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Cititorii 
care ne conduc

Presa francez\ a redescoperit de curând o fotografie
veche datând de mai bine de treizeci de ani. Publicat\ `n
„Paris Match” ̀ n vara lui 1977, dup\ ruptura dintre comuni[tii
lui Georges Marchais [i sociali[tii lui François Mitterrand,
când cu faimosul Program comun, fotografia `l `nf\]i[eaza
pe cel dintâi ̀ n costum de baie, pe plaja de la Moriani, absorbit
de lectura unui exemplar din „Zorro” `n B.D. Este reamintit
[i logoul sarcastic sugerat de un contemporan: „~n ajunul
alegerilor preziden]iale, Marchais citind B.D., fa]\ cu un
Mitterrand `ndr\gostit de incunabule [i de c\r]i rare…”
S-a f\cut adesea caz de maniile ori de bolile guvernan]ilor,
de amorurile [i de capriciile lor. Mult mai rar ̀ ns\ de lecturile
lor. Literatul din mine crede `n adev\rul unui cunoscut
proverb astfel reformulat: spune-mi ce cite[ti, ca s\-]i spun
cine e[ti! Fiindc\ tot suntem la pre[edin]ii Fran]ei, e bine
de [tiut c\ mul]i dintre ei au fost mari cititori. Giscard d’Estaing
e academician. De Gaulle [i Mitterrand nu erau doar ̀ mp\timi]i
ai lecturii, dar scriitori originali. Dintre englezi, cititor [i
scriitor a fost [i Churchill. Dintre americani, Obama este [i
el un pasionat de lectur\. Nu [i predecesorul s\u. Cultura
literar\ p\rea ̀ n trecut indispensabil\ pentru o bun\ guvernare.
~n deceniile din urm\, nu numai c\ lectura nu mai e la mod\
printre cei care ne conduc, dar se poart\ mândria de a nu
fi citit nicio carte. Nu recuno[tea cu superbie cel mai recent
`nscris `n cursa pentru pre[edin]ia României din 2009 c\
adoarme dup\ primele pagini citite? Era mai degrab\ un
eufemism: candidatul cu pricina se l\uda cu faptul de nu
fi citit nicio carte `n via]a lui. Se singularizeaz\ fiecare cum
crede de cuviin]\. Dar e interesant de ce ast\zi, spre deosebire
de ieri, liderii politici se singularizeaz\ refuzând c\r]ile [i nu
pre]uindu-le.

M\ `ntorc la Georges Marchais [i m\sor distan]a care-l
separ\ pe fostul lider al Partidului Comunist Francez de
actualul pre[edinte al Fran]ei, protagonist al unui scandal
legat de un celebru roman din secolul XVII. Hot\rât contra
recomand\rii lecturii lui de c\tre viitorii administratori ai
Fran]ei, pre[edintele a reu[it s\ fac\ dintr-o carte aproape
uitat\ de cei mai mul]i un best-seller. Ceea ce ar putea
`nsemna c\, `n Fran]a, opinia public\ e `nc\ sensibil\ la
literatur\. Dar `n România? Ni[a `n care e vârât\ literatura
de toate bugetele, reformele [i crizele reflect\ la noi un
dezinteres absolut. ~ntâmplarea face s\ pot compara pre]ul
pl\tit de o fost\ ministres\ pentru o scândur\ cu suma
necesar\ subven]ion\rii anuale a tuturor revistelor culturale
de importan]\ na]ional\. N-o s\ crede]i: suma este, leu pe
leu, aceea[i. Luat\ la `ntreb\ri de ziari[ti [i obligat\ s\
demisioneze, ministresa nu s-a gândit s\ invoce `n
ap\rare faptul c\ era vorba de o investi]ie ̀ n cultur\:  scândura
cu pricina servea drept scen\ `n aer liber pentru un
concert pop. Poate, cine [tie, i se ierta risipa. 
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Minciun\ ffrumoas\, aadev\r uurât

C
A MAJORITATEA celor n\scu]i [i alfabetiza]i
în mileniul trecut, pentru mine Europa a însemnat
t\râmul f\g\duin]elor, proiec]ia imaginar\ a tuturor
pl\cerilor interzise de regimul ceau[ist: c\r]i [i
filme subversive, produse comerciale de scurt\
[i lung\ durat\, în cantit\]i [i variet\]i nesfâr[ite,

libertate absolut\ de mi[care [i exprimare. M\rturisesc
c\ prima întâlnire concret\ cu Europa, în 1997, mi-a
întrecut a[tept\rile. Trebuia s\ ajung la Consiliul Europei.
Traseul se compunea din dou\ etape: Bucure[ti-Frankfurt
cu avionul, Frankfurt-Strasbourg cu autobuzul. Chiar la
ie[irea din aeroport, m-am urcat în autobuz. Pe drum,
parcurs cu o vitez\ constant\ de 100 km pe or\, am
avut parte de un peisaj mohorât cu nori [i mult\ umezeal\
gri, prin nimic atr\g\tor. La un moment dat, îns\, eu,
cel care pân\ nu demult f\ceam cerere sfioas\ organelor
competente s\-mi elibereze pa[aportul personal ca s\ pot
pleca în Bulgaria, v\d pe marginea drumului un stâlpi[or
cu o plac\ pe care scria: Frankreich. La câ]iva metri
mai încolo, o alta, la fel de modest\, pe care scria: France.
În goana ma[inii, dac\ nu eram atent, puteam pierde
momentul ie[irii dintr-o ]ar\ [i intr\rii în alta. {ocul a fost
unul cultural. Îmi imaginam c\ dezacordurile dintre dou\
]\ri între care n-a fost niciodat\ un secol întreg de pace
nu pot fi eliminate prin [tergerea unei linii de demarca]ie,
totu[i faptul mi s-a p\rut spectaculos. La pu]in\ vreme
dup\ acest eveniment memorabil în biografia mea, am
ajuns în Eschternach, o mic\ localitate din Luxemburg
unde mi s-a recomandat s\ nu beau cafea, c\ nu e grozav\.
Cafeaua bun\ o g\seam la cap\tul cel\lalt al unui pod
mititel nu mai lung de 30 metri. Acolo, îns\, nu mai era
Luxemburg, era Germania. Trecerea grani]ei ca s\ bei o
cafea, iat\ ce mi-a des\vâr[it [ocul cultural european.
La permeabilitatea frontierelor trebuie s\ adaug [i ritualul
de întâmpinare din magazine. Când intram într-un magazin,
aveam impresia c\ eu [i numai eu sunt cel a[teptat demult,
primit cu zâmbete largi [i declara]ii privind sprijinul
necondi]ionat în alegerea produselor. Fire[te, nu sunt atât
de naiv s\ cred c\ atitudinea chiar era sincer\, dar preferam
zâmbetul fals al comercian]ilor europeni, grimaselor
nepref\cute ale vânz\torilor de acas\. Generalizând,
m-am încredin]at c\ marea diferen]\ dintre Europa la care
visam [i România în care tr\iam este c\ acolo minciuna
e frumoas\, iar aici adev\rul este urât. Sigur, zece ani mai
târziu, frontierele interioare ale Europei nu mai sunt
atât de imperceptibile, autobuzul dintre Frankfurt [i
Strasbourg se opre[te între ]\ri [i, uneori, este [i controlat
de poli]i[ti,  iar zâmbetul fals al vânz\torilor s-a
ve[tejit. Explica]ia involu]iei? Probabil, tragedia de la 11
septembrie 2001 [i extinderea marii Europe pân\ la Caucaz.
Nu insist. Ceea ce conteaz\ este c\ diferen]ele între noi
[i ei au r\mas acute. Geografic, politic, economic, cu toate
controversele [i nuan]\rile, Europa este o realitate. Dar
cultural? Putem vorbi de aspira]ii, mentalit\]i, tradi]ii,
patrimoniu comun? Unde începe [i unde se termin\ harta
spiritual\ a continentului?

Doar îîn aafara EEuropei 
e[ti eeuropean

O
PRIETEN| plecat\ demult din România
în Statele Unite ale Americii [i-a adus
întâia oar\ în România fiica în vârst\
de zece ani, n\scut\ la Los Angeles. Pe
tot parcursul [ederii în ]ar\, copilul a
suferit. Nu-i pl\ceau str\zile întortocheate

[i înguste din Bucure[ti, nici b\ile lipsite de multiple
utilit\]i precum cele americane, nici oamenii, nimic. Fiind
binecrescut\, nu se plângea, dar chinul ei era vizibil.
Nu participa la discu]ii, st\tea tot timpul retras\ într-un
col] [i citea. Dac\ era întrebat\ cum se simte, r\spundea
cu un oftat sfâ[ietor: „I am fine, it’s ok”. Dup\ dou\
s\pt\mâni, mama o anun]\ c\ vor p\r\si Bucure[tiul ca
s\ ajung\ la Frankfurt unde se vor întâlni cu tata. Feti]a
se intereseaz\ cu pruden]\: „Unde este Frankfurt?“ În
Germania, i se r\spunde. {i Germania? În Europa. Atunci
nu s-a mai putut st\pâni [i a izbucnit în plâns: „Nu mai
vreau în Europa!“ Pentru mine, martor la aceast\ întâmplare,

sup\rarea fetei fa]\ de Europa a fost un nea[teptat prilej
de satisfac]ie. Iat\, am zis, în fine, v\zute dinspre America,
România [i Germania sunt în egal\ m\sur\ europene,
Frankfurt e mai aproape de Bucure[ti decât de Los Angeles,
ceea ce, s\ recunosc, pân\ atunci nu mi se p\rea
evident. C\ identitatea Europei trebuie privit\ din exterior
pentru a c\p\ta sens mi s-a confirmat citind introducerea
lui Umberto Eco la Raportul final al dezbaterii privind
„Bruxelles-capital\ european\” (2001). Umberto Eco
exprim\ ceea ce doar sim]ise fiica prietenei mele: „Iubesc
Fran]a, pe care o consider ca pe o a doua patrie, ca
mul]i dintre nativii din Regiunea Piemont. Dar când sunt
în Fran]a m\ deranjeaz\ multe aspecte din cultura [i
tradi]iile franceze. Am aplecare c\tre Germania pentru
c\ sunt c\s\torit cu o nem]oaic\ dar, de asemenea, probabil
tocmai din aceast\ pricin\, îi suport greu pe nem]i. {i la
fel se întâmpl\ cu multe dintre ]\rile europene. Dar
când aterizez în America [i m\ confrunt în New York
cu aspecte ale „stilului de via]\ american“ m\ simt
acas\ numai printre europeni. Doar astfel descop\r cât de
european sunt. Doar în afara Europei devin patriot european”.
Din aceast\ perspectiv\, defini]ia Europei este o defini]ie
negativ\: Europa nu este America. Ca s\ avansezi, îns\,
o defini]ie afirmativ\ trebuie s\ descoperi dac\ exist\ o
tr\s\tur\ comun\ la varietatea adeseori contradictorie

de culturi, credin]e, limbi, mentalit\]i [i tradi]ii care coexist\
în spa]iul geografic european. 

Europa 
– uun pproiect ccultural pparadoxal

A
M CONSEMNAT trei tentative programatice
de a solu]iona problema identit\]ii europene.
Dou\ dintre acestea s-au întemeiat pe violen]\,
au impus o viziune unic\ menit\ s\ elimine prin
dictat diferen]ele. M\ refer la fascism [i la
stalinism, încerc\ri e[uate. A treia solu]ie este

cea exprimat\ de Conven]ia Cultural\ a Consiliului Europei
din 1954. Documentul este m\rturia unui exerci]iu intelectual
superlativ al în]elep]ilor din cele zece state fondatoare ale
organiza]iei. Conven]ia cultural\ transform\ o dificultate
insurmontabil\, anume diversitatea halucinant\  a culturilor
[i limbilor europene, într-o valoare privilegiat\. Altfel
spus, în loc s\ încerce g\sirea (imposibil\) a unor tr\s\turi
comune, Conven]ia Cultural\ proclam\ cu mândrie starea
de fapt: da, Europa este divers\ [i în chiar aceast\ diversitate
rezid\ identitatea ei [i valoarea ei. Punerea în rela]ie a
culturilor, stabilirea de pun]i de comunicare vor determina
percep]ia unit\]ii acestei diversit\]i. Altfel spus, numai în
urma întâlnirilor [i a dialogului diferen]ele vor fi acceptate
de to]i europenii drept valori comune. Asumarea Conven]iei
Culturale Europene a devenit premis\ a dobândirii calit\]ii
de membru al Consiliului Europei. În treac\t men]ionez,
c\ România a semnat Conven]ia abia în 1991. Conven]ia
Cultural\ lanseaz\ un proiect f\r\ îndoial\ seduc\tor, dar
aflat înc\ în stadiul dezideratului: unitatea diversit\]ii,
concilierea prin cunoa[tere [i voin]\ de comunicare a dou\
realit\]i antagonice. Dac\ e s\ privim în jurul nostru,
deocamdat\, prevaleaz\ manifestarea, uneori chiar
sângeroas\, a diversit\]ii [i diferen]elor, dac\ ar fi s\ m\
refer doar la istoria recent\ a fostei Iugoslavii. Nu [tiu
dac\ voi mai tr\i clipa când „unitatea în diversitate” va
fi caracteristica efectiv\ a Europei. {tiu îns\ c\ pân\ atunci
trebuie s\ tr\im în regimul diversit\]ii, c\ ne place sau nu,
dac\ nu dorim s\ repet\m tentativele (e[uate) de felul
fascismului sau stalinismului.

Vladimir SIMON

(continuare `n pag. 22)

Europa,
dragostea mea

MIERCURI, 116 sseptembrie
a ap\rut cel de-al 27-lea volum

din colec]ia
Biblioteca ppentru tto]i

editat\ de
Jurnalul NNa]ional,

culegerea de poeme
Roman]e ppentru mmai ttârziu

de
Ion MMinulescu.

Sub acest titlu faimos e cuprins\ întreaga 
oper\ poetic\ a autorului 

(nu mai pu]in de 11 plachete)
începând cu debutul omonim din 1908 [i

sfâr[ind cu Cinci grote[ti din 1943.

Prefa]\ de Valeriu RRâpeanu
Tabel cronologic [i referin]e critice de 

Teodora DDumitru

Coperta: detaliu din 
Lorica cu crizanteme 

de {tefan LLuchian
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ALT| CAUZ| important\ a
trecerii doliului într-un plan de
penumbr\ o constituie tehnolo-
gizarea accelerat\ a activit\]ilor
sociale – inclusiv a mor]ii: „Trans-
gresarea riturilor mor]ii la scar\
mare (masacrele r\zboaielor
mondiale [i genocidele) figureaz\
printre originile diminu\rii

investi]iei riturilor funerare.” (Bacqué, Hanus 2000:
14).  E vorba, în fapt, de o violent\ [i insistent\ „negare
a sufletului uman”, de acceptarea de c\tre umanitate
a tehnicilor disolutorii experimentate în secolul al
XIX-lea, prin gândirea lui Nietzsche, [i care au prins
corp odat\ cu triumful doctrinei moderniste. Când
individul devine echivalentul unui obiect, când e
redus la un num\r sau la un simbol, e limpede c\
tot ceea ce constituise efortul de a men]ine a umanului
cade înfrânt.

Intrat pe mâna psihiatrilor [i a psihanali[tilor,
doliul a fost cercetat mai ales pe dimensiunea sa
patologic\. Exist\, fire[te, dolii maladive, boli fizice
[i psihice declan[ate de dispari]ia unei fiin]ei dragi.
Dar asta nu înseamn\ c\ fenomenul e general [i c\
doar excesele, excep]iile merit\ aten]ia specialistului.
În fapt, e vorba de pierderea caracterului sacru al
comunit\]ii, de negarea importan]ei riturilor fondatoare
în via]a indivizilor. Ast\zi, investiga]iile unor Van
Gennep, Fraser sau Levi-Strauss sunt privite din ce
în ce mai mult drept ciud\]enii, [i nu opere [tiin]ifice
demne de stim\. Memoria nu mai constituie cordonul
ce leag\ între ele genea]iile [i comunit\]ile, ci linia
întrerupt\ de care se aga]\ diversele „accidente”
ale parcursului individual (vezi în acest sens,
Jean-Yves & Marc Tadié, Le sens de la mémoire, cap.
V – VIII). Într-o lume în care se moare la spital, e
normal ca doliul s\ aib\ chipul unui brancardier
anonim.

Furia, vina, regretul, accesele de indignare,
depresiile, nostalgia, angoasa, revolta sunt st\ri care
acompaniaz\ de regul\ moartea [i intrarea în doliu.
Modific\rile suferite de  individ sunt vizibile atât
în plan somatic (insomnii, transpira]ii, dispari]ia
poftei de mâncare, oboseal\ accentuat\, epuizare
fizic\; uneori, în cazuri severe, se ajunge chiar la
anorexie), intelectual (pierderea concentr\rii, dezinteres
pentru activit\]ile curente, centrarea pe evenimentele
din trecut, refuzul comunic\rii), cât [i afectiv (triste]e,
agresivitate fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i, hipersensibilitate,
izolare, accese de plâns, sentimentul vinov\]iei,
regrete.)  Nu exist\ o distribu]ie uniform\ a acestor
caracteristici, ele diferind de la individ la individ [i
de la o epoc\ la alta.

De regul\, e vorba de st\ri pasagere, dar, prin
excep]ie, fiecare din ele poate reprezenta debutul
unor forme serioase de nevroz\. În unele cazuri,
modific\rile în plan intelectual marcheaz\, mai
ales la persoanele în vârst\, debutul demen]ei sau
al deterior\rii mentale. Psihanali[tii au partea lor
de dreptate când insist\ asupra importan]ei travaliului
de doliu. Adic\ asupra tehnicilor prin care individul
învinge boala trec\toare provocat\ de evenimentul
funest. Obligatorie e a[a-numita sanc]ionare a realit\]ii.
Ruda apropiat\, cunoscutul, colegul, vecinul iau
cuno[tin]\ de actul mor]ii, în forme directe sau mediate.
Acest\ faz\ poate s\ declan[eze la anumi]i indivizi
un blocaj durabil, care conduce la formule  numite
„doliu complicat” sau „doliu traumatic” (vezi studiul
lui Prigerson et al., 1997).

Literatura de specialitate a identificat o veritabil\
încreng\tur\ de fracturi psihice [i psihologice în cazul
fiec\rei forme de doliu. În cazul doliului complicat,

în func]ie de simptomele identificate, se vorbe[te de
doliul amânat, doliul inhibat, doliul cronic, depresiunea
major\ reac]ional\ a doliului, variet\]ile acestea
prezentând factori de degradare [i factori de relativizare.
Doliul patologic se manifest\ ca doliu psihiatric
(doliul isteric, doliul obsesional, doliul maniac, doliul
melancolic) [i ca doliu traumatic, identificabil îndeosebi
la persoane predispuse la suferin]\ (grief-prone
personalities, în defini]ia lui C. M. Parkes [1986]).
În cazul doliului traumatic, suferin]a e legat\ de dou\
tr\s\turi specifice individului în suferin]\: „pierderea
antreneaz\ o avalan[\ de reac]ii ale subiectului [i îl
pun în situa]ia de suferin]\ fizic\ [i mental\; separarea
provocat\ de pierdere produce o angoas\ foarte
puternic\” (Bacqué, Hanus, 2000: 55) Dar, cum
spuneam, acestea sunt cazuri relativ rare, ce dep\[esc
riturile, devenind obiecte de studiu pentru psihiatri
[i neurologi. Subiectul nostru îl constituie doliul
privit ca o form\ de „remoralizare”, de identificare
în triste]e, dup\ cum sus]ine Leon Wieseltier, „a
semin]ei schimb\rii.”

Indiferent de abordare, perspectiv\, ideologie
dou\ sunt conceptele care înso]esc aproape necondi]ioant

doliu: suferin]a [i pierderea. Ele determin\ [i înso]esc
travaliul în toate etapele [i formele sale. Pornind
de aici, defini]iile pot fi laxe, dar [i expresive: „Exist\
doliu de fiecare dat\ când exist\ pierdere, frustrare.
Exist\, deci, întotdeauna doliu: nu pentru c\ nici una
din dorin]ele noastre nu e niciodat\ satisf\cut\, ci
pentru c\ ele nu pot fi îndeplinite toate [i definitiv.
Doliul e acest fascicul de insatisfac]ii [i oroare, dup\
caz, prin care realul ne r\ne[te [i ne posed\, cu atât
mai mult cu cât ]inem mai mult la el. Este contrariul
principiului pl\cerii, sau mai degrab\ cel prin care
sau cel contra c\ruia e[ueaz\. Doliul este afrontul
adus de dorin]\ realului, [i care-i marcheaz\ suprema]ia.”
(Comte-Sponville, 2004: 19-20). De[i dedicat unei
persoane disp\rute, doliul ne arat\ propriile limit\ri,
ne reaminte[te de propria moarte [i de îndatoririle
pe care le avem fa]\ de via]\. 

Ac]ionând în zona înc\ viului, doliul e un avanpost
al mor]ii: „doliul e asemeni unei mor]i anticipate,
asemeni unui e[ec care e cu atât mai dureros cu cât
nu e – [i nu poate fi – ultimul. A fi în doliu înseamn\
a fi în suferin]\, în dublul sens al cuvântului: ca durere
[i ca a[teptare: doliul este o suferin]\ care–[i a[tept\
concluzia, [i din acest motiv toat\ via]a este doliu,
întotdeauna pentru c\ toat\ via]a este durere, cum
spunea Buddha, [i c\utare a lini[tii...” (Comte-
Sponville, 2004: 20) A lini[tii, evident, în raport cu
spaimele mor]ii [i cu nesiguran]a vie]ii. Tonul de
filozofie non[alant\ adoptat de Comte-Sponville este
perfect adaptat necesit\]ilor omului modern. În lumea
noastr\, nimic nu e ireparabil [i nimic definitiv.
Moartea îns\[i poate fi înv\]at\, printr-o ucenicie
sprin]ar\, într-o joac\ lipsit\ [i de tragism, [i de
m\re]ie. Accept\m, prin multiplicarea lec]iilor privitoare
la moarte, c\ totul ni se cuvine, c\ pân\ [i extinc]ia

e un atribut cu care ne putem împ\una.
În lumea contemporan\, doar kaddish-ul, „rug\ciunea

de doliu” evreiasc\ se înc\p\]âneaz\ s\-i reaminteasc\
omului c\ vine în lume cu o misiune [i o p\r\se[te
în acordurile triumfal-funebre ale unei rug\ciuni care
e, simultan, [i un imn de glorie. Kaddish-ul este, într-
adev\r, „o viguroas\ declara]ie de credin]\” (Lamm,
1969: 150). Un semn al apartenen]ei la lumea muritorilor.
Fiecare rostire a kaddish-ului înseamn\ reconectarea
la misterioasa [i îndep\rtata lume a tradi]iei religioase,
a mitului întemeietor al unei puternice identit\]i.
Kaddish-ul [i-a dovedit for]a rezistând secole de-a
rândul în comunit\]i aflate la mari distan]e unele
de altele. El r\mâne [i azi, când sentimentul apartene]ie
evreilor din diaspora la un popor a sl\bit enorm, o
dovad\ a for]ei de iradiere a tradi]iei.

Defini]iile doliului acoper\ o plaj\ nesfâr[it\, între
descrierea tehnic\ [i aproxima]ia colocvial-deta[at\.
Din niciuna din ele nu lipse[te raportul cu tragedia,
durerea [i ireparabilul. Doliul înseamn\ „a putea s\
vorbe[ti cu umor, cu triste]e dar mai ales cu adev\r
despre cel mort” (Yhuel, 2004: 116); „a accepta
moartea [i prin asta a înceta s\ speri” (Spire, 2004:
200); „întoarcerea la animalitatea primordial\, la
animalitatea animalelor care merg la abator. Urletele
noastre exprim\ mai întâi teama, teama noastr\ de
oameni vii în fa]a mor]ii care ne a[teapt\.” (Chalanset,
2004: 207); a te înscrie „întotdeauna în durata indefinit\,
a subzista sub forma unui germene negru, la r\d\cina
lucrurilor viitoare” (Nahoum-Grappe, 2004: 242);
„o chestiune animat\ care vine [...] din interiorul
organizat al efemerului” (Wetzel, 2004: 246).

Dar ca întotdeauna, perspectivele definitive apar]in
zonei imaginarului. S\ ne-o închipuim pe Demeter
pr\bu[it\ pe stâncile goale, dup\ ce vegeta]ia a murit,
plângându-[i fiica. Peisajul e deprimant, aspru, de
sfâr[it de lume. Femeia în plin\ putere, atr\g\toare,
cu bogatele ei plete aurii ,  capabil\ s\ reînvie
natura, dar inconsolabil\ în pierderea Persephonei
e chiar P\mântul, mama generatoare [i regeneratoare
a celor vii [i a celor disp\rute. Dar ea r\mâne tot
femeie, fragil\ fiin]\ de carne [i oase, victim\ împins\
la marginea lumii, sub care se casc\ h\ul unei pr\p\stii,
iar în dep\rtare, parc\ pe-un alt t\râm, e gata s-o
înghit\ apa m\rii.  Departe de carul tras de cai înaripa]i,
f\r\ atributele puterii, mam\ înfrânt\ de puterea
mor]ii, ea nu renun]\ la c\utarea fiicei pierdute, urcând,
prin puterea suferin]ei, pân\ în în\l]imile zeilor [i
coborând în adâncimile întunecate ale Hades-ului.
Dar acel moment în care, încremenit\ de durere, î[i
pierde atributele de zei]\, reprezint\ o apoteoz\ a
fiin]ei umane care, cople[it\ de durere, [tie, simte c\
nu exist\ înfrângere definitiv\, dup\ cum nu exist\
victorie definitiv\.

Sau s-o ascult\m pe Rita Dove, în Demeter jelind,
aproximând, din pespectiva experien]ei consumate,
fragilitatea fiin]ei umane [i inutilitatea revoltei contra
eternit\]ii: „N-am s\ cer imposibilul;/ înve]i s\ umbli
umblând./ Cu vremea, am s\ uit aceast\ margine
pustie,/ a[ putea s\-i râd, poate,/ pas\rii ce-[i cheam\
puii în cuib –/ dar asta nu va fi fericire/ pentru c\
eu am [tiut ce e fericirea”. Revenim în acelea[i locuri,
redevenim, înv\]ând s\ umbl\m umblând, ceea ce
am fost. Dar nu mai suntem aceia[i, pentru c\ oglinzile
în care ne reflectam s-au spart [i-au disp\rut. 

Doliul e revan[a, pe t\râmul nesigur al durerii,
a celui care [tie, vede, simte c\ a mai triumfat o
dat\ asupra mor]ii. E gloria de-o clip\ a înving\torului,
în[el\toarea fereastr\ larg\ cât h\ul negru prin care
lumea începe, a început deja s\ se vad\ mai cenu[ie,
mai trist\, mai îndep\rtat\. 
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reu[it la un moment dat s\

împrumute bani de la un cizmar din

Dealul Spirii, care venise s\-i cear\ o

datorie nepl\tit\ de doi ani...

Destinatar: Domnul Profesor Mihai Zamfir

OMNULE Profesor,
A]i publicat de curând în România
literar\ un studiu despre Alexandru
Macedonski, iar urmarea a fost, a[a cum
mi se întâmpl\ cu toate paginile bine
scrise despre un scriitor, c\ mi-a]i
rede[teptat dorin]a de a-l citi. Lucru
cu atât mai firesc cu cât mi-a]i fost

profesor, [i anume unul care î]i arat\ f\r\ efort, mine de
rien, unde e ceva de descoperit. Or, am dat peste un
poem pe care-l neglijasem la lecturile anterioare. Se
nume[te Castele-n Spania, iar tema lui este un vis de
bog\]ie. Asta n-ar fi de mirare la Macedonski, unul
dintre scriitorii care nu [i-au ascuns niciodat\ nevoia
disperat\ de bani. Cincinat Pavelescu, care preia versiunea
poetului, pune mizeria material\ a familiei Macedonski
pe seama oprobriului public declan[at de epigrama
contra unui „pretins poet” nenumit, „un X”, dar în
care lumea a vrut s\-l recunoasc\ pe Eminescu. Adev\rul
e c\ la un eventual proces imaginar al lui Macedonski
contra opiniei publice, Macedonski ar câ[tiga categoric.
Epigrama era nesemnat\, a ap\rut în mijlocul revistei
[i X putea fi oricine sau nimeni, poetul „nebun” în
genere, romanticul. Se pare c\ tot scandalul ar fi
pornit de la Grigore Ventura (tat\l celebrei actri]e Maria
Ventura), pe atunci dramaturg de suficient succes, cu
piese, între care Curcanii, jucate la Teatrul Na]ional.
Ajunge s\ cite[ti biografia lui Grigore Ventura ca s\
vezi c\ avea gustul polemicilor [i al articolelor violente.
Se credea un justi]iar [i în cazul acestei epigrame
nesemnate pedeapsa a fost, orice s-ar zice, mai mare
decât vina, pentru c\ moda epigramelor r\ut\cioase era
a epocii, iar lipsa trimiterii directe îi d\ o valoare general\.
Restul sunt specula]ii. 

Chiar dac\ e vorba de un oarecare parti-pris în tonul
lui Cincinat Pavelescu, urm\rile epigramei au fost, totu[i,
dispropor]ionate, cum spune chiar el, astfel c\
efectele „de imagine” se simt pân\ azi: „Începând de
a doua zi toate numerele revistei i-au fost înapoiate,
pline de insulte. Nu i s-a publicat nici un rând de explica]ie.
Prietenii l-au p\r\sit. Colaboratorii au emigrat. Mizeria
l-a cople[it. Ani de zile a tr\it în lipsurile cele mai
groasnice. Nu mai avea mobile, nici c\r]i, nici haine,
nici servitori. Când n\luca lui palid\ [i sl\b\noag\ se
z\rea singuratec\ pe la col]ul stradelor laterale,
inspira o mil\ amestecat\ cu spaim\”. Din fericire so]ia
poetului, din familia Ralet-Sl\tineanu, primea o subven]ie
de la Eforia Spitatlelor civile, pentru c\ str\mo[ii ei erau
dintre donatori. Îns\ asta nu-l scutea pe Macedonski de
diverse scaden]e pentru care trebuia s\ scrie unor oameni
ca prin]ul Sturdza, Emil Costinescu, Constantin
Arion sau lui Ion Pavelescu, tat\l lui Cincinat, to]i oameni
genero[i [i în]eleg\tori cu firea arti[tilor. În epoc\,
Macedonski devenise mai mult decât celebru pentru
umilin]ele [i „la[it\]ile” f\cute în numele familiei, din
moment ce Gala Galaction îl citeaz\ dup\ patru decenii
în jurnalul s\u, cu deviza nu tocmai onorant\ pentru
blazonul poetului: „Sunt la[, am cinci copii”. E vorba
de Anna, Alexandru, Nikita, Pavel [i Constantin, c\rora
le dedic\ proza Pom de Cr\ciun, în Cartea de aur.

Cincinat Pavelescu spune c\ de cele mai multe ori
Macedonski ob]inea suma cerut\ (uneori [i mai mult),
dar c\ o risipea cu non[alan]\: „S\ nu v\ închipui]i c\
maestrul, când se trezea în posesia unei sume respectabile
de 500 sau 1000 de lei, se ducea s\-[i pl\teasc\ chiria
sau s\ cumpere ceva util casei sale plin\ de goluri.
Nicidecum. Cump\ra juc\rii pentru b\ie]i, p\pu[i pentru
feti]e, icre, pui, sparanghel [i trufandale scumpe. {i toate
bun\t\]ile astea se mâncau în farfurii adânci [i ciocnite,
pe masa lung\ de redac]ie, acoperit\ cu mu[ama veche,
alb\, cu pic\]ele negre. Furculi]ele, cu]itele [i
lingurile erau unele de argint, altele de alam\ [i
câteva de lemn, dar nici una întreag\”. Felul patetic [i
conving\tor în care Macedonski le explica oamenilor
din jur starea mizer\ în care se afl\ d\dea o aur\ tragic\
oric\rei cereri de bani. Mai mult, le crea celorlal]i un
soi de sentiment de culp\ pentru c\ el e nevoit s\ cear\.
Astfel c\ a reu[it la un moment dat s\ împrumute bani
de la un cizmar din Dealul Spirii, care venise s\-i
cear\ o datorie nepl\tit\ de doi ani. {i ce-a f\cut Macedonski
cu banii de la cizmar? S-a dus la cafeneaua Fialkovski

„unde a tratat cu bere, cafeluri [i dulcea]\ pe to]i scriitorii
tineri”. Cum s\ nu-l iubeasc\ tineretul pe acest om care
pare a fi ilustrarea boemului en titre?

C
ASTELE-N SPANIA, poemul de care am pomenit,
face parte din volumul Excelsior, din 1895,
a[adar dintr-o perioad\ în care Macedonski c\uta
solu]ii disperate de supravie]uire. {i una
dintre acestea este nici mai mult, nici mai
pu]in decât loteria. Obsesia câ[tigului picat

din cer are, în secolul 19, dou\ formule: mo[tenirea
de la o rud\ bogat\ (eventual o rud\ îndep\rtat\, abia
cunoscut\) [i loteria. Pe cea dintâi o g\sim, de pild\,
în Testamentul unui excentric, de Jules Verne (roman
publicat în 1899), iar pe cea de-a doua o întâlnim la
Macedonski, o reg\sim la Caragiale, în Dou\ loturi
(chiar în s\pt\mânile acestea obiectul polemicii fo[tilor
mei profesori, domnii Florin Manolescu [i {tefan Cazimir,
ambii cu c\r]i extraordinare despre Caragiale). O g\sim
[i la blândul Alexandru Vlahu]\, care visa un bilet de
loterie câ[tig\tor ca s\-l ajute pe Dumitru Kiriac, mai
tân\rul prieten muzician, plecat s\ studieze la Paris, dar
[i în toate gazetele epocii. În ce-l prive[te pe Macedonski,
el î[i începe poemul a[a: 

De-ar vrea norocul s\-mi zâmbeasc\
{i s\ câ[tig la loterie,
A[ duce-o via]\-mp\r\teasc\
Ascuns s\ nu mai m\ g\seasc\
În timpi de ani, fiin]\ vie.

Iar paradisul pe care-l viseaz\ Macedonski este unul
oriental. {i aici se întâlne[te cu Caragiale [i anume cu
cel din povestea oriental\ Abu-Hasan, publicat\ abia în
1915, adic\ postum. Abu-Hasan, un locuitor din Bagdad,
fiu de negustor bogat, pierduse jum\tate din averea lui,
în chefuri cu prietenii. Odat\ cu banii [i-a pierdut, desigur,
[i prietenii. Mâhnit, [i-a luat obiceiul s\ invite, în fiecare
sear\, un singur musafir, dar neap\rat str\in de ora[.
Într-o noapte se întâmpl\ s\-l aib\ oaspete, în felul acesta,
pe însu[i califul Bagdadului, Harun-al-Ra[id, care umbla
incognito („îmbr\cat tiptil”, spune Caragiale). Ca replic\
la felul cum fusese tratat, califul pune la cale o
r\splat\ de basm, îl face pe Abu-Hasan s\ tr\iasc\ o zi
de vis, în chip de calif. Iar descrierea palatului califului,
a luxului oriental [i a frumoaselor care cânt\ din diverse
instrumente nu e departe de raiul bog\]iei exotice [i
fantastice de la Macedonski:

În col] t\cut de vreo Sahar\,
Castel a[ pune s\-mi zideasc\,
{i scuturat de-orice povar\,
A[ ridica spre ceruri scar\,
De-ar vrea norocul s\-mi zîmbeasc\.

Ca-n basme masa mi s-ar pune
{i s-ar de[terne tot ca-n basme,
Bucatele cele mai bune
Ar ap\rea ca prin minune
Pe t\vi aduse de fantasme,

Prin vase de-aur [i prin cupe
De cornalin\ [i agat\,
De silfi u[ori, gentile trupe,
Ar tot turna zburând în grupe
O ambrozie delicat\.

De pe-o teras\ înflorit\
Privirea mea s-ar pierde-n cale
Sub frunz\tura-nchipuit\
De soare vesel str\lucit\
{i schinteind de portocale,

Fântâni de ap\ s\ritoare,
Ar r\cori-o-n orice clip\
Cu pic\turi n\lucitoare
Ce-n urm\ limpede izvoare
S-ar scurge lene[ sau în prip\”.

Început pe un ton de visare [i cu o proiec]ie fantastic\,
poemul se sfâr[e[te realist: câ[tigul la loterie înseamn\
a-]i cl\di Castele-n Spania, formul\ pe care poate c\
Macedonski a preluat-o direct din Roman de la Rose,
care a pus-o în circula]ie. Nu avea el [i obsesia rozelor?
S\r\cia este cea care face „s\-i cânte-n suflet poezia”.
Ave]i dreptate: „În cazul lui, curba social\ descendent\
s-a îmbinat perfect cu cea artistic\ ascendent\, într-o
frapant\ simetrie. Rareori via]a unui scriitor s-a re-
flectat atât de clar în arta sa precum în cazul scriitorului
nostru”. {i asta chiar [i-atunci când, ca în cazul poemului
Castele-n Spania, versurile nu sunt dintre cele mai
izbutite. 

V\ a[tept cu interes urm\toarele fragmente de istorie
literar\. 

Noroc 
picat din cer
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AA
utorul britanic face apel la ra]iunea [i

în]elegerea cititorului, virtu]i care, puse în

regim de concuren]\ cu vîna credin]ei, nu au

nici un sor] de izbînd\.

ULTORA dintre cititori c\r]ile de
popularizare a darwinismului le sun\
incomod [i iritant. E în ele o voin]\
de a-i rupe de obi[nuin]e [i de a le
aminti  c\ Dumnezeu, crea]ia [i
providen]a sunt vorbe goale, încît
a le citi cu inima u[oar\ e peste puterile
lor. {i, în loc s\ le cerceteze cu
curiozitatea spiritului dornic de a se
cultiva, le str\bat cu stenahoria

crescînd\ a celor care se simt agresa]i. De aceea,
de[i sub unghiul competen]ei c\r]ile de acest fel sunt
irepro[abile, sub cel al moralului ele sînt resim]ite
ca demolatoare. 

Genul acesta de tomuri care te informeaz\
demoralizîndu-te are ca efect risipirea iluziilor. Dup\
ce le-ai citit, î]i vine foarte greu s\-]i mai p\strezi
optimismul în privin]a unicit\]ii omene[ti. Cum s\
mai ai naivit\]i în privin]a lui Adam cînd [tii c\ linia
filogenetic\ din care a ap\rut trece prin viermi, n\pîrci
[i batracieni? 

De aceea, chiar dac\ darwinismul nu e o teorie
pe care s-o po]i ignora, e pu]in proabil ca un credincios,
citind cartea lui Dawkins, s\ aib\ parte de dureroase
fr\mînt\ri interioare. Iar cauza nu st\ în lipsa de
inteligen]\ cu care a fost scris\ – Dawkins e unul
din cei mai aviza]i speciali[ti contemporani în materie
de selec]ie natural\ –, ci în am\nuntul c\ autorul
britanic face apel la ra]iunea [i în]elegerea cititorului,
virtu]i care, puse în regim de concuren]\ cu vîna
credin]ei, nu au nici un sor] de izbînd\.

Iar cel care [tie foarte bine acest lucru este
chiar Dawkins. Anticipînd c\ are de înfruntat re]inerile
atîtor adep]i ai crea]ionismuui, zoologul de la Oxford,
înainte de a prezenta tr\s\turile principale ale teoriei
selec]iei naturale, î[i preg\te[te pa[ii cu migal\ de
strateg abil, trecînd în revist\ motivele obi[nuite
care îi îndeamn\ pe oameni s\ fie reticen]i fa]\ de
teoria darwinist\. 

Trei sunt motivele pe care Dawkins le g\se[te
r\spunz\toare de opacitatea oamenilor la ideile
darwiniste. Primul motiv este legat de no]iunea de
întîmplare. Ni se pare nefiresc ca modific\ri întîmpl\toare
survenite în structura noastr\ genetic\ s\ fie conservate
[i transmise la urma[i doar pentru c\ se dovedesc
utile în supravie]uire. Totul aduce cu o loterie a
hazardului în care întîmparea fericit\ e selectat\ [i
transmis\ mai departe. Al doilea motiv ]ine de tiparul
de în]elegere a min]ii noastre. Creierul nu e f\cut s\
priceap\ decît fenomene care se petrec într-o scar\
a timpului care s\ fie pe m\sura duratei vie]ii omene[ti.
În schimb, cînd avem de-a face cu evenimente
care se deruleaz\ extrem de lent, de-a lungul a milioane
de ani, putin]a de orientare a creierului dispare.
Intui]iile noastre dau gre[ [i jocul probabilit\]ilor
ne dep\[e[te. Al treilea motiv prive[te psihologia.
Suntem obi[nui]i s\ gîndim via]a în perspectiva unui
proiect cu orientare finalist\. Altfel spus, omul nu
poate vedea lumea decît prin ochelari teleologici.
Tot ce exist\ trebuie s\ aib\ o ra]iune de a fi, un scop
c\ruia s\-i slujeasc\ [i, implicit, un proiectant care
a adus pe lume scopul. De aceea, ni se pare aiuritor
ca fenomenul acesta de o complexitate [i un rafinament
frizînd miraculosul – e vorba de via]\ – s\ nu aib\
un proiectant ini]ial [i un scop ultim. C\ via]a este
absurd\ nu poate înc\pea în premisele gîndirii noastre.
E mai comod [i mai consolator s\ credem într-o
divinitate creatoare a lumii decît într-un mecanism
orb [i necru]\tor cum este cel al selec]iei naturale.
Pentru Dawkins, ceasornicarul al c\rui nume este
Dumnezeu ori nu exist\, ori dac\ exist\, e orb. Lumea
nu are scop [i nu serve[te nici unui plan. Ea exist\
pur [i simplu în virtutea unor legi care nu sunt deloc
filantropice. Iat\ de ce darwinismul, dac\ e acceptat
în ultimele lui consecin]e, e demoralizator [i nemîngîietor.
Î]i închide perspectivele [i te reduce la condi]ia
bicisnic\ de urma[ al pahidermelor. {i tocmai acesta
e motivul pentru care oamenii îl resping îndeob[te.

Dawkins e un om de [tiin]\ de factur\ clasic\.
Pentru el, orice fenomen poate fi explicat în chip
ra]ional. Riguros vorbind, nu exist\ mistere cu
neputin]\ de elucidat. Miracolul e doar un cuvînt
pentru ceea ce înc\ nu [i-a g\sit explica]ia. 

Temele l\sate în suspans de Dawkins sunt în

num\r de trei: originea vie]ii, sensul constructiv al
selec]iei naturale [i golurile existente în ramurile
arborelui genealogic. În primul rînd, darwinismul
nu poate explica felul cum a ap\rut via]a pe Terra,
ipotezele care î[i disput\ azi întîietatea (cu prec\dere,
teoria supei primordiale) putînd fi acceptate sau
respinse cu egal\ îndrept\]ire. Cert este c\, în laborator,
via]a nu poate fi creat\ prin experimente chimice.
Într-un cuvînt, saltul de la nivelul anorganic la cel
organic nu poate fi reprodus de speciali[ti. Se pare
c\ saltul acesta presupune un fenomen a c\rui
improbabilitate de apari]ie este atît de mare c\ scepticii
v\d aici  marea dovad\ a interven] iei  divine.
Pentru Dawkins, fenomenul acesta atît de improbabil
al apari]iei vie]ii, chiar dac\ s-a petrecut numai o
singur\ dat\ în trecut, a ap\rut din cauze naturale. 

În al doilea rînd, de vreme ce mecanismul selec]iei
nu are alt scop decît asigurarea supravie]uirii [i a
reproducerii formelor de via]a, el nu are direc]ie
depistabil\. Via]a evolueaz\ în ea îns\[i în virtutea
unei goane lipsite de finalitate. {i dac\ scopul lipse[te,
atunci nu po]i spune c\ exist\ progres în cadrul
peripe]iilor vie]ii. E o desf\[urare în gol a unor
tendin]e de supravie]uire, atît [i nimic mai mult.

{i totu[i, concuren]a dintre specii duce la o îmbun\t\]ire
treptat\ a echipamentului biologic cu care indivizii
fiec\rei specii sunt înzestra]i. Îmbun\t\]irea aceasta
duce treptat la închegarea unei direc]ii de evolu]ie,
ca [i cum procesul orb al perpetu\rii vie]ii începe s\
capete sens. Sensul e dat chiar de forma arborelui
genealogic: de la simplu la complex, de la rudimentar
la tot mai perfec]ionat. Rezultatul e uimitor: via]a
nu are sens, dar, odat\ declan[at\ selec]ia natural\,
ea nu poate duce decît la apari]ia inteligen]ei. 

În fine, arborele genealogic sufer\ de lipsuri în
verigile de leg\tur\: lipsesc trepte intermediare între
fosile sau apar deriva]ii pe care liniile filogenetice
nu le cer. Solu]ia, spune Dawkins, st\ în adoptarea
unui viziuni graduale. Evolu]ia înseamn\ acumul\ri
lente [i mici, în nici un caz salturi sau catastrofe
biologice în urma c\rora s-ar ajunge la c\scarea unor
goluri în suita formelor de evolu]ie. Golurile care
apar ]in de lipsurile arheologice, nu de apari]ia unor
salturi inexplicabile în cursul evolu]iei.

