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A
m mai povestit întâmplarea.
Aflat la Paris, în vara lui
1984, am avut [ansa s\ v\d
în aceea[i zi dou\ filme
fran]uze[ti, ambele premiate.
Cel dintâi se intitula „Une
dimanche à la campagne“

[i luase Palme d’Or la Cannes. Era
opera unui cunoscut regizor francez,
Bernard Tavernier. 

Filmul relata în imagini splendide,
grupate în a[a fel încât s\ sugereze tablouri
ale impresioni[tilor, de la Manet [i Monet
la Seurat [i Pissaro, o vizit\ în familie, în
week-end, la ]ar\, în casa cu gr\din\ [i
lac a unei b\trâne [i respectabile
mame [i bunici. Al doilea film îl avea
ca regizor pe Andrjei  Wajda, marele
regizor polonez,  fusese turnat în Fran]a
[i  distins cu Premiul César. Se intitula
„Danton”, dup\ numele protagonistului
(actorul care îl interpreta era Gérard
Dépardieu) [i era inspirat din Revolu]ia
de la 1789. „Une dimanche à la campagne”
este un film încânt\tor [i f\r\ miz\.
„Danton” este unul plin de imperfec]iuni,
dar cu o miz\ extraordinar\: marea revolu]ie
francez\  v\zut\ de un om din Est care
o tr\ise pe aceea comunist\.  „Danton”
m-a ]inut treaz pân\ la sfâr[it. „Une
dimanche à la campagne” a fost ca o siest\
într-o dup\-amiaz\ petrecut\ la ]ar\. 

Unii cititori confund\ miza cu tema.
Dar numai prima este indiferent\ în
literatur\, în art\, în general. Miza este
esen]ial\. Exist\ dou\ feluri de pariuri
pe care artistul  le face. De-a lungul
secolelor a prevalat pariul pe interesul
universal al mizei puse în joc. Este,
a[a-zicând, vârsta clasic\ a artei. Moder-
nitatea, care a descoperit istoricitatea,
a mizat tot mai des pe eveniment [i pe
politic. Aceast\ din urm\ miz\, pe care
a[ numi-o instrumental\, s-a dovedit a
fi salutar\ tocmai în regimurile politice

opresive. E la mijloc un paradox: regimurile
opresive, atât cele de dreapta, cât [i cele
de stânga, sunt prin natura lor ostile unei
reprezent\ri nemijlocite [i corecte a
realit\]ii în art\. {i, totu[i, în comunism
miza politic\ a fost de rigoare. S\ ne
amintim de filmele [colii sovietice, poloneze,
maghiare, cehoslovace sau chiar de
reu[itele izolate ale cinematografiei
din România sau din Bulgaria. Ca s\ nu
mai vorbim de romanele române[ti din
anii ‘60-‘80. Sau de cele din China de
ast\zi. Ca [i filmele, romanele au constituit
înainte de c\derea Zidului Berlinului
un fenomen analizabil social. Ele au re]inut
deopotriv\ aten]ia publicului larg [i pe
aceea a criticii. Au fost, în acela[i timp,
opere valoroase estetic [i opere de consum.
Aspectul comercial al artei este de cele
mai multe ori distinct de acela propriu
vorbind estetic. Regimurile comuniste
au reu[it  paradoxul de a le împ\ca.

Iat\ cum totalitarismul  a contribuit
la apari]ia unei arte adev\rate care s-a
n\scut ca reac]ie la cenzur\. A fost
necesar\, desigur, relaxarea ideologic\
de dup\ denun]area de c\tre Hru[ciov a
stalinismului în 1956. Bre[a s-a dovedit
imposibil de colmatat în deceniile de
dup\ Congresul XX al PCUS. Explica]ia
const\ în aceea c\ cenzura [i-a pierdut
baza ideologic\ [i a permis revenirea
în for]\ a na]ionalismului pe care Czesław
Miłosz îl prevestise  înc\ din 1953. Critica
sistemului nu mai p\rea insuportabil\
cenzurii, cât\ vreme sistemul însu[i
încetase s\ mai fie asociat cu sovietismul
pe care na]ionalismul începuse a-l  repudia. 

Toat\ discu]ia iscat\ în ultima vreme
de radicalismul maniheist al Hertei Müller
ar fi avut alt curs, mai normal, dac\ s-ar
fi avut în vedere literatura îns\[i din
comunism, [i nu comportamentul scriitorilor.
Curajul [i la[itatea au sens, când vorbim
despre literatur\, dac\ lu\m în considerare
opere, nu biografii. 

Miza în art\

editorial de nicolae manolescu puzzle de gabriel chifu

„Solitar sau
solidar“
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Î
ntr-o nuvel\ faimoas\ în
anii ‘60, un artist se retrage
din lume într-un fel de
c\m\ru]\ suspendat\ ca
s\ produc\ opera capital\.
Dup\ extraordinare a[tep-
t\ri, apropia]ii descoper\

deconcerta]i c\ pe uria[a pânz\
r\mas\ alb\ e notat un singur
cuvânt, cu litere atât de mici încât
nu se în]elege dac\ scrie solitar
sau solidar – în fond, dilema la
care s-ar reduce existen]a în
viziunea acelui personaj.

Ast\zi, s\ pui problema solidarit\]ii
apare ca fiind u[or naiv, de nu cumva
chiar ridicol. A[a cum anumite aparate
pentru folosin]\ cotidian\ sau meserii
se demodeaz\ [i ies din uz, se pare
c\ [i anumite sentimente, dintre cele
principale, f\r\ de care compozi]ia
noastr\ sufleteasc\ e alterat\, dispar
de pe harta noastr\ interioar\.
Unul dintre acestea este, regretabil,
solidaritatea. În zilele noastre, spa]iul
autohton se dovede[te un loc unde
to]i se îmbulzesc bezmetic spre o ]int\
iluzorie, iar singura regul\ a acestei
curse smintite este c\ orice mijloace
î]i sunt îng\duite pentru a-i împiedica
pe ceilal]i s\ continue alergarea, astfel
încât s\ ajungi numai tu la cap\t. De
ce se întâmpl\ asta? Cum de ne-
am pierdut acest puternic resort
l\untric pe care-l reprezint\ solidaritatea? 

Înainte de a r\spunde la astfel de
întreb\ri [i de a-i invita pe al]i scriitori
s\-[i exprime punctele de vedere
în pagina ce st\ sub genericul Tema
lunii, a[ vrea s\ povestesc un fapt
m\runt care m-a provocat s\ vorbesc
despre solidaritate. La recentul Târg
de Carte de la Frankfurt, când a
citit (la pavilionul românesc, s\
subliniem!) Varujan Vosganian (s\
nu pierdem din vedere, scriitor român
[i cet\]ean român, e drept – de etnie
armean\!) au participat Armen
Mardirosian, ambasadorul Republicii
Armenia în Germania, arhimandritul
Serope Isahaghian, [eful spiritual
al comunit\]ii armene din Germania,
[i Eduard Melidonian, secretarul
general al Uniunii Scriitorilor din
Armenia. Dar, evident, previzibil,
n-a fost nici urm\ de oficial român.
{i când a citit el, [i când au citit ceilal]i
scriitori români invita]i acolo,
reprezentan]ii statului român au
str\lucit prin absen]\. Nu e de mirare
c\ au lipsit ei, dar e o surpriz\ pl\cut\
c\ au venit armenii. Varujan Vosganian
a comentat întâmplarea cu am\r\ciune,
dar [i cu umor (pentru cei care-l [tiu
doar din postura oficial\, este un ins
cu un umor considerabil). Am re]inut

o replic\ a sa: Noi, armenii, suntem
conecta]i to]i la acela[i creier, voi
românii... Nu m-a deranjat v\dita
mali]ie din remarca autorului C\r]ii
[oaptelor, o g\sesc îndrept\]it\. Cum
g\sesc izbutit\ [i capabil\ s\ ating\
miezul chestiunii metafora lansat\
de el: într-adev\r, ca s\ fie solidari,
membrii unei comunit\]i trebuie s\
se afle conecta]i la acela[i creier, adic\
trebuie s\ formeze laolalt\ un singur
organism viu, s\ fie totuna. Cu alte
cuvinte, mai banal spus, trebuie s\
împ\rt\[easc\ un set de valori comune. 

Pe când, la noi, ast\zi, diferen]ele
(complexe, manifestate pe toate
palierele) între diferitele segmente
ale societ\]ii sunt enorme, ordinea
de priorit\]i publice [i de valori
este dat\ peste cap, a[a încât ruptura/
segmentarea/ f\râmi]area comunit\]ii
e nu numai explicabil\, ci chiar
inevitabil\. Nu exist\ ni[te axe de
referin]\ pe care s\ le fi stabilit
împreun\ [i de care s\ ascult\m to]i.
De aceea sistemul social e sl\bit [i
face ravagii acest individualism
insuportabil prin primitivismul s\u,
prin lipsa lui de norme, prin imoralitatea
lui. Sunt destui aceia care nu mai
întrez\resc solu]ie colectiv\ [i care
cred doar într-o mântuire ob]inut\
de unul singur, prin efort personal
îndreptat adesea împotriva mecanismului
social atât de defectuos încât î]i pune
piedici în loc s\ te ajute.

{i totu[i, solidaritatea! Cum s-ar
cuveni ea s\ se manifeste, cel pu]in
aici, în domeniul scrisului? Printr-un
exerci]iu simplu de constatare, de re-
cunoa[tere a valorii celuilalt [i printr-un
exerci]iu dificil de asumare a izbânzii
lui ca [i cum ar fi izbânda ta.

actualitatea

Mihail Crama, Ion Caraion, I.D. Sârbu
Foto:  Ion Cucufo
to

te
ca

 r
om

ân
iei

 li
te
ra

re



oate scrisorile descoperite, reproduse [i

comentate temeinic de Nicolae Scurtu în

acest volum reprezint\ pre]ioase

contribu]ii istorico-literare.t
7.11.1872 - s-a n\scut Ion Aurel
Candrea (m. 1950)
7.11.1897 - s-a n\scut D. Ciurezu 
(m. 1978) 
7.11.1914 - s-a n\scut Ion B\nu]\
(m. 1986) 
7.11.1916 - s-a n\scut Mihai {ora 
7.11.1923 - s-a n\scut Paul
Georgescu (m. 1989) 
7.11.1954 - s-a n\scut Michaela
Mudure

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

9.11.1818 - s-a n\scut Ion Codru
Dr\gu[anu (m. 1884) 
9.11.1901 - s-a n\scut Liviu Rusu 
(m. 1985) 
9.11.1918 - s-a n\scut Teohar
Mihada[ (m. 1996) 

9.11.1930 - ss-aa nn\scut AAurel RR\u 
9.11.1967 - s-a n\scut C\t\lin
B\jenaru (m. 1983) 
9.11.1981 - a murit Paul Constant
(n. 1895) 

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

11.11.1910 - s-a n\scut Mihail
Davidoglu (m. 1987)
11.11.1916 - a murit Ion Trivale (n.
1889) 
11.11.1928 - s-a n\scut Cornelia
{tef\nescu (m. 2010)
11.11.1934 - s-a n\scut Vasile
Rebreanu (m. 2007)

Î
n perioada actual\,
exegeza istorico-literar\
[i elaborarea edi]iilor
critice ale operelor
scriitorilor no[tri clasici
nu se mai bucur\ de
aten]ia cuvenit\ în planul

general al culturii. 

Exist\ îns\, din fericire, un
num\r restrâns de cercet\tori care,
cu pasiune, deplin\ competen]\ [i
sacrificii personale, se dedic\ unor
astfel de nobile îndeletniciri. Printre
ace[tia, la loc de frunte, se num\r\
[i Nicolae Scurtu. Timp de peste
trei decenii [i-a dobândit un
binemeritat prestigiu de eminent
[i laborios istoric literar, preocuparea
sa esen]ial\ fiind aceea de a cerceta
minu]ios arhivele marilor biblioteci
[i ale celor particulare, descoperind
[i sco]ând la lumin\ documente,
manuscrise [i scrisori inedite,
revelatorii pentru destinul [i
personalitatea unor reprezentan]i
de seam\ ai literaturii române. 

Pe lâng\ un num\r impresionant
de articole [i studii, publicate în
prestigioase reviste literare, Nicolae
Scurtu ne-a oferit [i o suit\ de edi]ii
critice [i [tiin]ifice deosebit de
importante, care merit\ a fi elogios
apreciate, dintre care amintim: G.
C\linescu – Scrisori [i documente
(1979), E. Lovinescu – Scrisori [i
documente (1981), Ion Barbu în
coresponden]\ (1982), la care se
adaug\ teza sa de doctorat, Reviste
literare conduse de Mihail
Dragomirescu între anii 1895–1935
(1999).

L\rgindu-[i aria preocup\rilor
sale, Nicolae Scurtu a descoperit
[i o alt\ extrem de bogat\ [i
interesant\ surs\ documentar\,
cercetând [i stabilind corela]ii cu
noi reprezentan]i ai spiritualit\]ii
[i creativit\]ii române[ti. Astfel,
în anul 2007 a publicat un masiv
volum de Cercet\ri literare. Scriitori
dâmbovi]eni. La scurt timp, în

2008, ne-a d\ruit al doilea volum,
la fel de impun\tor, cu acela[i titlu.
Recent, Nicolae Scurtu î[i reafirm\
prezen]a cu al treilea volum din
acest ciclu, ap\rut la Editura Ars
Docendi a Universit\]ii din Bucure[ti. 

A[a cum subliniaz\ Dumitru
Micu, într-o edificatoare m\rturie
de pe coperta a patra a acestui
volum, [i de data aceasta Nicolae
Scurtu se arat\ „st\pânit de o
pasiune a cercet\rii dus\ pân\ la
fanatism.“

Într-adev\r, Nicolae Scurtu nu
se limiteaz\ la a reproduce fidel
textele inedite, ci le înso]e[te de
remarcabile comentarii [i preciz\ri
de istorie literar\ referitoare la
autorii documentelor descoperite,
la con]inutul [i semnifica]ia acestora,
precum [i la conexiunile avute cu
personalit\]ile c\rora li se adreseaz\.

Continuându-[i cercet\rile
anterioare, Nicolae Scurtu aduce
noi complet\ri la conturarea profilului
unor scriitori [i c\rturari dâmbovi]eni,
prezen]i [i în volumele anterioare,
stabilind, totodat\, [i alte rela]ii
ale lor cu nume la fel de prestigioase
ale literaturii [i culturii române. 

Viitorii exege]i [i editori dispun
astfel de documente pre]ioase
referitoare la Tudor Arghezi, I. A.
Bassarabescu, I. Al. Br\tescu-
Voine[ti, Toma Biolan, Marin Bucur,
{erban Cioculescu, Alexandru
Cior\nescu, Ioan I. Cior\nescu,
Radu Cosmin, Donar Munteanu,
Constantin Noica, Radu Petrescu,
Mircea Horia Simionescu, Elena
V\c\rescu, I. C. Vissarion [i mul]i
al]ii.

Documentele scoase acum la
lumin\ de Nicolae Scurtu con]in
m\rturii impresionante despre
tragismul vie]ii lui I. Al. Br\tescu-
Voine[ti, unul dintre primii scriitori
români care au suferit coerci]iunea
regimului comunist, fiind arestat
[i închis pe nedrept, apoi supus la
domiciliu for]at. Ca membru al
Academiei Române, I. Al. Br\tescu-
Voine[ti îi scria, la 3 iunie 1946,
lui Dimitrie Gusti, pe atunci pre[edinte
al înaltului for de cultur\: „P\rându-
mi-se c\ scrierea mea În slujba
p\cii, scris\ acum aproape 30 de
ani, a c\p\tat un interes actual, v\
rog s\ binevoi]i a cerceta dac\
vreunul din to]i colegii no[tri din
Academie ar fi dispus s\ citeasc\
În slujba p\cii [i dac\, dup\ ce s-ar
încredin]a c\ propunerea cuprins\
într-însa e întemeiat\ [i eficace,
s-ar hot\rî s\ fac\ despre ea o
comunicare într-una din [edin]ele
Academiei.

