaj sadovenian, Cozma R\coare)
[i Ion Creang\ (dragostea lui Radu P\rp\u]\ pentru scriitorul
humule[tean s-a materializat în eseurile din volumul Creanga
prin Creang\). „Haiducul“ postmodern Cozma R\coare
are în comun cu Philip Marlowe cinismul [i brutalitatea
replicilor (cu femeile [i cu romii este „incorect politic“),
consumul de spirtoase (în ce prive[te fumatul, se rezum\
la o ]igar\ pe zi), singur\tatea (în ciuda rela]iilor erotice
pasagere), medita]ia amar\ asupra existen]ei (nu doar a
realit\]ilor social-politice române[ti). De Sadoveanu îl leag\
sim]ul poetic al descrierilor de natur\, de[i îl taxeaz\ pe omul
„Sade-oveanu“, iar pe Creang\ îl pasti[eaz\ de-a dreptul,
împrumutând, uneori, [i atitudinea sa auto-litotizant\
(mimarea modestiei, auto-persiflarea). În fapt, R\coare metabolizeaz\
tradi]ia prozei moldovene[ti, începând cu „limba spurcat\“ a lui Neculce
(indirect, P\rp\u]\ îi încondeiaz\ pe unii dintre contemporani), trecând
prin povestirea nostalgic\ [i plin\ de umor a lui Creang\ (pres\rat\ cu
regionalisme [i erudi]ie paremiologic\), pân\ la apeten]a narativ\ a

hermeneu]ilor sadovenieni, „cititori“ de semne [i revelatori de
mistere (R\coare descoper\ criminalii [i descifreaz\ istoria unui
timbru vechi, de colec]ie, cu simbolul heraldic al Moldovei, capul
de bour). Ziaristul-scriitor se înfoaie îns\ ca un p\un în fa]a
cititorilor, etalându-[i la tot pasul cultura literar-artistic\. În
timpul redact\rii romanului pe care-l citim, el cite[te O singur\tate
prea zgomotoas\ de Hrabal. Este, totu[i, ridicol [i involuntar
amuzant, când î[i ceart\ cititorii, acuzându-i de incultur\ [i de
gusturi îndoielnice (preferin]a pentru scrieri comerciale, bazate
pe „cafteal\ [i sex“, pentru manele sau divertisment ieftin).
Genul acela de cititori nu va pune, în niciun caz, mâna pe
o astfel de carte, poate nici m\car pe un simplu policier.
Comentariile metatextuale sunt, de multe ori, comico-ironice:
„Tot astfel, cititorule, detectivul Philip Marlowe g\se[te
întotdeauna, la minut [i la secund\, pe cel pe care îl caut\.
Detectivul lu’ pe[te Cozma R\coare nu îl g\se[te pe p\rintele
Varsanufie, care e plecat la un parastas. {i nu [tie când va reveni.
În America lui Marlowe timpul este money [i extrem de organizat.
În România lui R\coare timpul este înc\ extrem de relaxat. Slav\
Domnului! R\coare va mai avea timp (cât oare?) s\ asculte chi]\itul

[oarecelui, ]ârâitul greierului…“. Cozma R\coare, f\r\ aura cavalerului
neprih\nit (î[i îneac\ scârba în votc\, are o amant\, vorbe[te debutonat)
este un quester, aflat nu numai pe urmele criminalilor, ci, mai ales, ale
„ADEV|RULUI VIE}II“. Chiar dac\ acesta, a[a majusculat, apar]ine
ilumina]ilor, în roman se refer\, de fapt, la reprezentarea realist-
autenticist\ a existen]ei. Aici este [i marele merit al c\r]ii: p\strarea
senza]iei de via]\, în ciuda referin]elor cultural-livre[ti (explicite, dar [i
subtile, cum sunt, de pild\, rândurile albe, reluate din Pseudo-kynegeticos-
ul lui Odobescu).

c ozma R\coare investigheaz\ dou\ crime din Ia[i, legate
între ele, de[i victimele ]in de lumi diferite: un afacerist
veros, cu sus]inere politico-securistic\, Toader Vartan, [i

un boschetar, cer[etorul Cost\chel (fost profesor de român\, degradat
din cauza alcoolului). Ancheta sa jurnalistic\, dar [i modul lui de via]\,
prilejuiesc radiografii ale unor medii diverse (de la vilele kitsch ale
parveni]ilor la „blocote]ele“ ceau[iste babilonice, de la apuc\turile
arghirofile ale monahilor la a[ez\rile ]ig\ne[ti euforic-promiscue, de la
fauna pestri]\ a cârciumilor la paria cimitirelor). De asemenea, se
re]in scenele pitoresc-balcanice (înmormântarea lui Vartan, petrecerea
]ig\neasc\ nup]ial\), naturalist-macabre (autopsia lui Vartan, profanarea
mormântului) sau thriller (captivitatea nocturn\ în biserica Sfânta
Parascheva).

Moartea vine pe Bahlui este o lectur\ captivant\, atât prin mânuirea
cu m\iestrie a tehnicii suspansului, cât [i, sau mai ales, prin stilul spumos
al naratorului (cinic, ironic, ludic, mustind de umor). Oralitatea integreaz\
[i analogia cultural\ („pare un p\s\roi hulpav din Capriciile lui Goya“,
„toat\ curtea are un aer breughelian“, „te sim]i ca în Zona din Stalker-
ul lui Tarkovski“ etc.), îns\ virtu]ile expresive ale limbajului sunt efectul
unei imagina]ii senzoriale debordante („M\ trezesc având gura ca o
colivie de papagali, necur\]at\ de o lun\“, „se aude un fel de râs, o pârâitur\
de gard de nuiele, când porcul vecinului trece prin sp\rtur\“, „dou\ babe
smochinite, ghebo[ele, parc\ uitate de Dumnezeu (…) se-nvârt ca
ni[te p\pu[i pe a]\“, „Apa Bahluiului clocote[te le[ioas\, o ciorb\ cazanier\
de la casa de copii, cu morcovi albicio[i [i cartofi nesp\la]i“ etc.). Radu
P\rp\u]\ este un prozator talentat, cu o dexteritate lingvistic\ deosebit\,
din spe]a mucali]ilor trecu]i ([i) prin bibliotec\.

 Gabriela Gheorghi[or

Radu P\rp\u]\,
Moartea vine pe
Bahlui, Editura
Junimea, Ia[i, 2018,
228 pag.

comentarii critice
 cartea de proz\

Leon-Iosif
Grapini, Via]a, de
la cap\t, roman,
Editura Paralela
45, Pite[ti, 2018,
280 pag.



8 s pus\ cinic, povestea sun\ a[a: România
a pierdut cel de-Al Doilea R\zboi
Mondial [i, printr-o abuziv\ interpretare

a dreptului interna]ional, ocupantul nu s-a
mul]umit cu ocupa]ia, ci i-a impus [i regimul
politic, împotriva voin]ei imensei majorit\]i a
locuitorilor ei. Acest regim, la rândul s\u, nu
s-a limitat s\ exercite puterea, ci [i-a eliminat
fizic adversarii (reali sau presupu[i, trecu]i,
prezen]i [i viitori), prin intermediul represiunii
[i al proceselor politice aranjate. Drept rezultat,
România [i-a pierdut elita – nu chiar în întregime,
dar într-o mare m\sur\ –, trecând ulterior, ca
urmare a acestei pierderi, printr-un proces de
transformare impus\, care a f\cut tabula rasa
din vechiul ei sistem de valori. Dup\ pr\bu[irea
comunismului [i revenirea la democra]ie, vocile
supravie]uitorilor represiunii politice comuniste
n-au fost ascultate: pe de-
o parte, s-au impus lozincile
„România e altfel”, „Românii
s-au acomodat cu comu-
nismul” ori „Noi n-am avut
disiden]\”, pe de alta, în
special pe m\sur\ ce ne-
am îndep\rtat de 1989, au
ap\rut interven]ii de tipul
„Pu[c\ria i-a f\cut bine lui
Coposu, ajutându-l s\
sl\beasc\” sau „Lupt\torii
din mun]i au reprezentat
o vulnerabilitate la adresa
siguran]ei na]ionale”.
Vechea Românie, pe scurt,
a fost învins\ a doua oar\.
De data aceasta, pare c\ a
fost [i îngropat\. Adânc,
sub un sarcofag ermetic
de indiferen]\ [i ires-
ponsabilitate, ca reacto-
rul avariat de la Cernobâl.

Din fericire, mai
exist\ [i intelectuali ca

Sorin Lavric, care, în loc
s\-[i piard\ timpul cu
burse de cercetare a
neo-marxismului
occidental, ori cu gân-
direa lui Alain Badiou

[i Slavoj Zizek, î[i dedic\
o parte din resursele lor

intelectuale ascult\rii ([i)
acestor voci care nareaz\,
uneori patetic, alteori alb,
niciodat\ vindicativ, tragedia
desfigur\rii  t\cute a
României. Volumul s\u
recent ap\rut, intitulat
Glasuri din bolgie, con]ine comentarii pe marginea
fenomenului literaturii carcerale române[ti. Un
repertoriu dintre cele mai largi [i o privire sub
unghi spiritual a unor texte, în fond, inclasabile,
c\ci con]in o experien]\ unic\ [i, sper, irepetabil\:
cea a infernului concentra]ionar comunist. Nici
m\car de etic nu este vorba aici, dar\mite de
estetic: cu o distinc]ie (prea) net\, Sorin
Lavric exhorteaz\ talentul literar, pe care-l reduce
eronat la histrionism, din textura c\r]ilor pe
care le consider\ întemeietoare. 

În realitate, dac\-mi este permis s\ fac
un paradox într-o materie, în fond, atât de
delicat\, Lavric are dreptate chiar dac\ se afl\,
în mod evident, în eroare. Literatura modern\,
cel pu]in de la revolu]ia simbolist\ încoace, a
încercat s\ ating\ idealul antic al kalokagathiei
pe calea invers\ celei tradi]ionale, adic\ dinspre
frumosul estetic, de natur\ voit artificial\, înspre
bine. În variet\]ile sale extreme – iar literatura
momentului este una dintre acestea –, abandonul
mai vechi al semanticii, asociat cu o tot mai
vehement\ respingere a artei literare, a produs
o despiritualizare accentuat\ a textului
literar. În urma c\reia talentul (care nu e, în
fond, decât capacitatea de a te exprima într-un
mod care s\ intereseze pe cât mai mul]i cititori)
a ajuns, într-adev\r, s\ se confunde cu o dexteritate
tehnic\ sau cu un histrionism ieftin. Sorin Lavric
se în[eal\ crezând c\ aceasta este condi]ia
dintotdeauna a literaturii, dar are dreptate atunci
când pledeaz\ pentru o respiritualizare, a scrisului
[i a lecturii deopotriv\.

Dar s\ revin la cartea sa. Glasuri din bolgie
parcurge atât c\r]ile celebre ale deten]iei [i

opozi]iei (ca memoriile lui Florin Constantin
Pavlovici, ale lui Cicerone Ioni]oiu, ale lui Petre
Pandrea, jurnalul lui Alexandru Mironescu, al
lui Vasile Motrescu, remember-uri impresionante,
ca Memorialul durerii sau Experimentul Pite[ti
[.a.), dar î[i face un merit [i din a scoate la iveal\
vocile mai pu]in celebre ale închisorilor [i lag\relor
comuniste. C\ci spectrul opozi]iei fa]\ de regimul
instaurat de c\tre Armata Ro[ie a fost foarte
larg. Mai larg, în România, decât în oricare alt\
]ar\ est-european\, mergând de la opozi]ia cu
arma în mân\ (ultimul lupt\tor capturat fiind
Ion-Gavril\ Ogoranu, în 1976!) [i pân\ la refuzul
„reeduc\rii”, adic\ al renun]\rii la convingeri,
în pu[c\rii sau la Canal. 

Nu în ultimul rând, trebuie s\ consemn\m,
la capitolul opozi]iei fa]\ de comunism, [i aceste
m\rturii care au v\zut lumina tiparului dup\

1989: ele sunt tentative, poate perdante, de a
depune m\rturie [i, prin intermediul m\rturiei,
de a se împotrivi desfigur\rii continue a profilului
spiritual al României. Acesta este, cred, [i sensul
în care cite[te Sorin Lavric aceste c\r]i, cu o
structur\ divers\: jurnale clandestine, memorii,
dosare de urm\rire, monografii, convorbiri,
chiar romane.

s puneam c\ miza principal\ a c\r]ii
nu este de natur\ etic\. Adic\ inten]ia
comentariilor pe marginea acestor

texte nu este aceea de „a face dreptate autorilor
lor”. Sorin Lavric nu este un autodeclarat
„anticomunist post-comunist”, care s\ vorbeasc\
fraudulos în numele celor cu adev\rat martiriza]i
de defunctul regim. Dar o component\ etic\
implicit\ exist\ în carte, deoarece comentariile

autorului corecteaz\, vrând-nevrând, o serie
întreag\ de cli[ee denigratoare la adresa celor
care s-au opus comunismului. Cli[ee fabricate
tocmai de aparatul de represiune, care, neputân-
du-i învinge, s-a str\duit s\ îi maculeze. Cel mai
frecvent cli[eu denigrator este cel al apartenen]ei
lupt\torilor anticomuni[ti sau a de]inu]ilor
politici la Mi[carea Legionar\. Unii dintre ei,
pu]ini, fuseser\, e drept, legionari, îns\ angrenarea
lor în rezisten]a anticomunist\ nu a fost rezultatul
unui complot legionar, cu atât mai mult, cu
cât la fel de mul]i legionari se aflau, concomitent,
în rândurile comuni[tilor [i în for]ele de represiune
ale regimului. Opozi]ia anticomunist\ s-a alc\tuit,
în principal, din democra]i [i umani[ti liberali,
radicaliza]i de pericolul în care se afla lumea
româneasc\.Tocmai în asta const\, cred eu,
particularitatea opozi]iei anticomuniste din

România: ea s-a sprijinit
pe extrema dreapt\, la noi,
într-o m\sur\ incomparabil
mai mic\ decât în Ungaria
sau Polonia. 

Miza principal\ a
c\r]ii, totu[i, e alta. Pe Sorin
Lavric îl intereseaz\ modul
în care experien]a carceral\
[i suferin]a pe care ea o
antreneaz\ îl transfigureaz\
pe om, impactul pe care o
convingere puternic\, de
natur\ cvasi-religioas\, îl
transform\ [i, nu în ultimul
rând, transferul misterios
prin care acest epos particu-
lar, al suferin]ei, se meta-
morfozeaz\ într-un text
care (aici are din nou dreptate
Lavric) trebuie citit în
alt\ gril\ decât literatura
de fic]iune. Proximitatea,
chiar certitudinea mor]ii,
gustul amar al unei înfrân-
geri dinainte acceptate,
greutatea sufleteasc\ a ilu-
ziilor pierdute [i, deasupra
tuturor, omniprezen]a
suferin]ei umane – în toate
formele imaginabile, c\ci
cruzimea represiunii
comuniste nu a cunoscut
limite – fac din experien]a
carcerei [i a luptei împotriva
Molohului comunist o
încercare uman\ pe care
nu o po]i în]elege decât
citind aprofundat aceste
m\rturii, venite parc\ de

Dincolo... Sorin Lavric le parcurge nu cu o
curiozitate rece, de savant, nici cu o empatie
partizan\ care s\-i anuleze spiritul critic, ci cu
dorin]a de a cuprinde [i de a în]elege, de a da
drept la cuvânt celor redu[i la t\cere [i de a reface,
m\car la modul dezideral, echilibrul valorilor
în spa]iul public românesc de azi. 

Nu m\ îndoiesc c\, dac\ vor ie[i din
proverbiala lor indiferen]\, cercurile de stânga
vor eticheta imediat cartea lui Sorin Lavric drept...
o carte politic\, eventual [i „de dreapta”, f\r\ s\
tresar\ la coinciden]a dintre procedeul lor
predilect [i cel al fostei Securit\]i. Cartea lui
Sorin Lavric este, desigur, în mod indirect, o
carte politic\, întrucât arat\ negru pe alb cum
a fost distrus\ elita româneasc\ [i cum au fost
eliminate din via]a public\ valori str\vechi, care
f\cuser\ România Mare, democra]ia liberal\
dintre 1859-1938 [i capitalismul românesc. Valori
pe care – de la ini]iativa individual\ la dreptul
de proprietate [i de la competen]\ la toleran]\
– comunismul le-a eliminat din societate [i le-a
înlocuit cu surogate, dac\ nu de-a dreptul cu
opusul lor. 

Îns\, dincolo de aceast\ demonstra]ie
f\cut\ sine ira et studio, ca un examen clinic,
Glasuri din bolgie nu e deloc o carte politic\ ([i,
prin aceasta, trebuie s\ se în]eleag\ [i c\ nu e
deloc trec\toare). Ca analiz\ filosofic\ a suferin]ei
umane [i a traumelor provocate de gândirea
scelerat\ – împrumut formula lui Sorin Lavric
–, ca insolit [i tragic capitol al unui alt fel de
„fenomenologie a spiritului”, ea este de neocolit,
zic eu, într-o istorie a culturii române contemporane.

 R\zvan Voncu

d in fericire, mai exist\ [i
intelectuali ca Sorin
Lavric, care, în loc s\-[i
piard\ timpul cu burse de
cercetare a neo-marxismu-

lui occidental, ori cu gândirea lui Alain
Badiou [i Slavoj Zizek, î[i dedic\ o parte
din resursele lor intelectuale ascult\rii ([i)
acestor voci care nareaz\, uneori patetic,
alteori alb, niciodat\ vindicativ, tragedia
desfigur\rii t\cute a României.
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9` nc\ dintr-un l\muritor Cuvânt-înainte
la volumul Glasuri din bolgie, Sorin
Lavric face, cum se tot spune azi, opinie

separat\ de cea a criticului literar propriu-zis. Acesta,
în ochii lui Lavric, ar fi înzestrat cu gust, nu [i cu
fler, capabil s\ evalueze estetic un text, dar cu o
atitudine de suficien]\ la lectura c\r]ilor de
memorialistic\ datorate unor oameni f\r\ veleit\]i
literare. Întreaga literatur\ penitenciar\ sau carceral\
i se pare criticului literar scris\ „prost”, f\r\ talent,
talentul fiind, tot dup\ Lavric, „o simpl\ facultate
histrionic\, un mod cabotin de a te mi[ca cu
îndemânare în pagin\ spre a ob]ine un efect estetic”.
Prin contrast, autorul cronicilor reunite acum în
volum (dup\ ce au fost publicate în România
literar\, „Contemporanul - ideea european\” [i
„Luceaf\rul”) va fi interesat anume de m\rturiile
despre închisorile României [i despre rezisten]a
partizanilor în mun]i, în epoca instal\rii [i consolid\rii
regimului comunist la noi. Pentru a-i aduce în tablou
pe martirii epocii trecute, eseistul se mai r\fuie[te
ni]el cu cei [i cele care le-ar putea face o nedorit\
„concuren]\”. Astfel,
literatura de azi ar fi una
„f\r\ spirit”, iar artistul,
„stând comod în fotoliu
[i dospind fantezii dup\
cum îl bate capul, habar
nu are de condi]ia de
apari]ie a spiritului: situa]ia-
limit\”; „zbaterea lui
cabotin\ nu are nimic
spiritual în ea”, iar „opera”
lui va c\p\ta ghilimele
ironice [i relativizante.

Restrângându-[i
sfera la c\r]ile de literatur\
penitenciar\ [i la închisorile
comuniste, Lavric a urm\rit
în special apari]iile editoriale
de la Funda]ia Academia
Civic\ [i Editura Vremea,
cu colec]ii menite s\
restituie depozi]iile [i
m\rturiile unor victime
reduse în regimul trecut
la t\cere. Dar autorul a
f\cut mai mult decât s\
recenzeze acele volume
cu o tematic\ [i o
problematic\ specific\:
i-a c\utat pe unii dintre
supravie]uitori [i a pledat
pentru onorarea lor
simbolic\, a documentat
felul în care se vorbe[te despre numele fo[tilor
partizani în satele lor, a urm\rit interven]iile în
spa]iul public ale reprezentan]ilor Institutului „Elie
Wiesel” [i i-a ap\rat pe oamenii de dreapta [i extrem\
dreapta cu o consecven]\ demn\ de o cauz\ mai
bun\. Lavric e un idealist: suferin]ele unor martiri,
eroi, sfin]i de care sunt pline paginile c\r]ii sale îl
fac fie s\ [tearg\ complet restul biografiei lor, fie
s\ o expun\ pe aceasta în rânduri, ele, „literare”.
Cronicile sale de aici alc\tuiesc un nou memorial
al durerii (de altfel, chiar volumul astfel intitulat
al Luciei Hossu-Longin este recenzat), într-un
format cu categorii etan[e, „f\r\ rest”: într-o parte
sunt c\l\ii, tor]ionarii, persecutorii preponderent
alogeni, în cealalt\ sunt victimele, de]inu]ii, opozan]ii
[i rezisten]ii, cam to]i de dreapta [i ilustrând un
etos eroic al neamului românesc. Era suficient ca
o singur\ dat\ Lavric s\ perturbe acest desen
geometric, insistând de pild\ asupra unui om de
stânga care a înfundat, [i el, închisorile regimului
(Ion D. Sîrbu) sau care a fost lichidat la propriu
de tovar\[ii s\i (Lucre]iu P\tr\[canu), pentru ca
schema ideologic\ a construc]iei sale recuperatoare
s\-[i diminueze termenul ideologic [i s\ se îmbog\]easc\
prin termenul omenesc. Din p\cate, se remarc\
la excelentul eseist aceea[i îngustime de vederi
pe care o observ la unii dintre intelectualii mai tineri
de stânga. Dac\ pentru ace[tia tot ce este de dreapta
]ine de reac]ionarism, pentru Lavric, tot ce e de
stânga ]ine de totalitarismul comunist.

De[i astfel des-centrate, majoritatea cronicilor
din carte se ]in minte prin verva intelectual\ cu care
eseistul s-a aplecat asupra obiectului s\u de studiu.
Autorul are nu numai verv\, ci [i verb, aducând
în pagin\ termeni filosofici ori [tiin]ifici, de obicei

medicali, pe care îi reinterpreteaz\ cu autenticitate
[i cu altitudine spiritual\. Aproape fiecare text este
o pledoarie ardent\ pentru valorile batjocorite [i
c\lcate în picioare în închisorile comuniste; [i în
numeroase rânduri, Lavric î[i arat\ admira]ia pentru
„stofa” sau „aluatul” din care a fost f\cut un erou.
Desigur, regimul constrastiv este folosit frecvent.
Pentru ca eroul s\ fie [i mai eroic, e nevoie de
contemporani nevolnici, neputincio[i, la[i. Vasile
Motrescu se num\r\ printre vulturi, în timp ce
scriitorii de azi sunt ni[te… popând\i estetici. Elogiul
lui Motrescu [i ridiculizarea scriitorului de

ast\zi, generic, se împletesc într-un text înfierbântat,
cu sound interbelic, [i care avanseaz\ în cerc, ca
[i cum i s-ar fi rupt o vâsl\: 

„Popând\ii vor c\ldura bârlogului [i siguran]a
lui, a[adar calit\]i imanente [i suficiente, iar nu
idoli, totemuri sau crezuri menite a le vântura prin
fa]a ochilor chenarul mincinos al himerelor morale.
Popând\ul nu-[i d\ niciodat\ via]a pentru un vis,
ci fiindc\ l-a mu[cat vecinul sau fiindc\ i-a înghe]at
blana. {i noi la fel: am atins gradul minim de
demnitate în materie de raportare la trecut, la
înainta[i [i la valori comune. Am îmbr\]i[at în
schimb zeii zilei: miza cabotin\ a culturii, etosul
comodit\]ii [i jenanta vanitate ultragiat\. De aceea,
Motrescu e un termen de compara]ie stânjenitor.
Iar cine mai are un dram de reactivitate s\n\toas\,

dup\ Motrescu simte nevoia s\ se smereasc\.
Mai mult, cine vrea s\ se lecuiasc\ de orgolii intelectuale
s\ dea cu nasul de notele acestui paladin. Motrescu
avea o credin]\, un ideal [i un Dumnezeu. Noi
am pierdut idealul, pe Dumnezeu l-am preschimbat
în tem\ teologic\, iar din credin]\ am f\cut un
pretext de virtuozit\]i speculative. Ne-am
pierdut înclina]ia spre suferin]\ [i pofta de a ne
pune zilele în albia unui crez. Pe scurt, am
pierdut no]iunea de m\re]ie, intrând în pielea unor
corcituri c\rora le sticlesc ochii la satisfac]ii imediate.
În totul, via]a ni se scurge la o mie de leghe sub
nivelul celei tr\ite de Vasile Motrescu.” (pp. 184-
185).

d espre orice martir din memorialul
durerii ar scrie, Lavric ia distan]\ nu
numai fa]\ de critica literar\ [i literatura

fic]ional\; ori de contemporanii v\zu]i de el ca
jalnici. În construc]ia textelor sale, [i termenii
conceptuali sunt pu[i în opozi]ie, din ei decurgând
serii distincte de aplica]ii, ilustr\ri [i concluzii.

Aceea[i gândire geo-
metric\ subîntinde
perechi de termeni
care pentru Lavric sunt
antinomici: nu numai
popând\i estetici vs.
vulturi, ci [i adev\rul
[tiin]ific vs. spiritul
m\rturisitor, criteriul
estetic vs. imperativul
spiritual, via]a agitat\
a cet\]ii vs. tihna chi-
liilor de chinovie, cau-
zalit\]ile de tip istoric
vs. finalitatea de ordin
spiritual, omul faptei
vs. omul „ecourilor
suflete[ti”. Eseistul nu
face cu termenii
opu[i o sintez\ [i
nici m\car o
presupozi]ie de
necesitate reci-
proc\. Al doilea
termen devine,
în concep]ia [i
exemplific\rile lui
Lavric, o prob\ a in-
validit\]ii celui dintâi.
Dac\ paralela dintre
vulturi [i popând\i
este edificatoare, la fel
se vor contura valorile,
pentru Lavric, [i când
porne[te de la termeni

[i sintagme f\r\ personific\ri de fabul\. Adev\rul
[tiin]ific e f\r\ îndoial\ necesar, dar pe lâng\ „spiritul
m\rturisitor” el pare fad [i pedestru. Criteriul estetic
este valid în literatur\ [i în critica acesteia, dar
cât conteaz\ el în raport cu „imperativul spiritual”?
{i tot a[a: eseistul dubleaz\ un element dintr-o sfer\
printr-un alt element din alt\ sfer\, care-l umbre[te
sau - în concep]ia lui Lavric - îl strive[te. În
aceast\ înseriere for]at\ a unor termeni din sfere
diferite st\ farmecul speculativ al cronicilor din
carte, dar [i eroarea de perspectiv\ a autorului.
Elementele definitorii dintr-o serie nu pot fi comparate
cu cele dintr-o alt\ serie, pentru discreditarea, pre-
conceput\, a primei serii. Comparaison n’est pas
raison.

c âteva cronici se diferen]iaz\ de celelalte,
pornind de la ni[te c\r]i pentru a face
portretul unui intelectual. Vulc\nescu,

Noica, Tarangul sunt portretiza]i memorabil de un
eseist care î[i atenueaz\ aici spiritul de geometrie
[i îl pune în valoare pe cel de fine]e. Dintr-odat\,
Lavric însu[i devine con[tient de eroarea utiliz\rii
acelora[i criterii de judecat\; [i îi caracterizeaz\ pe
Noica [i Vulc\nescu f\r\ compara]ia, cu sensul
sugerat, folosit\ în atâtea rânduri: „Cine l-a întrecut
pe cine? Întrebarea e inept\; fiecare se cere a fi
judecat dup\ acea parte a spiritului în care a excelat.
Dinu Noica a fost un posedat al conceptelor subtile,
adic\ un filosof, Mircea Vulc\nescu a fost un smintit
al mor]ii hristice, adic\ un cre[tin. A-i supune
acelora[i criterii de judecat\ înseamn\ a-i mutila.
S\-i l\s\m atunci în forma nud\ a m\re]iei lor
idiopatice.” (p. 168).

Lavric este un remarcabil eseist interbelic
r\t\cit, nu se [tie cum, printre autorii de azi.

focus

un memorial 
al durerii

l avric este
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remarcabil
eseist
interbelic

r\t\cit, nu se [tie
cum, printre autorii
de azi. 

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

Sorin Lavric, Glasuri
din bolgie, Editura
Ideea European\,
Bucure[ti, 2018, 256
pag.



10 s orin Lavric a în]eles c\ în România
multe adev\ruri trebuie restabilite,
nu pur [i simplu stabilite. C\ în aceast\

]ar\, care nu prea [tie s\ se apere, spa]iul public
este r\v\[it de ac]iuni propagandistice venite din
toate direc]iile [i nu prea poate deveni un paradis
al cercet\rii [tiin]ifice. Filosoful [i-a asumat
r\spunderea de a restaura adev\rul istoric, prin
întoarcere la sursele de informare sigure [i printr-o
lupt\ de idei. A[a a procedat în numeroase cazuri
de culpabilizare excesiv\ sau cu totul nejustificat\
a unor personalit\]i ale culturii noastre, c\rora
le-a reexaminat biografia. 

În volumul recent ap\rut, Glasuri din bolgie
(Ed. Ideea Contemporan\, 2018), g\sim excursuri
în tragica noastr\ istorie recent\ având drept scop
recuperarea a ceea ce se mai [tie despre de]inu]ii
politici din timpul comunismului. De data aceasta,
mai mult decât cu mistificarea, Sorin Lavric lupt\
cu amnezia colectiv\, care se întinde ca o pat\
de ulei în con[tiin]a noastr\ public\, din cauza
nep\s\rii multor intelectuali, dar [i ca urmare
unei ac]iuni sistematice de aruncare în uitare a
faptelor trecutului. Cine anume promoveaz\
amnezia? Ca s\ r\spundem la aceast\ întrebare
trebuie s\ r\spundem la alta: cui prodest? {tergerea
memoriei este practicat\ de cei responsabili de
crimele trecutului, de urma[ii lor [i de urma[ii
urma[ilor lor. Iar t\cerea unor intelectuali, fie [i
inocent\, este echivalent\ cu un act de complicitate.