Din p\cate, sunt dou\ locuri în carte unde sim]i
c\ omul de [tiin]\ pleac\ spinarea în fa]a ideologiei.
E ca [i cum o carte atît de onest\ ca Ceasornicarul
orb e umbrit\ de intruziunea propagandei. Primul
loc se afl\ chiar în prefa]\, unde e nepl\cut s\ vezi
cum un spirit de elit\ ca al lui Dawkins, un fel de
paladin care nu se d\ în l\turi s\ se lupte cu cei
mai  sof is t ica] i  ap\r\tor i  a i  crea] ionismului ,
cernînd argumente, cînt\rind nuan]e [i analizînd
obiec]ii – cum un asemenea lupt\tor bate în retragere
de îndat\ ce e pus în fa]a ifoselor feministe ale
publicului occidental. C\ci atunci cînd sim]i nevoia,
chiar în preambulul c\r]ii, s\ te scuzi c\, în limba
englez\, conven]ia morfologic\ face ca pronumele
masculine s\ fie folosit mult mai des decît cele
feminine [i c\ la mijloc nu e vorba de o inten]ie de
discriminare, ci pur [i simplu de structura limbii
în care scrii,  cînd faci asta nu trebuie s\ te miri c\
î]i pierzi jum\tate din autoritatea moral\ pe care ai
cî[tigat-o descriind subterfugiile la care se preteaz\
prela]ii Bisericii în încercarea de a respinge darwinismul.
Cum Dumnezeu un savant atît de fin a putut fi
adus în asemenea hal de timorare ideologic\? S\
te lup]i cu adep]ii lui Hristos [i ai Bisericii, [i apoi
s\ te plocone[ti în fa]a unor mofturi de fuste virilizate
e semn c\ o n\ucitoare propagand\ poate intimida
pîn\ [i pe geniile cele mai verticale. Contemplînd
piruetele justificatoare ale autorului, cititorul încearc\
senza]ia stînjenitoare pe care i-ar da-o un gladiator
care, preg\tindu-se s\ se lupte cu zimbrii, începe
prin a se gudura sp\[it în fa]a ]în]arilor. Vulnerabilitatea
lui Dawkins e patent\ [i las\ un gust amar. 

Al doilea semn de cedare tactic\ prive[te problema
darwinismului social. Dawkins sus]ine c\ selec]ia
natural\ este valabil\ oriunde apare fenomenul vie]ii,
la toate speciile, rasele [i încreng\turile („Putem
sus]ine cu temei c\ darwinismul e valabil  nu
numai pe aceast\ planent\, ci [i în orice loc din
univers unde s-ar putea g\si via]\“– p. 8) pentru
ca apoi, ajuns la specia uman\, s\-[i retracteze ideea,
afirmînd c\, în cazul omului, selec]ia natural\ î[i
schimb\ datele fundamentale. Cauza palinodiei nu
e de c\utat în descoperirea unor indicii care arat\ c\
omul nu se supune selec]iei naturale, ci în faptul c\,
acuzat de rasism dup\ publicarea altei c\r]i, Gena
egoist\, Dawkins caut\ s\ preîntîmpine învinuirile
de acest fel. Dar problema de principiu r\mîne: ori
via]a evolueaz\ pretutindeni dup\ regula conserv\rii
muta]iilor genetice care se dovedesc utile adapt\rii
[i reproducerii, ori regula aceasta e valabil\ în toate
cazurile cu excep]ia omului, caz în care valabilitatea
darwinismului cade. Dawkins las\ problema deschis\,
preferînd t\cerea în locul unor nedemne declara]ii
de circumstan]\. Oricum, impresia de presiune
ideologic\ exercitat\ asupra lui e evident\: darwinismul
e bun cît\ vreme compromite cre[tinismul, dar
înceteaz\ s\ mai fie bun cînd se dovede[te contrar
egal i tar ismului  democrat ic ,  feminismului  [ i
homosexualismului. 

În concluzie o carte de mare rafinament [i de
subtile nuan]e teoretice, pe care, chiar dac\ o po]i
respinge din convingere religioas\, o po]i citi cu
titlul de mijloc introductiv în lumea biologiei. 6

Surprizele
selec]iei
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RE {I N-ARE DREPTATE Paul Cernat
s\ m\ture pe jos cu cel de-al treilea
roman al lui Mihnea Rudoiu. C\ci pentru
a face asta cronicarul Observatorului
cultural îi pune acestuia în gur\ ni[te
ambi]ii de care eu unul, sincer s\ fiu,
nu-l cred în stare pe tân\rul autor. Cu
alte cuvinte, îl ridic\ ideologic atât cât
s\ aib\ apoi de unde-l pr\bu[i estetic.
Unul din repro[uri se refer\ la presupusa

încercare a lui Rudoiu de a-[i c\ptu[i sarcasmul lejer
cu profunzimi metafizice. M\-ndoiesc îns\ c\ sub
pojghi]a agreabil\ a c\r]ii vom g\si, la r\zuire, cine
[tie ce abisuri. Stilul romanului ap\rut la Curtea Veche
(ca [i al celor anterioare, de la Humanitas [i Cartea
Româneasc\) nu e superficial [i disimulat, ci, mai
simplu, superficial [i autosuficient. 

Aici e un paradox. S\tul s\ mai opereze, în materie
de proz\, cu puncte din oficiu, Cernat uit\ c\ acestea
pot fi [i pe minus, nu neap\rat pe plus. Ceea ce
conduce, evident, la erori de notare. Dup\ dou\ c\r]i
care n-au convins pe nimeni (A toi, cuando tu no
estas [i Micul Abelardy. Via]a [i opera), Mihnea
Rudoiu pornea cu un handicap indiscutabil. E numai
meritul lui c\, de bine, de r\u, a reu[it acum s\-l
echilibreze. 

Mai în]elept ar fi s\ ne resemn\m. Lui Rudoiu,
pur [i simplu, n-ai ce-i face. A[a e el, a[a sunt c\r]ile
lui. Oricum, f\r\ s\ schimbe prea tare formula, N-
are momentan titlu e mai coerent\ epic [i, în consecin]\,
mai lizibil\. (N-ar fi r\u s\ citim sintagma de pe
copert\, altminteri naiv\, într-un sens deviat, mai
apropiat de heraldic\ decât de filologie. Prezentul
roman n-are, în primul rând, titlu nobiliar, e o
întreprindere sine nobilitas, adic\, prescurtat, snoab\.
Aceasta e singura conduit\ narativ\ pe care o
putem lega, f\r\ griji, de scrisul lui Rudoiu.)

Iat\ deci, cheia c\r]ii. Protagonistul, care împrumut\
date din biografia autorului, nu e un ratat ridicol dup\
normele bunului gust, ci dup\ acelea ale gustului
exacerbat. Pe care când îl epateaz\ prin insuccese,
când îl satisface prin compromisuri la nivel înalt.
Ac]iunea se petrece într-o Americ\ local\. N\scut în
Phyeny, [colit întru cazonerie la Ckonstantza, deta[at
ca ofi]er la Ckaransebesh, Ralph Thomason e per-
manent înconjurat de indivizi pe care-i cheam\
Mockanu, Butalka, Phyulip, Gygyll [i de cuceritoare
Yulyanne, Corynne, Myhayelle, Chiyare, Viviane
[i Cklawoodyi. (Exclud ipoteza unui travesti pamfletar.
Onomastica e atât de transparent\ încât [arja de-
vine gratuit\.) Singurele nume proprii care respect\
ortografia sunt ale autorilor din care Thomason,
împreun\ cu Rudoiu, citeaz\ copios. C\ci publicul
lui, identificat mai sus, se d\ în vânt dup\ a[a ceva. 

N-are momentan titlu e un roman snob, despre un
individ snob, mereu en froid cu al]i indivizi snobi,
scris spre deliciul [i totodat\ în ciuda snobilor.
Înc\ o dat\, nu-i o judecat\ de valoare. Acestea
sunt îns\ cotele de sensibilitate pe care Mihnea Rudoiu
le atinge cel mai adesea. {i pe care Ralph Thomason
le gestioneaz\ cu îndeajuns de mult\ abilitate. Copil
fiind, el e un elev model, mândrie a familiei de profesori
din care provine. (Cu atât mai mult cu cât cel\lalt
taler al balan]ei e ocupat de alunecoasa lui sor\,
Chorynna.) Numai în r\stimpuri, rezultatele de la
olimpiadele [colare reu[esc s\-l clinteasc\ dintr-o
asemenea pozi]ie confortabil\. Prilej pentru un
rechizitoriu global: 

„Una peste alta, e bun [i zecele la ceva. Da dar
mai sunt [i olimpiadele. Cine mama m\-sii le-a inventat,
n-am idee, dar dac\ l-a[ întâlni pe respectivul, l-a[
spânzura de propri i le  ma]e!  La ol impiade,  în
fiecare an, cu o consecven]\ pentru care a[ putea fi
[i invidiat, încasez minim o b\tut\ de la babaci. C\
e la matematic\ sau la literatur\... pu]in conteaz\.
Important e c\, uneori, e la ambele. Dac\ am trecut
de olimpiadele locale [i m-am calificat mai departe,
la faza zonal\, tot risc s\ mi se lipeasc\ o palm\
p\rinteasc\. Fie deoarece Yoannha de la clasa lui
taic\-meu a luat o not\ mai mare, fie c\ Symmiyna

sau Lloredhanna sau mai [tiu eu ce tocilar\ mai
con[tiincioas\ decât mine a luat cea mai mare not\
din toat\ [coala, ori, dac\ nu o încasez – se mai
întâmpl\ [i minuni –, am parte de urm\toarea discu]ie,
pe care, asemenea liturghiei din noaptea Învierii, îmi
e dat s\ o aud mereu, cu ocazia afl\rii rezultatelor
la olimpiade.” (pag. 27)

Se putea pansament mai eficace pentru r\nile
nevindecate ale tuturor inteligen]ilor f\r\ glorie? {i
se putea, apoi, smulgere mai brusc\ de plasture decât
ritualul autoerotic la care Thomason se supune,
de-a lungul întregii adolescen]e, cu stoicism? C\ci
pe când colegii s\i, militari în devenire, se ini]iaz\
în flirturi conjuncturale, Thomason des\vâr[e[te, pe
cont propriu, tainica art\ a onaniei. (Sigur c\ Dan
Sociu, cel din Urbancolia, e reperul imediat, dar cum
Rudoiu nu se-ncurc\ cu contemporani, ni se servesc
câteva pagini în]esate de comentarii biblice ale acestei
triste metehne). 

Fa]\ de snobii c\rora le dedic\ m\rinimos cartea,
autorul nu-i nici a[a, nici altminteri. Unii îl vor respinge
mascând vinov\]ii, al]ii îl vor accepta cu totul, ca
pe un guru. Personajul principal li se va p\rea incomod,
dar rândurile ie[ite din mâna lui (o binevoitoare
confesiune carceral\ pricinuit\ de-un fleac), nu.
Ace[tia vor afla de pild\ cum stau lucrurile cu thy-
mos-ul  care-l  duce sis tematic la  pierzanie pe
Ralph. {i vor avea la îndemân\ un comod ]ap isp\[itor
(ba înc\ unul cu vechi r\d\cini culturale) în spinarea
c\ruia s\-[i verse toate nemul]umirile. Unele din

glumele reu[ite de aici denot\ o anume intui]ie a
citatului: 

„Gygyll: În ce zodie e pizza? Hohoho! Max Planck:
«Un nou adev\r [tiin]ific nu este prezentat de
obicei într-un fel conving\tor pentru opozan]ii s\i.
Mai degrab\, dup\ moartea acestora, noua genera]ie
este familiarizat\ de la bun început cu acest adev\r.»
Se spune c\ Planck, dup\ ce a sus]inut ideea de mai
sus, a a[teptat s\ moar\ opozan]ii acesteia. Marea
ciud\]enie a fost c\ to]i opozan]ii acestui nou adev\r
sociologic erau de acord cu Planck. El singur parc\
începuse a se îndoi de validitatea judec\]ilor sale.
Drept pentru care s-a hot\rât s\ moar\. Hohoho!
Gerard Ford,  care  a  a juns pre[edinte  a l  SUA
fiindc\ Secretarului de Stat Agnew Spiro îi ardea
de evaziuni fiscale, iar lui Nixon de microfonie
prin cl\direa Watergate, era cam prostovan. Democra]ii
comentau pe seama lui c\, în tinere]e, a jucat de prea
multe ori fotbal american f\r\ casc\ (fusese centru
înainta[ la echipa Universit\]ii din Alabama), iar al]ii
[u[oteau c\ nu e capabil s\ mearg\ [i s\ mestece gum\
în acela[i timp. Hohoho!” (pag. 144) 

Acesta e un fragment semnificativ din editorialul
pe care Ralph l-a preg\tit pentru prima pagin\ a
nou inauguratei reviste a închisorii. Schema e limpede:
o t\mâiere pentru paznicul de la vizet\, Gygyll, dou\
– pentru câteva personalit\]i istorice. Iat\ de ce m\
ar\tam de la-nceput sceptic fa]\ de iluzia de profunzime
pe care-o acredita Paul Cernat. Mihnea Rudoiu scoate
în fa]\ nume grele nu ca s\-[i calibreze romanul, ci
pentru c\ [tie c\ acestea iau ochii fanilor s\i. To]i,
dup\ chipul [i asem\narea numeroaselor personaje
din N-are momentan titlu. 

Ora]iile nup]iale lansate în spa]iul virtual, pe
diverse portaluri destinate seduc]iei, au cam acela[i
rol. Chiar ironizate fiind, din ele r\mâne totdeauna
ceva de decantat. Rivalul de moarte al lui Thomason,
un anume Alex Supersexy, transpune în proz\ un
cunoscut poem al lui Mircea Dinescu, Elegie la
trenurile reci: „Dac\ un tren te-ar vedea dormind
pe [inele lui, s-ar furi[a tiptil, tiptil pe câmp, s\ nu-
]i tulbure somnul, vr\jit de frumuse]ea sa r\v\[itoare.”
(pag. 107) Spre deosebire de celelalte cazuri de parad\
cultural\, sursa nu e, de data asta, deconspirat\. Cam
aici se opre[te a[adar seriozitatea lui Mihnea Rudoiu. 

Ce va p\]i Alex (nu neap\rat pentru aceast\ însu[ire
abuziv\) e de povestit. B\tut m\r de proasp\tul aspirant
la farmecele fostei sale so]ii, Ralph încearc\ s\-[i
salveze bruma de demnitate r\mas\ [i trece, din
gre[eal\ mai mult, cu ma[ina peste el. De aici internarea
în stare grav\ a concurentului, de aici închisoarea
[i implicit întregul memorial transformat în roman. 

Pentru c\ totu[i, o dat\ prins pe picior gre[it,
cititorul nu trebuie l\sat s\ scape cu una, cu dou\,
o carte care n-are titlu trebuie s\ aib\ m\car reclame.
Nu e greu de ghicit ce cite[te protagonistul în pauzele
de la  serviciu.  Fire[ te ,  opera  lui  Abelardy,  a
micului Abelardy, în jurul c\reia orbiteaz\ romanul
precedent al aceluia[i Mihnea Rudoiu. Se încheag\
chiar discu]ii de la comandant la subaltern pe tema
acestui loisir inocent: „Dac\ îmi permite]i, domnule
general, mie îmi place mai mult fiu-s\u. I-am citit
aproape toat\ opera. Iar de câteva zile am luat la mine,
ca s\ citesc dup\ terminarea programului – caut rapid
s\ m\ scot –, piesa Contesa descul]\. A f\cut înconjurul
lumii, dup\ cum probabil [ti]i. Au jucat-o [i argentinienii,
[i etiopienii, [i chinezii, [i...” (pag. 272)

Detaliul nu e reprobabil. Doar c\ autoreferin]a mi
se pare aici mai pu]in un procedeu literar [i mai mult
unul promo]ional. Con[tient c\ a scris o carte, în
sfâr[it, demn\ de oarecare interes, Rudoiu î[i acoper\
strategic golurile din trecut. Provoac\, deci, relectura.
Nu în rândul criticilor, care, de[i amuza]i de calit\]ile
acestei proze, vor r\mâne în continuare inaderen]i la
formula ei. Ci între cei care, luându-[i o pauz\ de
la entertainmentul mediatic, se gândesc s\-[i umple
timpul cu câte-un roman. 

În definitiv, Mihnea Rudoiu e un Mihail Drume[
cu public nu neap\rat mai evoluat, dar, oricum,
mai mofturos. 
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Un roman
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La Bra[ov tr\ie[te o scriitoare de limb\ german\,
specimen rar azi în România; ea duce mai departe
[tafeta genera]iei de aur a tinerilor poe]i germani
ardeleni [i b\n\]eni care s-au repatriat sau expatriat,
o problem\ dificil de definit..., mai simplu spus, au
plecat din ]ar\. A[adar Joachim Wittstoc nu e ultimul
mohican. Iat\ c\ în România se mai scrie în limba
german\ [i nu oricum. Carmen Elisabeta Puchianu,
pe care m\ bucur s-o prezint cititorilor români în
traducerea mea, p\streaz\ ceva din retorica total
lipsit\ de gablon]uri poetice, în nota preciziei [i a
rigorii, chiar [i când abordeaz\ registrul ludic -,
tr\s\turi specifice poeziei europene actuale.
Revelatoare la aceast\ poet\ mi se pare dubla rostire
„pe fa]\ [i pe dos” ca la împletitul ciorapilor,
altfel spus: „a se citi sub cuvinte”. A[adar, poezia
german\ din România nu s-a stins... mai urmeaz\.
(Nora Iuga)

Constan]a
În ora[ul vechi
casele se descuameaz\ 
contaminate de-o eczem\ 
atîrn\ de stîlpii lor 
despuia]i, sperietori 
din alt\ lume 
în care-[i ascut ghearele 
tulpini de ieder\ moart\.
Roase de lepr\ fa]ade, 
se f\rîm\ arabescurile 
îi refuz\ soarelui frun]ile 
br\zdate de griji; 
geamuri negre î[i a]intesc privirea 
într-un interior dezgolit, neantul.
Uite-acolo o fa]\ de om, 
rînje[te-n barb\, 
mîna împunge c-un deget 

aerul.

Pe pere]i graffiti ne arat\ 
drumul spre plaj\: 

un marinar orb cu trei însemne b\rb\te[ti: 
primul, piciorul de lemn, 
al doilea, ghioaga policarului drept, 
al treilea, ca ’ntr-o oglind\ întoars\ 
pe frunte îi e pus.

În iarba uscat\ mo]\ie un cîine, 
un motan tarverseaz\ carosabilul 

[i-[i înfoaie 
blana n\pîrlit\: 
coada lui are cîrlig.

În pia]a mare 
printre palate [i ruine 
poetul î[i savureaz\ exilul.
Cerul deasupra m\rii un 
spectacol al norilor:

Occidentul î[i întinde degetul mic 
înspre Orient.

08.2005, Mamaia

Pe IInnsteg
Timpul face jogging 
pe urmele mele.
Poart\ pantaloni scur]i.

Sandalele mamei 
duc duminica picioare str\ine 
la biseric\.

Afar\ 
nimeni nu m\ 
a[teapt\.

08.2005, Kronstadt 

Natur` mmoart` ccu aacvariu
Se mi[c\ în 
acvariu un strig\t mut. 
Ochii se casc\ sticlo[i. 
Moartea înoat\ 
f\r\ s\-i pese 
printre pe[tii colora]i. 
Cîndva o s\ se-ncurce 
printre alge.

iunie 1984, Kronstadt

Poezie ff`r` tt it lu
(prima de la moartea mamei)

Într-un ciob de oglind\ 
mii de cioburi [i înc\ 
eul meu, 
descompus în particule mici, 
m\ prive[te ca un str\in 
într-o repetare infinit\ 

drept în ochi. 
Nu se poate nici recunoa[te, 
nici recompune.

Se risipe[te f\r\ noim\: 
un caleidoscop stricat 
z\ng\ne

16.11.2003, Kronstadt

Caden]`
(notat într-o sal\ de concert)

Prea devreme 
s-a a[ezat prim\vara 
la pînd\,
co[marul iernii 
o bîntuie, înc\ 
pocnindu-i ger în urechi 
pîn\ se fac ro[ii [i cad.
Pomii de Cr\ciun 
[i-au încheiat misiunea de mult.

Caden]a 
se sparge în degetele 
pianistului, 
se-ncurc\ în corzi 
[i nici nu [i-a de[irat colierul alb-negru.

Zdr\ng\nind întrerupe 
prezentul 
amintirea 
poeziilor 
scrise 
cîndva 
pe hîrtie lucioas\.

În sala de concert.

Între allegro [i adagio 
se tu[e[te 
palmele aplaud\ 
la întîmplare.

Pianistul 
î[i iese din fire 
love[te cu furie clapele 
s\ smulg\ din ele restul de sunete

de parc\ 
[i-ar scutura totul 
din mînec\.

20.01.2007, Kronstadt

Una lla ffel
pentru Yorick

Ceva se anun]\:
Pantofii pa[ilor t\i, 
[ireturile pantofilor t\i, 
tivul pantalonilor t\i, 
[uvi]ele p\rului t\u.
La scurtimea mînecilor tale 
m\ ab]in s\ m\ gîndesc.

19.04.2008, Re[i]a

Traducere din limba german\ de 
Nora IUGA

Carmen
Elisabeta

Puchianu
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Chiar lucrurile au
altfel de
umbre-acum…
CChhiiaarr lluuccrruurriillee aauu aallttffeell ddee 

uummbbrree-aaccuumm,,
MMaaii rreeccii,, mmaaii ggrrooaassee,, sspprriijjiinniinndd ppeerree]]iiii
DDee aabbuurrii mmooii aaii bbuurreeii ddiimmiinnee]]iiii
PPrriinn ccaarree îînnggeerriiii ppoorrnneesscc llaa ddrruumm,, 
FF\\rr\\ mmeerriinnddee,, rroo[[ii ddee vvrreeoo ppeettaall\\
DDee ccrriinn llaa nniimmbb,, ddee rroouu\\ llaa cc\\llccîîiiee,,
PPrriinn[[ii îînnttrr-oo bbooaarree ccee ddee-aabbiiaa llee-aaddiiee
FFuullggiiii ddiinn aarriippii [[ii ddee pprraaff llii-ii ssppaall\\;;
{{ii-aappooii ssee ooddiihhnneesscc [[ii-[[ii bbeeaauu ddiinn 

rraann\\
SSîînnggeellee aallbb,, ccaa ppee oo hhrraann\\-aannuummee
PPeennttrruu-nncchhiinnaarree,, ppeennttrruu-nn]]eelleeppcciiuunnee,,
BBllîînndd ooccrroottii]]ii ddee-aa DDoommnnuulluuii ggrreeaa

ggeeaann\\..
{{ii cc\\ttrree-aammuurrgg,, îînnffooffoollii]]ii îînn 

bbrruummee,,
PP\\[[eesscc,, nnoossttaallggiiccii,, îînn cceeaallaalltt\\

lluummee…… 

ROBABIL c\ pictorul Alexandru Basarab,
c\ruia Victor Stoe îi dedic\ exemplarul
din Vedenii (Cultura Poporului, cca.
1930) pe care-l am în fa]\, [i-a înso]it
lectura poeziilor de schi]e din vîrful
creionului, sub]iri, sumare, siluete-perechi,
multiplicînd unica plan[\ a lui Mac
Constantinescu, o Ev\ ]î[nind din Adam
într-un rai de catran. A[a e [i poezia pe
care aceste ilustra]ii o completeaz\,

v\zînd-o într-un alt limbaj: o discre]ie înconjurat\
de întuneric, o linie f\r\ con]inut, aproape o idee de
linie. 

Imagini pentru Lia [i Legende sînt cele dou\ împ\r]iri
ale acestor cartoline de pe care a plecat culoarea. Scrise
cu triste]ea fin\, calm\, a celui care abandoneaz\.
„Sunt pentru toate/ Obosit [i plecat“ e m\rturisirea
care termin\ Înviere. O m\rturisire a r\pusului pe
cruce, ca [i a fiec\rui om, nea[teptînd s\ se consoleze
cu versul, ci doar s\ fie sincer în el. Vizit\ pare o
pasti[\ dup\ Bacovia, doar c\ melodicitatea ei tras\
la fa]\ nu ajunge, nicidecum, ]ip\t pur de vioar\ r\nit\.
E o t\r\g\nare, destul de f\r\ sim]\mînt, a unor teme,
grave, dar care nu ating, pe o muzic\ oarecare: „Acum
cineva plânge un regret/ C\ nu a mângâiat cum se
cuvine/ Sufletul de floare al unui rob/ Care putea fi
oricine.“ Mai inspirat\ e imaginea Samuraiului b\trîn,
de a c\rui istovire fug gîzele, via]a simpl\ [i colc\itoare,
îndr\gostit de o tîn\r\ ghei[\: „Joc pe bra]e de fier
[i r\zboi/ Fiin]a ta de lumin\ pitic\.“ (Ghei[\). Aceea[i
admira]ie delicat\, de por]elan, promis\ închipuirii,
mult mai mult decît faptei.

De citat, pentru o lung\ tradi]ie a prieteniilor [i a
dep\rt\rilor, emo]ionant\ ca mesaj, înainte de a atinge
ca vers, e Prietene: „Prietene cu ochi de c\prioar\,/
Spune-mi, e cerul,/ A[a cum l-am l\sat,/ De mult, în
prim\var\?/ Tu [tii singur, cum toate m’au uitat./
Numai cerul s\ nu m\ uite./ În toate l-am c\utat [i
iubit./ În privirile p\s\rilor f\r\ ]ar\,/ Pe m\rile închise
în corali [i liane,/ În p\durile adormite cu vedenii,/
Numai în inimi nu l-am g\sit,/ Prietene bun, cu ochi
de c\prioar\.“ O rela]ie a c\rei actualitate n-o mai
cunoa[tem (este prietenul? a fost vreodat\?), chemat\
pentru întreb\ri f\r\ r\spuns.

O Toamn\ decolorat\, punînd în locul nuan]elor
lumii albul gol al n\lucirilor, e un galop de ceasuri
rele prin ora[ul care se destram\ [i obose[te: „R\t\ceam
împreun\ pe str\zi timide [i vechi/ Unde culorile s-au
pierdut cu amintirile/ Prin toate înopt\rile./ O cas\ era
risipit\,/ Un om arunca imagina timpului pierdut./ Pe
noi ne înfiorau culorile [i sunetul c\zut.// R\t\ceam
împreun\ pe str\zi nenumite,/ Prin timpul de totdeauna./
Culorile [i înopt\rile nu erau oprite/ De nici o rug\./
Prea sus,  cerul a[eza crengi înflorite. /  [i  visul
pentru nimeni nu r\t\cea pe drum./ Peste toate era
oboseal\ grea – / Nu se mai vedeau numerile por]ilor
– / Noi visam în seara aceia/ Culorile [i t\cerile mor]ilor.“
Un aici nu mai st\ nimeni/ De dou\zeci de ani,
poate cea mai firesc-cutremur\toare declara]ie de
absen]\ din toat\ poezia noastr\, diluat în crochiuri
de t îrg pustiu,  de oameni care viseaz\ visurile
goale, neîmplinite, ale altora. 

Oboseala, aceea care st\pîne[te somnul zvîrcolit,
r\stignire palid\ între un vis care nu te ia [i o veghe
care nu te las\, e peste tot în Vedenii. Tîrît\ ca un
blazon, pe-atît mai necesar\, în ordinea lumii care
se duce, vl\guit\, la vale, pe cît e deplîns\ mai mult.
Iat\ o recunoa[tere a inutilit\]ii poemului-r\va[,
care nu-i supravie]uie[te, a[a cum o întreag\ tradi]ie

a crezut, unei iubiri
d e s t r \ m a t e :
„Poemul din urm\
nu-l  vei  pr imi
niciodat\./ Nu e
pentru mângâiere
– / E scris cu albul
agoniilor din saloane mortuare/ Pentru timpul ne[tiut
în trecerea lui./ Ca o alb\ p\rere – / E scris cu regretul,
visând/ Pentru ce a fost ieri/ Sau cine [tie când.// [i
cerul de ce s\-l mai trimit,/ Cu întunecimea violetelor,/
S\-]i spun\ locul unde moare/ Pas\rea de larg,/ Visând
spre soare?// [i inima dece s\ ]i-o trimit?/ E moart\
ca o p\dure mut\./ {i spaima te va întuneca/ Când
imagina ta/ O vei [ti pierdut\.“ Demisia realit\]ii arunc\
visul în derizoriu. E singura concluzie a unui volum
care se repet\ mult, pe acelea[i teme minore, piano,
susurînd încet melodia unei agonii împ\cate. 

Înainte de Legende, schi]e de poem fantastic, cu
imagini curate, limpezi, chiar dac\ se abat de la
explica]iile pe care le [tim (bun\oar\, în frumoasa
legend\ a miozotului: „Tîrziu, florile se risipir\ în
toate/ z\rile, m\rturisind o iubire, o moarte/ [i ruga
din urm\ «nu m\ uita»“), cîteva versuri de melancolic\
discre]ie: „Atunci m\ vei chema aproape./ Vei crede
c\ m\ joc cu visul/ [i eu nu voi mai fi nic\eri – / Târziu
vei sim]i prin t\ceri/ C\ am plecat,/ [i vei gândi,
înfiorat , /  C\ moartea poate nu e moarte, /  C\ e
numai timpul în care/ Vis\m – pentru totdeauna –
uitare.“ Versuri care las\ din poezie tonul minor al
consol\rilor necesare. 

Simona VASILACHE

PPrriinn aannttiiccaarriiaattee

Desen discret
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DD
up\ eliberarea din închisoare, n-a încetat s\ protesteze,

înfruntându-l deschis pe Nicolae Ceau[escu, adunând

informa]ii, pentru a le salva de la uitare, despre to]i cei care

au fost tortura]i sau omorâ]i în închisori din motive politice.
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ICERONE IONI}OIU (n\scut la 8 mai
1924) contrazice, prin întreaga sa
existen]\, ideea despre lipsa de reac]ie
a românilor fa]\ de teroare [i înjosire.
Este p\cat c\ nu l-a cunoscut Emil
Cioran, poate c\ [i-ar fi schimbat
verdictele morale drastice la adresa
]\rii lui de origine. Este, de asemenea,
regretabil c\ nu caut\ prilejul s\-l
cunoasc\ Horia Roman Patapievici,
fiindc\ dac\ i-ar citi c\r]ile sau m\car

ar vorbi cu el,  [i-ar retrage fie [i doar o parte
dintre afirma]iile despre jeturile de urin\ sub care ar
fi stat supu[i, de-a lungul istoriei, românii. În general
(dar asta s-a mai spus de nenum\rate ori) sunt riscante
afirma]iile generalizatoare. Cicerone Ioni]oiu s-a
opus cu dârzenie, decenii la rând, regimului comunist
din România [i  a f\cut ani grei  de închisoare
pentru c\ s-a opus. Nimic nu l-a descurajat. Însu[i
faptul c\ în „dosarul“ s\u exist\ dou\ sentin]e de
condamnare la temni]\, una din 1950 [i alta din
din 1962 (pe care le [i reproduc în aceast\ pagin\ de
revist\), dovede[te o impresionant\ consecven]\. În
anii de deten]ie, a avut o „comportare rea“ (cum scrie
într-o fi[\ de caracterizare întocmit\ de oamenii
Securit\]ii). Apoi, dup\ eliberarea din închisoare,
n-a încetat s\ protesteze, înfruntându-l deschis pe
Nicolae Ceau[escu, considerând c\ face parte în
continuare din Partidul Na]ional }\r\nesc (în care
s-a înscris înc\ din tinere]e), adunând informa]ii,
pentru a le salva de la uitare, despre to]i cei care au
fost tortura]i sau omorâ]i în închisori din motive
politice. Când la]ul Securit\]ii s-a strâns în jurul s\u,
când a în]eles c\ urmeaz\ s\ fie lichidat, a cerut
energic s\ plece din România [i a ob]inut în acest
scop sprijinul unor români din exil, al pre[edintelui
de atunci al Fran]ei, Valéry Giscard d’Estaing, al
unor congresmeni americani. A reu[it s\ plece, în
1979, ducând cu sine, ascunse în pingelele pantofilor,
microfilmele fi[elor referitoare la victimele regimului
comunist. Iar în Fran]a a luptat mai departe [i
lupt\ [i azi  (de[i s\n\tatea i s-a [ubrezit, iar al]ii
în si tua]ia lui  [i-ar petrece via]a prin case de
odihn\ [i sanatorii) cu amnezia colectiv\, publicând
zeci de c\r]i de istorie [i culegeri de documente,
printre care extraordinarul Dic]ionar al victimelor
terorii comuniste, ajuns la al 10-lea volum (toate
zece publicate de Editura Ma[ina de scris).

Cicerone Ioni]oiu este un mare om, un caracter,
un lupt\tor anticomunist plin de curaj, care, în
mod consternant, nu apare aproape niciodat\ pe listele
de „diziden]i“ (liste a c\ror s\r\cie o tot deplângem).
În memoriile sale c\tre Ceau[escu el nu face aluzii
timide la ce se întâmpl\ în România, ci descrie tran[ant,
necru]\tor caracterul criminal al ac]iunilor partidului
comunist, rolul nefast jucat de acest partid în istoria
României:

„Se împlinesc 35 de ani [...] de la decretul de
amnistie care s-a dat în 1944 [i de care au beneficiat
cei 5.463 de antifasci[ti interna]i între 1940-1944
printre care a]i fost [i dumneavoastr\, ca mul]i al]ii
din conducerea de azi. Cu to]ii a]i cunoscut regimul
de asuprire fizic\ [i moral\ la care face aluzie Lucre]iu
P\tr\[canu în expunerea de motive a decretului de
amnistie, dar a]i uitat prea repede, fiindc\, fie vorba
între noi, n-a]i fost asupri]i [i a]i stat ca în pension,
în a[a-zisa deten]ie.

Din cele patru partide recunoscute de Na]iunile
Unite, la numai [ase luni s-a desprins din coali]ie
Partidul Comunist [i la 6 martie 1945, cu ajutor str\in

(s\vâr[ind actul de tr\dare na]ional\ a poporului
român) s-a impus un nou regim mai dictatorial [i mai
draconic. [...]

Nesiguran]a zilei de mâine s-a generalizat la
to]i de jos în sus [i toate comprim\rile, retrograd\rile,
remanierile, redistribuirea for]ei de munc\ sau desele
rea[ez\ri nu au dus la îns\n\to[irea vie]ii publice.
Acest haos a fost posibil deoarece nu s-a folosit
sistemul de selec]ie profesional\ dup\ capacitate,
caracter [i putere de munc\.

În acest infern p\mântean s-au dezl\n]uit toate
for]ele diabolice din om, mânate asupra unor oameni
care credeau în libertate, dreptate [i doreau ca singura
arm\ de lupt\ s\ fie cuvântul scris [i rostit în ap\rarea
demnit\]ii, cinstei [i onoarei.

S-au practicat schingiuiri dintre cele mai rafinate,
elaborate cu ajutorul Ministerului de Interne la Pite[ti,
Gherla, Jilava, generalizându-se asupra tuturor
închisorilor [i lag\relor, culminând la Peninsula,
Midia, Tg. Ocna, Sighet, Râmnicu S\rat [i folosin-
du-se metode ce nu sunt cu nimic mai prejos decât
cele folosite în lag\rele de exterminare naziste.

S-au petrecut lucruri inimaginabile pentru o minte
s\n\toas\.

Sub acest regim barbar de schingiuire [i munc\
for]at\ timp de 20 de ani cât a durat prima etap\,
au c\zut mul]i, foarte mul]i, de ordinul câtorva
sute de mii, îngro[ând num\rul celor mor]i pentru
p\mânt, libertate [i cuvânt.“

Semnatarul plângerii c\tre Ceau[escu descrie,
apoi, atmosfera de teroare în care tr\iesc în continuare
românii [i afirm\ explicit c\, practic, ]ara întreag\
s-a transformat într-un lag\r, înconjurat de un gard
de sârm\ ghimpat\. Este greu s\ ne imagin\m furia
tr\it\ de dictatorul comunist sau de acoli]ii s\i citind
asemenea fraze.

În volumul de Memorii recent ap\rut, Cicerone
Ioni]oiu î[i poveste[te via]a, dar poveste[te, simultan,
[i ce soart\ a avut România dup\ instaurarea cu for]a,
de c\tre ocupan]ii sovietici, a comunismului. Este
ca [i cum istoria recent\ a României ar face parte din
biografia sa. {i chiar face parte. În con[tiin]a lui
Cicerone Ioni]oiu este cuprins\ întreaga suferin]\ a
românilor. Pe vremea când era schingiuit de Ale-
xandru Nicolschi însu[i, iar acesta î[i b\tea joc de
calitatea de student la Istorie a tân\rului, explicân-
du-i batjocoritor c\ istoria României o vor scrie ei,
comuni[tii, Cicerone Ioni]oiu a jurat în sinea lui
c\, dac\ va supravie]ui terorii, va povesti el însu[i,
în c\r]i, ce s-a întâmplat în realitate. {i [i-a îndeplinit
jur\mântul. 

Un mare om
C O U P E - PP A P I E R

Cicerone IIoni]oiu,  Memorii.. DDin ]]aaraa
sârmelor gghimpaatte, prefa]\ dde MMarius OOprea,
edi]ie îîngrijit\ dde CCosmin BBudeanc\ [[i AAndrei
Lascu, IIa[i, EEd. PPolirom, 22009. 3352 ppag. ((la ccare sse
adaug\ aaproape 1100 ppag. dde rreproduceri aale
unor mmanuscrise, ddactilograme [[i ffotografii ccu
valoare ddocumentar\)

CC

Act rreprobabil

D
UP| CUM reiese dintr-un comunicat de pres\ pus în circula]ie de revista Memoria, aceast\ publica]ie
de extraordinar\ valoare cultural\, educativ\ [i simbolic\, din care au ap\rut pân\ în prezent 67 de
numere format carte, pe parcursul a 19 de ani, risc\ s\ nu mai apar\, întrucât a pierdut sprijinul financiar
acordat de Administra]ia Fondului Cultural Na]ional. În comunicat se arat\: „Comisia de evaluare [i
selec]ie a proiectelor înaintate AFCN pentru finan]are (Alexander Baumgarten, Alexandru Cistelecan,
Peter Demeny, Caius Dobrescu, Liviu Papadima, Ruxandra Demetrescu, Elena Vl\d\reanu), comisia

de judecare a contesta]iilor (Biro Bela, Paul Cernat, Mircea A. Diaconu) au considerat c\ este destul: nu ne
mai trebuie trecut, nu ne mai trebuie amintirea suferin]elor, a jertfelor [i a eroismului, nu ne mai trebuie memorie.“

Refuzarea cererii de finan]are a revistei Memoria reprezint\ ceva mult mai grav decât un accident într-o
activitate func]ion\reasc\ sau un capriciu al unor evaluatori [i anume un atentat la con[tiin]a societ\]ii române[ti,
o complicitate cu cei care ac]ioneaz\ pentru mankurtizarea ei. 

To]i cei men]iona]i ca membri ai comisiei de evaluare [i ai comisiei de judecare a contesta]iilor (printre
care, ce triste]e!, se num\r\ [i oameni de indiscutabil\ valoare) au acum obliga]ia moral\ s\ explice opiniei
publice de ce au întreprins sau au încurajat prin pasivitate acest act reprobabil. 
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N SERILE frumoase de var\ din jurul anului
1990 îl întîlneam deseori pe Leonte R\utu,
plimbîndu-se tacticos pe Bulevardul Elisabeta,
în preajma Ci[migiului. Era un b\rbat masiv,
c\runt, cu o ]inut\ foarte îngrijit\, p\[ind vag
leg\nat, care-mi amintea chipul lui Jean Gabin
din filmele sale de senectute, unde interpreta

uneori figura unui [ef de clan mafiot. La urma urmei un
asemenea capo mafiot a fost [i ex-demnitarul comunist,
pe numele s\u mic Leonea, de unde cognomenul atît de
adecvat comport\rii sale, de Cameleonea. Am citit de
curînd cu mare interes o carte semnat\ de Vladimir
Tism\neanu [i Cristian Vasile, care încearc\ a-i reconstitui
figura [i traiectul biografic, în temeiul unei bogate
documenta]ii [i a unei interpret\ri lipsite de complezen]\.
Vom încerca la rîndul nostru, slujindu-ne de datele oferite
de c\tre cei doi autori, a schi]a imaginea acestui personaj
demonic, care a prigonit ca nimeni altul via]a cultural\
a României, nef\cînd decît s\ alterneze „m\[tile r\ului”
în func]ie de circumstan]e. Stalinist pîn\ în vîrful unghiilor,
deci exponent al liniei celei mai intolerante a totalitarismului
ro[u, Leonte R\utu apar]ine familiei dogmaticilor de
trist\ memorie a Estului Europei comunizate, precum
Jozsef Revai la Budapesta, Jakub Berman la Var[ovia,
V. Kopecky la Praga, Kurt Hager la Berlin. Afost maestrul
de ceremonii al ritualului de partid s\vîr[it în domeniul
ideologic din România în aproape întregul r\stimp al
dictaturii comuniste. O dib\cie de „perfect acrobat” i-a
asigurat o rar\ longevitate politic\. Jurînd credin]\
Kremlinului, a r\mas, în pofida oportunismelor spectaculoase
la care a recurs, un fidel al totalei lipse de scrupule [i a
cruzimii ce definesc bol[evismul: „R\utu ap\rea drept
un guru suprem, sacerdotul unei religii seculare (...),
emanînd o formidabil\ încredere în sine, un fel de gravitate
cvasidivin\. La care se adaug\ faptul c\ lexicul s\u
era capabil de în]ep\turi [i loviri sub centur\, dialectic
camuflate. Ca [i Stalin, ca [i Dej, R\utu avea un
comportament de felin\ aflat\ mereu la pînd\, a[teptîn-
du-[i cu bine temperat\ r\bdare momentul vendetei. De
la «venerabilul» politruc R\utu, cu al s\u etern zîmbet
onctuos, a înv\]at Ion Iliescu multe dintre trucurile
propagandistice pe care avea s\ le pun\ în nefast\ oper\
dup\ decembrie 1989. În orice caz, cel mai admirativ
despre Leonte R\utu vorbe[te Dumitru Popescu. În
memoriile sale mereu folose[te cuvinte frumoase despre
acesta. Sigur, spune c\ R\utu apar]ine altei epoci a
partidului decît genera]ia lui. Fa]\ de epoca precedent\,
Dumitru Popescu este ambivalent: poate s\ vorbeasc\
despre romantismul acelei epoci sau despre lipsa de
r\d\cini a acelei genera]ii. Depinde cum vrea s\ o judece
în acea pagin\”. Via]a lui Leonte R\utu se compune
dintr-un [ir de ignominii. N\scut în 1910, în ora[ul B\l]i
din Basarabia, pe atunci o gubernie a Imperiului rus,
dintr-o familie a micii burghezii evreie[ti (numele s\u
real: Lev Oigenstein), era ini]ial rusofon, citind Pu[kin,
Tolstoi, poate [i Dostoievski, „cu toate c\ personajul
nostru apar]ine bestiarului acestui scriitor”. Un moment
amuzant: „La un moment dat, semiironic, R\utu spunea
c\ pe el îl cheam\ de fapt Lev Nikolaevici, ca [i pe
Tolstoi”. Venit la Bucure[ti, a studiat f\r\ tragere de
inim\ vreo doi ani matematica [i al]i vreo doi ani medicina,
preferînd a deveni de timpuriu, la vîrsta de 19 ani, „soldat
al partidului, revolu]ionar de profesie”. Intrat în aparatul
clandestin al PCdR, i-a îmbr\]i[at cu fervoare ]elurile,
ceea ce l-a propulsat în func]iile de redactor [i ulterior
chiar de redactor responsabil al ziarului ilegal „Scînteia“.
S-a v\zut arestat în cîteva rînduri. Faptul c\ a petrecut
vreo doi-trei ani la închisoare, la Chi[in\u [i la Doftana,
i-a îng\duit a-[i constitui o mic\ legend\ „de revolu]ionar
pur [i dur, personaj auster, ascetic [i integru”. În locul
absolvirii unei universit\]i autentice, i-a fost dat a
trece prin „universit\]ile comuniste” ale deten]iei,
împrejurare care i-a permis s\ se manifeste drept unul
din propagandi[tii minusculului partid scos în afara legii.
În 1940, face parte din acel contingent al PCdR, care,
dup\ ocuparea Basarabiei de c\tre armata sovietic\, la
indica]iile superiorilor s\i pe filiera partidului, se stabile[te
în URSS. În 1941, cap\t\ func]ia de redactor al postului
de radio Moscova în limba român\. 