A[ fi f\cut-o eu însumi dac\ a[
fi liber, dar fiind de un an de zile
trimis în judecata Tribunalului
Poporului, sub învinuirea de a fi

cauzat dezastrul ]\rii, f\r\ a fi
judecat [i condamnat, sunt eliminat
din Societatea Scriitorilor [i m\
aflu de 11 luni arestat la domiciliu,
pe care nu-l pot p\r\si.“

În comentariul s\u, Nicolae
Scurtu precizeaz\ c\ scrisoarea lui
I. Al. Br\tescu-Voine[ti nu a avut,
din p\cate, nici o rezolvare, în 8 iunie
1946 Dimitrie Gusti încheindu-[i
mandatul de pre[edinte al Academiei
Române.

Deosebit de interesant\ este
coresponden]a pe care Constantin
Noica a între]inut-o cu Marin Bucur,
unul dintre eminen]ii cercet\tori
[tiin]ifici din cadrul Institutului de
Istorie [i Teorie literar\ „G. C\linescu“.

La începutul anului 1970, Marin
Bucur a ini]iat, la Editura Eminescu,
un ciclu de ample volume, intitulate
Caietele Eminescu, care urmau s\
cuprind\ studii, documente, descifrarea
manuscriselor inedite ale poetului
[i publicarea lor, apelând la colaborarea
celor mai de seam\ exege]i
eminescieni [i oameni de cultur\
din acea vreme. 

Pentru analiza manuscriselor
cu texte filosofice în limba german\,
Marin Bucur a solicitat colaborarea
lui Constantin Noica. La 31 ianuarie
1980, marele nostru gânditor îi
scria lui Marin Bucur: „Î]i anun]
colaborarea mea cu tema: Ce con]in
paginile în limba german\ din
manuscrisele lui Eminescu. În acest
sens, a[ cere s\ m\ ajuta]i, indicân-
du-mi, cu marea d[umi]tale com-
peten]\ în materie, locurile din
caiete unde sunt însemn\ri în limba
german\, sau m\car cât mai multe
dintre ele. În n\dejdea c\ m\ vei
ajuta [i c\ vom sluji împreun\ o
cauz\ ce ne e scump\ amândurora,
î]i doresc reu[it\ deplin\ pe viitor
[i r\mân, cu sincer\ pre]uire pentru
str\dania d[umi]tale [i cald devotat,
al d[umi]tale, Constantin Noica.“

Toate scrisorile descoperite,
reproduse [i comentate temeinic
de Nicolae Scurtu în acest volum
reprezint\ pre]ioase contribu]ii
istorico-literare. Merit\ s\ semnal\m
îndeosebi scrisoarea adresat\ de
Elena V\c\rescu lui Barbu Brezianu,
la 16 martie 1940, în care o evoca
pe Anna de Noailles, [i pe cea
trimis\ lui Nicolae Cartojan, la
11 iunie 1934, dându-i rela]ii despre
înfiin]area, la Paris, a Asocia]iei
La Maison de Roumanie en France.

În finalul volumului, Nicolae
Scurtu radiografiaz\ detaliat revistele
Pleiada (1904), Stelu]a (1932–1933)
[i Muguri literari (1938–1939). 

Cartea prezint\, de asemenea,
un bogat material iconografic,
facsimile ale documentelor [i
scrisorilor comentate, precum [i
un foarte util [i indispensabil indice
de nume.

Nicolae Scurtu, cercet\tor [i
istoric literar de notorietate na]ional\,
urmeaz\, cu fidelitate, lec]iile
inegalabile ale lui Nicolae Iorga, Gh.
Bogdan Duic\, I. E. Torou]iu, dar,
mai ales, ale lui G. C\linescu, pe
care îl consider\ modelul s\u. 

Cercet\ri de istorie literar\ CALENDARteodor vârgolici
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D
ac\ în miezul crea]iei
lui Van Morrison st\,
asemenea unei stele
fixe, capodopera
Astral Weeks, în inima
acestui album se afl\
cântecul „Madame

George.” Compozi]ia e o
nara]iune enigmatic\, despre
o persoan\ pe care, presupunem,
cânt\re]ul a întâlnit-o în
adolescen]\. 

Ea pare s\ fi fost ceea ce, într-un
limbaj plin de precau]iuni, se nume[te
„a drag queen.”  Fire[te c\ Van
Morrison n-a vrut din r\sputeri
s\ admit\ c\ ar exista vreo leg\tur\
între cântecele sale [i via]a sa. {i
cu atât mai pu]in unul precum
„Madame George.” În 2009, când
a reînregistrat cap-coad\, live, la
Hollywood Bowl, discul Astral Weeks
(ad\ugându-i dou\ piese [i modificând
ordinea cântecelor), Van Morrison
a ]inut s\ se mai distan]eze o
dat\ fa]\ de posibila leg\tur\ dintre
biografia sa [i con]inutul discului:

„E pur\ fic]iune. E vorba de ni[te
povestiri în form\ muzical\ —
alc\tuite din f\râmituri, din conversa]ii
pe care le-am auzit, din lucruri
pe care le-am v\zut, din filme, ziare,
c\r]i care s-au transformat în povestiri.
Asta e. {i nimic mai mult.”

Fire[te c\ un critic cu abilitatea
[i informa]ia lui Greil Marcus nu se
opre[te aici. El î[i aduce aminte c\,
în anii ’70, într-un interviu, i s-a
p\rut c\ se atinge un punct de mare
sensibilitate atunci când un reporter
l-a întrebat despre identitatea
misterioasei Madame George.
Confruntat cu ipoteza ca în cântec
s\ fie vorba despre un travestit,
Morrison a replicat: „Oh, nici vorb\!
Ce anume v-a l\sat aceast\ impresie?
E alegerea dumneavoastr\ s-o vede]i
fie ca b\rbat, fie ca femeie. Cum
v\d eu personajul? Îl v\d ca pe un...
ca pe un sandvici cu [vai]er.”

Câ]iva ani mai târziu, într-o stare
de spirit mai bun\, îl ironizeaz\
pe cel care afirm\ — evident,
provocându-l — c\ „Madame George”
ar fi numele unui parfum: „Mie,
dimpotriv\, mi se pare c\ e povestea
unui travestit!” Dup\ râsul sardonic
de rigoare a ad\ugat: „Titlul original
a fost «Madame Joy», dar când l-am
pus pe hârtie am scris  «Madame
George.»  Nu m\ întreba]i de ce fac
astfel de lucruri, pentru c\ nu [tiu.
Problema cu acest cântec e nu
cine-l cânt\, ci dac\ nu cumva te
cânt\ el pe tine.”

Prin acest r\spuns, ne întoarcem
la originea concep]iei lui Van Morrison
despre art\, la ambiguitatea rela]iei

dintre artist [i crea]ie, la credin]a-
spaim\ c\ omul ar putea fi doar
întâmpl\torul vehicul prin care
vorbe[te o realitate metafizic\.
Important e, îns\, ce transmite piesa
muzical\, dincolo de specula]iile
criticilor [i de opiniile compozitorului-
interpret. Greil Marcus transform\
într-un pretext exegetic un cântec
de-o stranietate ap\s\toare. Fascina]ia
sexualit\]ii [i a jocurilor de noroc,
ambele la fel de interzise, fac parte
din universul ini]iatic al adolescentului
care a avut curajul s\ treac\ bariera
vie]ii cotidiene. Tabuurile sunt
înc\lcate prin c\derea în trans\,
indus\ de  vraja personajului al
c\rui nume Van Morrison îl pronun]\,
pe discul original, Madame Joy.
Ascult\torul însu[i devine parte a
aceleia[i magii, de la primele versuri,
în care straniul erou se impune
ca o apari]ie miraculoas\ pe mizera
strad\ irlandez\: „Down on Cypress
Avenue / With a child-like vision
leaping into view/ Clicking, clacking
of the high-heeled shoe / Ford &
Fitzroy, Madame Joy...”

Cântecul are, cu siguran]\,
yarragh: de la explozia vocii lui Van
Morrison, rostind, aproape monosilabic,
închis, siflant, primele cuvinte,
dublat\ de intrarea intempestiv\ a
bass-ului peste sunetul deliberat
dulce al chitarei reci, e[ti propulsat
într-o atmosfer\ aproape suprarealist\:
un copil purtând uniform\ sold\]easc\,
mimând maturitarea, bea vin, în
timp ce strada e invadat\ de parfumul
de Shalimar. E lumea în care, sub
influen]a b\uturii, a drogurilor [i a
sexului inocen]a trece brutal pragul
maturit\]ii, al fricii [i al singur\t\]ii.

Greil Marcus intr\ în jocul
supozi]iilor, oferind câteva ipoteze
seduc\toare asupra personajului.
Pentru el, Madame George e Michael
Jackson. Sau Marianne Faithfull
(care, de altfel, a înregistrat o variant\
a cântecului, cu totul dezam\gitoare,
lipsit\ de profunzime [i for]\, în
opinia mea.) Dar ar putea fi [i prima
femeie-boem pe care a întâlnit-o
în adolescen]\: „era o mam\ nem\ritat\,
într-o vreme când un astfel de lucru
era considerat o ciud\]enie, dac\
nu un scandal. Se îmbr\ca în haine
de m\tase, lungi [i largi. Se farda
puternic. De[i nu ne d\dea de b\ut,
b\utura era împr\[tiat\ peste tot,
în sticle atr\g\toare aflate pe mese
[i în dulapurile cu vitrine, ca o
promisiune a viitoarelor pl\ceri, iar
ea p\rea mereu beat\. Sim]ea nevoia
s\ fie mereu înconjurat\ de tineri.
În 1958, când aveam treisprezece
ani, lucrul p\rea seduc\tor – [i a
fost o u[urare s\ plec de-acolo, s\
m\ mut la liceu, unde, doi ani
mai târziu, unul sau doi din colegii

mei au ajuns la «ferma de porci
de Guinea» a lui Ken Kesey, aflat\
pe [osea în sus, în La Honda, pe
unde probabil c\ a trecut [i ea, dac\
nu cumva disp\ruse, continuând
s\ vâneze tinere]ea propriei fiice,
pân\ va fi apus [i aceasta...”

„Madame George” joac\, a[adar,
rolul madlenei lui Proust. Greil
Marcus nu numai c\ nu-[i interzice
astfel de paranteze, dar le cultiv\
din abunden]\. Cartea lui despre
Van Morrison este istoria percep]iilor
asupra unui cânt\re] de prim\ linie,
a unei voci unice, dar [i a felului în
care s-a reflectat ea, de-a lungul
deceniilor, în sensibilitatea unui
critic muzical obi[nuit s\ contextualizeze
[i s\ evoce imagini [i idei din spa]ii
culturale înrudite – îndeosebi din
literatur\. 

„Str\lucirea ermetic\” a cântecului
era s\ dispar\ pentru totdeauna.
Legat cu un contract draconic de
produc\torul Bert Bern, Van Morrison
pierduse dreptul de a folosi pe vreun
disc cântecele deja înregistrate.
Dup\ moartea lui Bern, so]ia acestuia
a pretins c\ Van Morrison îi „datoreaz\”,

conform contractului, treizeci [i
[ase de cântece. Abia dup\ ce le va
fi înregistrat pe acestea, î[i dobândea
libertatea.  Înfuriat la culme, Van
Morrison l-a convocat pe Lewis
Merenstein [i, în exact treizeci [i
cinci de minute, a înregistrat treizeci
[i una de piese (cover-uri dup\
cântece de succes ale anilor trecu]i.)
Ascultându-le, so]ia produc\torului
a în]eles mesajul [i a renun]at la
cele cinci cântece datorate. În felul
acesta, Van Morrison a fost dezlegat
de obliga]iile care-i reveneau. 

„Am o nelini[te de fiecare
dat\ când ascult albumul”, scrie
Greil Marcus. „Va suna oare la fel
de adev\rat, la fel de bine ca înainte,
o s\ vin\ vreodat\ timpul când
am s\ ascult sfâr[itul lui «Madame
George» [i dintr-o dat\ s\-mi spun:
asta e, l-am mai auzit, nu mai are
nimic s\-mi spun\ – îns\ lucrul \sta
nu s-a întâmplat niciodat\. Nu s-a
uzat deloc. Nu s-a epuizat.”

Perfect adev\rat: „Madame
George”, cu sintagmele lui absconse,
cu liniaritatea hipnotic\ a melodiei,
cu disperarea [i yarragh, cu vraja
narcotic\ în care e înv\luit, continu\
s\ intrige [i s\ încânte. Adic\ s\
fascineze. 

f

11.11.1950 - s-a n\scut Mircea
Dinescu 
11.11.1951 - a murit Nicolae
Mih\escu-Nigrim (n. 1871) 
11.11.1987 - a murit Pavel Aioanei
(n. 1934) 

12.11.1868 - s-a n\scut Artur
Stavri (m. 1928) 
12.11.1869 - a murit Gheorghe
Asachi (n. 1788) 
12.11.1912 - s-a n\scut Emil Botta
(m. 1977) 
12.11.1914 - s-a n\scut Nadia
Lovinescu (m. 1986) 
12.11.1916 - s-a n\scut Nicolae
Jianu (m. 1982) 
12.11.1936 - s-a n\scut Jancsik Pal 
12.11.1944 - s-a n\scut Mihai
Neme[ (m.2005)

12.11.1950 - ss-aa nn\scut MMircea
Nedelciu ((m. 11999) 
12.11.1981 - a murit Sergiu Al.
George (n. 1922)
12.11.1987 - a murit Petru Sfetca
(n. 1919) 

13.11.1853 - a murit Zilot
Românul (n. 1787) 
13.11.1909 - s-a n\scut Eugen
Ionescu (m. 1994) 
13.11.1912 - s-a n\scut Ioan
Com[a 
13.11.1913 - a murit Nerva Hodo[
(n. 1869) 
13.11.1914 - a murit Dimitrie
Anghel (n. 1872) 
13.11.1930 - s-a n\scut Georgeta
Horodinc\ (m. 2006)
13.11.1941 - s-a n\scut George
Chiril\ 

13.11.1950 - ss-aa nn\scut IIoana
Cr\ciunescu 
13.11.1955 - a murit Romulus
Cioflec (n. 1882) 
13.11.1960 - a murit Gh.
Teodorescu-Kirileanu (n. 1872) 
13.11.1984 - a murit Eta Boeriu 
(n. 1923) 

contrafort de mircea mih\ie[ 

Van the Man (4)
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recenzii

Sebastian `n vis 

de Radu Vancu
Bucure[ti, Editura Tracus

Arte,2010, 43 p.

Smulgerea zalei

de Liviu Georgescu
Pite[ti, Ed. Paralela 45, 2010, 95 p. 