Cu o competen]\ de care nu face niciodat\
parad\ (din modestie dar, poate, [i pentru c\ este
o competen]\ real\, des\vâr[it\ [i nu trebuie mereu
demonstrat\), Sorin Lavric compune portretul
unor personalit\]i care au pl\tit scump (în
unele cazuri cu via]a) faptul c\ au avut convingeri
politice necomuniste. El se bazeaz\ nu numai
pe o cunoa[tere aprofundat\ a vie]ii [i operei celor
evoca]i, ci [i pe extraordinarul s\u talent literar.
Este locul s\ amintesc aici c\ Sorin Lavric se înscrie
în succesiunea acelor filosofi – de la Schopenhauer
la Kierkegaard [i de la Nietzsche la Marcuse
sau, pentru a da exemple [i de la noi, de la }u]ea
la Liiceanu – care au folosit în c\r]i de idei for]a
expresiv\ a scrisului lor. Ei au în]eles c\ talentul
literar reprezint\, pentru un filosof, nu o cochet\rie,
ci o form\ de prospectare (înaripat\) a realit\]ii
[i un foarte bun mijloc de comunicare cu publicul.
Sorin Lavric este, în acela[i timp, nu alternativ,
[i om de idei, [i scriitor. Preg\tirea filosofic\
confer\ densitate literaturii sale. Iar talentul literar
face ca filosofia sa s\ [i emo]ioneze.

Portretele personalit\]ilor persecutate
drastic de regimul comunist sunt [i reflec]ii asupra
destinului acestor personalit\]ii. Multe dintre
aceste portrete sunt antologice [i vor înso]i de
acum înainte, inevitabil, orice analiz\ a biografiei
[i operei lor. 

Caracteriz\ri de neuitat le face Sorin Lavric
lui Mircea Vulc\nescu [i Constantin Noica, recurgând
la compararea lor (în stilul lui G. C\linescu):

„Social vorbind, o pr\pastie i-a separat
pe cei doi. Vulc\nescu a f\cut carier\, Noica a avut
oroare de a[a ceva. Unul a ajuns director general
la Direc]ia V\milor, al doilea nu a dep\[it
rangul de bibliotecar. Prin decretul regal de pe 10
mai 1940, Vulc\nescu a primit ordinul «Coroana
României» cu grad de ofi]er, pe când Noica a fost
toat\ via]a în afara onorurilor oficiale.”;

„Sub aspect fizic, cu greu po]i g\si doi
oameni mai diferi]i: Mircea era planturos pân\ la
obezitate, dornic de via]\, copios de gurmand, ba
chiar plezirist. Dinu era usc\]iv, de-a dreptul gracil,
cu înclina]ii ascetice. Mircea, curios de toate, avea
o natur\ de «afierosit”, rispindu-se într-o puzderie
de activit\]i (traduceri, conferin]e, articole, seri
dansante, jocuri mondene), Dinu era meticulos
[i anahoret, zgârcit cu timpul pe care [i-l petrecea
cu semenii. Culmea e c\ pleziristul era cel cu vân\
cre[tin\, în timp ce Noica, lipsit de sensibilitate
religioas\, nu se topea de dragul lui Hristos.”;

„Retrospectiv, destinul amândurora a fost
frânt: închisoare sfâr[ind cu moartea în cazul
lui Vulc\nescu, închisoare urmat\ de excludere
social\ în cazul lui Noica. {i totu[i, fiecare s-a
împlinit în chip propriu: Noica – prin oper\,
Vulc\nescu – prin moarte. Unul s-a impus filosofic
în tiparul culturii laice, cel\lalt [i-a întocmit
capodopera în matca sacrificiului pentru aproapele.”

Dac\ ar fi dup\ mine, a[ cita nu fragmente,
ci întreaga carte a lui Sorin Lavric, mai pasionant\
decât multe c\r]i de literatur\ din cele care apar
azi. Autorul transform\ instantaneu personalit\]ile
în personaje, pentru a ne da prilejul s\ le cunoa[tem,
s\ le în]elegem, s\ comunic\m cu ele. Nicolae
Stroescu-{ovarna, care, întemni]at [i supus unui
regim de exterminare, nu a înv\]at niciodat\ „lec]ia
supunerii”, Florea Olteanu, recalcitrantul intratabil,
gata s\-l bat\ pe propriul s\u anchetator, Radu
M\rculescu, „prizonier la ru[i”, apoi condamnat
politic în ]ara lui, capabil s\ fac\ din iadul prin
care a trecut „un prilej de regenerare spiritual\”,
Valeriu Gafencu, „sfântul f\r\ moa[te”, p\rintele
Gheorghe Calciu, cel care încearc\ s\-i ilumineze
pân\ [i pe gardienii cu suflete mortificate, ca [i
mul]i al]i oameni de valoare (cultural\ [i moral\)
sunt adu[i pe rând în prim-plan de Sorin Lavric.
Lectura î]i r\scole[te sufletul.

N-am în]eles niciodat\ cum un om atât de
fragil, t\cut [i aparent absent ca Sorin Lavric poate
scrie asemenea c\r]i, de un mare dramatism al
ideilor. Când se a[eaz\ la masa de scris (sau în
fa]a camerelor de luat vederi ale unor televiziuni)
el devine parc\ altcineva.

 Alex. {tef\nescu
NOT| pentru cititorii rubricii mele Eminescu,

poem cu poem (postumele). Rubrica va fi reluat\
din num\rul viitor al revistei.

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 lungmetraj, având ca tem\: 

„Lupta aromânilor pentru
supravie]uire“
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MMoottttoo

„„- MMii ssee ppaarree,, aa zziiss eell,, cc\\ ddaacc\\ aa]]ii ffii
ddeeooppoottrriivv\\ iinntteelliiggeenn]]ii [[ii rr\\ii,, ee ppoossiibbiill ss\\
vv\\ ffii hhoott\\rrââtt ss\\ vv\\ uucciiddee]]ii mmuussaaffiirriiuull [[ii ss\\-ii
ll\\ssaa]]ii ssâânnggeellee ss\\ ccuurrgg\\ îînn ccaazzaanneellee
nnuummiittee SSoonn [[ii BBooddnn [aassttffeell aa]]ii oobb]]iinnee] oo
bb\\uuttuurr\\ ccee ii-aarr dd\\rruuii cceelluuii ccee-oo gguusstt\\
ddaarruull ppooeezziieeii [[ii ddaarruull îînnvv\\]]\\ttuurriiii””..

((NNeeiill GGaaiimmaann - MMiittoollooggiiee nnoorrddiicc\\))

Introducere

Sunt un om r\u.
Eu am f\cut o fapt\ urât\ în vis.
Mi-am c\utat o vreme circumstan]e 

atenuante:
ba  c\ în vis eram sub influen]a alcoolului, 
ba c\ din cauz\ c\ sfor\iam în timpul crimei
nu am realizat
gravitatea faptei mele,
ba c\ în vis to]i suntem ni[te animale 

speriate,
c\rora totul le este îng\duit etc,
Dar diminea]a
perna mea însângerat\ era o dovad\ clar\
c\ în vis îl omorâsem pe inspector.

Inspectorul

O imagine poate aminti de ea îns\[i.
O imagine poate aminti de o alt\ imagine
sub care intr\ [i o submineaz\,
o roade pe din\ntru, face g\uri în ea, 
iar g\urile alc\tuiesc un desen nou,  încât
ceea ce r\mâne e ca o carpet\ roas\ de 

molii
astfel c\ î]i po]i b\ga degetele în imagine.
De exemplu: din inspectorul [colar 

coborând prin ploaie din gr\dina [colii
mi-a mai r\mas în memorie doar iarba 

verde, înalt\ 
[i o c\ma[\ alb\ t\iat\ de bretele de-un 

ro[u aprins,
dar de sub imaginea aceasta se vede prin 

g\urile din memorie o alta:
dou\ pârâia[e de sânge lungindu-se-n
z\pada din curte din porcul înjunghiat. 
Dou\  bretele care ]in porcul legat de iarn\. 
Îns\ de sub aceasta r\zbate o alta: ultimele
raze abia curgând din soare, 
ca sângele din porcul de iarn\, la apus, pe o 

câmpie nins\.
Dar destul.
Domnul inspector a ajuns deja în fa]a [colii
[i acum î[i cur\]\ pantofi de noroi
cu cu]ita[ul de lemn g\lbui pe care eu, la
Lucru Manual, cu mare grij\ [i dragoste 
l-am cioplit [i lustruit [i apoi, dup\ ce l-a
murd\rit, l-arunc\ într-o balt\ neagr\.
Acum domnul inspector intr\ pe u[a clasei.
U[a cu arc pocne[te ca o capcan\ de prins 

[obolani.
Acum domnul inspector ne vorbe[te: un
cuvânt rostit tare, unul încet,
unul cu glas pi]ig\iat, de feti]\,
unul cu un glas gros, de b\rbat.
Vorbirea lui aminte[te de cotcod\citul unei 

g\ini.
Fa]a lui, cu ochelari, gro[i ca fundul de 

borcan, pe un nas ascu]it, 
aminte[te de o buh\.
Dar domnul inspector [tie c\ unor oameni
mici [i speria]i trebuie s\ le vorbe[ti
ca [i cum le-ai citi horoscopul:
- Cineva drag sufletului vostru o s\ v\ fac\ o 

vizit\ 
ca s\ v\ aduc\ daruri ...
- e foarte posibil ca situa]ia voastr\ la 

înv\]\tur\ s\ se îmbun\t\]easc\...
- Jupiter în Capricorn  aduce succes la 

examene...
- Luna retograd\ în V\rs\tor e semn c\
ar fi bine s\ face]i ceva de neimaginat, cum
ar fi s\ pierde]i bani, 
[i chiar alte lucruri de nef\cut...
Pentru fiecare copil a g\sit o vorb\ bun\ [i

de neîn]eles.
- Iar vou\, Ion [i Maria, colegi de banc\, de
la Cancelarie 
vi s-a repartizat destinul: ve]i fi t\ietori [i
usc\tori de ap\.
A scos din geant\ o hart\, a întins-o pe 

banc\ [i ne-a ar\tat un râu din nord,
A scos un pix [i l-a t\iat cu linii oblice [i 

ne-a [uierat:
Pân\ la toamn\ râul acesta s\ fie pus pe foc! 

Preg\tirile

- Acum, a continuat inspectorul, merge]i
acas\ [i ie[i]i din copil\rie. A]i pierdut-o!
Apoi, cu ochii în tavan, s-a rotit de trei ori
prin mijlocul clasei cântând:
- Fier\str\u ruginit, secure ruginit\, 

fier\str\u ruginit, secure ruginit\,
fier\str\u ruginit, secure ruginit\! 
F\r\ s\ salute, a ie[it,
Adic\ noi s\ ie[im din copil\rie ca dintr-un
cerc tras cu creta pe asfalt. Ori s\ ie[im
ca dintr-o sal\ de sport, pentru c\ nu mai 

avem voie 
s\ st\m atârna]i pe [palierele copil\riei,
Adic\ noi ne-am pierdut copil\ria ca pe o
batist\. Adic\ „Mi-am pierdut copil\ria 
M\ bate m\mica”?
Am luat-o pe Maria de mân\ [i am plecat
acas\. În vis nu te po]i opri ca s\ faci
preg\tiri. Doar s\ te ]ii în el ag\]at ca de
bar\ într-un troleibus aglomerat. A[a c\, ca
prin somn am c\utat în podul casei
gentu]ele de pleu de la gr\dini]\, cele cu
desene colorate: ursule]i, iepura[i, p\s\rele
[i copii dolofani [i veseli, Maria a f\cut cu
mare vitez\ senvi[uri [i le-a pus în gentu]e,
eu am luat din [ur\ fier\strul tatei: ruginit,
împ\ienjenit cu lemnul mânerelor copt, cu
coarda roas\, am luat pila triunghiular\ [i
am ascu]it fiecare dinte, am f\cut c\rare
printre din]ii rugini]i: unul l-am împins la
stânga, cel\lalt la dreapta, ca s\ fac\ o
t\ietur\ mai larg\, am luat [i securea
ruginit\ a bunicului, ne-am pus câte o
p\tur\ pe portbagajele bicicletelor [i am
plecat spre râu.

Munca

Ne-am desc\l]at. Am luat fier\str\ul [i am
f\cut o t\ietur\ cam la cinci metri mai jos
de izvor. Apa s-a f\cut ca un jeleu albastru,
apoi s-a înt\rit, g\lbuie ca o scândur\. Cu
securea [i cu o pârghie am desprins-o de
fundul albiei, am tras-o la mal [i am cr\pat-o
cu icuri. {i tot a[a, pân\ la amiaz\ am reu[it
s\ cl\dim într-o poieni]\ un metru cub de
scânduri de ap\, uscate, încât ar fi fost bune
de f\cut viori de ap\. La amiaz\, am l\sat
fier\str\ul culcat în albie, ca un dig. Mai jos
de el, râul curgea lini[tit. Am mâncat
senvi[uri [i ne-am apucat repede de lucru.
Pân\ seara t\iasem cam o sut\ de metri din
râu, Seara am aprins un foc zdrav\n din
lemne de ap\, Ne-am acoperit cu p\turile [i
am dormit, Diminea]a am v\zut c\ râul
izvora dintre din]ii fier\str\ului. Am prins
pe[ti cu mâna de sub pietre [i i-am pr\jit la
un foc mic. În vis timpul trece repede. Într-o
lun\ t\iasem cam zece kilometri din râu [i-l
stivuisem frumos, în metri cubi pe maluri.
Munca era tot mai grea, c\ci râul era tot mai
adânc. În plus, trebuia s\ ie[im uneori din
vis ca s\ facem treaba mic\ [i treaba mare.
Aveam grij\ mare s\ ]inem minte copacul
dup\ care ie[eam din vis ca s\ nu ne
întoarcem din gre[eal\ în alt vis. În afar\ de
munc\, munc\ [i iar munc\ mai trebuie
amintite dou\ lucruri. Unu: cum râul era
t\iat [i uscat cr\pat [i stivuit cam pe o sut\
de kilometri, sute de copii, din satele prin
care trecuse, veneau pe biciclete s\-l caute
ca s\ fac\ baie. Noi auzeam de departe
sutele de sonerii de biciclet\ apropiindu-se.
Ie[eam afar\ pentru un minut ca s\ le

ar\t\m tufi[ul prin care s\ intre [i ei în visul
nostru, ca s\ g\seasc\ râul [i s\ se scalde.
Dup\ ce se s\turau de sc\ldat, t\iam
bucata aceea din râu, iar ei, cu mic cu mare,
ne ajutau s\ ducem bu[tenii de ap\ pe mal
[i s\-i stivuim.
Doi: seara, aprindeam focul [i, cum s\ v\
spun, ca doi brigadieri de pe [antierul
tineretului de la Bumbe[ti – Livezeni,
cântam cântece vesele lâng\ foc.
Picioru[ele fragile, de adolescent\, ale
Mariei, de atâta stat în ap\, erau albe ca
laptele, iar dege]elele pufoase ca buretele
[i ca brânza. De aceea i le luam în bra]e, le
s\rutam [i i le lipeam de pieptul meu  [i
pân\ diminea]\, când spuma din care erau
alc\tuite seara c\p\ta consisten]a de carne
de femeie, dormeam cu ele sub c\ma[\.
R\s\rea soarele. O pupam pe boti[or. F\cea
de mîncare.

Crima

La amiaz\, lic\r de oglind\-n frunzi[. Voce
grav\: - Bau! Bau! Domnul inspector, cu un
zâmbet cât o felie de pepene ro[u pe fa]\,
iese din tuf\. Ne îmbr\]i[eaz\. M-am în]eles
din priviri cu Maria. {i-a dezbr\cat rochi]a [i
s-a îndreptat spre ap\. Privirile inspectorului
au f\cut p\m\tuf la cap\t. {tergeau stropii
de ap\ de pe fr\gu]ele sâni[orilor Mariei [i
de pe fundule]ul ei.
- S\ ne r\corim pu]in înainte de mas\! a zis
Maria. 
Domnul inspector nici m\car nu s-a
desc\l]at, nici nu s-a dezbr\cat, înfierbântat
a intrat în ap\. S-a apropiat pofticios de
Maria, dar ea i-a stropit ochelarii [i i-a spus
s\ intre cu capul sub ap\ ca s\ vad\
pietricelele colorate de pe fund, ca s\ vad\
pe[ti[orii: cleni, mrene, porcu[ori argintii. Iar
cât timp el a c\utat pe[ti [i pietricele sub
ap\, eu cu Maria am mutat fier\str\ul mai
jos de el [i am retezat râul. S-a zb\tut
domnul inspector un pic în jeleul albastru,
dar pân\ la urm\ a `nlemnit în lemn. Am
v\zut apoi c\ din scândura uscat\ a apei îi
ie[eau afar\ degetele, [i se mi[cau gra]ios
ca [i cum din lemn inspectorul ar fi cântat la
pian. Maria a luat securea [i dintr-o lovitur\
le-a retezat. A luat apoi deget cu deget [i le-a
stors de sânge într-un p\h\ru] de sticl\.
Degetele le-a pus într-o pung\ de hârtie pe
care a a[ezat-o pe o piatr\ alb\. Am b\ut
amândoi din sângele adunat. Era bun.
Punga cu degetele am ars-o seara în focul
f\cut din apa de lemnul care con]inea
trupul inspectorului. Inspectorul s-a ars pe
sine `nsu[i. Sigur c\, înainte de a-l pune pe
foc, am cr\pat cu securea bu[teanul. A[a
cum ]\ranii g\sesc uneori în inima arborilor
seculari chipul lui Christos sau al sfintei
Maria, sau m\car semnul crucii, noi am g\sit
chipul inspectorului Am v\zut de sub
ochelarii de lemn doi ochi de lemn
privindu-ne ferici]i. 

Încheiere

Când am ajuns la v\rsarea râului în mare
am dobândit darul poeziei. Am v\zut iz-
vorul râului ]â[nind printre din]ii fie-
r\str\ului ca un jet uria[ cam la un kilo-
metru în\l]ime [i de acolo întorcându-se ca
un inel de unde a pornit. Am v\zut izvorul
v\rsându-se ca un ouroboros uria[ în el
însu[i. Am v\zut pentru prima oar\ în via]\
c\ izvorul [i v\rsarea unui râu, la fel ca
izvorul [i v\rsarea omenirii, sunt unul [i
acela[i lucru, în unul [i acela[i loc.

Circumstan]\ agravant\

Eu [i Maria cerem s\ fim judeca]i cu toat\
asprimea. Nu i-am l\sat inspectorului nici o
[ans\. C\ci el, citind poemul acesta, oricum
ar fi murit. 

poezie
ion m

u
re

[a
n

„



12
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
  n

um
\r

ul
 2

9 
/ 2

9 
iu

ni
e 

 2
01

8

Stanca

z vonurile c\ domnitorul n-avea s-o
mai duc\ mult\ vreme [i c\ sus, în
dealul Cotrocenilor, r\sunau deja

vaietele doamnelor de la curte, de[i nici o cârp\
neagr\ nu flutura în vânt ca jos, în mahalale,  [i c\
]ara frem\ta în furtuna unei noi schimb\ri abia
ajungeau la gospod\riile înecate în verdele de-
acum tot mai fad, mai palid, mai mâncat de rugina
care se-ntindea ca o moarte lent\ [i fo[n\itoare
peste livezi. Marele zgomot se oprea la gardul din
lemn, dincolo de poarta casei, iar în\untru lucrurile
se petreceau ca întotdeauna, [i rosturile cur]ii [i
ale treburilor de toamn\ treceau înaintea oric\ror
întâmpl\ri care se petreceau în afara ei. Îns\[i
capitala  r\m\sese încremenit\ în aerul  gros al
toamnei [i p\rea c\ nici nu respir\. Stanc\i îi pl\cea
lini[tea asta, c\ vârtejul de vorbe ce pornea din
uli]a cea mare sau dinspre curtea domneasc\ se
oprea undeva la marginea livezii, pierzându-se în
crengile mici [i r\sucite ale pomilor. Cu tot felul
de schimb\ri se obi[nuiser\ oamenii, cu succesiunile
rapide ale domnitorilor la tron, cu schimburile
între Ia[i [i Bucure[ti [i cu revenirea uneori a
aceleia[i figuri, iubite sau detestate, în ora[. Nu
se mai gândeau decât dac\ vor cre[te taxele [i,
când era cazul, cum o s\ le fie cu un domn
str\in. Oricum, nimic nu tulbura cu adev\rat
lini[tea [i pofta de via]\ a bucure[tenilor, dac\ nu
era boala neagr\, cu buboaiele care aduceau moartea
în numai câteva ceasuri, sau vreun cutremur care
d\râma turlele bisericilor. Dar bucure[tenii nu
uitaser\ c\ Hâda î[i f\cuse cândva drum pân\ la
palat, îl luase cu ea pân\ [i pe domn, tân\r [i
înc\ în scaun, cuprins de fierbin]eal\ [i chinuit de
vedenii îngrozitoare. Al]ii ziceau c\ lungoarea îl
omorâse pe Ioan Mavrocordat, dar erau doar vorbe.
Când pe tron se întorsese fratele lui, Nicolae, ciuma
bântuia pe uli]ele ora[ului [i foametea îi înr\ise
pe oameni. Nicolae mic[orase îns\ d\rile c\tre
turci [i adusese f\in\ în ]ar\, ar\tându-se drept [i
în]elept, a[a încât ob]inu de la Poart\ mai mult
decât speraser\ oamenii, obi[nui]i cu birurile grele
[i r\utatea diavoleasc\ a turcilor, care una, dou\

dep\[eau hotarele raialelor [i-o porneau primejdios
spre satele vecine punând mâna pe ele [i cerând
zeciuiala.

Acum îns\ domnitorul lâncezea în
od\ile unde nu se putea respira din pricina
fumului aromitor, [i gurile rele vorbeau c\ nu

ciuma îl r\punea, ci otrava pe care i-o strecuraser\
du[manii chiar în leacurile care-ar fi trebuit s\

îl salveze. Mai mult, c\ cine [tie cum i se potrivise
gre[it teriacul, [i asta îi gr\bise sfâr[itul. Muri în
primele zile ale lui septembrie, când începuser\
s\ îng\lbeneasc\ primele frunze în Bucure[ti. Atât
durase ca sufletul s\ p\r\seasc\ corpul bolnav, cât
îi luase unei frunze din cre[tetul teiului domnesc
s\ ating\ p\mântul, într-o spiral\ rapid\ prin aer.
Oamenii erau iar\[i pe str\zi, c\ci boala p\ru s\
se retrag\ imediat ce r\cli]a sfânt\ ajunse sus, în
dealul Mitropoliei. De la boierii din Divan pân\ la
ultimul boiangiu din uli]a care le purta numele,
bucure[tenii fur\ cu to]ii convin[i c\ sfântul nu-
l ajutase pe domnitor pentru c\ murise de otrav\,
nu de boala care se domolise pe nesim]ite, plecând
probabil din ora[ a[a cum [i venise, ascuns\ în
cutele vreunei mantale de c\l\torie. 

Când, câteva luni mai târziu, Stanca începu
s\ se gândeasc\ la construirea bisericii, Mihai
Racovi]\ se preg\tea s\ urce pe tron, profitând de
r\scoala albanezului Patrona Halil, care puse cap\t
Perioadei Lalelei. Floarea care înnebunise întreg
imperiul cu contururile ei delicate, [i totu[i c\rnoase,
un simbol al volupt\]ii, c\ci amintea de floarea de
carne care se deschidea pretutindeni în od\ile
haremurilor, pentru prin]i [i sultani, în bordelurile
de pe malurile Bosforului, ori chiar în dosul zidurilor,
pe str\du]ele întunecoase ale Fanarului, pentru
oricine, era acum peste tot, în forma [i numele
turbanelor de osmanlâi, ]esut\ cu fir de aur pe
ve[minte, pictat\ cu ro[u de sânge-nchegat pe
vasele de ceramic\, dar mai ales în gr\dinile din
Stambul, care la vremea apusului f\ceau aerul din
jur s\ par\ incandescent cu fl\c\rile lor îndreptate
spre cer ca ni[te s\ge]i. Stanca avea în lad\ un
[al lung [i greu de m\tase, de culoarea [ofranului,
care f\cea ape-ape, pe ele unduia forma alungit\,
fragil\ a lalelei, întrerupt\ uneori de buchetele
mici, abia conturate, de hiacint. I-l adusese Mantu
dintr-un drum f\cut la Stambul, împreun\ cu o
pereche de cercei cu boabe mici [i transparente
dintr-un cristal în culoarea asfin]itului, prin care
lumina nu trecea, r\mânea în\untru, f\cându-i s\
lumineze discret în întuneric chiar [i noaptea,
ca ni[te licurici. 

Pe când mângâia absent\ m\tasea cu ape
a [alului, Stanca nu se gândea îns\ la asta, nici la
floarea care avusese atâta putere cât s\ schimbe
soarta unui imperiu, ci la b\rbatul ei, la vânturile
Bosforului care poate îi b\teau acum trupul putrezit
prin cine [tie ce v\g\uni, vedea ca aievea culoarul
lung, nesfâr[it al m\rii de culoarea turcoazelor,
despre care el îi povestise în atâtea rânduri, [i pe
care ea [i-o imagina ca pe o Dâmbovi]\ mai larg\,
f\r\ apele ei tulburi, verzui, minaretele str\lucitoare
decupate pe cerul de opal, aurul care poleia
acoperi[urile [i p\rea s\ se scurg\ la nesfâr[it din
aer, din norii rari, sau poate din str\fundurile
vremurilor, când imperiul nici nu exista înc\.
Stambulul nu e un ora[, îi spunea el, e o oglind\
a lumii, [i Stanca vedea în pupilele m\rite, ca ale
pisicilor în întuneric, toate groz\viile despre care
povestea. Casele mici [i lungi, îngr\m\dite pe
malurile Cornului de Aur, uli]ele povârnite, care
urc\ spre marile moschei, cor\biile cu pânze care
trec atât de aproape de ferestrele caselor c\ ]i se
pare c\ le-ai putea atinge, chiar [i un turn înalt,
din piatr\ porfirie, care în lumina sc\zut\ a
asfin]itului ia nuan]a vinului ghiulghiuliu de
Cern\te[ti. Povestind, Mantu vedea de-adev\ratelea
ora[ul, zidurile groase de la Topkapî, str\du]ele
ferite care se scurg pe lâng\ el, [i mai ales, dar
despre asta nu-i poate povesti Stanc\i, ochii verzi,
alungi]i ai lui Bilge, clinchetul br\]\rilor ei care-l
tulburase mai mult ca orice, pasul ei u[or [i rotund.  

Dar abia când ajunge cu povestea la bazarul
cel mare, imagina]ia celor doi devine una, [i Stanca
e [i ea în vânzoleala de-acolo, vede cu ochii min]ii
m\t\surile de atâtea feluri, c\ nici negustorii nu
le mai [tiu pe toate, vândute cu toptanul, [alurile
de ca[mir cu modele m\runte, florale, [alvarii de
m\tase alage, de culoarea naramzului sau a bobocului
de trandafir, me[ii de piele fin\ ca m\tasea, ceaiul
de m\r sau negru, parfumat cu iasomie [i rodie,
podoabele grele din aur, tremur\toarele cu boabe
mici de turcoaz, perl\ sau m\rgean, papucii cusu]i
cu pietre, cu vârful întors, z\bunuri din sandal de
Vene]ia, tarabele cu dulciuri transparente, sâmburi
[i salep. Aude [i ea vocile negustorilor care-[i strig\
marfa, [i inima i se strânge. Oricare din ei ar fi
putut s\… Vedeniile n\v\lesc în înc\pere odat\ cu
ultimele raze ale soarelui. E din nou în casa ei,
primit\ de dot\, în mijlocul livezii de meri [i duzi,
atât de aproape [i totu[i atât de departe de
curtea care fream\t\ de câteva zile, în a[teptarea
noului domnitor. Cine [tie ce va aduce ziua de
mâine, se gânde[te Stanca, [i se mai gânde[te s-o
trimit\ pe Marghioala la pr\v\lie, dup\ pu]in ceai
cu iasomie. 

Ioana

u neori surorile plecau undeva [i m\
l\sau s\ m\ joc în curte. 