Dup\ ce se „repatriase” în „patria socialismului
victorios”, Cameleonea se „repatriaz\” a doua oar\ în
România ocupat\ de sovietici, unde i se încredin]eaz\
misiunea de-a supraveghea organizarea [i consolidarea

Agitpropului de la Bucure[ti. Astfel începe cariera celui
ce avea s\ fie numit „dictatorul culturii române” „groparul
culturii”, Malvolio etc. „Posedat al revolu]iei”, Leonte
R\utu nu omite a se ar\ta supus pîn\ la servilism [i
adulare fa]\ de superiorii s\i în structurile politic-
administrative, mai cu seam\ fa]\ de „cei mai iubi]i fii

ai poporului” Gheorghe Gheorghiu-Dej [i Nicolae
Ceau[escu, [i, concomitent, arogant, caustic, discre]ionar
cu subordona]ii. Pentru a-[i men]ine pozi]ia, nu ezit\ a
urma f\r\ crîcnire virajele cele mai imprevizibile ale
conducerii partidului. Se dovede[te un veritabil maestru
al adaptabilit\]ii, un as al piruetelor pe care se str\duie[te
a le explica printr-un cinism „dialectic”. Prima sa „dragoste”
a fost Ana Pauker, acceptat\ în postura de patron politic.
Dar cel care a celebrat-o cu rîvn\ repulsiv\ pe „tovar\[a
Ana” n-a [ov\it a-i întoarce spatele în 1952, cînd aceasta
a c\zut în dizgra]ie, al\turi de Vasile Luca [i Teohari
Georgescu, în urma manevrelor lui Gheorghiu-Dej ce-[i
dorea monopolul puterii. Str\in de orice sim]\mînt de
gratitudine ori de c\in]\, afi[înd o pasiune a „disciplinei
de partid” ce disimula un resort personal al arivismului,
Cameleonea nu doar c\ nu s-a pr\bu[it în acel moment
critic, ci a fost chiar promovat. Aajuns membru în Biroul
organizatoric al CC al PMR. Aceea[i malefic\ „inteligen]\”
a supravie]uirii i-a fost util\ [i în iunie 1957, cînd un
alt „patron” al s\u, Iosif Chi[inevschi, a fost excomunicat,
al\turi de Miron Constantinescu, sub acuza de fa]ad\
cum c\ ar fi voit s\ dea drumul, în spa]iul sacrosanct
al partidului, „liberalismului mic burghez” [i „revizionismului”,
dou\ spectre identic înfrico[\toare. Cine altul decît
Leonte R\utu a ]inut un fulminant discurs de „demascare”?
Al\turi de Nicolae Ceau[escu, s-a ocupat de „prelucrarea”
textelor Plenarei din iunie 1957 (fierbin]ile „nop]i de
iunie” ale vînzolelii aparatului de partid, în c\utarea unei
noi formule de conducere), ca [i cele ale Plenarei din
1958 (tot din iunie), cu activul de partid din Capital\,
în Sala Excelsior. Capul Anei Pauker, înainte de
acesta capul lui Lucre]iu P\tr\[canu, apoi capul lui Iosif
Chi[inevschi au reprezentat garan]iile sumbre ale
ascensiunii lui R\utu. Ipochimenul s-a „descurcat” în
cele mai dificile situa]ii, c\zînd mereu în picioare,
dobîndind chiar un supliment de favoruri. Un alt „salt
mortal” l-a executat Leonte R\utu cînd Gheorghiu-
Dej s-a distan]at de Moscova, în ultimii s\i ani de domnie,
pentru a nu depinde de fluctua]iile centrului suprastatal.
Cine [i-ar fi imaginat c\ demnitarul format în spirit
sovietic, propulsat în nomenclatura din România în
virtutea activit\]ilor desf\[urate în URSS, declarînd f\r\
înconjur c\ „România comunist\ a fost în întregime
construit\ dup\ modelul sovietic”, ceea ce, de altminteri,
era purul adev\r, va deveni inopinat partizanul „inde-
penden]ei [i suveranit\]ii” dejisto-ceau[iste? Cu toate
acestea, R\utu a participat sonor la campania retoric\
ce-a înso]it Declara]ia PMR din aprilie 1964. Discursu-
rile sale la Universit\]ile din Bucure[ti [i Cluj constituie
probe ale unei alte uluitoare schimb\ri la fa]\, asezonate
cu aere de candoare [i revolt\ fa]\ de un trecut socotit
dintr-odat\ culpabil. Individul ce p\rea devotat cu
trup [i suflet rusific\rii culturii române[ti îndr\znea
a-i vitupera pe cei care „au uitat valorile na]ionale” [i
„s-au ploconit ru[inos în fa]a celei mai insignifiante
crea]ii sovietice”. Înc\ o dat\, Cameleonea î[i transforma
porecla în renume. 

(va urma)

LL
eonte R\utu apar]ine familiei dogmaticilor de trist\

memorie a Estului Europei comunizate, precum

Jozsef Revai la Budapesta, Jakub Berman la Var[ovia,

V. Kopecky la Praga, Kurt Hager la Berlin. 
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Vladimir TTism\neanu [[i CCristian VVasile, Perffecttul
aacrobaatt.. LLeontte RR\uttu.. MM\[ttile rr\ului, 4464 ppag.,

Ed. HHumanitas, 22008

AAlleeggeerrii llaa SSeecc]]iiaa ddee ttrraadduucceerrii aa AASSBB

În ziua de 14 septembrie, la sediul Uniunii Scriitorilor, a avut loc Adunarea General\
a Sec]iei dde ttraduceri aa AAsocia]iei SScriitorilor BBucure[ti. Membrii sec]iei, prezen]i în
num\r mai mare decît la sec]iile care au organizat adun\ri pîn\ acum, au ales ca pre[edinte
al sec]iei pe Irina Horea, care va face parte din Consiliul USR al\turi de scriitorii
Peter Shragher, Sorin M\rculescu [i Simona Cioculescu. Din Comitetul Director al
sec]iei  vor mai face parte în urm\torii  patru ani,  al\turi  de pre[edinte,  [ase
traduc\tori. În cadrul discu]iilor care au avut loc cu acest prilej, traduc\torii prezen]i
s-au referit cu prec\dere la onorariile foarte mici pl\tite de editori traduc\torilor de
literatur\. Poetul Sorin M\rculescu a f\cut mai mule observa]ii pe marginea noului
Statul al Uniunii, propunînd cîteva modific\ri.  Reamintim c\ adun\rile urm\toare
ale sec]iilor vor avea loc astfel: Dramaturgie – 17 septembrie ora 10, la sediul USR,
Poezie [i Proz\ 21 [i 22 septembrie orele 9.30, ambele la Teatrul Nottara, Sala Mare.
Conferin]ele de alegeri ale ASB [i USR vor avea loc în zilele de 2 noiembrie, respectiv
23 noiembrie 2009. 
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cultura sa era cu adev\rat `ntins\, iar

dispozi]iile poliglosice – cu totul neobi[nuite.
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UNT FRAPANTE asem\n\rile dintre Gherea
[i Hasdeu ̀ n ceea ce prive[te circumstan]ele
biografice ale venirii lor `n România [i ale
afirm\rii lor ca litera]i. Precum aristocratul
s\u precursor, Gherea ajunge ̀ n ]ar\ la v`rsta
de 20 de ani, auto-exilat din Rusia, unde se
n\scuse, urmase liceul [i apoi, la Harkov,
vagi studii universitare. Despre aceast\ perioad\

formatoare a vie]ii sale, viitorul critic a p\strat o discre]ie
mai mare chiar dec`t cea a autorului lui R\zvan [i Vidra
– discre]ie prea mare pentru a nu fi fost vital interesat\.
Cu ce s-a ocupat Gherea p`n\ la 20 de ani? Cu politica,
f\r\ ̀ ndoial\, pentru c\ din aceast\ cauz\ fusese silit s\-
[i p\r\seasc\ ]ara. Dar ce studiase el, cum [i unde? Mister.

Exact ca [i Hasdeu, Gherea sosea ̀ n ]ara noastr\ deja
format din punct de vedere intelectual: cultura sa era cu
adev\rat `ntins\, iar dispozi]iile poliglosice – cu totul
neobi[nuite; pe l`ng\ limba rus\, limba [colarit\]ii,
poseda franceza, germana, engleza, rudimente de latin\,
ca [i capacitatea de a se descurca `n celelalte limbi
europene. Predispozi]iile native ̀ l ajut\ s\ ̀ nve]e româna
`ntr-un timp record, ba mai mult, s\ scrie chiar române[te
cu u[urin]\ de-a dreptul miraculoas\. Ca [i Hasdeu,
nu poseda diplome doveditoare, ci mai ales ̀ ndr\zneal\,
ca [i o enorm\ dorin]\ de afirmare.

Similitudinile cu Hasdeu nu se opresc aici. Gherea
dore[te s\ se impun\ rapid `ntr-o lume intelectual\
prin for]a lucrurilor provincial\; ̀ [i d\ seama c\ drumul
cel mai scurt `l reprezint\ afirmarea polemic\ t\ioas\,
incisiv\ [i, dac\ e posibil, contrarierea autorit\]ii maxime
existente atunci `n România. Or, care era aceasta la
`nceputul anilor ’80? Titu Maiorescu, fire[te. A[a c\
Gherea se lanseaz\ `ntr-o spectaculoas\ polemic\ fa]\
de pontiful Junimii, d`ndu-[i seama c\ doar o asemenea
opera]iune ̀ l va plasa automat ̀ n topul interesului public,
infinit mai eficace dec`t decenii de critic\ obscur\ [i
cuminte. Faptul c\ Maiorescu nu i-a dat la `nceput
nici o aten]ie nu l-a descurajat. Iar pentru opozi]ia profund\
la spiritul maiorescian, ideile socialiste aduse de Gherea
`n bagaj se potriveau ca o m\nu[\.

Instinctiv [i tot pe urmele lui Hasdeu, noul aspirant
la glorie intelectual\ realizeaz\ rapid faptul c\ România
se afla `ntr-o evident\ `nt`rziere fa]\ de Apusul
Europei `n ceea ce prive[te lecturile teoretice, ca [i
perceperea disciplinelor aflate atunci ̀ n plin\ reformare
(economia politic\, istoria, sociologia, psihologia); re]eta
hasdeian\ va ac]iona din nou, exact cum ac]ionase `n
urm\ cu dou\ decenii. Criticul Gherea ̀ [i uime[te publicul
cu cantitatea cov`r[itoare de nume str\ine citate, cu aluzii
la opere critice, filozofice [i istorice, de care românii
nici nu auziser\ [i care ofereau imediat imaginea unui
intelectual exotic, tob\ de carte, sosit `n chip misterios
din str\in\tate pentru a aduce România la ora european\.
Afirma]iile sale tran[ante [i peremptorii `n materie de
estetic\ [i de politic\ ap\reau de la `nceput `nvelite `n
arm\tur\ erudit\, cu copioase citate din autori care,
sugera subtil criticul, ajuseser\ de mult\ vreme
celebri ̀ n Occident, dar care la noi, din p\cate, erau ̀ nc\
ni[te necunoscu]i. ~nt`rzierea ]\rii noastre fa]\ de lumea
occidental\ a fost de la ̀ nceput o constant\ a g`ndirii lui
Gherea – mai ales `n materie de politic\, sociologie
ori economie; toate construc]iile sale ample, redactate
mai t`rziu ̀ n leg\tur\ cu specificul României, vor pleca,
direct sau indirect, de la aceast\ constatare f\cut\ de
critic atunci c`nd punea pentru prima oar\ piciorul pe
p\m`ntul românesc.

Dup\ ce a `ncurajat, apoi a patronat discret revista
„Contemporanul”, de inspira]ie socialist\ declarat\, dup\
ce a reu[it s\ se stabileasc\ definitiv `n România, f\r\
teama de a mai fi r\pit de ru[i, a[a cum i se `nt`mplase
`n timpul R\zboiului de Independen]\, Gherea ̀ [i ̀ ncepe
brusc activitatea de critic ̀ n anul 1885, cu articole despre
autori români [i ru[i, dar [i cu interven]ii teoretice, viz`nd
detronarea lui Titu Maiorescu de pe soclul unde
acesta fusese ridicat. Principalele studii ̀ i apar ̀ n caden]\
rapid\ pe parcurs de aproximativ un deceniu, ̀ ntre 1885
[i 1896; dup\ aceast\ dat\, critica literar\ va fi cultivat\
de Gherea doar cu intermiten]e, locul ei fiind luat de
politic\ [i de sociologie.

Ne frapeaz\ faptul c\ el s-a `nf\]i[at de la `nceput
drept depozitar al unor certitudini absolute. Nici o ̀ ndoial\
nu-l str\bate. {tie cum va evolua societatea la nivel
planetar [i care e viitorul omenirii, [tie `n ce const\
literatura [i specificul ei, care e metoda cea mai avansat\

`n critic\; [tie ce are de f\cut literatura român\ pentru
a ie[i din mediocritatea unde se afla deocamdat\ cantonat\.
Ca [i Hasdeu, el [tie tot. {i ]ine neap\rat s\-[i comunice
publicului certitudinile. Debutul lui Gherea, la v`rsta de
30 de ani, se `nf\]i[eaz\ ca spectaculos [i retoric.

~n privin]a evolu]iei imediate a societ\]ii, autorul [i-
a ̀ nsu[it total dogma marxist\. „Una din aceste concep]ii,
cea mai ad`nc\ [i cea mai vast\, e concep]ia materialist\.
Acum patruzeci de ani, concep]ia aceasta a fost formulat\
de Karl Marx, genialul fondator al socialismului [tiin]ific,
`mpreun\ cu Fr. Engels, colaboratorul s\u. Dup\ concep]ia
materialist\, factorul hot\r`tor ̀ n mersul istoric al omenirei
n-a fost nici intelectul, nici pornirile [i pasiunile omene[ti,
ci bazele materiale ale societ\]ei, modul de producere
[i de `mp\r]ire a produselor trebuincioase traiului. Un
sociolog poate g\si explica]ia vie]ei sociale ̀ n economia
social\, care e fiziologia societ\]ei. ~ntr-un cuv`nt, mersul
economic, procesul economic hot\r\[te ̀ ntregul proces
istoric al omenirei” (Concep]ia materialist\ a istoriei,
1892). Concluzia se impune de la sine: „Iat\ pentru ce
societatea socialist\ este nu o dorin]\ de[art\, nu un vis,
ci o necesitate ne`nl\turabil\, provocat\ de procesul
economic al societ\]ei `nse[i” (Ibidem). C`t despre
literatur\ – ea urmeaz\ s\ fie nu doar „oglinda fidel\”
a societ\]ii, ea trebuie mai ales s\ militeze pentru „idealurile
`nalte”, recte pentru socialism. Cea mai reprezentativ\
literatur\ a prezentului i se pare lui Gherea a fi literatura
„naturalist\”, numire vag\ [i oarecum improprie, sub
care el ̀ nglobeaz\ toat\ literatura pe teme sociale. Obligat,
totu[i, s\ constate c\, pe l`ng\ naturalism, exist\ `n
literatura contemporan\ [i alte tendin]e, mai ales `n
poezie, criticul decide instantaneu c\ „decadentismul
modern nu e altceva dec`t degenerarea liricei moderne
`nse[i, b\tr`ne]ea, dec\derea liricei” (Eminescu [i curentul
eminescian, 1896). Pe e[afodaj teoretic marxist construie[te
Gherea [i imaginea „noii critici”: spre deosebire de
critica maiorescian\, decretat\ a fi „metafizic\”, noua
critic\ ar fi o critic\ „[tiin]ific\”, adic\ bazat\ pe [tiin]ele
exacte [i, evident, pe ideologia lui Marx, ca `ndrumar
teoretic general.

Primii cititori ai lui Gherea trebuie s\ fi fost ̀ nc`nta]i
de noutatea unei asemenea abord\ri a literaturii, de
siguran]a afirma]iilor, de cultura decis protestatar\ pe
care o degajau textele criticului; interesul general pentru
doctrinele politice radicale se dubla `n cazul de fa]\ cu
o curiozitate intelectual\ legitim\ la un public abia ie[it
din aburii romantismului ̀ nt`rziat. Contrazicerea deschis\
a autorit\]ii maioresciene nu putea s\ nu st`rneasc\
simpatie, mai ales `n r`ndul tinerilor. Ast\zi `ns\, o
sut\ de ani mai t`rziu, vocea lui Gherea sun\ cu totul
altfel: e o premoni]ie, deocamdat\ vag\, a terorii marxiste
ce urma s\ vin\, a mentalit\]ii intolerante care a ajuns,
pe parcursul secolului XX, la cunoscutele performan]e.

Dincolo de funesta descenden]\ politic\ pe care
criticul român nu avea cum s-o prevad\, ar fi interesant
de examinat `n ce m\sur\ propunerile teoretice ale lui
Gherea ofereau o alternativ\ credibil\ la maiorescianism.
Autorit\]ile evocate de el `n materie de critic\ erau `n
general de prim\ m\rime (Sainte-Beuve, Taine, Brandes,
Faguet, Lema`tre – `ntr-o constela]ie eclectic\, f\r\
unitate de substan]\), iar metoda gherist\ nu avea prea
mult a face cu vreunul dintre ace[ti autori; critica lui
Gherea e `nainte de toate „social\”, apreciind opera
literar\ prin prisma circumstan]elor „de clas\” `n care
a fost creat\; metoda lui `ncearc\ s\ fie „[tiin]ific\”,
adic\ s\ pun\ la contribu]ie metodologia oferit\ de
[tiin]ele exacte, afirmate ̀ n perioada av`ntului pozitivist.

Utiliz`nd ̀ n mod repetat cuv`ntul „[tiin]ific” ̀ n leg\tur\
cu propria sa critic\, Gherea voia tot timpul s\-[i conving\
cititorul c\ spusele sale despre literatur\ au un
caracter obiectiv, nu fantezist. „... spiritul omenesc,
ajuns la maturitate ̀ n [tiin]\, nu mai poate s\ se mul]umeasc\
nici ̀ n art\ cu idealismurile, simbolismurile [i fantaziile
romantice; al\turi cu enorma dezvoltare a [tiin]elor
exacte, formula naturalist\ ̀ n art\ se impunea. Omenirea
civilizat\, care a biruit for]ele oarbe ale naturii [i a pus

`n serviciul omului aburi [i electricitate, necesar trebuia
s\ ajung\ la o literatur\ care tinde s\ p\trunz\ via]a
social\ a oamenilor” (O problem\ literar\, 1895). Ce-i
drept, caracterul [tiin]ific al unei astfel de estetici nu
fusese deocamdat\ nic\ieri probat, de[i criticul sper\ cu
ardoare c\ momentul nu e departe. „Estetica [tiin]ific\
modern\, ca [tiin]\, e `nc\ `n forma]iune. Ca atare, ea
`[i ia metoda [i-[i formeaz\ materialul din [tiin]ele
mai formate. ~n acest sens, o descoperire a lui Helmohltz
`n acustic\ ori ̀ n optic\ e mai important\ pentru estetica
[tiin]ific\ dec`t toate specula]iunele esteticei metafizice
moderne luate `mpreun\” (Asupra esteticei metafizice
[i [tiin]ifice, 1890).

Iat\ un nucleu teoretic pe c`t de simplu, pe at`t de
vag: Gherea nu a demonstrat niciodat\ – [i nici n-avea
cum s-o fac\ – `n ce mod trebuia estetica s\ se `mbine
cu [tiin]ele exacte [i nici cum ar fi putut ajuta acustica
lui Helmholtz la interpretarea literaturii. Dar Gherea
venea cu o pletor\ de nume proprii care nu mai
ap\ruse p`n\ atunci sub pana unui critic român. ~n
polemica lui cu Titu Maiorescu, dincolo de ironizarea
esteticii clasice (sor\ bun\ cu alchimia [i astrologia,
spune Gherea), dincolo de disecarea inutil\ a unor
sintagme ce i se par criticului contradictorii (precum
„emo]iune impersonal\”, la care Maiorescu ]inea ̀ n mod
deosebit), arsenalul se compunea mai ales din nume
proprii, c`t mai sonore [i mai exotice. Critica maiorescian\
nu mai era demult la mod\ ̀ n Europa, argumenta Gherea,
pentru c\ `ntre timp critica european\, `n special cea
francez\, devenise „eminamente [tiin]ific\” (Asupra
criticei, 1887). Inactualitatea lui Maiorescu ar fi fost
dovedit\ mai ales de lacunele sale de informa]ie; ca
s\-l contrazic\ pe el, Gherea, ̀ n materie estetic\, Maiorescu
ar fi trebuit s\-i citeasc\ mai ̀ nt`i pe Fechner, Bain, James
Sully, Hirth, Grant Allen, Veron, Forbes; asta ca s\ nu
mai vorbim de Bayesen, Felix Taylor, Johannes Scherr,
Roden Novel, Frank T. Mazials etc. etc. (Asupra esteticei
metafizice [i [tiin]ifice, 1890). Putem fi siguri c\ nimeni
nu auzise p`n\ atunci ̀ n România de ei – [i nici de atunci
`ncolo! Din pletora de nume aduse `n discu]ie lipseau
`ns\ tocmai cele ale lui Bielinski [i Cern`[evski, adic\
numele inspiratorilor reali ai doctrinei gheriste, adev\ra]ii
mae[tri de g`ndire ai autorului nostru. Prea inteligent ca
s\ nu-[i dea seama de idiosincraziile publicului românesc,
Gherea s-a ferit s\ apar\ ̀ n compania spiritual\ a autorilor
ce compuneau critica extremist\ de st`nga din Rusia;
prin atitudinea lor intelectual\ isteric-intolerant\, ei ar
fi speriat p`n\ [i pe cei mai sinceri simpatizan]i sociali[ti.
Categoric, `n disputa cu Maiorescu, evocarea numelor
lui Bielinski sau Cern`[evski era cu totul nerecomandabil\.

Dac\ ar trebui totu[i s\ alegem, din nesf`r[itele liste
variate [i pitore[ti ale lui Gherea, pe criticii care realmente
l-au influen]at, ne-am opri la c`]iva mai degrab\ mediocri,
precum Guyau ori Hennequin, adep]ii explica]iei
sociologice a literaturii; alte nume care apar cu oarecare
frecven]\, precum cele ale lui Taine ori Brandes, m\rturiseau
doar admira]ia pe care Gherea le-o purta pentru frumuse]ea
literar\ a paginilor lor.

Dincolo de teoria sa critic\, foarte coerent\, dar
imposibil de aplicat, Gherea a executat [i critic\ propriu-
zis\, ocup`ndu-se de c`]iva dintre principalii scriitori
români ai epocii. Aici, rezultatele nu sunt nici pe departe
str\lucite. Acolo unde s-a l\sat condus doar de propriul
s\u gust literar, format prin frecventarea marilor opere
ale literaturii universale, Gherea a avut unele intui]ii
interesante, lans`nd formule ce au f\cut epoc\. Din
p\cate, prizonier al unei doctrine `nguste, criticul a
`ncercat s\ o aplice ad litteram, iar efectele au fost uneori
lamentabile. Dac\ teoria sa estetic\ ar fi putut reprezenta,
`n absolut, o contrapondere a celei maioresciene, `n
privin]a intui]iei literare nu exist\ compara]ie posibil\
cu mentorul Junimii.

Criticul a `nt`mpinat cele mai mari dificult\]i `n
analiza poeziei; nefiind vorbitor nativ de român\, el
nu a putut sesiza mesajul poetic `n toat\ complexitatea

De la Marx citireS
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lui; Gherea cite[te poezia ca pe proz\, iar observa]iile
sale se reduc aproape exclusiv la con]inutul tematic. A[a
se face c\ Eminescu a reprezentat victima desemnat\
a studiilor gheriste. ~nc\ de la primul articol amplu
(Eminescu, 1887), sunt lansate la adresa poetului repro[uri
ce vor fi repetate ulterior de to]i impostorii care s-au
ocupat de Eminescu ̀ n secolul XX. De la Gherea provine
ideea c\ Eminescu ar fi avut un „fond ini]ial” optimist,
alterat ̀ ns\ din cauza contactului cu Junimea; c\ marele
defect al poetului r\m`ne acela de a fi c`ntat „femeia-
amant\”, [i nu „femeia-cet\]ean”, a[a cum s-ar fi cuvenit;
c\ cea mai grav\ sc\dere a operei eminesciene o reprezint\
exaltarea trecutului medieval „`ntunecat”; c\ influen]a
lui Eminescu asupra poeziei române[ti s-a dovedit nefast\,
din moment ce a condus la apari]ia „curentului eminescian”,
prin excelen]\ pesimist etc.

~n studii ulterioare celui din 1887, Eminescu apare
pus pe acela[i plan cu O. Carp, Ronetti-Roman, Al.
Vlahu]\ ori N. Nicoleanu, `ntr-o dev\lm\[ie pesimist\
nivelatoare a oric\ror valori. Eminescianismul nu
denume[te o orientare literar\, ci un reflex pur social:
„E clar acum de ce Eminescu a avut, are [i va avea
`nc\ mult\ vreme o mare influen]\ asupra vie]ii literare.
El a exprimat g`ndirile, durerile, dorin]ele, pasiunile,
nemul]umirile ce s-au produs `ntr-o anumit\ epoc\
istoric\. Din punctul acesta de vedere, crea]iunea lui
Eminescu ̀ [i are r\d\cinile ̀ n via]\, ea reprezint\ aceast\
via]\” (Asupra mi[c\rii literare [i [tiin]ifice, 1893).

Lectura poeziei ca mesaj exclusiv ideatic ̀ i ofer\ lui
Gherea o scar\ de valori complet r\sturnat\. Alecsandri,
l\udat pentru activitatea lui politic\ de tinere]e, se
vede asupra cenzurat din ra]iuni tematice: „Acum `n
urm\ s-a f\cut mare larm\ `n jurul a dou\ drame ale
bardului de la Mirce[ti: Hora]iu (sic!) [i Ovidiu; aici
`ntreb\m numai: oare n-a putut poetul nostru s\ g\seasc\
teme din via]a contimporan\, de ce a alergat tocmai la
romanii cei vechi? Ce interes mare de via]\ pot avea
pentru noi Hora]iu ori Ovidiu?” ({tefan Hudici,
1885).

C`nd ideile poetului analizat par a coincide cu cele
ale criticului, acesta din urm\ se entuziasmeaz\ – [i
astfel modestul Vlahu]\ se bucur\ de elogii la care
Eminescu n-ar fi putut s\ aspire. ~n studiul intitulat
Dl. Vlahu]\ (1890), meritul poetului pare a fi acela de
a scrie „poezii cari ating, exprim\ idei `nalte, de
interes general [i de interes filozofic”; dup\ ce reproduce
o bun\ parte a poeziei intitulate Cuget\ri, criticul
comenteaz\: „Poate cam prea lung\, dar admirabil\
poezie. C`t de m\rea]\, de `nfior\toare e moartea din
strofa din urm\!”. Apoi, transcriind o strof\ ce se ̀ ncheie
cu antologicul vers Nu de moarte m\ cutremur, ci de
vecinicia ei, Gherea se lanseaz\: „~n aceste admirabile
[i energice versuri, poetul a exprimat cea mai mare, cea
mai puternic\ groaz\ a timpului nostru ̀ mpotriva mor]ei.
Hamlet g\se[te alt argument hot\r`tor. Via]a dup\ moarte,
iat\ ce ̀ nsp\im`nta pe oamenii din vremea lui Shakespeare;
ast\zi `ns\, c`nd nu mai credeam `n acea via]\ de apoi,
ceea ce ne doboar\ mintea e acel niciodat\ de care

vorbe[te poetul nostru”. {i Gherea continu\ s\ reproduc\
din Vlahu]\ alte multe „magnifice versuri, tremur`nd de
emo]ie, de via]\”, s\ remarce mai departe „dou\ versuri
energice, pline de m`ndrie, aproape geniale”, tr\g`nd
concluzia c\ poezia lui Vlahu]\ este „unul din capodoperile
poeziei române”.

Faptul c\ ierahia valorilor din literatura român\
contemporan\ a r\mas mult\ vreme pentru Gherea o
necunoscut\ o dovedesc [i aprecierile stupefiante f\cute
de el asupra culturii noastre `n general. La 1893, dup\
ce Eminescu, Alecsandri [i Odobescu `[i `ncheiaser\
cariera, iar Slavici, Macedonski, Co[buc [i Caragiale
se aflau pe culme, Gherea afirma c\ „dac\ despre s\r\cia
mi[c\rii noastre [tiin]ifice mai poate fi ̀ ndoial\, ̀ n privin]a
secetei literare suntem cu to]ii de acord. Scriitori de
valoare avem pu]ini, [i acei pu]ini scriu a[a de rar, iar
aceste scrieri rare sunt primite de public cu at`ta indiferen]\”
(Asupra mi[c\rii literare [i [tiin]ifice). Un an mai t`rziu,
el ad\uga: „Noi p`n\ acum n-am avut nici un geniu. Am
avut talente, dar at`ta tot” (Arta pentru art\ [i arta cu
tendin]\). Chiar [i la 1901 opinia nu i se schimbase
vizibil, iar literatura român\ era privit\ din aceea[i
perspectiv\ nihilist\: „... acum c`]iva ani, prevedeam
criza literar\ de azi”, jubila Gherea. „N-am avut `nc\
o mi[care literar\, nici o literatur\ propriu-zis\. Am avut
c`teva talente remarcabile, dar at`ta tot. Nu numai c\
n-am avut o perfec]ie literar\, dar, repet, n-am avut ̀ nc\
nici o literatur\ ̀ n ̀ n]elesul adev\rat al cuv`ntului” (Criza
literar\).

E greu de presupus c\ un om de gust precum Gherea
credea cu adev\rat asemenea enormit\]i; se sim]ea
`ns\ obligat s\ le afirme, ̀ n virtutea crezului s\u ideologic.
Dezam\git de faptul c\ „literatura socialist\” promovat\
la „Contemporanul” `nt`rzia s\ produc\ un scriitor c`t
de c`t semnificativ, Gherea contempla cu acreal\ spectacolul
literar românesc. C`t\ vreme a `ncercat s\ aplice unei
literaturi vii [i imprevizibile, cum era literatura
noastr\ la sf`r[itul secolului, schema criticii sociologice,
el a e[uat `n aproape toate cazurile concrete analizate.

Dup\ deceniul s\u glorios-productiv, adic\ dup\
pragul anilor 1895-1896, Gherea sufer\ o metamorfoz\
semnificativ\ ce-i altereaz\ treptat certitudinile. Integrat
complet spa]iului cultural românesc, nu doar administrativ,
ci [i spiritual, criticul ̀ [i modific\ substan]ial perspectiva.
Relevarea striden]elor ideologice marxiste pare a fi
primul semn al noii faze: deja ̀ n Materialismul economic
[i literatura (1895) polemica ̀ i avea ̀ n vedere pe marxi[tii
`n]epeni]i `n dogme, pe cei care explicau simplist, pur
economic, faptul literar, transform`nd marxismul `n
„formul\ moart\”; stufosul [i inegalul studiu din anul
urm\tor intitulat D. Panu asupra criticei [i literaturii
eviden]iaz\ nea[teptate similitudini ̀ ntre viziunea gherist\
[i cea a Junimii, cuprinz`nd [i primul elogiu – chiar dac\
rostit cu jum\tate de gur\ – la adresa ac]iunii culturale
a lui Titu Maiorescu. Anul 1897 aduce singurul studiu
interesant publicat de Gherea [i consacrat unui poet
român – e vorba de Poetul ]\r\nimii (Co[buc); criticul
se ar\ta integrat vizibil culturii române[ti, pe care o
examineaz\ din interior [i f\r\ ideologiz\ri deplasate.
Intui]iile sale privitoare la Co[buc au schi]at o prim\
viziune estetic\ asupra poetului, iar exegezele ulterioare
au fost obligate s\ ]in\ seama de ea. La 1901, trec`nd
peste aproxim\rile din tinere]e [i amend`nd multe afirma]ii
anterioare, Gherea declara c\ cei mai de seam\ scriitori
români r\m`n Alecsandri, B\lcescu, Odobescu, Eminescu,
Creang\, Caragiale, Delavrancea. ~n fine, lucrurile
`ncepeau s\ se limpezeasc\!

Dar ce s-a ̀ nt`mplat dup\ 1900? Paralela cu Hasdeu
se impune din nou. Tot a[a cum, dup\ ce cultivase cu
succes, p`n\ la v`rsta de treizeci [i ceva de ani, poezia,
nuvela [i teatrul, Hasdeu a abandonat brusc [i definitiv
literatura, la fel [i Gherea, aflat ̀ n posesia unei celebrit\]i
nea[teptate datorate polemicii cu Maiorescu, abandoneaz\
brusc [i aparent inexplicabil critica. Ceea ce va
publica ulterior ̀ n materie r\m`ne pu]in [i nesemnificativ.

Ra]iunea principal\ a renun]\rii o reprezint\, probabil,
faptul c\ teoria literar\ marxist\, expus\ de Gherea cu
at`ta convingere `n primele sale studii, a `nceput s\
nu-l mai satisfac\ pe autorul ̀ nsu[i. Explicarea literaturii
prin condi]iile sociale, imperativul literaturii militante,
ideea c\ literatura trebuie s\ fie „oglinda vie]ii” – iat\
tot at`tea adev\ruri ce-[i dovedeau treptat inconsisten]a;
ideologia socialist\ de import cedeaz\ treptat locul unei

viziuni tot mai autohtone asupra literaturii. ~nc\ din
ultimii ani ai secolului al XIX-lea, Gherea `ncepuse
s\-[i concentreze energia pentru atenuarea, revizuirea
[i amendarea aser]iunilor apodictice din primele sale
articole. Se vede c\ marxistul ajunsese „revizionist”!

Acestei treptate reconversiuni i se ad\uga un fapt
imposibil de ocultat: literatura de inspira]ie socialist\,
pe a c\rei apari]ie `n România mizase Gherea, lipsise
de la `nt`lnire; revista „Contemporanul”, de apari]ie
relativ `ndelungat\, ca [i publica]iile din orbita ei, nu
reu[iser\ s\ produc\ dec`t o literatur\ submediocr\, de
a c\rei calitate criticul era perfect con[tient. Dup\ 1900,
chiar [i firavele `ncerc\ri socialist-umanitare dispar cu
totul; scena va fi ocupat\, pentru mul]i ani, de moderni[tii
`n plin\ afirmare [i de na]ionali[tii tot mai zgomoto[i
din jurul „S\m\n\torului”. Speran]ele lui Gherea `n
apari]ia unei literaturi române[ti cu caracter social se
pulverizeaz\ complet. A[a st`nd lucrurile, Gherea p\r\se[te
critica literar\.

Integrarea deplin\ a criticului ̀ n cultura lui adoptiv\
poate fi m\surat\ prin trecerea de la preocup\rile literare
la cele sociologice. Pasionat din ce `n ce mai mult de
situa]ia economic\ a României, ̀ ncerc`nd s\ descifreze
liniile unei evolu]ii ulterioare, Gherea scrie tratatul
Neoiob\gia, sintez\ asupra modelului economic [i social
propriu ]\rii noastre. Plec`nd ̀ n continuare de la o viziune
marxist\, el corijeaz\ sensibil teoria atunci c`nd o aplic\
la realitatea României. Aura de str\in exotic, purtat\
la sosirea ̀ n ]ar\, i se [terge lui Gherea, salutar [i definitiv,
pe m\sura avans\rii `n noul secol: `nrudit acum cu
Caragiale, legat str`ns de familia acestuia, ca [i de familiile
altor intelectuali proeminen]i din ]ar\, el ̀ ncepe s\ vad\
România din perspectiv\ mai degrab\ caragialian\ dec`t
socialist-cosmopolit\. Ceea ce g`nde[te acum Gherea
despre socialism nu mai are mult a face cu proiectele
lui socialiste din tinere]e. De altfel, `n lupta de clas\,
criticul n-a admis niciodat\ violen]a, v\z`nd ̀ n socialism
doar un fel de instaurare pe p\m`nt a umanismului de
origine renascentist\. A respins de aceea categoric
revolu]ia comunist\ din Rusia, condus\ de Lenin, iar
formele concrete pe care „noua societate” le-a luat i-
au repugnat hot\r`t lui Gherea. Integrarea lui `n
cultura român\ se `nf\ptuise deci cu adev\rat.

Ceea ce r\m`ne din experien]a, ̀ n fond ratat\, ̀ ncercat\
de acest scriitor `n domeniul criticii literare sunt
c`teva inova]ii de stil care aveau s\ marcheze sf`r[itul
secolului al XIX-lea. Gherea a introdus la noi snobismul
„ultimului strig\t” ̀ n materie de teorie [i de interpretare
literar\; Maiorescu [i [coala lui se bazau pe autorit\]i
intelectuale solide, clasate. Gherea introduce din abunden]\
citatul din critica à la page, mai ales din Fran]a. Chiar
dac\ textele lui Sainte-Beuve, Taine sau Lema`tre nu
i-au folosit direct `n compunerea articolelor, nu e mai
pu]in adev\rat c\ publicul român a aflat de la Gherea
de noile orient\ri ale criticii europene.

S\ mai ad\ug\m c\ stilul autorului, aflat la antipozii
celui maiorescian, n-a st`rnit nici el un entuziasm unanim:
e dezl`nat, prolix, plin de impropriet\]i lexicale [i de
reveniri, redactat `ntr-o sintax\ ne`ngrijit\; abordarea
familiar\ a cititorului, dorin]a de a instala o fals\
complicitate `ntre autor [i lector, nu plac tuturor. Dar
prin aceste inova]ii plebee, Gherea a modificat sensul
actului critic: din oficiu solemn, judec\toresc, el devine
exerci]iu pedagogic. Oralitatea lui debordant\ a schimbat,
discret, raportul dintre opera literar\ [i cititorul ei,
apropiindu-i [i pun`ndu-i pe acela[i plan.

Prin Gherea, cultura rus\ a exercitat – dup\
Hasdeu – prima influen]\ semnificativ\, de[i subteran\,
asupra literaturii române moderne. A fost vorba de o
influen]\ trecut\ prin filtru occidental, redus\ la esen]\,
dar nu mai pu]in de o influen]\ real\. Dup\ articolele
de tinere]e consacrate scriitorilor ru[i, articole cu care
[i-a f\cut debutul, Gherea nu s-a mai ocupat niciodat\
explicit de aceast\ literatur\, ̀ ns\ mentalitatea „narodnicist\”
a ajuns `n România odat\ cu el. Datorit\ lui, ceva din
tumultul dezordonat-naiv al unei culturi aflate atunci ̀ n
spectaculoas\ afirmare european\ a trecut [i spre
Apus Prutul, st`rnind la români curiozitate pentru lumea
de forme noi, pentru ebuli]ia nu doar cultural\ ce avea
loc la R\s\rit de ]ara noastr\.

Mihai ZAMFIR
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personajele lor [i locurile în care se deruleaz\

ac]iunea sunt cunoscute deja din romanele autorului.
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SINGUR| povestire din
volumul lui Daniel Dr\gan,
Fantoma, este scris\ dup\
c\derea regimului comunist:
cea care d\ titlul c\r]ii. Dar ce
povestire! To]i am urm\rit cu
sentimente contradictorii filmul
procesului [i execu]iei cuplului
Ceau[escu în imposibil de
uitata zi de 25 decembrie 1989.

Un amestec destul bizar de bucurie [i grea]\, de satisfac]ie
pentru c\ temutului dictator i se spunea, în sfâr[it, în
fa]\, ceea ce gândea tot românul, de mil\ cre[tineasc\
pentru finalul celor doi (cunoscut deja în momentul
difuz\rii filmului procesului) [i chiar de admira]ie
pentru comportamentul nea[teptat de demn al condamna-
]ilor afla]i în anticamera mor]ii. Din momentul în
care lui Nicolae Ceau[escu [i so]iei sale li s-au legat
mâinile cu sfoar\, imaginile au devenit insuportabile.
Temu]ii dictatori s-au metamorfozat brusc în doi b\trâni
neputincio[i, victime f\r\ dreptul la propria ap\rare
(cum au fost atâtea în perioada comunist\), iar Dan
Voinea, judec\torul Popa, Gelu Voican-Voiculescu,
Victor Athanasie St\nculescu, Virgil M\gureanu [i
ceilal]i actori ai farsei judiciare (c\rora, în prim\ instan]\
nici m\car nu le-au fost ar\tat chipurile pe pelicul\) au
dobândit gloria discutabil\ a eroilor d’après la
guerre. Toat\ lumea civilizat\ a fost oripilat\, iar oamenii
lucizi din ]ar\ au avut primul semnal clar c\ noua
democra]ie nu va fi decât o variant\ – rezultat\ din
simpla întoarcere pe dos, ca pe o m\nu[\ – a celei vechi.
Tot ce a urmat, culminând cu mineriada din iunie 1990,
nu a f\cut decât s\ le confirme aceast\ impresie.

Probabil mul]i dintre oamenii cu o minim\ sensibilitate
uman\ au fost tenta]i, în timpul filmului procesului
[i execu]iei cuplului Ceau[escu s\ se pun\ în pielea
acuza]ilor, s\ vad\ grotesca ceremonie prin ochii celor
dinainte condamna]i. Eu unul am fost atins de
aceast\ ispit\ ori de câte ori am rev\zut filmul respectiv
[i la fel mi s-a întâmplat când, de pild\, am vizionat
imaginile cu execu]ia dictatorului irakian Saddam
Hussein. Nicolae Ceau[escu [i Saddam Hussein au fost
doi dintre temu]ii dictatori din a doua jum\tate a secolului
XX. Ambii au sfâr[it lamentabil, ca victime ale
noilor conduc\tori (cu siguran]\, nici mai viteji, nici
mai în]elep]i, dar la fel de abuzivi) ai ]\rilor pe care
le-au terorizat vreme de decenii. Iar inima intelectualului
autentic (o [tim de la Albert Camus) trebuie s\ bat\
mereu în ritmul celor ale victimelor. Oricât ar p\rea de
bizar intelectualul autentic trebuie s\ fie sensibil la
drama milioanelor de victime ale sistemului concentra-
]ional comunist, dar nu poate r\mâne indiferent nici la
oribila execu]ie a cuplului Ceau[escu, dup\ un simulacru
de proces.

Povestirea Fantoma de Daniel Dr\gan este
tocmai o relatare a procesului din 25 decembrie 1989
[i a momentelor imediat urm\toare, f\cut\ din perspectiva
duhului lui Nicolae Ceau[escu. Întreprindere din capul
locului riscant\, autorul unui astfel de demers având
toate [ansele s\ fie etichetat fie drept nostalgic al
vechiului regim, fie drept un autor tezist, eventual aflat
în c\utarea unei tardive noi legitim\ri politice. Din
fericire, niciuna dintre variante nu este valabil\ în cazul
lui Daniel Dr\gan, opera sa fiind o proz\ în adev\ratul
în]eles al cuvântului. Ea debuteaz\ cu momentul în
care gloan]ele plutonului de execu]ie l-au izbit pe fostul
dictator în piept [i în picioare. Trecerea în lumea de
dincolo are loc instantaneu, nu este nici m\car dureroas\
(gloan]ele au fost sim]ite doar ca o ploaie cald\ în frigul
serii de iarn\), ultimele gânduri din timpul vie]ii se
prelungesc firesc în primele clipe ale mor]ii. Apoi
sufletul î[i începe peregrinarea trecându-[i în revist\
via]a p\mântean\ cu cele bune [i cele rele. Frustrarea
în fa]a tr\d\rii celor care i-au fost apropia]i (multe
din figurile prezente în completul de judecat\ îi erau
familiare) este admirabil imaginat\: „{i cozile lui de
topor. La[ii! Sperjurii! Cum au putut s\ se prefac\ atâ]ia
ani? Citise pe chipurile lor ipocrizia, ura contra lui, ur\
ascuns\ bine o jum\tate de veac, ascuns\ în cus\turile
hainelor, în cutele inimilor lor tic\lo[ite, ur\ blindat\
cu declara]ii sfor\itoare, cu jur\minte de credin]\, cu
cadouri, lingu[eli, aplauze [i pup\turi, cu temenele [i
t\mâieri. Acum î[i preg\teau col]ii s\ mu[te mâna care

i-a hr\nit. Instinctul lui de copil al uli]ei pr\fuite îi
spunea c\ tr\darea nu are grade de compara]ie. Când
este, este! Total\, definitiv\, ucig\toare! De la
aceast\ band\ de sperjuri se putea a[tepta la orice” (pp.
224-225). Eliberat\ din
trupul hulit de o ]ar\
întreag\, fantoma reme-
moreaz\ scene [i dialoguri
dintr-un trecut apropiat
[i, urmând una dintre
obsesiile constante ale
lui Nicolae Ceau[escu,
se gânde[te cu bucurie
la iminenta întâlnire cu
personajele marcante ale
istoriei românilor (De-
cebal, Vlad }epe[, Mihai
Viteazu, Constantin
Brâncoveanu, Tudor Vla-
dimirescu). Retr\ie[te în
amintire momentele de
glorie, când a stat în rând
cu mari oameni de stat
precum de Gaulle sau
Nixon, dar [i de gafele
de protocol ale mereu
imprevizibilei sale so]ii.
Pe m\sur\ ce se înde-
p\rteaz\ de locul în care

trupul a c\zut secerat de gloan]e, fantoma devine tot
mai singur\ [i lipsit\ de consisten]\. Finalul este
unul melancolic la gândul vie]ii care s-a scurs: „Fantoma
î[i aminte[te. {i, îng\duitoare, las\ s\-i cad\ un zâmbet.
Un zâmbet trist. Dar nimeni nu este acolo s\-l vad\”
(p. 234). Povestirea a fost scris\ în anul 2008.

Celelalte proze ale volumului au fost scrise în
perioada 1956-1982. Sunt [i câteva nedatate, dar în
mod cert [i aceastea pot fi incluse, f\r\ riscuri, în
perioada amintit\. Povestirile [i schi]ele lui Daniel
Dr\gan las\ cititorului o impresie de familiar, de
déjà vu. Aceasta pentru c\ personajele lor [i locurile
în care se deruleaz\ ac]iunea sunt cunoscute deja din
romanele autorului. În plus, chiar dac\ este vorba de
crea]ii scrise într-un interval de timp de o jum\tate
de secol, se poate vorbi de o suprinz\toare unitate
stilistic\ [i de imaginar artistic. Mai toate povestirile
[i schi]ele autorului s-ar putea încadra în limitele
unui realism poetic (de tip sadovenian) alternând uneori
sau dezvoltându-se într-un realism fantastic de sorginte
sudamerican\. Unitatea stilistic\ [i de atitudine a prozei
lui Daniel Dr\gan a fost remarcat\ [i de unul dintre
criticii ei importan]i, Mircea Iorgulescu: „...tonul unei
înregistr\ri aparent neutre [i, în realitate, al unei lacome
absorb]ii a detaliului semnificativ. Textele mai scurte
cap\t\ din acest motiv un aspect sarcastic, realizat
îndeosebi prin folosirea stilului indirect liber: situa]ii
desenate cu precizie, astfel încât s\ degaje un adev\r
moral [i psihologic, st\ri conflictuale resorbite în nuan]e
prinse cu fine]e, momente de intensificare a existen]ei
capabile s\ pun\ în valoare o dominant\ sufleteasc\”.

La prozatorul Daniel Dr\gan ochiul este mai important
decât urechea. Dialogurile sunt rare [i, de cele mai
multe ori, expeditive, f\r\ mari veleit\]i stilistice.
Personajele comunic\ economicos, doar atât cât este
strict necesar pentru a se face în]elese. În schimb,
descrierile sunt ample, precise, uneori pline de poezie.
Niciun detaliu nu scap\ privirii atente a naratorului,
totul pare trecut prin obiectivul unei camere de filmat.
Aceast\ precizie a detaliilor d\ consisten]\ prozelor
[i explic\ într-un fel psihologia personajelor care tr\iesc
într-un astfel de mediu: „Hodorogeau pe drumurile cu
gropi ale câmpiei camioanele Molotov cu prelat\ kaki
[i botul te[it, zdruncinau din arcurile tari la trecerea
peste g\urile din macadam, împro[cau în jur noroi [i
pietri[, mângâiau cu lumina galben\ a farurilor bolnave
cocenii de porumb usca]i pe tarla, gardurile c\zute
într-o rân\, cumpenele obosite ale fântânilor [i ici-colo
pere]ii cu tencuiala c\zut\ de la silozurile risipite [i
goale” (p. 116).