U
n orfevrar dublat de un dilematic
se dovede[te autorul în aceste
poeme despre str\lucirea [i
suferin]ele creatorului ce s-a
supus, de bun\ voie, aten]iei

unei oglinzi care s\-i elimine grimasele.
Din atelierul dotat cu fine ustensile,
potrivite s\ [lefuiasc\ pietre pre]ioase,
pânde[te duhul unei vulnerabilit\]i
de fond, capabil\ oricând s\ perturbe
procesul de crea]ie. Sigur, izvoditorul
de versuri a fost dintotdeauna o fiin]\
friabil\, [i, uneori, ca romanticii, [i-a
clamat condi]ia cu mul]i decibeli. De[i
are tot o structur\ ultrasensibil\, Liviu
Georgescu alege s\-[i estetizeze
problematica eului s\u c\ut\tor,
g\sind formula barochizant\ drept
potrivit\ pentru marile întreb\ri ale
poeziei, care, pentru el, coincid cu
interoga]iile existen]ei înse[i. Poezia
e via]a, a[adar, dar nu strigat\, sincopat\,
[i nici sibilinic expus\, ci modelat\
cât s\ duc\ spre un sens eufonic,
asumat mitizant [i recherché: „Turbarea
pe care o simt/jupoaie sângele taurului
r\nit/[i-l arunc\ în mit./Bucuria e
vie/zbatere coralie./A[teptarea învârte
lent sfere/[i ochi de pantere/într-un
cer mineral/ruginit de absen]\,/pe]ind
o prezen]\”. Între biografemele
proliferante ale stihuitorilor de azi,
multe irigate de aluviuni imunde ca
de cine ce [tie ce sev\ inspiratoare,
astfel de proiect liric are de ce s\ incite.
Mai întâi, pentru c\ aspira]ia la
rim\ nu exclude daimonul, ci îl provoac\,
[i, apoi, acoperirea lexical\, nesmintit
elegant\, indic\ un ins cu joben, u[or
desuet, precum un Ladima, r\t\cit,
de data aceasta, printre destui creatori
]âfno[i, famelici, oricum indiferen]i
la ]inut\.

Or, starea liric\ îi pare lui Liviu
Georgescu o chestiune de atitudine,
[i anume de autosupraveghere.
Imagistica, somptuoas\, dalinian-
goyesc\, l-ar fi încântat pe un Dimov:
„Vin oceane cu epave/c\tre-un ]\rm
de arhitrave./Vin cu cioburi, rame
[i vibra]ii,/piele, p\l\laie [i viscere,/
transformate-n incanta]ii/printr-un
auz tandru de sfere,/printr-o privire
de aer,/printr-un miros de giuvaere”.
Întreaga figura]ie ([i gesticula]ie)
montat\ întru slava armoniei celeste,
cu note, evident, nostalgice, e datorat\
unui „vânt eleusin”, cioplitor de piatr\
lunar\, ce se poate reg\si, foarte bine,
într-un „rece menhir”. Prevaleaz\
geografia sideral\ ori „istoric\”, pentru
c\, [i atunci când vreun cadru, eventual
erotic, ne cheam\ în minte acea tipic\
banalitate sublimat\ de fior, quadrigi,
heruvimi [i zei]e vin s\ „ridice” zbaterea
carnal\ actual\, la nivelul unor „vestigii”.
Acolo, de-abia, am întrez\ri cuvântul
ales, adic\ acela imolat. Mi[care
paradoxal\, care merit\ toat\ aten]ia
degust\torului de sonuri incantatorii.

GGaabbrriieell CCoo[[oovveeaannuu

S
\ începem cu pu]in\ biografie:
Sebastian este fiul lui Radu
Vancu. La jum\tatea anului
trecut, tat\l îi dedica fiului un
blog de poezie, anun]at astfel:

„blogule]ul \sta e un album de poezele
cu [i pentru fiul meu, […] care
azi, 15 iulie, împline[te dou\ luni.
Cam de dou\ ori pe s\pt\mân\ o
s\ postez un poem, a[a încât blogul
s\ creasc\ deodat\ cu bebelu[ul (...)”.
Blogul a crescut într-adev\r [i a
devenit carte: plachet\, dac\ ne lu\m
dup\ dimensiuni, îns\, în esen]\,
o minun\]ie de carte: un veritabil
poem romantic cu un erou-bebelu[,
care descoper\ în vis marile adev\ruri
ale lumii [i ale sinelui, ajutat de
Nietzsche, de Supra-Omule] [i de
Zarathustra ([i ei miniaturali), avân-
du-i al\turi pe Broscoporc [i Pisicâine
[i, desigur, pe mami [i pe tati. 

Impresionant\ de la bun început
este tandre]ea patern\: „Sebastian,
]inut pe genunchi [i leg\nat întâia
oar\, face Frumuse]ea ]inut\ pe
genunchi amar\, iar Elocin]a peltic\.
Fa]\ de ochi[orii lui visând, Arta e
pitic\. Hr\nit adecvat cu lapte praf
Nestlé, transmut\ diminea]a-n sear\
[i vi]\vercea; surâsul lui phantasy
[i s.f. îl schimb\-n înger pe Nichipercea”. 

Intriga poemului este una cu totul
inedit\: Omule]ul din Subteran\
„vrea s\ [tie secretul pur care schimb\
laptele praf în lapte natur”. Dup\ ce
Sebastian îi dezv\luie taina, Omule]ul
îi fur\ bebelu[ului umbra [i apoi
se transform\ în Supra-Omule]. Din
acest moment, va lua lumea în
st\pânire, c\ci recit\ o „apocrif\”
a „ocultei abracadabre” dezv\luite
de Sebastian [i, nenorocire, mantra
î[i face efectul „taman pe dos: „preface
laptele din sâni în lapte tos”. Planul
ocult începe s\ se contureze; f\r\
lapte, to]i copiii Sibiului (c\ci acesta
este toposul poemului) vor fi pitici:
„iar pân\ la urm\ tot o s\ scot din
ou Omule]ul Nou, cu suflet infim
în corpul infirm, f\r\ istorie, f\r\
memorie, purtând, în minima inim\,
morala minim\.” Va avea loc o lupt\
apocaliptic\ între „divizia de
Hypokampen SS” care e de partea
Supra-Omule]ului [i armiile pitice
ale lui Sebastian, conduse de cei trei
magi: „pe o licorni\, maurul Neghini]\;
pe un dragon piticot, Statu-Palm\-
Barb\-Cot” [i, în fine, „piticu]ul
Friedrich Nietzsche”.

Dimovian asumat (vezi titlul) prin
fantezie [i sonoritate, Radu Vancu
reu[e[te un poem cu totul personal,
deopotriv\ phantasy [i filosofic,
pentru copii [i pentru adul]i,
demonstrând c\ literatura adev\rat\
se poate scrie [i în cheie litotizant\,
numai s\ fie scris\ cu talent.

LLuummiinnii]]aa CCoorrnneeaannuu

Deadline

de Adina Rosetti
Bucure[ti, Editura Curtea Veche,
2010, 294 p.

P
u]ine cuvinte [tampileaz\ prezentul
nostru ca intraductibilul deadline.
O t\lm\cire încearc\ Andrei Bodiu
într-un vers: liniile mor]ii. Din
concrete]ea acestei în]elegeri a

unei presiuni care ajunge s\ se confunde
cu necesitatea î[i hr\ne[te Adina Rosetti
romanul de debut, cu numele teribilului
metronom. Romanul reabiliteaz\ un
fapt divers, pe care ziarele [i bulimica
societate a informa]iei l-au tocat [i
l-au uitat: moartea prin epuizare a unei
tinere angajate de multina]ional\. 

Într-un fel, e un roman de genera]ie.
Genera]ia jargonului corporate (sic!),
ale c\rei experien]e sunt nesubstan]iale,
absorbite în spa]iul virtual, f\când-o s\
cedeze, psihic [i fizic, mult mai repede
decât ar fi de a[teptat. Scriind despre
dilemele de care abund\ revistele [i
forumurile de tot felul, Adina Rosetti
nimere[te tonul potrivit. Nici „caterinca”
din e-mail-urile care bagatelizeaz\ via]a
de b\iat sau fat\ de firm\, genul
b\gat în datorii ap\s\toare pentru o
ma[in\ de impresie, nici vaierul curajo[ilor
care „combat” on-line pentru a se duce,
apoi, lini[ti]i, la locul cubic al p\timirii
lor, nici paseism, nici absurd tragi-comic.
E o polifonie foarte atent strunit\, având
ceva din marea tr\nc\neal\. Nu întâmpl\tor
prima replic\ pe care o prime[te pe blog
un cruciat al emancip\rii de corpora]ie
este amice, e[ti idiot. To]i se reg\sesc,
sau se distan]eaz\, se revolt\, o condamn\,
o comp\timesc, în intervalul, mai scurt
de o secund\, al lui instant messaging.
{i via]a merge mai departe, între scurte
desc\rc\ri de adrenalin\ virtual\.

Adina Rosetti nu las\ coinciden]ele
la vedere, de[i construc]ia romanului
ei e plin\ de potriviri fin lucrate. Lap-
top-ul de care fata blond\ [i extenuat\
nu se desparte afi[eaz\, în ziua mor]ii
ei, mesajul – enervant [i frecvent – pro-
gram is not responding, do you want to
end now? Motanul Ben, care trece
f\r\ s\ priceap\ (ca noi to]i, de alt-
minteri) pe lâng\ o tragedie pus\ pe
repede-nainte, ia pe cont propriu eva-
darea de care st\pâna lui n-a fost în
stare. 

{i lumea e plin\ de alternative. A lui
Zaim, ]icnitul cu porumbei, care ascunde
în ghen\ comoara artei lui, a rudelor din
provincie, a  corporati[tilor [i-a simplilor
angaja]i în posturi sub ambi]ia lor.
Concluzia e una singur\: câte perspective,
atâtea frustr\ri. {i atâtea [anse. Adina
Rosetti nu comenteaz\, d\ cuvântul,
în aceast\ lume plutind între laissez-
faire[i constrângere. Romanul se termin\
cu „noroc”. De aici încolo, fiecare în]elege
ce vrea [i face ce poate. Cineva, undeva,
înregistreaz\ liniile unor mi[c\ri bru[te
[i dezordonate, sub aparentul drum egal
al fiec\rei zile, al c\ror sens este, vai,
întotdeauna postum. 

SSiimmoonnaa VVaassiillaacchhee

Românul erectil

de Radu }uculescu 
Cluj-Napoca, Editura Limes, 2010,
248 p.

P
rimind vestea f\r\ diacritice,
am crezut c\ Radu }uculescu
a descoperit un nou soi romanesc.
S-a dovedit c\ felul e românesc,
[i nu un roman se ascunde sub

titlu, ci o culegere în trei timpi [i
multe game de texte perplexe,
persuasive, persistente... (zice subtitlul),
publicate în Tribuna. Înc\ la debut,
Radu }uculescu p\rea predestinat
prozei scurte, lucrat\ în acvaforte,
cu schi]e de portret caricatural, în
flash-uri luminând grotesc banalul.
Cu Caragiale sau Br\escu, Hašek ori
Capek, cu autorii din savuroasa
antologie a „Samovarului” avea/are
în comun incizia spiritual-umoristic\
în social-politic, ca [i gravitatea de
dincolo de zâmbet. Pestri] ca via]a
îns\[i, cu o destr\mare în plus aflân-
du-ne noi în prelunga, tot mai
împotmolita tranzi]ie, volumul cel
nou e o cascad\ de subiecte la zi,
pedalând pe satir\ într-o manier\ în
vecin\tatea fabulei scrâ[nite, cu iz
de pamflet când [i când. Mici nimicuri
cenu[ii ori negre în sec]iunea Ex
abrupto: „Românul erectil face politic\.
Pentru el, politica e o hain\. Ba
una de marc\, ba una de second hand,
ba de-a dreptul o simpl\ zdrean]\.
Depinde de situa]ia în care se afl\,
pe care o creeaz\ ori în care se treze[te,
întâmpl\tor”; „în general, i se cam
rupe de toate, dar asta nu ]ine de
erec]ie”. Sau nu i se rupe, vezi cele
22 de Scrisori c\tre pre[edinte, dar
nu-l ascult\ nimeni: politica, [i cea
european\, se face „pe baze caragialiene”. 

Excelente Portretelecritic-sentimentale
ritmate în ultima sec]iune a c\r]ii.
Iat\ frânturi. Ruxandra Cesereanu:
„Impulsiv\ [i plin\ de candoare, violent\
[i duioas\, subtil\ [i lipsit\ de inhibi]ii,
poetic\ [i prozaic\, cu porniri boeme
strunite academic”. „Leti]ia Ilea este
O persoan\ serioas\, de profesiune
incert\ având [i studii corespunz\toare,
numai bune pentru ca ea s\ poat\
tricota armuri din pânz\ de p\ianjen”.
Vasile Gogea: „Un b\rbat care nu
p\[e[te, ci alunec\ prin aer… O frunte
înalt\, neînfrânt\ de nemernicia
vremurilor (trecute ori prezente) [i doi
ochi care ard, cuprin[i constant de o
febr\ pe care nu o poate m\sura banalul
termometru”. {tefan Manasia: „calm
în mi[c\ri, drapat constant de un zâmbet
aproape blând… Vorbe[te cu oarece
re]ineri, cânt\rindu-[i, parc\, fiecare
cuvin]el. Dar punând mereu punctul
pe i atunci când vede c\ altfel nu se
poate, iar cei din jurul s\u o iau razna...”

Arta detaliului semnificativ –
punctul pe i – tr\deaz\ reporterul
profesionist. Prozator, dramaturg,
violonist, cronicar teatral [i regizor,
traduc\tor, realizator de programe
radio [i tv, Radu }uculescu este unul
dintre cei mai exuberan]i scriitori ai
momentului. 

IIrriinnaa PPeettrraa[[
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toiciu nu mai resimte, ast\zi, urgen]a transcrierii în

timp real. Dislexicul de alt\dat\ a devenit nostalgic [i

profetic, ceea ce îi permite s\ instrumenteze

numeroase schimb\ri de perspectiv\. s
actualitatea

M
ult\ vreme a p\rut
surprinz\toare, la
Liviu Ioan Stoiciu,
discrepan]a de ton
dintre discursul
s\u poetic (interi-
orizat pân\ la

intimitatea metafizic\) [i acela
publicistic (aproape impersonal
în vehemen]a sa). 

O consecin]\ direct\ a acestei
mir\ri e [i prezentarea semnat\,
pe ultima copert\, Gheorghe
Grigurcu. Criticul împac\ silit cele
dou\ registre, limitându-se s\
constate c\ avem totu[i de-a face,
în cazul acestui autor, cu „una din
cele mai importante personalit\]i
ale poeziei noastre contemporane”.
Problema e bine pus\, îns\ r\u
rezolvat\, prin apelul la astfel de
fraze generice, îndemânoase, fals
ierarhice [i, de fapt, goale de orice
semnifica]ie. 

Mai ales c\ volumul tocmai
ap\rut, Pe prag (Vale-Deal), con]ine
el singur premisele unei reconcilieri
mai conving\toare. Fiindc\ aici
Liviu Ioan Stoiciu nu mai e deloc
cel pe care îl [tiam. (Am reluat
special dou\ dintre c\r]ile lui
mai vechi, La fanion [i Poemul
animal, [i impresia mi s-a confirmat.)
În primul rând rela]ia cu limbajul
e, categoric, alta. Dup\ o sum\ de
destructur\ri programate, sub
impulsuri fragmentariste de suprafa]\,
acesta se coaguleaz\ acum în
premier\. M\car sintactic, poemele
cap\t\ o fluen]\ nea[teptat\. Dispar
sincopele, se împu]ineaz\ punctele
de suspensie, se îmblânzesc
incoeren]ele, se atenueaz\, în cele
din urm\, interjec]iile.