Era foarte soare [i foarte cald, se auzea
]ârâitul sub]ire al cosa[ilor din iarba care
cre[tea în [an] [i sirena îndep\rtat\ a vreunui tren
care anun]a c\ intr\ în gar\. M\ întindeam pe
un pre[ aspru, de fapt un sac de iut\ cusut la capete
[i umplut cu vatelin\. Umbrele scândurilor din
gard, ro[iatice, scorojite [i vopsite cu p\cur\ pe
o parte, alc\tuiau un model în dungi care tremura
u[or pe pielea alb\ a picioarelor mele. St\team a[a,
cu cerul rotindu-[i norii pufo[i deasupra mea [i
a cur]ii t\cute, pân\ se întorceau. Uneori, când
singur\tatea devenea prea mare, îmi lipeam fa]a
de spa]iul dintre dou\ scânduri [i m\ uitam în
strad\. Nimic nu se întâmpla, în perimetrul dintre
curtea noastr\ [i cea al\turat\, în unele zile praful
se ridica în mici tornade care traversau de[ertul
drumului. Bobi]e de vopsea uscat\ mi se lipeau de
obraji, sim]eam mirosul de lemn uscat [i urm\ream
mi[c\rile haotice ale unor purici de lemn minusculi,
care aveau exact culoarea vopselei ro[cate. Câteodat\
din cap\tul str\zii ap\rea un trec\tor, îi auzeam
întâi vocea, oamenii vorbesc singuri atunci când
cred c\ nu-i aude nimeni. Câte o femeie cu fuste
largi, de var\, într-o mi[care de pendul, dreapta
stânga, un copil cu un b\] în mân\, târându-l când
prin pietri[ul de pe drum, când peste scândurile
ie[ite în afar\ ale gardurilor. Când se apropia de
al nostru, m\ l\sam în jos, între cu[ca câinelui [i
o tuf\ mare de brusture care m\ acoperea în
întregime. Într-o zi dinspre strada cu cimitirul au
venit doi b\ie]i mai mari, dintre cei cu care nu
aveam voie s\ vorbesc. Pe unul l-am recunoscut,
era de la casele zl\tarilor, din neamurile Bijuteriei.
Pe cel\lalt nu-l [tiam, era blond, cu fa]a plin\ de
cicatrice de la v\rsatul de vânt (avusesem [i eu,
surorile m\ p\ziser\ tot timpul ca s\ nu m\ scarpin)
[i un gât gros, de lupt\tor. Cei doi râdeau împreun\,
îi auzeam tot mai clar cum se apropie, auzeam
târ[âitul teni[ilor lor prin praful drumului, m-am
lipit mai tare de gard, s\ v\d cât mai departe, în
lungul str\zii. Când au ajuns în dreptul meu s-au
oprit, unul din ei l-a împins pe cel\lalt, brânciul
l-a trimis în pomi[orii din dreptul gardului nostru.
Mi-a fost team\ c\ o s\ m\ vad\, dar nu m-a v\zut,
într-o secund\ a fost în picioare [i l-a pocnit pe
cel\lalt, pumnul lui strâns i-a izbit maxilarul din
plin, prin aer au zburat stropi de sânge, exact ca
în filme. Am sim]it cum inima îmi bate cu putere,
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undeva între gât [i piept aveam ceva ca un bulg\re
de p\mânt care voia s\ ias\ pe gur\, dar n-a
ie[it nimic, m-am tras dup\ tufa de brusture [i
am stat acolo uitându-m\ în continuare. Zl\tarul
era cel lovit, c\zuse exact în locul unde la
fiecare ploaie se forma o b\ltoac\ adânc\, acum
erau doar [\n]ule]e uscate de noroi, sf\râmicioase,
i se lipiser\ de pantaloni. {i-a ridicat pu]in capul,
eram cam la acela[i nivel [i sunt sigur\ c\ m-a
v\zut, mi s-a p\rut chiar c\ zâmbe[te, ca [i cum
voia s\ m\ lini[teasc\, c\ totul va fi bine, [i data
viitoare când m-am uitat la el era deja în picioare,
se rotea în jurul lupt\torului ca pe un ring de box,
în mân\ avea ceva care sclipea puternic în soare,
am v\zut cum gâtul lupt\torului se încordeaz\
la maximum, vene lungi, maronii i se prelingeau
sub tricoul decolorat. Mi s-a p\rut c\ se înnoreaz\
pu]in, ca [i cum soarele trecea dincolo de acoperi[ul
casei de vizavi, cum se întâmpla de obicei
seara, pe la ora [ase, dar acum era mult prea
devreme pentru asta. Am v\zut atunci clar cu]itul
din mâna zl\tarului, nu m\ puteam uita decât
la lama lui zim]at\, nu mai v\zusem a[a cu]it,
cum t\ia aerul în zigzaguri largi, tot mai aproape
de pieptul lupt\torului, care se retr\sese tot
mai tare, spre gardul nostru, îi auzeam respira]ia
gâfâit\. Undeva în dep\rtare cânta un coco[, p\rea
c\ dincolo de cimitir, spre fort [i groap\, se aud
tunete înfundate, m-am gândit c\, dac\ venea
ploaia, trebuia s\ pun repede burlanele, cum f\cea
Ioana, s\ intru în cas\. Lupt\torul s-a lipit cu
spatele de gard [i  a r\mas a[a, cu ochii ]int\ la
cu]it, care era acum foarte aproape, când l-a
atins pânza tricoului a pârâit odat\ tare, ca atunci
când Ioana rupea cârpe cu care s\ lege borcanele
de gem, [i s-a mai auzit un sunet, mai greu, mai
înfundat, dar nu mi-am dat seama ce e. Când a
c\zut, a [ters cu spatele tricoului tot gardul, avea
urme de p\cur\ pe el, atunci m-am ridicat [i am
fugit în cas\. 

Am stat a[a o vreme, f\r\ s\ m\ uit pe
fereastr\, cred c\ trecuse cam o or\ când am auzit
cheia în poart\ [i am v\zut-o pe Ioana intrând
repede, ap\rându-se de ploaie cu o plas\ pe care
o ]inea deasupra capului ei [i al lui Sofi. Mai târziu
m-am dus din nou la gard, ploaia [tersese aproape
de tot sângele, în noroiul din balta care tocmai se
forma la loc str\lucea ceva, era un l\n]i[or cu o
cruciuli]\ de aur cât o unghie.       

Elena 

` n câteva luni, spusese într-o sear\ doctorul
Sl\tineanu întinzându-se dup\ cea[ca
de ceai verde-transparent, am ajuns s\

tr\im într-un ora[ necunoscut. Asta e insuportabil,
de fapt. C\ f\r\ s\ pleci nic\ieri te treze[ti în fiecare
diminea]\ în alt ora[. Întâi s-au golit str\zile [i
bulevardele, ca [i cum ora[ul a murit brusc, [i toate
firmele de cafenele, saloane [i restaurante n-au
fost niciodat\ decât decorul de carton al unui teatru.
Pe urm\ locurile s-au schimbat, str\zile a[a cum
le [tiai, casele, unele dispar peste noapte, r\mân
în urm\ gropile cu miros de putreziciuni. Niciodat\
n-a mai fost p\mântul Capitalei atât de r\scolit,
n-au mai ie[it la suprafa]\ atâtea din m\runtaiele
lui. Acum mergi pe strad\ [i nu-]i mai auzi propria
limb\. Dac\ un str\in ar veni aici, [i ar fi rupt de
ce se întâmpl\ în lume, n-ar [ti s\ spun\ în ce
]ar\ e, dup\ inscrip]iile diferite din ora[. De fapt,
e[ti înconjurat de str\ini. Pe care-i vezi înaintând
în forma]ie, izbind cu talpa bocancului în caldarâmul
bulevardelor unde acum ceva vreme te plimbai cu
copiii t\i. Nu mai po]i s\ iei tramvaiul.  Vrei s\ intri
într-o cafenea cunoscut\ [i, de[i o g\se[ti în acela[i
loc, are alt nume. Tr\im de fapt în acela[i loc, dar
în alt timp. Sau invers? 

În înc\pere aerul se îngro[ase, cum se
întâmpl\ în locurile unde stau mai mul]i oameni
o vreme, solidificându-se între mobilele grele.
Elenei i se p\rea c\, dac\ s-ar fi ridicat s\ împrosp\teze
ceaiul verzui din ce[ti, s-ar fi lovit cu zgomot de el. 

În timpul \sta, a continuat Mircea Sl\tineanu,
datorit\ unei inven]ii extraordinare putem p\stra
toate modurile de vorbire din toate limbile [i
dialectele, produc]iile artei muzicale [i melodiile
s\lbatice. Datorit\ fonografului avem un muzeu
pentru veci, cum îi zic jurnali[tii, v\ da]i seama,
corurile religioase ale brahmanilor, cântecele
papua[ilor, acum îmbog\]it de mar[urile militare
[i, mai nou, de feluri de vorbire diferite din taberele
prizonierilor ru[i [i italieni. Lumea se schimb\,
[i datorit\ r\zboiului n-o s\ mai arate niciodat\ la
fel. Noi nu mai avem nevoie de fonograf, auzim
aici, chiar pe str\zile noastre, atâtea limbi cât nu
credeam c\ ne va fi dat s\ cunoa[tem. 

P\rea incredibil c\ totu[i prim\vara venise,

iar lumina ei tare, alb\ scormonea prin toate col]urile
ora[ului, sco]ând la iveal\ semnele dezastrului prin
care trecuser\. Uneori, prin vreun cartier îndep\rtat
al ora[ului, când mergea la vreo elev\ c\reia îi d\dea
înc\ lec]ii particulare, Elena se trezea în mijlocul
celuilalt ora[, ora[ul cunoscut, dinainte. Aici aparent
toate erau la locul lor: casele ascunse în fundul
cur]ilor acoperite de verdea]\ ca de ni[te clopote
fragile [i totu[i impenetrabile. Trotuarele joase,
cu borduri f\râmi]ate, pe care st\teau încol\cite
ni[te pisici lene[e, cu ochii pe jum\tate închi[i.
Zgomotul îndep\rtat al unui tramvai care traversa
bulevardul [i tropotul m\runt al cailor, care, nu
[tia de ce, îi d\duse întotdeauna o stare de
lini[te. Doar gardurile improvizate, care luaser\
locul celor din lemn, folosite pentru foc, aminteau
c\ acolo, undeva, dincolo de zidurile protectoare,
nev\zute, ale cartierului, se întâmplau lucruri grave.
Elena avea senza]ia c\ totul tr\ia în a[teptare,
într-un fel de provizorat, ca [i cum via]a ora[ului
înghe]ase într-o bul\ de timp, o parantez\ a istoriei
care avea s\ se închid\ cândva, cine [tie când, poate
dup\ moartea lor. Ea îns\[i tr\ia în a[teptare, de[i
uneori p\rea c\ nu e a[a, de când via]a nu mai
însemna decât lupta de a asigura ceea ce era necesar
pentru supravie]uire. Pu]inele eleve pe care le mai
avea proveneau din familii bogate, care nu p\r\siser\
capitala din pricina vreunei func]ii importante pe
care o de]inea capul familiei, sau din cine [tie ce
alte motive. Pentru orele de literatur\ francez\ pe
care le preda primea pu]ini bani, uneori alimente
sau alte lucruri la care nu se gândise niciodat\ pân\
acum ca la ni[te articole de lux: s\pun, câ]iva
co]i de stof\ groas\, de lân\, sau chiar gaz ori lemne,
de multe ori de plop, care ardeau greu [i fumegau
mult.  

A[tepta ca r\zboiul s\ se sfâr[easc\, s\-[i
reia orele, o schimbare în starea lui Victor, ale c\rui
crize de astm erau tot mai dese [i care p\rea la
fel de absent de la orice eveniment exterior. Uneori
se gândea la locul din Mântuleasa, la casa început\
acolo, care ar mai fi putut sau nu s\ devin\ c\minul
visat. Ultima oar\ când îl v\zuse pe Stielman, fusese
pe Bonaparte, la r\spântie, unde lumea comenta
ultimele [tiri venite de pe front.  De când generalul
intrase pe calul s\u alb în Capital\, exact în ziua
când împlinea 67 de ani, orice zi în care nici o siluet\
în uniform\ nu trecea bariera era o victorie pentru
bucure[teni. Arhitectul avea un aer pierdut, purta
un palton uzat [i ini]ial nici n-o recunoscuse, dar
pe urm\ vorbise mult [i însufle]it despre planurile
casei de pe Mântuleasa, despre solu]ia orient\rii
fa]adei spre Mo[ilor, a[a încât s\ rezolve problema
funda]iei. Toate astea i se p\ruser\ Elenei derizorii,
în ziua friguroas\ de iarn\, din mijlocul oamenilor
pentru care centrul lumii se mutase la bariera
ora[ului, dincolo de care se întindea necunoscutul.
Casa de pe Mântuleasa era deocamdat\ o cas\ de
hârtie albastr\, în col]ul c\reia st\tea semn\tura
lui Stielman, scris\ ap\sat cu cerneal\. 

(fragment din romanul 
O form\ de via]\ necunoscut\, 

în curs de apari]ie la Editura Humanitas. 
Titlul fragmentului apar]ine redac]iei.)

din Acolada

Nu e u[or pentru un autor s\ fac\, într-un articol,
un portret so]iei [i acesta s\ fie conving\tor literar,
uman, dincolo de patetisme în exces [i informa]ii care
]in de via]a personal\, cu totul nesemnificative pentru
cititori. Reu[e[te aceast\ performan]\ Alex {tef\nescu
într-o evocare dedicat\ so]iei sale, Domni]a {tef\nescu,
în revista ACOLADA (nr. 5). Tonul este cel potrivit,
relatarea e fireasc\ [i inteligent\, textul emo]ioneaz\,
iar umorul de calitate spore[te expresivitatea. Iat\ un
fragment: „Ce s\-i spun acum, când am trecut amândoi
de [aptezeci de ani? Frumos ar fi s\ dau dovad\ de
optimism [i s\ exclam: «La [aptezeci de ani începe
via]a!» Sau s\ o felicit pentru bunul-gust de care a dat
dovad\ când m-a ales ca so] (aruncând în lacul Her\str\u
inelul de logodn\ pe care îl avea de la alt b\rbat). Eu
prefer îns\ s\ o privesc cum doarme, în aceast\ diminea]\
a zilei ei de na[tere, la ora 5, când abia începe s\ se
ridice soarele. M\ gândesc la ea cu mult\ duio[ie. Ieri
mi-a spus pe un ton dojenitor: «Alex, Alex, de ce ai fost
neatent [i ai l\sat s\ treac\ anii? De ce n-ai avut grij\
s\ nu îmb\trânim?» A[a e, n-am avut grij\.” Din acela[i
num\r al revistei, am re]inut cronica literar\ de
Gheorghe Grigurcu, rubrica Flux-Reflux de Barbu
Cioculescu (Prin deasa ]es\tur\ a istoriei) [i versurile
lui Ion Cristofor: „Pe o câmpie îndep\rtat\ soarele
împins de un copil orb/ Într-un scaun de paralitic./ Se
auzea varul albastru al pere]ilor/ Cum înghi]ea pe
nemestecate lumina proasp\t\ a lunii.”

alegerile v\zute de cei care au ales

În editorialul din EXPRES CULTURAL (nr. 5,
un num\r substan]ial, cu un sumar care confirm\
valoarea acestei reviste ie[ene înfiin]ate de curând),
Nicolae Panaite, directorul publica]iei, comenteaz\
alegerile desf\[urate în prim\vara aceasta la USR: „În
multe situa]ii, în afar\ de expunerile prezentate c\rora
li se vor da curs, s-au avut în vedere, într-un mod hot\râtor,
împlinirile de pân\ la alegeri; acestea au fost centrul
de greutate întru discernerea candida]ilor. Via]a
ne-a înv\]at c\ po]i s\ contezi [i s\ mergi cu cineva
mai departe atunci când drumul deja parcurs, cu
suiri [i coborâri, mai ales prin intersec]ii nedorite,
are semnele [i înf\]i[\rile faptelor deosebite. Când
în fruntea unei institu]ii se afl\ o personalitate
marcant\, ceva din calit\]ile, strategiile [i viziunea
conduc\torului se transmite volens-nolens [i celor care
alc\tuiesc consiliul de administra]ie. Domnul
Nicolae Manolescu a câ[tigat, pentru înc\ un mandat,
pre[edin]ia USR-ului. Îi doresc pe mai departe dreapt\
cump\nire [i cârmuire cu folos. În filiale, majoritatea
fo[tilor pre[edin]i a ie[it înving\toare. Un rol hot\râtor
în alegerea domnului Manolescu l-a avut, în primul
rând, personalitatea sa de neasemuit critic [i istoric
literar de mai bine de [ase decenii, precum [i proiectele
pe care USR le-a pus, deja, în practic\ în ultimii ani,
înt\rind pe orizontal\, dar [i pe vertical\ Uniunea,
f\când-o vizibil\ [i respectat\. Desigur [i admirabila
echip\ pe care [i-a ales-o înc\ de la început (Gabriel
Chifu, Varujan Vosganian, Daniel Cristea-Enache,
R\zvan Voncu, Sorin Lavric) a cump\nit în votul dat de
scriitori pentru continuitate [i performan]\.” În aceea[i
pagin\, un scriitor important, Liviu Ioan Stoiciu, pune
[i el în discu]ie, cu franche]e [i în cuno[tin]\ de
cauz\, acela[i eveniment scriitoricesc, alegerile: „Nicolae
Manolescu a fost ales pre[edinte în aprilie 2018, pentru
cinci ani, la adun\rile generale la cele 20 de filiale ale
Uniunii Scriitorilor – US, e la al patrulea mandat (în
mod str\lucit, Ion Caramitru conduce UNITER din
1990 pân\ azi, natural, la al câtelea mandat o fi?), scriitorii
români ar trebui s\-i mul]umeasc\, o tot repet, c\ a fost
de acord s\ candideze, personalitatea sa critic\ dându-i
autoritate. Managerial, N. Manolescu [i echipa sa (Varujan
Vosganian [i Gabriel Chifu) au f\cut din Uniunea Scrii-
torilor o institu]ie viabil\ [i financiar (la finalul anului
2017 anun]a venituri de 2 milioane de euro). Casa
Vernescu (printr-o Hot\râre de Guvern, este închiriat\
legal) [i Hotelul din C\derea Bastiliei aduc [i ele bani în
vistieria US. La fel legea timbrului literar (blocat\ o
vreme de l\comia editorilor cu preten]ii, care [i-au oprit
pentru ei cei 2% pl\ti]i de cump\r\tori în contul US).
Iar extraordinara lege a finan]\rii revistelor literare
e opera sa…” V\zând care sunt opiniile lor, ne d\m
seama c\ cei mai mul]i dintre scriitori au [i discern\mânt,
sunt [i corect informa]i privind starea Uniunii
Scriitorilor [i [tiu pe cine s\ aleag\: în aceste condi]ii,
victoria categoric\ a lui Nicolae Manolescu apare ca
absolut fireasc\.

 Cronicar

ochiul magic
avanpremier\ editorial\
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l a începutul anului 1878, Société
pour l’Études des Langues Romanes
din Fran]a publica în Revue des langues

romanes organizarea, la Montpellier, a concursului
mi[c\rii felibriene a poe]ilor provensali, care
scriau în dialectul occitan, întru p\strarea acestuia
[i reînvierea literaturii provensale. Este vorba
de mi[carea Le Félibrige, ce preluase vechile
tradi]ii medievale, cu Les jeux floraux [i Les Cours
d’amour, create de celebra Clémence Isauré, la
1490, reluate, ulterior, la 21 mai 1854, dar definitiv
constituite, la 21 mai 1876, la Avignon, de Fr.
Mistral [i discipolii s\i, s\rb\torire ce continu\
[i în prezent.

Concursul avea mai multe sec]iuni (filologie,
proz\, poezie) pe tema Cântecul latinului, cu care
prilej se acorda Marele Premiu, datorat lui Quintana
y Combis, deputat în Cortesuri, constând într-o
cup\ simbolic\ de argint, celei mai bune poezii.

Vasile Alecsandri a aflat din pres\ despre
acest concurs, hot\rându-se s\ participe cu scopul
de a prezenta o prob\ de limb\ poetic\ român\,
ca dovad\ de limb\ neolatin\, [i mai pu]in râvnind
la premiu. Baronul Ch. De Tourtoulon, pre[edintele
manifest\rii, l-a invitat personal, la 3 mai 1878.
Poetul a r\spuns negativ printr-o telegram\
expediat\ de fratele s\u Iancu. Totu[i, dup\ cum
va relata în memoriile sale Marie G. Bogdan
(Autrefois et aujourd’hui 1920-1923, 1929, p.
84), fiica poetului, acesta s-a r\zgândit cu cinci
zile înainte de termenul de predare a manuscrisului
(15 mai) [i cu dou\zeci de minute înaintea plec\rii
trenului din gara Mirce[ti, expediind Cântecul
gintei latine, sub motoul Apa trece, pietrele r\mân,
lui Mihai Obedenaru-Gheorghiade, agentul
diplomatic al României în capitala Fran]ei, care
l-a predat personal organizatorilor. În numele
lor, Alphonse Roque-Perrier, secretarul comitetului,
i-a trimis, la 19 mai 1878, urm\toarea telegram\:
„Jury composé de Mistral, Tourtoulon, Quintana,
Obedenaru et Ascoli vous decerne le prix du chant

latin. Vous attendons.” (,,Juriul compus din
Mistral, Tourtoulon, Quintana, Obedenaru
[i Ascoli v-a decernat în unanimitate premiul
cântecului latin. V\ a[tept\m”). Trei zile mai
târziu, Albert de Quintana y Combis, fondatorul
[i pre[edintele grup\rii felibriene, i-a expediat

[i el o telegram\ entuziast\: „Recevez avec
mes félicitations cordiales les voeux que nous

formons pour la Roumanie. Vous qui étes un
grande poète, veuillez être l’écho des sympathies
des poètes latins réunis àMontpellier.” („Primi]i,
împreun\ cu felicit\rile mele cordiale, ur\rile pe
care le facem României. Dumneavoastr\, care
sunte]i un mare poet, binevoi]i s\ fi]i ecoul poe]ilor
latini reuni]i la Montpellier.”)

Cântecul gintei latine a fost tradus în
limbile francez\ [i italian\ [i pus pe note de
compozitorul Filippo Marchetti, chiar în timpul
concursului.

Vestea s-a r\spândit în întreaga lume,
premierea fiind interpretat\ ca un omagiu adus
poporului român care de[i departe de Roma, [i-a
p\strat, timp de dou\ milenii, identitatea [i
tradi]iile latine, iar în 1878 dobândise victoria
independen]ei în r\zboiul turco-ruso-român.

Poetul i-a r\spuns lui Quintana, mul]umin-
du-i cu amabilitate: „Îndreptându-[i pre]ioasa
simpatie asupra ]\rii mele, Societatea limbilor
romane mi-a f\cut [i mai scump\ pronun]area
sa în favoarea mea. Binevoi]i a fi interpretul
acelora[i sentimente pe lâng\ confra]ii latini
[i personal s\ primi]i sincerele mele mul]umiri.”
Totodat\, i-a adresat lui Fréderic Mistral, bardul
provensal, o scrisoare plin\ de recuno[tin]\. 
De-abia în 1882, Vasile Alecsandri îi va cunoa[te
personal, cu ocazia urm\torului concurs ]inut
din patru în patru ani, fiind primit ca un oaspete
de vaz\. Vizita s-a sedimentat în amintirea
localnicilor, Elena V\c\rescu subliniind acest
fapt cinci decenii mai târziu, în 1927: „Pretutindeni
la Avignon, la Toulon, la Marsilia, numele bardului
de la Mirce[ti m-a întâmpinat ca semn de
bun\ venire…”

Ceea ce trebuie ad\ugat este faptul c\,
la concursul din 1878, au mai participat cu poezii
al]i doi români, o persoan\ din Târgu-Mure[,
r\mas\ anonim\, [i dr. Romulus Scriban, din
Gala]i, care, de asemenea, nu a fost identificat
de istoria literar\.

Mircea COLO{ENCO

CÂNTUL GINTEI LATINE
V. Alecsandri

Latina gint\ e regin\
Între alle lumii ginte mari.
Ea pórt\’n frunte o stea divin\
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
M\re] îndrépt\ pa[ii sei.
Ea merge’n capul altor ginte
Versând lumin\’n urma ei.

Latina gint\’i o vergin\
Cu farmec dulce, r\pitor.
Str\inu’n façi\’i se închin\
{i pe genunchi cade cu dor.
Frumósa, vie, zâmbitóre,
Sub cer senin, în aer cald,
Ea se miréz\’n splendid sóre,
Se scald\’n mare de smarald.

Latina gint\ are parte
De alle p\mêntului comori
{i mult voios ea le împarte
Cu celle-l-alte a ei surori.
Dar e teribilé’n mânie
Când braçiul ei liberator
Lovesce’n cruda tiranie
Se lupt\ pentru al seu onor.

În diua cea de judecat\
Când façi\’n cer cu Domnul sânt,
Latina gint\ a fi’ntrebat\:
,,Ce a f\cut pe-acest p\mént?”
Ea va respunde sus [i tare:
„O! Dómne,’n lume cât am stat,
În ochii sei plini de admirare,
Pe tine te am represintat!”

Mirce[ti, 1878

LE CHANT DE LA RACE LATIN
B. Alecsandri

La race latine est la reine
Des grandes races d’ici-bas;
Au front elle porte, sereine 
Un astre aux éternels éclats.
Son  destin en avant la jette   

Sur le chemin de la grandeur,
Des peoples elle marche en tête 
Les éclairant de sa splendeur.   

La race latine est encore,
La vierge au front charmant et doux    
L’étranger qui la voit l’adore   
En s’inclinant à deux genoux.
Sous l’azur plein d’haleines chaudes                            
La belle au sourire vermeil,           
Que baigne une mer d’emerandes
A pour miroir son grand soleil.                     

La race latine, en partage,         
A les trésors universels
Qu’avec ses sœurs elle partage,
Dans ses élans tout fraternells           
Pourtant terrible est sa furie,
Quand, de son bras libérateur,
Brisant la dure tyrannie,                 
Elle lutte pour son bonneur!

Au jour de la justice divine,
Lorsqu’au ciel le Dieu tout puissant
Demandera: ,,Race latine
Qu’as tu fais sur terre, en passant?” 
Elle repondra toute fière:
– ,,Tand que j’ai la-bas existé,
Aux yeux étonnés de la Terre
Seigneur! je t’ai representé!”

Trad. francez\, Aug. Clevel    

IL CANTO DELLA RAZZA LATINA
B. Alecsandri

Prima fra tutti i popoli
Stà la latina gente,
Regina Ell’e; da secoli
Un astro il piu fulgente
La cinge il fronte, e nobile
Dall’ Orto all’ Occidente
Versa una luce vivida
Sull’arme che lascio.

E incantatrice vergine
La stirpe di Quirino,
Fro lo straniero attonito
Prostrare in uno inchino:

VASILE ALECSANDRI 
p o e t u l  g i n t e i  l a t i n e

• 14 iunie 1818 – 22 august 1890 •

isto
rie 

lite
rar\



România literar\  num
\rul 29 / 29 iunie  2018

15Bella, vivace ed ilare
Nell’aer su o divino,
Si scalda in sole splendido,
Mar di smeraldo Ell’a.

Latina gente e florida
D’ogni del suol richezza, 
Che ale Sorelle provvida
Largisce con gajezza:
Ma e nel furor terribile
La tirannia disprezza,
Ed arma il braccio vindice
Quand il suo onor lo vuò.

E allor, nel giorno ultimo
Che ai popoli è serbato,
Lo stipite de Lazio
Da Dio fia interrogato:
„Nel mondo in tanti secoli
Che fésti?” A me fu dato
– Risspondera – „tua immagine
Rappresentar cola.”

Trad. ital. Domenico Muti (11 iunie 1878)

LOU CANT DOU LATIN
B. Alecsandri

Es rèino la raço latino
Entre tóuti li gràndi gènt
A soun front trelusis divino
Uno estello, au travès di téms.
Lou destin l’endraio: elo, fiero.
Lou seguis d’un pas mejestuos;
Di nacioun marcho copuliero,
Vejant sus si piado un lum blous.

Es uno viergo bello e misto,
Qu’enfado emé soun biais galant;
L’estrangié se clino à sa visto
E d’a geinoum toumbo, belant.
Alurado, courouso e gaio,
Dins l’er tébi, sout lou cèu clar,
Au soulèu rajant se miraio
E choupo si pèd dins la mar.

A sa part, qu’es la plus poulido,
De la terro e de si tresor;
S’uno sorre famado crido,
Partajo em’elo de grand cor.
Mai e terriblo dins sa laquo,
Quand, piei, di tiran en tremour 
Soun bras castigo li magagno, 
O que lucho pör soun ounour.

Vengue un jour l’ouro soubeirano
Quand, amount, lou Dieu tres copnau
Ié demandara; „Gént roumano,
Qu’as fa sùs lou sòu terrenau?”
Elo respoundra, d’un fièr aire:
„Tant qu’istère sus terro, es ieu
Que, devans li pople amiraire,
T’ai representa, Segne Diéu!”

Trad. în provensal\ de A. de Gagnaud
(Martie 1885)

HYMNUS DE LA NAZION LATINA
B. Alecsandri

La latina sco regina
Meina las naziuns dil mund
Cun la stella schi divina,
Ch’ella porta sin siu frunt.
Ella marscha plein luschezia 
Ordavun a las naziuns,
E sin via spir clarezia
Ras’en tuttas direcziuns.

La latin’ ei ina fina
Dultscha giurna plein încont:
Avon ella, spert s’inclina
Mintga jester suspiront.
Ell’ in rir migieivel spenda
Sut in cauld e clar azur,
E plascheivel seresplenda
En la mar plein terlischur.

La latina che domina
Sur tresors d’immens valzent,
Cun las soras part’adina
Quels tusor da cor bugient:
Mo terribl’ei greta sia,
Cu’la va en il combat
Cunter criua tirannia
Per honnur e libertat.

La latina zund regina
Tema muossa sin siu frunt
Cu’l Derschader examina
Ella’a la fin dil mund
Ella’ad el lu fustig rispunda:
„Jeu, ch’il mund ha admirau,
Hai, o Segner, dign avunda
Tei sil mund representau!”

Trad. în rhaetoromanà de 
Alphons Tudor (ian-febr. 1896)

ESTIRPE LATINA
B. Alecsandri

Estirpe rainha é a latina
Das que no mundo têm grandeza;
Na fronte porta estrela divina
Luzindo nos tempos com nobreza.
Em seu destino, altiva em frente
Os seus passos sempre encaminhando,
Vai adiante de qualquer gente
À sua volta luz espalhando.

Estirpe virgen é a latina,
Com doce encanto arrebatador;
A seus pés o estrangeiro se inclina
Joelhando de saudade e amor.
Formosa, viva e sorridente
Sob o céu sereno, quente ar,
Espelha-se no sol reluzente,
Banha-se no esmeraldino mar.

A latina estirpe em toda a parte
Tesouros tem e muita beleza
E tão alegremente ela reparte
Com as irmas a riqueza.
Mas é terrivel em valentia
Quando o seu braço libertador
Luta com a crua tirania
Erguendo-se honrado e vencedor.

E quando no dio de Juízo
A esta estirpe for perguntado
Perante o Senhor no Paraíso
Sobre o que neste mundo há obrado,
Tornará alto com decisão:
„Enquanto, Senhor, no mundo andei
A seus olhos com admiração
A tua glória representei!”

Trad. în portughez\ de 
José Betancourt Gonçalves (1978)

OPERE DE ART| DIN DOMENIUL PUBLIC:
Statui – VASILE ALECSANDRI – busturi

Unul dintre ctitorii patrimoniului spiritualit\]ii
moderne române, deopotriv\ scriitor [i om politic
distinct, Vasile Alecsandri constituie pe drept
cuvânt o mândrie na]ional\, r\mânând „acel
rege-alpoeziei, vecinic tân\r [i ferice” (M. Eminescu).

S-a întors în ]ar\ de la Paris unde era
Ministrul Regatului România, din 1885, [i în noaptea
de 22/23 august 1890, la Mirce[ti-Ia[i, trece pragul
celor ve[nice, r\pus de cancer la ficat [i pl\mâni.

O s\pt\mân\ mai târziu, Consiliul Local
Ia[i este de acord in corpore cu propunerea
primarului fostei capitale a Moldovei, Vasile
Pogor, de a i se ridica o statuie în semn
de pre]uire ob[teasc\.