Arania lui Daniel Dr\gan este un fel de Yoknapatawpha
sau de Jormania. Un ]inut fictiv, pe care fiecare nou\
carte a prozatorului îl transform\ într-un loc identificabil
geografic, populat cu figuri umane familiare (personaje),
ale c\ror destine se prelungesc dintr-o proz\ în alta.
O performan]\ epic\ deloc la îndemâna oricui, la
care Daniel Dr\gan a ajuns dup\ o trud\ literar\ de mai
bine de jum\tate de secol. 

OO
Duhul 

lui Ceau[escu

Daniel DDr\gan, Faanttomaa. SSchi]e, nnuvele
povesttiri, PPrefa]\ dde AAdrian LLesenciuc, EEditura

Arania, BBra[ov, 22009, 2254 ppag. 
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Bolduire
Vocea dde lla

miaz\noapte

A
{EZA}I `ntr-un col] `n odaia
miresei, cu [tergare [i blide
ag\]ate pe pere]i, privim jocul
din Oa[, – cel mai frumos joc
pe care l-am v\zut vreodat\,
cel mai seme], cel mai r\scolitor.

Capetele se clatin\, hâ]ânate din
[olduri, ̀ n contratimp, ceea ce d\ trupurilor
aerul unor p\pu[i automate, ̀ ncordând
mi[carea cu o mecanic\ fascinant\.

E o pref\c\torie, un artificiu, o
aparen]\ ̀ n[el\toare, masc\ ̀ ncremenit\,
pus\ dinadins peste fa]a vie, peste expresia
adev\rat\ a sentimentului.

Totul, din nevoia de contrast, pentru
a face posibil [ocul, surpriza: gura se
deschide larg, paroxistic schimbat\, –
durere sau bucurie la un loc – semnul
fiind acela[i, când se trimite `n sus
„]`puritura”, vaietul lung [i ascu]it, de
milenii ascuns `n vocea nemuritoare a
]\rii de nord; o sucire fals\ a corpului,
`n dreapta, ̀ n stânga, o b\taie frenetic\
pe toc, pe vârf, pe talp\, din nou pe toc,
o alt\ sucire la dreapta, stârnind vârtejul
ame]itor, f\când s\ se roteasc\ fustele
albe, svârlite când `ntr-o parte, când `n
alta, `ncre]ite, desf\cându-se brusc,
frânând ritmul, `ncurcând leg\n\rile,
fustele iar se domolesc c\zând pe genunchii
dezveli]i, o clip\, dou\, pentru ca vârejul
s\ re`nceap\ mai viguros, ̀ ntr-un tropot
viu, s\ltat, tact, figuri pe care nici un
maestru coregraf nu a reu[it s\ le transcrie
exact `ntr-o ve[nic\ mi[care, reflexele
fiind ale unei gândiri [i imagina]ii `n
ve[nic\ deplasare [i nesupunere...

*
Mama miresei, femeie care a n\scut

unsprezece copii, se strecoar\ printre
dansatori ̀ mp\r]ind boace,... copt\turi,...
sticle cu r\chie, str\chini de bor[, dres
cu lapte cov\sit, smântân\, brânz\ g\lbuie.

Ceva cade pe jos [i se sparge cu vuer.
Odaia se umple de ]ipete.

To]i se reped la u[e. A venit mirele
cu ai lui s\ fure mireasa...

Nu-l l\sa]i! Confuzia cre[te. Afar\
`n tind\ starostele nun]ii bate nemilos
`n podea cu toiagul lui `mpodobit cu
panglici de toate culorile, [i, clopo]ei...

G\l\gia... b\taia poruncitoare, totul
se ̀ nv\lm\[e[te, nunta[ii se opintesc ̀ n
pragul casei, `ncropind o ap\rare...

Cei de afar\ sunt gata s\ r\zbeasc\...
Pitit\ sub mas\, ̀ n patru labe, mireasa

prive[te tremurând spre u[\; – [i tremur\
de-adev\ratelea, cu nasul ei cârn scos
afar\, cu spaima dulce a r\pirii ̀ n ea, cu
p\rul piept\nat `n sus `mpletit `ntr-un
coc scânteietor de perle, rubine [i fel de
fel de giuvaeruri, – [i asta, foarte ciudat,
`]i treze[te ideea unui templu indian sau
a unei pagode din Asia...

~n ]ara por]ilor de lemn, o tradi]ie
artistic\ p\streaz\ ̀ n ea curen]ii marilor
civiliza]ii stinse, r\t\cind dup\ legile
lor obscure, pe `ntinsul planetei, ca
semnul astral al Soarelui-roat\-de-car

[i Rombul-inca[ crestat pe stâlpii caselor
din Maramure[.

(Reportaj, 1970)

Spiritul
bucure[tean ((1964)

I
NEXPLICABIL cum pân\ acum
critica nu a observat ̀ n lirica poetului
care reclama, odinioar\, teribil,
libertatea de a trage cu pu[ca, o
tr\s\tur\ ce-l caracterizeaz\ struc-
tural: spiritul tipic bucure[tean.
(Introducere la interviul luat lui Geo

Dumitrescu `n 1964)...
Exist\ spiritul parizian, cunoscut;

un umor londonez sec pân\ la macabru;
umorul berlinez, gros ca o halb\ de
bere.

Fiecare metropol\ cap\t\, prin
periferiile ei active, un „ton” ce d\ suflet
ora[ului.

Spiritul bucure[tean e antigogoa[a,
– `n]eparea enormit\]ii.

Restabilirea, la justa m\sur\, cu
ironia acelui zâmbitor... „fugi, domnule,
de-aici!” a lucrului bombastic auzit...

Fronda, vioiciunea, plasticitatea
vorbirii, inven]ia lecical\ prodigioas\
[i argoul bucure[tean au un efect realist
atât de incomod, uneori, `ncât omul
mai greoi din alte p\r]i se simte ̀ ntrecut,
pus `n dificultate...

Acest spirit e pentru existen]a cu-
rent\, practic\.

El te judec\ dup\ ce faci, nu dup\
fumurile pe care le ai.

El are `n cutele zeflemelii ascuns\
pasiunea de a fi, de a tr\i cu picioarele
pe p\mânt...

~n zona asta, pân\ [i cea mai `n-
fl\c\rat\ can]onet\ sufer\ modific\rile
locului, de un comic refrigerent unic,
– ca refrenul auzit pe platforma tram-
vaiului 6, ̀ n drum spre Podul Constan]ei,
cântat `n gura mare de un b\iat:

Ca-ra-ga-]a del mio cuor sei tu...

Unul dintre cei mai autentici
reprezentan]i ai ]inutului de margine
bucure[tean cu cet\]eni deschi[i, ce ̀ [i
spun vecine peste gard, ce se `ntorc
glumind de la lucru pe uli]ele pietruite,
intrând unul câte unul pe porti]ele
ospitaliere, vara `necate `n verdea]\ [i
pline de flori, este bucure[teanul Geo
Dumitrescu...

~l v\d pe poetul ce-[i compar\ frun-
tea ridat\ cu sc\p\riciul unei cutii de
chibrituri, peste catranul c\reia s-au
tras multe be]e,... `l v\d pedalând
prin Grivi]ei pe bicicleta lui... Hermes?...
Diamant?... dialogând totdeauna cu un
dul\u bun [i cam bleg, cu limba scoas\,
`n urma vehiculului...

Sau copil fiind, alergând cu nuiaua
plimbat\ ̀ n goan\ peste uluci, sco]ând
arpegii... compunând, `n caden]a lor,
bine ritmat\, tot hazul [i sonurile
existen]ei...

PARTE din terminologia
tipografic\, preluat\ de
programele informatice
de editare de text, a intrat
în uzul curent. În cazul
limbii române, procesul
a presupus [i o înlocuire
a termenilor tradi]ionali,
deja impu[i, cu cei prelua]i
din l imba englez\:

cuvintele s-au instalat, mai întâi, în vorbire,
prin intermediul programelor care circulau
netraduse; când au ap\rut versiunile traduse,
care repropuneau termenii tradi]ionali,
obi[nuin]ele erau deja formate. Dou\ exemple
mi se par a ilustra foarte bine situa]ia actual\:
perechile de sinonime aldin-bold [i cursiv-
italic. M\ voi opri deocamdat\ asupra
primului caz, urm\rind nu terminologia de
specialitate propriu-zis\ (unde distinc]iile
[i nuan]ele sunt numeroase), ci intrarea
ei în uzul mai larg, reflectat\ în dic]ionarele
generale.

Literele vizibil îngro[ate (evident, pentru
speciali[ti exist\ mai multe grade de grosime,
dar uzul curent e standardizat) erau numite
la noi, pân\ acum vreo dou\zeci de ani,
mai ales aldine; mai rar, compacte (cf. DEX)
[i, u[or învechit, grase: „litere grase”,
caractere grase”. („gazetele nu [i-au pierdut
timpul cu dubii. Unele au titrat cu litere
grase, pe prima pagin\...”, Cotidianul,
17.05.2005). G\sim termenul aldine în
dic]ionarul român-francez al lui Frédéric
Damé, din 1893, cu traducerea „lettres
aldines”, apoi în Dic]ionarul limbii române
(Dic]ionarul Academiei, A-B, 1913), cu
explica]ia „litere grase”, în Dic]ionarul
universal al lui {\ineanu (de exemplu, în
edi]ia a opta, 1930: „aldine sau litere grase”),
la I.-A. Candrea, în Dic]ionarul Enciclopedic
Ilustrat „Cartea Româneasc\”, 1931 („aldin\...
– liter\ gras\”) [i, desigur, în toate lucr\rile
lexicografice ulterioare. Pentru acela[i
tip de caractere, termenul consacrat în
englez\ este bold, în francez\ – gras, în
german\ – fett, în italian\ – grassetto sau
neretto.  Multe dintre acestea (gras, fett,
grassetto) se bazeaz\ pe o metafor\ vizual\
care a fost probabil imitat\ [i în român\,
în calcul litere grase. Termenul impus în
român\ – [i pentru care dic]ionarele indic\
drept etimon pur [i simplu cuvântul italian
aldine – a suferit o interesant\ schimbare
de sens, pe care o reliefeaz\ compara]ia cu
alte limbi. Cuvântul italienesc (ca [i reflexul
s\u francez, aldines) provine de la numele
editorului [i tipografului vene]ian Aldo
Manuzio (1450-1515), care a introdus multe
inova]ii în punctua]ie [i în tipul de caractere.
Edi]iile sau literele aldine sunt, în sens larg,
cele create [i folosite de Aldo Manuzio [i
de urma[ii s\i; în italian\ sau francez\,
aldino/aldin a dobândit sensul restrâns de
„liter\ cursiv\”, principala inova]ie a
editorului. În Trésor de la Langue Française
Informatisé, un citat din É. Leclerc, Manuel
de typographie (1897) ilustreaz\ acest sens
(„Il [l’italique] a été connu aussi sous le
nom de lettres vénitiennes, parce que les
premiers poinçons ont été faits à Venise,
ou sous celui de lettres aldines, parce que
Alde Manuce s’en est servi le premier en
1512”). În român\, specializarea a mers în
alt\ direc]ie, aldinele devenind la un moment
dat, cum am v\zut, echivalente cu „literele
grase”.    

În ultima vreme, foarte mul]i vorbitori
au preluat din englez\ termenul bold (care
nu era inclus în dic]ionare – v. DEX),

înregistrat de Noul dic]ionar universal
(2006) [i Dic]ionarul explicativ ilustrat
(DEXI, 2007). Programele traduse în român\
folosesc totu[i termenul aldin (de exemplu,
Microsoft Office Word 2007; e drept, pentru
a nu schimba automatismele, aldinele au
simbolul B – de la bold). Concuren]a scris\
indic\ o situa]ie înc\ favorabil\ termenului
tradi]ional: Google (consultat pe 13 septembrie
2009) indic\ 1.730 de atest\ri pentru sintag-
ma „caractere bold” [i 7.510 pentru „caractere
aldine” (în vreme ce doar 121 de citate
con]in formula „caractere grase”).

Bold pare s\ fi câ[tigat b\t\lia în uzul
familiar, unde [i-a format o întreag\ familie
lexical\, prin trei verbe aflate în concuren]\:
a boldui (cu participiul adjectival bolduit
[i derivatele bolduire [i bolduial\), a boldi
(boldit, boldire, boldeal\) [i a bolda (cu
boldat, boldare). Primul verb mi se pare
cel mai bine instalat, cel pu]in în limbajul
familiar, „Sorine, vezi ce am bolduit în
mesajul tau? (pescarul.com/forum_pescuit);
„bag\ o bolduire, mam\, s\ se vad\...”
(elady.ro/forums), dar [i în texte neutre:
„Dup\ ce rezolvi tema, bolduie[te cuvintele
folosite gre[it sau inexistente [i demasc\-l
pe autor!” (hondafan.ro/forum). De fapt,
chiar indica]ii bibliografice – de pe site-
urile unor reviste [tiin]ifice, ale unor
universit\]i – folosesc verbul a boldui [i
termenii deriva]i de la acesta: „anul apari]iei
se va scrie cu cifre bolduite” (cfdp.utcb.ro);
„Nu se va abuza de tehnici de subliniere
(bolduire, scris cursiv, underline, ghilimele
etc.)” (ectap.ro/norme_de_tehnoredactare.php).
Dac\ bolduit [i bolduire pot ap\rea în
contexte „tehnice”, derivatul bolduial\ e,
prin sufix, tipic familiar, glume]: „Mi-e
team\ c\ bolduiala literelor nu ]ine loc de
demonstra]ie...” (forum.computergames.ro).
Destule exemple are totu[i [i familia verbului
a bolda – „Google o s\ boldeze cuvintele
cheie aflate in titlu” (dgeneration.ro);
„capitolele vor fi numerotate cu cifre romane
boldate” (hiphi.ubbcluj.ro); „Boldarea sau
italicizarea cuvintelor cheie poate avea
un efect pozitiv, dar nu abuza]i de ea”
(tudi.ro/optimizare-pentru-wordpress).
Evident, vorbitorii oscileaz\ între cele dou\
modele derivative concurente, cel standard-
cult, în -a, cu sufixul -ez (a bolda-boldez)
[i cel popular [i familiar, în -ui, cu sufixul
-esc (a boldui-bolduiesc): „am bolduit
(eu ziceam pân\ acum «boldat» – cum o fi
oare?” (ocarteofraza.unspe.com). A boldi
– care are marele dezavantaj al omonimiei
cu popularul a (se) boldi – „a-[i holba ochii,
a se uita ]int\” e destul de folosit, cu derivatele
sale, chiar în indica]ii de redactare [tiin]ific\
(„Titlul va fi în caractere boldite”), ba a
fost [i înregistrat de DEXI. Exemplele din
internet par s\ sugereze chiar anumite
preferin]e regionale; am impresia (dar e o
simpl\ impresie) c\ a boldi apare mai des
în Moldova, a boldui în Muntenia [i a bolda
în Ardeal.

Interesant e c\ verbele sunt utilizate
[i cu sensuri metaforice („a scoate în relief,
a sublinia, a eviden]ia, a accentua”): „Când
timpul ne va compresa vie]ile într-o web-
enciclopedie, data de 11 septembrie va
r\mâne la locul ei, mai bolduit\ decât numele
actorilor pe care i-a creat” (Evenimentul
zilei, 12.09. 2009); „gesturi bolduite separ\
sensurile absente” (foxy22.files.wordpress.com);
„excep]iile exist\ [i ele, bolduind norma”
(hyperliteratura.reea.net). 
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„ Venit mors velociter 
Rapit nos atrociter...”

(Gaudeamus Igitur)

EE
XACTCU trei luni înainte de începerea tulbur\rilor
din decembrie 1989, la 17 septembrie, primeam
vestea mor]ii celui c\ruia, timp de aproape un
deceniu, i-am fost editoare ( redactor de carte):
Ion D. Sîrbu. Proiecte care prinseser\ contur,
la care am visat [i eu al\turi de el, se z\d\rniceau

brusc sub semnul neîndur\tor al sor]ii.
Nu cred c\ exist\ o bucurie mai mare pentru un editor

decât aceea de a întâlni opera de autentic\ valoare, de
a cunoa[te pe autorul ei, omul d\ruit cu har, cu generozitate,
cu for]a de a-[i sluji idealurile. S\-i fii aliat, s\-i neteze[ti
drumul, s\-l previi de pericole, s\-l aduci în fa]a lumii
cu tot ce a z\mislit curat [i înalt truda lui este o
r\splat\ de care ai rareori parte în cenu[iul unei existen]e
de redactor, neînsemnat amploaiat la moara de vorbe
a unei edituri literare. Eu am avut-o.

Întâi, în portul dezafectat al a[tept\rilor noastre a
ancorat Arca Bunei Speran]e, volumul de piese de teatru,
mustind de filosofie [i istorie, de filosofie a istoriei,
afi[ând marele pavoaz al jerbelor de idei, traiectoriile
medita]iilor cu b\taie lung\, str\lucirea metaforelor,
jocul de cuvinte [i umorul ce-l aduc pe cititor, pe
neobservate, spre sensul tragic al construc]iilor imaginate.
Apoi a venit rândul prozei: {oarecele B [i alte povestiri,
un volum pierdut de autor [i reg\sit ( par]ial ) dup\
mai mul]i ani, în chip misterios. Îl preda vechii
Edituri pentru Literatur\ în 1958 [i primea un referat
favorabil, urma s\ se prezinte la redac]ie pentru semnarea
contractului. Dar nu s-a prezentat nici în ziua stabilit\,
nici în cele urm\toare, [i timp de un deceniu nu s-a [tiut
nimic despre el. Manuscrisul a disp\rut [i din editur\.
Copiile de la domiciliu, ca [i frumoasa lui bibliotec\,
s-au risipit, so]ia a divor]at, domiciliul însu[i a disp\rut.
Iar autorul a intrat la pu[c\rie pentru mul]i ani, doi dintre
ace[tia consacrându-i t\ierii stufului în Balta Br\ilei
(încât, a[a cum afirma odat\, asigurase materia brut\
pentru fabricarea unei cantit\]i îndestul\toare de
hârtie pentru editarea operei sale... ). Târziu, dup\ 1965,
când încerca s\-[i reconstituie din memorie povestirile,
cineva i-a sunat la u[\ [i i-a l\sat în prag o boccea
care con]inea jum\tate din nara]iunile pierdute. Enig-
maticul binef\c\tor a fugit înainte ca autorul s\ apuce
a-i mul]umi. Apoi Gary – a[a i se spunea între prieteni
– s-a dedicat ac]iunii de restitutio in integrum din amintiri,
a acestor opere, paralel cu crearea mai multor piese de
teatru, pe care le oferea f\r\ succes teatrelor [i redac]iilor.
Refuz f\]i[ sau amân\ri nemotivate, zbatere în gol : avea
interdic]ie de semn\tur\, dar acest lucru nu-i fusese adus
la cuno[tin]\. 

Primea între timp avertismente severe cu privire la
starea lui de s\n\tate. Mi-a scris:

Craiova , 19 iunie 1984
Iubit\ a mea prieten\ Maria Graciov,
– Am fost adus , în stare foarte grav\, la reanimare

aici, la Spitalul 1.
– F\r\ s\-mi dau seama, am avut o hemoragie intern\

( nu am sim]it nicio durere, nu am fost niciodat\ bolnav
de stomac, ficat, ma]e ), am pierdut mult sânge. 

– La reanimare timp de 3 – 4 zile, perfuzii , transfuzii,
confuzii. (Mintea mi-a fost limpede,am gândit, gândit
mult [i la multe.)

– Acum am fost trecut la cu]itari (Chirurgie), aici
mi se va depista rana ascuns\, apoi, de va fi cazul, voi
fi ciopâr]it [tiin]ific.

– Am plâns ( nu de fric\ sau durere, dar fiindc\ – eu
[tiu de ce – am sângerat pe dinl\untru).

– I-am scris lui D.R. I-am povestit (cum am putut:
vezi c\ îmi tremur\ mâna, c\ abia m\ mi[c: sunt înc\
la limita de jos a anemiei).

– A[ zice: mi s-a deschis un ulcer editorial. S\ nu
râzi. Hinoveanu de 5 ani m\ minte. Am ajuns la ridicola
sum\ de 52 „promisiuni pe cuvânt de onoare c\
mâine intri la tipar”. Volumul e dedicat lui Liviu
Rusu, iubitului meu profesor, „c\ruia îi datorez ini]ierea
mea în Litere [i Teatru”. El [tie de ani de zile de aceast\
dedica]ie. E b\trân. Acum vreo 10 – 15 zile, mi-a dat
un telefon [i, cu o voce plâng\rea]\, sfâr[it\ (83 ani),
mi-a spus : „ce-i cu volumul t\u, Gary, gr\be[te-te, uite,
am c\zut la pat, n-a[ vrea s\ mor înainte”.

– S-a r\scolit în mine toat\ cenu[a din fundul cazanului
ars. Sunt un om cinstit, scriu o carte curat\, rar\. Muncesc
la ea 10 ani, o dedic unui dasc\l de mare lumin\ [i onoare,
[i ni[te ignari, apteri, hahalere, total analfabete [i
anticulturale, de ani de zile m\ umilesc, m\ mint, m\
jignesc. Cu ce drept? (Am plâns de neputin]\ [i revolt\.)
Acum nu Liviu Rusu moare – ci eu, cu un stupid coup
de poignard pe la spate. 

– Duc o via]\ de monah, oro el laboro. M\ temeam
de diabet, tensiune, inim\. Nimic. „Un stres puternic,

îmi spun doctorii, a declan[at sângerarea unei r\ni
ascunse.”

– I-am scris lui D.R. – dac\ m\ voi întoarce, lichidez
cu neru[inea [i oligoputerea Craiovei. Îmi scot volumul
de la ace[ti escroci ai celulozei [i literei – îl bag în sertar
sau vi-l aduc vou\, la Cartea Româneasc\.

– Nu mai pot în]elege, refuz s\ în]eleg de ce
trebuie s\ depind\ munca mea cinstit\ [i curat\ de
capriciile unor analfabe]i pe care, de i-ai închide într-o
camer\ s\ scrie trei defini]ii despre Literatur\, nu ar fi
în stare. De ce ]inem la ace[ti pro[ti? Nu se poate
(sic!) socialism [i cultur\ f\r\ Hinoveanu?

– Am citit mult ( [i frumos), am scris cu spor – dac\
nu intervenea aceast\ mistic\ anemiere...

– Curios, nu simt c\ mor, simt c\ pier, mi se termin\
untdelemnul, intru în p\mânt ca o ap\ de ploaie. M\rturisesc,
mi-a fost fric\ pu]in: nu mie mi-a fost fric\, ci
trupului, c\rnii mele. Încolo, jur: în fa]a acestor
halate albe, mi-am p\strat intact umorul [i etica mândrie
spiritual\.

– Îmi lipse[ti mult – a[ avea nevoie de tine aici, s\
fii tu [efa clinicii, din ochii [i zâmbetul t\u a[ putea
s\-mi extrag pohta de via]\, melancolia necesar\ ca
s\-mi gonesc spiritul critic, crunta ironie cu care v\d ce
fantastic\ fars\ e „[tiin]a”.

– Aici nimeni nu a auzit de mine, am reu[it s\
intru [i s\ fiu excelent primit fiindc\ sunt cumnatul
doctorului Farca[, acest Farca[ fiind un mare [mecher,
un ]â[ti-bâ[ti învârtelnic. Prin el, [i nu prin premiul
Academiei, am devenit cineva aici, la Chirurgie .

Te s\rut\ 
Ion D. Sîrbu

În 1985 am primit oferta pentru includerea în
plan a romanului Lupul [i catedrala: frumos, dar nepublicabil.
Redactorul-[ef de atunci a comentat: „ Bun pentru Europa
liber\, nu pentru Cartea Româneasc\”. Ce era de f\cut?
Pierdea locul din plan. L-am rugat s\-mi dea alt\ lucrare.
A trimis o ofert\ pentru Portretul tat\lui la b\trâne]e:

„... M\ obsedeaz\ ideea unei c\r]i despre colonia
minier\ Petrila, în care m-am n\scut, în care am crescut:
a[ fi a cincea genera]ie de mineri, eu însumi am lucrat
în dou\ rânduri (1945 [i 1963) în aceast\ min\ a str\mo[ilor
mei. Nu doresc o lucrare sociologic\ [i nici o descriere
naturalist-pitoresc\ a acestei lumi atât de specifice.
Eu vreau, [privind] cu ochii mei de copil, s\ povestesc
ce [tiu despre p\rin]ii mei (tat\l meu fiind arhemodelul
meu de om [i proletar ) [i doresc s\ prezint lumea veche
a minerilor prin ochii tat\lui meu. E vorba de un pic
de arheologie, fiindc\ aceast\ colectivitate patriarhal\,
conservatoare, a minerilor de alt\dat\, a disp\rut aproape
total. Eu am scris câteva piese, un volum de povestiri,
un roman pentru copii, inspirate din lumea aceasta.
De ast\ dat\ sunt la vârsta Tat\lui meu, încep s\ în]eleg
cum a v\zut [i cum nu a în]eles el anumite lucruri. A[
dori, f\cându-i tragicul portret, s\ fac, de fapt, monografia
literar\ a unei lumi disp\rute. 

În anul 1966, fiind într-o scurt\ vacan]\ la Petrila
(eram redactor la revista „Teatrul”) , tat\l meu, pensionar,
dar lucrând ca mecanic la pompele mari cu norm\ întreag\
(de noapte), m\ anun]\ c\ a fost chemat la Partidul Uzinei
de c\tre conducere [i rugat s\-[i fac\ o fotografie mare,
înr\mat\ frumos, pentru a fi expus\ la panoul de onoare.
Era o campanie de reconsiderare a vechilor, a b\trânilor
lupt\tori sindicali din Valea Jiului. Tata, în 1947, într-
o [edin]\ cu Ana Pauker, cu modestie [i scuze, a explicat
c\ el nu poate intra în acest partid nou [i necunoscut,
el las\ loc celor tineri, vremea lui a trecut... A fost iertat,

dar i s-a poruncit s\ stea deoparte, s\ nu se mai întâlneasc\
cu nimeni... Acum i se cerea fotografia. Tata era
foarte flatat, dar [i teribil de încurcat. În s\pt\mâna care
a trecut [i-a trecut ̀ n revist\ toat\ via]a, cu toate erorile,
ororile, lucrurile m\re]e si c\derile toate. 

(Peste zece zile, când a dus fotografia înr\mat\,
nu a mai g\sit aceea[i atmosfer\. Un tov\ra[ gr\bit i-a
spus: „Las\-ne în pace, acum suntem în campanie de
protec]ie a muncii!”)

Am adunat foarte mult material: ce se citea la l\mpile
de petrol ale coloniei; în ce se credea, ce se spera, ce
p\rere aveau minerii vechi despre via]\, moarte, domni,
revolu]ie; cât de greu se cump\ra o ma[in\ Singer sau
o biciclet\; fetele destinate a fi servitoare; despre cei
care emigrau (în Brazilia, U.S.A., Fran]a); legendele,
miturile, proverbele tipic minere[ti; despre jandarmi,
turn\tori, intelectuali; alcoolul, cântecul, dragostea;
despre ]\ranii s\raci, ajun[i mineri de prim\ genera]ie;
despre reg\]eni [i ardeleni, ca no]iuni de diferen]iere
moral\; despre muntele din afar\ [i cel din adâncuri;
despre „momârlani [i barabe”; despre pluriethnicitatea
coloniei ; ateismul de suprafa]\, religia magic\, primitiv\,
de fond; fanfara, înmormânt\rile, balurile; b\t\ile,
gelozia, amokul mineresc; comuni[tii [i sociali[tii;
accidentele mari, incendiile, [omajul; jandarmii, carcerele,
lag\rul de prizonieri; înv\]\torul, popa [i notarul. Etc.

Cartea e deja împ\r]it\ pe capitole, o voi începe la
persoana întâia, ca apoi s\ las ca ea s\ se povesteasc\
singur\. Din mozaicuri epice, vreau s\ construiesc o
lume disp\rut\.

Cred c\ în anul viitor, 1986 , dac\ transcriu [i completez
ceea ce am deja gata, pot s\ predau în luna sept. (nu mai
devreme, dar nici mai târziu ) acest Portret, care nu va
fi numai al Tat\lui meu.

Dar, surpriz\! Ceea ce-mi va aduce, [i nu în sept.1986,ci
un an mai târziu, va fi un roman „pentru copii [i bunici”:
Dansul Ursului. Ap\rut în 1988. În acest interval,
neîncredere [i speran]\, ner\bdare [i pacien]\.

Dar s\ nu anticip\m: anul 1985 nu-[i epuizase
[irul necazurilor. Ca introducere la ur\rile pentru apropiatul
revelion, un inventar al ultimelor încerc\ri.

Craiova, 28 dec. 1985
Mult iubit\ a noastr\ Maria Graciov,
Nu reu[esc s\ mai plec la Bucure[ti, trec printr-o

pas\ grea: de o s\pt\mân\ l-am îngropat (f\r\ s\ pot
merge la Cluj la înmormântare) pe Liviu Rusu,
ultimul meu profesor din [coala noastr\ ardelean\; a
ap\rut volumul Etei Boeriu, alt motiv s\ îl citesc ca
pe un acatist preg\titor de moarte. În ultimele trei luni
am avut grave deficien]e în procesul de produc]ie ( sper
c\ î]i place limbajul meu de tip nou!?) : materiile prime
planificate nu ne-au sosit din timp – acum stau pe ramp\,
nu am energie s\ le încarc în memorie ( [i datorie ) [i
s\ le aduc în incinta uzinei: grave sc\deri de tensiune
la curent ; destul de des, vânturile, valurile meteo-politice
mi-au doborât dou\ din cele trei catarge cu care mai
pluteam ; din cauza descentraliz\rii noastre central
planificate au loc [i grave suprapuneri de sarcini [i
comenzi, una cere Craiova, alta Bucure[tiul, alta con[tiin-
]a-mi cosmopolit\ – ba[ca Dumnezeu din ceruri, care
are [i el preten]iile Sale... e greu, Maria Graciov, nu po]i
servi deodat\  la mai mul]i dumnezei – nemaivorbind
de faptul c\ tot mai des îmi apare un diavol poliglot care
îmi face cu ochiul [i îmi arat\ c..ul s\u verzui ca de
maimu]\. 

Scriu diferite articole de ocazie, îmi apar pe jum\tate;
scriu sare cu piper mi se scoate tot piperul; scriu rahat
cu perje, mi se scoate tot rahatul ; ap\r Teatrul, ca templu
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I. D. S`rbu
Scrisori cc\tre 
Maria GGraciov
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al Cuvântului, îl ap\r riscându-mi pensia [i pa[aportul,
ca tocmai cei pentru care m\ zbat (conducerea teatrului
[i actorii) s\-mi spun\: „ De ce te bagi? Vrei s\ ne-nchid\
taraba cu totul?” Eu scriu despre acidul sulfuric în
care tr\im, Beligan tr\ie[te pe rozele omului de tip
nou pe care îl vor construi, el [i Everac, în viitorul-viitor.
Am spus în concluzie: „Ave]i exact teatrul pe care îl
merita]i!” – [i am terminat cu acest capitol. Dac\ a[ putea
s\-mi dau demisia din acest secol, din aceast\ ethnie,
poate c\ a[ face-o: dar iat\, mai tr\ie[te David Prodan,
îi citesc c\r]ile ce mi le-a trimis, despre Horea, despre
ve[nicul Supplex Libellus Vallachorum – [i citind m\
mângâi: a[a a fost totdeauna, Dumnezeu ne-a vrut pu]ini,
slabi [i frico[i, aici, în centrul tornado-ului, între dou\
uria[e puteri, la fel de stupide, la fel de înc\p\]ânate,
nu la fel de civilizate, dar asta noi nu avem cum s-o
sim]im. Frigiderul nostru are tot mai des crize de vacuum.
Horror! M\nânc parizer de Cr\ciun, [i voi mânca tot
parizer [i de revelion, nu-i nimic, se aude c\ „dincolo”
ar fi mai bine: om muri [i-om vedea!

„A scrie” însemna, cândva, o form\ metafizic\ de
a-]i des\vâr[i ex-sisten]a (nu via]a!); apoi s-a scris din
demonie, din tuberculoz\, din socialism de dreapta
sau de stânga; din sifilis [i theologie; din plictis [i
existen]ialism; mai nou, eu, cel pu]in, simt c\ trebuie
s\ scriu ca s\ uit de mine, ca s\ nu am timp de altceva,
ca s\ îmi ucid „urâtul” (ce frumos [i complex cuvânt!)
care m\ sufoc\. De luni a[adar, scump\ prieten\, (ca
[i elevii lene[i) încep s\ scriu. Regulat. Nem]e[te. Serile
citesc filosofie (am\girea am\girilor) [i diferite alte
apocalipse; scriu într-un caiet secret observa]iile mele
în leg\tur\ cu modul în care b\trâne]ea devine tot mai
evident\ la... so]ia mea. La mine nu, eu sunt [i r\mân
mereu idiot [i copil, am acest favor de a r\mâne contem-
poran cu m\garii [i cu lichelele... cu fluturii [i cu pro[tii
bunului Dumnezeu.

Sunt din ce în ce mai sceptic în ceea ce prive[te
norocul meu: fosta mea so]ie, tovar\[a ministru, se
întâlne[te la magazinul special cu fostul meu [ef de
recluziune – citesc Cel mai iubit dintre p\mânteni [i râd
cu hohote de mine. Pân\ [i autobiografia mi-a fost
„împrumutat\”. Nu vorbesc de faptul c\ Bivoli]ele (titlul
unei povestiri din {oarecele B, n.n.) s-au f\cut film [i
pies\ în Bulgaria vecin\ (pe alt nume), c\ „bomboanele
Hercule” a fost vându\ în Italia, iar mai zilele trecute,
la Seminarul de francez\, v\d la videotec\ o emisiune
„Apostroph”, din care aflu c\ în Fran]a a circulat cu mult
succes un film exact pe tema Pragului albastru (titlul
unei drame din volumul Arca Bunei Speran]e, n.n.),
cu un personaj Lazarus (nume identic cu al unui personaj
din Pragul albastru, n.n). Îi spun lectori]ei: „Mais c’est
moi qui a écrit cet film” [i încep s\ i-l povestesc: ea
m\-ntrerupe [i pove[te[te ea finalul. „Mon cher Sîrbu,
j’ai vu cet film, je ne sais maintenant où, quand, tout
ce que je me rappele c’est qu’en final tout était un peu
comique, grotesque...”

Merci! Par délicatesse, j’ai perdu ma vie: ma vie e
tout le reste! Într-un interviu (din care s-a scos [i piperul
[i sarea, au r\mas doar perjele) publicat în Supl. Lit.
Scânteia Tineretului, m\ dezic de memoria mea: nu mai
am memorie, am doar câteva amintiri. Perfect. Pân\
acum aveam mare trecere cu acest [antaj modest cu care
îi amenin]am pe cei de la revista Teatrul, de la Direc]ia
Teatrelor, pe Valentin Silvestru: „Dac\ nu sunte]i cumin]i
cu mine, s\ [ti]i, m\ obliga]i s\-mi scriu memoriile!”
Totdeauna a mers acest [antaj; dar, mai nou, m\ lap\d
singur de a scrie Memorii. Nu, nu, nu! Într-un post-
scriptum la sus-amintitul interviu, scriu: memorii
scriu cei care au uitat complet cum au dus-o în anii când

eu [i mul]i al]ii ca mine nu aveam dreptul la isc\litur\.
Blaga a spus-o de pe atunci: „Dragii mei, orice rahat,
dup\ ce se usuc\, are dreptul s\-[i scrie memoriile sale
de trandafir!” Ergo?

Toat\ aceast\ stupid\ logoree nu a fost decât un fel
de introducere la dorin]a mea ([i a so]iei mele) de a-]i
ura ]ie [i celor dragi ai t\i un An Nou cu s\n\tate, lumin\,
mici bucurii. {i parizer. S\rut mâna,

Ion D. Sîrbu

Dar în noul an, orizontul e din nou întunecat.

Craiova , 17 II 1986  
Drag\ Maria Graciov,
– Un criv\] rece, de indiferen]\ [i desp\r]ire, bate

dinspre gurile Editurii...                                                  
– }i-am scris dou\ scrisori (una era de dragoste)

pe adresa ta kilometric\ (Titan), nu am primit nici m\car
o singur\ vorb\ de mângâiere: fiindc\ am fost ([i sunt
înc\) foarte bolnav: splendidul meu trup are de gând
s\ m\ p\r\seasc\, primesc perfide atacuri din partea lui; 

– So]ia mea sufer\ de diferite sorturi de reumatisme;
eu am 1. Insomnii ucig\toare 2. Cardiopathie ischemic\
3. Diabet... Numai boli care nu dor, dar ucid f\r\ mil\.
A[a c\ facem diferen]a – diviziunea muncii existen]iale
– între durere, specialitatea so]iei, [i suferin]\, darul meu
de b\trâne]e.

– Nu-]i spun nimic de scrierile mele : opera mea
„Magna” r\mâne splendida mea ratare (19 ani de absen]\
din literatur\ nu se pot reface dup\ 60 de ani).

– A[tept prim\vara, scriu scrisori [i îmi preg\tesc
(fac ordine) mo[tenirea: trebuie s\ las [i eu „post-mortem”.

– Baranga mi-a spus în 1957 (când eu nu voiam s\
fiu cuminte) c\ exist\ la noi trei genera]ii: 1. Cei care
sunt nevoi]i s\ accepte eunucarea. 2. Cei care se eunu-
cheaz\ singuri [i 3. Cei care se nasc gata eunuca]i.

– Ai s\ râzi, dar circul printre tinerii poe]i ai urbei
mele ca un necastrat [i nici împrejur-t\iat. Dar ce folos? 

– Am primit o splendid\ fotografie în care figurez
al\turi de Sorescu [i Mircea...

– Anul trecut m\ durea patriotismul (la mine e
ceva fizic, plasat între stomac [i splin\), anul \sta sunt
total imun fa]\ de problemele mari ale ]\rii [i Lumii, 

– m\ intereseaz\ doar Moartea: a[ dori s\ r\mân
viu (întreg la minte) pân\ la exit – nu [tiu dac\ voi reu[i.

– Uit\-m\, trece-m\ în rândul obiectelor, a[ fi
putut s\ fiu, nu am fost decât eventualitatea dureroas\
a unor laten]e c\lcate în picioare.

– Te s\rut\ cu mult\ melancolie [i suferin]\ 

Ion D. Sîrbu

{i totu[i în acest an pred\ manuscrise la Editura
Scrisul Românesc din Craiova, i se joac\ piese în ]ar\ [i
în str\in\tate, i se traduc c\r]i, piese [i proze în reviste
[i volume din str\in\tate (Cehoslovacia, Polonia, Uniunea
Sovietic\).

Când mi-a vorbit despre Dansul Ursului, nu mi-am
ascuns dezam\girea c\ a preferat s\ amâne celelalte
proiecte „grave” de care [tiam pentru a da întâietate unei
pove[ti cu copii [i animale. Ecourile din istoria momentului
(1944), tâlcurile „ecologice”(avant la lettre) mi se p\reau
minore în compara]ie cu vechile preocup\ri – Blaga,
mai ales. Poate [i rezerva cu care a fost întâmpinat\ oferta
romanului Lupul [i catedrala (înainte ca manuscrisul
s\ fie definitivat [i predat efectiv) l-au f\cut s\-[i îndrepte
eforturile spre o nara]iune destinat\ copiilor. Dar
cartea este [i reflexul unei frustr\ri : aceea de a nu fi avut
copii. Instinctul refulat al paternit\]ii l-a f\cut s\ lase
totul deoparte [i s\ li se adreseze lor, copiilor. A fost
un impuls imperios, irepresibil. {i-o fi spus c\ „are timp”
s\ duc\ la cap\t [i celelalte proiecte. Nu a mai avut. Avea
un mod cuceritor de a li se adresa copiilor, îi fermeca
vorbindu-le, li se d\ruia cu blânde]e, bun\tate, umor.
Talentul pedagogic pe care [i l-a descoperit cât a fost
profesor – dup\ excluderea lui din înv\]\mântul superior
– înc\ mai r\zb\tea în întâlnirile ocazionale cu cei mici,
în [coli sau la festivit\]i.

I-am comunicat la telefon c\ se fac demersuri la
minister pentru substituirea în plan a romanului Lupul
[i catedrala cu o nou\ propunere. Mi-a trimis o carte
po[tal\.

1 martie 1987 
Scump\ prieten\ Maria Graciov,
Îti mul]umesc pentru vorbele bune spuse ieri la

telefon. M-am lini[tit: ca [i Candid (al lui Voltaire), m\
întorc s\-mi lucrez gr\dina. Nu am timp de pierdut –
îmi lipsesc exact 18 ani din biografie – nu pot s\ mai
scriu carte dup\ carte: ca ardelean serios, în exil în
Craiova asta neserioas\: sunt obligat s\ încep a scrie o
oper\, cât de cât.

Î]i scriu în aceste zile o scrisoare critic\ si autocritic\.

Voi veni la Bucure[ti s\ te v\d [i s\ încerc a-]i atenua
sup\r\rile [i plictisul pe care ]i l-a provocat textul meu
neortodox (am gata totu[i dou\ volume, un volum de
scrisori 1975, Ion D.Sîrbu – N.Carandino, [i un volum
de microeseuri, „Exerci]ii de luciditate”. Nu sunt transcrise.).

Cred în larii [i pena]ii scrisului meu ; iat\ „Lupul
[i catedrala”  va fi primul meu op post-mortem. M\
înscriu cu umilin]\ [i stoicism în tradi]ia Radu Stanca,
Blaga, Eta Boeriu, Ovid.Cotru[, Ion Maxim etc.

Î]i s\rut ochii, 
Ion D. Sîrbu

În fine lucrurile s-au urnit, textul romanului
Dansul Ursului a intrat în redac]ie, s-a cules, s-au dat
corecturi (BT semnat de el însu[i), iar la jum\tatea lui
1988 apari]ia c\r]ii devenea o certititudine.

Petro[ani,  7 iulie  1988  
„En attendant Godot” – adic\ pe Buru [i Gary.

Drag\   Maria,
– Mi-a sc\zut tensiunea, inimia nu îmi mai bubuie

(uneori aveam senza]ia c\ e cutremur, c\ se mi[c\
patul în ritmul cordului meu suprasolicitat): am devenit
mai optimist, s-ar putea ca, pân\ în toamn\, so]ia mea,
„prea iubitoare de alaiuri [i înnoiri”, s\ reu[easc\ [i
zugr\vitul buc\t\riei noastre de 3 m; citesc „altfel” ziarul
local, ascult pe Buc. II emisiunea „ Cu frunta[ii [i inovatorii
de la sate”, ies în curte (în vecini avem o femeie, face
în fiecare an un copil din flori, ba cu un inginer, ba cu
un [ofer sau factor po[tal, copiii sunt foarte frumo[i [i
reu[i]i, sora mea îi boteaz\, sunt pân\ acum 5, cred c\
pe viitorul f\t îl voi boteza eu); noaptea, din cauza
caniculei, nu pot dormi, ies afar\, se vede Parângul,
m\ gândesc la Ursul meu. Acum, jur, habar nu am
dac\ aceast\ juc\rie a min]ii [i memoriei mele are
vreo valoare literar\ sau e un perfect kitsch, ridicol [i
autocritic; 

– Studiez atent suplimentul literar al Vie]ii Române[ti,
în leg\tur\ atât cu ideea de jurnal [i confesiune (am gata
o proz\ cu titlul „Jurnalul unui jurnalist f\r\ jurnal” [i
m\ preg\tesc s\ scriu, ca s\ scap de stafii, un volum
intitulat „Depun m\rturie...”), dar [i fiindc\ doresc s\
v\d cum stau eu în cadrul noului val de „Postmodernism”.
Am p\]it-o fericit cu teatrul meu, s-a scris o tez\ de
licen]\, în care o student\ din Craiova – str\lucit\, zice
Negrici – m-a clasificat drept un dramaturg postmo-
dernist „avant la lettre”;

– Cum voi sta acum cu aceast\ fabul\, f\r\ moral\,
despre un Urs (naiv) [i un M\gar (lucid)? Eu a[ zice
c\ sunt un „realist simbolic”. Stilul meu e „reflexiv”,
atmosfera e sem\n\toristo-magico-r\zboinic\.

Dar iat\, Cristian Moraru (ce pare a dispune de
bibliografia Sorbonei la domiciliu) scrie, citez: „...lumea
postmodernismului, având o extraordinar\ culoare [i
bog\]ie datorit\ amalgam\rii tematice (magicul, politicul,
economicul, esteticul – incluzând constituirea obiectului
estetic, a textului însu[i –, exoticul, fantasticul, oniricul,
absurdul, abjectul, comicul etc.) se compune spre a
compune potpuriul postmodernist”. 

Ce zici? Ca [i burghezul gentilom, compun potpuriu
postmodernist. 

Dar ascult\, mai departe, o idee care m-a emo]ionat
tocmai fiindc\, jucându-m\, i-am spus c\r]ii mele „Roman
pentru copii [i bunici”. Fii atent\:

„Ceea ce mi se pare evident în cazul literaturii de
dup\ modernism este pactul bunic-nepot (sublinierea
mea), un pact realizat între mimesisul premodern [i
antimimetisul pe care, vrând-nevrând, postmodernismul
îl mo[tene[te de la tat\l castrator (Creang\, Sadoveanu?)
modernist. Chiar dac\ sus]in c\ nu putem reveni la Balzac
[i Ch.Dickens, «fiii» modernilor (postmodernii) încearc\
s\-[i asigure sprijinul simbolic al acestor «bunici».”