Ar fi interesant s\ compar\m,
atunci când avem ocazia, tratamentul
radical diferit la care sunt supuse
viziunile arhetipale într-un interval
de exact treizeci de ani. Citez
din La fanion, debutul din 1980 al
lui Stoiciu: „BUN, S| CONTINUI...
cum/ î]i spuneam, mai vedem, noi,
Danaidele, cum scot, cu/ sânii goi,
cu pompa, ap\, suite/ pe un vas
f\r\ fund [i pe Tantal, cu smochine
[i/ rodii, ]ig\ri [i b\uturi fine deasupra
capului, murind de poft\, îl vedem
[i pe Sisif, pe umeri/ cu un bolovan
de cenu[\, pe Ixion, apoi pe/ roat\,
mâncând semin]e... m\ rog, nu,/
câte nu poate vedea omul în împ\r\]ia/
mor]ii... ei, dar ce a fost fantastic,
pentru/ mine, aici... m\/ ascul]i?”

Accidental, o f\râm\ din mitologia
aceasta de uz comun e reînviat\

în Pe prag. Dar iat\ cum anume:
„d\m în clocot amândoi [i arunc\m
în oala de p\mânt,/ plin\ cu ap\,
c\rbuni aprin[i de lemn moale,/
lemn din care ai fi putut sculpta/
o masc\ nou\, verde: c\rbuni
sfârâind în ap\,/ sf\râmându-se...
Apropia]i/ prea tare de ]\rmul
vârstei a doua a acestei planete/ a
noastr\, spunând: «[tii, Vale-Deal,
zilnic/ soseau aici cor\bii înc\rcate
cu vin/ spre tab\ra grecilor/ din
fa]a Troiei asediate»... }\rm al/
vârstei a doua, r\rit azi, plin de vin
vechi, îngro[at/ [i murdar, simbol
al unirii în duh:/ în care scormonim,
râzând, îmb\ta]i un pic”. (p. 10)

Dac\ la început întreruperile
verbale nu exprimau decât prin
rico[eu crevasele unui chin mai
adânc, de data aceasta continuitatea
vorbe[te pe [leau despre falii deja
sedimentate. Nu e întâmpl\toare,
ca o contrapondere a atâtor [i-atâtor
disolu]ii, imaginea pragului. Evolu]ia
stilistic\ consun\ cu maturizarea
formulei. Stoiciu nu mai resimte,
ast\zi, urgen]a transcrierii în timp
real. Dislexicul de alt\dat\ a devenit
nostalgic [i profetic, ceea ce îi
permite s\ instrumenteze numeroase
schimb\ri de perspectiv\. Salturile
sunt mai ample: 

„Constat în fiecare zi c\ r\mân
cu mult în/ urma mea, mai exact
în urma/ a ceea ce e nedefinit în
mine, r\mas pe prag, un/ suflet
str\in, feminin, probabil, care/ e
plin de iubire – deprins cum o fi,
în timp, cu/ duioase rânduieli/
primordiale, inexplicabile. Prevestind/

rev\rsarea. Mai nou,/ aud un mârâit
de tigru în urechea/ stâng\, m\
paralizeaz\, oare unde am ajuns
pân\ azi, de fapt? În ce jungl\ a
inimii? {i/ n-ar trebui s\ fug, s\
m\ ajung din urm\? Primesc//
tot felul de mesaje subtile,/ rar
le pot deosebi pe cele venite din
viitor de cele/ venite din trecut –
[i mai rar le pot deslu[i în]elesul...
{i se reia totul în minte, pe/ band\
rulant\, ame]itor.” (p. 34)

Practic, cel ce vorbe[te aici e
mai pu]in poetul Liviu Ioan Stoiciu
[i mai mult omul cu acela[i nume.
(Ar fi exagerat s\ zic publicistul,
de[i e clar c\ un anume import de
con[tiin]\ se petrece.) Vocea din
Pe prag [i-a pierdut autismul,
câ[tigând în schimb responsabilitate,
luciditate, analitism. Inclusiv numele
imposibil al protagonistului, Vale-
Deal, e o form\ de autoscopie
înstr\inat\. Vale-Deal e un fel
de mopete iv\nescian mai ambi]ios,
mai dinamic, mai prezent. Identitatea
lui se degaj\ u[or:  

„Încotro? În direc]ie opus\:
«trenul/ rapid din direc]ia Ia[i
are o întârziere de 15/ minute», ce
mai faci, Vale-Deal? Bine:/ î]i
priveam, curios, cizmele ! Pân\ s\
ridic ochii./ Cizme de dam\ b\tute
în pietre, cu/ toc ascu]it, bravo...
Tu e[ti unul dintre cei care nu/ vor
nicicum s\ tac\, ai iar necazuri?
Nu/ s-a schimbat nimic dup\
Revolu]ie. Mai scrii?/ Dau din
cap [i privesc printre aguzi,/ printre
gene, în dep\rtare, de pe peron la
vagoanele/ marfarelor, la tot felul
de dih\nii/ oprite în sta]ie, la
Foc[ani... Î]i po]i imagina? Nu m\/
mai simt bine singur, drag\, numai/
cu mine însumi”. (p. 29)

Cam acesta ar fi, în privin]a
atitudinii, noul Liviu Ioan Stoiciu.
{i aici se opresc în general comentariile
criticilor empatici. Numai c\, dup\
p\rerea mea, interesul, în ce-l
prive[te pe autorul acestui volum,
vine [i de altundeva, anume dintr-
o [tiin]\ precis\ a deconcert\rii
principiului poetic. În num\rul
trecut al României lliterare, Marieva
Ionescu sesiza inspirat felul în care
t\ietura versurilor reu[e[te s\
instituie o ordine paralel\ a sensurilor.
Secven]a reprodus\ mai sus e o
dovad\. Plasarea câte unei nega]ii
la cap\t de rând (subliniez: în versuri
succesive) d\, dincolo de efectul
paradoxal de eufonie, o for]\
contestatar\ aparte dialogului
acestuia destul de chinuit. 

Nimeni n-a f\cut pân\ acum pe
poezia lui Liviu Ioan Stoiciu exerci]ii
de close reading. Textele lui au
fost citite a[a-zicând în bloc. Iar
blocurile, exploatate tenden]ios.
A[a s-a ajuns la concluzia c\, în cadrul
finei genera]ii optzeci, Stoiciu ar fi
un rudimentar. (O afirm\, într-un
glas, [i admiratorii, [i contestatarii
s\i, unii remarcând lirismul majusculat,
ceilal]i ar\tând cu degetul c\tre
lipsa de eleva]ie.) Fi]i aten]i: 

„I s-a pres\rat casa cu/ fotografii
de familie: degeaba, \la nu sunt

eu, eu/ sunt altul. Ce te chior\[ti/
atâta?”

Trei versuri, a[adar, a c\ror
aparent\ violen]\, o dat\ elegiac
repetitiv\, a doua oar\ infamant
]âfnoas\, e amortizat\ de aluzia la
Ilumin\rile lui Rimbaud. În continuare:

„M-au b\tut aurolacii [i m-au
dat afar\.../ Afar\ din canalizare,
pe// gaura de canal, la Unirii: î[i
scoate capul Vale-Deal/ din pl\mâni
– este gata s\ scape de cel/ viclean.
De durerile trecute. Încuie u[a la
camera lui, care nu mai este acolo
unde era.”

Ambiguit\]i peste ambiguit\]i.
Subtilit\]i peste subtilit\]i. (Nu
le mai consemnez pe toate, sar
în ochi.) Suntem în plin clin d’oeil
[i începem s\ în]elegem mecanica
diversiunii: „Înc\lze[te o lingur\
de otrav\.” O va lua sau nu? Scrie
Liviu Ioan Stoiciu, de data aceasta
f\r\ s\ mai men]in\ suspansul pre]
de un vers: 

„O va lua de la cap\t.” (p. 18)
Echivocul e construit [i imediat
dup\ aceea contrazis. Astfel de
miniaturi fac întotdeauna diferen]a
valoric\. Un poet de raftul doi ar
fi pus, luat de val, o cezur\ în plus
dup\ verb [i ar fi ratat toat\
frumuse]ea jocului. 

Dar Liviu Ioan Stoiciu, în]elept,
n-o pune. 

MIERCURI, 33 nnoiembrie
a ap\rut cel de-al 85-lea volum

din colec]ia
Biblioteca ppentru tto]i

editat\ de Jurnalul NNa]ional,
romanul {{atra

de Zaharia SStancu
„E limpede c\ ne afl\m în fa]a unui
roman care nu î[i propune s\ fac\

istoriografie sub acoperire, un roman
«despre» deportarea ]iganilor în

Transnistria, ci despre destinul unei
comunit\]i tradi]ionale care cade sub

tirania implacabil\ a Istoriei. A unei
Istorii, se-n]elege, intrate în delir. Dac\ ar

fi s\ c\ut\m cu tot dinadinsul [i un
mesaj etic în roman, acesta este

antiideologic: iubirea ([i reflexul ei
inevitabil, moartea) este mai important\

chiar decât tragedia deport\rii”, 
scrie R\zvan VVoncu în prefa]\.

Tabel cronologic [i referin]e critice de
Teodora DDumitru

Coperta: detaliu din }iganca cu flori de
Nicolae VVermont

cronica literar\ de cosmin ciotlo[

Vârstele poeziei
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poezie
GGRRIINNDDAA

Aproape a ajuns ca un eremit
c\ruia i se vede lumin\ pe oase.

De treizeci[iunu de ani
nu a mai atins-o nimeni;
este tot la cap\tul sc\rilor,
în locul ales de b\trânul Ovadia.
Cel mai mult b\trânul î[i punea
în cuiul, ce crescuse parc\ din ea,
p\l\ria [i coasa.
Unii î[i arunc\ zilele deasupra ei
ca pe ni[te viori
la care nu a cântat nimeni vreodat\.

Prin b\l]ile ironiei face legea;
o mân\, doar o mân\,
ar trebui s-o cuprind\;
atunci, în clocotul tr\irii,
un grai, ca un sunet proasp\t de ap\,
va veni dinspre ea,
se va strecura printre noi,
potolindu-ne ar[i]a gurii...

AARRCCAA
Prin zgura zilelor,
v\d o lumin\ purpurie
însemnând la[it\]ile.

M\t\surile frigului sunt aproape de cre[tet;
nop]ile se aseam\n\ cu un imens hangar
locuit de oameni.

Parc\ tr\iesc într-o cas\ de ap\
al c\rei tavan este
arca unui nesfâr[it naufragiu.

Cronc\nitul corbilor îmi stârne[te
un nou alfabet al sângelui
prin venele gata s\ plesneasc\.

Spre mine d\ buzna un scâncet 
ca al unui plâns de b\trân
b\tut cu nuiele
de o mân\ nev\zut\ [i grea
ce privirea [i glasul
o s\ mi le piard\ printre om\turi [i iarb\.

O înserare, ca ni[te albine
care roiesc, m\ ia ostatecul 
în\l]imilor, ruinelor [i prundurilor...
va veni prin ogr\zi,
va intra [i prin case,
polenizând tr\irile cu scripturi arse.

UUNN ÎÎNNCCIINNSS FFEENNOOMMEENN
Ea mergea
tulburând c\l\torii.
Gleznele-i parc\ sem\nau
c-un încins fenomen;
de frumuse]ea ei,
în plin\ noapte,
a intrat [i armata-n consemn.

S-au mi[cat [i zidurile,
scuturând florile de la etaje.

Golul din urm\-i
torcea fuioare de mosc.
O vedeam pe str\zi,
în aer, pe ape, chiar [i pe barje,
dar tot n-am ajuns s-o cunosc.

Doream s-o ating,
s\-i vorbesc [i s\ tac,
râvneam s\-i v\d chipul...
Peste Ia[i ora zero b\tea.
Când s-a aprins în clepsidr\ nisipul,
cercam noi asedii,
dar ea numai r\sfrângeri era...

CCAANNOONN
Dou\sprezece sunete,
ca alarmele unui ora[ în avarie,
îmi încearc\ tot mai des timpanele.
Nici unul nu întârzie;
disciplina lor poate fi un model
chiar [i pentru om.

Uneori toate dou\sprezece vin deodat\;
sfe[nicele brusc se sting,
atunci, noi p\s\ri de prad\
apar pe crengile zilelor.

De acolo, ochii lor scruteaz\ aleea Sadoveanu,
cântecul lor gr\be[te na[terile,
gr\be[te [i mor]ile.

Norul s\rat a devenit fierbinte,
a[teptând s\ înfloreasc\ salcâmul
dedesubtul vegherii.
Tr\iesc o zi mai lung\ decât veacul
printre sahare [i siberii.

ÎÎNN JJUURRUU-MMII......
Afar\, aeru-i în clocot;
în grab\ a plecat [i iubita
prin noduri, cuvinte [i semne
s\-[i umple cu vaerul
spa]iile materne.

Singur\tatea [i-a început polenizarea
cu propria-mi fiin]\.
M\ ridic [i cobor, cad [i m\ ’nal],
zugr\vind r\scruci
cu mistuiri [i c\in]\.

În juru-mi multe se petrec...
un poet milenarist
a tip\rit o carte;
recenziile între ele se-ntrec.
Str\zile, vitrinele, via]a
parc\-s sub ape
de un secol întreg.

IINNIIMMAA MMEEAA......
Ceru-n ap\ se ascunde;
În adânc na[te amurgu.
A mea inim\ e burgu
-n care Isus va p\trunde.

Duhul ce-ngân\ p\mântul
scrie cu o cret\ neagr\.
De crezi, poate s\ o [tearg\,
de-a pururi, numai Cuvântul!

Nic
ola

e P
an

ait
e



un cli[eu plicticos s\ spui c\ istoria e scris\ de înving\tori, dar în cazul

Germaniei propor]iile falsific\rii sunt atît de macabre c\ o minim\ reac]ie

devine obligatorie, iar Lucian Boia, în paginile eseului de fa]\, chiar asta

face: redeschide problema vinov\]iei nem]e[ti.

N
imic mai trist ca un
istoric nimerit sub
tirania interpret\rilor
la mod\, ale c\rui
c\r]i se a[eaz\ cumin]i
în matca ideologiei
dominante. În cazul

lui, cu fiecare tom asi[ti la un
spectacol previzibil: [tii ce va
spune înainte de a-i deschide
cartea, putînd s\-i anticipezi
eschivele [i putînd s\-i prezici
concluziile. La polul opus, se
afl\ istoricul cu imbold eretic:
pe acesta îl recuno[ti dup\
halena recalcitrant\ pe care
o eman\, c\ci scrie în legea
lui [i iese din linie, f\r\ s\-i
mai pese de teama de a-[i
periclita cariera.

Desfide constrîngerile [i, împins
de un nerv de frond\ instinctual\,
irit\ cenzorii care între]in tabuurile
panopticului modern.

Cu Lucian Boia se întîmpl\ ceva
straniu în ultima vreme: a început
s\ semene cu un spirit reac]ionar,
emanînd un aer singular de erezie
interpretativ\, [i asta dup\ ce
ani buni a fost etichetat drept o
voce a globalismului în vog\, o
voce a c\rei menire era s\ discrediteze
ideea etosului na]ional sub pretextul
analizei imaginarului colectiv.
Acum îns\, Lucian Boia a suferit
o devia]ie stuporoas\ ce se v\de[te
printr-un sindrom de bizar\ factur\
discursiv\: atac\ tocmai miturile
stîngiste care domin\ mentalul
europenilor de la cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial încoace. Adic\ love[te
chiar în tab\ra celor care au impus
tiparul actual de în]elegere a istoriei
secolului XX, caz în care autorul
e suspect de rebeliune intelectual\.
{i, fiindc\ începe s\-i irite pe vigilen]ii
cenzori, dac\ va continua pe acela[i
ton, autorul va avea parte de o
stigmatizare pe m\sur\.