Auzind trista veste, sculptorul Ioan
Georgescu a executat în marmur\ un bust
marelui poet, c\tre finele anului 1890, în
prezent expus la Muzeul Na]ional de
Istorie din Bucure[ti.

Pe atunci, în Ia[i, existau în for
public dou\ statui – una din marmur\
a marelui om de cultur\ Gheorghe Asachi,
realizat\ de Ioan Georgescu [i dezvelit\
în 1887, iar alta, a înv\]atului c\rturar
Miron Costin, turnat\ în bronz, realizat\
de Wladimir C. Hegel, cei doi sculptori
fiind, pe rând, profesori ai genialului
Constantin Brâncu[i la {coala de Arte
Frumoase din Bucure[ti; aceasta din urm\
a fost dezvelit\ în 1888.

Dup\ zece ani, Vasile Pogor l-a
antamat pe Wladimir C. Hegel pentru
realizarea sculpturii  în bronz a lui
Vasile Alecsandri, înmânându-i suma
de 30.000 lei, din care 25.725 lei proveneau
din subscrip]ii publice. Inaugurarea
statuii s-a f\cut festiv, la 15 octombrie
1906, amplasat\ fiind în fa]a
Teatrului Na]ional din Ia[i,

al c\rui co-director a fost, în anul 1840, împreun\
cu Mihail Kog\lniceanu [i Costache Negruzzi [i
pe scena c\ruia i-au fost puse în premier\ majoritatea
pieselor sale, în prezent, purtându-i numele.

Cu aceast\ ocazie s\rb\toreasc\, doi poe]i
– Matilda Cugler-Poni [i Mihai Codreanu – au
omagiat în versuri evenimentul:

Matilda Cugler-Poni…

La statuia lui Alecsandri

M\ uit [i bronzul rece îmi pare c\ învie. 
Alecsandri prive[te cu ochiul vis\tor
{i cu un zâmbet tainic, mul]imea-n veselie
Ce vine s\-l aclame. – O, mare-nving\tor!

Înving\tor al mor]ii! – C\ci chipul t\u tr\ie[te,
Poete f\r’de seam\n, sl\vit de mic [i mare.
Tu ce-ai iubit poporul, poporul te iube[te
{i-n inima cald\, p\streaz\ a ta cântare.

În ore fericite, în zilele de jale,
Precum lâng\ p\rinte copiii se adun\
Astfel venim la tine, cântând doinele tale,
Precum a noastre mâni cu lauri te-ncunun\.

Mihai Codreanu…

Statuia lui Alecsandri

E viu în bronz. Pe fruntea lui senin\
Ard razele superbei sale glorii,
Pe când r\sar încet cu-ncetul zorii
{i umplu prim\vara de lumin\.

Atunci, cu inima de-avânturi plin\,
M\re]ul bard privindu-[i cânt\torii
Din ]ara lui de-acum îl prind fiorii
{i fruntea pentr-o clip\ [i-o-nclin\.

Apoi, se reculege. Piedestalul
Îl simte parc\ tremurând metalul
{i-Alecsandri, în auror\ cânt\…

În glasu-i, peste veacuri înainte,
Înal]\-n cer cu pietate sfânt\
Eternii lauri ai latinei ginte.

Ani de zile, alte statui dedicate marelui
scriitor nu au fost ridicate. Îns\, în ultimele decenii,
una se afl\ în fa]a Bibliotecii Na]ionale din Chi[in\u,
opera sculptorului Ion Zderciuc, turnat\ în bronz
[i dezvelit\ festiv, în anul 1997, iar alta, de asemenea
din bronz (5 tone greutate, 4,20 m. în\l]ime),
realizat\ de Cornel Mircea Sp\taru, inaugurat\
la 24 ianuarie 2003, a fost amplasat\ în fa]a
Casei de Cultur\ care îi poart\ numele din Bac\u.

În to]i ace[ti aproape 130 de ani de la trecerea
lui Vasile Alecsandri în eternitate, au mai fost

realizate busturi de for public în Bucure[ti,
Ia[i, Chi[in\u, B\l]i, Roman, S\b\oani,
dispuse în grupuri – numite Rotonde
ale Scriitorilor, împreun\ cu al]i scriitori,

fie singur, în fa]a unei institu]ii, cum
ar fi Casa Memorial\ din Mirce[ti-

Ia[i, fostul s\u conac.

Nici pictorii nu au r\mas
mai prejos, imortalizându-i
chipul în diverse etape ale vie]ii,
cum sunt portretele ie[ite de

sub penelul lui Mi[u Popp, Carol
Popp de Szatmari, Theodor Aman
[.a.

Fotografii le-au luat urma în
timpul vie]ii petrecute în ]ar\ ori
în Europa. De asemenea, numisma]ii,
filateli[tii, autorii de cartoline.

În vreme ce Casa Memorial\
din Mirce[ti [i mausoleul ridicate
de Academia Român\ sunt în circuitul

muzeal public, fiind între]inute, în
Bac\u, casa p\rinteasc\ în care s-a
n\scut marele român are statutul de
ruin\! {i nu de azi-de-ieri…

{i când te gânde[ti c\ prima
imagine sculptural\ de for public a
fost bustul lui Vasile Alecsandri,
comandat de un primar al Bac\ului
iubitor de cultur\, dezvelit în 1897,
realizat de Wladimir C. Hegel, având

pe toate laturile soclului in-
scrip]ii. 
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Personaje: BOGDAN, MONICA (so]ia lui
Bogdan), C|T|LIN, DANIELA (so]ia lui C\t\lin)

BOGDAN (lui C\t\lin): E[ti primul: ultima ta
dorin]\?
C|T|LIN: ... S\ ajung s\ descop\r sensul vie]ii
mele... Rostul ei.
BOGDAN: Te îndoie[ti de el?
C|T|LIN: Nu-l cunosc.
BOGDAN: Cum adic\?!
MONICA: E altul decât sensul vie]ii mele?... (spre
Daniela, Bogdan) Al lor?
C|T|LIN: Via]a fiec\ruia dintre noi are un sens
propriu. Unic [i irepetabil... Vreau s\-l cunosc. S\
în]eleg de ce-am f\cut pân\ acum tot ce-am f\cut
în via]a mea [i de ce voi face mai departe ce voi face.
BOGDAN: ... Nu ne-ai spus tot... Lipse[te ceva.
(Câteva clipe lungi de t\cere. C\t\lin ezit\ s\
r\spund\, s\ mearg\ mai departe. Ceilal]i a[teapt\,
f\r\ niciun comentariu.
C\t\lin scoate portofelul din hain\; scoate un
plic din portofel; din plic scoate o hârtie, o
desp\ture[te cu grij\; cite[te rar, cu maxim\
claritate.) 
C|T|LIN: „O Fiin]\ înzestrat\ cu p\trundere
fin\ [i inteligen]\ perfect\, urm\rind omul [i
lucr\rile sale, ar zâmbi la gândul c\ face totul
potrivit propriei sale voin]e libere“... 
MONICA: ... Repet\.
C|T|LIN: „O Fiin]\ înzestrat\ cu p\trundere
fin\“...
MONICA: S\ri!
C|T|LIN: „...ar zâmbi la gândul c\ face totul
potrivit propriei sale voin]e libere“... Eu nu pot
s\ zâmbesc...
BOGDAN (întinde mâna spre hârtie): Cine?...
C|T|LIN (pune hârtia înapoi în plic, plicul în
portofel, portofelul înapoi în hain\): ...[i n-am
cu siguran]\ nici p\trunderea, nici inteligen]a
perfect\. Dar asta nu m\ împiedic\ s\ vreau s\
[tiu dac\ via]a pe care o tr\iesc mi-am croit-o
a[a [i atât cât m-a dus pe mine capul sau nu
am avut altceva de f\cut decât s\ joc rolul în care
am fost distribuit... Câte din op]iunile mele

au fost op]iunile mele?... Liber sau predestinat?...
Acum [ti]i tot. 
(Interoga]iile lansate de C\t\lin sunt ascultate
cu toat\ aten]ia de ceilal]i trei. Din acest
moment, dispare orice urm\ ludic\ din tonul

[i comportamentul lor.)
BOGDAN: Dac-am s\-]i cer s\ repe]i, sunt sigur
c\ n-ai s\ sco]i înc\ o dat\ hârtia din buzunar... 
C|T|LIN: Nu.
BOGDAN: {tii totul pe de rost.
C|T|LIN: M-ai întrebat ce vreau... Care este
dorin]a mea...
BOGDAN: Ultima! Crezi c\ ai vreo [ans\ s\ afli
r\spunsul la vreuna din întreb\rile tale?
C|T|LIN: Nu [tiu... Dar sunt dator s\ încerc s-o
fac.
BOGDAN (semn spre cer): O sfidare!... O provocare,
chiar. 
MONICA: Am intrat în jocul t\u... Ne-a trecut
sau nu ne-a trecut vreodat\ prin cap s\ ne punem
o ultim\ dorin]\; nu-i nimic, o g\sim, improviz\m
ceva, [i?... Mai departe! La ce-]i folose[te ]ie, cu
ce te ajut\ pe tine?... 
C|T|LIN: Aflu cum gândi]i voi. V\ pune]i
problemele pe care mi le pun eu?... Au vreo
relevan]\ pentru voi întreb\rile mele?... Ave]i
r\spuns m\car la una din ele?
(Sun\ telefonul din buzunarul lui C\t\lin.
C\t\lin respinge apelul, f\r\ s\ se uite cine l-a
sunat)
DANIELA: Dac\ tot v\ distra]i, ce-ar fi s\ închidem
to]i telefoanele.
(Monica, Daniela, C\t\lin î[i închid telefoanele.) 
BOGDAN (lui C\t\lin): Nu cred c\ sunt mul]i
oameni în stare s\ complice lucrurile a[a cum
o faci tu...
DANIELA: Nu sunt, te asigur. 
BOGDAN (lui C\t\lin): ... Nu m-am gândit niciodat\
s\ te întreb lucrul \sta, dar acum tu m\ împingi
s-o fac...
MONICA: Urmeaz\ lovitura sub centur\!
DANIELA (lui Bogdan): Nu-l întreba dac\-i gay.
Nu e.
BOGDAN: M\ uit la voi, femei cu preten]ii...
DANIELA: Hai, bag\ întrebarea!
BOGDAN (lui C\t\lin): Tu crezi c-ai putea s\ spui
despre tine c\ e[ti un om fericit?
MONICA (îi sufl\ lui C\t\lin): Întreab\-l ce-i aia
un om fericit...

DANIELA (lui C\t\lin): Apropo de a[tept\rile
tale... 
BOGDAN: L-am întrebat ceva!
DANIELA: Stai lini[tit, nu fuge, o s\-]i r\spund\.
(lui C\t\lin) Dac\ m\ gândesc bine, bag seama
c\, de fapt, tu nu vrei decât ca noi s\ fim „martorii“
t\i. S\ te cau]ion\m... 
MONICA: Martori în fa]a cui?
DANIELA (lui C\t\lin): În fa]a ta. „Nu-]i
pierde cump\tul, fii lini[tit, problemele tale sunt
[i problemele noastre, întreb\rile tale ni le punem
[i noi“...
C|T|LIN: V-am spus-o singur, cu o clip\ mai
devreme.
BOGDAN: De ce-ar face asta?!
DANIELA (lui C\t\lin): Pot s\-i r\spund?
BOGDAN: D\-i drumul!
DANIELA: ... Ca s\-[i înving\ singur\tatea... De
care se teme mai mult decât de moarte. 
MONICA: ...}i-a spus el asta?
DANIELA: Nu. 

MONICA: {i atunci cum po]i s\ afirmi a[a ceva?...
DANIELA: A[ [ti foarte pu]ine lucruri despre
el dac\ m-a[ rezuma la ce mi-a spus. (lui C\t\lin)
Gre[esc?
C|T|LIN: E[ti so]ia mea, sunt prietenii no[tri
cei mai apropia]i: ]i se pare nefiresc s\ discut
deschis cu voi toate lucrurile astea?
DANIELA: Te-a întrebat de când ai în minte
Jocul... I-ai spus c\ de mult. (lui Bogdan) }i-a zis
vreodat\ pân\ acum ceva din tot ce ne-a spus
azi?
BOGDAN: Nu. 
DANIELA: Un singur cuvânt, C\t\lin. Mie, ei
(Monica), lui (Bogdan)! O dat\. Nu ai f\cut-o.
Nu e vorba despre un fleac care ]i s-a întâmplat
printre altele [i care ]i-a ie[it imediat din minte.
E vorba despre un lucru care pentru tine a devenit
obsesie [i pe care acum, abia acum când nu

mai [tii încotro s-o apuci, ni-l m\rturise[ti [i ne
chemi s\ venim al\turi de tine în jocul cu care
încerci s\ ne mome[ti.
C|T|LIN: Toat\ via]a noastr\ nu este decât un
joc... 
DANIELA: Nu tri[a! Nu coborî atât de jos!
C|T|LIN: ... Mai trist, mai vesel, mai cu poticneli,
mai cu izbânzi – dar nu este decât un joc... 
DANIELA: O lupt\!
C|T|LIN: „De-a v-a]i ascunselea“! Doar când
ajungem s\ în]elegem lucrul \sta cu senin\tate,
abia atunci putem s\ ne bucur\m de via]a noastr\. 
DANIELA: Nu e corect ce faci! Dac\ am ajuns eu
s\-]i spun lucrul \sta, po]i fi sigur c\ a[a e.
MONICA: Pentru c\ tu nu te în[eli niciodat\!
DANIELA (Monic\i): ... Pentru c\ eu îl iubesc mai
mult ca orice pe lumea asta... În]elegi ce spun?!
BOGDAN (lui C\t\lin): ...}i-a mai spus cineva
vorbele asta?
C|T|LIN: ... (F\r\ r\spuns, în pofida a[tept\rii
celorlal]i)

BOGDAN: ... Mie nu mi le-a spus... Nu te pot
urm\ri... Nu te în]eleg... 
C|T|LIN: |sta [i e rostul discu]iei noastre...
BOGDAN: Tr\ie[ti lâng\ o femeie pentru care
e[ti lucrul cel mai pre]ios pe lume; ai un job care
merge din plin: ai tot ce-[i poate dori un om pe
lumea asta. Dar dorin]a ta cea mai mare e s\ afli
cine ]i-a croit via]a. Tu sau Sfântul Duh?!
C|T|LIN: Întreb\rile mele ]i s-ar fi p\rut mai u[or
de în]eles dac\ n-a[ fi decât sp\l\tor de parbrize?
Ce pun eu în discu]ie crezi c\ are vreo leg\tur\
cu generozitatea proniei: de ce atât, sau de ce doar
atât? 
BOGDAN: Hai s\ spunem c\ totul a fost pus la
cale undeva... acolo sus... C\ ursitoarele te-au
distribuit într-un rol în care tu n-ai avut de schimbat
nici m\car o virgul\. {i?... Care-i problema? E[ti
nemul]umit de via]a ta? Te sim]i frustrat de ceva?!
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MONICA (lui Bogdan): Te ambalezi sau mi se
pare mie?...
BOGDAN (lui C\t\lin): Ai deliciul întreb\rilor?
Foarte bine, fr\]ioare. Scoate hârtia aia din
buzunar [i adaug\ toate întreb\rile la care poate
[i eu a[ vrea s\-mi r\spund\ cineva. Cine? Cu ce
folos?! 
MONICA: Destul!
BOGDAN: Sunt calm... cât se poate de calm.
(lui C\t\lin) Un singur lucru vreau s\-]i mai spun:
rol principal, figurant, libertate deplin\ –
nimic nu ]i se întâmpl\ numai ]ie. Nu e[ti un caz:
to]i avem parte de acela[i regim pe lumea asta,
chiar dac\ fiecare credem c\ juc\m cu c\r]ile
noastre...
C|T|LIN: Cine împarte c\r]ile?
BOGDAN: ... Dac\-]i imaginezi c\-n revolta ta
po]i schimba ceva, f\ ce crezi c\ trebuie s\ faci.
Cel pu]in n-ai s\-]i repro[ezi vreodat\ c\ n-ai
încercat m\car. 
C|T|LIN: ... Nu m-am gândit [i n-am vorbit
niciodat\ de revolt\... 
BOGDAN: Câte vreme e[ti gata s\ ceri socoteal\...
nu [tiu cui, dar asta e[ti gata s\ faci... Pentru
mine asta înseamn\ revolt\.
C|T|LIN (lui Bogdan): Vreau doar s\ în]eleg.
Atât [i nimic mai mult. Cât m\ duce mintea...
{i înc\ ceva. Nu v\ cer nimic, nu v\ trag în
nicio curs\... Suntem fiecare liberi ca p\s\rile
cerului... 
(Clipe de t\cere. C\t\lin vine la Bogdan, îl
îmbr\]i[eaz\ f\r\ s\ spun\ un cuvânt. Bogdan
r\spunde la îmbr\]i[are. C\t\lin revine [i se a[az\
la locul lui.)
C|T|LIN (Danielei): ... Vorbeai de singur\tate...
De frica de singur\tate. Ce [tii tu despre asta?
DANIELA: ... De regul\, încerc s\ fac tot ce îmi
imaginez c\ poate s\-]i fac\ pl\cere... Gre[esc? 
C|T|LIN: ... Nu.
DANIELA: Pot s\ te rog [i eu o dat\ ceva?
C|T|LIN: Orice.
DANIELA: Renun]\ la jocul asta. N-are nicio
noim\ [i n-o s\ fac\ decât s\ ne am\rasc\ sufletele
la to]i.
BOGDAN: Alt\ dat\ ar fi altfel?
C|T|LIN: Eu i-am pus punct de mult. Voi a]i
continuat...
BOGDAN (Danielei): Haz nu prea are, dar curios
m-a f\cut. 
MONICA: Dac\ ea îl roag\, nu putem s\ renun]\m?
BOGDAN (Danielei): Foarte bine, dac\ asta vrei,
a[a s\ fie. La „Coloane“!
DANIELA (c\tre Monica [i Bogdan): M-a întrebat
ce [tiu eu despre singur\tate... (lui C\t\lin) N-ar
fi corect s\ nu-]i r\spund... Cu ani în urm\, am
trecut printr-o încercare... 
MONICA: Tu ne-ai cerut s\ ne oprim! S\ nu cumva
s-o iei de la cap\t... 
DANIELA: ... Printr-o „poart\“... Una dintre
loviturile alea pe care via]a ]i le d\ în moalele
capului când ]i-e lumea mai drag\ [i dup\
care, de regul\, nu-]i mai revii... Probabil c\ asta
m-ar fi a[teptat [i pe mine, dac\ nu a[ fi avut
lâng\ mine o prieten\... 
BOGDAN: Concret, ce s-a întâmplat?
MONICA: E[ti mai curios ca o muiere!
DANIELA: ... Nu eu am c\utat-o, ea a aflat [i a
venit singur\. A stat zile [i nop]i lâng\ mine. M-a
ascultat în delirul meu f\r\ s\ m\ întrerup\, f\r\
s\ încerce s\ m\ opreasc\ o dat\... Vorbeam...
Nu, nu vorbeam, strigam. Urlam. (lui Bogdan)
{tii de ce?
BOGDAN: ... Durere.
DANIELA: Trecusem de durere. 
BOGDAN: Boal\?... }i-a murit cineva apropiat?...
DANIELA: Eram anesteziat\. Nu mai sim]eam
nimic. Strigam f\r\ întrerupere ca s\ nu mai aud...
Strigam ca s-acop\r vocile care-mi ]ipau f\r\
întrerupere în cap... Nu mi-a spus „Destul“!... Nu
mi-a spus c\ e prea mult, c\ a obosit... N-am dormit
aproape o s\pt\mân\. N-am închis ochii. Se
întâmpla uneori ca-n timpul zilei, sau în timpul
nop]ii, cu ochii deschi[i s\ nu mai v\d, s\ nu mai
aud nimic... Ca [i cum o mân\ nev\zut\ m-ar fi
decuplat de la tot ce se petrecea în jurul meu.
Ca [i cum intram f\r\ [tirea mea într-un fel de
trans\... Apoi reveneam. Deveneam din nou
con[tient\. Într-o zi am realizat c\ sunt singur\... 
(Monica face un pas spre ea. Daniela o opre[te;
o ]ine la distan]\.)
MONICA: A f\cut o m\g\rie când te-a întrebat
ce [tii tu despre singur\tate...
DANIELA: De ce? Are dreptul s\ [tie...

MONICA: El. Dar noi?
DANIELA: Prietenii no[tri cei mai buni: a[a-i
jocul. (lui C\t\lin) Nu, dragule?...
BOGDAN: Te-ai trezit singur\. {i?...
DANIELA: Mi-am spus c\ a prietena mea a coborât
pentru cump\r\turile pe care le f\cea la câteva
zile... Sau poate a sim]it nevoia s\ ias\ la plimbare...
s\ respire pu]in aer curat... St\team cu ferestrele
închise, s\ nu se aud\ în strad\... Într-un târziu,
am realizat c\ a plecat [i c\ nu se va mai întoarce...
A ie[it pe u[\, f\r\ s\-mi spun\ un cuvânt, f\r\
o explica]ie... 
BOGDAN: Ce explica]ii ar fi putut s\-]i dea în
starea în care erai? 
DANIELA: Nu [tiu cum ar fi fost f\r\ ea. Nu [tiu
dac\ ar mai fi fost ceva dac\ n-ar fi fost ea...
Dar atunci, de fapt nu atunci, mai târziu, când
m-am uitat în urm\ [i am încercat s\ în]eleg ce
s-a întâmplat, am în]eles c\ nu a mai suportat...
C\ prietenia [i dragostea pe care le avea pentru
mine nu erau f\r\ de sfâr[it. Inepuizabile. {i am
în]eles ceva foarte important [i nu voi uita niciodat\
[i m\ bucur c\ pot s\ v\ spun [i vou\... Fiecare
om î[i duce crucea singur... Nimeni nu urc\
Golgota al\turi de tine. Indiferent de cât de prieten
]i-a fost sau cât de mult te-a iubit pân\ în momentul
în care î]i fuge p\mântul de sub picioare.
BOGDAN: Gre[e[ti!

DANIELA: Nu!... Nu gre[esc. 
BOGDAN (convins; f\r\ urm\ de incisivitate):
Gre[e[ti, Daniela! Nu [tiu exact ce ]i s-a întâmplat,
n-ai vrut s\ ne mai spui...
MONICA (Danielei): F\r\ taine, f\r\ ascunzi[uri,
nu?...
DANIELA (lui Bogdan): Asta-i legea firii, prietene.
Indiferent de ce vrei tu s\ crezi. (lui C\t\lin)
Atunci am luat prima lec]ie la materia singur\tate. 
BOGDAN: Ai mai dat ochii cu ea?
DANIELA: Bineîn]eles... A trecut un timp, ne-am
reîntâlnit.
BOGDAN: Te-a c\utat?!
DANIELA: Eu am c\utat-o.
BOGDAN: De ce?... 
DANIELA: N-ar fi fost normal s-o fac?
BOGDAN: Ce i-ai spus?
DANIELA: Nimic.

BOGDAN: Ce ]i-a spus?
DANIELA: Nimic. 
BOGDAN: Cum a[a? {i atunci?!...
DANIELA: Ai dreptate. Ar fi trebuit s\-i mul]umesc...
Dar totul a r\mas undeva mult în urma noastr\
[i nu am vrut s\ ne mai întoarcem... Suntem bune
prietene.
MONICA (Danielei): ... Te superi dac\-]i spun c\
nu în]eleg? 
BOGDAN: Ce? 
MONICA (Danielei): Povestea ta... E ceva ce nu
se leag\.
BOGDAN: M\i, s\ fie!
DANIELA: E[ti sigur\?
MONICA: Da. 
DANIELA: Bravo! Cum ]i-ai dat seama?
MONICA: În urm\ cu câteva minute ne-ai spus
c\ nu iube[ti pe nimeni mai mult pe lume
decât îl iube[ti pe omul \sta. (C\t\lin) Te-am
crezut f\r\ rezerve: merit\.
DANIELA: Mul]umesc.
MONICA: Cineva care iube[te, cum spui tu c\-l
iube[ti, nu poate s\ se simt\ ve[nic singur\ pe
Golgota, indiferent de lovitura pe care a încasat-o
în moalele capului pe când a iubit cândva un
alt b\rbat...
DANIELA: În logica ta.
BOGDAN: N-a spus c-a fost vorba de-un alt b\rbat.
MONICA: Te-ai gândit poate c\ alegerea lui Trump
a f\cut-o praf? (Daniela) Nu pot gândi decât în
logica mea.
DANIELA: Partea proast\ e c\ via]a nu se las\
niciodat\ tr\it\ doar în logica care ne convine
nou\... Alt timp, alte vremuri...
MONICA: Pe care nu le-ai uitat.
DANIELA: Care nu pot fi uitate.
MONICA: Cred c\ ne-ar prinde bine amândurora
s\ ne vedem singure la o cafea [i s\ num\r\m în
lini[te toate Golgotele peste care ne-a fost dat s\
trecem... 
BOGDAN (îl ia pe C\t\lin ca martor): Suntem pe
post de papagali! 
MONICA (amuzat\, îi face cu ochiul Danielei):
V\ prinde de minune!... (Formeaz\ un num\r
pe telefonul mobil.) Angela?... Bun\... Patru
locuri?... Pe teras\! ... Un sfert de or\, dou\zeci
de minute... Te s\rut. (Închide.) Doamnelor,
domnilor, masa v\ a[teapt\! 
MONICA (lui C\t\lin): Ai intrat într-o
fund\tur\, dragule. {i încerci s\ ne tragi [i
pe noi dup\ tine. 
C|T|LIN: Nu cred c\ sunt într-o fund\tur\, [i
nu mi-am propus s\ trag pe nimeni dup\
mine. Cu atât mai pu]in pe voi.
MONICA: Ai s\-]i storci creierii la infinit, ai s\
sari de la o întrebare la alta: cu cât mai multe
întreb\ri, cu atât mai pu]ine [anse s\ afli r\spunsul
m\car la una dintre ele. 
BOGDAN: De ce crezi asta?
MONICA: Pentru c\ s-a aventurat într-o lume în
care totul pare plauzibil, cât\ vreme nimeni nu
poate s\-]i pun\ în fa]\ proba c\ te-ai în[elat. 
BOGDAN: Despre ce lume vorbe[ti?
MONICA: Lumea ideilor! Tot ce auzim este o
opinie, [i nu un fapt. Tot ce ne trece prin cap este
o ipotez\, nu o realitate. 
...............................................................................

C|T|LIN: ...V-am împ\rt\[it câteva gânduri.
Poate nu sunt decât prostii bune de aruncat la
co[. Sau poate totu[i merit\ reflectat o clip\ la
ele. Nu [tiu, nu le dau note. (Monic\i ) Tu nu le
auzi decât ca s\ le respingi imediat. Nu accep]i
decât un singur punct de vedere: al t\u. Nu ai
l\sat niciodat\ loc niciunei îndoieli. Cred c\ faci
o mare gre[eal\.
DANIELA: Ce bine o cuno[ti!
(Moment prelungit de t\cere. Ca [i cum cei din
jurul Monic\i consider\ c\ trebuie s\-i acorde
momentul de reflec]ie dup\ replica lui C\t\lin.) 
MONICA: ... Ai dreptate. {tii de ce-o fac?... 
C|T|LIN: Nu.
MONICA (Daniela, Bogdan): Vre]i s\ vi-o spun
de ce-o fac?... Sau n-are importan]\?...
BOGDAN: Sigur c-are importan]\. 
MONICA: ... Pentru o certitudine... În lupta asta
cu via]a pe care o duc cam de când m\ [tiu am
nevoie s\ m\ pot ag\]a [i sprijini [i invoca o
certitudine...  De ce o fac? Pentru c\ sunt
slab\... 
BOGDAN: Nu e[ti slab\!
MONICA: ... Nu, nu slab\, ai dreptate. Vulnerabil\.
{i sunt con[tient\ de asta. {i nu am leac... Prea
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vulnerabil\ ca s\ m\ împac cu ideea c\ la
fiecare pas depind de altcineva... Oricât de terestru
sau de celest e acel altcineva. Nu pot s\ m\ împac
cu ideea asta. Chiar nu pot... Am gre[it, am dat-o
în bar\, se alege praful de ce-am vrut s\ fac? Foarte
bine: a fost decizia mea [i numai a mea, mi-o
asum [i nu bat nim\nui obrazul. Pot s\ mai încerc
o dat\. Sau pot s\ renun], nu mi-e ru[ine s-o fac
[i s\ încerc s-o iau de la cap\t pe alt drum... (lui
C\t\lin) În]elegi ceva? (c\tre Daniela [i Bogdan)
Pentru voi are vreun sens ce spun?
C|T|LIN: Mult.
MONICA (lui C\t\lin): M-ai iertat acum?
DANIELA (Monic\i ): ... E foarte frumos ce ne-ai
spus... Chiar m-a mi[cat. 
MONICA: Nu [tiu dac\ e frumos...
DANIELA: Crede-m\ c\ [tiu ce spun. Nim\nui nu-i
este u[or s\ spun\ lucruri de felul \sta despre el...
MONICA: ... E prima dat\ când o fac.
DANIELA: ... Pot s\-]i spun ceva?
MONICA: Te rog.
DANIELA: {i n-ai s\ te superi...
MONICA: D\-i drumul!
DANIELA: }i-o spun cu toat\ dragostea... 
MONICA: Sunt convins\!
DANIELA: ... M\ tem c\ lucrul acela pe care ]i-l
dore[ti... de care ai atât de mult\ nevoie...
MONICA: Certitudinea?
DANIELA: Nu exist\. 
BOGDAN: Nu exist\ certitudini pe lumea
asta?!
DANIELA: Nu am luat în calcul universul...
BOGDAN: Nu avem certitudini în vie]ile noastre?!
DANIELA: Nimeni nu poate s\ afirme c\ a ajuns
la o certitudine trecând peste faptul c\, în clipa
urm\toare, cineva, de cea mai buna credin]\,
poate oricând s\-l infirme. Adic\ s\ sus]in\ exact
contrariul. 
BOGDAN: Cel care î]i contest\ ]ie certitudinea
o face invocând certitudinea lui, nu?
DANIELA: Exact.
BOGDAN: Foarte bine. De ce s\-i dau lui crezare?