Supl V.R.,  Caiete Critice  1-2 ’87, pag. 146

– S\ fim serio[i. Mereu se uit\ în aceste discu]ii
metasavante de doi factori: Talentul [i Publicul.
Personal, cum ]i-am scris de zeci de ori, nu am nici
talent, nici m\car geniu (de[i Oltenia e un imens
incubator de genii). Consider c\ „talentul” meu
postmodernist const\ în trei factori dificili, pe care
eu îi îmbin într-un potpuriu tragicomic: Cultur\
plus Caracter plus Curaj. Iar Publicul cetitor (sunt
dramaturg, [tiu ce otrav\ literar\ e plictiseala cetitorului
mediu) mi se pare o obliga]ie moral\: scriu pentru
acel public care nu rezist\ la lectura cereasc\ a modernilor
[i nici la colajele antitextuale ale autorilor de texte în
sine. Accept tichia de m\gar a bufonului: dac\ unii
vor râde de prostiile mele [i al]ii vor analiza post-
modernitatea mea, eu voi fi fericit c\ m\ citesc f\r\
efort, f\r\ s\ se plictiseasc\ [i cu un câ[tig metaforic
având o b\taie simbolic\ ceva mai lung\. (Blaga [i
tata în ceruri s\-[i dea mâna.)  

(continuare `n pag. 19)
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ircea Eliade n-ar fi de acord dac\ a[ spune c\ m\estria

sa e de natur\ intelectualist\ [i mi-ar r\spunde c\ `n

aceast\ afirma]ie, `n loc de a-l defini pe d`nsul, l-a[

trage spre mine, autodefinindu-m\ `nc\ o dat\.

r e s t i t u i r i

N VVOLUMUL Dialoguri lliterare ((Editturaa
„Minervaa”, BBuc.., 11987) ,, {{erbaan CCioculescu
precizaa cc\ ggeneraa]iaa ddin ccaare ff\ceaa ppaartte
Mirceaa EEliaade eeraa mmaai ddegraab\ eexistten]iaalistt\,
`̀n ttimp cce aa llui ̀̀ nsu[i eeraa uunaa iinttelecttuaalistt\..
{i ttott aacolo, ̀̀ n ddiaalogul iinttittulaatt Mircea EElaide
– HHomo dduplex precizaa, ccu llucidittaatteaa-ii
caaraactteristtic\, `̀mprejjuraareaa cc\ ggeneraa]iaa ssaa
„n-aa ddaatt vvaalori pplaanettaare ccaa aaceeaa aa llui MMirceaa

Eliaade, ddaar, pprecedând-oo, aa cconttribuitt llaa oomologaareaa
ttaalenttelor cceleilaaltte”.. CComenttaase, dde aalttffel, ccel ddinttâi,
`̀n 11928, mmaaniffesttul iinttittulaatt  Itinerar sspiritual ((1927),
ffaaptt ppomenitt dde EEliaade ̀̀ n pprimul llui vvolum dde  Amintiri
((Maansaardaa), aap\rutt, `̀n 11966, llaa MMaadrid: „„{erbaan
Cioculescu ll-aa ccomenttaatt ccrittic, ddaar ccu oo eexttraaordinaar\
simpaattie, ̀̀ n  Via]a lliterar\”.. FFusese, sspuneaa ccritticul,
caa „„un ssaalutt dde aarme dde ppe aaltt\ ppozi]ie mmilittaantt\”..

{erbaan CCioculescu aadmiraa rromaanul  Maitreyi,
pe ccaare-ll cconsideraa oo ccaapodoper\, ddaar aadmiraa [[i
vaasttaa ooper\ eeliaadestt\ ddin ddomeniul iisttoriei rreligiilor..
Faapttul aacesttaa rreiese ccu cclaarittaatte ddin eeseul  Fascina]ie,
redaacttaatt `̀n mmaarttie 11982 [[i rr\maas nnedescoperitt `̀n
aarhivaa ssaa.. IIdeeaa dde aa aaplicaa nno]iuneaa dde ffaascinaa]ie
baalaadei  Miori]a i-aa vvenitt ccritticului `̀n uurmaa llectturii
„intteresaanttisimelor”  Fragmente ddintr-uun JJurnal de
Mirceaa EEliaade.. DDemonsttraa]iaa ccritticului llegaatt\ dde
cuvinttele -ccheie ddin ttextt, eestte, llaa rrândul eei, –– ccredem
– ffoaartte cconving\ttoaare.. EEliaade ss-aar ffi bbucuraatt ss-oo
citteaasc\!

Simona CIOCULESCU

Fascina]ie

Fie-mi iertat un preambul ̀ n aparen]\ numai subiectiv,
dar pe care-l consider necesar ca s\ m\ delimitez: nu s`nt
nici etnolog, nici folclorist, nici istoric al religiilor, ca
s\-mi spun cuv`ntul asupra Nun]ii Cosmice din Miori]a,
tem\ pe care Mircea Eliade a tratat-o magistral `ntr-un
eseu, ca [i, de altfel, acea Bauopfer 1) din balada M`n\stirii
Curtea de Arge[. Ar fi de altfel o impertinen]\ ca,
situ`ndu-m\ pe unul din aceste terenuri, s\ propun alte
solu]ii dec`t acelea ale unui om de [tiin]\, de valoarea
[i creditul lui Mircea Eliade. S-ar crede c\ bizuindu-m\
pe m\car vechimea mea ̀ n alte discipline, [i anume critica
[i istoria literar\, s\ abordez Miori]a sub raportul valorii
ei estetice de ast\zi sau de la prima ei publicare [i p`n\
`n zilele noastre. Cum ̀ ns\ [i sub o fa]\, ca [i sub cealalt\
Miori]a a fost din primul ceas (1852) [i p`n\ ast\zi ridicat\
pe cel mai ̀ nalt podium al consensului românesc unanim,
n-a[ face dec`t s\ m\ aliniez sentimentului general, decelat
[i de Mircea Eliade. Altul este, a[adar, scopul r`ndurilor
ce vor urma.

Geneza acestei interven]ii diletantistice este lectura
atent\ a primului volum de memorii ale lui Mircea Eliade
`n limba francez\: Fragments d’un journal (traduit du
roumain par Luc Badesco, Gallimard, 1973).

Una din vocabulele care revin adesea `n scrisul lui
Mircea Eliade este verbul a fascina, care cap\t\ caracterul
confesional la forma participial\ „fasciné”. Am subliniat-o
de fiecare dat\, amintindu-mi de vechiul sfat al neuitatului
meu profesor de la École Pratique des Hautes Études,
eminentul seizièmiste Mr. Abel Lefranc: „Nota]i-v\, la
lectura unui autor, cuvintele ce se repet\. Ele s`nt
semnificative pentru cunoa[terea autorului”. A[ supralicita:
dac\ unul din acele cuvinte se repet\ mai des, p`n\ la
obsesie, el ar putea fi considerat cuv`nt-cheie al universului
respectiv.

La Mircea Eliade, fascina]ia este, de obicei, de ordin
intelectual sau, ca s\ fiu mai precis, constituie momentul
intuitiv, c\ruia ̀ i urmeaz\ interpretarea eruditului istoric
al religiilor. Astfel, ne spune de la prima pagin\ a
Fragmentelor, nu s-a „ambalat” la ̀ nt`ia vedere a Venerei
din Millo, la Luvru. „La tête” spune `ns\ dup\ ce `[i
prelungise contempla]ia, „qui ne me plaisait pas au début,
commence àme fasciner”.2) Urmeaz\ o serie de considera]ii
extrem de interesante, plec`nd de la privirea, `n
pupilele neomene[ti fiind parc\ surprinse „les formes
idéales, archétypales”. ~ntregul paragraf, magistral `n
formularea ideilor, nu este dec`t interpretarea unei
mari inteligen]e, exercitat\ ̀ n direc]ia „nev\zutului” din

om [i din marele Cosmos.
Mircea Eliade n-ar fi de acord dac\ a[ spune c\

m\estria sa e de natur\ intelectualist\ [i mi-ar r\spunde
c\ `n aceast\ afirma]ie, `n loc de a-l defini pe d`nsul, l-a[
trage spre mine, autodefinindu-m\ ̀ nc\ o dat\, ca atunci,
`n 1928, c`nd i-am interpretat Itinerariul spiritual, nu
de mult publicat ̀ n foiletonul ziarului Cuvântul. De aceea
s`nt nevoit s\ mai dau c`teva exemple, `n jurul aceleia[i
prestigioase familii de cuvinte. La data de 1 martie 1966:
„Cours sur les religions iraniennes et Zarathoustra.
Les dernier jours, j’ai lu énormément et j’ai relu mes
dossiers, notes et matériaux amassés de très longue date.
Mais comme je me sens „frustré” chaque fois que j’aborde
ce problème fascinant”.3)

Frustrat sau nu, profesorul [i-a rev\zut toate materialele
asupra temei, exhaustiv studiat\, cu o impresionant\
erudi]ie, ca s\ explice un fenomen religios care l-a fascinat
[i continu\ s\-l fascineze prin bog\]ia de virtualit\]i cu
care iranismul mistic a fecundat, spune d-sa, at`t iudaismul,
c`t [i cre[tinismul „et, en général, la civilisation occidentale”.
Fascina]ia e aci forma suprem\ a admira]iei de ordin
intelectual. Admir\m cu at`t mai mult o direc]ie de g`ndire
[i de sim]ire cu c`t aria sa de r\sp`ndire este mai `ntins\
[i mai durabil\. Aci, `n cazul religiilor iraniene, ele au
dominat timp de mai multe milenii [i pe toate continentele.
Nu se putea mai mult. Fascina]ia ̀ n fa]a acestui fenomen
atinge, ca s\ zicem a[a, plafonul.

S\ cobor`m la literatura modern\ [i mai ales la aceea
pe care Mircea Eliade nu o agreeaz\.

La 6 martie 1967, scria:
„Je suis en train de lire la biographie de James Joyce

par Elmann, dans sa traduction française. (...)
Fasciné par la confiance de Joyce en lui-même mais

aussi par la médiocrité de son jugement critique”. 4)

Urmeaz\ exemple conving\toare despre scara arbitrar\
de valori a romancierului: Ibsen preferat lui Shakespeare,
„Meistersinger” [i Bernard Shaw califica]i negativ. De
data aceasta, fascina]ia e de ordin negativ, de fapt uimirea
`naintea lipsei totale de discern\m`nt a unui scriitor de
faim\ universal\.

Peste patru zile, Mircea Eliade revine asupra aceluia[i
subiect, preciz`ndu-[i epitetul, prin cel mai expresiv
echivalent:

„Je continue, fasciné, stupéfait, la biographie de
Joyce. Le cas le plus extraordinaire d’auto-publicité que
je connaisse”.5)

~n fine, la 12 martie, ultima not\ despre acela[i autor:
„Au fond Joyce avait raison d’écrire comme il a écrit

Finnegans Wake: illisible: „Ce que j’exige de mon lecteur,
c’est qu’il consacre sa vie entière à me lire”? Il a
réussi. „Pourquoi avez-vous écrit ainsi ce livre? Pour
occuper les critiques durant trois cents ans” (Ibid) Et
c’est fort probablement ce qu’il arrivera”.6)

Cred c\ nim\nui nu i-a sc\pat ironia aprobativ\ a lui
Mircea Eliade. Ironia este arma superioar\ a inteligen]ei
`n lupt\ cu for]ele superioare ale ̀ ntunericului. ~n numele
inteligen]ei, exegetul celei mai dificile discipline care
este istoria religiilor, cu dreptul pe care i-l confer\ luminile
aduse `n descifrarea at`tor [i at`tor mituri [i mistere,
preconizeaz\ claritatea [i respinge maxima `ncifrare
joyceian\, care-l fascina à rebours 7) prin caracterul citat
(ca [i reclama american\ pe care romancierul [i-o f\cea,
crez`nd `n puterea ei de sugestie asupra cititorilor).

Cu totul alta e atitudinea lui Mircea Eliade fa]\ de
Goethe, a c\rui lectur\ este pentru el, de c`te ori se simte
„malade, déprimé”,8) reconfortant\. ~ntr-o asemenea zi,
la 21 noiembrie 1968, scria: „Le mystère de cette attirance
totale (subliniat ̀ n text) éprouvée pour Goethe me fascine
toujours”.9) Fascina]ia, de r`ndul acesta, ]ine de caracterul
neexplicit, misterios, al atrac]iei totale, fenomen desigur

ie[it din comun, ̀ ntr-o vreme c`nd al]i idoli, cei mai mul]i
malefici, existen]iali[ti, adic\ profesioni[ti ai angoasei,
domin\ spiritele cele mai alese.

Oprim aci spicuirea unui mic num\r de exemple, din
care se re]ine u[or c\ a fi fascinat, pentru Mircea Eliade,
`nseamn\, la polul pozitiv al inteligen]ei sale electrice,
a resim]i o foarte mare admira]ie, iar la cel negativ, a fi
uluit de ceea ce consider\ cu totul repulsiv [i reprobabil.

*
Poate c\ nu e de prisos s\ revin asupra calific\rii

intelectualiste a cercet\rilor lui Mircea Eliade. La sfâr[itul
paginii ce o consacr\, la 24 septembrie 1963, studiului
lui C. Br\iloiu despre Miori]a, g\sim ̀ ns\ aceast\ reflec]ie
edificatoare:

„Mioritza est surtout importante par ce qu’y ont vu
les intellectuels roumains depuis un siècle.“10)

A pune impresiile intelectualit\]ii noastre mai presus
de semnifica]iile unei capodopere tr\deaz\ structura
intim intelectualist\ a savantului.

Scriu r`nduile ce urmeaz\ cu un sentiment de jen\
a celui ce-[i d\ seama c\ `ntr-o oper\ prin excelen]\
„deschis\”, cum este Miori]a, totu[i e foarte greu s\ spui
ceva nou, referitor la geneza sau la sensul ei „ultim”.

Cum s-a n\scut balada? {i unde? `n Vrancea, cum
crede Ion Diaconu sau `n C`mpulung-Muscel (ast\zi
Arge[), cum sus]ine Alexandru I. Amzulescu? Dar ce
import\ locul? C`t despre data vechimii ei, N. Iorga
credea c\ n-ar atinge dou\ sute de ani, pe c`nd al]ii o cred
ob`r[it\ din ad`ncimi imemoriale. Cert este numai c\
dac\ `nc\ din prima ei form\, balada con]inea sublima
evocare a Mor]ii nup]iale, autorul anonim a fost un poet
de geniu, ̀ n cadrul literaturii orale universale. Dac\ ̀ ns\
succesivele momente ale baladei s`nt opera timpului [i
a colabor\rilor mereu anonime, valoarea ei excep]ional\
ar reflecta geniul `ntregului popor [i atunci n-ar mai fi
de mirare c\ recunosc`ndu-se `n tr\s\turile miticului
cioban o `ntreag\ colectivitate, intelectualii nu i s-au
putut, ei mai ales, sensibili la sublim, sustrage.

S`ntem [i noi, tous tant que nous sommes,11) fascina]i
de ceea ce ne dep\[e[te, logic c`nt\rind faptele. De ce
nu-[i ia ciobanul, vizat [i avizat, m\surile de ap\rare?
Este adev\rat c\ dispozi]iile lui testamentare s`nt condi]ionate
de eventualitatea mor]ii lui, de la primele cuvinte:

„Oi]\ b`rsan\,
De e[ti n\zdr\van\
{i de-o fi s\ mor...”

Orice tentativ\ de asasinat st\ sub semnul ̀ ntreb\rii:
poate izbuti sau nu. Ciobanul nu pare foarte convins
de necesitatea absolut\ a mor]ii lui, pe cale violent\. Din
acel moment, el divagheaz\, la modul sublim, `n tot ce
las\ „cu limb\ de moarte”, ̀ ns\ ca ̀ ntr-o trans\. Moartea,
cu l\ca[ul ei „`n mijlocul turmei”, la st`n\, i se pare tot
ce poate fi mai firesc. Universul s\u nu este ̀ ns\ univoc.
~n sufletul s\u de poet cosmic, ciobanul `mbr\]i[eaz\
p\m`ntul cu cerul: primul ̀ i va ad\posti r\m\[i]ele trupe[ti,
dar cel de-al doilea va participa la acest ceremonial,
`ntr-o figura]ie teatral\ a c\rei scen\ e vastul firmament,
`n care ziua s-a asociat nop]ii, soarele [i luna, ̀ n necontenit\
c\utare, reciproc\ dar zadarnic\, s-au `nt`lnit `n fine ca
s\-i ]in\ cununa, iar natura `ntreag\, „mun]ii mari”, de
straj\, pontific`nd, stelele lumin`nd [i p\s\rile c`nt`nd
ceremonial, consfin]esc visul s\u l\untric, de voievod
al plaiurilor, cununat cu

„o m`ndr\ cr\ias\
A lumii mireas\”

nenumit\, dar unanim `n]eleas\: Moartea.
Nu cumva perspectiva mor]ii, `n loc s\-l sperie [i

s\-l `nsp\im`nte pe cioban, l-a fascinat cu o for]\ de
atrac]ie oarecum vr\jitoreasc\ ([tiin]ifice[te vorbind,

UUnn ssttuuddiiuu iinneeddiitt ddee SSeerrbbaann CCiiooccuulleessccuu
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magnetic\)? Iar dac\ este a[a, nu era firesc ca
suprema for]\ a fascina]iei s\ pun\ `n vibra]ie
toate corzile unei sensibilit\]i pe care o numim
la r`ndul ei cosmic\, deoarece a pus `n mi[care
elementele majore ale Universului v\zut?

Soarele [i luna! Ciobanul Miori]ei a fost
fascinat [i de regimul diurn [i de cel nocturn,
deleg`ndu-le pe ambele s\ participe cu drepturi
[i `ndatoriri egale. Poetul anonim a intuit de
minune `nclinarea egal\ a eroului s\u pentru
lumina arz\toare a soarelui, care d\ via]\ la tot
ce e viu pe lumea noastr\, ca [i pentru lumina
rece, sepulcral\, a astrului mort. Asim]it [i ̀ n]eles
c\ ̀ n nici un fel, eroul s\u nu se cutremur\ ̀ n fa]a
mor]ii, dac\ ea `mbrac\ ve[m`ntul mirific al
Cr\iesei Lumii. Cum spune `ntr-un loc Mircea
Eliade, paradoxal\ este asocia]ia ideii de via]\ cu
aceea a mor]ii, dar dac\ logica elementar\ o
respinge, cealalt\ logic\, a destinului, o implic\.
Cum spune [i Poetul:

„C\ci to]i se nasc spre a muri [i mor spre a se
na[te”.

Teleologic a[adar, moartea e un cap\t, dar
[i un ̀ nceput nou, care implic\ desigur cununia.

~n m\sura `n care omul cel mai simplu `[i
`n]elege sf`r[itul, ca o finalitate fireasc\, ̀ n]elegerea
lui are implica]ii metafizice. Ciobanul din Miori]a
e omul muntelui [i al turmei, dar [i un poet [i
un filosof, care a trecut [i el prin toate treptele
fascina]iei, de la contemplarea r\s\ritului [i p`n\
la acea a asfin]itului [i a t\cutei orchestra]ii
nocturne. S\ enumer\m toate aceste trepte? Este
de prisos. Oricine n-a trecut printr-o priveli[te
nep\s\tor, a fost [i el fascinat de vraja jocului
de lumini [i de umbre, de varia]iile nespuse ale
sonurilor [i de vibra]ia v\zduhului. Poate c\
ciobanul profesionalizat nu se mai impresioneaz\
u[or, dar cel incorporat, st\p`n [i rob al st`nei,
dac\ e dominat de o via]\ interioar\ intens\, este
mai frecvent supus st\rilor de fascina]ie, `n
care admira]ia cade sub inciden]a vrajei.

Un altul, mai psiholog dec`t scriitorul acestor
r`nduri, ar putea aprofunda modesta ipotez\ a
genezei Miori]a, sub semnul atotputernic al
fascina]iei. Discutabil\ ca orice ipotez\, aceasta
n-ar fi avut loc f\r\ lectura atent\ a interesantisimelor
Fragments d’un journal,12) care mi-a sugerat aceast\
nepreten]ioas\ medita]ie asupra evantaiului de
semnifica]ii ale no]iunii.

{erban Cioculescu

NOTE
1) Sacrificiu.
2) Capul, care nu-mi pl\cea la ̀ nceput ̀ ncepe s\ m\

fascineze.
3) Curs despre religiile iraniene [i Zaratustra. ~n

ultimele zile, am citit enorm [i mi-am recitit dosarele,
notele [i materialele adunate de mult\ vreme. Dar c`t
de „frustrat” m\ simt de câte ori abordez aceast\
chestiune fascinant\.

4)  Tocmai citesc biografia lui James Joyce de Elmann,
`n traducerea ei francez\... Fascinat de `ncrederea lui
Joyce `n el `nsu[i, dar [i de mediocritatea judec\]ii
lui critice.

5) Continui fascinat, stupefiat biografia lui Joyce.
Cazul cel mai extraordinar de autopublicitate pe
care-l cunosc.

6) ~n fond, Joyce avea dreptate s\ scrie a[a cum a
scris Finnegans Wake: ilizibil „Ceea ce pretind de la
lectorul meu este s\-[i consacre `ntreaga via]\ s\ m\
citeasc\”. {i a reu[it. De ce a]i scris a[a cartea aceasta?
Pentru a-i ocupa pe critici timp de trei sute de ani. {i
probabil c\ a[a se va `ntâmpla.

7) Pe dos.
8) Bolnav, deprimant.
9) Misterul acestei atrac]ii totale fa]\ de Goethe m\

fascineaz\ mereu.
10) Miori]a e important\ mai ales prin ceea ce au

v\zut `n ea intelectualii români de un secol `ncoace.
11) Atât cât suntem.
12) Fragmente dintr-un jurnal.

19

(urmare din pagina 17)

– Totul în lume e o fabul\, „istoria nu e decât o anecdot\
evreiasc\ prost povestit\ de ni[te ortodoc[i-protestan]i” (apud
Elie Wiesel) ; a recurge la copii e o metod\ la fel de dificil\
ca [i recursul la metod\ sau la m\rgelele de sticl\ ; pofta de
a povesti, într-o ]ar\ [i-o lume în care au murit definitiv [i
evenimentul, [i schimb\rile, poate s\ devin\ un leac, o
form\ de psihodram\, de psihanaliz\ naiv\ [i sentimental\.

– Nu [tiu cum a ie[it „Dansul Ursului”, nu [tiu ce s-a scos,
cât s-a scos, habar nu am cum va fi primit; stau în exilul acesta
indirect, Lizi a[teapt\ zugravul, eu a[tept exemplarul
promis.

Te s\rut cu imens\ recuno[tin]\ ; re]ine-mi 100 exemplare;
dac\ po]i, trimite un exemplar la „România literar\” (pentru
rubrica „Noi apari]ii”); de îndat\ ce trece canicula asta (ucig\toare
de b\trâni), vin la Bucure[ti s\ facem protocolul [i s\ ne bucur\m
împreun\. Pe D-na Vulc\nescu o trec în testament. Jur.

M\garul Gary

Volumul apare, e bine primit de critic\. La începutul lui
septembrie 1988 autorul [i redactorul sunt invita]i la un
salon de carte de la B\ile Herculane. Organizator, poetul Sabin
Opreanu. A fost ultima bucurie pe care i-am putut-o face
scriitorului. Participau editori [i critici din mai multe ora[e din
]ar\. Mai ales cei din Cluj [i Timi[oara erau oameni de mare
distinc]ie intelectual\. Sîrbu a str\lucit. Î[i g\sise interlocutori
pe m\sur\, a fost în verv\, a devenit imediat centrul aten]iei
lor. Colegii mei editori au perceput imediat c\rei stirpe ardelene
îi apar]inea ca spirit, la ce cote se situa personalitatea acestui
exilat la Craiova. L-au serbat, l-au elogiat. Nu se mai d\deau
du[i din preajma lui. Iar Gary cred c\ a fost în acele zile fericit.

Craiova, 5 oct. 1988
Drag\   Maria,
– Acest Sabin Opreanu (cu al c\rui tat\ am fost coleg la

... „Nanterre”) (cite[te: pu[c\rie, n.n.) mi-a trimis fotografiile
noastre de bâlci [i panoram\.

– Îmi plac foarte mult : niciodat\ toamna nu fu mai frumoas\...
etc.

– Sunt z\p\cit, trist, mi-am z\p\cit busola, caut sub steaua
mea polar\; 

– Trebuie s\ m-apuc s\ scriu: conform cerescului t\u
sfat (îmi spui totdeauna exact ce-mi spun [i îngerii din paza
singur\t\]ii mele), m-apuc de a[a-zisa mea autobiografie. (Ce
que reste après qu’on a oublié tout.)

– M\ tem de ridicol. Nu de ridicolul meu de m\gar, ci de
ridicolul vie]ii, istoriei, europei mele...

Curând scrisoare serioas\.
Gary.

Ne-am ref\cut proiectele. Iat\, scrise de mâna lui cele mai
apropiate lucr\ri ce urmau s\ ias\ de pe „[antier”: 3
interviuri Blaga; 1 interviu Teatru; 1 interviu Tata ; 1 Despre
neologisme; 2 Alcool (profil) ; N.Carandino (s\ nu uit); Biografie
(Arca) completat\.

Eu am mai notat [i alte posibile volume, titluri aruncate
de Sîrbu dintr-o avalan[\ de idei ce se n\[teau atunci, pe loc:
1. Povestiri drolatice; 2. Liviu Rusu, D.D. Ro[ca, R. Ladea
(200 p.); 3. Glaznost; 4. Stahanovi[ti; 5. „Depun m\rturie”; 6.
Manualul bunului pu[c\ria[ ...

La numai o lun\ dup\ ce am arvunit în felul acesta viitorul
nostru pân\ în anul 2000, primesc în[tiin]area n\ucitoare c\
mica jen\ pe care o sim]ea de ceva vreme în gât este diagnosticat\
drept cancer: un melanom îngrozitor de agresiv. Continu\ s\
lucreze, dar elanul lui nu mai este acela[i.

Craiova,   20   dec.  1988
Drag\   Maria,
A[tept\m ni[te injec]ii (citostatice) de la Bucure[ti, fac

câteva pân\ la revelion – apoi, în ianuarie, m\ internez
pentru o lun\ la clinic\. Raze – cobalt.

Încolo, bine. M\nânc aproape normal, nu m\ doare nimic,
vorbesc fonf\it, simt în ochii celor care m\ ascult\ unda de
mil\. Am primit o mul]ime de vizite alese – diagnosticul
meu pare egal cu o înalt\ decora]ie, premiu sau distinc]ie.

Acum parc\ m\ jenez c\ – sub imperiul [ocului – ai fost
printre primele mele cuno[tin]e pe care am sim]it nevoia s\
le anun]. S\ nu crezi c\ sunt fricos sau plâng\cios – stau
excep]ional cu moralul [i biografia, ce mi-e acum metastaz\
sau metafizic\? Humor am, ca dramaturg am ucis o mul]ime
de oameni cumsecade, acum am intrat eu în piesa scris\ de
altcineva.

S\ ai grij\ de manuscrisul meu. Vreau s\-l recuperez.
Î]i doresc s\rb\tori fericite [i un an nou plin de succese,

bucurii [i bune speran]e
M\garul   Gary.

P.S.  Mi-au pl\cut f. Mult amintirile lui B\nulescu, publicate
în V.R.

{i iar\[i, dup\ ie[irea din spital:
Craiova,  20 II   1989

Drag\  Maria,  
{tiu c\ e[ti foarte ocupat\, simt telepathic muntele de noroi

birocratic ce se vars\ peste brava noastr\ cultur\. Citesc acum
numerele pe un an ale acestei reviste moscovite, „Les nouvelles
de Moscou” (îmi vine s\ râd, îmi vine s\ plâng), dar, ori de
câte ori parcurg articolele despre stupida birocra]ie a stalinismului
[i poststalinismului brejnevian, îngenunchez [i m\ rog cu fa]a
spre clasicii marxism-leninismului ca aceast\ cumplit\ [i
ru[inoas\ realitate s\ ocoleasc\ birocra]ia noastr\ editorial\
de acum.

(F\r\ niciun fel de fals\ modestie, ]in a-]i declara ritos c\
absolut toate cumplitele observa]ii glaznost ale intelectualilor
[i scriitorilor ru[i – [i sovietici –,  genera]ia mea de intelectuali
marginaliza]i le-a consumat – cu [i f\r\ pâine – începând din
anii 1947. Revin la o observa]ie f\cut\ traduc\torului meu în
rus\: „Dac\ ru[ilor le plac nuvelele mele satirice scrise prin
anii 50 – 54, înseamn\ c\ ei acum au ajuns la luciditatea
mea critic\ de atunci, [i mai înseamn\ c\ eu azi evoluez repede
spre starea de idio]enie [i dogmatism în care se sc\ldau ei în
acei ani”. 

Dulce a mea prieten\, nu a[ vrea s\ te indispun, ]in îns\
s\ pontez „prezent” în inima ta brav\: volumul pe care mi l-ai
propus ([i cu care se pare c\ a[ figura în planul editurii noastre),
de „eseuri”, se contureaz\. Am terminat pentru „Ramuri” un
lung ( [i tare ) interviu despre Lucian Blaga, nu [tiu dac\ va
fi aprobat, e vorba despre adev\rul despre Beniuc, Baconski,
anii acelui deceniu ce obsedeaz\ doar pe cei vinova]i. La Blaga
adaug un interviu despre Tata ( despre clasa muncitoare veche,
Tata fiind doar un pretext ); apoi am în lucru un lung studiu
despre n\vala de neologisme în limba român\ cult\ (care a
ajuns o alt\ limb\, strein\ de elevi, solda]i, brigadieri etc.).
Aleg din cele 3 volume de „Jurnal al unui jurnalist” circa
100 de pagini septice, preferând pe cele ce se ocup\ de literatur\,
filosofie. Am publicat în „Via]a Româneasc\” un fel de Credo
al meu („postscriptum”), fragment dintr-un volum de coresponden]\
cu N.Carandino. Le am în volum, sunt 12 scrisori din 1975,
scrise de mine [i de el: trebuie s\ le recitesc. Am [i 30 pagini
de „Note despre be]ivul Iafet” complectabile, alcoolul fiind
un domeniu metafizic în care m\ simt acum acas\ (fiinc\ nu
beau deloc).

Dar m\ bate gândul s\ scriu o carte vesel\ [i simpl\, s\
povestesc toate acele povestiri ale mele (din parantez\, din
r\zboi, provincie, Baia de Arie[, profesorat. Min\, amoruri
etc.) prin care reu[eam s\ îl fac s\ râd\ pe Blaga. S\ râd\, în
acei ani în care râsul era un lux ca [i cafeaua azi.

Dar boala mea e o boal\ grav\, [i cancerul meu e un cancer
serios [i temeinic. Nu glume[te. Azi încep cea de-a 6-a s\pt\mân\
de iradiere prin aceste sinistre raze cobalt. Gura mi-e iasc\,
fiecare înghi]itur\ e un chin, abia pot s\ vorbesc. Din cauza
unor „excrescen]e” laterale, s-a m\rit doza de raze, ridicându-
se [i „câmpul”: voi pierde complet auzul, timpanul meu
fiind în b\taia acestei artilerii mistice. Deja aud greu de tot,
m\ profilez pe privire, în loc de muzic\ [i [tiri ascult picturi
[i privesc mai atent la fe]ele oamenilor, copacilor, câinilor
vagabonzi (un asemenea câine, prost, blând [i credincios m\
a[teapt\ zilnic, îi dau ceva, m\ conduce discret pân\ la spital
[i  m-a[teapt\ s\-mi termin [edin]a aceea în care, cu ochii
închi[i, sunt nevoit s\ m\ rog ca un ]\ran analfabet.

Dar s\ uit\m acest ca’n Cer (ortografia corect\, stabilit\
de actorul Benedict Dabija), nu e d-Racul atât de r\u cum spun
doctorii. Dumspiro, scribo, dum scribo, spero, dum spero,
spiro. Poate c\ ciupercile sem\nate de tumor\ ( în clipa opera]iei,
zice doctorul, cancerul, care e o celul\ foarte s\n\toas\, singura
celul\ ce tinde spre nemurire, intr\ în alarm\ [i azvârle à
tout vents semin]ele sale. Razele au rolul s\ ucid\ aceste
metastaze incipiente.) S\ uit\m a[adar aceste bagatele, un atlet
al mizeriei [i un campion în decathlon de suferin]e nu are voie
s\ se plâng\. Românul are 7 vie]i în pieptul s\u de c\cat.
Eroi au fost, eroi sunt. Îns\ ... Vorba oltencei mele, „decât s\
vorbim nimicniciri, mai bine s\ t\cem gr\mad\ [i s\ tragem
apa dup\ noi!”.

Te a[tept\m, nu vei sosi în Craiova, vei pogorî din
ceruri. Eu, dac\ voi reu[i s\ am vreun respiro perambulabil,
voi încerca un drum la Bucure[ti. Am nevoie de înc\ 40 de
exemplare din URSUL MEU, te implor re]ine-le la depozitul
libr\riei din curte. Te implor. Cererile se înmul]esc, cartea mea
cunoa[te o glorie de culise, la un public care e marele public
al limbii noastre.

Te s\rut\m cu mult\ dragoste, 
Ion D. Sîrbu

Despre înmormântare a relatat, într-o not\ informativ\
descoperit\ de curând în dosarul de urm\rire operativ\ a
Securit\]ii, [i agentul care i-a fost umbr\ nedesp\r]it\ în ultimele
decenii de via]\. Pân\ la marginea gropii.

Maria GRACIOV

Scrisori de la I.D. S`rbu
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Se dedic\ dnei profesoare Mariana Cheroiu, 

care a f\cut posibil\ aceast\ disput\.

OTRIVIT ingenioasei [i totodat\ înfrico[\toarei
dileme a spînzur\torii, pe care este invitat
s-o dezlege [i Sancho Panza în romanul lui
Cervantes, Don Quijote, to]i cei interesa]i
s\ treac\ peste un anumit pod, ca s\-[i urmeze
drumul între cele dou\ jum\t\]i ale aceleia[i
mo[ii, trebuie s\ fac\ mai întîi o declara]ie
de inten]ie. Mincino[ii urmînd s\ fie spînzura]i.

Încurc\tura se produce atunci cînd unul dintre c\l\tori
declar\ c\ trece podul spre a fi spînzurat. Rezult\ de aici
o dilem\ pe care nimeni n-o poate rezolva. Cu
excep]ia lui Sancho Panza (era s\ spun: „cu excep]ia
dnei Mariana Cheroiu“).

Mai pu]in ingenios, dar aproape la fel de amenin]\tor
ca spînzur\toarea lui Cervantes este [i pasajul cu care
î[i încheie dl {tefan Cazimir replica din nr. 35 al revistei
România literar\ (4 septembrie 2009), intitulat\
„Liber-schimbismul [i tuberculoza“, ca r\spuns la articolul
meu „Caragiale fa]\ cu liber-schimbismul“ din România
literar\ (nr. 33, 21 august 2009). Iat\-l: „Disputa pe
tema Dou\ loturi poate continua un timp nedefinit, spre
plictiseala cititorilor revistei, pîn\ cînd cel mai inteligent
va ceda. Recunosc, cu toat\ modestia, c\ nu eu a[ putea
fi acela.“

Ce s\ fac eu acuma cu adev\rul meu? S\ continui?
S\ m\ opresc? 

Cum nu m\ aflu, slav\ Domnului!, în situa]ia b\rbatului
îndr\gostit de dou\ femei, dar incapabil s\ decid\ pe
care dintre ele s-o aleag\ sau, Doamne fere[te!, în postura
simpaticului animal de povar\ [i de trac]iune (m\garul
lui Buridan), r\mas confuz la jum\tatea distan]ei dintre
dou\ por]ii de fîn la fel de mari [i egal de apetisante,
eu m\rturisesc c\ nu sînt deloc atras de perspectiva pe
care o întrevede dl Cazimir. Pentru c\, între altele, n-am
de gînd s\ pun la grea încercare r\bdarea unor eventuali
viitori cititori [i nici nu m\ consider a fi „mai inteligent“,
numai pentru c\ nu-mi fac din înc\p\]înare un blazon,
a[a cum procedeaz\ dl Cazimir cînd pleac\ de la premisa
c\ înc\p\]înarea ar fi tr\s\tura prin care ne-am ilustra
amîndoi („Exegeza caragialian\ are doi înc\p\]îna]i, pe
tine [i pe mine!“). Pe de alt\ parte, îl asigur pe dl Cazimir
c\ nu-i voi echivala cu un test al înc\p\]în\rii replica
despre care vorbe[te [i care, n-am nici o îndoial\, va
urma. Nu inten]ionz s\ recurg nici la argumenta]ia ad
hominem, escaladat\ adjectival, [i nici la exerci]iile
de prestidigita]ie prin care iei din demonstra]ia preopinentului
t\u, pentru a-l contrazice, doar ceea ce î]i convine. Cu
alte cuvinte, nu-i discu]i toate argumentele, pentru c\
ai decis c\ tezele pe care le sus]ine el sînt „în sine,
neconving\toare“, dac\ nu de-a dreptul neserioase
(„jocuri“), [i c\, pentru a le respinge, ar „ajunge o m\ciuc\
la un car cu oale“, conform unei „zicale din b\trîni“.
Asta dup\ ce i-ai repro[at c\ se consider\ unicul proprietar
al adev\rului [i c\, de aceea, sufer\ de un soi de complex
de superioritate, fie el [i sub form\ de puseu (adic\
„punctual“). „Punctual\“ fiind [i incoeren]a sau neseriozitatea
lui. Toate acestea determinîndu-te, fire[te, s\-l asiguri
de întreaga ta pre]uire. De unde se poate vedea cît de
scurt e uneori drumul de la Kant, la retevei, [i invers.
Eu [tiam c\ atunci cînd pre]uie[ti realmente pe cineva
nu recurgi la m\ciuca „b\trîneasc\“, ci îi examinezi
lini[tit argumentele, ca s\-i r\spunzi. A[a ar fi, cu adev\rat,
b\trîne[te. {i mai [tiam c\ leg\tura dintre o ipotez\ [i
cele cîteva argumente pe care aceasta se sprijin\, încît
s\ poat\ fi acceptat\ (sau respins\) ca teorie, e aidoma
raportului dintre un întreg aritmetic [i p\r]ile care îl
compun [i care se însumeaz\ pentru a da un rezultat
oarecare, corect (sau gre[it). În schimb, jocului pe termen
lung cu r\bdarea cititorilor, la care se gînde[te dl Cazimir,
stabilindu-i condi]ia de participare, durata aproximativ\
[i riscurile, eu i-a[ prefera o discu]ie ceva mai scurt\,
dar care s\ ajute, pe cît posibil, „mai bunei în]elegeri a
lui Caragiale“. De aceea voi apela [i eu la una dintre
ideile lui Sancho Panza (o parte din mine se opre[te,
cealalt\ parte î[i continu\ drumul) [i m\ voi m\rgini
s\-i adresez dlui Cazimir dou\ întreb\ri, la care îl
invit s\ încerce s\ r\spund\. Dar, dac\ se poate, f\r\
compara]ii prea m\gulitoare la adresa preopinentului
s\u (devenit în „Liber-schimbismul [i tuberculoza“
„leoaic\ r\nit\“ care-[i ap\r\ puii) [i f\r\ recurs la citate
din Victor Eftimiu sau din Iosif Vulcan, travestite în

argumente de autoritate [i ridicate, prin autoproclama]ie,
la, cum s\-i spun?, demnitatea unor distrug\toare „lovituri
de m\ciuc\“.

1. Prin urmare, cum se explic\ faptul c\, dup\ ce
în articolul „Caragiale «obscur»“ (România literar\,
nr. 26, 3 iulie 2009) a sim]it nevoia s\-[i comunice,
coram populo, uimirea provocat\ de excep]ionala
confesiune a unei doamne profesoare de la un liceu
din Bucure[ti („ciudat apare faptul c\, de la publicarea
nuvelei [Dou\ loturi] – mai întîi în «Gazeta s\teanului»
(1898), apoi în Momente (1901) – [i pîn\ în zilele noastre,
nimeni n-a remarcat nimic suspect în desf\[urarea p\]aniei
lui Lefter Popescu. Cu excep]ia doamnei Mariana
Cheroiu“) [i dup\ ce, în acela[i articol, sensul acestei
nea[teptate confesiuni a fost verificat [i confirmat
printr-o expertiz\ clar\, dl Cazimir trece în urm\toarele
articole pe care le-a publicat, tot în România literar\,
nu numai la alte p\reri (e dreptul [i riscul dumnealui),
dar [i la bagatelizare, amendînd, de exemplu, una din
formul\rile mele – „«cele mai importante nout\]i legate
de opera marilor scriitori» (adic\, în spe]\, precizeaz\
el, edi]ia a II-a, «rev\zut\ [i adaugit\», a c\r]ii lui Florin
Manolescu)“ – [i sanc]ionînd-o printr-un plictisit
„Dar s\ trecem...“? S\ se datoreze, cumva, aceast\
nea[teptat\ schimbare de atitudine, faptului c\ mi-am
îng\duit [i eu dreptul la uimire („Chiar nimeni?“), ca
s\-i semnalez o jenant\ (dar, fire[te, nu pentru toat\
lumea) lacun\ bibliografic\? Mai mult ca sigur,
exprimîndu-mi aceast\ nou\ nedumerire, eu am dovedit
înc\ o dat\ c\ sînt „ni]el susceptibil“, „u[or irascibil [i
prea inflamat în reac]iile polemice“ (dup\ cum sînt
descris în ultimul s\u articol) sau, de ce nu?, caracterizat
printr-o „tendin]\ de autovictimizare“,  care tinde s\
se „manifeste plenar“. {i, ca s\ spunem pîn\ la cap\t
lucrurilor pe nume, dar cu vorbele dlui Cazimir, nu uimit,
ci „ulcerat“ c\ tocmai dînsul n-a luat „cuno[tin]\ la
vreme de edi]ia“ din 2002 a volumului Caragiale [i
Caragiale. Cu toate acestea, îndr\znesc s\ întreb.

2. Pentru c\ este un critic care lucreaz\ relaxat, serios
[i „cu textul în mîn\“ (nu ca mine, departe de text,
cam neserios [i cam irascibil), a[a încît s\-l poat\ f\r\
gre[ deosebi pe omul cinstit de omul punga[ din literatura
unui scriitor c\ruia îi plac provoc\rile [i jocul cu a[tept\rile
cititorilor, cum interpreteaz\ dl Cazimir, dup\ ce, am
v\zut, n-a admis „în sine“ ideea c\ func]ionarul-bancher
din Dou\ loturi ar putea fi malonest, urm\toarea
scen\ din nuvela P\cat..., publicat\ de Caragiale în
Universul la începutul anului 1892? Pentru cititorii
acestei, într-adevar, din ce în ce mai plicticoase dispute,
precizez c\ eroii scenei la care m\ refer sînt un poli]ai,
un prefect de jude] [i p\rintele Ni]\ din Dobreni, care
vine la ora[ pentru a solicita sprijinul autorit\]ilor cu
ajutorul tradi]ionalului pe[che[ oferit pe sub mîn\. Sprijin
pe care n-apuc\ s\-l mai ob]in\ din pricina unei crize
cardiace. {i, adaug eu, pentru c\ a fost buzun\rit înainte
de a-[i spune p\sul. Iar dlui Cazimir (care, spre deosebire
de mine, un „plecat din ]ar\“, se afl\ dintotdeauna plasat
în miezul realit\]ilor române[ti [i prin urmare poate
sus]ine, la nevoie cu martori, cum afirm\ dînsul, c\
pentru universitarii Literelor bucure[tene [i pentru
studen]ii lor, cunoa[terea „scrierilor critice auxiliare“,
indiferent de însemn\tate, n-ar avea mare importan]\)
îmi îng\dui s\-i semnalez nu numai posibilitatea de a
compara versiunea publicat\ de Caragiale cu una din
variantele ei manuscrise, ci [i existen]a unei mici
bibliografii din care rezult\ c\ mai exist\ cineva care
„s-a prins“, dar nu de la început (expresia „s-a prins“
îi apar]ine dlui Cazimir [i ]ine, [i ea, de miezul realit\]ilor
române[ti). Dar iat\ [i scena în discu]ie: „B\trînul alunec\
de pe scaun [i c\zu mototol pe covorul moale... Poli]aiul,

care a[tepta afar\ ordine, era din norocire aci, gata la
chemarea superiorului, s\ ajute pe omul bolnav: l-a
descheiat la gît, la sîn, la brîu... l-a frecat cu o]et la tîmple
[i la inim\... Cînd î[i veni în fire, preotul era întins în
birou pe canapea... Se încheie degrab\, î[i ceru iert\ciune
– era bolnav, b\t\i de inim\ [i ame]eli – sim]ise cum
îl ia ca p-o ap\, cum i se-ntunec\ tot împrejur [i cum
adoarme... Se ridic\, salut\ [i porni s\ plece. / – Bine,
nu mi-ai spus nimic, zise prefectul, f\cînd semn poli]aiului
s\ ias\. / Poli]aiul ie[i foarte mul]umit de serviciul
umanitar ce realizase... / Popa se c\uta mereu în sîn,
la brîu, prin buzunare, f\r\ s\ spuie o vorb\... Prefectul,
obosit, zise: / – Ei! spune-mi odat\... / – Am pierdut-o!
r\spunse popa naiv, salut\ [i ie[i gr\bit. / Prefectul dete
din umeri... Chem\ pe poli]ai... Poli]aiul lipsea, dar
trebuia s\ se întoarc\ la moment: plecase în fuga mare
– «uitase raportul de noapte la can]ilerie!»“

Pentru a folosi logica [i argumenta]ia dlui Cazimir
din ultimul s\u articol sau din articolul „Loturi [i
comploturi“, cel cu „lovitura de m\ciuc\“ (România
literar\, nr. 30, 31 iul. 2009), nu-i a[a c\ degeaba
pretind unii c\ poli]aiul e un punga[ care [i-a însu[it
leg\tura cu bani a p\rintelui Ni]\ (pe[che[ul), cît\ vreme
„este greu, dac\ nu imposibil, s\-i atribuim [...] inspira]ia
instantanee“ de a buzun\ri un s\rman neputincios?
Nu-i a[a c\ [i de data aceasta avem de a face cu o ipotez\
incredibil\, pentru c\ e „în sine, neconving\toare“? Cum
adic\? Un ap\r\tor al ordinii publice, punga[?! Sau
nu-i a[a c\ profesionalitatea cu care ac]ioneaz\ el la
chemarea superiorului („l-a descheiat la gît, la sîn, la
brîu... l-a frecat cu o]et la tîmple [i la inim\...“), ca s\
ajute un b\trîn suferind, „nu transmite deloc impresia
unei simul\ri insidioase“, dimpotriv\, „aceea a unei
comport\ri perfect normale în situa]ia dat\“. Iar justificarea
la care recurge pentru a se retrage de la a[a-zisul loc
al faptei („«uitase raportul de noapte la can]ilerie!»“),
nu-i a[a c\ nu poate fi considerat\ diversiune? [i, la
urma urmei, nu-i a[a c\ urm\toarea afirma]ie a naratorului,
„Poli]aiul ie[i foarte mul]umit de serviciul umanitar
ce realizase...“, e „în perfect\ convergen]\“ cu eficien]a
ajutorului acordat unui biet preot r\zbit de emo]iile pe
care le tr\ie[te? Ca s\ nu mai vorbim de faptul c\ explica]ia
pe care i-o d\ p\rintele Ni]\ prefectului („Am pierdut-
o!“), reprezint\ un clar argument în favoarea cur\]eniei
suflete[ti a poli]aiului nostru, pentru c\ este extrem de
concis\ [i, ca atare, marcat\ de un „v\dit accent al
sincerit\]ii“. În treac\t fie spus, de[i nici ortografia limbii
române nu posed\ (cum [i-ar fi dorit pentru limbile
lor ni[te francezi sau nem]i descuraja]i de lipsa de
perspicacitate a propriilor compatrio]i) un semn grafic
care s\ semnaleze explicit ironia, trag speran]a c\, de
data aceasta, dl Cazimir nu va mai num\ra de cîte ori
am spus „nu-i a[a“, pentru a face dintr-o repeti]ie
inten]ionat\, o dovad\ indiscutabil\ a nesiguran]ei unui
autor ale c\rui certitudini „încep s\ se clatine“ chiar
[i atunci cînd nu e cazul. Sau poate c\ mai bine ar fi
s\ spun, pentru a patra sau a cincea oar\: mai mult ca
sigur?