Ultima sa carte, Tragedia
Germaniei 1914-1945, e periculoas\
tocmai fiindc\ las\ godeu în mintea
cititorului: mai precis, îi întip\re[te
convingerea c\ istoria Germaniei
a fost supus\ unei m\sluiri sistematice.
E un cli[eu plicticos s\ spui c\
istoria e scris\ de înving\tori,
dar în cazul Germaniei propor]iile
falsific\rii sunt atît de macabre c\
o minim\ reac]ie devine obligatorie,
iar Lucian Boia, în paginile eseului
de fa]\, chiar asta face: redeschide
problema vinov\]iei nem]e[ti în
cursul celor dou\ r\zboaie. Învin[i
în 1945 într-un mod atroce (]ara
devastat\ [i rupt\ în dou\ state,
milioane de femei violate de solda]ii
ocupan]i, milioane de etnici germani
deporta]i în Siberia, infrastructura

industrial\ mutat\ în afara grani]elor,
valorile culturale confiscate ca
prad\ de r\zboi), nem]ii nu s-au
mai putut ap\ra retrospectiv nici
m\car la ei acas\, fiind intoxica]i
de o propagand\ tenace care le-a
inoculat ideea c\, de vreme ce
au fost ni[te criminali, î[i merit\
din plin toate pedepsele. 

În realitate, din punctul de
vedere al nem]ilor, ambele r\zboaie
au fost justificate [i drepte, dar
învin[i fiind, dreptatea nu le-a mai
apar]inut. Au trebuit s\ accepte o
perspectiv\ asupra istoriei pe care
nu o împ\rt\[iser\ [i care de
fapt nici nu a existat vreodat\,
numai c\ învinsul trebuie s\
tac\ [i s\ suporte. Iar azi germanii
tac [i suport\. De aceea, exceptînd
educa]ia în familie, singura prin
care nem]ii pot s\ le mai spun\
discret copiilor o alt\ versiune a
istoriei, climatul oficial al Germaniei
aduce cu o sec]ie aseptic\ de spital
în carantin\: o atitudine preventiv\
de depistare a oric\rui microb
na]ionalist, la carantin\ luînd parte
zeci de funda]ii [i ONG-uri care le
monitorizeaz\ indicele de s\n\tate
ideologic\, veghind ca asumarea
trecutului s\ se fac\ în parametrii
clinici. Pe scurt, etosul german
trebuie ]inut în platou de adormire,
în virtutea unui dresaj psihic f\cut
în numele c\in]ei colective. Mai
mult, în privin]a istoriei, nem]ii
trebuie s\ înve]e c\ numai ei au
fost de vin\ pentru cele întîmplate,
[i dac\ ast\zi sînt culpabiliza]i pîn\
la diabolizare, punîndu-li-se în
seam\ defecte pe care nu le-au
avut [i crime pe care nu le-au f\cut,
este pentru c\ toat\ vina a fost a
lor. {i atunci poftim de spune altceva
decît dogmele în vigoare.

Meritul lui Lucian Boia este
c\ spune altceva, trecînd în revist\
poncifele pe care propaganda

postbelic\ le-a pus în seama mon[trilor
arieni. {i, pentru a nu vorbi în gol,
autorul î[i ia drept repere polemice
doi istorici germani din secolul XX
– Fritz Fischer [i Heinrich A. Winkler
– c\rora le opune propriile opinii.
Dar cum Fischer [i Winkler sunt
ni[te colportori efemeri ai versiunii
oficiale, adic\ agen]i de propagand\
camufla]i în istorici de moment,
Boia le pomene[te ideile [i apoi
trece mai departe. 

În totul, sunt opt poncife pe
care istoricul le demonteaz\: 1) c\
a existat o predispozi]ie beligerant\
în temperamentul poporului german,
care a stat la originea celor dou\
conflagra]ii; 2) c\ vinov\]ia le
apar]ine în întregime; 3) c\ au fost
campionii na]ionalismului în Europa;
4) c\ nu au avut voca]ie democratic\;
5) c\ au p\c\tuit prin expansionism
politic; 6) c\ au fost principalii
promotori ai rasismului; 7) c\ au
fost cei mai antisemi]i dintre
to]i; 8) c\ nu exist\ o leg\tur\ între
cele dou\ r\zboaie. 

Pe toate aceste opt cli[ee istoricul
le nuan]eaz\ pîn\ la a le schimba
în opusul lor. E o gre[eal\ s\ credem
c\ nem]ii au fost mai belico[i, mai
expansioni[ti [i mai rasi[ti decît
alte na]ii. Ghinionul lor este c\ au
fost victimele unei conjuncturi politice
care a avut efectul unui joc de
domino: odat\ declan[at Primul
R\zboi Mondial, avalan[a frustr\rilor
[i a violen]elor nu a mai putut fi
oprit\. „Ceea ce s-a petrecut în
Germania a fost o tragedie în sensul
propriu al termenului: o înl\n]uire
de evenimente conducînd inexorabil
spre un deznod\mînt nefericit.
Nimic nu anun]a în momentul
declan[\rii mecanismului fatal
ceea ce avea s\ se întîmple. Contrar
judec\]ii cam prea sumare a unor
istorici, Germania nu era «programat\»
pentru a[a ceva. [...] Odat\ ce
Germania a optat pentru r\zboi în
1914, totul a mers, aproape automat,
în direc]ia cea mai nefavorabil\.
Chiar deciziile care pot s\ par\
complet neinspirate s-au înscris
între 1914 [i 1918 într-o suit\
logic\: era greu s\ se procedeze
altfel. Dup\ cum era greu s\ nu se
alunece de la Primul R\zboi Mondial
spre Al Doilea, date fiind tensiunile
rezultate în urma deciziilor de la
Versailles [i a restructur\rii Europei.”
(p. 135)

E de admirat u[urin]a cu care
Lucian Boia [erpuie[te printre
muchiile unor teme otr\vitor de
delicate. {i fiindc\ [tie c\ nu poate
spune chiar tot ce crede, autorul
p\streaz\ acea distan]\ critic\ f\r\
de care, pierzîndu-[i statutul de
cercet\tor, nu ar mai putea
preîntîmpina acuzele cenzorilor.
Pe scurt, Boia recurge la tactica
eflor\rii: atinge o problem\, o
nuan]eaz\ în a[a fel încît îi schimb\
unghiul de vedere, pentru ca apoi,
de îndat\ ce simte c\ atmosfera
se încinge, las\ tema [i trece la
alta. Din acest motiv, eseul e o
colec]ie de sugestii cu efect ilicit,

Boia meritînd s\ fie citit printre
rînduri, cu aten]ia m\rit\ tocmai
la am\nuntele pe care le spune în
treac\t, sub pretextul fleacurilor
diverse, cînd de fapt tocmai ele
sunt cele mai importante: de pild\,
cum s-a putut ca, dup\ ce cuceriser\
toat\ Europa, germanii s\ doreasc\
armisti]iu în vara lui 1918? {i cum
s-a putut ca armisti]iul preconizat
s\ se preschimbe într-o aiuritoare
capitulare necondi]ionat\? Pe scurt,
de ce nem]ii au dezvoltat, dup\
Primul R\zboi Mondial, „sindromul
cu]itului înfipt pe la spate“, sindrom
care avea s\ duc\ la apari]ia lui
Hitler? 

Singura insatisfac]ie vine din
impresia c\ un autor atît de erudit
[i inteligent ca Boia se opre[te
mereu la jum\tate, netrecînd pragul
pruden]ei analitice. Deschide o
problem\ [i apoi o p\r\se[te, numai
c\ simpla atingere a unui tabu este
începutul desfiin]\rii lui, de aceea,
Tragedia Germanieieste o memorabil\
zvîcnire într-un peisaj populat
cu volume placide. 

Tocmai de aceea spuneam c\
eseul lui Boia las\ godeu în mintea
cititorului. Nuan]ele autorului, de[i
sunt înso]ite de grijulii precau]ii
retorice, las\ urme în memoria
lectorului. Eseul e impresionant
prin concizie, ton [i mesaj subliminal.
Cum spuneam în cronica anterioar\,
concizia unui autor e semn de
deta[are, în vreme ce exprimarea
succint\ e simptom de misionarism.
Boia nu e un autor militant, dar
aici e teribil de subversiv, efectul
c\r]ii sale fiind cu atît mai redutabil
cu cît vine din partea unui istoric
care a fost dat ca exemplu de vector
al dogmelor globalismului. În
realitate, Boia are emunctae naris,
adic\ fine]e în aprecieri [i mai ales
fler istoric.

Cu o facond\ lapidar\ de asprime
analitic\, detaliu ce spore[te [i mai
mult ascu]imea observa]iilor, eseul
lui Lucian Boia este o admirabil\
mostr\ de libertate de gîndire. 

cronica ideilor de sorin lavric

e

Gavril CCornu]iu, Ideear, BBiblioteca
Revistei FFamilia, OOradea, 22008, 3320 pp.
Un medic psihiatru î[i adun\ gîndurile
[i medita]iile sub un titlu aparent
straniu: Idear. Dar a[a cum avem
ierbar, glosar, columbar etc., putem
avea [i un cuvînt menit a desemna
o colec]ie de idei.

Dumitru CChioaru ((coord.), Ora[uul
[i lliteeratuura, pprefa]\ dde PPaul CCornea,
Editura AArt, 22008, 2254 pp. Un volum
colectiv structurat pe dou\ sec]iuni:
1) studii referitoare la imaginea ora[ului
în literatur\ din Antichitate [i pîn\
azi; 2) studii despre imaginea unor
ora[e reale sau imaginare din operele
literare. Printre autori: Mircea Martin,
{tefan Borbély, Ion Pop, Cornel
Ungureanu.
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~
n ziua de30 decembrie 1947,
(mai bine zis ̀ ntr-o noapte)
]ara noastr\, oficial numit\
Regatul României, a ̀ ncetat
s\ existe [i s-a transformat
`n Republica Popular\
Român\, o formul\ statal\

necunoscut\ cet\]enilor ei [i
neuzitat\, ̀ n genere. Evenimentul
nu a impresionat guvernele lumii,
nici m\car pe cele din Apusul
Europei, care prin acest act de
samavolnicie vedeau ̀ nt\rit\ mult
pozi]ia Rusiei comuniste pe b\trânul
continent [i deci o amenin]are
direct\ `mpotriva lor. (Probabil
c\ la nivelul cancelariilor, pe cale
diplomatic\, s-au produs unele
proteste, dar ele au fost a[a de
discrete [i ineficiente `ncât au
contribuit mai mult la consolidarea
unui act consumat).

Mult mai târziu, occidentalii,
comentatori [i istoriografi, [i-au pus
`ntrebarea cum se poate ca un partid
oarecare num\rând un vreo mie de
membri, precum minusculul P.M.R. s\
ob]in\ scoruri nea[teptate la alegerile
de toate felurile, la scrutine necontestate
de nimeni, nici chiar de „opozi]ia” care
exista pe hârtie, adic\... ̀ n documente.
F\r\ s\ aspire pe atunci la „deplina
unanimitate” a lui N. Ceau[escu,
performan]a era totu[i formidabil\.
Or, dup\ opinia oric\rui om matur la
minte sau s\n\tos la acea parte a
corpului numit\ ̀ n genere „cap„, tocmai
asta ar fi trebuit s\ pun\ la `ndoial\
succesul.

Toate documentele oficiale,
contemporane cu aceste evenimente
au stat la dispozi]ia acelor str\ini care
au ]inut s\ se informeze; ele sunt [i
acum `n fiin]\ `n arhive [i sunt la fel
de gr\itoare; dar adev\rul se strecoar\
printre rânduri sau se descifreaz\ cu
greu, de[i ele sunt a[a de limpezi [i
de categorice.

Statisticile, datele oficiale informative
sunt, ̀ n statele cu regim totalitar (sau
acuzat autoritar) incontrolabile [i mult
falsificate – [i ̀ n aceast\ situa]ie a fost
[i o ]ar\ ca Germania nazist\ ̀ n partea
ultim\ a r\zboiului `ncheiat `n 1945.
(Noi, românii, care am apucat sfâr[itul
comunismului de tip ceau[ist ne amintim
de anun]ul pronun]at de [eful statului
`n persoan\ [i dup\ care produc]ia
de cereale a ultimului s\u an ar fi ajuns
„spre 29.000.000 de tone”, dar care,
num\rat\ dup\ decembrie 1989, s-a
recunoscut a fi mai redus\ cu cel pu]in
10.000.000 de tone!)

H\r]ile URSS (oficiale, se ̀ n]elege,
c\ci altele nu existau) semnalau localit\]i
cu zeci [i sute de mii de locuitori pe
care nu le mai descopereai `n anii
urm\tori, - uneori republici [i regiuni
„autonome” situate ̀ n zone mai populate
aflate sub observa]ia unor profani
disp\reau f\r\ explica]ie – decât cu
aceea strecurat\ de oficialit\]i, cum c\
astfel urmeaz\ s\ fie deruta]i du[manii
Uniunii Sovietice.

~n amintirile mele de copil, care
ignoram cele de mai sus [i nu puteam
re]ine aspectul lor grotesc, st\ruie o
nostimad\ legat\ de filatelie, deoarece
(nu `mplinisem zece ani) eram un
colec]ionar de timbre po[tale plin de
sârg [i de naivitate; a[a am aflat de
republica „Sovietic\” numit\ Tanu-
Tuwa, situat\ la grani]a Siberiei cu
Tibetul [i care a scos o „coli]\” de m\rci
po[tale triunghiulare, cum nu mai
v\zusem pân\ atunci; am cump\rat
vreo dou\-trei care vor fi avut [i poate
mai au mai ales acum o valoare ca piese
rare filatelice; eu le-am pierdut de
mult. (Din aceast\ m\runt\ escrocherie
statul sovietic a câ[tigat suficien]i bani
pentru a ̀ nfiin]a un sovhoz sau a monta
o uzin\ de armament).

~n conformitate cu prevederile
condi]iilor de armisti]iu din septembrie
1944 pe baza c\rora noi capitulasem
`ncheind astfel r\zboiul cu a[a-zisele
„Na]iuni Unite”, statul român ̀ [i pierduse
independen]a, fapt ̀ nt\rit de Tratatul
de Pace care va fi semnat vreo zece ani
mai târziu. Conform stipula]iilor lui
(`ntocmai ca Italia, cealalt\ mare putere
a Axei) noi urmam s\ ne reducem for]ele
armate la aproape zero; [i totu[i ceea
ce frapa pe to]i str\inii, chiar binevoitori
noului nostru regim „popular”, era
num\rul enorm de indivizi ̀ n uniforme,
b\rba]i, femei, chiar copii, fapt accentuat
prin militarizarea Ministerului de Interne
[i sporirea efectivelor de gr\niceri care
aveau s\ ne apere nu se [tie de cine.

Mai departe, ̀ n afara armamentului
oferit de URSS, o industrie de r\zboi,
centre de recrutare [i control, de poli]ie
militar\ au ̀ mpânzit tot teritoriul ]\rii
`n perspectiva declarat\ a unui r\zboi
cu „imperiali[tii” [i asta, dup\ ce armata
noastr\ ̀ n stare de lupt\ ̀ n 1944-1945
fusese demobilizat\ [i „l\sat\ la vatr\”,
iar tot corpul de ofi]eri [i civili militari
fuseser\ neutraliza]i trecu]i ̀ n rezerv\
[i uneori aresta]i.

~n schimb, s-a promovat ca o noutate
„brig\zile” de munc\, formate mai ales
din tineri entuzia[ti `ncadra]i `ntr-un
spirit militar, dar [i apropiat de cel
de de]inu]i; ele au fost dublate [i
`ntrecute numerice[te de unit\]ile
D.G.S.M. unde erau „v\rsa]i” fiii de
chiaburi, de de]inu]i politici, de fo[ti
demnitari [i al]i indezirabili, eu ̀ nsumi
am sc\pat prin diverse amân\ri pân\
când am dep\[it vârsta de ̀ ncorporare.