De ce s\-mi abandonez eu crezul în momentul
în care cineva spune: „Eroare! Pe mine nu

m-ai convins“?
MONICA: Pentru c\ tr\im în mijlocul
oamenilor. (Daniela) Are dreptate. (C\t\lin)
El nu vrea s\ conving\ pe nimeni! De ce
oare?

DANIELA (Monic\i ): Nu mi s-ar fi p\rut
corect s\ nu-]i spun cum v\d eu lucrurile...

MONICA: Repet: ai dreptate. Din punctul t\u de
vedere. Nu ]ii îns\ cont de un lucru esen]ial: eu
nu caut o certitudine cu care s\ ies în strad\.
S\ conving oamenii. S\ lansez, de ce nu, o mi[care...
DANIELA: Nu m-am gândit la a[a ceva.
MONICA: Eu caut o certitudine valabil\ pentru
mine. Doar pentru mine. Personalizat\, dac\
vrei. O certitudine cu care eu s\ m\ culc noaptea
în cap [i în suflet [i care s\ m\ opreasc\ s\ m\
întreb diminea]a, când m\ scol: Eu ce dracu’ mai
caut pe lumea asta? ... Ce rost am eu aici?... În]elegi
despre ce e vorba? 
BOGDAN: ... A[ vrea s-apuc ziua în care s\ pot
s\-mi spun: Omule, de un lucru s\ nu te îndoie[ti:
i-ai oferit o certitudine femeii pe care o iube[ti.
MONICA (glum\): Sper c\ nu asta va fi ultima ta
dorin]\...
DANIELA: ... „A tr\i? – A muri?“ Nu cred c\ se
poate pune întrebare mai esen]ial\ decât asta [i
nu cred c\ exist\ certitudine peste cea pe care
]i-o d\ r\spunsul la ea... Vede]i altfel lucrurile?
BOGDAN: Mai departe. 
DANIELA: V\ rog s\ m\ întrerupe]i în momentul
din care nu v\ mai intereseaz\ ce v\ spun... 
BOGDAN: Cu cât termini mai repede, cu atât...
(Semn spre u[\)
DANIELA: O fat\ la vârsta primelor clase primare...
MONICA: În ce clas\?
DANIELA: A treia. 
BOGDAN: Tu?
DANIELA: A[ fi spus de la început.
BOGDAN: OK.
DANIELA: Merge prima dat\ la [coal\...
MONICA: Într-a treia f\r\ s\ fi mers o zi la [coal\?!
DANIELA: Primele dou\ clase le-a f\cut acas\.
MONICA: Bolnav\?
DANIELA: Bolnav\. 
BOGDAN: Ce are... ce avea?
DANIELA: Imunitate zero. Orice microb luat
dintr-un mediu nesterilizat putea s\-i produc\
cele mai grave complica]ii.
C|T|LIN: Acas\ tr\ia sub un clopot de sticl\?
DANIELA: Cam a[a ceva. Ea purta masc\, cei din

jurul ei purtau m\[ti, nimeni nu-i respira în fa]\,
totul sterilizat, un fir de praf, o musculi]\ i-ar
fi putut pune via]a în pericol...
MONICA: Dumnezeule!
DANIELA: Asta repeta [i ea zi de zi. Rugi permanente
la Dumnezeu.
MONICA: Nu e povestea ta...
BOGDAN: A spus o dat\ c\ nu.
DANIELA: O prieten\. 
MONICA: M\i, dar ce prietene ai [i tu... 
DANIELA: Ai dreptate.
MONICA: Începe s\ mi se fac\ pielea de g\in\...
DANIELA: M\ opresc?
BOGDAN: Nu!
MONICA: Doamne fere[te! Te rog, continu\.
DANIELA: Povestea asta a durat aproape patru
ani. Într-o bun\ zi doctorul, f\r\ s\-i spun\ un
cuvânt, a luat-o de mân\, a ie[it cu ea în strad\,
au f\cut împreun\ primii pa[i. P\rin]ii, sora,
fratele ei, era cea mai mic\, îi urmau la câ]iva pa[i
în urm\ cu lacrimi pe fa]\, cu cruci f\r\ de sfâr[it...
BOGDAN: Nu te sup\ra...
MONICA: Taci!
DANIELA (lui Bogdan): Spune.
BOGDAN: Erai [i tu cu ei?
DANIELA: Nu. 
BOGDAN: A[a cum poveste[ti...
DANIELA: Eu am cunoscut-o peste ni[te ani
buni. Mi-a povestit [i v\ repet aproape cuvânt cu
cuvânt tot ce mi-a spus... În toamn\, au înscris-o
la [coal\, clasa a treia. Nu e greu s\ v\ imagina]i
câte emo]ii... cât de special\ a fost ziua în care,
flancat\ de sora [i fratele ei, fata asta a intrat pentru
prima dat\ într-o [coal\, într-o clas\, al\turi de al]i
copii de vârsta ei... {i-a luat locul în banc\ [i s-a
ridicat în picioare [i a spus „Prezent“ când înv\]\toarea
a strigat catalogul [i a ajuns la numele ei.... A spus
„Prezent“, s-a a[ezat, [i-a pus capul pe banc\ [i [i-a
mu[cat buzele la sânge s\-[i st\pâneasc\ hohotele
de plâns. Era elev\! Era la fel ca to]i ceilal]i: Doamne-
Doamne i-a împlinit cea mai fierbinte rug\minte
pe care avut-o în via]a ei. Prima zi: era fericit\!... 
MONICA: O clip\!
DANIELA: Te rog.
MONICA: O pauz\... Po]i s\ ne dai o pauz\?
DANIELA: E cu happy-end. Dar dac\ vre]i pot s\
m\ opresc.
MONICA: Doar o pauz\... (Bogdan, C\t\lin care
o privesc contraria]i) ... Încerc s\-mi imaginez
finalul. (Danielei) E limpede c\ nu ne spui o
poveste de dragul pove[tii. Vreau s\ v\d dac\ pot
s\ anticipez unde vrei s\ ne duci.
C|T|LIN: ... Ai nevoie de-o mân\ de ajutor?
MONICA: Tu [tii?!
DANIELA: Nu [tie nimic.
C|T|LIN: Chiar nu [tiu nimic.
MONICA: OK. Punem un pariu.
DANIELA: Glume[ti, nu?!
MONICA: Ai dreptate... Mai departe.
DANIELA: M\i, m\i, dac\ nu mi-ai fi atât de
drag\... 
MONICA: Iart\-m\.
DANIELA: A[adar, Doamne-Doamne i-a ascultat
ruga. Au trecut zile, s\pt\mâni, luni – nimic nu
era a[a cum î[i imaginase ea. Înv\]\toarea nu era
Zâna cea bun\, a[a cum îi ap\rea ei în vise: copiii
n-o scoteau din scorpie, proast\, ]oap\, jigodie;
de chiulit chiuleau pe capete; limbajul în care se
vorbea la [coal\ i se p\rea insuportabil [i de multe
ori nu în]elegea ce vorbesc cei din jurul ei... Lumea
de vis se dovedea tot mai greu de suportat...
BOGDAN: Avea p\rin]i, avea o familie, de ce
nu le-a spus?
DANIELA: Ce?... Ce-ar fi putut s\ le spun\? {i
ce-ar fi putut ei s\ fac\? 
C|T|LIN: C\ nu se poate adapta în mediu în
care s-a trezit peste noapte [i c\...
DANIELA (începe s\ râd\): O „dificultate de
adaptare“, o criz\ mai bine zis! Tu te auzi cum
vorbe[ti?!
C|T|LIN: Problema nu e cum vorbesc eu, ci
ce-ar fi trebuit ea s\ fac\.
DANIELA: Zece ani! Atât avea fata asta. Voiai
s\ le cear\ p\rin]ilor s\ o duc\ un psihiatru, s\-i
caute un psihoterapeut? S\ o interneze eventual
într-o clinic\?!
BOGDAN: Într-un fel trebuia s\ tr\iasc\.
DANIELA: Bingo! Asta a fost problema pe care
a ajuns s\ în]eleag\ c\ o are... În to]i anii pe care
i-a tr\it în cas\ a citit aproape o bibliotec\ întreag\,
a ascultat muzic\ ore în [ir, a înv\]at limbi str\ine,
a stat cu nasul lipit de fereastr\ [i a visat cu ochii
deschi[i la lumea în care era sigur\ c\ într-o bun\
zi o s\ revin\. La întâlnirea cu lumea, a descoperit-o

cu totul altfel decât cea pentru care era preg\tit\.
Nici mai bun\, nici mai rea. Altfel... Complet
altfel. S-a întrebat dac\ ar putea s\ fac\ ceva s\
schimbe lumea. S-o apropie de lumea ei.
MONICA: O revolu]ie!
DANIELA: Eventual. S-a gândit bine [i a în]eles
c-ar fi cu totul peste puterile ei. Atunci, cealalt\
cale, s-a întrebat dac\ n-ar trebui s\ fac\ ea toate
eforturile s\ se schimbe, s\ ajung\ ea la fel cu restul
lumii. S-a gândit [i [i-a spus c\, dac\ chiar [i-ar
pune în cap, poate ar reu[i. Dar ar fi p\cat. Un p\cat
de care s-ar face vinovat\ pentru c\ [tia de la început
c\ face un lucru r\u. Mintea ei nu putea accepta
a[a ceva... Oricum a întors-o, a în]eles c\ nu are
decât o singur\ solu]ie...
BOGDAN: La zece ani înc\ mai ai idealuri, nu?
DANIELA: Ei, dac\ vre]i s\ pune]i pariuri, acum
e momentul: care a fost solu]ia care i s-a p\rut
cea mai bun\?!
MONICA: Eu m\ prind.
DANIELA: Pe ce mergi?
MONICA: Invers decât oricare ar fi varianta pe
care merg ei.
DANIELA: E[ti sigur\ c-o dau în bar\!
MONICA: Tu nu?
DANIELA (lui C\t\lin): Domnul?
C|T|LIN: ... F\r\ ie[ire... Era în mâna lui Dumnezeu.
DANIELA (lui Bogdan): Dumneavoastr\, domnule?
BOGDAN: ... Mân\stirea.
DANIELA (Monic\i): Tu?
MONICA: ... Dac\ n-ar fi fost o fat\ de cea mai
bun\ calitate, sigur nu ne-ai fi vorbit de ea...
DANIELA: R\spunsul?
MONICA (ridic\ ambele mâini deasupra capului):
M\ predau.
DANIELA (îi prive[te pe rând pe to]i trei.): ...
Sincere felicit\ri! Mult peste a[tept\ri... Într-o
diminea]\, când era singur\ acas\, s-a dus în
pod, a b\tut un cui într-o grind\, s-a suit pe un
scaun, [i-a pus o frânghie de gât [i a lovit scaunul
cu piciorul... 
BOGDAN: Nu!... Ai spus c\-i cu happy-end!
DANIELA: ... S-a gr\bit. Nu a b\tut cuiul în lemn
suficient de adânc...
BOGDAN: Ce mai [tii de ea?!
DANIELA: Suntem prietene. 
C|T|LIN: Cine e?
DANIELA: Omul care a stat zile întregi lâng\
mine, când mi-a fugit p\mântul de sub picioare...
BOGDAN: Te-a l\sat balt\ atunci! A fugit!
DANIELA: Nu... S-a retras când a în]eles c\ nu
mai poate face nimic pentru mine... Mi-a povestit
prin ce-a trecut ea, mi-a spus c\ nu trebuie s\-mi
pierd speran]a, mi-a spus... Nu am auzit nimic
din tot ce mi-a spus atunci. 
C|T|LIN: Nu a recidivat? 
DANIELA: Dumnezeu, [i-a spus ea, nu a acceptat
solu]ia pe care a crezut-o cea mai bun\. {i-a g\sit
echilibrul. S-a m\ritat. Are doi copii.
C|T|LIN: Înving\tor: Lumea.
DANIELA: Nu, dragule. Înving\tor: Via]a! (Monic\i)
Nu-]i dore[ti nimic mai mult decât o certitudine,
nu?
MONICA: Da.
DANIELA: Ca s\?... La ce ]i-ar folosi?
MONICA: Am spus. M-ai auzit.
DANIELA: Crezi c\ poate exista o certitudine
mai de nezdruncinat decât cea la care a ajuns un
om în clipa în care î[i pune [treangul de gât?
MONICA: Nu [tiu... Nu m-am gândit.
DANIELA: E[ti o femeie de[teapt\, gânde[te-te.
Cât de în[el\toare se pot dovedi pân\ la urm\
certitudinile de care avem atâta nevoie [i dup\
care alerg\m o via]\ întreag\.
BOGDAN: Deci, ideea ta e c\ nu po]i fi sigur de
nimic pe lumea asta... Panta rhei. Toate curg.
DANIELA: Cred c\ nu putem anticipa nimic
din ce ne este dat s\ ni se întâmple... Totul e relativ.
BOGDAN: De futurologie sunt sigur c\ ai
auzit.
DANIELA: „{tiin]a viitorului“?! Glume[ti!...
Spune-mi, [i te ascult oricât, despre logica, despre
legile dup\ care curg vie]ile lor (Monica, C\t\lin),
[i via]a ta, [i a mea. 
BOGDAN: Toate [tiin]ele sunt guvernate de legi!
DANIELA: Ale matematicii, ale fizicii, ale astronomiei,
ale cui vrei tu, dom’ inginer. Niciuna ale Fiin]ei.
Ale Omului! (Monic\i) Singura certitudine de care
nu m\ mai îndoiesc pentru nimic în lume e c\,
în via]\, nu putem avea nicio certitudine. (Le arat\
ceasul de la mân\.) Hai, pentru azi, e destul. 

(Fragment din volumul `n curs de apari]ie 
la Editura Polirom)
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ce-am avut [i ce-am pierdutt ot aud c\ meciurile Turneului Final din Rusia n-ar fi cine
[tie ce, c\ una, c\ alta de[i, dup\ p\rerea mea, multe partide
intr\ direct în istorie! Cum a fost, bun\oar\, lec]ia de fotbal

pe care Croa]ia uluitorului Luca Modric a servit-o Argentinei lui Messi,
cu un 3-0 care-i umile[te de-a dreptul pe urma[ii lui Maradona. Dar super-
meciul Suedia-Germania nu v-a cople[it? Cu nedreapta înfrângere a
suedezilor, care au condus cu 1-0, pentru a izbucni în lacrimi în minutul...95,
când Mannschaft-ul r\mas în 10 oameni din minutul 82 (prin eliminarea
neam]ului Boateng) a înscris pentru 2-1 prin Toni Kroos! Dar ce gol, ce
eurogol, un veritabil golazzo, cu care Kroos chiar ajunge în manual,
direct lâng\ vinclul lui Ronaldo, de la 3-3 –ul cu Spania! Observa]i,
a[adar, c\, înaintea sferturilor de final\, Germania tremur\, ca [i Argentina,
cum n-a[ zice c\ se simte prea bine nici Brazilia lui Neymar. Dup\
remiza cu Elve]ia, Seleção s-a chinuit de-a binelea [i cu Costa Rica, câ[tigând
abia în prelungiri. Nici celebrul Jose Murinho nu mai reu[e[te s\ vad\ ce
urmeaz\: a pronosticat o confruntare Anglia – Polonia în optimile de final\,
pentru a constata ulterior c\ Lewandowski [i ai s\i î[i fac bagajele, dup\
b\tuta cu 3-0 pe care le-au tras-o columbienii. {i, pentru c\ tot veni vorba
despre Polonia – câ[tig\toarea grupei preliminare din care nu s-a
calificat na]ionala României – cine crede]i c\ scoate capul acum? R\zvan
Burleanu însu[i, tupeistul suprem, care declar\ superior, ca un mare specialist
ce continu\ s\ se cread\: „Cu siguran]\, echipa na]ional\ a României ar
fi avut loc la Cupa Mondial\. Dac\ ar fi fost acolo, România ar fi avut
[anse foarte mari s\ ias\ din faza grupelor. Cel pu]in cum arat\ azi competi]ia.
Este o realitate faptul c\ nivelul Cupei Mondiale nu este foarte înalt...!“ 

Gura p\c\tosului adev\r gr\ie[te [i pute]i conchide ce-am avut [i ce-am
pierdut. Ce omite Burleanu e c\ el însu[i a fost contractantul lui mo[ Daum
[i, în plus, Polonia, care ne-a f\cut harcea-parcea în preliminarii, e deja în
drum spre cas\, din chiar grupa cu pricina. E limpede c\ [eful FRF bate
din nou câmpii, dar de data asta are scuza... dosarului de la DNA, în care
este cercetat pentru mai multe fapte comise în intervalul 2014-2018!

Revenind la meciurile din Rusia, a[ nota [i c\ David Beckham,
fostul c\pitan al na]ionalei Angliei, ar paria pe victoria ]\rii sale într-o
final\ cu Argentina, de[i recunoa[te c\ selec]ionerul Gareth Southgate a
optat pentru o echip\ foarte tân\r\ [i lipsit\ de experien]\. Sigur, c\pitanul
celor „Three Lions“ din 2006 accept\ c\ ar pune acest r\m\[ag doar din …
patriotism. De altfel, nici Argentina nu prea are cum s\ ajung\ în marea final\,
dar nu din cauz\ c\ Messi n-ar fi în vârf de form\, ci pentru c\ este deja acuzat
c\ urm\re[te destituirea selec]ionerului Jorge Sampaoli. Dup\ ce a devorat
al]i [apte antrenori ai na]ionalei, în care el dicteaz\ numele juc\torilor
selec]iona]i – dup\ cum îl acuz\ fostul interna]ional argentinian Ricardo
Lombardi. Acesta adaug\: „La ce fa]\ avea Messi la imn, eram deja condu[i
cu 5-0. Niciodat\ nu l-am v\zut pe Messi mai slab decât contra Croa]iei.
Nici nu s-a mi[cat, n-a jucat. Dac\ nu era pe teren, ar fi fost acela[i lucru. A
jucat prost inten]ionat, ca s\ scape de Sampaoli [i s\-l aduc\ pe Burruchaga!“

În ce m\ prive[te, r\mân fanul lui Ronaldo [i al echipei Portugaliei, chiar
[i acum, dup\ incredibila sa ratare a penalty-ului din partida de luni sear\, cu
Iranul! M\ gândesc c\ ar fi putut exista [i o explica]ie (dincolo de satisfac]ia
pe care i-a oferit-o lui…Messi!), de vreme ce pe CR7 îl a[tepta confruntarea cu…
fostul s\u antrenor de la Benfica Lisabona, Carlos Queiroz! I-a fost mentor,
apoi chiar prieten [i din nou antrenor, la Manchester United, dup\ care s-au
certat, pentru a ajunge acum în tabere opuse. Ronaldo n-a fost el, luni sear\,
[i nu numai la momentul penalty-ului, ci de-a lungul întregului meci,
încheiat cu o remiz\, dup\ ce iranienii au fructificat un penalty! A[a a ajuns
Portugalia pe locul doi în grup\, urmând s\ joace în optimi cu super-echipa
Uruguayului, în timp ce Spania (cu remiza chinuit\, 2-2!, din jocul cu Marocul)
va întâlni Rusia. Nec\jit pentru ne[ansa portughezilor, cu care ]in în continuare,
merg tot pe mâna lui Ronaldo sau, mai exact, pe piciorul lui de aur!

La ora la care a[tern aceste rânduri, echipele deja calificate erau,
deci, Spania, Portugalia, Fran]a, Croa]ia, Uruguay, Anglia, Belgia [i, evident,
Rusia! Care se dovede[te o organizatoare excep]ional\. De[i fast-food-ul
Burger King local a fost închis, dup\ oferta uluitoare [i controversat\ de a da
burgeri gratui]i pe via]\ [i un premiu de 3 milioane de ruble fiec\rei rusoaice
care ar r\mâne îns\rcinat\ cu un juc\tor str\in prezent la Cupa Mondial\,
„pentru a promova noi genera]ii de succes în fotbalul rusesc!“ 

condi]ia zeului

 radu cange

 tabela de marcaj
de horia alexandrescu

uunn ppooeemm ddee ddeemmuulltt
ccaarree nnuu ssee ppuutteeaa ppuubblliiccaa

O clip\ n-am de lini[te, s\ scriu,
Mereu visez urcu[ [i coborâ[.
Se-ndeas\ sicofan]ii-n sufletu-mi,
Durerea-i cea]\ grea [i 

neagr\-n ochi
{i ame]esc mereu, gândind 

magnolii.
O clip\ n-am de lini[te, s\ scriu.

Pe str\zi, un ins ciudat 
m\ obsedeaz\,

Fantome-nvolbureaz\ aerul,
P\s\ri vopsite-n zborul lor scheletic
Încearc\,-n cer, s\ urce catedrale;
Un somn adânc, sardonic, 

m-am\ge[te.
{i ame]esc mereu gândind 

magnolii,
Dar Evul antic î[i arat\ fa]a...
M\ înmâlez în strig\te str\ine.

Dar zgomote [i zgomote mereu
Copite-ale-arm\sarilor turba]i
Calc\, în joc, prea liberi, puritatea.
Iar eu – un paria-nconjurând 

cetatea
Gândind, sperând magnolii 

înflorite.

... {i filozoful care îmi tot spune:
– Copile,-s doar iluzii risipite.

– {i celestin\-mi picura-n orbite-.

C\ci orb [i str\zi [i chipuri bâjbâiam,
Tot c\utând Cetatea de lumin\...

Vorbind cu mu]ii, doar r\spunsuri 
mute;

Un cântec [ontorog îmi da târcoale
{i sicofan]i strigau doar osanale.

Vestalele fugeau înnebunite,
C\ci cineva le chiar furase focul.
Ho]ia atinsese apogeul,
Un leu rânjea din sânul unei arme;
Pe-al\turi,doar o suli]\ sinistr\,
C\lcâiul lui Ahile sângerând;
{i chiar Socrate hohotea-n Agora,
Plângând: – Nu-s pe-n]elesul 

tuturora!
{i se-nec\ în râul de cucut\ ...

{i ce frumoas\ moartea lui fusese,
Când nu-l desfigura lacrima slut\.

Cameleoni trec împopo]ona]i.

{i m-am trezit în grot\ t\ind piatr\,
{i parc\ litere f\ceam din ea,
{i de cioplit aveam tot alfabetul,
{i rânjete [opteau perfid: po-e-tul!...

Alunecam pe zboruri de cenu[\,
Te Deum îi cântau p\s\rii Fenix,
Liba]ii, inutile sacrificii.

Moartea ]inea o slujb\ într-un circ,
Doar umbra invocând...
...{i filozoful ce m\ obseda:
– Copile, oare ce mai po]i spera?!...

Dar eu mergeam, vedeam cu 
bâjbâitul.

Al\turi: sicofantul, ipocritul
M-ademeneau, perfid 

m-ademeneau;
Or eu ]ineam obi[nuitu-mi drum
{i m\-ntorceam la piatr\ [i la sare,
S\ v\d ce s-a mai strâns în l\crimare
{i-n ele, ca nebun, speram magnolii.

Iar trupu-mi se cutremura în cea]\,
Speram Agora [i eram în pia]\...

...{i cu scuipat era cinstit\ cinstea-mi,
Orgoliul l\b\r]at îmi tot da sfaturi,
Iar bestia-[i sticlea stiletu-n gur\,
Luciditatea h\m\ia, mahmur\,
{i cople[it\ toat\ de onoruri.

– Se întâmplau, desigur, [i omoruri –.

{i m-am trezit în grot\ t\ind piatr\,
{i parc\ litere f\ceam din ea,
{i de cioplit aveam tot alfabetul,
{i rânjete [opteau perfid: po-e-tul!...

Plecam [i m\-ntorceam mereu 
la sare,

S\ v\d ce s-a mai strâns în l\crimare
{i-n ele, ca nebun, speram 

magnolii;

Iar trupu-mi se cutremura în cea]\,
Speram Agora [i eram în pia]\...

Iar sicofan]ii-naintau cu fal\,
Pe la[itatea voastr\, vertical\. 

Un rai fic]ional

Clar\-n roba melcului,
toat\ proba cercului
scriitor de-a marginea
isc\lindu-[i pagina
cum s\-[i poarte sarcina

ce-i crescu imaginea,
sie[i pas la gata pentru
rezonan]a ce-a din centru…
Raza –veghe trece-i-s-ar
`n ton grav, autograf ,
nepereche c\lu[ar a zar – 

ureche. 

 c. th. ciobanu

actualitatea
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d up\ tensiunea
cu care în]eleg
s\-[i tr\iasc\

via]a, oamenii se împart în
dou\ categorii: naturile
suverane [i firile vasale. Cei
din prima categorie sînt
paladini rebeli, in[i care se
ridic\ cu tot dinadinsul
deasupra întîmpl\rilor,
neacceptînd ca soarta s\ le
atîrne de capriciul îm-
prejur\rilor. Nimic nu le
repugn\ mai mult decît
gîndul c\, l\sîndu-se în voia
istoriei, biografia le-ar putea
sta la cheremul hazardului.
Ace[tia sînt prin excelen]\
in[i vectoriali, hot\rî]i a-[i
pune destinul sub spectrul
unui sens. {i cum vectorul

ambi]iei le fierbe în sînge sub forma unei tenacit\]i
ancestrale, atunci cînd, dup\ decenii, î[i fac
bilan]ul, pot r\sufla u[ura]i: pot ar\ta o linie
urc\toare al c\rei grafic le rezum\ via]a. 

Cei din a doua categorie sînt blajinii
inocen]i, cei care alc\tuiesc masa larg\ a firilor
cumsecade. Lipsi]i de ambi]ia unui sens, tr\iesc
din iner]ia de a se fi n\scut, expresia care le
surprinde cel mai bine esen]a fiind aceea de

„umbre scalare“. Nici un vector l\untric nu le
tulbur\ curgerea zilelor, nici o aspira]ie nu

le încre]e[te fruntea. Via]a li se reduce la o
chichi]\ cantitativ\, precum o m\rime scalar\
c\reia îi po]i m\sura cu exactitate parametrii:
atî]ia ani [i atîtea meserii, în cadrul gol al

unei biografii serbede, al c\rei grafic e un
zigzag ce înainteaz\ alandala pe o pant\

coborîtoare. Ace[ti in[i s-au n\scut cu voca]ia
nadirului în sînge [i nici un ideal nu-i poate scoate
din marasmul unei sor]i meschine.

Ion Dur e un ins vectorial, un r\zb\t\tor
înzestrat cu voin]\ acerb\, în a c\rui minte nu
au înc\put de-a lungul timpului decît dou\ obsesii:
pasiunea pentru filozofie [i iubirea pentru o
femeie. Cum ambele marote nu cer ac]iuni sociale,
Ion Dur e un intelectual de interior, al c\rui vector
ambi]ios s-a manifestat în c\r]ile pe care le-a
scris. Cît despre femeie, situa]ia merit\ un
comentariu aparte. Filosofii sunt cu prec\dere
naturi infidele, întrucît îndr\gesc speculativ o
puzderie de idei, caz în care [ansa de a se devota
uneia singure e minim\, iar nevoia aceasta de
varia]ie teoretic\ se r\sfrînge asupra umorilor
din suflet, de aici u[urin]a cu care î[i schimb\
trofeele feminine. Ochiul lor speculativ, obi[nuit
cu diversul numeros, se reg\se[te în pofta cinegetic\
de a-[i înlocui prada amoroas\. Tocmai de aceea
un filosof statornic în iubire e un non-sens. În
aceast\ privin]\, Ion Dur e o excep]ie înm\rmuritoare,
fiindc\ în el g\sim un filosof care a iubit o singur\
femeie toat\ via]a. 

Jurnalul de fa]\ este o m\rturie de peste
patru decenii în marginea acestei iubiri. Peste
acest sentiment devorator se altoie[te atrac]ia
pentru gîndirea în concepte, a c\rui tensiune e
îns\ secundar\ în raport cu dragostea fa]\ de
Doina, so]ia unic\ [i irepetabil\, pe care o alint\
cu apelative pitore[ti, precum „Zgr\bun]\“ sau
„Rec\lu[“, pentru ca în replic\ s\ fie r\sf\]at cu
„drag\ }ump\nic“. Dr\g\l\[eniile acestea nu sunt
bezele frivole, ci un cod duios de împ\rt\[ire a
unei dragoste profunde, tocmai de aceea moartea
so]iei în aprilie 2016 îl cufund\ într-o depresie atît
de adînc\ încît autorul simte c\ filosofia nu-l mai
ajut\, drept care, atras tot mai mult de Biblie, î[i
îndreapt\ mintea spre solu]ia credin]ei. E tr\s\tura
cea mai izbitoare a acestui jurnal: c\ începe pe un
ton doct de intelectual preocupat de abstrac]ii [i
sfîr[e[te pe un ton recules, de ins care s-a lep\dat
de concepte pentru a îmbr\]i[a credin]a. Reac]ia

e fireasc\ ]inînd seama de degringolada în care
trebuie s\ fi nimerit dup\ decesul so]iei. O via]\
în care, dup\ ce ai avut norocul de a o g\si, î]i pierzi
jum\tatea, o astfel de via]\ nu mai poate fi continuat\
decît în perspectiva reîntîlnirii postume cu aceea[i
jum\tate, numai c\ aceast\ sarcin\ nu mai
intr\ în grija specula]iei prin concepte, ci în aceea
a transfigur\rii prin credin]\. Iat\ de ce Ion
Dur aduce cu un filosof pe care suferin]a l-a
îndep\rtat de concepte, spre a-l apropia de felia
indicibil\ a tr\irii mistice.

Altminteri, jurnalul red\ biografia unui
ins vectorial, decis a-[i face o identitate cultural\
în ciuda împrejur\rilor potrivnice. N\scut în
satul Poiana din jude]ul Gorj, în 1950, Ion Dur
va da de trei ori examen la Facultatea de Filozofie
din Bucure[ti, reu[ind pîn\ la urm\ în 1973. Dup\
absolvire, va primi reparti]ie la un liceu industrial
din Craiova, unde î[i va îndeplini meticulos oficiul
pedagogic. Cum „Zgr\bun]a“ locuia în Sibiu
cu cele dou\ fete pe care la avea din prima c\s\torie,
Ion Dur va pendula 20 de ani între cele dou\
ora[e, îndr\gind burgul s\sesc [i detestînd capitala
oltenilor, ora[ în care de altfel va fi silit s\ tr\iasc\
pîn\ în 1990, cînd va reu[i s\ prind\ un post de
profesor la Universitatea „Lucian Blaga“ din

Sibiu. În Craiova, dornic s\ colaboreze la reviste
culturale, va cunoa[te breasla scriitorilor
locali, începînd cu Marin Sorescu, al c\rui portret
]i se întip\re[te în minte prin brambureala de
defecte ce dospeau în vinele directorului de la
„Ramuri“: evaziv, neparolist [i zgîrcit, Sorescu
îl duce cu vorba pe Ion Dur, refuzîndu-i cu anii
publicarea cronicilor. În schimb, escapadele la
Sibiu îi vor prilejui lui Ion Dur întîlnirea cu Noica,
filosoful fiind personajul central al jurnalului,
c\ruia autorul îi dedic\ nu doar cele mai multe
pagini, dar deopotriv\ mare parte din opera de
exegez\ pe care a publicat-o în ultimele decenii.
Între comentatorii operei lui Noica, Ion Dur este
un nume canonic, al\turi de Marin Diaconu sau
Gabriel Liiceanu.