Ce-a[ mai putea s\ adaug, f\r\ s\-mi plictisesc cititorii,
înainte ca partea din mine care mai merge s\ se opreasc\
[i ea din drum? Exagerînd în ce-l prive[te, Cioran a spus
cîndva, în leg\tur\ cu titlul unuia din eseurile sale: e
prea clar, nu-]i d\ cheful s\ vezi ce e în el. Pentru c\ [tia
mai bine decît oricine altul care este valoarea lui prea,
Caragiale n-a comis acest delict. C\ de aici rezult\ toat\
b\taia noastr\ de cap, asta ne prive[te pe noi, nu pe
autorul nuvelelor P\cat... [i Dou\ loturi.

{i înc\ ceva. Într-o anumit\ împrejurare, P.P. Carp
i-a declarat lui Caragiale: pîn\ nu demult am crezut c\
eu sînt cel mai inteligent om din România. Acuma
v\d c\ e[ti tu. Dup\ ce a aruncat în joc m\nu[a inteligen]ei,
[i f\r\ ca eu s\ m\ încumet, în ciuda unui nenorocit
„complex de superioritate“ punctual\, s\ m\ substitui
lui P.P. Carp, i-a[ spune acela[i lucru dlui Cazimir, dac\...
Dac\ ar g\si un r\spuns conving\tor la m\car una din
cele dou\ întreb\ri pe care i le-am propus. Dar conving\tor
[i pentru ceilal]i, nu numai „în sine“.

Florin MANOLESCU

P.S. Spre deosebire de mine, care dau de în]eles c\
mi-am „asumat monopolul adev\rului“ [i m\ contrazic
(punctual) f\r\ s\-mi dau seama, dl Cazimir e ceva

Dou\
`ntreb\riP
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N MOD FIRESC, personalitatea complex\ a lui
Victor Papilian (1888-1956), care [i-a desf\[urat
cea mai mare parte a vie]ii [i activit\]ii sale `n
Transilvania, nu putea s\ fie mai bine prezentat\
decât tot de un transilv\nean, de eminentul
istoric literar clujean Mircea Popa. Amplul s\u
studiu, ap\rut la Editura Eikon din Cluj-Napoca,
nu este `ns\ o monografie de tip tradi]ional, ci,
a[a cum se subintituleaz\, este un „eseu monografic“,

structurat pe coordonatele esen]iale [i definitorii ale personalit\]ii
lui Victor Papilian, `n care s-au armonizat `n mod fericit
valen]ele superioare ale omului de [tiin]\, ca medic antropolog
[i profesor la Facultatea de Medicin\ din Cluj, ale muzicianului,
nuvelistului, romancierului, dramaturgului [i publicistului.
Premisa de la care porne[te Mircea Popa [i pe care o
argumenteaz\ pe tot parcursul studiului s\u este aceea c\
„profesorul a r\mas pân\ ̀ n ultima clip\ credincios profesiunii
[i chem\rii sale de experimentator [i savant, dar cheltuindu-[i
sporul de imagina]ie [i talent ̀ n domeniul literar, cu o vigoare,
o for]\ [i o chemare care-l impun `n mod indubitabil ca pe
unul dintre cei mai realiza]i scriitori ai epocii interbelice.“
Sintetizând datele cunoscute pân\ acum [i completându-le
cu numeroase elemente noi, rezultate din propriile sale
cercet\ri, Mircea Popa relev\ c\, pe lâng\ str\lucitele sale
realiz\ri din domeniul [tiin]ei medicale [i al crea]iei literare,
Victor Papilian a fost totodat\ un prestigios organizator [i
conduc\tor al unor `nalte foruri de cultur\ [i art\, fiind
mai ̀ ntâi director al Operei Române din Cluj (1934) [i apoi
director al Teatrului Na]ional din acela[i ora[ (1935). Din
nefericire, datorit\ condi]iilor dramatice `n care s-a aflat
Transilvania, `n urma odiosului Dictat de la Viena, Opera
Român\ din Cluj s-a refugiat la Timi[aora, iar Teatrul
Na]ional la Sibiu, unde Victor Papilian [i-a continuat activitatea
`n timpul celui de-Al Doilea R\zboi Mondial.

Cea mai mare parte a studiului lui Mircea Popa este
consacrat\ crea]iei literare a lui Victor Papilian. ~ntr-o prim\
sec]iune analizeaz\ nuvelistica sa. Pornind de la caracterizarea
f\cut\ de G. C\linescu ̀ n Istoria literaturii române, potrivit
c\reia tr\s\tura fundamental\ a nuvelisticii lui Victor Papilian
este freudismul, Mircea Popa `ntreprinde o minu]ioas\
analiz\ a nuvelelor din aceast\ perspectiv\, formulând ̀ ns\
[i puncte de vedere noi, personale. Gama de situa]ii care
faciliteaz\ fantasticul nuvelisticii, remarc\ Mircea Popa,
este extrem de ̀ ntins\, parcurge traseul „de la simple obsesii,
fixa]ii [i freudism, spre forme tot mai acute de miraculos
cre[tin [i hagiografic, iar de aici spre fantasticul anatomic
[i experimentalist, bazat pe experimente [i teorii [tiin]ifice,
cu o aparen]\ logic\ impecabil\, dar `n realitate greu de
crezut.“ Dep\[irea realit\]ii se face prin c\utarea insolitului,
a fenomenelor atipice, stridente, bizare. ~n alte nuvele,
incluse `n volumul Sufletul lui Faust, aceast\ tendin]\,
observ\ Mircea Popa, este subsumat\ miraculosului cre[tin,
`ntr-o suit\ de „parabole biblice, de legende cre[tine
literaturizate, ̀ n sensul apocrifelor [i al c\r]ilor populare pe
teme scatologice.“ O alt\ coordonat\ major\ a nuvelisticii
lui Victor Papilian, argumenteaz\ Mircea Popa, o constituie
faptul c\ „a[eaz\ la temelia transform\rii lumii iubirea, acea
capacitate etern uman\ de rena[tere [i perfectibilitate,
care ar fi tr\s\tura esen]ial\ a sufletului omenesc, [i nu
ura, r\zbunarea, distrugerea nemotivat\. Dac\ vom
urm\ri cu aten]ie nuvelele lui Victor Papilian, vom observa
rolul important pe care scriitorul ̀ l acord\ acestui sentiment,
investi]ia de ̀ ncredere pe care eroii s\i o fac ̀ n el, ̀ n puterea
sa transformatoare.“ Edificator este volumul Manechinul
lui Igor [i alte povestiri de iubire, care este supus
aceleia[i ample [i judicioase analize, cu fine]e interpretativ\.

Primul roman al lui Victor Papilian, Ne leag\ p\mântul,
ap\rut `n 1926, este apreciat de Mircea Popa ca o fresc\
veridic\ a societ\]ii române[ti din perioada neutralit\]ii [i
a Primului R\zboi Mondial, scriitorul fiind preocupat de
condi]ia uman\ [i de sensurile ultime ale existen]ei. Mult

mai bine construit sub raportul arhitecturii epice este considerat
romanul ~n credin]a celor [apte sfe[nice, din 1938, un „roman
fluviu `n care con[tiin]a mistic\ e doar un prilej pentru o
dezbatere pur tipologic\: aceea a arivistului“. Romanul
nu are `ns\ un fond mistic, subliniaz\ Mircea Popa: „E
romanul ridic\rii [i pr\bu[irii unui arivist, un roman perfect
`ncadrabil `n linia tradi]ional\ a genului, `ncepând cu N.
Filimon [i terminând cu L. Rebreanu. Eroul romanului
constituie una dintre realiz\rile de seam\ ale scriitorului
[i chiar ale prozei noastre `n general, `n care cu greu mai
g\sim astfel de caractere monstruoase, care `mbin\ atât de
des\vâr[it umilin]a [i r\zbunarea, pio[enia [i abjec]ia,
lingu[eala [i infatuarea, dispre]ul [i adora]ia, cinismul [i
sinceritatea.“ Un alt roman, F\r\ limit\, din 1937, se impune
prin sondarea unui mediu modern, fiind „romanul unei
regresiuni de ordin moral.“ Merit\ semnalat faptul c\ Mircea
Popa aduce `n discu]ie [i un roman mai pu]in cunoscut,
Chinui]ii nemuririi, care este un „roman al forma]iei, al
preg\tirii unei `ntregi genera]ii de tineri medici pentru
profesiune [i pentru via]\. ~n acest sens, el poate fi socotit
drept unul din primele noastre romane cu subiect din
via]a medical\.“ ~n opozi]ie cu lumea medical\, Victor
Papilian a descris lumea mahalalei ̀ n romanul Coana Truda,
lume st\pânit\ „de dou\ instincte primordiale: instinctul
propriet\]ii, care declan[eaz\ b\t\lia testamentelor `n
jurul mo[tenirii Coanei Truda [i instinctul erotic, mult
mai dominant, care r\v\[e[te [i dezbin\ comunitatea.“
Romanul Bogdan infidelul, ap\rut postum, `n 1982, este
considerat „cel mai reu[it roman al lui Victor Pipilian [i
unul dintre cele mai izbutite ale literaturii noastre de inspira]ie
istoric\.“ Scris ̀ n anii refugiului la Sibiu, romanul reprezint\
„o replic\ dat\ de scriitor evenimentelor istorice, care
reprezentau un atac la adresa unit\]ii noastre na]ionale, o
nesocotire grosolan\ a drepturilor [i libert\]ilor poporului
român.“

Cu obiectivitate [i exigen]\ estetic\, Mircea Popa afirm\
c\ teatrul lui Victor Papilian „este evident inferior nuvelisticii
[i crea]iei sale romane[ti.“ Aser]iunea se bazeaz\ pe
faptul c\ „autorul neglijeaz\ ̀ n mod v\dit conflictul scenic,
urm\rind mai degrab\ evolu]ia personajelor pe spa]ii mici
[i neoferind o coeren]\ [i o stringen]\ logic\ bine articulat\
`ntregii confrunt\ri dramatice.“

Eseul monografic al lui Mircea Popa se situeaz\ la loc
de cinste al\turi de contribu]iile anterioare ale lui Mircea
Zaciu, Constantin Cuble[an, Dumitru Micu [i Titus B\la[a,
care au conturat distinct profilul lui Victor Papilian, au
readus `n circula]ie o bun\ parte a operei sale [i au scos la
lumin\ unele scrieri inedite.

Teodor VÂRGOLICI 21

Î

mai atent, mai tolerant [i mai dispus la concesii.
{i cu toate c\ afirm\ despre sine c\ ar fi un
înc\p\]înat (precizez: un înc\p\]înat punctual,
adic\ numai în materie de „exegez\ caragialian\“),
dl Cazimir e pe drumul cel bun. Din nou spre
deosebire de mine (adic\ pentru cel pu]in a treia
sau a patra oar\). S\ m\ explic. Dup\ ce în
articolul „Caragiale «obscur»“ a exclus posibilitatea
ca însu[i autorul nuvelei Dou\ loturi s\ fi
încurcat din gre[eal\ numerele biletelor cî[tig\toare
(„Excludem ipoteza c\ [autorul] le-a încurcat
din neaten]ie“), într-un post-scriptum al ultimului
s\u articol el accept\, la sugestia unui „matematician
de profesie“ („nicio ipotez\ nu trebuie  a priori
exclus\“, i-a explicat acesta), c\ încurc\tura
respectiv\ n-ar fi imposibil\. De aceea, constat
c\ speran]a pe care mi-am exprimat-o în articolul
„I.L. Caragiale fa]\ cu liber-schimbismul“
(„imposibilul s-ar putea transforma în posibil“)
începe s\ prind\ contur. N-ar fi exclus ca într-un
viitor nu prea îndep\rtat, dl Cazimir s\ mai
renun]e la înc\ o excludere [i s\ accepte [i
sugestia unui fost coleg de catedr\, chiar
dac\ acesta e „plecat de mul]i ani din ]ar\“ [i
„se vede clar c\ distan]a în timp [i spa]iu i-a
alterat [...] percep]ia adecvat\ a lucrurilor“.
Neavînd, pe deasupra, nici puterea de convingere
a unui „matematician de profesie“ sau a dnei
profesoare Mariana Cheroiu. De[i s-ar putea
ca sfatul în]elept al matematicianului s\ se fi
referit doar la ipotezele dlui Cazimir. Nu [i la
cele ale preopinen]ilor s\i, care nu cad sub
inciden]a regulii lui „nicio ipotez\ nu trebuie
a priori exclus\“, de vreme ce sînt, din capul
locului, neserioase („jocuri“) [i „în sine,
neconving\toare“.

P.P.S. În finalul ultimului s\u articol, dl
Cazimir formuleaz\, „tulburat“, o prim\ întrebare:
„cum s-o fi numind strategia retoric\ a celui
care î[i intituleaz\ articolul, în total\ neconcordan]\
cu subiectul abordat, I.L. Caragiale fa]\ cu
liber-schimbismul [i care men]ioneaz\, în fraza
ultim\, c\ preopinentul s\u «a contribuit în
mod hot\rîtor la înfiin]area Partidului Liber-
Schimbist»?“

F\r\ s\ fiu tulburat, m\ întreb, la rîndul
meu, cum de nu-i este clar\ [i dlui Cazimir
dimensiunea performan]ei sale, mai exact spus,
leg\tura dintre liber-schimbism [i strategia
general\ la care recurge, cînd în articolul „Loturi
[i comploturi“ a practicat simularea [i manipularea
retoric\ (las la o parte discursul emo]ional),
[i cînd, în „Caragiale «obscur»“, ni s-a adresat,
pentru a-[i exprima [i mai plastic uimirea, cu
una din replicile elocventului avocat Ca]avencu,
cel dintîi reprezentant carismatic al acestui
sistem pe p\mînt românesc, uimit, la rîndul
s\u, c\ nu ne putem l\uda [i noi cu „fali]ii
no[tri“: „«Explica]i-v\ acest fenomen, acest
mister, dac\ m\ pot exprima astfel!» (O scrisoare
pierdut\, actul III, scena V)“. {i dup\ ce ne-a
dat ocazia s\ mai constat\m o dat\ c\ la „teza
Ca]avencu“, pe care eu am numit-o cu vorbele
lui Eminescu, o „enigm\ nesplicat\“, n-a renun]at
nici în „Loturi [i comploturi“.

În fine, pentru ca autorul articolului „Liber-
schimbismul [i tuberculoza“ s\ nu mai fie
„tulburat“ nici de cea de-a doua întrebare pe
care [i-o pune („O fi oare liber-schimbismul
mai pu]in nociv decît tuberculoza?“), m\ gr\besc
s\-l lini[tesc. Nu, indiferent dac\ e vorba de
cel din lumea literaturii lui I.L. Caragiale, de
cel din demonstra]iile dlui Cazimir sau de cel
din via]a public\ româneasc\, liber-schimbismul
nu e mai pu]in nociv decît tuberculoza. Dimpotriv\,
o dep\[e[te prin nocivitate cu mult. {i asta
pentru c\ afecteaz\ etica, nu pl\mînii. Iar
într-o disput\ dreapt\, în care te-ai angajat ca
s\ ai dreptate, dar nu cu orice pre], ar trebui
s\ investe[ti nu numai inteligen]\, argumente
conving\toare [i stil, ci [i corectitudine. A[a
încît la sfîr[it s\-l po]i privi pe cel\lalt în
ochi [i s\-i po]i întinde mîna. Indiferent de
rezultat [i exact ca în via]\.

Un eseu
monografic
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ENTRU iubitorul operei lui Richard Wagner
a urca pe colina verde spre Festspielhaus
constituie ̀ mplinirea unui vis greu de realizat
[i, `n cele din urm\, un pelerinaj ini]iatic
`nc\rcat de multe sensuri metaforice. Este
simbolul unei mari `ntâlniri cu atmosfera
lumii epocii lui Wagner pe care noi am
cunoscut-o doar din lecturi. Cel care a a[teptat

cu r\bdare [i speran]\ zece ani pentru a ajunge ̀ n templul
lui Wagner `[i tr\ie[te din plin emo]iile, ref\când `ntr-
o stare de reculegere [i extaz un itinerar sacru. F\r\
`ndoial\ c\ celebra colin\ verde devine un spa]iu
sacru care-l preg\te[te pe spectatorul wagnerian s\ intre
`n templu [i s\ participe la s\rb\toarea care va `ncepe.

Anul acesta au existat numeroase dificult\]i care
puteau pune ̀ n pericol deschiderea festivalului. ~n fine,
era lui Wolfgang Wagner s-a `ncheiat, acesta fiind
constrâns de oficialit\]i s\ cedeze drepturile conducerii
festivalului celor dou\ fete ale sale Eva Wagner-Pasquier
(64 ani) [i Katharina Wagner (30 ani) care au preluat ̀ n
mod oficial coordonarea artistic\, dar [i administrativ\
a manifest\rii. Astfel, s-a deschis cel de-al 98-lea Festspiel
bayreuthian sub auspiciile dorin]elor celor dou\ str\nepoate
ale lui Wagner de a orienta festivalul spre o direc]ie [i
viziune nou\ (Katharina, veleitar\ `n regie de oper\ la
30 de ani a pus ̀ n scen\ „Meistersinger von Nürnberg“
care a fost atât de comentat [i contestat, iar Eva se
preocup\ ̀ ndeosebi de ̀ mbun\t\]irea calit\]ii muzicale
a spectacolelor, `n atragerea unor dirijori [i muzicieni
de renume, dar [i a unor interpre]i wagnerieni reputabili
ai momentlui). Din nefericire proiectele [i ambi]iile
celor dou\ doamne Wagner, ̀ n calitate de conduc\toare
ale Funda]iei Wagner, nu-[i g\sesc cea mai bun\
materializare ̀ n organizarea spectacolelor. Tendin]a de
modernizare a teatrului wagnerian sus]inut\ cu fervoare
de Katharina produce daune serioase operei lui Wagner,
`ndep\rtând mont\rile de stilistica [i sensul filosofic
al libretului al c\rui autor este `nsu[i compozitorul.
La Bayretuh  trebuie, `ns\, departajate dou\ paliere
importante ale particip\rii ca spectator  la actul
teatral.

Pe prim plan, se impune tr\irea autentic\ la
nivelul spiritualit\]ii [i culturii fiec\rui spectator a actului
ritual de crea]ie. ~n acesta se include, f\r\ doar [i poate,
emo]iile dinaintea intr\rii ̀ n sal\, când cu pu]in timp ca
reprezenta]ia s\ ̀ nceap\ apar ̀ n balconul de la exteriorul
teatrului [ase trompeti[ti din orchestr\ care `ns\ileaz\
un motiv din actul respectiv. Acest ritual aproape magic
se repet\ de trei ori la un scurt interval, ultima dat\
invitând pe spectatori s\ intre ̀ n sal\. Am urm\rit acest
moment cu ochii ̀ n lacrimi, plin de emo]ie la gândul c\
el a fost reiterat cu o anumit\ religiozitate `n fiecare
an de la prima desf\[urare a festivalului din 1876. ~n
acest sens, el poart\ o ̀ nc\rc\tur\ sacr\ care ̀ ]i p\trunde
adânc ̀ n suflet. Intrarea ̀ n sal\ se face discret [i ̀ n lini[te,
publicul fiind extrem de educat [i preg\tit printr-un
comportament adecvat [i civilizat s\ participe la un

asemenea eveniment. Pe un al doilea plan, se situeaz\
realizarea artistic\ [i regia spectacolelor despre care
vom vorbi mai apoi.

Sala a fost construit\ de Ludwig al II-lea de Bavaria
la proiectele [i indica]iile compozitorului pentru a se
putea reprezenta opusurile acestuia. Sala este toat\ `n
lemn, are un aspect sobru [i simplu, cu scaune din lemn,
oferind o auster\ comoditate, cu atât mai mult cu cât nu
exist\ un pasaj la mijloc de rând. Are, `ns\, o acustic\
perfect\, unic\. Dar ceea ce mi se pare cu adev\rat unic
`n arhitectonica unui teatru de oper\ este fosa orchestrei,
perfect mascat\ ochilor spectatorior. Ea nu se vede
din sal\, efectele propag\rii sunetului fiind ̀ ns\ exemplare.
Ai impresia c\ muzica vine din str\fundurile p\mântului,
se creeaz\ o magie sonor\ care te impresioneaz\ fantastic.

Preg\tirea spectatorului wagnerian se face, `ns\,
chiar `n diminea]a zilei respective, când un cunoscut
pianist [i estetician al muzicii, Stefan Mickisch, face
`ntr-o sal\ o prezentare comentat\ a operei ce se va
reprezenta `n acea zi, interpretând la pian motivele [i
laitmotivele respective pentru a facilita `n]elegerea
lucr\rii. Prelegerile sale docte, pigmentate cu mult umor
[i fantezie, bazându-se pe o profund\ cunoa[tere a operei
wagneriene sunt un adev\rat `ndreptar de `n]elegere a
crea]iei compozitorului. Ele ne amintesc de lec]iile de
muzic\ ale lui Leonard Bernstein sau acelea prezentate
la Ateneul Român de c\tre George B\lan.

Spectacolul ̀ ncepe de regul\ la ora 16 dup\ amiaz\,
având dou\ pauze lungi de o or\ ̀ n care publicul p\r\se[te
sala ̀ nchis\ de plasatori pe toat\ durata pauzei. Spectatorii
merg la ni[te localuri café-restaurant de lâng\ teatru
pentru a bea o cup\ de [ampanie sau o cafea sau se
plimb\ ̀ n parc. Am apreciat ̀ ndeosebi elegan]a [i ]inuta
vestimentar\ a publicului, ̀ n ciuda c\ldurii solare a unui
august profund dogoritor.

O zi petrecut\ la Bayreuth nu poate eluda [i
câteva vizite importante. Un moment pe care nu-l
po]i rata este vizita la vila Wahnfried, casa familiei
Wagner, construit\ ̀ n 1874 la proiectele compozitorului,
aflat\ `n centrul ora[ului, `ntr-un minunat parc, la
extremitatea str\zii R. Wagner. De[i ea a fost bombardat\
`n cel de-Al Doilea R\zboi Mondial, a fost ref\cut\ dup\
panurile ini]iale [i constituie un loc de pelerinaj intim

care ascunde obiecte cu `nc\rc\tur\ simbolic\,
precum pianul lui Wagner, scrinul, martor al compozi]iei
operei „Lohengrin“, diverse costume ale so]ilor Wagner,
de asemenea, o expozi]ie de costume vechi apar]inând
primilor interpre]i ai unor personaje din opera compozitorului.
Am putut vedea prima cup\ (ref\cut\ aproape identic)
a potirului Sf. Graal de la premiera operei „Parsifal“.
~n parcul vilei se afl\ mormântul lui Wagner care odihne[te
aici `mpreun\ cu Cosima. Pe piatra funerar\ nu exist\
nicio inscrip]ie. Monumentul este sobru [i discret. Erau
puse doar câteva buchete de flori ale unor amidratori
veni]i cu pio[enie s\-i aduc\ un omagiu maestrului. Vis-
à-vis de mormânt se afl\ [i locul unde a fost `ngropat
câinele s\u credincios. Am ie[ti din casa Wagner cu o
emo]ie adânc\ `n suflet, cu sentimentul c\ am omagiat
pe acest geniu unic [i irepetabil.

Nu po]i pleca din Bayreuth f\r\ s\ vezi [i celebra
oper\ baroc\ a prin]esei Wilhelmine de Bayreuth, de la
1744-1748. Sora iubit\ a lui Friedrich cel Mare, Wilhelmina
a patronat construirea acestui teatru cât [i a altor monumente
din ora[. Sala este poate una dintre cele mai frumoase
construc]ii baroce din Europa, o bijuterie arhitectonic\
de bun gust [i rafinament.

Ca fapt divers, circul\ spre deliciul amatorilor de
povestioare cu iz anecdotic, [i o legend\ potrivit c\reia
solda]ii yankei, pilotând avioanele lor uria[e cu stricta
misiune de a bombarda ̀ ntreaga Germanie au confundat,
spre fericirea noastr\ a tuturor iubitorilor muzicii lui
Wagner, teatrul s\u mult iubit cu vreo fabric\ de bere.
Astfel, ̀ n urma acestei coinciden]e miraculoase ne putem
bucura, `nc\, de spendoarea geniului european.

Mihai CANCIOVICI

Festivalul
Bayreuth 2009
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Europa, 
dragostea mmea

(urmare din pagina 3)

În primul Tratat al Comunit\]ii Europene (de la Maastricht) este inclus [i un articol,
unul singur, privind cultura. Preluând de la Consiliul Europei ideea diversit\]ii ca
expresie a bog\]iei spirituale, articolul 128 al Tratatului (devenit 151 în versiunea de
la Amsterdam) insist\ asupra mecanismului de punere în valoare a acestei
diversit\]i. Altfel spus, fiecare stat membru are datoria de a conserva [i dezvolta cultura
proprie. Din însumarea valorilor specifice fiec\rei culturi în parte se na[te bog\]ia
spiritual\ a Europei în totalitate. Este obliga]ia fiec\rui stat de a finan]a programele
[i proiectele culturale [i nu a conducerii unionale. Uniunea are doar menirea d e a
sprijini colaborarea, dialogul, schimbul de valori dintre culturi. E bine de [tiut c\ orice
articol de tratatul comunitar genereaz\ un program concret care s\-l concretizeze. {i

articolul privind cultura a constituit premisa unor m\suri practice de realizare: programele
Kaleidoscop, Raphael, Ariane, Programul Cultura 2000 (în perioada 2000-2006), iar
acum Cultura 2007-2013. Administra]ia de la Bruxelles  nu a fost foarte generoas\
cu finan]area acestor programe: în prezent tot programul, pentru toate ]\rile, vreme
de [apte ani, dispune de 425 milioane de euro. Comparate cu zecile de miliarde alocate
dezvolt\rii industriei sau agriculturii, resursele destinate proiectelor culturale sunt
derizorii. Banii sunt atât de pu]in încât par a avea mai degrab\ o semnifica]ie simbolic\.
{i, într-adev\r, cultura are, din perspectiva politicii unionale, un sens simbolic. Nu este
vorba de desconsiderare. Statele europene au decis s\ investeasc\ cu prec\dere în
efortul de armonizare a reglement\rilor în sectoare care îng\duie standarde comune:
economie, finan]e, justi]ie, medicin\, cercetare, comer], industrie, agricultur\, servicii.
Cum s\ încerci s\ stabile[ti reguli în cultur\? Cum s\ transformi un Leonardo da Vinci,
un Balzac, un Brâncu[i în norme pentru toate statele? Astfel, Uniunea European\ pare
c\ mizeaz\ în construc]ia identit\]ii europene pe economic [i legislativ. Vom avea
a[adar tipologii europene identice de ingineri, bancheri, judec\tori... Cultura este doar
tolerat\ în acest proces, ce-i drept îns\, cu mult\ bun\voin]\.

Vladimir SIMON
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ÎNTÂLNIREcu dirijorul Marek Janowski
reprezint\ contactul cu istoria vie a
muzicii europene de tradi]ie german\ [i
austriac\. Aflat în pragul senectu]ii, la
zenithul unei cariere impresionante,
Janowski este actualmente conduc\torul
artistic al celebrei, al istoricei Orchestre
a Elve]iei Romande de la Geneva. Vor
concerta la Bucure[ti pe parcursul ultimelor

dou\ seri ale Festivalului enescian. Afost pân\ de curând
dirijorul principal al Orchestrei simfonice a radiodifuziunii
berlineze. Acolindat lumea cea mare a muzicii, la propriu
[i la figurat; în fruntea unor importante colective simfonice.
A imprimat peste 50 de cd-uri. De]ine un impresionant
repertoriu wagnerian. Are un aer patriarhal marcat de
în]elepciunea unei experien]e uria[e. 

De via]\, de muzic\. 
L-am întâlnit relativ recent, în Elve]ia, în ultimele zile

ale lunii august, cu prilejul deschiderii marelui  Festival de
toamn\ de la Montreux. ~n compania orchestrei sale, la
Auditorium „Strawinski”, a inaugurat Festivalul cu Preludiul
operei „Tristan [i Isolda” urmat de liedurile pe versuri de
Mathilde Wesendonk, de Wagner, momente urmate – în
partea a 2-a a concertului – de cele trei p\r]i ale Simfoniei
a 9-a, neterminat\, de Anton Bruckner. Prima imprimare,
cea a Simfoniei a 6-a, a fost deja lansat\. Pe m\sur\ ce
avansea-z\, discu]ia cu domnia sa devine cu totul captivant\. 

D. Av. – Cunoa[te]i cu siguran]\ Festivalul „Enescu“.
M. Jan. – ~l cunosc bine, de mult\ vreme, din auzite.

Are o reputa]ie impresionant\. La voi poposesc mari
orchestre europene. 

D. Av. – Ve]i prezenta muzic\ de Brahms, de
Franck.

M. Jan.  – Da, aceasta este orientarea noastr\
actual\. Doresc s\ p\trundem temeinic repertoriul german,
austriac; în ce prive[te repertoriul curent, inclusiv imprim\rile
C.D., preg\tim integrala Bruckner. Referindu-m\ la prezen]a
noastr\ în Festival, mi se pare fireasc\ sugestia organizatorilor
ca forma]iile invitate s\ cânte muzic\ de Enescu. Personal
o fac cu pl\cere. Este un mare compozitor! ~n afar\ de
rapsodii, de opera „Oedipe”, pu]ine dintre lucr\rile sale,
din p\cate, ne sunt cunoscute.

D. Av.  – ~n alt\ privin]\. Apar]ine]i prin na[tere unei
familii mixte, poloneze [i germane; prin forma]ie unei
tradi]ii austriece [i germane a muzicii. Conduce]i de câ]iva
ani un celebru colectiv orchestral, anume O.S.R. care este
apropiat culturii romande geneveze, celei franceze.
Timp de peste patru decenii a fost condus de celebrul Ernest
Ansermet. Preg\ti]i acum o integral\ Bruckner. Nu este
un demers temerar? Ave]i un punct de vedere special asupra
lui Bruckner pentru a face o integral\? ~n]eleg, tenta]ia este
mare. Atât pentru dumneavoast\ ca [ef de orchestr\
cât [i pentru O.S.R.

M. Jan.  – E o întrebare cu totul interesant\.
Personal, de voi dispune de o s\n\tate valabil\
voi r\mâne mai mult timp în compania acestui
colectiv orchestral. E o [ans\ pe care O.S.R. nu
a avut-o în compania câtorva dintre predecesorii
mei. Colabor\m cu o cas\ bun\ de discuri, pentru
un proiect mare; „Pentaton”, sunt acum urma[ii
casei „Philips”. Dispunem în orchestr\, în acest
moment, la câteva pupitre de instrumenti[ti, de
un pachet excep]ional al al\murilor. Constituie
baza pentru muzica lui Bruckner. Iat\ cum, aceast\
orchestr\ – care în muzica francez\ cu Ansermet
are o reputa]ie excep]ional\ – poate dobândi acum
o nou\ imagine discografic\. O imagine specific\,
diferit\, în epoca noastr\. Personal, de când m\
[tiu, am o afinitate pentru Bruckner. Iat\ anume

oportunit\]i, iat\ o anume filosofie care m\ face s\ am
încredere c\ – acceptând riscurile – putem intra pe pia]a
actual\ a muzicii, o pia]\ care este covâr[it\ de versiuni
dintre cele mai diferite. Iar aceasta cu un stil specific în
ce-l prive[te pe Bruckner.

D. Av.  – Iar Bruckner, în secolul al XIX-lea, este urma[ul
lui Brahms pe care l-a admirat enorm. Sunt contemporani
cu tinere]ea romantic\ a lui Enescu. Versiunea pe care o
ve]i da Suitei I-a, este a[teptat\ la Bucure[ti cu mare interes.

Orchestre de la Suisse Romande condus\ de Marek
Janowski va încheia edi]ia actual\ a Festivalului enescian.

Defilarea orchestrelor a fost îns\ deschis\ de Filarmonica
bucure[tean\ cu un program Beethoven condus de celebrul
Maxim Vengherov, reorintat acum spre exerci]iul baghetei
dirijorale. O face cu pasiune, cu bucurie. Lipse[te, îns\,
practica discursului simfonic, coeren]a acestuia exprimat\
la nivelul dramatismului ce d\ consisten] discursului
beethovenian în Simfonia a 5-a, în do minor, „a destinului”.

Gre[esc dac\ observ c\ ansamblurile engleze, camerale
[i simfonice, dispun de un profesionalism stabil mai
temeinic echilibrat decât multe dintre forma]iile
similare de filia]ie spiritual\ latin\. Cred c\ nu. Orchestra
Filarmonic\ a Radiodifuziunii Franceze, condus\ de Dmitij
Kitajenko, a avut la Bucure[ti o evolu]ie inegal\. Atât
muzica baletului „Pas\rea de foc” de Strawinski cât [i
evolu]ia orchestral\ `n „Caprice Roumain” de George
Enescu, nu au fost preg\tite. S-a mizat pe o stabilitate
de rutin\. Care nu a func]ionat. La fel [i orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino; a reac]ionat inegal în rela]ia
cu dirijorul Roberto Abbado în compania c\ruia a realizat
prima Simfonie de Mahler [i a 2-a Simfonie enescian\.
Pe aceea[i direc]ie s-a men]inut [i colaborarea cu dirijorul
Cristian Mandeal; care, în mod regretabil, nu a dispus
de un ansamblu pe m\sura capacita]ilor sale. Marele opus
simfonic straussian, „A[a gr\it-a Zarathustra” a fost
bine construit dar fluen]a discursului simfonic a fost înso]it\
de imprecizii de atac, de frecvente momente de dereglare
privind corelarea partidelor orchestrale. E vorba de
cordialitate în comunicare, de lips\ de concentrare în
ac]iune pe lung\ durat\. Cea mai egal\, cea mai profesionist\
evolu]ie de pân\ acum pe scena Festivalului a învederat-o
colectivul muzicienilor de la Royal Philharmonic Orchestra.
M\ refer la atitudinea responsabil\ vis-à-vis de muzic\ [i
de public. La o anume demnitate privind sus]inerea actului
muzical. Este un organism simfonic autentic, viu, coerent.
Indiferent de personalitatea [efului de orchestr\ care ocup\
pe moment pozi]ia dirijoral\. Pachetul corzilor dispune
de maleabilitate, de claritate în emisie. Al\murile sun\
compact [i str\lucitor. Sufl\torii de lemn au culoare,
comunic\ expresiv. Timpanii propulseaz\ literalmente
întregul edificiu. Este un veritabil organism capabil a

sus]ine discursul simfonic la parametrii unei comunic\ri
captivante. Iar aceasta chiar dac\ Charles Dutoit dezvolt\
o atitudine predominant rutinier\ atunci când parcurge
Rapsodia ̀ n la major de George Enescu; ...dar contureaz\
impecabil, cu pitorescul sonor al unor culori sugestive,
celebrele „Tablouri dintr-o expozi]ie” de Mussorgski, în
versiune orchestral\ a lui Maurice Ravel. Nu cred c\
exagerez atunci când consider c\ unul dintre momentele
de vârf ale Festivalului a fost reprezentat de concertul
de muzic\ francez\ sus]inut de colectivul simfonic londonez
în compania dirijorului Horia Andreescu. Ascultând
Simfonia cu org\, în do minor, de Camille Saint-Saens,
am în]eles din ce motiv autorul a fost supranumit de
contemporani „Beethoven al muzicii franceze”. ~n compania
muzicienilor englezi condu[i de Andreescu, discursul
simfonic a dobândit coeren]\ [i consisten]\, a dobândit
for]\ în adresare, a dobândit m\re]ie în construc]ie; o
construc]ie muzical\ solid\, clar\, flexibil\. Iar aceasta
pe deasupra efuziunilor romantice inerente muzicii
compozitorului, cele care dau farmec întregii literaturi a
compozitorului. ~n mod firesc, culmina]ia serii a adus-o
prezentarea Suitei de balet „Daphnis [i Chloe” de
Ravel. De la seduc]ia cantilenelor sufl\torilor de lemn, la
str\lucirea compact\ a al\murilor, de la avântul orchestral
atât de precaut gradat, atent st\pânit, al întregului ansamblu,
la culmina]ia paroxistic\ a finalului, întreaga evolu]ie
simfonic\ a dobândit datele unui eveniment a c\rui pregnan]\
se uit\ greu. Indiscutabil, sunt de comentat evolu]iile
solistice, care mai atractive, mai captivante decât altele!
~n primul rând, cei doi violoni[ti; ...care dispun de o
uimitoare pregnan]\ a personalit\]ii lor. Nigel Kennedy
are o alur\ de punckist în vestimenta]ie; dar sus]inerea
Concertului beethovenian te ]ine cu sufeltul la gur\!
Are o violonistic\ de înalt\ clas\. Joshua Bell este de-a-
dreptul seduc\tor în realizarea „Simfoniei spaniole” de
Eduard Lalo; dezvolt\ un lirism, o imagistic\ fabuloas\,
o palet\ timbral\ sus]inut\ de bog\]ia, de varietatea st\rilor
expresive. Nu pot s\ nu evoc evolu]ia solistic\ atât de

temeinic\ a minunatului nostru muzician, a clarinetistul
Aurelian Octav Popa, în concertul lui Aaron Copland,
acest american care a adaptat idionul sonorit\]ilor
jazzistice discursului simfonic, evolu]iei solistice
de o cuceritoare virtuozitate instrumental\. Nu
pot s\ nu amintesc faptul c\, tot la Bucur[ti, la
Sala Radio, cu patru decenii în urm\, Popa a
prezentat aceast\ lucrare în prim\ audi]ie la noi,
sub bagheta dirijoral\ a autorului însu[i! De
aceast\ dat\ a prezentat-o în compania minuna]ilor
muzicieni britanici de la „English Chamber Orchestra”
condu[i de Roy Goodman. ~n programul aceleia[i
dup\-amieze muzicale, evolu]ia foarte tân\rului
pianist Teo Gheorghiu, din Elve]ia, a adus o
mirare justificat\; Concertul în la major, nr. 12, de
Mozart a fost parcurs cu corectitudine, cu v\dit\ muzicalitate. 

Dumitru AVAKIAN 23

Festivalul IInterna]ional „„George EEnescu“

Mari momente 
de muzic\
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atura apare ca monstruoas\ în acest spectacol al vie]ii

[i mai ales al mor]ii exibat de regizor, iar cei doi

protagoni[ti goli]i de con]inuturile inconsistente de

umanitate [i civiliza]ie se supun ritmurilor ei.a r t e

IN P|CATE, este foarte posibil ca ultimul
film al regizorului danez Lars von Trier s\
nu poat\ fi v\zut pe marile ecrane în România,
în special din cauza scenelor cu con]inut
sexual explicit, de o violen]\ ie[it\ din comun.
Filmul a putut fi vizionat în premier\ la TIFF
anul acesta, se vehiculeaz\ îns\ o variant\
cenzurat\ care s\ cru]e publicul de imagina]ia

debordant\ sexual a regizorului. Cred c\ este inutil s\
subliniez cât de tâmpit\ ar fi mutilarea filmului lui
von Trier printr-o variant\ ad usum delphini, ca [i prima
întrebare care i s-a pus dup\ vizionarea filmului la
Cannes [i anume cum î[i justific\ noua oper\. În
cazul unui regizor de talia lui Von Trier chiar dac\ ai
presupune c\ nu mai [tie ce face, sau c\ „lucrarea” sa
nu coincide cu aceea a Domnului, – de[i numeroase
sunt c\ile lui –, nu-i mutilezi opera [i nu-i ceri pe un
ton imperativ ca unui copil neascult\tor s\-[i explice
fapta reprobabil\. Tocmai violen]a, excesul într-un
anumit context separ\ filmul de acuza]iile clasice de
pornografie, exhibi]ionism, sadism, cuvânt mare, dar
o cheie pentru filmul regizorului danez, pentru c\ ie[irea
din f\ga[urile normalului sub imperiul instinctului sexual
eliberat de constrângerile civiliza]iei provoac\ apropierea
de sacru pe care atât începutul filmului cu lentoarea
sa ritual\ modelat\ de partitura lui Händel, Lascia ch’io
pianga, cât [i finalul cu soteriologia sa dantesc\ o reclam\.
Nu exist\ nicio o pictur\ de vulgaritate în acest film,
[i nicio clip\ tensiunea sexual\ cu momentele ei paroxistice
nu se autocentreaz\ pe mecanismul copulatoriu al
marionetelor care dau din fund în filmele de specialitate.
Pe scurt, un cuplu î[i pierde copilul care nesupravegheat
alunec\ de la ferestr\ în timp ce El [i Ea, nu exist\ nume
în aceast\ poveste, fac dragoste. Actul sexual are îns\
ceva din oficierea unui ritual pe care o reclam\ nu numai
desf\[urarea au relanti a fiec\rei mi[c\ri, dar [i muzica
lui Händel, c\derea copilului anticipat\ simfonic de cea
a unei sticle cu ap\ [i reluat\ într-un registru minor de
c\derea ursule]ului pe care copilul îl ]ine în mân\.
Regizorul fixeaz\ halucinatoriu toate aceste detalii, iar
penisul penetrând vulva are ceva din mi[carea unui
arcu[ pe o viola da gamba. Moartea copilului provoac\
o nevroz\ sever\ femeii, iar ea beneficiaz\ de
asisten]a so]ului, de profesie psiholog. Acesta schi]eaz\
o serie de scenarii terapeutice pe m\sur\ ce situa]ia ei
se înr\ut\]e[te [i împreun\ convin asupra unuia riscant,
înfruntarea celei mai profunde anxiet\]i. Cu aceast\
anxietate ea urmeaz\ s\ se confrunte intrând în
p\dure la o caban\ pe care familia o de]ine, iar aici so]ul
va încerca s\ rezolve nevroza extrapolat\ la ecua]ia
dificil\ a raportului complex dintre natur\ [i civiliza]ie
care trece freudian prin reprimarea sau cel pu]in controlul
instinctului sexual. 