Cât prive[te pe autenticii voluntari
care-[i croiau astfel calea spre parvenirea
politic\, ei au ilustrat stilul numit (de
c\tre obsertatorii obiectivi) „Hei, rup!-
ist”, dup\ numele imnului s\u isc\lit
de Sergiu Natra Hei, rup! eficien]a
acestor entuzia[ti a fost minim\, dar
efectul propagandistic a r\mas cert.

(~n epoc\ s-a consacrat, gra]ie nu
doar „reac]ionarilor” formula ironic\
„munc\ voluntar\ obligatorie”, care
definea o realitate; interesant mi se
pare c\ [i nazi[tii nu s-au ru[inat s-o
proclame de-a dreptul; `n Germania
lui Hitler s-a ̀ nfiin]at F.A.D. (Freiwilliger
Arbeitsdienstpflicht) care a cucerit
imitatori [i ̀ n str\in\tate, dup\ ce a fost

pus\ sub comanda ocult\ a lui Goebbels,
[eful „propagandei” Reichului, numai
c\ una era entuziasmul dirijat cu cnutul
din URSS [i alta sincerul ata[ament al
germanilor pentru munc\, adic\
ceva anterior nazismului, ceva specific
popoarelor protestante, ethosului
nordicilor,  spiritului „faustic”. Proiectul
comunist, indiferent c\ e vorba de
Cehoslovacia sau Cuba, de China sau
Republica, Popular\ Mongol\ tinde a-i
transforma pe orice „muncitori” `n
de]inu]i care isp\[esc o pedeaps\ pentru
ni[te crime imaginare. Cum se face c\
to]i ace[tia votau programele impuse
„[tiin]ific” de sus [i le asigurau legitimitatea?

~ntrucât m\ prive[te, eram perfect
edificat asupra declara]iilor oficiale
care transformau totul ̀ ntr-o „pung\[ie”,
cum a numit-o Eugen Ionescu, dar
certitudinile mele [i lipsa de speran]e
s-au accentuat ̀ ntr-o perioad\ ulterioar\
`n care ̀ ntâmpl\tor ele mi s-au „acutizat”,
ca s\ m\ exprim [i eu `ntr-un limbaj
mai „post-modern”. Anume, am lucrat
`n primul deceniu de „câmpul muncii”
ca angajat ̀ n construc]ii unde preocuparea
prioritar\ a programului comunist era
o realitate; aproape to]i participan]ii,
de la ingineri, savan]i [i profesori pân\
la salahori [i zidari erau nemul]umi]i,
dar credeau c\ prin efort, corectitudine,
competen]\ vor face ceva bun pentru
colectivitatea mai larg\, indiferent
de coloratura politic\. 

Printre ei, se distingea dep\[indu-i
cu mult tovar\[a B., o dactilograf\ care
b\tea la ma[in\ ca o mitralier\ f\r\
aproape s\ ̀ ntoarc\ privirea la colegii
din birou, g\l\gio[i [i indiscre]i. Eram
singurul care n-o provocam la discu]ii
pentru a-mi bate joc de credin]ele ei
religioase; i-am trezit oarecare simpatie.
C\ci ea apar]inea sectei „poc\i]ilor”,
cu anexa Oastea Domnului (sau invers)

[i to]i colegii de birou o temeau c\ci
ea nu avea voie s\ mint\ [i fusese adus\
la noi pentru c\ la secretariat unde
fusese ̀ l informa pe director cu  candoare
[i exactitate de tot ce se face [i se spune
`n toat\ institu]ia.

Eram familiarizat ̀ nc\ din copil\rie
cu acest gen de fanatici [i unul m-a
urm\rit pân\ dup\ r\zboi (1950) sim]ind
la mine o dispozi]ie care a fost doar de
a-l asculta, aceea[i atitudine m-a f\cut
s\ intru `n vorb\ cu `ntâmpl\toarea
mea coleg\ de la care am aflat unele
informa]ii destul de interesante.
C\ci ea executa munci de secretariat
`n cadrul comunit\]ii, a[a c\ ̀ n clipele
libere `[i ajuta un coleg r\spunz\tor
de jud. Teleorman... ~ncât, am aflat
la un moment dat f\r\ s\ urm\resc
anume c\ „poc\i]ii” ace[tia num\r\
vreo sut\ de mii de membri, dar
adventi[tii sunt mult mai numero[i,
câteva sute de mii. ~mpreun\ cu
penticostalii [i alte grupule]e, dar [i cu
bisericile recunoscute (romano-catolici,
lutherani, greco-catolici readu[i cu for]a
la ortodoxie, anglicani, ̀ n fine calvini[ti,
numero[i ̀ n elita social\ a Ardealului),
ei ating dou\ milioane, ceea ce nu apare
niciunde `n documentele oficiale [i,
conform lor, ei nici nu exist\ [i nici nu
au existat. 

Tovar\[a B. m-a avertizat c\ orice
evaluare e nesigur\ pentru c\ de team\
sectan]ii nu se declar\, ei nu abjur\
vechea credin]\, ci tr\iesc amesteca]i
cu ceilal]i, datorit\ [i familiilor
mixte, particip\ doar cu prezen]a la
ceremonii `n acest sens, oficiate de
cultele tradi]ionale. ~ntr-un mod abil
[i discret mi-a vorbit [i de persecu]ii
(mai ales din vremea r\zboiului, din
partea regimului Antonescu, care,
adaug eu, proclamase R\zboiul Sfânt
[i Cruciada anti-bol[evic\) acuma acuza

ntrucât m\ prive[te, eram perfect

edificat asupra declara]iilor oficiale care

transformau totul `ntr-o "pung\[ie", cum

a numit-o Eugen Ionescu.`
Falsificare prin documente

alexandru george
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ceea ce observatorii din lumea liber\

nu vor `n]elege `n veci: dedublarea

spiritelor, abilul oportunism, salvarea

prin minciuna util\.e
principal\ era sorgintea „imperialist\”
a sectelor sprijinite de dincolo de Ocean
[i de Wall Street.

{tiu din informa]ii proprii c\ persecu]iile
au fost mai accentuate ̀ n timpul r\zboiului
pentru cei care refuzau s\ depun\
jur\mântul militar ceea ce s-a continuat
[i sub comuni[ti, `n timp de a[a-zis\
pace. Nesupu[ii erau trimi[i ̀ n lag\re
de[i nu exista articolul de lege
corespunz\tor; pasivitatea era considerat\
o culp\ poten]ial\ sanc]ionat\ cu
anticipa]ie! Comportarea ferm\ a
nesupu[ilor, rezisten]a fa]\ de pedepse
au lucrat ̀ n favoarea „cauzei” lor, care
se pretindea [i ea sfânt\ [i asta a
contribuit la atenuarea regimului impus,
care se dovedea contraproductiv.

Dar `n aventurile tovar\[ei B. s-a
strecurat [i un episod hazliu cu care
a[ vrea s\ ̀ nchei cele relatate de mine.
~ntr-o bun\ zi, cu ocazia nu [tiu
c\rei comemor\ri s-a organizat un
„Cros al Tineretului” pe o distan]\
de câ]iva kilometri, din nu [tiu ce punct
pân\ la Stadionul 23 August. Spre
surprinderea mea am v\zut c\ tovar\[a
B. care nu mai era chiar „tân\r\” s-a
aliniat ̀ n curs\, a ̀ imbr\cat un costum
cel pu]in indecent fa]\ de vestimenta]ia
ei obi[nuit\, a primit o [apc\ ro[ie gen
jocheu [i dou\ mari numere de ordine
ce i-au fost aplicate pe piept [i pe
spate... A[a, la momentul hot\rât,
ea care a luat distrac]ia drept o obliga]ie
de serviciu a ascultat de starterul care
a dat semnalul [i a pornit `n curs\.

Majoritatea partan]ilor, ni[te tineri
care luau totul ̀ n râs, s-au f\cut nev\zu]i
dup\ primul col] de strad\, f\r\ a
mai restitui echipamentul; dar nu [i
aceast\ neofit\ debil\ [i mioap\ care
a luat totul `n serios [i cu dârzenia [i
gravitatea ei obi[nuite a terminat cursa
prima!... Dar a câ[tigat de o asemenea
manier\ ̀ ncât oficialii, care urm\reau
gloata dintr-o ma[in\ deschis\ [i din
motociclete au crezut c\ au descoperit
`n prima clasat\ o nou\ Iolanda Bala[,
care s-o detroneze pe aceasta, o vedet\
privit\ strâmb de patrio]ii români (c\ci
existau [i dintre ace[tia, de[i nu
prea erau activi) [i o  considerau, ca
[i pe so]ul ei Soeter, unguri.

Dar imediat mai apoi, lucrurile s-au
l\murit [i tovar\[a B. s-a ̀ ntors a doua
zi la ma[ina ei de scris, fiind probabil
singura care a restituit echipamentul
ce-i fusese `ncredin]at. Cu oameni
ca ea, socialismul ar fi fost „construit”
nu doar cu „un ceas mai devreme”,
a[a cum suna lozinca oficial\, ci
mult mai devreme, de[i, dup\ p\rerea
mea, cu astfel de performeri nu mai
era nevoie de ceva de construit, fericirea
ne st\tea la dispozi]ie, dar dup\ cu
totul alte criterii [i valori, ceea ce
`nseamn\ [i cu totul al]i oameni.

Problema ereziilor ia forme speciale
`n epocile de tiranie, de mobilizare
r\zboinic\ sau revolu]ionar\; românii
n-au fost scuti]i de ele; chiar dac\
nu accept constatarea excesiv\ a lui
T. Anghezi dup\ care ]\ranul român
renun]\ la credin]a sa „str\mo[easc\”
de ̀ ndat\ ce st\ de vorb\ cu un adventist;
trebuie s\ recunosc ̀ n erezii un fenomen

destul de r\spândit. Cazul cel mai grav,
nerecunoscut ca atare, a fost desigur
Mi[carea Legionar\, ini]ial o sect\
de inspira]ie slav\ `n decor cre[tin [i
cu un respect pur formal pentru Eclesie
(care era credin]a aproape oficializat\
a Statului!)

~n Ardealul, cu varietatea lui de
culte, asist\m chiar la un r\zboi deschis
`ntre „mileni[ti” [i „poc\i]i”, `ntre
Biserica Ortodox\ [i cele ale minoritarilor,
`ntr-un spirit laic profund necre[tin.
{i, `ntr-adev\r cei care sap\ Biserica
Ortodox\ sunt sectan]i m\run]i cu
efecte acute, f\r\ durat\, teodori[ti
chiar ̀ n Bucure[ti, fenomenul Petrache
Lupu, de care au f\cut caz destui scriitori,
`n fine afacerea Ierusalimului ceresc,
`n apropiere de Pucioasa, care
supravie]uie[te [i azi. ~n contempora-
neitatea mea am mai `nregistrat
vreo câteva erezii cu arii de r\spândire
reduse, dar semnificative.

G. C\linescu `n Istoria sa (1941) a
f\cut un caz exagerat de romanul masiv
[i foarte confuz al lui Victor Papilian,
~n credin]a celor {apte Sfe[nice (1934)
pentru valoarea sa documentar\
revelatorie, dar nu l-a al\turat scrisului
altui eretic, Lucian Blaga sau chiar,
mai târziu Mircea Eliade [i Ion Luca,
un dement clinic, reputat genial, care
probeaz\ atrac]ia misticilor români
pentru domeniul ereziei, a unei mistagogii
chiar ̀ n afara Bisericii. {i Constantin-
Virgil Gheorghiu, preot hirotonosit va
urma aceea[i direc]ie `n cel mai bun
roman al s\u Les anachorets de Agapia.
Ce se ̀ ntâmpl\ oare, cu toat\ aceast\
lume care a supravie]uit r\zboiului,
comunismului, precum erezia Ierusalimului
ceresc, ori nu, precum e cazul teodori[tilor.

Partizanii dovezilor prin documente
n-ar trebui s\-mi revizuiasc\ intransigen]a
sau mai propriu spus: opacitatea?

S\ mai ad\ug\m c\ `n ciuda
persecu]iilor de tot felul `n decursul
anilor, comuni[tii n-au mers pân\ ̀ ntr-
acolo `ncât s\ desfiin]eze (ca Albania
lui Enver Hogea) bisericile istorice,
le-a tolerat, ceea ce nu `nseamn\ c\
proiectul final nu  era de a le suprima;
or, f\r\ a exagera sau minimaliza
rezisten]a opus\ chiar de ortodoxia
româneasc\ acest lucru a `nsemnat
imens [i nu trebuie oare men]ionat ̀ n
analele ultimului veac? Toate mediile
ecleziastice ̀ ncepând cu marii prela]i
[i pân\ la ultimul ]ârcovnic aveau de
suferit [i `[i executau oficiul `ntr-un
oarecare grad de clandestinitate.

Dar activitatea lor a dublat pe
cea de suprafa]\ [i mai ales pe cea
oficial\; evaluarea ei e ̀ nc\ de ̀ ntreprins,
dar `n ansamblu, a fost considerabil\
[i la noi [i ̀ n ̀ ntreaga lume din „lag\rul”
comunist. E ceea ce observatorii din
lumea liber\ nu vor `n]elege `n veci:
dedublarea spiritelor, abilul oportunism,
salvarea prin minciuna util\.

... Cu aceasta ̀ ns\ intr\m ̀ n domeniul
care dep\[e[te cu mult politicul [i
caracterizeaz\ definitoriu pe homo
humanus, acela al scind\rii voluntare
sau nu a propriului s\u ego-de care
e mai bine s\ se ab]in\ a discuta tocmai
scriitorii. 

poemul s\pt\mânii de bogdan lipcanu

Am v\zut filme cu coreeni 

murind ag\]a]i de elicopter,

cu grenada în mîn\.

L-am v\zut pe Ondali îmb\rb\tat de femei, 

plîngînd mereu, mereu.

A[a-s ei, mai sensibili, zicea frizeru’.

L-am v\zut pe Pistruiatu’ 

prostindu-i pe comisari. 

L-am v\zut pe Nicolaescu r\nit,

cu mîinile curate,

pe Sandokan înghi]ind un praf

care-l pref\cea mort.

Am v\zut Biciul fermecat lovind,

lovind cu coada p\rului lui de 5 metri.

Am v\zut oameni r\i 

tr\gîndu-[i ciorapul pe fa]\ (c\ci Cobra)

Pe Trandafiru’ galben, ro[u…

cu pistolu’ lui cu [apte ]evi, 

mîncînd semin]e cu pumnul.

Am v\zut tancurile scurmînd p\mîntul

de 23 august.

Am auzit [uier de gloan]e [i explozii la greu.

Am v\zut cîte-un pic duminica

din Racheta alb\,

da’ n-am v\zut-o niciodat\ decolînd.

L-am v\zut pe Gheorghe Visu f\cînd accident,

pe Gic\ Hagi dîndu-i gol lui Stelea la vinclu,

(L\sc\ric\, dom’ Semaca, cine erau?)

Drumul oaselor

România literar\  num\rul 42 / 5 noiembrie 2010.....................................................................................................................................................................................................................................11



rimul lucru care m-a impresionat n-a

fost fiin]a împu]inat\ de timp, ci

privirea vie [i blând\, de care m-am

legat numaidecât suflete[te.p

12................................................................................................................................................................................................................................... România literar\  num\rul 42 / 5 noiembrie 2010

istorie literar\

M
-am apropiat de domnia
sa datorit\ copilei mele
Irinel, care, de pe la 14
ani citea filozofie, o
interesau vechile
civiliza]ii, evolu]ia
ideilor religioase,

mitologia [i artele. În acela[i timp,
conform dorin]ei tat\lui s\u, se
preg\tea s\ devin\ medic, de[i
n-avea nici o chemare pentru
aceast\ profesiune. Voluntar\ [i
perseverent\, s-a opus cât a putut
acestui proiect str\in înclina]iilor
sale, eu am sus]inut-o din r\sputeri,
dar amândou\ îl iubeam prea mult
pe Florin ca s\ avem sor]i de izbând\.
{i el nu ceda niciodat\.