Sub unghi cultural, jurnalul abund\ în
pagini de coresponden]\ [i în portrete (Mircea
Iv\nescu, Mircea Tomu[, Al. Piru, I.D. Sîrbu,
Antonie Pl\m\deal\ sau Dan C. Mih\ilescu). Nu
lipsesc profesorii de marxism al c\ror zel doctrinar
i-au întunecat tinere]ea în timpul facult\]ii, de
la Radu Florian sau C. I. Gulian pîn\ la Alexandru
Boboc sau Gh. Al. Cazan. Pe sine, Ion Dur se
prive[te ca un in-formator, ca un profesor menit
a-i in-forma pe studen]i, cratima avînd rostul de
a scoate cuvîntul din raza nefast\ a dela]iunii [i
a-l a[eza în ograda form\rii prin educa]ie. „Am
fost [i r\mîn un profesor. Adic\: un in-formator,
unul care a dat pîn\ acum ([i înc\ o mai face cu
doctoranzii pe care îi p\store[te) o anumit\ form\
unor zeci [i sute de elevi [i studen]i.“ (p. 9)turnura pe care anul 1990 i-a adus-o

în biografie se reg\se[te nu doar
în schimbarea domiciliului (de la

Craiova la Sibiu), dar mai ales în temele c\rora
le d\ aten]ie. Dac\ în partea de jurnal dedicat\
anilor de comunism Ion Dur î[i noteaz\ în
am\nunt episoade concrete (c\l\torii, întîlniri,
cenacluri, conversa]ii), dup\ 1990 interesul i se
mut\ dinspre realitate spre c\r]i, de unde [i
aplombul cu care umple paginile cu medita]ii
prilejuite de lecturi. Ce place îndeosebi este
indiferen]a pe care o arat\ clasei politice, ca
într-un leg\mînt în virtutea c\ruia, refuzînd
s\ dea credit forfotei oficiale, autorul se preocup\
numai de teme grave: moartea, sufletul, suferin]a,
iubirea. Cu un termen pe care el însu[i îl folose[te,
Ion Dur e un ins „adiabatic“ (p. 65), adic\ o fiin]\
care nu schimb\ c\ldur\ sufleteasc\ cu exteriorul,
cel pu]in nu cu exteriorul frivol al agita]iei
mediatice. De aici tenta de interiorizare cu care
î[i ]ine jurnalul, în care vede un catastif de
idei, al\turi de un incunabul de amintiri. 

Ion Dur are un timbru elegant, f\r\ ifose
polemice [i f\r\ pofta de a pl\ti poli]e tîrzii. Chiar
[i atunci cînd î[i noteaz\ metehnele scriitorilor,
o face senin [i oarecum resemnat, f\r\ nici o
mali]ie în ton. Dar persoana a c\rei prezen]\ îi
e necesar\ ca aerul e so]ia, golul pe care i-l
aduce moartea ei împingîndu-l la disperare. „Mi-e
dor nespus de Zgr\bun]\, o tot a[tept s\ vin\,
parc\ e plecat\ pîn\ aici, undeva aproape, a[tept,
a[tept, a[tept. {tiu prea bine c\ nu va veni, c\
nu va mai veni, dar tot o mai a[tept, chiar dac\
în zadar. Nu vine nici m\car în vise, cu toate c\
m\ rog toat\ ziua s\ o visez. Adorm cu ea în gînd,
dar degeaba, parc\ m-ar fi uitat definitiv.“ (p. 332)

Ins vectorial [i totodat\ adiabatic, Ion Dur
a scris un jurnal dens, pe care l-am gustat mai
ales în latura omeneasc\, mai pu]in în cea filosofic\,
pentru simplul fapt c\ în cea din urm\ m-am
reg\sit întru totul, pactizînd spontan cu obsesiile
autorului, împrejurare care mi-a luat posibilitatea
surprizei [i, implicit, bucuria de a da peste nuan]e
insolite. În schimb, în partea de vîltoare uman\,
plin\ de doruri, scîrbe [i lipsuri, jurnalul
scoate la lumin\ un Ion Dur cuceritor: un fr\mîntat
incurabil care [i-a f\cut din dragostea pentru
o singur\ femeie un principiu de existen]\. 

Ion Dur, Jurnal
domestic. 
1971-2017.
Însemn\rile
unui in-forma-
tor, Editura
Cartea
Româneasc\,
Bucure[ti, 2018,
414 pag.

 cronica ideilor de sorin lavric

j urnalul red\ biografia unui ins
vectorial, decis a-[i face 
o identitate cultural\ în ciuda
împrejur\rilor potrivnice.
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s ta]ia Tokio, cum î[i intituleaz\ Radu
{erban jurnalul de ambasador în Japonia
între 14 martie 2012 [i 14 august 2016,

publicat la Cartea Româneasc\, este o carte
aparte în istoria unei culturi, o prezen]\ discret\ a
unei personalit\]i discrete. Radu {erban nu este un
scriitor de fic]iune, – persist\ în mine un efect tardiv
numit James Clavell –, dar îmi propune o dimensiune
îndep\rtat\ a realului, printr-o intensificare particular\
a lui: exoticul. Cultura japonez\ este pentru mine o
cultur\ exotic\, oricât de multe romane de
Haruki Murakami, Ryu Murakami a[ citi sau
chiar dac\ a[ fi vizionat toate filmele marilor regizori
japonezi de la Kurosawa la Hayao Miyazaki etc. O
simt ca pe o prezen]\ îndep\rtat\, ca pe un teritoriu
în care totul ar trebui regândit, recalculat, reprogramat.
Am citit cândva cartea lui Roland Barthes, Imperiul
semnelor, care transfer\ scurta sa experien]\ viatic\
în Japonia într-un enigmatic eseu despre sistemele
simbolice, despre o lume ordonat\ pân\ la infinitezimal
de coduri, o lume în care se acord\ o importan]\
considerabil\ detaliului [i gesticula]iei. În adolescen]\
citeam cu fervoare jurnalele de c\l\torie ale exploratorilor
europeni în spa]iul unor civiliza]ii arhaice, f\r\ s\
m\ întreb asupra situa]iei în care c\l\torul se adreseaz\
unor civiliza]ii supersofisticate? M\ gândesc la
stupefac]ia unui Dinicu Golescu, consemnat\ adeseori
în jurnalul s\u, Însemnare a c\l\toriei mele, un om
altfel maximal educat dup\ standardele epocii, care
descoperea Europa de secol XIX din perspectiva
unei ]\ri cu o civiliza]ie precar\. Mesagerul lumii
din care provin este un diplomat de carier\ cu o
experien]\ vast\, [tiind s\ regleze din mers tensiunile
inerente între „aproapele“ culturii de orgine [i
„departele“ culturii în care este inserat. Nu întâmpl\tor
no]iunile introductive sunt livrate odat\ cu introducerea
sa oficial\ în lumea japonez\ [i precizeaz\ semnifica]ia
unor coduri, dar [i relevan]a simplit\]ii într-un
scenariu rafinat al armoniei dictat de practici
cutumiare. Am [tiut c\ nu m\ voi întâlni cu exclamativul
pur, cu stupefac]ia în acest jurnal, ci cu o scrutare
atent\ a unei lumi care face din inefabil o forma
mentis. Roland Barthes prezenta cultura [i civiliza]ia
japonez\ ca pe o invita]ie la lectur\, Radu {erban
practic\ o altfel de apropiere, mediat\ uneori de
lecturi, dar [i de numeroase discu]ii, care las\ loc
unui comparatism lucid. Numeroasele contacte cu
oficialii japonezi, cu oameni de cultur\ importan]i,
cu reprezentan]ii unor mari concerne, pe scurt cu
reprezentan]i ai elitei societ\]ii japoneze asigur\ [i
un fel de sintez\ colocvial\ a ei, partea ambasadorului
din acest jurnal.

Dar ce îmi propune de fapt acest jurnal
bogat în detalii, ce se afl\ dincolo de descrierea
unor momente privilegiate? Cum descinde un
european rafinat într-o cultur\ exotic\ încercând
s\ ne-o fac\ accesibil\? Un studiu comparat
între „noi [i ceilal]i“ cum sun\ titlul eseului lui
Tzvetan Todorov despre experien]ele viatice? O
reflec]ie prin contrast asupra propriei noastre
culturi [i civiliza]ii? O experien]\ didactic\? Jurnalul
lui Radu {erban pune în joc toate aceste interoga]ii,
dar le dep\[e[te atunci când scriitorul ia locul
ambasadorului. Trebuie spus c\ Radu {erban
asemeni unui scriitor asum\ o perspectiv\ intern\,
reflec]ia sa, organizat\ în microeseuri în care disec\
locul comun, îl repune în discu]ie, îl reflect\ în
propria sensibilitate a[a cum se întâmpl\ cu
ceremonialul ceaiului (Cha-no-yu). Jocul abstract
al gesticula]iei, coregrafierea unui act alimentar
prin abolirea sa în dimensiunea strictei ingerin]e
organice, reclam\ o comprehensiune superioar\
a ceea ce ceremonialul ne propune. „Picurat\ în
cump\tarea unei ceremonii meticuloase, cristalina
lacrim\ a spiritului nipon se materializa în licoarea
ceaiului verde. De câte ori am avut parte de ceremonia
ceaiului, la temple, [coli, institu]ii sau s\rb\tori,
am r\mas cu senza]ia particip\rii la un ritual
abstract, la «festivitatea ceaiului f\r\ ceai». Mai
exact, ceaiul apare în subsidiar, pretext de medita]ie,
de dialog sau contemplare a mediului, a obiectelor
[i gesturilor asamblate într-un spectacol ai c\rui
actori p\lesc, împreun\ cu recuzita, în fa]a vidului
meditativ ce domin\ atmosfera. (...) Serenitatea
temperamentului, lini[tea min]ii f\r\ anestezierea
gândirii, lini[tea comportamentului, pa[ii spre
autocunoa[tere, toate se reg\sesc în ritual, dincolo
de licoarea în sine, de orice gusturi [i gesturi
calculate, ustensile sau vestimenta]ii tradi]ionale.“
Numeroase pasaje asigur\ intrarea în rezonan]\
cu cultura de origine, ritmarea [i respira]ia în
interiorul acestei culturi [i civiliza]ii, ceea ce

înseamn\ [i acceptarea unei existen]e cu un
grad înalt de ceremonializare, dincolo de practica
protocolar\ pe care un ambasador [i-o însu[e[te
obligatoriu. De asemenea, Japonia este ]ara unei
polite]i esen]ializate – exist\ o [coal\ nipon\ de
etichet\, Ogasawara – care îmbin\ ca orice polite]e
partea de conven]ional cu o punctua]ie a rafinamentului.
A[a cum remarc\ Radu {erban, polite]ea oblig\
interlocutorul s\ nu spun\ un „nu“ tran[ant, ci
prin numeroase ajust\ri s\ îl reconfigureze. Oferirea
unei c\r]i de vizit\ dobânde[te propor]iile unui
eveniment în sine prin pronun]area gesticula]iei
în chipul unei ofrande. Inevitabil contrastul se
instaleaz\ în raportul dintre culturi, ceea ce Samuel
Huntington nume[te teoretizând „ciocnirea între
civiliza]ii“ este sesizat\ [i de Radu {erban cu privire
la interac]iunile oficialilor români cu cei niponi,
interac]iuni pe care le mediaz\. Devenit o interfa]\
a celor dou\ culturi [i civiliza]ii, ambasadorul le
supune unui joc specular. O important\ parte a
jurnalului consemneaz\ tot felul de întâlniri, se
succed nume importante de ambasadori, oameni
de afaceri, secretari de stat, oameni de cultur\,
oameni politici etc. Interesul meu e mai pu]in
pronun]at în ceea ce prive[te o istorie „en miettes“
a diploma]iei române[ti în acest spa]iu, de[i avem
decupat un tablou elocvent al ei, precum [i unul al
problematicii geopolitce preocupante la acea dat\.
Înc\ o dat\, interesul meu se focalizeaz\ asupra
jocurilor interpret\rii, identificarea reflexului
mentalitar în ambele culturi, mediat de diversele
forme de expresie.

Pentru japonezi cultura [i civiliza]ia româneasc\
prezint\ acela[i farmec al dep\rt\rii, al exotismului.
Brâncu[i le vorbe[te într-un fel prin viziunea sa
esen]ializat\, dansurile populare mobilizeaz\ o
veselie spectaculoas\ în sine. Ce cred japonezii
despre noi? Radu {erban nu se afl\ în posesia unui
r\spuns direct pentru c\ polite]ea ecraneaz\ orice
insatisfac]ie, dar exist\ o buffer zonea exclamativului,
a surprinderii pe care dezordinea, impredictibilul
accentuat al unor comportamente oficiale le creeaz\.
Orientalismul de factur\ levantin\ cu pertract\rile
sale incomprehensibile, cu spiritul tranzac]ional,
provoac\ probabil o reflec]ie identitar\, de percep]ie
a unei alterit\]i radicale punctate de paradoxuri.
Inevitabil\ [i tentant\, marcat\ de incisivitatea
unui spirit critic, compara]ia între Orient [i Occident,
între Japonia [i România ofer\ chiar [i în oglind\
cititorului român un profil identitar reflectat,
coordonatele unor dialoguri posibile [i o anecdotic\
de pitoresc balcanic-oriental. E[ecul construc]iei
unui metrou care s\ lege Bucure[tiul de Otopeni,
cu o finan]are substan]ial\ din partea Japoniei,
proiect supus tergivers\rilor de tot felul proprii
politicii dâmbovi]ene, are contraponderea unei
victorii în crearea unui spa]iu de dialog mult mai
nuan]at între cele dou\ culturi.

În unul dintre ultimele cursuri ]inute la
Sorbona, La Préparation du roman (Cours au Collège
de France, 1978-1979 et 1979-1980), Roland Barthes
consacr\ un capitol substan]ial haiku-ului a[a c\ nu
am fost surprins s\ constat c\ Radu {erban face acest
lucru într-o carte dedicat\ în fapt culturii [i cviliza]iei
japoneze. Reflec]ia barthesian\ despre haiku reprezint\
un mod de a tatona posibilitatea (vouloir
écrire) unui roman. Dou\ lumi sunt convocate
aici, una dintre cele mai esen]ializate forme
de poezie [i masivul epicului romanesc c\ruia
Proust îi descoper\ inefabilul într-o dinamic\
particular\ a memoriei afective recompuse
molecular. Ultima parte a jurnalului se transform\
într-un mic curs despre haiku cu o antologie
comentat\, amabsadorul pledând pentru poezie ca
limbaj al unei diploma]ii superioare, profesat de
atâ]ia ambasadori de la Paul Claudel sau Abigail
Friedman, la Vasile Alecsandri [i Lucian Blaga. Ca [i
Roland Barthes în ceea ce prive[te haiku-ul, Radu
{erban deplaseaz\ aten]ia dinspre poetic\ cu o
interesant\ compara]iei a haiku-ului cu doina, spre
formele de via]\ într-un microeseu minunat care
face o escal\ remarcabil\ în poezia lui Nichita St\nescu.
Radu {erban re]ine din „acest act minimal de scriitur\
care e Nota]ia, haiku-ul“ cum spune Barthes, nu doar
focalizarea pe detaliu în consonan]\ cu miniaturizarea
proprie culturii japoneze dus\ pân\ la ultimele
consecin]e în nanotehnologie, cât o oprire, un
instantaneu, o fulgura]ie, ceea ce Laurent Jenny
numea un moment poetic, dar unul decupat în blocul
inform al existen]ei, în cele din urm\ parte a unui
style de vieîn termenii lui Marielle Macé, „R\sucind
natura [i sufletul într-un [nur de m\r]i[or, haiku
devine un exerci]iu spiritual de con[tientizare
a faptului c\ suntem vii, tocmai în aceast\
clip\, în acest ambient. O conspira]ie a
vie]ii împotriva mineralului, ro[u [i alb,
sânge cald topind z\pada…

V\d în haiku o form\ de comunicare
[i de în]elegere specific\ a vie]ii, care
ne îmbie la reveren]e în fa]a naturii [i a
semenilor.

Prin conciziune, haiku se reduce
parc\ la o form\ de salut interuman,
un moment de comunicare la trecerea
pe lâng\ semeni, un suav surâs afabil.
Din lucruri mici surprinse în haiku se
formeaz\ treptat o zi întreag\, un anotimp,
o via]\, un secol, o compozi]ie etern\.“
Acest\ putere de clarificare proprie unui
spirit rafinat, serve[te deopotriv\ cele
dou\ culturi [i le precizeaz\ afinit\]i neb\nuite,
recuperabile din operele unor creatori precum
Brâncu[i sau a unor anonimi compozitori ai doinei,
altfel o tendin]\ spre eleva]ie a culturii japoneze
de situare în inefabilul [i fragilul unei clipe prin
care atingi o stare de satori. 
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s ub curatoriatul doamnei Ruxandra Demetrescu, profesor al Universit\]ii
de Arte din Bucure[ti, este deschis\ o expozi]ie complex\, la
MNAC, cu lucr\ri [i obiecte de art\, studii [i pozi]ion\ri experimentale

semnate de Iosif Kiraly, profesor la rândul s\u la aceea[i universitate din
capital\, la Departamentul pentru Fotografie. A[adar, cam toate direc]iile pe
care acesta s-a dezvoltat ca artist vizual pot fi vizitate [i, lucru cât se poate de
bun, se încheag\ o imagine care nu impune atât de mult prin originalitate, cât mai
ales ca platform\ de pe care po]i arunca o privire în trecutul apropiat, dar [i într-un
viitor premonitoriu, al artei contemporane. Artistul spune undeva, într-un interviu,
c\ arta sa (fotografic\) are ca strategie plasarea într-un punct în care realitatea
se desf\[oar\ aproape ca într-o oglind\ retrovizoare: artistul este într-un tren în
mi[care, iar prin fa]a obiectivului se deruleaz\ imaginile prin care trece ale realit\]ii.
Evident c\ în aceast\ afirma]ie – am reinstalat-o aici din memorie, ea poate s\
fie u[or diferit\ – intervine viteza care [terge am\nuntele, dând produc]iilor
ulterioare ale înregistr\rilor un expresionism involuntar, prin pierderea acestora.
Se întâmpl\ cu adev\rat a[a în ceea ce face Iosif Kiraly? Plecând de la o lucrare
celebr\, semnat\ de Marcel Duchamp, Nud coborând scara, expus\ la Paris în 1912
[i care a produs un mic cutremur în momentul devenit istoric al intr\rii în scen\
a cubismului, Iosif Kiraly, desf\[oar\ un pasaj de o s\lbatic\ ironie, intitulat simplu
C\zând pe sc\ri! Inten]ia lui Duchamp a fost s\ descompun\ mi[carea unui personaj
nud coborând scara, exact a[a cum sunt înregistrate fotogramele din care se
constituia, în vechiul sistem de reproducere a mi[c\rii pe o pelicul\ de film, o
secven]\! La Duchamp, fiecare fotogram\ este suprapus\ una peste alta,
formând aproape un evantai pe diagonala stânga-dreapta, la fel cum un juc\tor de
poker î[i desf\[oar\ sub privire c\r]ile de joc. Despre aceast\ greu de descifrat
imagine, împins\ în fa]a receptorului de art\ din 1912 de Marcel Duchamp, un
cronicar american avea s\ spun\ c\ parc\ ar fi reprodus\ pe pânz\ o explozie dintr-o
fabric\ de ]igle. Când Iosif Kiraly pune una dup\ alta fotografiile care
descompun mi[carea, de multe ori surprinzând numai fragmente ale corpului
personajului care a gre[it pasul [i ne face martori la pr\bu[irea sa, rupe curgerea
reproducerii din aproape în aproape, care a condus mai apoi, dup\ inventarea
fotografiei, la inventarea pentru prima dat\ a mi[c\rii ce poate fi adus\ pe un ecran,
reinstalând în drepturi... fotografia. În spatele acestei inten]ionalit\]i identific\m
[i un imbold metafizic de a surprinde clipa [i atât, iar aceast\ idee ne va fi
imediat certificat\ de ciclul Convorbiri cu Goethe! Asupra c\ruia pute]i z\bovi când
ve]i avea curiozitatea s\ vede]i întregul platou pe care se afl\ expozi]ia la Muzeul
Na]ional de Art\ Contemporan\. V\ propun îns\ s\ descifr\m împreun\ alt traseu
al artei lui Iosif Kiraly. Cred, dac\ eu am citit bine acest am\nunt despre artist,
c\ ar fi venit din prima genera]ie de elevi ai celebrului experiment de la Liceul de
Arte din Timi[oara, unde driijorii au fost chiar arti[tii din grupul Sigma. Urm\toarele
studii, de la Institutul de Arhitectur\ Ion Mincu, se circumscriu tot pasajului de
studii timi[orene, de unde se trag toate firele cercet\rii sale ulterioare. Mi-a
atras aten]ia reproducerea unui col] de gradin\, imaginat\ sub forma unui evantai
de frunze, pe o jum\tate de coal\, iar pe cealalt\ jum\tate un text ca o explica]ie
m-a trimis cu gândul la una din lucr\rile, un studiu de fapt, semnat\ de {tefan
Bertalan, pe care l-am v\zut instalat într-un grupaj la Art Safari. {tefan Bertalan
introducea în ram\, ca pe ni[te catarge de cor\bii, lujeri de floarea-soarelui pe care
frunzele atârnau ca ni[te pânze umflate de vânt, imprimând imaginii o senza]ie
de mi[care pe nev\zute ape. Iosif Kiraly apropie prin obiectivul aparatului de
fotografiat acele frunze [i el decupeaz\ apoi asta pe foaia de hârtie; apoi scrie:
„Gradina (aceasta) – sentimentul fragilit\]ii, efemerului. E lini[te [i nu e numai
înauntru (...) se aude vuietul îngrozitor [i amenin]\tor al ora[ului – care parc\ în
orice clip\ e gata s\ înghit\ acest loc...“. Nu spre vreun folos anume studiaz\ el acest
pasaj al naturii, nici s\ dea un sens ce poate transcende peste ani pân\ la noi, cât
mai ales s\ fixeze o stare, un momet al unei realit\]i ce va fi distrus pentru c\ auzim
asta apropiindu-se cu violen]\.

` mpreun\ cu C\lin Beloescu, cu Doru Tulcan [i cu Constantin Flondor,
afla]i pe malul râului Timi[ – asta se întâmpla în 1983, parc\ încercând
s\ reînvie experimentele, suflul energetic excep]ional, pe care l-a dat

fenomenul Sigma asupra genera]iilor de atunci de arti[ti, aprind focul într-o
interven]ie în care î[i propun ca tema de lucru, Fumul, s\ o dezvolte într-o excep]ional\
serialitate de integr\ri geometrice, care trimit cu gândul la desenele mae[trilor
din Rena[tere... Toat\ aceast\ baz\ experimental\ va fi ulterior folosit\, dup\ 1989
mai ales, pe cont propriu [i în colaborare cu ceilal]i doi componen]i ai grupului
subReal, C\lin Dan [i Dan Mih\l]ianu, cu care angajeaz\ proiecte memorabile în
epoc\. Interesante sunt ni[te dovezi, obiecte care organizeaz\ în spa]iu, sub
forma unor machete, jocuri de volume, repeti]ii [i prelu\ri ale unor idei ce se pot
remixa în acest fel de simplificare iluzia unei realit\]i ce ar putea s\ fie, care imprim\
vizual dorin]a de a le reg\si în realitate. Aici ar putea s\ fie introdus\ în discu]ie
ideea c\ o serie de teme de acest fel au fost ventilate de genera]ia antemerg\toare
lui Iosf Kiraly, cum ar fi, spre exemplu, Mihai Oros, pe care l-am redescoperit, tot
în Muzeul de Art\ Contemporan\ din Bucure[ti, cu obiecte miniaturate ce amintesc
în oglind\ de acestea pe care le vedem azi aici. Descoperim îns\ [i diferen]a, care
vine din cealalt\ [coal\ a lui Iosif Kiraly, cea de arhitectur\, care l-a înv\]at s\
sintetizeze desenul în formule volumetrice ce sugereaz\ mai mult decât ilustreaz\,
a[teptând carnea obiectiv\rii de mai târziu. În acest sens, superbul obiect, care
transcende din desenele cinetice ale lui Vasarely, este înainte de toate un concept
de transcriere natural\ a fagurelui de miere, o înscriere în formule geometrice a
naturii studiate la orele experimentale din liceul timi[orean. Aceste exerci]ii, amintite
aici [i altele înc\ despre care n-am amintit, au preg\tit intrarea artistului în epoca
noilor tehnologii. Expozi]ia U[i închise, plicuri deschise, este rezumat\ de curatorul
expozi]iei, doamna Ruxandra Demetrescu, în textul de pe foaia de jurnal care
însote[te aceast\ c\l\torie: „Alian]\ inedit\ între fotografie [i celelalte medii practicate
de Iosif Kiraly a reprezentat, în cele din urm\, un mijloc de activare a memoriei prin
intermediul imaginilor. Scopul lor este, a[a cum afirma odinioar\ Georges Bataille,
de ce provoac\ nelini[te [i nu delectarea spectatorului; c\ci substan]a lor este cea
a unei imagini critice, a[a cum o definea Georges Didi-Huberman, pe urmele lui
Walter Benjamin: o imagine ce critic\ felul nostru de a vedea, pentru ca atunci când
ne prive[te, s\ ne determine s\ o vedem cu adev\rat.“ 
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este tradi]ia ca în fiecare an, în luna
mai, la Bucure[ti s\ se desf\[oare o
multitudine de recitaluri instrumentale

[i concerte cu repertorii de muzic\ nou\, paralel
cu conferin]e, ateliere de lucru [i întâlniri profesionale
[i totul într-un autentic festival al compozitorilor
[i interpre]ilor din ]ar\ [i din str\inatate, derulat
sub sigla S\pt\mâna Interna]ional\ a Muzicii Noi,
ajuns acum la edi]ia a XXVIII-a.

Amploarea acestei edi]ii este ilustrat\ [i de
faptul c\ afluen]a de public a fost notabil\, la Aula
Palatului Cantacuzino, la Sala „George Enescu“
de la Universitatea Na]ional\ de Muzic\ din
Bucure[ti, la Studioul de concerte „Mihail Jora“ al
Societ\]ii Na]ionale de Radiodifuziune, la Sala
Mare a Ateneului Român.

În programe au figurat crea]ii semnate de
peste 35 de compozitori români [i 21 de compozitori
din Germania, Finlanda, Polonia, Republica Moldova,
Elve]ia [i Canada. Num\rul interpre]ilor a fost
impresionant, cifrându-se la câteva sute. 

Num\rul acestor recitaluri [i concerte
cât [i al altor activit\]i conexe este de 27, [i asta în
7 zile.

Organizatorii principali au fost Uniunea
Compozitorilor [i Muzicologilor din România [i
Ministerul Culturii [i Identit\]ii Na]ionale, c\rora
li s-au asociat parteneri importan]i, Universitatatea
Na]ional\ de Muzic\ din Bucure[ti, Orchestrele
[i corurile Radio, Filarmonica „George Enescu“,
iar dintre sponsori cit\m Forumul Cultural Austriac,
Funda]ia Interna]ional\ pentru Muzica Nou\ din
Germania, Academia Regal\ de Muzic\ din
Danemarca.

Am ascultat în dup\-amiaza zilei de 22
septembrie, la Sala „George Enescu“ a Universit\]ii
Na]ionale de Muzic\, recitalul instrumental al
Forma]iei Clarino  condus\ de dirijorul [i clarinetistul
Emil Vi[inescu, un savant în arta clarinetului [i
un interpret de excep]ie la acest instrument.

În recital, Emil Vi[inescu a ap\rut în postura
de dirijor al unei forma]ii care a ilustrat organologia
modern\ a clarinetului.

Componen]ii Forma]iei Clarino sunt Andrei
V\leanu la clarinet piccolo, Sebastian Antoneac,
Tudor Poenaru, Bogdan Mavroean, Bogdan Anton
Vasile, la clarinete în si bemol, Mihai Cucu, la
clarinet bas [i {tefan Voinic la clarinet bas [i
contrabas.

Am remarcat la Forma]ia Clarino unitatea
intona]ional\ [i relieful suflului expresiv cu acel
dar imponderabil al timbrurilor perlate cu policromii
în toate registrele.

Reveniri pe Altair II pentru dou\ clarinete,
în prim\ audi]ie absolut\, de Roman Vlad. Este
un poem de o stranie frumuse]e cu emo]ie [i
sentiment ca într-o pagin\ de roman SF în care
eroii sunt voci [i cânturi p\mântene în marele
univers pe care oricât am fi [i suntem Cavaleri
ai tristei figuri, vrem [i dorim s\-l umaniz\m. 

Muzical, Roman Vlad a creat aici o spa]ialitate
impresionant\, marcat\ de contrapuncte [i
heterofonii în gesturi componistice suverane,
acum pentru clarinete, dar în viitor poate [i pentru
instrumente muzicale care ast\zi sunt inexistente.
Eu am v\zut în acest\ al\turare de clarinete, imagini
scenice [i muzicale în absolut [i cu o autonomie
existen]ial\ ca pe o alt\ planet\ unde gravita]ia
difer\ [i implicit condi]iile de propagare a undelor
sonore. 

Roman Vlad inoveaz\ permanent [i în
profunzime cu solu]ii care îl marcheaz\ f\r\ echivoc
pe autorul lor. Roman Vlad are un spirit fericit
iluminat de scânteia reu[itei. Roman Vlad este
întodeauna remarcabil în cea ce face în plan
componistic. Am mai scris despre asta. Scriu acum
[i voi mai scrie.