Thomas Hobbes g\sea în starea natural\, the state
of nature, a s\lb\ticiei un conflict generalizat pe care
numai o ordine artificial\, aceea a statului cu necesare
constrângeri îl putea reglementa. Canibalii nu erau nici
r\i, nici buni, ci r\spundeau comandamentelor naturale
în mod firesc calificând drept lege a naturii apoftegma
hobbesian\: homo homini lupus. Eroii lui Sade nu
pretind altceva decât faptul c\ r\spund comandamentelor
naturii umane la fel cu cele ale naturii înse[i, situând
crima în centrul universului lor denun]ând astfel o
transcenden]\ goal\, un deus otiosus provocat prin
sacrilegii repetate. Eroii sadieni predic\ crima f\r\
pasiune, expresie a instinctului pur, simplu declic
muscular. Rafinamentul [i scenariile elaborate îi contrazic
totu[i, a[a cum scenariul elaborat al lui von Trier contrazice
înregistrarea acestei purit\]i atroce. Oricum, în mijlocul
p\durii, regizorul red\ naturii cuplul adamitic, El [i Ea,
ale c\ror conflicte generice reflect\ temeiurile civiliza]iei
în proximitatea edific\rii sau dizolv\rii sale. Sexualitatea
debordant\ a femeii, o sexualitate care-[i iese din matc\
este înso]it\ de sentimentul angoasant al mor]ii prezent

ca leitmotiv al na[terii blocate, al f\tului avortat, spre
exemplu cel care atârn\ grotesc dintre pulpele c\prioarei.
Peste scenariul terapeutic în linie freudian\ cu o anamnez\
menit\ s\ identifice trauma la nivelul subcon[tientului
[i s\ o retr\iasc\ paroxistic înainte de a o dizolva se
suprapune un alt scenariu cu accente gnostice, ezoteric,
care aduce filmului tensiunea unui thriller psihologic
îndep\rtându-l de dimensiunea sa „filosofic\”. Preocup\rile
[tiin]ifice ale femeii, este vorba despre o tez\ de doctorat
despre vr\jitoare [i vr\jitorie în secolul al XVI-lea
dep\[esc latura cercet\rii pentru a intra pe domeniul
ocultului, teozofiei, astrologiei [i implicit al alchimiei,
toate corelate cu psihoza pe care o contracteaz\. Ceea
ce iese din aceast\ ciocnire de registre, este un
talme[-balme[ [i se poate vedea degringolada unui
regizor care altfel controleaz\ totul foarte bine, care are
un sim] acut al rela]iilor dintre personaje [i care poate
fi asemeni unui juc\tor de [ah, lucid, urm\rind cu multe
mut\ri înainte deznod\mântul. Pe de o parte, în încercarea
de a defini arhetipal rela]iile dintre personaje, von Trier
se apropie foarte mult de tradi]ia cinematografiei
bergmaniene, pe de alt\ parte, prin violen]a excesiv\ [i
prin supraimpresionarea pân\ la maladiv a unor imagini
obsedante, regizorul între]ine o suspect\ familiaritate
cu cinematografia lui David Lynch. Scena în care un
pui cade din cuib [i este n\p\dit imediat de furnici pe
punctul de a-l devora de viu este tipic\ pentru hipersensibilitatea
maladiv\ a lui Lynch. [i acesta nu este decât una din
numeroasele scene în care regizorul se suprapune pe
frecven]a de emisie a filmelor lui Lynch, cu imagini
viscerale, monstruoase, sau cu detalii dilatate pân\ la
abnorm [i terifiant ilustrând unul [i acela[i lucru, o
angoas\ profund\ cu ceva din insolitarea oribil\ a
mon[trilor. Lynch [tie s\ creeze aceste efecte spectrale,
psihedelice, care vibreaz\ asemeni unui fluture de noapte
izbindu-se bezmetic de geam, aceste momente halucinante
în care fosforesecen]a putrid\ a viciului se întâlne[te cu
esen]a r\ului, unde, spre exemplu, aprinderea unui chibrit
dobânde[te ceva malefic, apocaliptic. P\durea fie ia
aprte la o feerie argintat\, hieratic\ de noapte rus\, fie
se transform\ într-un fel de re]ea întunecat\ de l\stari
care fo[g\ie plini de o vitalitate rea, parazit\, uciga[\.
Altfel, scenele în care intervin animale, o c\prioar\ care
elimin\ un f\t mort, o vulpe sfâ[iat\, intrat\ în putrefac]ie
[i o cioar\ care c\s\pit\ refuz\ s\ moar\, un pui care
cade din cuib devorat de furnici [i apoi de o pas\re de

prad\ constituie tabloul nemilos, dar firesc al naturii în
exerci]iul func]iunii. Natura apare ca monstruoas\ în
acest spectacol al vie]ii [i mai ales al mor]ii exibat de
regizor, iar cei doi protagoni[ti goli]i de con]inuturile
inconsistente de umanitate [i civiliza]ie se supun ritmurilor
ei. Sexualitatea aici nu este una informat\ cultural, nu
face parte dintr-un scenariu elaborat, educat, tipic pentru
violen]a libidoului sadian, ci este una necontrolat\,
impulsional\, care dizolv\ [i ultimele reziduuri de
umanitate în cele dou\ fiin]e adamitice. Când femeia
se va identifica cu natura, întregul ei poten]ial distructiv
va ie[i la suprafa]\, iar crima va reprezenta unica
soteriologie a cuplului. Scenele grote[ti, crude ale
putrezirii, ale agoniei constituie un spectacol angoasant
pentru o umanitate care nu se poate împ\ca cu aceast\
dimensiune stihial\ a naturii. Regizorul supraliciteaz\
prin scenele de mutilare [i automutilare genital\ expresii
paroxistice, hybristice ale naturii ca expresie a haosului,
a domniei instinctelor primare. O imagine emblematic\
cu ceva arhetipal, în acela[i timp, este aceea a
cuplului f\când dragoste lâng\ un copac ale c\rui r\d\cini
se împletesc cu membrele unor corpuri umane. Tabloul
apocaliptic care împrumut\ de la Hieronymus Bosch
este reluat spre final, unde se pot vedea asemeni umbrelor
unei radiografii cadavrele chircite asemeni unor
fetu[i decolora]i ca ni[te semin]e gata s\ germineze
peste tot în jur la r\d\cinile copacilor. Singur supravie]uitor
al luptei cu natura feminin\, adic\ expresia des\vâr[it\
a cruzimii naturii, El particip\ la apoteoz\, animalele
asist\ redemp]iunea sa. Sute de oameni încep apoi s\
urce panta muntelui, o nou\ umanitate desc\tu[at\ de
sacrificiul ritual. Toate aceste figuri ale anxiet\]ii sunt
construite foarte bine pân\ când vine momentul care
stric\ tot filmul. R\t\cit printre ferigi, c\utând-o pe
ea, El se apropie de o tuf\ a c\rei mi[care îi atrage aten]ia.
Acolo se afl\ cadavrul unei vulpi a c\rei vizuin\
apare obsesiv în film, simbol intrauterin, expresie a
angoasei care domin\ filmul lui von Trier. Numai c\
vulpea nu este moart\ de-a binelea, ci se ridic\ brusc
pentru a pronun]a amenin]\tor sentin]a naturii: „Haosul
domne[te!” Ei bine, cu aceast\ scen\ neinspirat\ ca
s\ nu spunem prosteasc\, ieftin\, de horror cu zombies
sau alte tipuri de bau-bau, filmul se rupe în dou\ ca o
scobitoare între din]i. Vulpea stric\ totul, [i încerci în
zadar s\ mai iei în serios ceea ce urmeaz\, îns\ deja
parabola s-a fisurat. Devin sesizabile astfel [i sl\biciunile
majore ale filmului, prezente acolo unde scenariul ocult
se suprapune peste cel al unui thriller cu accente horror.
Reluat\, scena ini]ial\ a celor doi so]i care fac dragoste
reveleaz\ faptul c\ mama vizioneaz\ c\derea propriului
copil f\r\ s\ intervin\, cu o voluptate visceral\, aceea[i
mam\ care-i pune ghetu]ele invers torturându-[i
astfel progenitura. Este greu de spus în ce const\ leg\tura
dintre film [i numele s\u, cine este Anticristul. Natura?
Femeia ca expresie concentrat\, generic\ a naturii?
Titlul este menit s\ creeze un efect dramatic maxim,
îns\ nu se justific\ în niciun fel, a[a cum nu se
justific\ nici demoniile de re]etar clasic. Dar nu de
justific\ri este preocupat von Trier, ci de explorarea
unui teritoriu obscur, al instinctelor, al sexualit\]ii, al
naturii umane, teritoriu în care asemeni personajelor
sale se r\t\ce[te complet. 

Ecce Homo

Anticristul (Antichrist, 2009); Regia: Lars von
Trier; Cu: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe; Gen:
Drama, Horror; Durata: 100 minute; Premiera în
România: 11.2009; Produs de: Zentropa Entertainments;
Distribuit în România de: Transilvania Films.
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omantismul s-a retras discret în locurile

înc\ inaccesibile macaralelor, dar farmecul

irepresibil continu\ s\ impregneze fiecare

imagine a ora[ului.

RINTRE multele schimb\ri pe care anul 1989
le-a adus în  via]a public\ româneasc\ a
fost  [i redobîndirea posibilit\]ii de a vizita
Balcicul. Un loc atît de des invocat [i atît
de pu]in cunoscut, atît de prezent [i de concret
ca imagine mitico-simbolic\ [i atît de abstract,
de fic]ional, ca realitate peisagistico-turistic\,
ocolit cu grij\ de propaganda comunist\ [i

invocat patetic de c\tre cei care l-au mai apucat pîn\
prin anii ’40,  anticul Dionysopolis, adic\ actualul Balcic,
p\rea nu doar interzis românilor din motive obscure,  ci
[i suspendat, cumva, din geografie [i din istorie
printr-o ciudat\ conspira]ie a t\cerii. Ceea ce arta, în
special pictura, a reu[it, totu[i, s\ smulg\ interdic]iei
[i s\ salveze de la uitare p\rea mai curînd un produs
folcloric, verosimil în logica lui specific\, dar imposibil
de verificat cu instrumentele obi[nuite ale unui
c\l\tor sceptic. Acum Balcicul este accesibil, lumina
lui este, probabil, aceea[i, dup\ cum acelea[i sînt [i
valurile m\rii care spal\ neobosit mun]ii de stabilopozi
care consolideaz\ malurile. În vecin\tatea m\rii, peisajul
de ast\zi este un imens [antier, ma[ini puternice [i
ostentative se proiecteaz\ pe albul str\lucitor al stîncilor
de calcar, romantismul s-a retras discret în locurile înc\
inaccesibile macaralelor, dar farmecul irepresibil continu\
s\ impregneze fiecare imagine a ora[ului. De unde vine
aceast\ resurs\ misterioas\ a locului, iat\ o întrebare
care se adreseaz\ în aceea[i m\sur\ istoriei  geologice
[i omene[ti, dar [i clipei  pe care tocmai o consum\m
ca turi[ti lacomi [i gr\bi]i. Un posibil r\spuns îl poate
oferi, pîn\ la urm\, tot  epoca de glorie a ora[ului, aceea
în care Regina Maria, cei mai importan]i pictori [i cei
mai de seam\ intelectuali români  veneau la Balcic nu
ca într-un loc obi[nuit de odihn\, ci ca într-unul ie[it
din scara uman\, dac\ nu de-a dreptul sacru.   

De la abandonul definitiv al Sultanei, a[a cum era
alintat\, afectuos, de c\tre localnici, Regina Maria, la
percep]iile de un lirism exaltat [i neobi[nuit al unor
savan]i, altminteri plini de m\sur\ [i de sobrietate, precum
celebrii geografii I. Simionescu [i G.Vâlsan, la entuziasmul
nenum\ra]ilor scriitori care au trecut pe aici [i pîn\ la
imortalizarea în imagine realizat\ de pictori, la fixarea
aproape magic\ în efigie, reac]iile pe care le-a determinat
acest spa]iu sunt nenum\rate [i, în mare parte, inefabile.
Amestec irepetabil de elemente contradictorii, de munte
[i de mare, de ap\ [i de p\mînt, de meridional [i de alpin,
de serenitate [i de înfior\ri metafizice, de pulsiuni
senzuale [i de tenta]ii mistice, de vegeta]ie luxuriant\,
baroc\, [i de calcare seci, rostogolite în trepte, asemenea
peisagisticii sacre din pictura bizantin\, de izvoare dulci,
în c\dere abrupt\ [i zgomotoas\, a[a cum îi st\ bine
oric\rui rîu de munte bine integrat în peisajul s\u legitim,
[i de valuri marine s\rate, al c\ror vuiet este [i el
firesc a[ezat la locul s\u, Balcicul s-a impus, în
spa]iul românesc, dincolo de orice promisiune turistic\,
drept o paradigm\ cultural\ major\. De[i, la prima vedere,
obsesia Balcicului ar putea s\ par\ frivol\, un simplu
automatism tematic sau doar un capriciu de vilegiaturist
în goan\ dup\ imagini pentru album, în esen]\ acest

fenomen se constituie în cu totul altceva.     
Balcicul reprezint\ pentru arta r\mâneasc\, în

mod cert, un fel de pol sudic, o component\ solar\ [i
meridional\, de factur\ postimpresionist\, care
contrabalanseaz\ tensiunile nordice, expresioniste [i
nocturne, ale [colii de la Baia Mare. Dar dac\ Balcicul
nu a creat, asemenea mi[c\rii de la Baia Mare, o stilistic\

unitar\ într-o tematic\ diversificat\ [i nu [i-a extins aria
de interes dincolo de orizontul artei noastre – el manifestîn-
du-se invers, prin monotematism [i prin diversitate
stilistic\ –, acest spa]iu a creat o stilistic\ unitar\ a
recept\rii, o coeren]\ inimaginabil\ a comportamentului
artistic [i a devenit, sub presiunea unor energii ira]ionale,
prob\ obligatorie pentru buna func]ionare a resorturilor
adînci ale actului de crea]ie. Aici s-au verificat, de-a
lungul cîtorva decenii, nu doar un interes particular
pentru o anumit\ configura]ie peisagistic\ [i fascina]ia
pentru o sintez\ aproape didactic\ a coabit\rii elementelor,
ci [i mecanismele de func]ionare a fenomenului
nostru artistic [i întregul s\u spectru de sensibilitate.
Posibilitatea particip\rii neîngr\dite la acest spectacol
natural, absen]a oric\rei birocra]ii [i premisele unei
libert\]i absolute, plaseaz\ fenomenul Balcic într-un
spectru valoric [i stilistic foarte larg. Or, tocmai acest
lucru demonstreaz\, cu o mare acurate]e, cît de
unitar\ [i de coerent\ este, în esen]\, [coala noastr\ de
pictur\ interbelic\. Indiferent de stilistica proprie [i de
estetica personal\ ale fiec\rui artist – [i pe aici s-au
perindat atitudini de o extrem\ diversitate, de la
Victor Brauner, Corneliu Mih\ilescu etc. [i pîn\ la Sever
Burada, C. Artachino [i mul]i al]ii, ca s\ nu-i mai aminim
pe Tonitza, L. Grigorescu. Steriadi, Petra[cu, D\r\scu,
Iser, {t. Constantinescu, {irato, {t. Dimitrescu, Iorgulescu-
Yor, Vasile Popescu, D. Ghia]\, Kimon Loghi,Teodorescu-
Sion, Samuel Mutzner [.a.m.d. – rela]ia cu Balcicul
determin\ o anumit\ unitate interioar\ a picturii, o
anumit\ continuitate a parametrilor de func]ionare a
crea]iei, care fac inutile, ba chiar pu]in ridicole, tenta]iile
plebee ale ierarhiz\rii. Balcicul devine, astfel, un spa]iu
al generozit\]ii, o adev\rat\ unitate de m\sur\ pentru
fondul de sensibilitate al unui grup uman foarte larg,
[i nu un instrument de cenzur\ sau un cîntar necru]\tor
pentru performan]a individual\. Atunci cînd acest
fenomen va fi studiat istoriografic [i critic în toat\ extensia
[i profunzimea sa, cînd Balcicul va fi restituit artistic
[i moral spa]iului nostru cultural a[a cum se cuvine, arta
româneasc\, în ansamblul ei, dar [i resorturile noastre
suflete[ti, vor fi percepute mult mai corect, mai nuan]at
[i mai lipsit de complexe. 

Turism 
[i mitologie

la Balcic
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În memoria patinajului artistic sovietic

UMEASOVIETIC| pleac\ cu greu. Ea miroase
urât, tu[e[te convulsiv, vl\guit\, nu mai este
în stare s\ deosebeasc\ obiectele, uit\ cuvintele,
dar înc\ nu este gata s\ plece definitiv. Se aga]\
disperat\ de fiece pai. De trecuta m\re]ie. De
imn. De uniunea slav\. De pravoslavie.  De
Bol[oi Teatr. De Stalin. De Vâso]ki. De literatura

rus\. La urma urmelor, de frumuse]e. 
Eu nu sunt comunist. Îns\ [i mie îmi pare r\u de

frumuse]ea sovietic\ ce pleac\. Ea nu a salvat nici lumea,
nici chiar Puterea sovietic\. Nu treze[te compasiune.
Dânsa nu merit\ s\ fie comp\timit\. [i totu[i, ]i se
face mil\ de ea. A fost irepetabil\...

Ea nu era întruchipat\, fixat\ în super modele [i
staruri de cinema. Era rev\rsat\ pretutindeni. De aia
[i era efemer\, dar destul de real\. Era sever\, dar
sentimental\. Avea ochi ruse[ti [i pome]i mongoli. Talie
de viespe, dar totdeauna [olduri ample [i neab\tut
lat\ în spate. Buze sub]iri, palide [i, nu se [tie de ce,
u[or mu[cate. Frunte îngust\ [i urechiu[e de pisic\,
sp\l\]ele. 

Frumuse]ea sovietic\ se jena ea îns\[i de sine [i
de aia totdeauna privea piezi[, undeva într-o parte.
Era mereu îmbr\cat\ inexpresiv [i de o asexualitate
accentuat\. Sexualitatea ei se profila doar în conturul
gâtului, în subcon[tient [i în discurs. Întruna, frumuse]ea
sovietic\ vorbea sucit, îns\ anume în aceast\ suceal\
sexualitatea ei a [i r\zbit în fine la suprafa]\. Ea mirosea
a benzin\ [i a p\cat; a benzin\ – mai mult. 

Într-adev\r, ]i se face mil\ de ea. Este complicat
s\ o dai uit\rii.

Frumuse]ea sovietic\ s-a n\scut pe sine. S-a [i crescut,
s-a [i modelat ea îns\[i. Era suficient\ sie[i. Frumuse]ea
sovietic\ î[i era propriul promotor de imagine [i propriul
visajist. Propriul chirurg plastic. Uneori, împreun\ cu
ridurile, ea î[i t\ia [i capul. Frumuse]ea sovietic\ avea
multe fe]e [i chiar pozi]ii în spa]iu. Ea totdeauna aluneca,
sc\pa. Era necesar s\ se stea permanent cu ochii pe
ea. Uneori se afunda sub p\mânt, se îmbr\ca în marmur\
[i devenea metroul moscovit. Alt\dat\ cre[tea spre nori
[i atunci devenea Turnul de televiziune Ostankino.
Alteori se extindea în l\]ime [i devenea (actri]a) Nonna
Mordiukova sau (cânt\rea]a) Ludmila Zâkina. Sau
(regizorul) Serghei Bondarciuk. În alte cazuri, sl\bea
brusc [i deja ajungea a fi (actri]a) Marina Neiolova
sau (actorul) Oleg Dal’. Uneori n\[tea mul]i copii [i era
Mam\-eroin\. Alteori avea ochi ca o]elul, [i-n acest caz
era Patria-mam\. Iar când zbura în cosmos, devenea
cosmonauta Tere[kova. Uneori frumuse]ea sovietic\
urca pe tractor, de unde ajungea s\ fie Pa[a Anghelina.
Alteori se ducea în spatele frontului du[man [i devenea
Zoia Kosmodemianskaia. Uneori pleca s\ navigheze
prin latitudini boreale [i era sp\rg\torul de ghea]\ „Lenin“.
Uneori se rotea, în salturi, pe bârn\ [i era Olga
Korbut. Uneori f\cea carier\ de succes pe linie de partid
[i prin urmare era ministrul culturii Fur]eva. Uneori
putea s\ se r\t\ceasc\ în p\dure, în acest caz fiind Scufi]a
Ro[ie. Uneori frumuse]ea sovietic\ se dedubla, dup\
care era scriitorii Ilf [i Petrov sau fra]ii-atle]i Znamenski,
ce concurau la probele de alerg\ri. Iar uneori frumuse]ea
sovietic\ se putea împ\r]i la trei. Atunci ea devenea
artistul de cinema Vi]in-Nikulin-Morgunov. Sau hocheistul
Mihailov-Petrov-Harlamov. Dup\ care se readuna în
aceea[i persoan\, cânta sonor [i cu accent (polonez),
fiind Edita Pieha. Apoi se sup\ra, se enerva, b\tea cu
papucul în mas\ [i atunci era Hru[ciov. Pe urm\ în ea
erau repartiza]i cu traiul mul]i oameni, [i era apartament
comun. Apoi în ea dansa Maia Plise]kaia, [i era deci
Bol[oi Teatr. Apoi o aprindeau [i ea devenea Focul
ve[nic. Pe urm\ prin ea d\deau drumul apelor [i devenea
canalul Marea-Alb\ – Marea Baltic\. Apoi au pus-o pe
[ine, [i ea a devenit magistrala Baikal-Amur. Apoi au
întins-o peste râul Moscova, [i a devenit Podul Crimeei.
Apoi juca în Teatrul de la Taganka, ̀ ncepu a se preocupa

de ezoteric\ [i era Alla Demidova. Apoi turna filme
elitare [i era Andrei Tarkovski. Apoi turna filme pentru
masele largi, în acest caz fiind Leonid Gaidai. Apoi
mult timp a fost plug\rit\, [i era p\mânturi des]elenite.
Apoi era sem\nat\ cu culturi de prim\var\ [i era ar\tur\.
Apoi prin ea treceau apele, ea d\dea electricitate pentru
sate dep\rtate [i era Hidrocentrala de pe Nipru. Apoi
îi cre[teau coarne, d\dea mult lapte [i era vaca de
muls Zoika. Apoi era turnat\ în sticle, [i devenea vodka
„Stolicinaia“. Apoi era extras\ din nisetru [i era caviar.
Apoi în ea a fost depus Lenin, [i era mausoleu. Apoi
s-a m\ritat cu Lenin, [i deja era Nadejda Krupskaia.
Apoi vorbea cu accent gruzin, [i era Stalin. Apoi Stalin
a ucis-o, [i ea a devenit Nadejda Allilueva. Apoi i-au
ap\rut cinci col]uri, [i era steaua cu cinci col]uri de pe
turnul Kremlinului. Apoi i-au întins trei strune, [i a
devenit balalaic\. Apoi i-au rotunjit col]urile [i i s-au
scos strunele, [i a devenit matrio[k\. Apoi i-au
crescut aripi, ea a dep\[it bariera sunetului [i era avionul
„Tu-104“. Apoi i-au crescut ro]i, [i era automobilul
„Jiguli“ modelul cinci cu salon confortabil. Apoi au
îmbr\cat-o în [ub\ de nurc\ [i ea f\cea reclam\ bl\nurilor
ruse[ti pentru str\ini. Apoi i-au modelat nas ascu]it, [i
era racheta „Sol-aer“ cu raz\ lung\ de ac]iune. Pe urm\
au rimat-o, au pus-o pe note, [i era melodia „Serile de
la Moscova“. Apoi a prins s\ bea tot mai mult, î[i schimba
aman]ii, arunca nebune[te cu bani [i era Galina Brejneva.
Apoi a ie[it în Pia]a ro[ie, striga „Jos Puterea sovietic\“

[i era disident\. Apoi citea frumos cu voce tare versuri,
[i era Bella Ahmadulina. Apoi devenise t\cut\,
ocolea oamenii, se preg\tea s\ mearg\ la m\n\stire [i
era Anna Ahmatova. Apoi s-a spânzurat [i era Marina
}vetaeva. Apoi au ̀ nceput s\-i creasc\ sprâncene stufoase,
[i dânsa era Brejnev. Apoi ple[uvea [i deja era Lenin.
Apoi scria versuri [i era Pasternak. Apoi se blinda,
devenea tanc [i intra în Praga. Apoi frumuse]ea sovietic\
glumea [i era Arkadi Raikin. Apoi îi cre[tea barb\, [i
era Soljeni]ân. Apoi cânta încet la chitar\, [i era Okudjava.
Apoi cânta sonor în Bol[oi Teatr, [i era Galina Vi[nevskaia.
Apoi devenea pop-star, [i era Alla Pugaciova. Apoi
[i-a descoperit calit\]i extrasenzoriale [i era vindec\toarea
Giuna. Apoi pe frunte i-a ap\rut o pat\, [i era Gorbaciov.
Apoi se rev\rsa în lung [i în lat [i în curmezi[, inunda
totul în jur, [i era fluviul Volga umflat în prim\var\.
Apoi devenea Sta]ia atomic\ de la Cernobâl, dup\ care
exploda în p...da m\sii toat\ deodat\. 

Frumuse]ea sovietic\ nu st\tea pe loc. Ea se dezvolta
vertiginos. Fiece nou\ genera]ie de oameni sovietici era
mai frumoas\ decât genera]iile precedente. Dar, concomitent,
mai [i pierdea ceva. În anii dou\zeci comisarii îl
aveau pe Marx, aveau pistol Mauser, cocain\, nas roman
[i cârlion]i. Îns\ ei nu puteau patina. Comuni[tii
anilor treizeci deja nu mai aveau nas de roman.
Acesta a disp\rut împreun\ cu anii dou\zeci. În schimb
era Stalin. (Actri]a) Liubov Orlova, Maiakovski, nas
de elin [i voce languroas\, în schimb au ap\rut Klavdia
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Istoria frumuse]ii sovietice
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în anul 1962 la Moscova. Absolvent al Institulului
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al PEN Centrului Rus.
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{uljenko, suta de grame (de spirt) înainte de lupt\ [i profilul militar.
Îns\ nici ace[tia nu au înv\]at s\ patineze. 

În anii cincizeci comuni[tii erau [i mai frumo[i. Ei îl aveau pe
Hru[ciov, dezghe]ul [i lic\r cosmic în ochi. Deja nu mai aveau
nevoie de profil militar. Dar totu[i, înc\ nu reu[eau s\ patineze. 

Îns\ cei mai frumo[i erau comuni[tii din anii [aizeci. Atunci
puterea sovietic\ a inventat patinajul artistic. Anume în acea vreme
frumuse]ea sovietic\ a urcat solid pe patine [i [i-a atins apogeul.

Pân\ în prezent, tainele comuni[tilor nu sunt dezv\luite. Pân\
ast\zi nu cunoa[tem esen]ialul. Cine a scris „Pe Donul lini[tit“?
Care al]i oameni sovietici au zburat în cosmos înaintea lui Gagarin?
Chiar s\ fi avut Stalin [ase degete la mâna stâng\ sau doar cinci?
De asemenea nu [tim nimic despre patinajul artistic. Cine a inventat
patinajul artistic? Cine i-a elaborat ideologia? B\rba]ii [ovini?
Viitoarele feministe? Bisexualii? Travesti]ii? Cine? [i pe ce
mizau dân[ii? Probabil pe faptul c\ patinajul artistic va fi
leag\nul omului sovietic din viitor. În viitor, omul sovietic va deveni
androgin. El va fi, concomitent, b\rbat [i femeie [i va luneca pe
patine. 

{i ce era totu[i \la – patinajul artistic? Sport olimpic? Balet pe
ghea]\? Sau erau cei doi învia]i (din statuia) „Muncitorul [i ]\ranca“?
Sau erau sovieticii yin [i yang? 

Patinajul sovietic ap\ruse din nimic, de nic\ieri. În Rusia,
totdeauna s-a dansat prost [i s-a patinat a[ijderea prost. În Rusia
dansau frumos doar ]arii [i scriitorii ru[i. Dac\ erau treji, ru[ii, chiar
dac\ [tiau s\ danseze, se ru[inau s-o fac\. În genere ru[ii au
dansat totdeauna prost [i, de obicei, în locul lor acest lucru îl f\ceau
balerinele, in[ii be]i, ucrainenii, ]iganii [i ur[ii. Inventând patinajul
artistic, comuni[tii au astupat sp\rturile din corabia vie]ii ruse[ti. 

Patinajul artistic sovietic proba individual nu mi-l amintesc
deloc. Nu ]in minte nici patinajul proba de perechi. {i totu[i, ceva
îmi aduc aminte. Îi ]in minte pe Rodnina-Zai]ev. Îi ]in minte pe
Pahomova-Gor[kov. Îi ]in minte pe Belousova-Protopopov. Mi-
amintesc de Juk, antrenorul lor. Îmi aduc aminte c\ Rodnina,
Pahomova, Belousova erau mici de statur\, r\ut\cioase [i absolut
nefeminine. Ele aveau funduri masculine [i ochi de b\rbat.
Zai]ev, Gor[kov [i Protopopov erau, din contr\, înal]i [i feminini.
Antrenorul Juk sem\na mai mult cu o figurist\ artistic\ decât cu un
figurist. Dânsul era de asemenea mic [i r\u.

Oamenii sovietici nu iubeau sportul. Ei iubeau oamenii puternici.
În via]a lor oamenii sovietici au fost b\tu]i destul de mult, [i oamenii
sovietici [tiau: cu cât e mai puternic omul, cu atât acesta poate
lovi mai tare. Îns\ oamenii sovietici iubeau patinajul sovietic. În
el totul era frumos; era dans, muzic\ [i ghea]\. Iar cel ce danseaz\
dup\ muzic\ pe ghea]\ nu poate lovi. Iar dac\ love[te, totu[i, nu
la fel de dureros, precum cel ce st\, f\r\ muzic\, pe p\mânt. Din
acest motiv to]i iubeau patinajul artistic sovietic. Îl iubeau copiii,
adolescen]ii [i b\rba]ii solitari, dat fiind c\ patinatoarele artistice
aveau fuste scurte. Îl iubeau femeile singure, pentru c\ patinatorii
artistici aveau picioare lungi, [i ei î[i ]ineau sigur partenerele ridicate
pe bra]ele întinse. Din cauza picioarelor lungi ale patinatorilor
artistici  [i din motivul c\ în genere patinatorii artistici ar\tau
mult mai feminini decât to]i ceilal]i sportivi, patinajul artistic era
iubit [i de homosexuali. Îl iubeau [i feministele, pentru c\ patinajul
artistic e unica prob\ sportiv\ în care femeile exist\ concomitent
[i la egalitate cu b\rba]ii. Îl iubeau [i bisexualii, pentru c\ acolo
femeile [i b\rba]ii erau în propor]ii egale. {i travesti]ii iubeau
patinajul artistic, dat fiind c\ patinatoarele sem\nau cu un b\iat
travestit. Patinajul artistic îl iubeau [i rusofilii, pentru c\ el era
acompaniat de muzica pe care rusofilii o considerau muzic\ ruseasc\.
Îl iubeau [i vechii bol[evici, deoarece împreun\ cu frumuse]ea
sovietic\ dân[ii au parcurs întregul drum lung [i complicat de
transformare a acesteia în patinaj artistic. Îl iubeau chiar [i disiden]ii
care sperau sincer c\, odat\ [i odat\, patinatorul artistic nu va prinde
partenera aflat\ în zbor, [i ambii sportivi se vor pr\bu[i pe
ghea]\. Vor c\dea [i nu se vor mai ridica. Iar împreun\ cu ei va
c\dea [i Puterea sovietic\.

Comuni[tii erau ni[te produc\tori puternici. Neavând nici pic
de gust, dân[ii puteau s\ se adapteze oric\rui gust. Puteau s\
promoveze orice [i pe oricine. Puteau s\ dea drept etalon de cultur\
atare domenii marginale, precum opera [i baletul. Ei puteau s\
impun\ ca etalon al frumuse]ii patinajul artistic – un gen sportiv
absolut marginal [i în]eles apriori doar de ini]ia]i, care ar putea
pricepe unde sunt reguli extrem de stricte, unde nu exist\ contact
direct între parteneri, când victoria se acord\ doar conform punctajului.
Îns\ patinajul artistic era iubit de toat\ suflarea sovietic\. Numai
c\ tainele harului lor de promotori, precum [i toate celelalte taine,
comuni[tii se pare c\ le iau pe veci cu ei. De la comuni[ti nu ai ce
înv\]a. Îns\ în planul promov\rii frumuse]ii ai ce înv\]a de la
comuni[ti.

Traducere de 
Leo BUTNARU
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IN MOTIVE de curs al istoriei, în secolul
XX, rela]iile dintre lumea româneasc\
[i cea hispanic\, fiecare cu propria
experien]a dictatorial\, au fost destul
de sporadice [i s-au concentrat mai ales
în spa]iul de limb\ spaniol\. Lumea
catalan\ a fost, pân\ la c\derea
comunismului, o mare necunoscut\

pentru români. [i invers. Sigur c\ Miró, Dalí sau
Gaudí, Mompou, Casals sau Montserrat Caballé
erau cunoscu]i [i admira]i de mul]i români,
pu]ini le legau îns\ numele de spa]iul atât de specific
al catalanit\]ii, în care-[i au explica]ia multe din
tr\s\turile lor. Cu atât mai pu]in în cazul literaturii,
indisolubil legat\ de limb\, mult timp interzis\
în perioada franchist\, dar care a dat apoi valori
deloc de neglijat. Prin „Biblioteca de Cultur\
catalan\“ publicat\ începând din 1994 de Editura
Meronia, rod al entuziasmului unor catalanofili de
la noi, romane de Mercè Rodoreda, Carme
Riera, Jaume Cabré, Quim Monzó [.a., unii intevieva]i
sau comenta]i [i în paginile acestei reviste, au
devenit familiare multor cititori.

Ne face pl\cere s\ constat\m c\ procesul acesta
a început s\ dea roade [i în sens invers. Poate fiindc\
au o extraordinar\ tradi]ie poetic\ înc\ din evul
mediu, poate fiindc\ poezia a însemnat pentru ei
salvarea [i rena[terea nu doar a limbii în perioade
de restri[te, ci a propriei identit\]i, [i de aceea
catalanii nu doar c\-[i iubesc, [i-[i citesc, poe]ii,
dar vor s\-i cunoasc\ [i pe al]ii prin intermediul
poeziei. Semnificativ\ ni se pare în acest sens
ini]iativa Institu]iei Literelor Catalane din Barcelona
de a organiza, de un deceniu, seminarii de traducere
de poezie. Un fost c\tun, de câteva case, Farrera,
din Pirinei, p\r\sit de pu]inii lui locuitori, a fost
organizat ca un splendid „Centru de Art\ [i Natur\“,
unde în fiecare an sunt invita]i câte doi poe]i str\ini,
poe]i catalani, traduc\tori, în definitiv, familia care
face ca poezia s\ nu aib\ grani]e. Invita]ii au fost
nu doar, [i nu atât din literaturile „mari“, ci din
cele mai pu]in cunoscute (sco]ieni, israelieni,

sloveni,portughezi, unguri etc.). 
Aici au fost auzite, [i „interpretate“, în 2004,

[i primele voci din poezia româneasc\, în persoana
poetelor Denisa Com\nescu [i Ioana Ieronim.
Rodul celor patru zile de colaborare întru traducerea
poeziilor lor s-a concretizat, ca [i în cazurile
anterioare, într-un voluma[, Els estels cauen a terra
(Cad zmeie pe p\mânt) editat de institu]ia organizatoare
[i d\ruit iubitorilor de poezie.

Un an mai tarziu, un ciclu de 10 poeme ale
Anei Blandiana ap\rea, într-o respectat\ revist\,
„Reduccions“, publicat\, începând din 197, de
Editura Eumo, a Universit\]ii din Vic,  cu sprijinul
guvernului catalan de la Barcelona [i al funda]iei
unei b\nci private. O revist\ consacrat\ exclusiv
poeziei, în primul rând celei proprii, dar întotdeauna
cu introducerea de nume str\ine. Traducerea era
semnat\ de Aina Torrent [i Alina Mondorf, se pare,
din nou, împreun\ cu poeta.

Vara aceasta, în num\rul dublu, 93/94 (334
pag.), recent ap\rut, consacrat unui foarte iubit
poet [i patriot catalan, Agustí Bartra (1908-1980),
un Walt Whitman al Catalunyei, obligat în anii
dictaturii franchiste, s\ tr\iasc\ exilat în Republica
Dominican\, Cuba, Mexic, SUA, [i-au aflat loc
înc\ 12 poezii din trei autori români: Ileana
M\l\ncioiu, Virgil Mazilescu, Ioan Es Pop. Traducerea
apar]ine unui bun cunosc\tor al limbii [i culturii
noastre, Xavier Montoliu, sosit în urm\ cu 15 ani,
ca lector de catalan\ la Bucure[ti. 

Se pare c\ poezia româneasc\ a pornit pe un
bun f\ga[ în Catalunya, cu atât mai mult cu cât
se afl\ acolo mul]i tineri români, deci[i s\ o fac\
cunoscut\. Corina Tulbure, profesoar\ a copiilor
români din Castelldefels, ora[ de lâng\ Barcelona,
preg\te[te, împreun\ cu poetul catalan Francesc
Gelonch, o antologie de poezie român\ contemporan\,
iar editura Guineu din Barcelona, orientat\ spre
literaturile din Europa Central\ [i de Est, prea pu]in
sau deloc cunoscute, vrea s\ includ\ în plan [i
nume române[ti, poezie [i proz\. Ve[ti bune, ne
bucur\ [i ne bucur\ s\ le împ\rt\[im. (J.B.M)

Poe]i români 
în limba catalan\

D

Erat\

~n num\rul trecut, o eroare de paginare a f\cut ca prezentarea c\r]ii lui Julian Barnes, Nimicul
de temut, scris\ de Ana Antonescu, s\ nu fie delimitat\ de fragmentul publicat `n avanpremier\.
Ne cerem scuze d-nei Ana Antonescu [i cititorilor pentru aceast\  neglijen]\.
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D
E APROAPE dou\ decenii, cu alternan]e
spectaculoase, fic]iunea [i confesiunea ocup\
alternativ „tronul“ [i iau în st\pânire „împ\r\]ia
cititorilor“. Memorii [i autobiografii, jurnale [i
coresponden]\ au acaparat lectura tuturor, pân\
când fic]iunea [i-a reinstaurat fascina]ia, prin

traduceri din literatura contemporan\, prin ie[irea la
ramp\ a scriitorilor români contemporani. Ca exemple
– dou\ apari]ii editoriale relativ recente, despre care se
vorbe[te [i se scrie elogios, ca revela]ii pentru un public
larg: Confesiunile unui cafegiu de Gheorghe Florescu
[i Cartea [oaptelor de Varujan Vosganian.

{i, semn de normalitate a vie]ii literare de la noi,
î[i reiau prezen]a vie, uneori incendiar\, istoria [i critica
literar\: Istoria critic\ de Nicolae Manolescu, Iluziile
literaturii române de Eugen Negrici trec bariera specializ\rii
filologice spre marele public. Reeditarea eseurilor lui
Alexandru Paleologu (la Cartea Româneasc\), serii de
autor Octavian Paler, N. Steinhardt, Valeriu Anania
(la Editura Polirom) confirm\ c\ al patrulea gen literar
(ori al cincilea?) a ie[it din umbra fic]iunii [i a confesiunii.

În mod firesc, traducerile din spa]ii culturale str\ine
semnaleaz\ c\ s-au produs muta]ii, de la perspectiva
literar\ de abordare la una cultural\, mai profitabil\, mai
spectaculoas\, pentru c\ acapareaz\ mai multe zone [i
domenii, propune conexiuni [i realizeaz\ exerci]ii
interdisciplinare sau chiar transdisciplinare fecunde.
O demonstra]ie în acest sens o face discret [i eficient o
remarcabil\ eseist\, Belinda Cannone, prezent\ cu dou\
volume de eseuri: Sentimentul de impostur\ [i Triumful
prostiei, în colec]iile „Demonul teoriei“ [i, respectiv
„Bon ton“, vizibile în programul celor dou\ edituri, Art
[i Nemira.

Belinda Cannone pred\ literatur\ comparat\ la
Universitatea din Caen, a publicat cinci romane, îns\
premiile care au propulsat-o le-a primit pentru eseuri:
L’Écriture du désir (2000, Premiul pentru eseu al Academiei
Franceze, 2001), Le sentiment d’imposture (2005, Marele
Premiu pentru eseu al Societ\]ii Oamenilor de Litere,
ap\rut la noi la Editura Art, 2009, traducere de Adina
Dini]oiu). Volumul recent, La bêtisse s’améliore (2007),
a fost publicat cu titlul Triumful prostiei, traducere de
Ion Doru Brana (Editura Nemira, 2008).

Cele dou\ c\r]i traduse ale Belindei Cannone semnaleaz\
c\ se estompeaz\ pragul între publicul ultraspecializat,
compus din filologi, [i unul eterogen, cu preocup\ri [i
interese variate, între o paradigm\ literar\ strict\ [i
una cultural\, incert\ în grani]ele ei, între un tipar precis,
clar de structurare [i unul ludic, alunecând spre epic [i
liric. În acela[i timp, eseista nu las\ loc vreunei îndoieli,
se sprijin\ pe tradi]ia de secole a morali[tilor francezi,
pe revoltele [i teribilismele avangardei, pe rigoare [i
fantezie în acela[i timp. {i dac\ prima carte, Sentimentul
de impostur\, poate da impresia de caleidoscop, fiind
compus\ din texte scurte, de 1-2 pagini, cu o remarcabil\
fine]e [i economie a alc\tuirii fiec\rei buc\]i în parte,
Triumful prostiei are ca scenariu o poveste a prieteniei
[i a amorului tr\ite ca afinit\]i care fac posibile dialogurile
[i medita]iile privind prostia inteligen]ei, propensiunea
ei spre teritorii nea[teptate, ca politica [i antropologia,
estetica [i sociologia [.a.m.d.

Impostura ccu aavantajele eei

Sentimentul de impostur\ pare construit ca un mozaic
în care se îmbin\ portrete pline de str\lucire. ~ntre ele
se strecoar\ buc\]i m\runte [i aparent [terse, analize
splendide ale unor romane sau filme celebre cu observa]ii
p\trunz\toare despre impostur\ ca senza]ie ori stare
interioar\, ca sentiment coagulat [i ca ipostaz\ intelectual\,
ca profesionism [i ca blestem dat de propria condi]ie.
Impostura apare în raport cu un factor, exterior sau
interior, [i depistarea distan]ei [i a naturii acestui
raport d\ consisten]\ de idei eseurilor. 

Impostura devine astfel o gril\ aplicat\ peste opere
consacrate c\rora le etaleaz\ aspecte, articula]ii pân\
acum invizibile. Cel pu]in câteva opere literare consacrate
se dezv\luie sub alt unghi, r\sturnând obi[nuin]ele de
interpretare. Analizând Colonia penitenciar\ în
„Kafka (sau lumea ca impostur\)“ eseista ajunge la un
rezultat [ocant (impostura este de partea lumii, ordonat\
dup\ o lege f\r\ semnifica]ie, scop [i obiect, o ma[in\rie
absurd\), pe care îl coreleaz\ cu o m\rturie de istorie
literar\: însu[i Kafka s-a sim]it zguduit [i uimit de propria
viziune. 

Alt text, „Tipul negrului alb“ investigheaz\ printr-o
grada]ie a aprofund\rii personajele din trei romane foarte
diferite: Christmas (Lumin\ de august de William
Faulkner), Ruis din Splendoarea Portugaliei de Antonio
Lobo Antunes [i Cole Silk (Pata uman\ de Philip Roth).
Tipologia literar\ exprim\ disfunc]iile societ\]ii [i
ideologia impregnat\ de diferen]e rasiale, drama psihologic\
a individului [i fantasmele celui supus presiunii din afar\
[i propriilor impulsuri. Eseist\ traverseaz\ aici grani]ele,
de la fic]iune la [tiin]ele umaniste, pentru a elucida
ipostazele variate ale acestui tip ce tinde s\ devin\
constant\.

Texte simetrice, „Castelana“ [i „Un b\rbat, unul
adev\rat“ insoliteaz\ dou\ romane foarte diferite: Rebecca
de Daphné du Maurier [i Il Bell’Antonio de Vitaliano
Brancati. Drama fiec\rui personaj se dezv\luie din
condi]ia de impostori: tân\ra f\r\ nume, doar cu titlul
adjudecat prin c\s\torie, se confrunt\ mereu cu imaginea
so]iei moarte, care pare c\ i-a p\strat intact\ personalitatea
ce umbre[te totul în jur, frumosul Antonio are de
purtat alt\ b\t\lie: frumuse]ea b\rb\teasc\ proiecteaz\
pentru ceilal]i imaginea unui Don Juan [i devine impostur\
când impoten]a face imposibil\ c\s\toria.

Belinda Cannone face aici mici studii comparatiste
– impostorul la feminin [i la masculin, înscrie operele
în tradi]ia cultural\ – cum o dovedesc trimiteri la
marii autori veni]i din Sicilia (Pirandello, Leonardo
Sciascia), cu referin]e din istoria mentalit\]ilor [i din
studiile de gen. În trecere, puncteaz\ [i rela]ia cu
filmul (ambele scrieri au prilejuit ecraniz\ri faimoase,
regizate de Hitchcock în 1940, [i, respectiv, Mauro
Bolognini în 1960). 

M-am oprit doar la câteva eseuri, m-au interesat în
mod deosebit cele care pornesc de la literatur\, unul mai
incitant ca altul. Cartea întreag\ este o invita]ie pentru
alt\ form\ de abordare a literaturii (de aceea [i evit
termenii ca recenzie ori cronic\). Belinda Cannone [i-a
g\sit o formul\ proprie, original\, pe care a impus-o ori
prin care s-a impus: propune o valoare cultural\, o aplic\
drept gril\ prin care se reviziteaz\ cu ochi proasp\t opere
literare consacrate. Cu avantaje nenum\rate...

Prostia iinteligen]ei ccu ttertipurile eei

Cea de-a doua carte oferit\ cititorilor români are alt\
structur\, complex\ [i elaborat\, ea se compune din texte
care abordeaz\ o zon\ de interferen]\ care intrig\ [i
amuz\: prostia inteligen]ei. Imagineaz\ trei personaje –

c\ut\torul, logodnica sa Claire [i un prieten (ori mentor?)
Gulliver, care intr\ în jocul c\ut\rii, îi ofer\ comentarii
pertinente [i îi propun idei noi sau dau turnur\ nea[teptat\
investiga]iei. Cei doi coloreaz\ afectiv, prin iubire [i
prietenie, cercetarea [i o coboar\ într-o via]\ cotidian\
a ideilor.

Structura volumului m\ îndreapt\ spre o analogie
cu un ciclu narativ, cel al povestirii cu sertare: exist\
a[adar o tram\ ca pretext care prilejuie[te inser]ia unui
[ir de minieseuri, un e[afodaj de sertare [i sert\ra[e,
unele sofisticate, altele pline ochi de idei, unele care
se deschid mai greu, altele r\mân întredeschise. Ele
prilejuiesc cititorului o experien]\ pe care nu a mai
tr\it-o din copil\rie: curiozitatea [i apetitul de a cotrob\i
prin sertarele celor mari, cu revela]ii pe care [i pasiona]ii,
[i amatorii le vor savura.

Presupun c\ autoarea s-a distrat enorm scriind cartea.
Cele dou\ motto-uri te l\muresc c\ seriozitatea este
subminat\ constant de ironie. Al doilea motto apar]ine
lui Robert Musil: „Dac\ într-adev\r prostia, v\zut\
din\untru, n-ar sem\na pân\ la a se putea confunda cu
talentul, dac\, v\zut\ din afar\, n-ar avea toate aparen]ele
progresului, ale geniului, ale speran]ei [i-ale îmbun\t\]irii,
nimeni n-ar vrea s\ fie prost [i n-ar exista prostie.“. 