Am avut o bucurie [i o speran]\
când am aflat, cu câteva s\pt\mâni
înainte ca fiica noastr\ s\ împlineasc\
17 ani, c\ vom merge la P\ltini[. Mi-a
fost dat s\ aflu abia anul trecut c\
ob]inuse acea victorie doar în urma
unei negocieri cu tat\l ei: el o duce
la Noica, iar ea va da examen la Medicin\!
Nimeni nu mi-a spus nimic atunci
despre asta.

Urma ca Irinel s\ lase dou\ eseuri
necesare unei minime evalu\ri. {i iat\-
ne porni]i într-o diminea]\ din prim\vara
lui 1985, spre ceea ce eu credeam c\
este un început pentru puiul meu!
Primul lucru care m-a impresionat
n-a fost fiin]a împu]inat\ de timp, ci
privirea vie [i blând\, de care m-am
legat numaidecât suflete[te. Ne-a poftit
politicos acas\ la dânsul, dar am v\zut
expresia rug\toare de pe fa]a copilului
meu [i am refuzat zâmbind: „V\
mul]umim, dar ast\zi trebuie ca bucuria
s\ fie numai a ei! Întreag\!”. Nu-mi
amintesc cât timp au stat de vorb\,
cred c\ vreo dou\ ore, [i nici ce am
vorbit în drum spre cas\. Noica promisese
c\ într-o lun\ îi va scrie ce crede despre
ea, dar dup\ numai trei s\pt\mâni a
sosit urm\toarea scrisoare:

Drag\ IIrineel,
Am str\b\tut cu interes [i chiar cu

surprindere cele dou\ mici studii ce
mi-ai l\sat. Ai o minte frumoas\, ai

inim\ [i ai condei. Pe deasupra, v\d
ce bine te mi[ti printre ideile mari
ale culturii noastre, ba chiar a dou\
culturi [i religii. Dar e[ti la o prim\
întîlnire [i abia la a doua î]i vei da cu
adev\rat m\sura.

Dar când va trebui s\ cad\ pentru
d-ta a doua întâlnire? Va trebui s\
fie bine întemeiat\, cu ani de studiu,
iar acum nu ai r\gaz pentru ea. Te
sf\tuiesc din inim\ [i p\rinte[te s\ nu
dai curs imediat înzestr\rii d-tale pentru
filozofie, ci s\-]i faci, cum ]i-ai propus,
o carier\ clar\, cu studii care, în
fond, ]i-ar putea servi [i pe plan filozofic.

{i mai ales: nu abuza de timpul [i
tinere]ea d-tale. Nu încerca s\ faci totul
dintr-odat\, cum a încercat pe vremuri
o Iulie Hasdeu.

Î]i f\g\duiesc, dac\ e[ti în]eleapt\
cum mi-ai p\rut, s\ te ajut pe cât
pot. Pe al]i tineri îi îndemn s\ m\nânce
j\ratic, în timp ce pe d-ta trebuie s\ te
ajut ca un întârzietor.

Cu încredere [i afec]iune,
al d-tale
Coonstantin NNooicca
Scrisoarea m-a umplut de mândrie,

dar corespoden]a mea cu magul de
la P\ltini[ a avut alte ra]iuni; cel pu]in
din partea mea.

Nu [tiu de ce sim]eam nevoia s\-i
fac o bucurie palpabil\, ca s\ zic a[a,
ceva care s\ nu ]in\ de spiritualitate.
{i ce putea s\ fie? Ce puteam eu s\-i
d\ruiesc omului c\ruia nu-i trebuia
nimic? Am copt o pr\jitur\! Un aluat
cu unt, acoperit cu un strat de gem de
caise [i unul de bezea, peste care am
pres\rat ace de migdale pr\jite.
Ceva care s\ ]in\ mai mult timp. Am
t\iat-o p\tr\]ele [i am a[ezat-o în
straturi izolate de pergament, `ntr-o
cutie de carton [i am trimis-o. Dup\
asta a venit o carte de vizit\ c\tre mine:

211..V..986 PP\ltini[
Un simplu cuvînt de mul]umire, cu

adaosul c\ rîndurile D-str\ atît de
naturale [i potrivite i-au explicat ceva
din în]elepciunea fiin]ei tinere pe care
a cunoscut-o

lui
Coonstantin NNooicca
La mul]i ani!

A fost ultima prim\var\ senin\ [i
plin\ de credin]a c\ viitorul se deschide
luminos pentru noi trei. Lucrurile s-au
precipitat conflictual în iunie, când
Florin a decis ca Irinel s\ fac\ ultimul
an de liceu la Tg-Mure[, pentru a se
preg\ti cu profesori universitari, pentru
facultate. Încerc\rile noastre de a-l
convinge c\ nu e bine ([i nici n-am
în]eles imediat ce efort enorm presupune
adaptarea în alt ora[, la alt\ [coal\, cu
al]i colegi) au e[uat. 

Noica o chemase la P\ltini[ pe timpul
verii, a[a c\ ne-am petrecut vacan]a
la Sibiu, la ni[te prieteni. A primit lista
cu lecturile viitoare [i a asistat,
dintr-un col], la discu]iile celor mari.
Într-o ultim\ încercare de a-l convinge
pe Florin, Noica ne-a chemat într-o
dup\-amiaz\ din care nu-mi amintesc
decât c\ ne plimbam vorbind [i c\,
pentru a-l convinge pe so]ul meu c\
merit\ s\-[i schimbe p\rerea, îl întrebam
pe Noica: „Dumneavoastr\ sunte]i sigur
c\ înzestrarea lui Irinel va rezista
schimb\rilor trecerii de la adolescen]\,
la maturitate, încerc\rilor vie]ii [i chiar
experien]ei erotice?” La care dumnealui
mi-a r\spuns: „Sunt sigur!”. Eu m\
sim]eam ca un kamikaze, gata s\ fac
orice ca s\ reu[esc. În seara aceea, i-am
scris, plângând de disperare, o scrisoare
dramatic\ despre care va pomeni
mai târziu [i care-l va fi speriat pe filozof.

Imediat a ]inut s\ m\ asigure
scriindu-mi pe o cartolin\: 

3 SSeept..11986 PP\ltini[
Multstimat\ Doamn\ Br\di[teanu,
Mul]umesc pentru încrederea ce-mi

ar\ta]i, v\ asigur c\ voi face totul spre
a contribui la buna împlinire, în acord
cu dorin]a D-voastr\, a înzestratei
Dvoastr\ Irinel.

Cu devotate gînduri [i ur\ri,
Al Dvoastr\
Coonstantin NNooicca
Urmeaz\ acum r\spunsul la o scrisoare

al c\rei con]inut nu mi-l amintesc.
Se vede îns\ c\ mi-a sim]it nevoia
de a vorbi cu un prieten [i c\ în]elegea
mai mult decât spuneam eu explicit:

116..XI..986 PP\ltini[
Stimat\, drag\ Doamn\ Br\di[teanu,
Am o frumoas\ scrisoare de la

Dvoastr\, dup\ aceea lung\ [i turburat\,
pe care mi-a]i trimis-o mai demult.
Cred c\ acum totul e în ordine cu
fata dvoastr\ [i nu v\d (din dep\rtare)
ce nemul]umiri ori nesiguran]e a]i mai
avea în ce o prive[te.

R\mîne]i Dvoastr\, cu problemele
[i via]a neîmplinit-împlinit\ pe care
p\re]i s-o fi avut. Ce pot s\ v\ spun?
Scrie]i-mi oricînd, chiar dac\ nu voi
avea r\gazul s\ v\ r\spund. Via]a cu

sens, care mi-a fost dat\, se îngusteaz\
tot mai mult în anii tîrzii. Nu mai
plec de aici nici m\car în str\in\tate;
nu mai v\d decît pe cei ce cred c\ au
nevoie de mine. Eu mai am nevoie doar
de pu]in timp…

V\ mul]umesc c\lduros pentru
invita]ie. Nu cred s\ ajung cîndva la
Tg-Jiu. Dar [tiu eu?

Al Dvoastr\, cu alese [i – dac\-mi
da]i voie – prietene[ti ur\ri,

Coonstantin NNooicca
De obicei, nu fac nici ciorne [i

nici còpii la scrisorile pe care le trimit,
dar pe cea expediat\ la 23 nov. 1986
nu [tiu de ce am ]inut a[a de mult
s-o p\strez. Pentru în]elegerea contextului,
m\ simt obligat\ s\ redau m\car câteva
fragmente.

„Nu [tiu dac\ pot îndr\zni s\ cred
c\ mi-a]i oferit prietenia dumneavoastr\
– îi scriam lui Noica. Pentru mine,
cuvintele au o foarte mare însemn\tate.
Nu cele de polite]e, care sunt moned\
calp\. Admit c\ sunt necesare în rela]iile
dintre oameni, le folosesc [i eu, dar
mi-ar p\rea r\u dac\ a[ [ti c\ mi-a]i
scris numai din polite]e (…) Irinel
trude[te pentru examenul din var\,
care-i va da libertatea [i dreptul s\
scrie, s\ se gândeasc\ la filozofie. N-a
renun]at. Dimpotriv\. Mi se pare c\
acum [tie mai mult ca oricând ce vrea.
Se love[te [i ea de via]\, de oameni
[i are nevoie de toat\ energia fizic\
[i moral\ ca s\ înving\. Copila aceasta
vrea s\ înving\! Îmi spune cu mândrie
c\ a rupt «cordonul ombilical» care-o
lega de noi, de mine. Ne bucur\m
to]i de asta. Nu-mi plac copiii dependen]i
[i nu suport gândul c\ dragostea poate
s\ fie o povar\. În felul acesta este
liber\. Irinel [i cu mine venim spre
dumneavoastr\ pe drumuri diferite.
Pute]i oare s\ ne separa]i în gândurile
dumneavoastr\ [i s\ face]i abstrac]ie
c\ suntem mam\ [i fiic\? Pentru c\
a[a este drept [i adev\rat! Eu v-am
g\sit prin Irinel; pentru ea sunte]i f\clia
pe care viseaz\ s-o urmeze, din care
vrea s\ se împ\rt\[easc\, a[a, ca-n
noaptea Învierii (…) Dar dac\ ve]i sim]i,
într-o clip\ de oboseal\, c\ a]i vrea
s\ primi]i f\r\ s\ fi dat nimic, s\ [ti]i
c\ atunci m\ ve]i g\si pe mine. Acesta
e drumul pe care vin eu spre dumneavoastr\.
Nu cer nimic, nu a[tept nimic, vreau
numai, dac\ dori]i, s\ m\ pune]i într-
un col] al gândurilor [i s\ m\ scoate]i
la iveal\ într-o zi ploioas\, într-un amurg
trist sau într-un moment de singur\tate
sufleteasc\. Eu caut singur\tatea din
spatele f\cliei înconjurate de admira]ia
înv\]\ceilor.Vreau s\ m\ [ti]i al\turi
când ave]i nevoie s\ fie cineva acolo.

Mare surpriz\ mi-a f\cut doamna Elena Br\di[teanu cu scrisorile primite
de la Noica, pe care m\ gr\besc s\ le împ\rt\[esc [i domniilor voastre ! 

Corespond\m de câ]iva ani, de când i-am prezentat la tv. volumul
Kairos. Jurnalul unei femei, 2006, din care publicase fragmente în
România literar\ înc\ în iunie 1991, sub pseudonimul Liana Br\tescu.
În nr. 4 din 1999 al RL, Ioana Pârvulescu i-a mai prefa]at un fragment,
cartea beneficiind apoi [i de o frumoas\ cronic\ a lui Cosmin Ciotlo[. În
2008 avea s\ publice Ierburi dulci, ierburi amare, iar în 2009 Poveste f\r\
sfâr[it, din p\cate tot la edituri cu vizibilitate redus\.

Doamna Elena Br\di[teanu (n. 24 ian. 1936 în comuna Br\ne[ti, jud.
Gorj) locuie[te la Tg. Jiu, „amarul târg” în care consun\, fire[te, cu
Gheorghe Grigurcu, î[i viziteaz\ bianual fiica stabilit\ în Elve]ia, a scris
s\pt\mânal, 2004-2005, în Adev\rul de Gorj, î[i alint\ serafic gr\dina ca o
regin\ molatec înf\[urat\ în nostalgii [i cite[te efervescent, fiind la zi cu tot
ce mi[c\ în peisajul cultural.

Dup\ zeci de mailuri în care divagam despre Curtea Regelui Soare, pe
seama saloanelor literare la care bovariza Cioran, eu comparând-o cu Mme
du Deffand, m-am trezit c\-l vizitase la P\ltini[ pe autorul celor „[ase
maladii”, unde-l cunoscuse pe Gabriel Liiceanu, ba înc\ dorindu-se
membru al Uniunii Scriitorilor !

La a[a vitalitate boiereasc\ m\ înclin umilit [i v\ doresc lectur\ pl\cut\.

DDaann CC.. MMiihh\\iilleessccuu

Cum l-am cunoscut 
pe Constantin Noica

elena br\di[teanu
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u-mi amintesc exact când am ajuns , în

sfâr[it, la P\ltini[ , dar am aflat acolo c\

tocmai fusese internat `n spitalul din

Sibiu, cu fractur\ de [old.

Era o und\ de triste]e în scrisoarea
dumneavoastr\, pe care a[ dori s-o
alung…

Cred c\ eu sunt unul dintre sufletele
care nu-[i g\sesc întotdeauna pacea,
care-[i fac mereu procese de con[tiin]\,
care se las\ r\nite de realit\]ile vie]ii
[i care simt uneori pe umeri, a[a
cum spunea Saint-Exupéry, povara
lumii întregi. Dar nu sunt întotdeauna
a[a [i m\ bucur de tot ce e frumos
pe lumea asta. Nu m-am împlinit pe
toate planurile, cum bine a]i remarcat,
dar cine a reu[it s-o fac\? Poate a r\mas
în mine un poten]ial spiritual care
nu va fi niciodat\ folosit, dar asta nu
m\ doare decât rareori. Norocul meu
c\ sunt, atât de profund, femeie ! (…)
Bune, blânde [i alin\toare, sunt gândurile
pe care le primi]i, de la

Eleena BBr\di[teeanuu
A urmat o ilustrat\ :
114..XII..986 PP\ltini[
Odat\ cu ur\rile mele pentru S\rb\tori

[i anul cel nou, v\ trimit un gând
recunosc\tor pentru încrederea ce-mi
ar\ta]i [i v\ a[tept oricând la P\ltini[,
cu sentimentul c\ v\ pot fi de folos,
nu cu vorba, ci cu împ\cata mea a[ezare
în via]\.

Al dvoastr\, devotat,
Coonstantin NNooicca 
Iar la 18 ianuarie 1987 :
Stimat\ [[i iiuubit\ DDooamn\ BBr\di[teeanuu,
Am primit la timp scrisoarea Dvoastr\,

lung\ [i bun\, am primit de asemenea
dulciurile trimise, iar acum îmi sosesc
rîndurile din 15 Ian, cu adresa lui Irinel,
c\reia îi scriu un r`nd îndat\. Nu
sunt în situa]ia de a v\ r\spunde
cum trebuie [i cum a[ dori, iar\[i,–
pîn\ în Martie trebuie s\ d\m vol. VI
din Platon – [i v\ trimit abia acum,
la rîndul meu, ur\rile mele calde pentru
1987. Fi]i sigur\ c\ tot ce-mi scrie]i
m\ intereseaz\ [i instruie[te asupra
sufletului uman [i a r\t\cirilor lui.