De Caelo pentru sextet de clarinete de Dan
Dediu este un expozeu bine articulat [i conturat.
Este o muzic\ complex\ [i de puternic\ vigoare
intelectual\ în centrarea [i sus]inerea climatului
sonor. Dan Dediu este un compozitor sprinten,
alert [i în mod fin nelini[tit. 

Sensiblitatea sa integrat\ unei superioare
condi]ii creatoare genereaz\ o valoare [i o intensitate
real\ a actului componistic, privit în aspectul s\u
epic, pentru c\ la Dan Dediu exist\ scen\ virtual\
[i personaje imaginate [i imaginative, chiar dac\
nu desprinse din galeria uman\. Fantezia de
admirabil\ factur\ [i atât de specific\ acestui
compozitor este fibra intim\ a atmosferei muzicale
care astfel este populat\ cu situa]ii [i fiin]e care
au via]a [i existen]a lor proprie. Dan Dediu are
virtuozitate, are noble]e de ton [i acel rar talent
de a desena cu sunete pe ecranele noastre mentale. 

Clarinodia pentru dou\ clarinete de Eugen
Wendel, compozitor din Germania, este o pies\
care deschide o viziune larg\ printr-un gest creator
cu multe [i bogate posibilit\]i.

Ritmul, timbrul [i structura sunt conciliate
la Eugen Wendel în vibra]ii de art\ autentic\, chiar
dac\ dimensiunile acestui opus sunt camerale.
Eugen Wendel lucreaz\ cu acele efecte ale unei
a[tept\ri intelectuale care face s\ sporeasc\ tensiunea
interesului pentru ceea ce urmeaz\, muzical, s\
ne arate.

Metabole III pentru [apte clarinete, în prim\
audi]ie româneasc\, de Doina Rotaru este un text
muzical consistent, cu o dispozi]ie instrumental\
original\ [i cu formule str\lucitoare prin care se
exprim\ marele s\u talent dramatic. Doina Rotaru
este o compozitoare a c\rei m\iestrie înalt\ este
recunoscut\ ca atare în lumea muzicii române[ti
[i nu numai, în dic]ionare [i lexicoane de specialitate.

Doina Rotaru creeaz\ muzici cu ilumin\ri
spectaculare [i uneori infinit de afectuoase la
diapazonul sensibilit\]ii noastre [i a condi]iei
noastre mentale.

Doina Rotaru este autoarea unora dintre
cele mai memorabile produc]ii componistice
române[ti din utimele decenii, cât [i de ast\zi.

Thüring Bräm este un compozitor elve]ian
n\scut în 1944. El a fost prezent la Bucure[ti, cu

prilejul prezent\rii în prim\ audi]ie absolut\ a
lucr\rii sale Delir, scen\ pentru sextet de clarinete,
în versiunea interpretativ\ a Forma]iei Clarino. 

Dincolo de titlul incitant care sugereaz\ dac\
nu o n\ucire oarecare, cel pu]in aspecte sonore la
un film horror, muzica acestui compozitor din Elve]ia
ne-a ap\rut aerat\, precis\. logic\ [i pur\.

Am v\zut aici, pornind de la titlu [i ascultând
muzica, un contencios filozofic care ne poate spune
c\ este un delir s\ po]i imagina c\ în lume mai
exist\ undeva logic\ [i puritate, deci titlul ranversat
apare concordant cu textul componistic [i de aici
o reu[it\ matur\ [i credibil\, de înalt profesionalism
[i de admirabil\ con[tiin]\ artistic\.

În seara aceleia[i zile de 22 septembrie 2018,
la Aula Palatului Cantacuzino am um\rit recitalul
Forma]iei Contraste, cu Ion Bogdan {tef\nescu
la flaut, Sorin Petrescu la pian [i Doru Roman la
instrumente de percu]ie, al\turi de Anne-Marieke
Evers, mezzosopran\, [i de Ansamblul Percutissimo
cu Amelia Trifu [i Daniel Jumung\-Ciubaru.

Prima pies\ din program a fost Fata cu
ochii de scor]i[oar\, în prim\ audi]ie absolut\, de
tân\rul compozitor Lauren]iu Ganea. Ca titlu,
acest\ crea]ie mi-a amintit de preludiul pentru
pian de Claude Debussy, Fata cu p\rul b\lai. 

Am v\zut în derul\rile sonore preocup\ri
pentru o ambian]\ [i un flux expresiv în care starea
poematic\ [i predilec]ia pentru melodie au avut
elocven]\, elegan]\ [i o multidimensionalitate
noncartezian\ a imaginii eroinei celebrate, în
cazul de fa]\, Fata cu ochii de scor]i[oar\.

Gândind Edenul de Laura Manolache este
o pagin\ muzical\ structurat\ cu o tehnic\
determinat\, [i aceasta este cea a varia]iei continue.
Aici totul este firesc [i consubstan]ial cu vibra]iile
expresive care fie pe ductul melodic, fie pe pulsa]iiile
de ritm ridic\ în fresce [i tapiserii aceast\ permanent\
aducere aminte, care, ideal [i sacramental, este
P\mântul f\g\duin]ei.

Walk-in-Style, în prim\ audi]ie absolut\,
de Violeta Dinescu este o prob\ de virtuozitate
componistic\, de muzicalitate intens\ [i de expresia
în ecou puternic a unoara dintre cele mai importante
[i specifice aspira]ii care coroleaz\ muzica
contemporan\.

Compozitoarea este stabilit\ [i activeaz\
de câteva decenii în Germania. Portofoliul ei
componistic intereseaz\ permanent mediile
de specialitate [i academice din centrele de
cultur\ notabil\ ale continentului. {i tot timpul
apare cu ceva nou, tentant, de fin\ sensibilitate
[i de intensitate real\ a discursului muzical.

Sonorit\]i [i nu-m\-uita IX, în prim\ audi]ie
absolut\, de Ulpiu Vlad este suprinz\toare prin
valoarea m\iestrit\ în alc\tuirea unui cânt [i a
unui melos românesc, dar nu prin citat direct, ci
a[a cum a f\cut Enescu în 1926 `n Sonata pentru
pian [i vioar\ în caracter popular românesc. Dar
cum am scris [i cu alt prilej despre compozi]iile
lui Ulpiu Vlad, pentru c\ la el avem excelen]a, cu
tot limbajul muzical contemporan, a unui suflu [i
unei prospe]imi de ]inut\ clasic\. 

Ulpiu Vlad este un muzician suveran pe
mijloacele sale de crea]ie [i un compozitor ale c\rui
realiz\ri în timp au fost [i r\mân importante,
memorabile [i de un anumit entuziasm, care nu
i se poate repro[a.

Intersec]ii pentru 3 percu]ioni[ti, în prim\
audi]ie absolut\, de Adrian Iorgulescu, este o
crea]ie stenic\, de noutate [i dinamism, de
spectaculozitate implicit\. Libertatea incredibil\
cu care Adrian Iorgulescu a scris pentru cei trei
percu]ioni[ti care trec alternativ de la un instrument
la altul [i tot a[a, de la toba mare la gong [i la
marimba, de la xilofon, la toba mic\ [i la toac\,
etc, etc, este fabuloas\. Performan]a componistic\
[i interpretativ\ au generat fervoare [i anima]ie
în publicul care a aplaudat intens.

Recitalul s-a încheiat cu lucrarea compozitorului
canadian Jim Hinscott, Uptown music, scris\ ini]ial
pentru pian [i transcris\ de Sorin Petrescu pentru
trio, respectiv flaut, pian [i percu]ie, [i interpretat\
de Ion Bogdan {tef\nescu la flaut, Sorin Petrescu
la pian [i Doru Roman la percu]ie.

Compozi]ia este structurat\ cu ritmuri
afroamericane [i latinoamericane, cu miniformule
melodice repetate pân\ la sa]ietate, [i totul într-un
ambitus centrat [i încastrat la registrul grav al
flautului.

Muzical, am tr\it o transbordare peste
Atlantic, într-o lume sonor\ impregnat\ de
americanisme. {i întrucâtva a fost [i frumos [i
interesant s\ ascult\m aceast\ compozi]ie de Jim
Hinscott.

 Mircea {tef\nescu

S\pt\mâna 
Interna]ional\ 
a Muzicii Noi
Edi]ia aa XXXVIII-aa

arte



al\turi de Liviu Ciulei, Vlad Mugur,
Radu Penciulescu sau David Esrig,
ca s\ amintesc doar câteva nume

dintre str\luci]ii reformatori ai artei spectacolului
început\ în anii ’60, Lucian Pintilie contribuie
decisiv la procesul de „reteatralizare“ a textului
dramatic, adoptând o atitudine de respingere a
demersului scenic epurat de suport estetic [i
redus, în epoca prolecultismului, la o spectacologie
strident schematic\, excesiv artificializat\, îndeosebi
atunci când se exersa pe a[a-zisa dramaturgie
realist socialist\. Noua orientare îns\, de[i e în
consens cu tendin]e [i încerc\ri de „schimbare
la fa]\“ a artei spectacolului ce se petreceau
pretutindeni în lume, nu va fi prea mult\ vreme
privit\ cu ochi buni. Curând atrage din partea
oficialit\]ilor, având în vedere condi]iile politice
[i sociale specifice nu doar nou\, ci [i celorlalte
]\ri din Est, suspiciuni la început [i apoi interven]ii
tot mai draconice ale cenzurii, culminând cu
interzicerea a ceea ce nu convenea. Cazul Revizorului,
de[i nu e singurul, este cu siguran]\ cel care a
umplut paharul, producând un scandal de r\sunet.
Zvonurile în leg\tur\ cu acesta, dar [i unele
documente devenite publice, au l\sat s\ se în]eleag\
c\ „r\ul“ se trage de la protestul Ambasadei Sovietice
la Bucure[ti. Cum nu am putut s\ merg la premier\,
nu mai [tiu din ce pricin\, îmi amintesc c\ a doua
zi am primit la Cluj, în redac]ia revistei Tribuna,
telefon dup\ telefon. To]i prietenii m\ avertizau
c\ spectacolul nu va avea via]\ lung\ [i c\ trebuie
neap\rat s\-l v\d. Am luat semnalele lor în serios
[i m-am urcat imediat în avion, reu[ind s\ prind
a treia reprezenta]ie. Bine am f\cut. C\ci, întocmai
cum prev\zuser\, avea s\ fie [i ultima. Imaginat
la scara Lucian Pintilie, apocaliptic, interpretat
f\r\ cusur de o echip\ de actori extraordinari, de
la cei vârstnici la cei foarte tineri, care creioneaz\
caractere de o particular\ individualitate. 

` n anii maturit\]ii, dup\ experien]a
nefast\ cu Revizorul [i „eliminarea“ din
cultura român\, în spe]\ din teatru [i

film, Lucian Pintilie regizeaz\ o suit\ ampl\ de
spectacole de teatru, apreciate ca veritabile
evenimente ale genului, pe scene de prestigiu
ale lumii. Lista lor, atât ca diversitate repertorial\,
cât [i ca num\r, este extrem de semnificativ\.
Iat\ câteva: Turandot, 1974, (Teatrul Na]ional

Chaillot din Paris); Pesc\ru[ul, 1975, Biedermann
[i incendiatorii, 1976, Jacques sau Supunerea [i

Viitorul e în ou\, 1977, Cei din urm\, 1978, Trei
surori, 1979, Ra]a s\lbatic\, 1981, Azilul de
noapte, 1983, Arden din Kent,  1984, Ast\ sear\ se
improvizeaz\, 1987, Dansul mor]ii, 1990, (Théâtre
de la Ville din Paris);Pesc\ru[ul,1983, Tartuffe, 1984,
Ra]a s\lbatic\, 1988 (Guthrie Theater din Minneapolis);
Tartuffe, 1985, Ra]a s\lbatic\, 1986, Livada cu vi[ini,
1988, (Arena Stage din Washington). Acestora li se
adaug\ [i unele de oper\ caOrestia, 1979 (Festivalul
de la Avignon), Flautul fermecat, 1980 (Festivalul
de la Aix-en-Provence, Opera din Lyon, Opera din
Nisa, Teatro Reggio din Torino), Rigoletto, 1985
(Opera din Cardiff), Carmen, 1986 (Opera din
Vancouver) etc. Desigur, chiar dac\ am fost lipsit
de [ansa de a le vedea, atât pe cât mi-a fost posibil,
am c\utat pe orice c\i s\ fiu la curent m\car cu
unele dintre ele. Primele [tiri despre Turandot, de
exemplu, spectacolul s\u parisian cu pitici în
distribu]ie, mi-au parvenit, dac\ nu m\ în[el, prin
postul de radio „Europa liber\“ [i s-au completat
treptat cu altele citite pe ici-colo. Oricum, distribuirea
piticilor în piesa lui Gozzi a însemnat un element
de natur\ s\ stârneasc\ imagina]ia. Împreun\
cu Aureliu Manea, un fanatic admirator al maestrului,
cu care m\ vedeam [i discutam zi de zi în perioada
aceea, am descoperit în fiecare informa]ie ce ne
parvenea, oricât de lapidar\ era, sugestii pe marginea
lor, ne întreceam în a face fel [i fel de specula]ii.
Poate [i pentru c\ [tiam c\ Pintilie nu e un adept
al solu]iilor f\r\ acoperire, doar pentru a frapa,
c\ totul are o justificare în configurarea viziunii [i
stilului poeticii lui teatrale. Nu diferit am reac]ionat
[i în 1975 când am aflat c\ Pesc\ru[ul, montat tot
la Paris, începe cu actul IV. Am lecturat atunci de
mai multe ori piesa lui Cehov, încercând s\ în]eleg
ra]iunea unei muta]ii devenite (iar\[i) un
subiect inepuizabil de discu]ii între mine [i freneticul
[i imaginativul meu prieten care nu mai ostenea
s\ m\ desfete pe aceea[i idee amodific\rilor operate
în textul cehovian cu versiuni de spectacole „mentale“
una mai provocatoaredecât alta. La fiecare întâlnire,
reluând tema invers\rii actelor, Aureliu Manea

n\scocea în avalan[\, deseori dezicându-se de ceea
ce sus]inuse în ziua precedent\, argumente la fel
de plauzibile [i [ocante, nedându-se înapoi de la
nimic pentru a m\ convinge de genialitatea celui
pe care-l recuno[tea ca fiindu-i unul dintre mentori.
Nu b\nuiam c\ peste ani, în desele vizite la Gellu
Naum, voi avea revela]ia s\ constat c\ [i pentru
marele poet în dest\inuirile sale, indiferent de
subiectul lor, ceea ce conta era starea de gra]ie a
ludicului [i oniricului, cu o pondere clar\ pe pl\cerea
voluptoas\ de a improviza [i nu pe veridicitatea
faptelor relatate. Cu farmecul s\u inegalabil,
pref\cându-se c\ a uitat ceea ce mai spusese [i
alt\dat\, autorul Drume]ului incendiar povestea
aceea[i întâmplare, real\ sau închipuit\, de mai
multe ori, obligând-o pe doamna Ligia s\ intervin\:
„drag\ Gellu, dar pe asta ai mai povestit-o domnului
Cocora“! Replica, înso]it\ de un zâmbet vag ironic,
era întotdeauna aceea[i: „da, dar data trecut\
am spus-o altfel“! În ambele cazuri, Naum [i Manea,
în „jocul“ de-a uitarea mocnea un autentic impuls
al crea]iei. Adic\ ceea ce însufle]e[te [i rostirea
teatral\ a lui Pintilie.

` n fine, odat\ cu întoarcerea sa definitiv\
în ]ar\, e de precizat c\ renun]\ laorice
„aventur\“ scenic\ [i se dedic\ în

exclusivitate filmului. Nu [tiu dac\ [i-a motivat în
vreo interven]ie public\ op]iunea. Într-un fel,
decizia sa pare a fi asem\n\toare cu aceea a lui
Grotowski. Polonezul î[i „exploatase“ pân\ la
epuizare metoda, având revela]ia, presupun, c\ e
devorat de ea. În complicitate deplin\ cu actorul,
el î[i bazeaz\ demersul pe posibilit\]i de exprimare
nonverbal\, pe semne [i efecte ce apar]in vizualului,
direc]ionându-l cu prec\dere c\tre performan]a
corporal\. Teoria [i practica „teatrului s\rac“
transform\ actorul într-un element absolut al
spectacolului, cu o semantic\ polivalent\, în care
solicitarea corpului cunoa[te o exacerbare împins\
la paroxism.  Dac\ la Grotowski criza rezult\ dintr-o
supralicitare a esteticului in extremis, suprema]ia
revenind gradului s\u de autonomie, la Pintilie
simbioza dintre estetic [i existen]ial e o chestiune
de fond. De la Copiii soarelui (1961), Pro[tii sub clar
de lun\(1962), Cezar [i Cleopatra(1963), Biedermann
[i incendiatorii (1964) [i pân\ la D’ale carnavalului
(1966), Livada cu vi[ini (1967) [i Revizorul (1972)
vitalitatea [i fantezia îi sunt mereu în expansiune.
Contrar lui Grotowski, cona]ionalul nostru nu
acuz\ dup\ 1989 o epuizare a inspira]iei, un impas
creativ în ultim\ instan]\, ci o criz\ social\ [i moral\
perpetu\, o acutizare a dezam\girilor acumulate
în regimul totalitar. Ceea ce îl expune la un proces
de con[tiin]\ de natur\ s\-i schimbe radical traseul

artistic. De altfel, de-a lungul timpului, istoria ofer\
frecvent atare fenomene. Într-un interviu, acordat
lui Mihai Chirilo la New York, în 2010, la întrebarea
Când a]i în]eles România mai bine, înainte sau
dup\ revolu]ia din decembrie 1989?, Lucian Pintilie
d\ un r\spuns stupefiant, la care se cere îndelung
reflectat: „Când l-am v\zut pe generalul St\nculescu
(...) confec]ionând avioane de hârtie în a[teptarea
execu]iei lui Ceau[escu. Când am v\zut cum au
fost «ciurui]i» dictatorii. Cum a trecut apoi ciuruirea
lor – din crim\ în vorbire legendar\, apoi în argou,
[i preluat\ din zbor de [eful statului cu imensul lui
talent de pre[edinte juc\tor.Când am v\zut tandre]ea
care îi lega pe cei doi idio]i. Când am constatat
firescul cu care românii au descoperit crima ca
f\când parte din natura lor. Era o Românie f\r\
compasiune, necunoscut\ mie, crud\, mult mai
aproape de Siria decât de Praterul vienez. Adic\
dup\ 1989“. Asta o spune nu oricine, ci un artist
care nu a fost ]inut în puf de oficialit\]ile vechii
epoci, fiind unul dintre opozan]ii lor de prim\ linie.

l ucian Pintilie nu s-a retras din via]a
teatral\, cum mul]i sunt tenta]i s\
cread\, izolându-se în singur\tatea

senectu]ii [i reveriille ei. Dimpotriv\, nu înceteaz\
s\-i fie un fidel observator, poposind constant în
s\lile de spectacol în ipostaz\ de spectator straniu,
taciturn, afundat în sine, nedisimulând un
vizibil aer de oboseal\. Arareori pierde spectacolele
bucure[tene importante sau pe cele din provincie
ajunse cu diverse prilejuri în Capital\ (turnee,
festivaluri etc.), în special pe acelea ale unor regizori
tineri. M\ obi[nuisem, astfel, nu numai cu prezen]a
lui printre spectatori, ci [i s\-l consider un reper,
sperând s\-i deslu[esc pe chip ce gânde[te, s\-mi
dau seama dac\ îi place sau nu ceea ce vede. Dar
comportamentul s\u nu-l tr\da, refuza exterioriz\rile.
Nu mai era acel Lucian Pintilie exuberant, dezl\n]uit
temperamental, cum îl surprinsesem la spectacolul
lui Gheorghe Harag cu Livada cu vi[ini, când se
ridica brusc de pe scaun [i se adresa încântat
doamneidin dreapta lui: „Ce zici, Clodi (da, nimeni
alta decât actri]a Clodi Bertola, interpreta Andreevnei
din spectacolul lui!), nu-i a[a c\ [i aici e o rezolvare
mai bun\ ca a noastr\“? Asta s-a petrecut la
Târgu Mure[ în 1985, într-o sear\ de început de
iulie, atunci când am avut norocul s\ m\ aflu în
sal\ în spatele s\u. Fiind vorba de un text pe care
îl regizase de mai multe ori în carier\, demonul
crea]iei îl luase în st\pânire, reac]iona spontan, cu
uimire [i bucurie, cu sinceritate [i patim\, f\r\ s\-
i pese de cei din jur, încât el însu[i am avut sentimentul
c\ e un spectacol fascinant. O alt\ imagine p\strat\
în memorie, [i ea dintre cele de neuitat, e de acum
vreo trei-patru ani. La o edi]ie a celui mai mare
festival de teatru din ]ar\, regândit de Marina
Constantinescu, abia întoars\ la direc]ia lui, ca un
eveniment al interferen]elor, dup\ ce v\zuser\
Furtuna, în Prospero cu Ion Caramitru, deci la o
or\ destul de avansat\, spectatorii nu s-au gr\bit
s\ p\r\seasc\ teatrul, ci se îndreptau c\tre unul
din somptuoasele spa]ii renovate ale Na]ionalului
bucure[tean la vernisajul expozi]iei de costume
din spectacole, unele purtate de actori celebri în
personaje celebre, „n\scocite“ de-a lungul anilor
de artista-magician Doina Levintza. În „marea“
de oameni, apari]ia lui Lucian Pintilie am avut
senza]ia c\ e aceea a unui nep\mântean, dar [i
c\ întreprind o c\l\torie miraculoas\ într-un univers
real [i ireal deopotriv\. Era al\turi de Marie-France
Ionesco, fiica celebrului dramaturg, venit\ în ]ar\,
ca de obicei, pentru a lua pulsul teatrului românesc
[i a-[i vedea bunul prieten. Îi priveam pe amândoi
cu emo]ie, fiindu-mi greu s\-mi dezlipesc ochii de
ei, cum se strecoar\ printre puhoiul de oameni.
Între ace[tia erau foarte mul]i tineri, unii actori
[i regizori aspiran]i la gloria de mâine a Thaliei.
Foarte pu]ini au fost îns\ cei care s\-i observe [i s\
tresar\ cât de cât. La un moment dat, Lucian Pintilie
s-a apropiat de mine [i mi-a întins mâna. O clip\
s-a oprit [i doamna Marie France Ionesco. Nu
am pierdut ocazia s\ schi]ez discret o plec\ciune.Târziu
în noapte am pornit fericit c\tre cas\. Aveam destule
motive s\ m\ simt un privilegiat. 

 Ion Cocora
P.S.: Acest comentariu a fost scris când

Lucian Pintilie era în via]\. Desigur, a[ fi fost
bucuros dac\ îl publicam ceva mai devreme [i
eventual dac\ ar fi [i ajuns sub ochii lui. F\r\ o alt\
preten]ie decât aceea de a-i ar\ta o dovad\ de
pre]uire [i iubire. 
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` n fiecare
an, la
j u m \ -

tatea lunii mai,
la Praga are loc
Târgul de Carte
numit „Svìt knihy“
(Lumea C\r]ii).
P r e s t i g i o s u l
eveniment cultural
se desf\[oar\ la
Palatul Expo-
zi]ional din car-
tierul Holešovice,
o cl\dire impu-
n\toare de metal

[i de sticl\, decorat\ în Art Nouveau,
construit\ de edilii praghezi în ultimul
deceniu al secolului XIX. Cea de-a
24-a edi]ia a Târgului de Carte de
la Praga s-a orientat spre dou\ teme
principale: „banda desenat\“ [i
„zguduitorul secol al XX-lea“. Num\rul
expozan]ilor
prezen]i la Târg
a crescut fa]\
de anii pre-
c e d e n ] i ,
ajungând la 404,
iar num\rul
] \ r i l o r
participante a
ajuns la 26. În
rolul de oaspete
oficial  al
Târgului s-a
prezentat statul
Israel. Putem
s\ le reamintim
cititorilor c\
România s-a
bucurat de
aceast\ onoare
acum [ase ani,
în 2012, când la
Praga a sosit un
grup numeros
de doisprezece
scriitori români.

De data aceasta, prezen]a
româneasc\ a fost mai restrâns\,
dar totu[i demn\ de aten]ie, fiind
vorba de câteva personalit\]i
reprezentând diferite genera]ii [i
diverse specii literare [i artistice:
prozatorul româno-francez Dumitru
}epeneag (n. 1937), dramaturgul [i
romancierul bucure[tean Vlad
Zografi (n. 1960), ilustratoarea Ileana
Surducan, absolvent\ a Universit\]ii
de Arte [i Design din Cluj (n. 1987)
[i o autoare ceh\ stabilit\ la Bucure[ti,
absolvent\ a Universit\]ii Caroline,
Petra Dobruská (n. 1982). În cursul
celor trei zile ale Târgului, oaspe]ii
no[tri au avut mai multe ocazii
s\ se întâlneasc\ la standul românesc
cu publicul din Cehia, compus nu
numai din cehi [i slovaci, dar [i din
români care tr\iesc în ]ara noastr\.
În prima zi, doi traduc\tori tineri,
Jarmila Horáková [i Tomáš Vašut,
au lansat, în prezen]a autorului,
un volum ap\rut recent, intitulat
în ceh\ Probuï se do snu (Treze[te-te
în vis /sic!/), o culegere de povestiri
onirice ale lui Dumitru }epeneag
datând din anii [aizeci-[aptezeci.
Aceste texte [i-au p\strat nu numai
valoarea literar\, ci [i o anumit\
atractivitate pentru mediul ceh
unde curentele precum suprarealism
au supravie]uit în cercuri de litera]i
pân\ nu de mult. În plus, dl }epeneag
nu este un necunoscut pentru cititorii
cehi: acum câ]iva ani a ap\rut la
noi traducerea în ceh\ a romanului
s\u „postdecembrist“, Hotel Europa.
A doua zi, Vlad Zografi a l\murit
auditoriului motivele pentru care
dup\ o serie de piese de teatru jucate
cu succes pe scenele din România
a revenit iar\[i la proza pe care a

preferat-o la începutul anilor nou\zeci
(Genunchiul stâng sau genunchiul
drept, Omul nou), iar renumitul
traduc\tor Jirí Našinec, care pân\
acum a transpus în ceh\ câteva zeci
de opere din literatura român\
clasic\ [i contemporan\, a prezentat
romanul lui Zografi Efectele secundare
ale vie]ii, din 2016. Fragmentele citite
de autor [i de traduc\tor au fost
primite cu mult interes de cei prezen]i,
a[a c\ nu ne r\mâne decât s\ sper\m
c\ [i acest nou roman va fi de g\sit
în curând, în versiunea ceh\, pe
rafturile libr\riilor din ]ara noastr\.
Al treilea eveniment din standul
românesc s-a potrivit foarte bine
cu una dintre principalele teme ale
Târgului de Carte, dat fiind c\ a fost
vorba de lansarea unui album de
band\ desenat\. Acesta a fost publicat
ini]ial în 2014, la Editura Jum\tatea
Plin\, într-o edi]ie bilingv\, sub

titlul Dolky-n
trei  straie
/Nýsko v
Banátu. Cartea
face parte din
p r o i e c t u l
„Rela]ii ceho-
române în
band\ dese-
nat\“, ini]iat
de Ambasada
Republicii Cehe
la  Bucure[ti
pentru a pre-
zenta într-o
form\ vie  [ i
a t r \ g \ t o a r e
faptele  mai
pu]in cunos-
cute din istoria
rela]iilor dintre
cehi [i români.
În 2017, Edi-
tura Mladá
fronta a publi-

cat acest album în Cehia, într-un
nou format, purtând titlul Ceši v
Banátu (Cehii din Banat). Scenariul
scris de Petra Dobruská [i Ileana
Surducan prezint\ satele cehe din
Banat – Eibenthal, Big\r, Gârnic,
Sfânta Elena, Ravensca [i {umi]a,
cu tradi]iile lor provenind din secolul
XIX, cu modernizarea modului
de via]\ din ultimii ani, dar [i cu
semnele de întrebare privind viitorul.
Frumoasele desene realizate de
Ileana Surducan îi surprind pe
locuitorii satelor în situa]ii caracteristice,
exprimând în imagini tot ce constituie
cultura lor – pove[ti, obiceiuri, case,
gospod\rii, gastronomie, port popular.
Personal sunt convins\ c\ [i cititorii
mai conservatori care nu prea
apreciaz\ banda desenat\ vor r\sfoi
cu pl\cere aceast\ carte cu impecabil\
prezentare grafic\ – mai degrab\
un album cu minunate ilustra]ii
decât o obi[nuit\ band\ desenat\. 

De fiecare dat\, prezen]a
invita]ilor din România la Târgul de
Carte de la Praga o asigur\ Ministerul
Culturii [i Identit\]ii Na]ionale,
împreun\ cu Institutul Cultural
Român. S\ sper\m c\ [i la anul, adic\
la cea de-a 25-a edi]ie Lumea C\r]ii,
aceste dou\ institu]ii vor face posibile
noi întâlniri între scriitori români
de diferite genera]ii [i de diverse
poetici, pe de o parte, [i publicul
cititor ceh,  pe de alt\ parte.  E
îmbucur\tor s\ constat\m c\ interesul
cititorilor cehi pentru literatura
român\ contemporan\ înregistreaz\
o vizibil\ cre[tere, tot a[a cum în
ultimii ani a crescut considerabil
interesul cinefililor cehi pentru
filmele din „noul val“ al cinematografiei
române[ti.

 Libuše Valentová

frumoasele
desene 
realizate de
Ileana Surducan
îi surprind pe

locuitorii satelor 
în situa]ii caracteristice,
exprimând în imagini tot
ce constituie cultura lor –
pove[ti, obiceiuri, case,
gospod\rii, 
gastronomie, port popular. 

scriitori români 
la Târgul de Carte
de la Praga
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De la stânga: traduc\toarea Jarmila Horáková, 
scriitorul Dumitru }epeneag, traduc\torul Tomáš Vašut

Scriitorul Vlad Zografi cu traduc\torul Jirí Našinec

De la stânga: ilustratoarea Ileana Surducan, moderatorul lans\rii Jitka Lukešová,
autoarea scenariului c\r]ii Petra Dobruská

meridiane
Coperta c\r]ii
Ceši v Banátu
(Cehii din Banat)



Cristian PP\tr\[coniu: CCare ssunt ccele
mai ffrumoase zzile ppentru sscrisul ddumneavoas-
tr\? CCum aarat\ aacele zzile?