Îns\ deliciul îl aduce primul motto (extras dintr-o
oper\ de Georges Courteline) – un dialog formulând
paradoxul prostului, pandant la cel al mincinosului:

„Numai idio]ii n-au nici o îndoial\.
– Sunte]i sigur?
– Absolut sigur.“
Investiga]ia în acest teritoriu delicat, prostia inteligen]ei,

începe cu delimitarea temei: „Ce este a[adar prostia?
(Dar inteligen]a?)“, urmeaz\ tatonarea originilor (teorism,
actualism, egalitarismul pervertit) [i a mecanismelor,
generate de asocierea gândirii cu moda, cu spiritul de
turm\ [i cenzura, cu subversiunea [i corectitudinea
politic\. „Muni]ia“ în suita argument\rii o ofer\ marii
autori, filosofi [i morali[ti, francezi [i str\ini – Flaubert,
Pascal [i Molière, Diderot [i Rousseau, Philip Murray
[i Elfriede Jelinek. 

Iar dac\ tot a venit vorba de Flaubert, ne întâmpin\
o frumoas\ interpretare a romanului s\u neterminat,
Bouvard [i Pécuchet, care porne[te de la dubiul privind
prostia celor doi, propune apoi interpretarea sa ca
anti-Robinson Crusoe, ca replic\ la iluminismul care
[i-a putut aduna toate cuno[tin]ele într-o Enciclopedie,
încheind cu o reflec]ie care sesizeaz\ analogia esei[tilor
de azi dornici s\-i critice pe contemporani cu entuzia[tii
copi[ti ce provoac\ dileme de încadrare (pro[ti? pro[ti
inteligen]i?).

Belinda Cannone ne reaminte[te [i ne explic\ de
ce multe genera]ii din perioade culturale diferite au privit
spre Fran]a ca la un model, de ce atâ]ia critici au fost
fascina]i ori sedu[i de spiritul francez, de ce mai multe
specii înflorind în variate „gr\dini“ (caractere [i reflec]ii,
eseuri sau jurnale) s-au dovedit greu de egalat. Cele dou\
c\r]i de eseuri sunt fructul copt al unei admirale
tradi]ii ce respir\ din fiecare pagin\, aromat de
curen]ii energici ai lumii de azi.

Elisabeta L|SCONI

Eseul 
ca dar pre]ios
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RHIPELAGUL Hebridelor, din nord-vestul
Marii Britanii ad\poste[te nu doar unicate
ale naturii (flori [i p\s\ri rare, ori câmpia
costier\ numit\ machair, ce nu se mai afl\
decât în alte câteva locuri din lume), ci
[i un spa]iu cultural aparte: acolo subzist\
o comunitate compact\, vorbitoare a uneia

dintre limbile de substrat ale ]\rii, galeza sco]ian\.
Este o limb\ celtic\, prezent\ ca o multitudine de
dialecte, destul de diferite unele de altele. Aflat\
sub continua presiune a civiliza]iei [i a limbii engleze,
galeza sco]ian\, cu toate formele ei, are tendin]a de
a-[i diminua aria viabilit\]ii, dar supravie]uie[te cu
dârzenie, îndeosebi dup\ ce Parlamentul Sco]iei a
ob]inut aprobarea unui plan de protejare [i resuscitare
a ei, ale c\rei rezultate se v\d deja. Aceast\ str\veche
limb\ indo-european\ a constituit, de-a lungul
timpului, vehiculul expresiv al unor poe]i remarcabili. 

Unul dintre ace[tia este  William Ross, n\scut
în 1762, în Isle of Skye, cea mai mare dintre Hebridele
Interioare. Educat în Sco]ia propriu-zis\, în vechiul
ora[ Forres, la acea dat\ royal burgh (ora[ creat
printr-o chart\ regal\, de regele David I, înainte de
1153, [i înzestrat cu o seam\ de drepturi  [i privilegii),
a studiat, printre altele, greaca [i latina, literaturile
clasice. A tr\it cea mai mare parte a scurtei sale
vie]i în satul Gairloch din ]inutul Wester Ross, de
pe coasta vestic\, în Highlands (partea muntoas\
a Sco]iei), murind de tuberculoz\, de fapt din iubire,
a[a cum consemneaz\ tradi]ia, în 1791. C\l\tor
neobosit, a fost întâi negustor ambulant, spre a se
stabili în cele din urm\ la Gairloch, ca profesor.
Într-o excursie în Insulele Hebride Interioare, probabil
în Isle of Lewis, la Stornoway, a cunoscut-o pe
Marion Ross, posibil\ rud\ îndep\rtat\ de-a sa,
de care s-a îndr\gostit iremediabil. I-a închinat
cântece – poezii puse pe muzic\ [i prezentate în
public ca atare (aici se cuvine s\ men]ion\m sincretismul
[i oralitatea specifice culturii c\reia poetul îi apar]inea:
oamenii obi[nuiau s\ se întruneasc\, de pl\cere,
la adun\ri numite ceilidh, unde se recita [i se dansa),
sintagma de „tradi]ii orale“, termen-cheie mult uzitat
ast\zi dând dimensiunea profund popular\, larg
împ\rt\[it\, a fenomenului. 

Din cântecele (poeme totodat\ puse pe muzic\
[i cântate la ceilidh unui public, intens participativ)
dedicate lui Marion, istoricii literari au dedus c\
poetul era cel care, evident, iubea, sentimentele
fetei fiind mult mai pu]in intense. Prietenii poetului
au declarat îns\ c\ poetul le vorbise de o logodn\
dintre el [i Marion, la care ea, spre a pecetlui, în
mod simbolic, angajamentul, a invocat focul ceresc,
cerându-i s-o mistuie, în caz c\ ar fi fost necredincioas\.
La scurt\ vreme l-a luat de so] pe un marinar, c\pitanul
Clough,  [ i  s -a  muta t  în  Liverpool ,  unde s -a
stabilit definitiv. Fire practic\, pusese în balan]\
imaginea unui viitor tr\it într-o gospod\rie s\r\c\cioas\
de ]ar\, cu oferta mult mai tentant\ a unui mare
ora[: câ[tig\toare a ie[it a doua variant\. 

Aceea[i legend\ ]esut\ de prieteni spune c\
timpul [i experien]a nu tocmai fericit\ a c\sniciei
au determinat-o ulterior s\ se îndoiasc\ de temeinicia
alegerii. În mod firesc, gândul i s-a întors spre Ross,
statornicul ei admirator. Se spune c\, în vreme ce
so]ul îi era plecat în dep\rt\ri, i-ar fi scris fostului
logodnic la Gairloch, cerându-i s\ vin\ la ea. Acesta,
de[i perfect con[tient de absurdul cererii, a consim]it,
pornind la drum lung. A ajuns pân\ în ora[ul Stirling,
alt royal burgh, unde a poposit [i a prins s\-[i dea
seama, tot mai clar, de nebunia întreprinderii. Bunul-
sim] i-a spus c\ ideea de a r\pi so]ia altuia [i de a
o aduce în lumea sa, într-un loc guvernat de legi
patriarhale, precum Gairloch, era cu totul inacceptabil\.
O lu\ pe dat\ înapoi [i, înainte s\ ajung\ la c\su]a

p\rinteasc\, fu nevoit s\ petreac\ o noapte în aer
liber. Epuizat, c\zu într-un somn din care nu se mai
trezi. Pe când nefericitul bard î[i d\dea ultima suflare,
dublul s\u spectral î[i lu\ zborul spre Marion, ca
s\-i pretind\ îndeplinirea promisiunii f\cute, aceea
de a se c\s\tori cu poetul ori de a primi sfâr[itul
cerut de ea cerului, dac\ s-ar fi dovedit infidel\.
Tocmai atunci Marion se preg\tea de bal [i îmbr\ca,
a ju ta t\  de  camer is t\ ,  o  rochie  a lb\ ,  u[oar\ .
Auzind b\t\i în u[a de la intrare, fa]a i se albi de
spaim\. Camerista se duse s\ deschid\ [i veni cu
vestea c\ afar\ a[teapt\ un  tân\r înalt, îmbr\cat
ca în Highlands. Î[i auzi st\pâna abia murmurând:
William Ross. Apoi Marion, cu o lumânare în mân\,
se îndrept\, la rându-i, spre u[\, dar nu z\ri acolo
pe nimeni. În aceea[i clip\, curentul întoarse flac\ra
lumân\rii spre ea, ve[mântul i se aprinse instantaneu
[i deodat\ un foc mare se isc\, spre a o mistui cu
totul. 

Derick Thomson, poet contemporan, traduc\tor
al lui William Ross în limba englez\ [i exeget al
lui, a relevat varietatea tematic\ a operei bardului
sco]ian, despre care se [tie c\ [i-a distrus deliberat
mai multe dintre cântecele-poeme. Acela[i exeget
precizeaz\ (în An Introduction to Gaelic Poetry –
O introducere în poezia galez\, Edinburgh, 1989,
apud Sorley MacLean, Dàin do Eimhir/Poems to
Eimhir, edited by Christopher Whyte, Edinburgh,
Polygon, 2007) c\, din piesele p\strate, doar trei
o privesc pe Marion Ross. Cronica vie]ii poetului
înregistreaz\, indubitabil, [i faptul c\, dup\ ce
Marion s-a mutat, împreun\ cu so]ul ei, c\pitanul
Clough, la Liverpool, în 1782, orice leg\tur\ a ei
cu William a încetat, înainte deci ca acesta s\
împlineasc\ 20 de ani. Pân\ la moartea bardului au
mai trecut 9 ani.

Mort din iubire în floarea vârstei, la 28 sau 29
de ani, William Ross a constituit, de-a lungul timpului,
un model pentru genera]ii succesive de poe]i. Un
alt remarcabil poet de limb\ galez\ al Sco]iei, Sorley
MacLean (1911–1996), îl consider\ „un simbol al
poeziei galeze [i al unei vie]i însemnate de o
mare [i tragic\ pasiune romantic\“. Cel mai renumit
poem al s\u, Òran eile air an aobhar cheudna (Un
alt cântec pe aceea[i tem\), l-a marcat pe MacLean
atât prin profunzimea sentimentelor, cât [i prin
perfec]iunea stilului. Tot el aprecia c\, într-o o list\
a melodiilor de neuitat, ce par „s\ emane din cuvintele
înse[i, de parc\ acestea din urm\ au pl\smuit
melodiile“, el inclusese neap\rat versiunea poemului
Òran eile „cântat\ de tat\l meu“ (dovad\ a persisten]ei,
pân\ în zilele noastre, a obiceiului str\vechi de a
cânta poezia). Ross era un poet-orfevru, care-[i
cizela îndelung crea]iile. Având o înalt\ con[tiin]\
artistic\, era p\truns de voca]ia sa, c\reia i se d\ruise
f\r\ a-[i cru]a energiile.

În eseul s\u intitulat Vechi cântece [i noua poezie
(Old Songs and New Poetry, 1985), MacLean
consider\ c\ Òran eile este „unul dintre cele mai
mari poeme compuse în orice limb\ vorbit\ în
insulele britanice“. Totodat\, dornic s\ conving\
întregul public nevorbitor al galezei sco]iene c\
acest ultim poem-cântec al lui William Ross este
comparabil, prin calitatea sa, cu sonetele shakespeariene,
Derick Thomson afirma, în 1989, în eseul citat,
c\ este „cel mai nud [i mai pustiit dintre cântecele
sale de dragoste, cel mai dezb\rat de podoabe stilistice
superflue... lipsit de orice bravad\... scurt [i întrutotul
controlat, astfel încât emo]ia generat\ este dens\ [i
comprimat\ la maximum“. 

În continuare, oferim o traducere a poemului,
realizat\ dup\ versiunile datorate lui Derick Thomson
[i Iain Crichton Smith (un alt scriitor contemporan
de limb\ galez\ sco]ian\).

Un aa l t  cc â n te c  
pe  aa ceea [ i  tt em`

Pe loc stau, singuratic, trist.
Cu neputin]\-i s\ mai beau ori s\ petrec.
Viermele ce m\ munce[te ca pe Crist
la to]i d\ în vileag al meu secret,
c\ci n-o mai v\d, cu pasul lin, trecând
pe fata cu preablând\ privire
[i asta m-a pus la p\mânt
cum toamna i-aduce frunzei nimicire.

O, fat\ cu p\rul cârlion]at [i des,
dorul dup\ tine e greu,
dar totu[i pizma nu-mi d\ ghes,
ci te voi binecuvânta mereu.
[i mi-a r\mas doar s\ disper,
precum, pe câmpul de b\taie,
o[tenii r\ni]i degeaba cer
s\ se avânte iar\[i în r\zboaie.

Stingher în lumea viforoas\,
biet om sunt, p\r\sit de iubire.
Plecarea ta în triumf, ca mireas\,
mi-a stors un plâns peste fire.
Mai bine s\ nu-]i fi cuprins
frumuse]ea [i faima în minte,
rostirea aleas\, muzic\ de vis,
magie picurat\-n cuvinte.

R\uvoitori ce-mi afl\ de n\past\
spun c\ sunt la[, ori [i mai r\u,
poet nenorocit, cu soart\ proast\,
aidoma cântecului s\u.
„Ce tat\, ce bunic de soi avea!
Degrab\-ar fi arat [i câmpuri zece“
(Vorbe[te lumea pe sototeala mea).
În arta poeziei îns\ nimeni nu m\-ntrece.

Pierderea ta pe cuget m-apas\,
cântecu-mi pentru totdeauna s-a dus,
jelesc împreun\ cu marea furioas\
când cea]a vine pe valuri de sus. 
F\r\ cuvântul t\u [i vraja ta
clipele-s goale, seci,
neguri mi-arunc\ în h\u steaua,
acolo unde lumina piere pe veci.

N-oi mai sl\vi frumuse]ea în vers.
N-am s\ mai pl\smuiesc vreun cântec,
N-o s\-mi mai plac\ s\ fredonez,
nici s\ ascult râsete cristaline de tineri.
Nicicând n-o s-o mai iau pe deal în mers
nep\s\tor, cu-a tinere]ii voio[ie crud\.
Ci-n sal\ de stânc\ neîntors voi dormi,
doar marii barzi r\posa]i s\ m-aud\. 

Prezentare [i traducere de

Simona-GRAZIA DIMA

William Ross - iubirea ca fataliate
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Din ppoemele uunui ppictor

FILIP KKÖLLÖ

in s\ v\ mul]umesc pentru poemele
publicate. M\ încurajeaz\. Mi-am însu[it
[irul oranj al cuvintelor dvs. vis-à-vis de
mine. Str\daniile mele au [i distan]e moarte,
perioade de pauz\, de r\t\ciri. Cedeaz\
[i nervii, [i alte m\re]e organe, dar trebuie
s\ [tii s\ te aduni, s\ te opre[ti pân\ nu te

fur\ talazul, c\ val e pu]in spus. E o via]\ de cartier
ploie[tean, unde riscul rat\rii definitive e la tot pasul.
Oamenii îmi plac a[a cum sunt, naturali, comunic
cu ei, nu-]i trece prin cap ce perle scot pe gur\.
Aici este seva, instinctul culege, memoria pe post
de computer; aten]ia distributiv\, selec]ia se [lefuie[te
pe traseu. Traseele difer\...
Plicul de-acum con]ine poeme noi, poeme vechi,
oricum poeme-unicat.
V\ urez tuturor mult\ s\n\tate, gânduri bune,
prosperitate. 
Cu sinceritate, Filip Köllö.“

Sens ssepulc lar
În drum spre pasiva întoarcere 
m\ str\bat sentimente confuze 
ca [i cum m-a[ afla printre mor]i 
pe o mas\ pentru disec]ia Sinelui.
[oseaua – înc\ umed\ dup\ lacrimi – 
asaltat\ din flancuri de sperietori 
se-ntinde în fa]a mea 
ondulându-se ca un anaconda de plumb 
sub luminile vesele ale semafoarelor 
stinse; doar un [terg\tor de parbriz 
uitat mergând, clipe[te în zare.
Am senza]ia c\ nu voi ajunge 
niciodat\ în paradisul 
sensurilor sepulclare; 
iar marmura plecat\ din lacrim\ 
marmura îngerului 
jgheab î[i va face pe coama 
mâinii duse spre cearc\n. 

Dureri sstereo
Prin labirintul de aur 
creeat de vânt în lanul de grâu 
se strecoar\ acum o palid\ adiere 

deloc invizibil\, gra]ie colbului.
Prin gratiile unei uria[e por]i 
po]i descifra carnea, sângele, parfumul 
adolescen]ei în stare lichid\ 
gra]ie lacrimei merituoase.
Nu voi uita niciodat\ iri[ii ei largi.
C\tre cele cinci puncte cardinale 
spre arena des\vâr[itei decep]ii 
spre înfior\toarele bucurii ale speran]elor mele...
port acest trup însângerat de milioane 
de coroane de spini.

Înserarea, ppal id ddol iu
Poemul pare un loc prea strâmt – 
îns\ imagina]ia mea [tie s\ zburde 
s\-[i arate col]ii.
Undeva, jos, un personaj oranj 
deretic\ printre flori 
b\nuiesc cu aten]ie 
dup\ mi[carea frunzelor 
ce-i acoper\ mâinile.
O pisic\ neagr\ îi înso]e[te 
cu pupilele sale arcul siluetei 
pu]in mai galben.
E ca [i cum ai fi smuls 
un sector din Gr\dinile Suspendate 
punându-l de veghe aici 
la c\p\tâiul reflec]iilor mele.

Înserarea, palid doliu 
descinde cu lentoare pe t\i[ul rotund 
al orizontului.

Concert ccu ppânze
Sub s\lcii de artificii 
acordurile ro[ii ale fanfarei oranj.
De-atâtea ilumin\ri reflexia lunii 
nu-[i mai g\se[te locul în lacul întunecat.
Un copil plânge în bra]ele exploziilor; 
când lacrima atinge roua ierbii 
din mâhnirea mea izvor\sc 
noi r\d\cini celeste.
Îmi caut privirile r\t\cite 
în rumoarea elegant\ a albului nop]ii.
Îmi reg\sesc for]a [i pa[ii 
uita]i în adânc\ melancolie.
Pier în mul]imea str\in\, curat\, ambigu\...
[i m\ rev\rs iar\[i în urm\torul co[mar. 

Nici uun ppunct ppe ccer
În lini[tea sepulclar\ a prim\riei 
cântecul unor p\s\ri stranii.
Flori purpurii la ferestrele brune 
în care se reflect\ violetul ierbii.
Undeva se opre[te o ma[in\ 
nu o v\d – 
dar dup\ zgomotul delicat al portierei 
sunt sigur c\ este o femeie.

Nici un punct pe cer 
care s\-mi aminteasc\ 
vreun lucru, orice, sau poate totul 
despre Disperare.

Copil`r ia llumi i
Cine sunt ace[ti tineri care danseaz\?
Sau ace[ti b\trâni care îi cerceteaz\ cu îng\duin]\?
Cine sunt eu, ce caut aici?
M\ ating...
Desigur cineva îmi prive[te tâmpla 
spatele, silueta, îmi studiaz\ mi[c\rile...
Se construiesc avioane din hârtie de invita]ii 
[i ele plutesc pe deasupra mea 
purtând în ele 
întreaga copil\rie a lumii-pierdut\!
Ai zice c\ asist intempestiv 
la o s\rb\toare frustrat\ de artificii 
[i plin\ de sensul nisipului absent 

din clepsidr\.

Sequoia llacr imogen
Oameni aproape restrân[i 
însingura]i cu perechi de str\zi 
r\t\citoare: strada Exilului 
strada Contumaciei, strada Labirintului...
Flori ce-[i disput\ griurile 
în favoarea unui albastru flagrant.
O vesel\ lini[te funebr\ 
o carte de joc lipit\ cu leucoplast 
o electrocardiogram\ negativ\ 
pierdute pe trotuar.
O jum\tate de umilin]\ – 
un Sequoia al tristei situa]ii, lacrimogen\.
Ca o mic\ piscin\ secat\, deghizat\ în umbre 
plângând 
dup\ vechiul copil. 

POEMUL {I SCRISOAREA

¥
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RIMARUL î[i începea ziua mahmur [i o încheia uneori
pu]in ame]it. Cel mai adesea, în ultimele dou\ luni, ajungea
acas\ atît de beat, încît nu mai era în stare nici s\ se dezbrace
de noapte. So]ia lui nu mai ie[ea pe strad\ [i nu mai ap\rea
nici la întîlnirile doamnelor din ora[. La început Ioana
scotea hainele de pe el sup\rat\ c\ din cauza ru[ilor [i a
locuitorilor ora[ului Mitic\ al ei se consuma astfel.
Cînd a început s\ afle c\ Mitic\ f\cea liste pentru ru[i,

mai întîi nu i-a venit s\ cread\, pîn\ cînd, într-o sear\, el însu[i a
recunoscut c\ a[a ap\ra ora[ul. „Cî]iva basarabeni prip\[i]i în ora[
[i ni[te rezervi[ti... care dracu [tie ce-or fi f\cut în Rusia... Un
semn de bun\voin]\!...“  Ce semn de bun\voin]\, l-a întrebat
Ioana. „S\-mi spun\ mie cine are curaj s\-i refuze pe ru[i?!“ i-a zis
de-abia nimerind cuvintele, în timp ce ea îi tr\gea pantalonii. Adoua
zi, diminea]\, la cafea, primarul i-a spus s\-[i vad\ de treburile ei,
cînd Ioana l-a întrebat din nou ce semne de bun\voin]\ le f\cuse
ru[ilor. Mitic\ era mai mult t\cut decît mahmur. Nu-[i amintea ce-
i spusese [i nici nu în]elegea de ce Ioana se lua dup\ asemenea vorbe.
Se lua [i ea dup\ cei care voiau s\ fac\ din el vinovat pentru abuzurile
ru[ilor?! Seara, cînd s-a întors acas\, primarul era lemn. Îi înjura
pe ru[i, pe judec\tor [i pe chelnerul Ion de la restaurantul din gar\.
Cînd Ioana a vrut s\-i dea jos hainele, s-a ap\rat, cu un rest de energie,
împotriva celor care încercau s\-l lase în curul gol! S-a trezit mai
devreme ca de obicei. {i-a schimbat hainele [i s-a dus la prim\rie pe
jos, devreme, s\ se mai trezeasc\. În drum s-a oprit la cîrciuma lui
Drogeanu, la o ciorb\ de burt\. Aici se dregeau în zori ofi]erii
regimentului [i lumea bun\ din ora[ dup\ chefurile prelungite pîn\
diminea]a. Cine trecea pe la Drogeanu, chiar dac\ nu î[i revenea
dup\ chef, m\car d\dea de în]eles de ce p\rea buimac  sau cu chef
a doua zi. Cîrciuma era goal\. Mda, a plesc\it primarul: ofi]erii
erau pe front [i toate leprele din ora[ care se coalizaser\ împotriva
lui [i care chefuiau pîn\ tîrziu în cîrciuma g\rii î[i luau ciorba de
burt\ tot acolo. S-a a[ezat totu[i la mas\. Cine voia s\ uite c\ el era
primarul n-avea decît s\-[i aminteasc\! Drogeanu îi aduce el însu[i
ciorba, cu ardei iu]i [i cu o cea[c\ de smîntîn\. Primarul o
potrive[te din acreal\ cu o]et, pune [i cîteva pic\turi de smîntîn\,
s-o netezeasc\ [i cînd gole[te farfuria, înc\lzit, cere o ]uic\ mare,
la ghea]\.  Ispr\ve[te din cîteva înghi]ituri doroban]ul [i, dac\ tot
nu mai era nimeni în cîrcium\, îi face semn lui Drogeanu s\-i mai
aduc\ unul. La prim\rie îl a[teptau în dul\pior dou\ sticle de coniac,
dintre care una început\. Sticla început\, cu gustul ei, merita un
pic de aten]ie. Pe la prînz, cînd se a[tepta s\ primeasc\ vizita vreunuia
dintre ru[ii de la comandamentul lor, Mitic\ era într-o dispozi]ie
cît se poate de potrivit\ unei asemenea vizite. Mai voiau pe
cineva? Se aranjeaz\, tavarisci comandir! 

În noaptea în care Ioana l-a amenin]at c\-l p\r\se[te dac\ nu se
potole[te cu b\utura, primarul nu era atît de beat încît s\ nu ]in\ minte
asta. S-a trezit nemul]umit, dar mai tîrziu ca de obicei, a[a c\ în loc
s\ se duc\ la cîrciuma lui Drogeanu s\ se dreag\, a pornit pe jos spre
prim\rie. Portarul l-a salutat surprins, dar cu o familiaritate
aproape obraznic\, de parc\ nu mai putea fi trimis pe front. Ba putea,
tic\losul! Cînd s-a v\zut la el în birou, primarul a dat s\ deschid\
dul\piorul cu coniac, dar dac\ Ioana nu glumea cu amenin]area ei?
Nu c\ s-ar fi temut de vorbele ei, dar în ultima vreme prea o ]inea
[i el una într-una. Mda, urma s\ se întîlneasc\ la prînz cu comandirul
ru[ilor. Cine [tie pe cine mai voia rusnacul s\-l duc\ în Rusia lui...
Iar el ce putea s\ fac\, s\-i zic\ nu? Ru[ii se purtaser\ cît de cît
binevoitor în ora[ pentru c\ el îi împiedicase s\ rîme ca porcii. Îi
era [i fric\ de ei, dar tot timpul se gîndise, pîn\ acum, c\ ceea ce le
oferise ar fi putut s\-[i ia [i singuri. Mda, dar dac\ a[a st\tea treaba...
Mitic\ a b\gat mîna în sertarul în care î[i ]inea revolverul. Cînd l-a
atins, mai întîi [i-a tras degetele înapoi. 

S-a omorît domnul primar, a strigat secretarul dup\ ce a auzit
împu[c\tura [i a intrat pe fug\ în biroul lui. Înainte de a-[i pune
pistolul deasupra urechii, Mitic\ era sigur c\ secretarul asta va spune
cînd va da buzna la el în birou. 

Diminea]\ 
senin\

ERSPECTIVA (neconfirmat\) a retip\ririi
volumului autobiografic Clopotul sscufundat
(Cartea Româneasc\, 1988) m-a determinat
s\-l recitesc. [tiam c\ fusese drastic cenzurat.
Aveam înc\ dactilograma ini]ial\, dar am
hot\rât ca în afara unor m\run]i[uri – virgule,
cuvinte r\u alese... – s\ nu modific nimic
în textul trimis odinioar\ la tipar. Mi s-ar
p\rea necinstit [i generator de confuzie. E

drept, dac\ încredin]ase[i editurii o carte cu îndr\zneli
înseamn\ c\ fusese[i întrucâtva temerar. Totu[i, nu
meri]i ast\zi beneficiul curajului de atunci, cât\ vreme
ai acceptat s\ fii cenzurat. Acceptând, efectul îndr\znelii
s-a [ters definitiv. Ce mi s-ar p\rea cu adev\rat
condamnabil ar fi, [i lucrul \sta se întâmpl\, s\-i dai
cititorului tân\r actual sentimentul c\ dracul n-a fost
atât de negru cât pretindem [i cât, de fapt, a fost. Cititorul
neprevenit va crede c\ se putea atunci ceea ce, cu
excep]ii, nu se putea. Spun cu excep]ii îns\ m\ gândesc
la una singur\ (vor mai fi fost [i altele, pe care nu le
[tiu): Diminea]a ppierdut\ a trecut de cenzur\ de[i e un
roman cu totul neconcesiv. Autorii celorlalte
romane „curajoase“ pl\tiser\ pre]ul cerut. Îi spuneam
redactorului, amic: „De ce îmi sco]i [i fleacuri? Exist\
lucruri mult mai tari la cutare.“ R\spuns: „Le scot
fiindc\ la tine nu sunt compensate de nimic.“ Sco]ându-le,
mai punând mâna, în prima perioad\, [i cenzorul
propriu-zis, volumul ie[ea curat. Sistemul nu fusese
zgâriat nici cu spinul unei flori, iar eu nu fusesem scos
din plan. Îmi încasasem tainul – nu neglijabil, pe atunci. 

O parantez\ devine necesar\ pentru ca s\ nu m\
ar\t nici atât de grozav cât înc\ s-ar putea crede. Orice
a[ fi trimis editurii, oricât de ofensiv, fiind prieten cu
redactorul, nu riscam. A[ fi riscat dac\ varianta propus\
ar fi ajuns pe mâna „Direc]iei presei“, sau cum îi zicea,
dar [i atunci mai mult redactorul ar fi avut de suferit.
Mai ales când, cenzura fiind formal desfiin]at\, opera]ia
masiv\ îi revenea editurii. Avusesem de-a face [i cu
Cenzorul institu]ionalizat, personaj nev\zut îns\ eficient.
Dac\ g\sise textul publicabil, dactilograma î]i revenea,
cu indica]ii: dumnezeu nu se scrie cu majuscul\ [i,
preferabil, nu se scrie deloc, numele Mircea Eliade
trebuie s\ dispar\... (L-am ales ca exemplu pe
Mircea Eliade fiindc\ el trecea [i prin perioade de
îng\duin]\, când se spera aducerea lui în ]ar\, încât
puteai încerca. Nu [i cu Cioran. Pe acesta l-a adus în
scen\, târziu, Radu Florian, omul cu deschidere liberal\
care ne terorizase, în facultate, la cursul de socialism.
[tiin]ific, socialismul, bineîn]eles.) „Operam“ numaidecât
modific\rile, limita atingând-o abia când se formula
cerin]a: „Tovar\[ul va fi citat de dou\ ori“ (cam ca
glumele din conferin]ele Junimii: odat\ în prefa]\, a
doua oar\ spre sfâr[it). Atunci îi spuneam redactorului,
Florin Mugur: „Decât a[a, renun]!“ Iar el: „Las\ cartea
la mine, prind eu un moment.“ {i, într-adev\r, „prindea“.
Acesta a fost, ca în toate, specificul nostru: la noi
nici comunismul n-a reu[it s\ fie consecvent. Urma,
dup\ un timp, o relaxare pasager\ [i volumul ap\rea
f\r\ citate. De aceea m-a iritat dup\ 1990 un articol
paternalist - indulgent, pas\mite – al lui Marino: s-a
descurcat [i el cum a putut... Adic\ eu. Avea
dreptate, chiar a[a f\cusem, dar nu lui i se cuvenea
s-o spun\. Deschid Carnete eeuropene [i g\sesc cele
dou\ citate, ca nuca în perete, la locul lor: la început
[i la sfâr[it. M\ întreb dac\ într-o edi]ie postdecembrist\
le-a[ mai g\si.

Cu Cenzura propriu-zis\ am avut de-a face numai
în primii ani de autorlâc. Într-un rând – am povestit
episodul în vreuna dintre c\r]i – m-au convocat la
sediul local. (Ce vor fi controlat acolo? Poate
ziarele, care nu puteau s\ a[tepte avizul de la Bucure[ti.)
Le venise dactilograma mea, cu observa]ii imperative,
de la centru. Mi-au pus-o sub nas [i am f\cut modific\rile
pe loc. În timp ce operam, a intrat în sala cu mai multe
mese, în care se vorbea pe [optite, directorul filialei.
Era un prieten din copil\rie, b\iat bun, cu „origine

s\n\toas\“, mai târziu student la filozofie [i, câ]iva
ani, jurnalist la „organul“ jude]ean. Îl întâlneam pe
strad\, schimbam câteva vorbe. Dup\ aceea l-am pierdut
din vedere. Acum, în localul Cenzurii, ochii lui, mai
nou îneca]i în gr\sime, nu m-au recunoscut.

Institu]ia cenzurii oferise [i un avantaj, adesea
evocat. Paradoxal, fusese mai permisiv\. Ajuns el
„factor de decizie“, redactorul, care nu [tia exact ce
poate fi îng\duit, era mai scrupulos.

Când am revenit la proz\ (debutasem la opt ani,
la [coala primar\, ca autor de Ast\zi m-am sculat la
ora [apte [i de Dup\ ce mi-am scris jurnalul m-am
culcat), cenzura se desfiin]ase, a[a-zicând. I se substituia
acum redactorul, vegheat de redactorul-[ef. Mai
p\guboas\ pentru autor, cum spuneam, noua cenzur\
era [i amical\ în cazul meu. Discutam liber, spuneam
ce gândeam – [i gândeam, despre epoc\, ambele p\r]i,
la fel. Nu ajuta la nimic, de[i oamenii erau binevoitori.
Chiar [i risca Mugur, pân\ la un punct. Se trimitea la
Consiliul de cultur\ rezumatul volumului ce se propunea
a fi publicat. Ca s\ treac\ Un BBurgtheater pprovincial
sau Clopotul sscufundat, nu mai [tiu, Mugur scrisese
ceva de felul: O fat\ de familie burghez\ nu mai suport\
mentalitatea înapoiat\ din cas\; o p\r\se[te [i se
angajeaz\, muncitoare, la o filatur\ de bumbac. [i ce
or s\ spun\ dup\ ce apare cartea? Dup\ ce apare n-o
s\-[i mai aduc\ aminte nimeni de rezumat, ]i-o garantez
eu. De altfel, pân\ la apari]ie aveau s\ mai treac\ vreo
doi ani. 

Chiar dac\ exagerat cu inten]ie, rezumatul fantezist
era semnificativ pentru ce avea s\ urmeze, adic\ un
[ir de la asta nu cedez [i de pentru un fleac ca \sta vrei
s\ nu-]i apar\ cartea?. C\deam de acord. Adic\, cedam.
Era p\cat ca pentru „fleacuri“ s\ nu apar\ un „lucru
bun“. {i lucrul bun ap\rea, emasculat. Fleac era [i s\
scrii – câteva rânduri, acolo! – într-un volum omagial.
(E drept, asta n-am f\cut.) Exista [i un nobil argument:
pentru un fleac s\-i înfuriem, s\ strâng\ [urubul ?.
Redactorii revistelor î[i p\zeau, poate, postul, îns\
semnau [i universitarii, care nu aveau ce risca. Ba se
[i întreceau. Mai ales în provincie se ajunsese la vanitatea
de a te l\sa manipulat. Dac\ aveai un nume cu acoperire
oarecum na]ional\, Scânteia î]i cerea câteva rânduri
de „adeziune“ (la cine [tie ce), uneori un articol întreg.
În Scânteia! Nu era de colea s\-]i vezi numele tip\rit
în „organul central“. Nu mul]i se d\deau în l\turi.

S\ nu exagerez. Oamenii din lumea bun\ nu mar[au.
De]in\torii rubricilor, în reviste, c\deau la învoial\:
trei, patru s\pt\mâni, nu le ap\reau articolele; în schimb,
nu „aniversau“. Ca poli]i[tii din filmele americane, î[i
aveau [i redactorii „informatori“, vreau s\ zic speciali[ti
de bun\ voie, fiindc\ altfel obscuri, în t\mâieri. Redactorii
din lumea bun\ î[i p\strau mâinile curate, dar publicau
t\mâierile altora cu mâna lor. Iar când împrejurarea
era groas\ [i presiunea m\rit\, se înduplecau s\ aniverseze
chiar ei. 

Revenind la edituri, nu-mi amintesc ca dup\
„desfiin]area“ cenzurii s\ fi ie[it vreun scandal. Nu
se interzicea apari]ia c\r]ii – de altfel, bine periat\ de
redactori – în ultimul moment. „Factorii“ [tiau c\ nu
[opârlele litera]ilor aveau s\ r\stoarne regimul [i,
Doamne fere[te!, pe Cârmaci. Prea rar se întâmpla –
a[a a fost cu Urcarea mmuntelui, a Ilenei M\l\ncioiu
– s\ se interzic\ cronicile, s\ se retrag\ exemplarele
din libr\rii. Capete nu se t\iau. Scandalul s-a produs
târziu, la apari]ia m\m\ligii care nu explodeaz\ [i a
poporului vegetal. Nici atunci nu s-a reintrat în închisori.
Ba chiar, ca s\ nu urmeze urecheli prea zdravene la
Europa liber\, când pentru un motiv sau altul i se lua
autorului dreptul la semn\tur\ dup\ câteva luni acesta
era absolvit. I se publica la repezeal\ o carte, demonstrativ.
{i nu-mi amintesc ca vreun redactor s\ fi devenit,
pierzându-[i postul, clo[ard.

A[a fiind, avem vreo ap\rare? P\i, da, ]inându-
ne departe de orice compromis, n-am fi salvat cultura.
{i, mult mai grav, ni s-ar fi scos c\r]ile din plan. 

P
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România literar\

Prietenul lla nnevoie sse ccunoa[te

În revista TIMPUL din august 2009 scriitorul Andrei
Zanca î[i poveste[te cu am\r\ciune neverosmila experien]\
de care a avut parte pe 26 decembrie 1989, cînd, coborînd
din cas\ spre a cump\ra Carpa]i f\r\ filtru de la debitul
de tutun din gara Sighi[oarei, a fost s\ltat de o echip\
militar\ [i dus la sediul Mili]iei din gar\. Lipsit de buletin
[i neputînd s\ le risipeasc\ ofi]erilor b\nuiala c\ au în fa]a
ochilor un terorist periculos, Andrei Zanca g\se[te
ideea salvatoare: îl roag\ pe maiorul de mili]ie s\ sune
la liceul la care era angajat atunci, pentru a primi confirmarea
adev\ratei sale identit\]i de la colegii de munc\. „La
îndemnul meu categoric – eram hot\rît, auzind rumoare
afar\, s\ m\ scol în ciuda armelor îndreptate spre mine
[i s\ ies, iar el a sim]it asta – a telefonat la [coala la care
lucram atunci; a ridicat receptorul colegul meu de istorie-
român\: se auzea foarte clar [i r\spunsul lui;  a ezitat o
clip\, repetîndu-mi numele, de[i ne cuno[team de mult
[i b\usem [i cîteva beri cîndva dup\ ore, apoi: dar ce a
f\cut?, a întrebat el cu pruden]\, [i dup\ ce afl\ c\ sînt
re]inut în gar\ zice deodat\: nu [tiu... nu îl cunosc.“ Cum
vi se pare reac]ia colegului? Cronicarul o consider\
emblematic\ pentru o anumit\ latur\ moral\ a unora dintre
români. Comentariul lui Andrei Zanca la aceast\ amar\
experien]\ o pute]i citi în paginile revistei. 

În  ccontrast

A ap\rut, cu o punctualitate alt\dat\ neatins\, nr. 8-9
al VIE}II ROMÂNE{TI (lunile august-septembrie). Un
num\r care îmbie la lectur\ prin  numele colaboratorilor
prezen]i în sumar cu proz\, poezie, eseuri, cronici literare
[i de art\, traduceri. Printre ei Dumitru }epeneag  (un
fragment din romanul Camionul bulgar), Dumitru
Radu Popa, François Pamfil, Victor Neuman, Adrian
Niculescu, Elisabeta L\sconi, Cornel Ungureanu (însemn\ri
la centenarul Eugen Ionescu), Constantin Stan, Mihai
Gheorghiu, Ioana Greceanu, Constantin Pricop, Mihai
Sorin R\dulescu, Vitalie Ciobanu, Liviu Franga, Paul
Aretzu, Valery Oi[teanu. În editorialul s\u, Nicolae
Prelipceanu, redactorul-[ef al Vie]ii Române[ti, reflecteaz\
amar pe marginea unor întâmpl\ri recente  care au confiscat
interesul public, în contrast cu nep\sarea fa]\ de situa]ia
grea a revistelor de cultur\ : „La începutul lunii iulie, scrie
Nicolae Prelipceanu, cazul Ridzi a umplut lumea de
indignare, mut\ sau sonor\. S-au consumat ani de comentarii,
cum ar zice Eminescu, «în tot atâtea clipe». Dar nu despre
cele discutate atunci, nu despre gesturile iresponsabile
ale unui ministru de a arunca sute de mii de euro pentru
ni[te spectacole de gust cel pu]in îndoielnic, vreau s\
vorbesc aici. Nu. Dar ia s\ ne gândim altfel: câte reviste
România literar\ [i câte reviste Apostrof sau Familia
sau Convorbiri literare sau chiar Via]a Româneasc\ [i
a[a mai departe s-ar fi putut scoate  cu suma care s-a
dus pe apa «Zilei Tineretului», s\rb\toare ce dateaz\ de
pe vremea împu[catului? Multe, desigur“. A[a este, dar
cui îi pas\?

Feerii [[i mmistere

SUPLIMENTUL DE CULTUR|, num\rul 240,
din 5-11 septembrie, public\, în plin Festival Enescu,
un interviu cu Giovanni Antonini, liderul (cam nepotrivit,
poate, cuvîntul ales de colegii de la SDC) Il Giardino

Armonico, ansamblu de muzic\ baroc\ invitat, de curînd,
la Ateneu (despre care a scris, cu emo]ie, Marina Constantinescu
în România lliterar\ nr. 36). Antonini evoc\ începuturile
din ’85, cu greut\]i [i prietenie, cu [ans\ care i-a surîs
acestei forma]ii de ni[\. Nu spectaculosul a fost miza lor,
de[i barocul, poate, într-acolo duce. Reprezenta]ia de la
Bucure[ti a stat pe teme de tremolo al omenescului, în
plînsul Mariei, deopotriv\ la Monteverdi [i Ferrandini
(ale c\rui compozi]ii, spune Antonini, i-au fost mult timp
atribuite lui Händel). Patimile filtrate prin suferin]a ei
de femeie [i mam\ i-au adus în acela[i concert pe Vivaldi,
Conti, Weiss. Este, cu expresia lui Marius Constantinescu,
autorul interviului, un lux al improviza]iei în aceast\
plimbare prin secole [i teme. Ceea ce nu înseamn\, neap\rat,
originalitate c\utat\ cu orice pre]. Ci, „un motiv, o justificare,
o necesitate profund\.“ {i potriviri, precum aceea, nuan]at\,
în toate sensurile, cu Cecilia Bartoli, [i cî[tiguri în substan]a
omenescului, nu doar în performan]a scenic\. {i proiecte,

de pe care Giovanni Antonini abate abia un col] de cortin\.
Fiindc\ muzica lor, o spune, e un teatru. Cu fastuoase,
paradisiace decoruri de sunete. 

Elegie 
pentru cc\ru]ele ccu rro]i dde llemn

În FLAC|RA LUI ADRIAN P|UNESCU (nr. 33-34)
g\sim, ca pe un dar nesperat, pagini de jurnal de dat\
recent\ semnate F\nu[ Neagu. Întrucât dar din dar se face
rai, reproducem un fragment pentru cititorii României
literare. Este vorba de o însemnare plin\ de nostalgie
despre lumea pierdut\ a copil\riei marelui scriitor, care,
iat\, dup\ ce ne-a îngrijorat pe to]i cu starea s\n\t\]ii
lui, redevine un magician al cuvintelor, a[a cum îl
[tiam:

„18 iulie 2009.
Primesc vizita lui Nicu Negoi]\ de la Gr\di[tea. Discu]ii

în leg\tur\ cu casa p\rinteasc\, aceea unde m-am n\scut,
care urmeaz\ s\ se transforme în Casa F.N. Cercet\m
împreun\ fotografii vechi. Apoi, brusc, m\ anun]\ c\ în
câmpie nu mai g\se[ti c\ru]e cu ro]i de lemn. Toate c\ru]ele
au acum ro]i de cauciuc. M\ înfior ca de o mare [i ireparabil\
pierdere. Când eram adolescent, dormeam, vara, afar\,
pe un pat înjghebat dintr-un fund de sanie îndesat cu
lucern\ cosit\ peste care întindea mama o cerg\ [i un
cear[af. A[ezat sub salcâmii de sub leasa de porumb,
urm\ream mersul [i r\sturnarea constela]iilor [i ascultam,
r\pus de vraj\, sunetul faraoancelor vreunei c\ru]e r\t\cind
stingher\ prin step\ [i prin cea]a nem\rginirii. Cel mai
dulce [i mai tânguios cântec. Era atâta minune risipit\-n
acel cântec monoton încât n-o puteai cuprinde numai
cu inima, deseori apelând [i la o lacrim\. Au disp\rut
c\ru]ele br\ilene, fabuloasele lor co[uri pictate. Au disp\rut
rotarii, [aretele, docarele domne[ti. Plutesc tot mai întunecat
pe un drum care-mi colind\ sufletul. Dumnezeule, [i câte
pove[ti cu c\ru]e care [i-au rupt ro]ile în viroagele drumului
spre Br\ila! Convoaiele ducând grâu la vânzare în Oborul
Mare îngreuiau p\mântul cu cântecul dulce al ro]ilor.
Iar când intrau pe drumul ceairului, [inele de fier î[i uneau
[uietul lunecos cu adierea ov\zului s\lbatic. Faraoancele
cânt\ acum numai în amintire. Aceast\ stranie pierdere
doare ca o moarte mirosind a scor]i[oar\. Trebuie s\
recitesc «sunetele» c\ru]ei lui Nicolae Velea [i s\ m\
cutremur c\ lumea a trimis înc\ o poveste la p\strare în
lumea de trandafir a misterului. Timpul b\trân se îmbog\]e[te
cu odoarele pe care ni le-a jefuit... Noi...“

Decât s\ coment\m acest text de o remarcabil\ frumuse]e
literar\, mai bine îl recitim.

Cronicar

o c h i u l  m a g i c

Primim
Din ffericire, ttr\ie[te!

Am citit abia acum articolul „C\utându-l pe B\lcescu
la Palermo“ semnat de Mihai Sorin R\dulescu `n
num\rul 6/2009 al României Literare.

La final, ̀ ntre notele explicative, am descoperit men]ionat
numele doamnei Sanda Georgescu, nepoata de frate a lui
V.G. Paleolog. ~n articol se folose[te epitetul „regretat\“
`n leg\tur\ cu doamna Georgescu.

Din fericire, domnia sa este `nc\ `n via]\, ba chiar

`mpline[te `n aceste zile 90 de ani.
Un spirit vioi, cu deosebit\ energie spiritual\, cu dorin]a

de a reface „harta“ plin\ de pete albe din istoria noastr\.
De altfel a reu[it s\ publice o parte din `nsemn\rile

so]iei lui V.G. Paleolog, consemnând experien]a ei de la
curtea Kaiserului.

{i câte [i mai câte despre vechi familii din zona Olteniei.
Am ]inut s\ fac aceast\ precizare, simbolic\ poate,

din pre]uire pentru doamna Sanda Ionela Georgescu.

Marius Dobrin
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