Guzel IIahina: Eu sunt o fire extrem de
matinal\. De aici decurg multe; inclusiv în
ceea ce prive[te faptul de a scrie. Cu alte cuvinte,
pentru mine, o zi foarte bun\ pentru scris este
aceea în care pot s\ scriu cât mai devreme. S\
nu mai spune]i la nimeni: la modul ideal, e s\
m\ trezesc [i s\ vin direct la calculator pentru
a începe s\ scriu, f\r\ s\ fac nimic altceva înainte,
chiar a[a, cu ochii cârpi]i de somn. Sigur, eu am
un copil, o feti]\ [i trebuie s\ o duc la [coal\ –
pentru aceste îndatoriri se pierd cam dou\ ore

în timpul s\pt\mânii. Dar, dup\ ce revin,
m\ a[ez la masa de lucru [i scriu. Lucrez

pân\ obosesc; pot fi trei ore, cinci ore, [ase
ore. În timpul vacan]elor de var\, de regul\,
reu[esc s\ lucrez de diminea]a foarte
devreme; [i asta îmi place enorm. Dac\

se poate, începând chiar de pe la 5 diminea]a,
a[a încât – [i aceasta îmi place a[a de mult

– când r\sare soarele, am deja ceva scris. 
C.P.: IInspira]ie ssau mmunc\ lla ggalere?

Pentru pproz\, vvreau ss\ zzic...
G.I.: Depinde de ceea ce scrii. Pentru c\

forma scurt\, povestirea, eseul î[i cer un anumit
stil de munc\ [i o anume inspira]ie. {i, adesea,
î]i ajunge inspira]ia ca s\ scrii a[a ceva; inspira]ia
[i un „sprint“ pe pagin\ de cîteva ore. Dac\ îns\
ne referim la roman [i, în genere, la formule epice
lungi, aici nu î]i ajunge doar inspira]ia. Ci, dimpotriv\,
ai nevoie de ceva ce e mai degrab\ opus inspira]iei
de moment. Ai nevoie de r\bdare, de munc\
sus]inut\, ai nevoie s\ te treze[ti de diminea]\
pentru a trage, cum a]i spus chiar dumneavoastr\,
la galerele scrisului. Dar aceasta poate fi, cum v\
spuneam la rândul meu, chiar pl\cut. Cu cît mai
de diminea]\, cu atât mai pl\cut (rîde). Nu inspira]ie,
a[adar, ci munc\ [i un foarte puternic interes fa]\
de ceea ce vrei s\ scrii, fa]\ de ceea ce te chinuie,
fa]\ de care vrei s\ ob]ii ni[te r\spunsuri. 

C.P.: CCe aavantaje ccompetitive ppot aavea
în RRusia uun sscriitor bbicultural ssau oo sscriitoare
bicultural\? DDumneavoastr\ aave]i aascenden]e
t\t\re[ti... 

G.I.: Da, eu sunt un om care m\ trag, cumva,
din dou\ limbi: rus\ [i t\tar\. Pân\ la trei ani am
vorbit numai în t\tar\, iar dup\ aceea a intrat
în via]a mea [i limba rus\, a[a încât acum vorbesc
[i scriu, de mult timp de fapt, în aceasta din urm\.
Nu a[ risca s\ scriu ceva în t\tar\. F\r\ îndoial\,
ambele culturi fac parte din mine [i nu are nici
un rost s\ le separ; el sunt, dar împreun\, parte
foarte important\ din identitatea mea. Mai e
ceva: limba rus\ m\ ajut\ s\ m\ conectez la opere
clasice, la o mare cultur\ clasic\. Chiar mai mult
decât atât: nu doar marea cultur\ rus\ o percep
prin mijlocirea limbii ruse, ci [i marile culturi
europene, occidentale. Foarte multe dintre lucrurile
care îmi vin prin intermediul rusei nu au fost
înc\ traduse în t\tar\; prin urmare, limba rus\
îmi este, în multe feluri, de un imens ajutor. Rus\
[i t\tar\ sunt dou\ surse care m\ „alimenteaz\“;

apoi, culturile care sunt forjate în aceste dou\
limbi sunt dou\ lumi, dou\ mentalit\]i între care
pot s\ pendulez. {i toate acestea sunt avantaje.
S\ te sim]i bine, a[a cum este cazul meu, în ambele
limbi î]i d\ o anumit\ stare – i-a[ spune o stare
„de grani]\“. Te sim]i, m\ simt foarte confortabil
în aceast\ stare liminal\ [i, în acela[i timp, faptul
c\ pot s\ tr\iesc „pe grani]\“ f\r\ s\ resimt un
conflict interior îl percep ca fiind un (alt) mare
avantaj. Înc\ un am\nunt care vine firesc în
aceast\ linie a discu]iei: biculturalitatea mea îmi
d\ posibilitatea s\ m\ uit cu mult\ în]elegere la
ceea ce fac [i spun oamenii; s\ m\ concentrez nu
pe ceea ce îi desparte, nu la conflicte, ci spre ceea
ce au ei în comun. 

C.P.: VV-aa]i nn\scut îîntr-uun oora[ ccare iintegreaz\
multe eelemente ccare nnu ssunt ddintr-oo ssingur\
cultur\.

G.I.: Da. M-am n\scut la Kazan. Este
capitala regiunii Tatarstan. Acest ora[ m-a educat
– [i, a[a cum a f\cut-o cu mine, a f\cut-o cu mul]i

al]i oameni: acolo, în Kazan, pe aceea[i strad\
po]i s\ ai o biseric\ ortodox\, o moschee a
mulsulmanilor [i un a[ez\mânt luteran.
Kazan e un ora[ în care, în permanen]\, pendulezi
între culturi [i traversezi grani]e. {i duhul lui,
îmi place s\ cred, s-a a[ezat [i în mine. E un ora[
care te înva]\ s\ tr\ie[ti „la grani]\“ [i s\ te sim]i
confortabil, având posibilitatea s\ îi în]elegi [i
pe unii, [i pe ceilal]i.

C.P.: AAceast\ ccondi]ie, bbiculturalitatea,
poate ffi [[i oo ppiedic\, uun ddezavantaj?

G.I.: M-am lovit de faptul c\ unii oameni
nu pot s\ în]eleag\ aceasta, dar insist s\ spun
c\ nu avem de-a face de fapt cu o dualitate, ci cu

ceva perfect natural – s\ apar]ii a doua culturi, s\
le por]i în tine. Pentru c\ aceste culturi, cel
pu]in în cazul meu, nu stau în raport de contradic]ie,
a[a cum nici cele dou\ limbi pe care le port în mine
nu sunt contradictorii; pot trece, în modul cel mai
firesc, de la una la alta. Nu confund cuvintele între
ele, fiindc\ amândou\ aceste limbi sunt, cum s\
spun, materne pentru mine. Uneori, de acord, se
pot crea confuzii între cuvintele unei limbi înv\]ate.
Dar [i rusa, [i t\tara au venit la mine ca de la
sine [i a[a le port cu mine. {i aceasta am
încercat s\ exprim în primele capitole ale romanului
Zuleiha deschide ochii; am încercat s\ introduc
cuvintele t\t\re[ti, care sun\ foarte ciudat [i pentru
cititorii ru[i în textul rusesc, în care, de altfel, a
fost scris\ cartea mea. {i s\ fac aceasta în a[a fel
încât s\ par\ firesc, s\ nu fie nevoie s\ le
traduci, iar sensul acestor cuvinte care pot
p\rea stranii s\ devin\ inteligibil din context, iar
cuvintele, ele însele, s\ contribuie la crearea unor
sensuri [i a unei atmosfere. Trebuie s\ spun c\ în

rus\ cartea aceasta sun\ mai bine, tocmai pentru
c\ sensul care ap\rea din utilizarea unor
cuvinte de la grani]a dintre limbi s-a topit aproape. 

C.P.: AAha. ÀÀ propos: îîn cce llimb\ vvisa]i?
G.I.: Rus\. Pentru c\, demult, rusa este

pentru mine limba principal\. Bunicii vorbeau
t\tar\, dar p\rin]ii vorbeau deja rus\; a[a încât,
dup\ ce au murit buncii, pur [i simplu au disp\rut
din via]a mea oamenii care ar fi putut s\ îmi dea
un bun antrenament în t\tar\. 

C.P.: RRena[te mmarea lliteratur\ rrus\ îîn
ultimele ddecenii ssau ffelul aacesta dde aa ppune pproblema
nu ee ccel mmai aadecvat, ppentru cc\ eea nnu aa mmurit, dde
fapt, nniciodat\?



Guzel IIahina eeste nnoul „„copil-
minune“ aal lliteraturii rruse. AA iimpresionat
foarte mmult îînc\ dde lla rromanul ss\u dde
debut, „„Zuleiha ddeschide oochii“ –– aa cc\rui
lansare aa eedi]iei ssale îîn llimba rromân\
(Humanitas, 22018) eeste [[i ccel ccare aa ooferit,
de aaltfel, [[i oocazia aacestui ddialog „„fa]\ îîn
fa]\“ dde mmai jjos. AA pprimit ppentru aaceast\
carte uun ppremiu ccolosal îîn RRusia, „„Bal[[aia
kniga“ [[i, aal\turi dde aacesta, mmai mmulte
altele, dde aasemenea iimportante. DDespre
romanul dde ddebut aal llui GGuzel IIahina,
Evgheni VVodolazkin sspune ttran[[ant cc\ eeste
„Cea mmai bbun\ ccarte ppe ccare aam ccitit-oo îîn
ultima vvreme. OO ccarte ffoarte pputernic\,
care aaduce uun ssuflu nnou îîn lliteratura rrus\.“
Despre aaceea[[i ccarte, LLudmila UUli]kaia
men]iona cc\ „„e uun ddebut eexxcep]ional“ [[i cc\
„are ccalitatea eesen]ial\ aa lliteraturii
adev\rate: îî]i mmerge ddirect lla iinim\“.
Foarte rrecent, GGuzel IIahina aa ppublicat, îîn
Rusia ddeocamdat\, aal ddoilea rroman aal ss\u. 

literatura despre 
istoria unui suflet, 

mai mult decât 
despre istorie 

pur [i simplu
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G.I.: Nu cred c\ eu sunt cea mai în m\sur\
s\ vorbesc despre aceasta. Sunt un scriitor încep\tor
– am un roman publicat, la jumatea lunii mai îmi
apare un al doilea. Deci, în „câmpul literar“, sunt
la început. A[adar, ca scriitor, ca scriitoare nu
m-a[ încumeta s\ vorbesc despre aceasta tem\.
O pot face îns\ în calitate de cititor. Cred c\ avem
foarte multe romane interesante, cu prec\dere
romane cu tematic\ istoric\ – fie aceasta de istorie
mai îndep\rtat\ sau de istorie recent\. {i sunt
a[a de multe [i de bune încât a[ vrea s\ am mai
mult timp la dispozi]ie. De aceea, în calitate de
cititor, perioada aceasta mi se pare c\ este foarte
ofertant\. Romane mai ales istorice, a[adar; [i
aceasta poate fi o particularitate a literaturii ruse
contemporane. Cum folose[te aceasta trecutul,
desigur [i pentru a-l în]elege mai bine, dar [i
ca pe o lentil\ prin care privirea se întoarce
spre viitor. 

C.P.: CCum sse aamestec\ bbiografia ddumneavoastr\
în ffic]iunea ppe ccare aa]i aales ss\ oo fface]i?

G.I.: Nici unul dintre cele dou\ romane
pe care le-am terminat nu sunt autobigrafice.
Pentru Zuleiha deschide ochii, sursa principal\
de inspira]ie este destinul bunicii mele. E despre
lumea anilor 1930 din epoca sovietic\, lupta cu
]\ranii înst\ri]i, deportarea acestor ]\rani [i via]a
lor în exil, în Gulag. Ace[ti ]\rani erau circa 5%
din totalul ]\ranilor ru[i, cei deschiaburi]i [i
deporta]i la marginile URSS. Au fost circa trei
milioane [i jum\tate de ]\rani în aceast\ situa]ie.
P\rin]ii bunicii mele, deci str\bunicii mei, au
fost deschiaburi]i [i deporta]i în Siberia, acolo
unde au petrecut 16 ani. {tiam despre aceasta,
este o parte a familiei mele; din acest unghi de
vedere, desigur, ceea ce am scris, romanul meu
de debut, are la baz\ un interes personal. {i anume,
dintr-un interes cu privire la ceea ce putea s\
se întîmple acolo cu bunica mea, pe care o [tiam
bineîn]eles [i personal [i care a avut o influen]\
foarte puternic\ asupra mea. 

Al doilea roman al meu, cel care urmeaz\
s\ apar\ în acest an, este dedicat etnicilor germani
din Rusia – pentru c\ pe rîul Volga, nu departe
de Saratov, a existat o regiune unde locuiau nem]i,
întîi „ru[i“, apoi „sovietici“. {i cum pe mine m\
interseaz\ foarte mult limba [i cultura german\
– prima mea meserie este cea de pedagog [i, cînd
eram a[a ceva, f\ceam limba german\ –, interesul
meu direct, personal este, de asemenea, evident.
El are în spate interesul meu pentru limba german\,
pentru cultura german\. Îns\, acestea din urm\
– nu ca fiind ni[te elemente sau evenimente
biografice.

C.P.: PPrimul ddumneavoastr\ rroman, aa]i
spus-oo [[i ddvs îîn mmai mmulte ddeclara]ii ppublice, aa
început dde lla uun sscenariu. OO îîntrebare ccu ddou\
capete: AA) ÎÎn cce ffel ttehnicile dde aa sscrie sscenarii
sunt aajut\toare ppentru aa sscrie uun rroman; BB) CCum
pot ddimunua uun rroman aaceste ttehinici? CCum
aplicate îîn cc\r]i dde ffic]iune, iimportate îîn rroman
pot eele mmai ddegrab\ dd\una uunui rroman?

G.I.: Pe de o parte, mi se pare c\ în zilele
noastre, scenaristica [i literatura sunt foarte
apropiate. Suntem martorii unor romane minunate
pe care, poate c\ exagerez spunînd a[a, dar nu
cu mult, mai degrab\ le vezi decît le cite[ti. {i
aceasta este, cred, spre binele ambelor arte – [i
a artei de a scrie scenariu si a artei de a scrie
roman. Îmi vine în minte romanul lui Anthony
Doerr...

C.P.: AAaaa.Cartea aaceasta eeste ppur [[i ssimplu
o ssplendoare. Toat\ llumina ppe ccare nnu oo pputem
vedea, PPullitzer, rroman ssuper-ccinematografic...

G.I.: Da, da, da. Excep]ional\ carte! S\
v\ spun ceva: din tinere]e, eu mi-am dorit s\
devin scenarist\. A fost un vis puternic al meu.
{i, atunci cînd am dorit cel mai tare s\ fiu a[a
ceva, nu am devenit. Am terminat Facultatea
de Cinematografie cînd eram deja adult\, pur [i
simplu ca s\ îmi ating visul din tinere]e. Da,
am f\cut mai întîi un scenariu, un scenariu de
aproximativ 3 ore – pe care l-am scris cu destul
de mult\ u[urin]\ – din care, ulterior, am scos
acest roman, desigur, mult diferit de versiunea
sa scenaristic\. Dar am folosit, da, scenariul –
am folosit structura acestuia [i l-am folosit pe
post de plan comprimat. Tehnicile pe care le-am
studiat la [coala de cinematografie m-au ajutat
foarte multe – nu am de ce s\ nu recunosc aceasta.
Un scenariu bine f\cut î]i d\ o bun\ dispozi]ie
de a lucra cu structura unei opere [i un impuls
puternic de a lucra eficient la construc]ia acesteia.

Poate c\, înainte de scenografie, eu nu [tiam
s\ spun o poveste clar\ [i coerent\. Ei bine, aceast\
[coal\ m-a înv\]at „cum s\ fac a[a ceva“. Tehnica,
metoda. De aceea, venind c\tre roman, primul
[i cel mai important lucru pe care l-am luat de la
scenografie a fost munca cu structura, cu compozi]ia;
„cum s\ fac“. {i nu e deloc pu]in lucru ceea ce am
înv\]at în aceast\ privin]\. De asemenea, pentru
mine, au fost foarte pre]ioase acele momente
vizuale – iar\[i un „import“ cinemetografic – prin
intermediul c\rora am vrut s\ exprim [i s\ imprim
anumite sensuri. Deci, da, trebuie s\ recunosc:
romanul meu de debut – [i cred c\ [i ceea ce îi
urmeaz\ acestuia – are o structur\ cinematografic\,
precum [i multe procedee cinematografice. 

Dar mai e [i partea cealalt\ a aplic\rii
acestor tehnici – specifice unei arte – pe structura
[i con]inutul altei arte. Nu e o parte neap\rat
întunecat\, dar este una problematic\. Dumneavoastr\
ave]i dreptate în ceea ce spune]i printre rînduri:
nu totul se poate traduce dintr-un limbaj într-altul.

Pentru mine, da, punctual, au existat momente,
detalii, sensuri pe care nu am putut, sub nici o
form\, s\ le traduc din limbajul filmului în cel
al literaturii. Vizual, unele episoade ale construc]iei
mele func]ionau; în text, ele au încetat s\ mai
fie a[a, aveau o rigiditate, un nefiresc evidente
[i  aceste efecte,  imediate,  m-au f\cut s\
renun] la unele momente. La multe, de fapt;
[i, prin urmare, m-au determinat s\ le înlocuiesc
cu altele, specifice literaturii. Ceea ce este filmic
poate deveni, nu e obligatoriu, dar se poate
întîmpla a[a ceva, mult melodramatic, mult prea

direct, mult prea plate cumva. De aceea, chiar
[i dup\ ce am transcris în limbajul literaturii
unele scene, am fost nevoit\ s\ renun] la ele.
Cred, am ajuns dup\ un timp la acest fel de
în]elepciune de ni[\, c\ unele pasaje din literatur\
trebuie s\ fie numai ale literaturii. Capitolul meu
despre lumea patriarhal\ din cartea de debut
sau povestea istoriei nebuniei profesorului-
doctor de origine german\ (care tr\ie[te
imaginîndu-[i c\ este ap\rat de un ou imens),
ambele, apar]in numai literaturii; au fost scrise
în primul rînd [i în mod fundamental ca literatur\.
Oul acelui profesor, ca s\ insist doar asupra unui
detaliu, îl ap\r\ pe acesta de r\ul lumii, îi d\
un tip de protec]ie care îi înd\guie s\ vad\ numai
ceea ce e bine, ceea ce este pozitiv în lume. În
momentul în care se sparge acest imens ou,
atunci cînd are loc [i o na[tere privilegiat\,
privirea profesorului cap\t\ un plus semnificativ
de limpezime; [i aceasta se vede foarte bine în
carte, în text. Ei bine, în scenariul ini]ial, în ceea
ce era filmic, era infinit mai pu]in – o scurt\
scen\ a na[terii, a apari]iei în lume a unui copil.
Ce vreau s\ spun este c\, desigur, ceea ce este
în carte este cu mult mai bogat ca sens [i ca
expresivitate [i ca sugestie decît ceea ce ar fi
putut s\ apar\ în film. 

C.P.: DDe cce Zuleiha ddeschide oochii? CCe
înseamn\, mmai aales, a ddeschide oochii?

G.I.: Da. E un motiv care reapare în tot
textul – a deschide ochii. Plus c\ e, simultan cu
aceast\ repeti]ie, [i titlul c\r]ii mele. În roman,
formula „Zuleiha deschide ochii“ apare de patru
ori – [i, de fiecare dat\ cînd se întîmpl\ a[a ceva,
în jurul ei, în jurul personajului principal feminin,
este un alt anturaj, o alt\ lume. Prima oar\, cînd
deschide ochii, este foarte mult întuneric – sunete,
mirosuri, temperaturi, desigur; dar nu se vede
nimic. E întuneric. Iar la final este cu totul altceva
atunci cînd deschide ochii: e o lumin\ orbitoare
care face aproape s\ te doar\ ochii. Pentru mine,
aceste momente descriu o traiectorie, o mi[care
ampl\ a interiorit\]ii personajului meu principal,
a Zuleih\i. În linii mari, romanul se refer\
la dep\[irea unei con[tiin]e mitologice, de
tip p\gân. De aceea, pentru mine, deschiderea
ochilor vorbe[te despre eliberarea interioar\
a Zuleih\i [i, de fapt, a deschide ochii vorbe[te
în sine despre eliberare [i despre descoperirea
sineului.O schimbare de minte, o c\l\torie care
începe de la ni[te repere geografice [i care, de
fapt, duce la un tip de aventur\ spiritual\. 

C.P.: AA[adar, ee uun ttext mmai mmult ddespre
devenire, ddespre eeliberare, ddespre mmetanoia,
despre sschimbarea mmin]ii mmai mmult ddecît uuna
care sse rraporteaz\ ccritic lla ccomunism? CComunismul
fiind aacel aaccelerator dde ddestin ccare pprovoac\
aceast\ aaventur\ ffundamental iinterioar\...

G.I.: Da, putem spune a[a. Fiindc\, pentru
mine, cînd am scris acest roman, evolu]ia interioar\
a femeii pe care am ales-o drepte personaj principal
era mai important\ decît istoria politic\. Aceasta
nu înseamn\, desigur, c\ istoria politic\ este
negat\; ea este acolo, este foarte important\ [i
marcheaz\, cel mai adesea în mod tragic, destinele
oamenilor. Istoria, comunismul, de fapt! Pe de
alt\ parte, s\ fi ad\ugat ceva nou c\r]ilor despre
represariile [i despre crimele comuniste nu cred
c\ a[ fi putut. Iar în ceea ce prive[te descrierea
contextului politic, inten]ia mea a fost de la bun
început s\ nu transform romanul meu într-un
manual de istorie. Am vrut ca structura faptic\
s\ existe, dar f\r\ s\ fie ceva de genul unui manual;
[i nu am nicio emo]ie c\ toate datele din romanul
meu, bine verificate, nu ar sta în picioare –
stau foarte bine! Dar am vrut ca aceast\ înc\rc\tur\
istoric\ s\ nu fie izbitoare, s\ fie undeva nu în
lateral, ci în plan secund; am vrut ca în roman,
în primul rînd, s\ se vad\ nivelul de sens, de
metafor\ al istoriei. S\ se vad\, dac\ vre]i, metafizica
istoriei. Cu alte cuvinte: s\ nu fie în primul
rînd istoria unei ]\r\nici din Tatarstan deschiaburite
în anii 1930, ci, în primul rînd, istorie unei femei
[i, mai ales, istoria unui suflet. Am vrut s\ se vad\
ambele aceste dimensiuni – istoria mare [i istoria
posibil\ a unui suflet anume. De altfel, atitudinea
mea fa]\ de istoria mare, fa]\ de istoria comunismului
se simte în carte [i nu sunt deloc convins\ c\ era
nevoie s\ o subliniez. Dac\ a[ fi f\cut-o, ar fi ie[it
o carte din cu totul alt gen...
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interviurile R.l.

iar la final este cu totul altceva
atunci cînd deschide ochii: 
e o lumin\ orbitoare care face
aproape s\ te doar\ ochii.
Pentru mine, aceste momente

descriu o traiectorie...



la Arad s-a desf\[urat, între 22-23 iunie
a.c., cea de-a cincea edi]ie a unuia dintre
proiectele importante ale Uniunii

Scriitorilor din România, [i anume, Colocviul
Na]ional al Revistelor de Cultur\.

Organizat în parteneriat cu Filiala Arad
a Uniunii, cu sprijinul Ministerului Culturii [i
al autorit\]ilor locale din municipiul [i din jude]ul
Arad, colocviul a reunit, [i anul acesta, un num\r
impresionant de reprezentan]i ai revistelor
noastre literare, de toate profilurile. Lista
participan]ilor i-a inclus pe Dan Cristea [i Eugen
Suciu („Luceaf\rul de diminea]\“), Mircea Mih\ie[
(„Orizont“), Adrian Popescu [i Ovidiu Pecican
(„Steaua“), Gabriel Co[oveanu („Ramuri“), Alice
Valeria Micu („Apostrof“), Ioan Moldovan [i
Traian {tef („Familia“), Angelo Mitchievici („Ex-
Ponto“), Dagmar Maria Anoca („Naše snahy“),
Dumitru Augustin Doman („Arge[“), Olimpiu
Nu[felean („Mi[carea literar\“), Andrea Hede[
(„Neuma“), Adrian Alui Gheorghe („Conta“),
Dumitru P\curariu, George Vulturescu („Poesis“)
[i Paulina Popa („Semne“).

Dezbaterea cu tema „Reviste de cultur\
centenare – reviste de cultur\ noi, postdecembriste.
Tradi]ie [i noutate“, desf\[urat\ în 22 iunie,
începând cu orele 17,30, moderat\ de R\zvan
Voncu („România literar\“) [i Vasile Dan („Arca“),
a pus laolalt\ experien]ele diferite [i temele
comune ale publica]iilor de cultur\, în contextul
actual [i în raport cu statutul lor. S-a subliniat,
de c\tre vorbitori, semnifica]ia tradi]iei unor
reviste care apar, cu sau f\r\ întreruperi, de mai
bine de 100 de ani, [i dificultatea de a men]ine
un raport echilibrat între aceasta [i deschiderea
fa]\ de noile forme de expresie cultural\. Revistele
nou-ap\rute dup\ 1990 se confrunt\, dimpotriv\,
cu necesitatea de a-[i crea un profil aparte [i
de a se impune pe o pia]\ revuistic\ puternic
concurat\ de audiovizual [i de media virtual\.
O constant\ care a revenit în discurs, indiferent

c\ a fost vorba de publica]iile na]ionale de
tradi]ie sau de cele locale, înfiin]ate dup\

1990, a fost necesitatea spiritului critic,
vital, în condi]iile în care cultura în spa]iul
virtual este complet lipsit\ de repere. 

A doua zi, 23 iunie, de la ora 9,30,
participan]ii au fost oaspe]ii minunatei S\li
„Regele Ferdinand“ din Prim\ria Arad, unde,

în fa]a unui public select, a avut loc o lectur\
intitulat\ „Scriitori români de azi la Centenar“

(e vorba, fire[te, de Centenarul Marii Uniri, care,
iat\, de[i nu beneficiaz\ de un program na]ional,
se bucur\ de interesul multor institu]ii din ]ar\,

între care Uniunea Scriitorilor [i filialele ei sunt
printre cele mai active). Moderat\ de c\tre acela[i
neobosit Vasile Dan, lectura a alternat poeziile
[i fragmentele de proz\ cu interven]iile sintetice
ale criticilor invita]i, între care cele ale lui Angelo
Mitchievici, Ovidiu Pecican [i Gabriel Co[oveanu
au fost printre cele mai lucide [i mai pregnante.

Cea de a V-a edi]ie a Colocviului Na]ional al
Revistelor de Cultur\ a reiterat necesitatea continu\rii
dezbaterii problemelor cu care se confrunt\ presa
cultural\, ca [i miza considerabil\ pe care o are
demersul Uniunii Scriitorilor din România de cre[tere
a vizibilit\]ii scriitorului român, a revistelor în
care el scrie, în societatea contemporan\. (Rep.)

Cine are ghinionul s\ locuiasc\ în apropiere
de Parcul Tineretului, în zona Liceului „Gheorghe
{incai“, tr\ie[te la fiecare sfîr[it de s\pt\mîn\
un calvar de ordin sonor. Cauza st\ în scena de
concerte ridicat\ la intrarea în parc, o scen\ a c\rei
înzestrare tehnic\, cu boxe tres\ltînd spasmodic
sub puterea decibelilor, ar stîrni invidia celor mai
preten]io[i amatori de zgomote tr\znite. Rev\rsarea
de trepida]ii joase este atît de bezmetic\ încît
numai prostul-gust al melodiilor cîntate îi mai
poate face concuren]\. Dar ce te pune pe gînduri
nu este atît suita de trupe c\rora le-a intrat în cap
c\ adev\rata muzic\ se cînt\ la o intensitate
descreierat\, cît detaliul îngrijor\tor c\ aceste
concerte se fac cu avizul Prim\riei sectorului 4.
Cum exist\ o lege privind tulburarea lini[tii publice,
cei dintîi care ar trebui s-o respecte sunt tocmai
angaja]ii acestei prim\rii. Dar cum grija fa]\ de
confortul cet\]enilor e o tem\ m\noas\ numai în
cursul alegerilor, a invoca acum nevoia de

lini[te public\, [i nu oricînd, ci în zilele de odihn\
de la sfîr[itul s\pt\mînii, seam\n\ cu un apel
zadarnic. {i totu[i, înnebuni]i de larma pe care
scena improvizat\ a rev\rsat-o în zilele de 23 [i 24
iunie, facem un apel c\tre Primarul sectorului 4.
Nu credem c\ locul cel mai potrivit pentru improvizarea
unei scene de concerte este la intrarea într-un parc
în preajma c\ruia, la cîteva zeci de metri, se înal]\
un cartier de blocuri. Ce au de îndurat acei locatari
în fiecare sîmb\t\ [i duminic\ iese din tiparul
oric\rei ra]iuni melomane, abuzul înscriindu-se
în [irul de calamit\]i sonore pe care oricum poluarea
fonic\ a Bucure[tiului le între]ine clip\ de clip\.
Iat\ motivul pentru care punem aceast\ întrebare
simpl\: de ce prim\ria d\ aviz organiz\rii unor
concerte în spa]ii care nu au fost amenajate în
acest scop? De ce prim\ria tolereaz\ acest caz
de tulburare a lini[tii publice într-un loc unde
cet\]enii chiar asta caut\: lini[te, relaxare [i r\coare?
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, oficiul
po[tal OP 22, `n aten]ia dir. admin. Drago[ Ursache* [i prin
virament bancar* `n contul RO91BRDE441SV59488894410

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai

Pre]urile abonamentului pentru anul 2018 sunt: 
37,5 lei pentru 3 luni (13 nr.)

75 lei pentru 6 luni (26 nr.)
150 lei pentru un an (52 nr.)

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

Pentru cititorii din str\in\tate pre]ul abonamentului este:

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

V\ rug\m s\ ne trimite]i dovada pl\]ii pe e-mail:

revistaromanialiterara@gmail.com

Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r

de telefon.

~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.
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