Sînt s\n\tos, activ [i tr\iesc în
minunata îngr\dire a ultimelor convorbiri
cu via]a [i în]elesurile ei. Nu mi-a r\mas
nimic de f\cut, decît s\ m\ desf\t cu
haremul meu de idei.

Ierta]i-m\ deci, înc\ o dat\, c\ v\
scriu cu mare economie. Feti]a Dvoastr\
a împlinit la 16 ian. 18 ani, fata mea
din Anglia, a doua zi, 44 ani.

Cum s\ nu-mi fie drag\ Irinel, plin\
de promisiuni cum este? Am s\-i scriu
s\ fac\ pu]in sport, s\ danseze [i cînte.
Nu o supra-solicita]i!

V\ trimit un gînd apropiat, un îndemn
[i pentru Dvoastr\ de a fi destins\

{i v\ s\rut\ mâinile,
Al Dvoastr\
Coonstantin NNooicca
S\ nu o supra-solicit\m! Asta nu

mai depindea de mine. Venit\ într-o
[coal\ str\in\, în ultimul an, toat\
lumea, inclusiv profesorii, se întrebau
ce prostii va fi f\cut ca s\ trebuiasc\
s\ plece de acas\ înainte de absolvire.
A[a c\ trebuia s\ ia note mari la
toate materiile [i s\ fac\ fa]\ nu numai
medita]iilor, ci s\ se confrunte cu
singur\tatea [i rezerva colegilor, din
care doar [ase erau români.

Urm\toarea scrisoare pare s\ fi sosit
chiar înaintea plec\rii mele la Tg-Mure[

[i face aluzie la ceva ce scrisesem, în
glum\, referitor la haremul de idei
de care vorbea domnia sa. Cred c\ suna
cam a[a: „Ei, dumneavoastr\ sta]i acolo,
în vârf de munte, ca Alb-Imp\rat,
indiferent la zbaterile muritorilor de
rând!”.

29..I..987 PP\ltini[
Iubit\ doamn\ Br\di[teanu,
Am primit semnul Dvoastr\ repetat

din 22 Ianuarie, unde-mi vorbi]i atît
de frumos de sarea p\mîntului [ cu
siguran]\ era vorba de „femeie”.n.n.].
Primisem [i pe cel din 20. {ti]i ce? Tare
a[ vrea s\ v\ dezam\gesc pu]in. În
acest sens, a[ fi bucuros dac\ a]i
veni aici – în drum spre Tg.Mure[ –
m\car o zi sau dou\. De la Bra[ov ave]i
un accelerat la 1, care are leg\tur\
imediat\ (la 5) cu P\ltini[ul meu. V-a[
cere, dac\ pute]i, s\ fie dup\ vacan]a
studen]ilor (cînd va fi prea mult\ lume
aici). Sînt liber serile, dup\ ziua de
lucru, pentru prietenii ale[i. E cineva
„p\gubit” dac\ veni]i?

V\ a[teapt\ oricînd, serile, pîn\
la 1 Martie [i apoi dup\ 10 Martie, al
Dvoastr\,

Cu aceea[i inim\ bun\
Coonstantin NNooicca
Cum m-a[ fi dus! Dar pe Florin,

care n-ar fi suportat s\ tr\iesc o bucurie
venit\ de la altcineva, l-ar fi durut. N-
a întrebat niciodat\ ce scrie în scrisorile
venite de la P\ltini[ [i eu n-am povestit
nimic. A fost singurul meu secret în
26 de ani! Astfel c\, în r\spunsul meu
îmi amintesc foarte bine doar: „Cineva”
n-ar fi p\gubit: ar fi foarte nefericit
pentru c\ ar vrea ca toate bucuriile s\
vin\ doar de la el! Îmi pare r\u c\ nu
pot s\ vin!

Urm\torul plic mi l-a adus Florin
la Tg-Mure[.

116 ..III..987 PP\ltini[
Drag\ Doamn\ Br\di[teanu,
Închipui]i-v\ c\ r\t\cisem adresa

Dvoastr\ [i nu am putut r\spunde la
timp rîndurilor trimise. Apoi mi-a venit
în minte s\ m\ uit în cartea de telefon,
[i totul s-a rezolvat.

Nespus mai pu]in decît dvoastr\
[tiu ce-i folose[te [i ce nu lui Irinel.
Dar atît ei cît [i Dvoastr\ i-ar prinde
bine – dac\ nu m\ laud – s\ veni]i
cîndva aici, în trecere [i s\ vede]i c\

se poate tr\i [i destins. Am dat vol .VI
Platon [i m\ gr\besc acum s\ preg\tesc
vol. VII, c\ci sînt perspective s\ închei\m
relativ repede edi]ia (10 vol.). Între
timp mai fac cîte ceva. Dar cît mai
mi-e dat? Nu pierde]i, Doamn\ drag\,
nu pierde]i anii cei buni cu probleme
de[arte…

V\ s\rut\ mîinile, cu alese gînduri,
C.. NNooicca
Pentru rîndurile urm\toare n-am

nici un reper. Memoria mea n-a re]inut
decît o încordat\ grij\…

119..VI..987 PP\ltini[
Doamn\ Br\di[teanu,
Întors din str\in\tate, v\ mul]ume[te

pentru tot ce-i spune]i [i v\ a[teapt\
totu[i (subl. Aut.) aici, oricînd în cursul
verii,

Al Dvoastr\ devotat, 
Coonstantin NNooicca
Despre vara aceea îns\, am scris în

Jurnalul unei femei, publicat în
2006 [i nu m\ simt în stare s\ mai
cobor în infernul ei. 

Am îns\ câteva rînduri dup\ ce
primise un pachet cu pr\jituri (ofranda
mea pentru magul de la P\ltini[,
cum îmi pl\cea s\-i spun) [i ur\ri,
înainte de aniversarea domniei sale:

20..VII..987 PP\ltini[
Drag\ Doamn\ Br\di[teanu, 

Cum s\ v\ mul]umesc pentru ur\ri [i
daruri? Poate doar rugîndu-v\ s\-mi
da]i o telegram\ spunîndu-mi c\ Irinel
e bine. 

Nu dezesper s\ v\ v\d aici.
Al Dvoastr\, cald,
C.. NNooicca
A urmat o pauz\ epistolar\. Am

plecat `n str\in\tate, în vacan]\, de
unde m-am întors pe 7 oct. cu cenu[a
iubitului meu so] în bra]e. I-am
scris, probabil, de[i nu-mi amintesc
nimic, [i celebrului meu prieten, pt.
c\ mi-a r\spuns astfel:

27..X..987 PP\ltini[
Stimat\ Doamn\ Br\di[teanu,
Am primit scrisoarea Dvs. din 18

oct., cu mîhnirea pe care o inspir\ su-
ferin]ele unei fiin]e prietene. Ce s-a
întâmplat? S-a stins din via]\ so]ul,
care v\ îndr\gea atît de mult.

Dac\ dori]i un cuvînt pe cît posibil
însenin\tor, veni]i oricînd aici, cu Irinel.
Od\i se g\sesc destule, iar de primirea
mea bun\, serile, pute]i fi asigurat\.

De venit acolo nu pot, c\ci am început
o nou\ carte. Îmi r\mîn zile num\rate
[i am mult de lucru. Dar serile,
obosit fiind, stau bucuros de vorb\
cu prietenii.

Cu bune gînduri, calde ur\ri, 
Coonstantin NNooicca
Am z\bovit înc\ o lun\. Dac-a[ fi

[tiut cât de num\rate erau zilele domniei
sale… I-am scris îns\. Aveam atâta
nevoie de mângâiere, încât îmi amintesc
c\ i-am spus, cu disperarea celui
care se scufund\: „Spune]i-mi ceva,
c\ m\ usuc!”. Se va fi speriat… {i ce
putea s\-mi spun\? A g\sit totu[i o
cale, renun]ând la pronumele de
reveren]\ [i chiar spunându-mi pe
nume:

5..XI..987 PP\ltini[
Elena drag\,
Te a[tept oricînd în jurul lui 15 Nov,

nu într-o Duminic\.
Pe curând, nu-i a[a?

al d-tale,
C..N..
Nu-mi amintesc exact când am

ajuns, în sfâr[it, la P\ltini[, dar am aflat
acolo c\ tocmai fusese internat `n
spitalul din Sibiu, cu fractur\ de
[old. Am coborât [i m-am dus s\-l v\d.
Nu [tiu ce-am spus când am intrat în
rezerv\ [i nici cum am ajuns acolo. M\
v\d doar, cu mâinile sprijinite de cap\tul
de la picioarele patului. Noica e volubil
[i vioi [i în înc\pere se mai afl\ Gabriel
Liiceanu [i Relu Cioran.

„Cum ]i se pare Gabriel? ”, m\-ntreab\
ar\tând cu mâna spre acesta. „B\trân,
r\spunde tân\rul filozof în locul
meu. Toat\ lumea spune c\ par mai
b\trân decît sunt!” Cernit\ la trup [i
la suflet, întorc capul [i, din dep\rtarea
înghe]at\ în care m\ aflam, îl întreb
oarecum mirat\: „Dar câ]i ani ave]i,
domnule Liiceanu?”. „Patruzeci [i cinci”
r\spunde moroc\nos, f\r\ s\ m\
priveasc\. Eu aveam cincizeci [i unu,
a[a c\-i spun consolator: „Sunte]i tân\r,
domnule Liiceanu!”. Trebuie s\ recunosc
c\ aceast\ cochet\rie, dup\ cum credeam
atunci, nu mi-a pl\cut, dar dup\ ce am
citit ultima carte a domniei sale, Întâlnire
cu un necunoscut, în care m\rturise[te
c\-i timid [i vorbe[te de cele dou\
m\[ti, amândou\ dezagreabile, pe care
le poart\ când iese din cas\, îmi dau
seama cât de gre[it putem judeca un
om dac\ ne lu\m dup\ aparen]e; [i ce
tensionat trebuie s\ fi fost v\zîndu-
[i maestrul în spital! Cred c\ a ie[it pe
coridor dup\ schimbul acela de replici.
Relu Cioran a r\mas. „Dânsul e fratele”…
încep eu [i Noica zice: „Fratele”.

Caut\ cu mâna ceva pe noptier\
[i eu m\ reped s\-l ajut: „Ce c\uta]i?”
„Pipa”. „P\i v\ las\ \[tia s\ fuma]i?”
„Cine-mi poate interzice mie ceva?”

În schimb îmi interzice dînsul orice
vizit\ la spital: „Nu-mi place s\ m\ vezi
a[a! Î]i dau un num\r de leg\tur\ [i
când ies din spital, te caut! Promit!”

Mi-am înc\lcat îns\ promisiunea.
Voi veni zilnic la spital [i voi l\sa surorilor
o floare sau un bile]el cu vorbe bune.
Dup\ o vreme, înduio[ate, acestea îmi
vor da voie s\-l v\d o clip\, de la
ad\postul unei coloane. „Leg\tura” e
inginerul Liviu Popa care m\ sun\,
cu vocea lui blând\, cânt\toare parc\,
în fiecare sear\. Când m\ anun]\ îns\
c\ s-a stins, m\ hot\r\sc s\ plec la
Târgu-Jiu. Liviu se mir\ c\ nu m\ duc
la înmormântare, dar eu vreau s\
mi-l amintesc viu [i optimist. Ca [i
Gabriel Liiceanu (v. Întâlnire…), detest
ceremoniile „acelea”. Mi-ar pl\cea s\
ne descompunem instantaneu în
elementele din care suntem f\cu]i,
atunci când ne vine timpul…

Irinel nu a ajuns nici doctor, nici
filozof. Dup\ studii de psiho-sociologie
[i un masterat la Universitatea York
din Toronto, s-a dedicat refugia]ilor [i
cutreier\ lumea încercând s\-i ajute.
Munce[te mult [i nu are timp s\ mai
scrie. Se teme chiar c\ n-o va mai face
niciodat\, dar eu sunt convins\ c\
atunci când va veni timpul „celei de
a doua întâlniri” de care vorbea Noica,
va scrie iar.

Eu am ie[it la lumin\ scriind [i
citind… 
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ezultând din interac]iunea amabilului

Hubert Pernot cu „profeticul” Nicolae

Iorga, aceste înregistr\ri s-au dorit a fi mai

degrab\ reprezentative decât autentice.r

R
e l a ] i a  c u  c u l t u r a
francez\ reprezint\,
se [tie, unul dintre
capitolele cele mai
s u b s t a n ] i a l e  a l e
culturii noastre mo-
derne [i  contem-

porane. 

Nu-i de mirare c\ înc\ apar, din
arhive [i biblioteci de la noi [i
din Hexagon, descoperiri care
fie pun în alt\ lumin\ cuno[tin]ele
noastre de pân\ acum, fie dezv\luie
noi aspecte ale acestei rela]ii
fundamentale pentru dezvoltarea
modern\ a literaturii noastre.

Din aceast\ ultim\ categorie
face parte culegerea de folclor
românesc realizat\ de Hubert Pernot
în anul 1928, restituit\ de curând,
într-o exemplar\ edi]ie, de Constantin
Eretescu. Uitat\ – din pricini pe
care editorul le l\mure[te în studiul
care precede textul propriu-zis –
în depozite muzeistice, apoi în
biblioteci franceze, ea îi este
semnalat\ lui Constantin Eretescu
în anul 1983, de c\tre cercet\toarea
Marie-Rose Aurembou Simoni.
Savantul român pune în ordine
arhiva [i realizeaz\, în acela[i
an, un nou catalog bilingv român-
francez. Din motive obscure, CNRS
nu mai finan]eaz\ dactilografierea
lui, astfel încât, pân\ anul trecut,
culegerea a r\mas semnalat\, dar,
practic, necunoscut\ folclori[tilor
români. Un destin aparte, care
accentueaz\, prin nota lui subiectiv\,
particularit\]ile unei culegeri de
folclor – vom vedea – ceva mai
speciale.

Mai întâi, pentru c\ Hubert
Pernot, cel care o realizeaz\, nu
este folclorist [i nu cunoa[te mai
nimic despre cultura român\, atunci
când se decide s\ vin\ la Bucure[ti
pentru compilarea sa. Lingvist,
elenist [i amic al lui Iorga, savantul
era director al Muzeului Cuvântului
[i Gestului, institu]ie c\reia încerca
s\ îi dea un caracter enciclopedic,
prin arhivarea tuturor limbilor
vorbite în Europa. În 1925 (afl\m
din studiul lui Constantin Eretescu,
p. XII), face o c\l\torie în Turcia
[i Grecia, în 1929, una în Cehoslovacia,
revenind în Grecia în cursul aceluia[i
an. Criza economic\ mondial\ [i
evenimentele politice nefaste ale
deceniului urm\tor împiedic\
realizarea proiectatului muzeu
al limbilor europene.

Peste tot, Hubert Pernot c\l\tore[te
înso]it de cilindri de fonograf [i de
o echip\ de tehnicieni, care
înregistreaz\ pe ace[ti cilindri
presta]iile subiec]ilor avu]i în vedere
de ancheta lingvistico-folcloric\.
Era, în deceniul al treilea al secolului
trecut, o tehnologie revolu]ionar\,
ce permitea dep\[irea clasicei
înregistr\ri prin copierea pe hârtie.
Astfel, erau surmontate dou\ mari
dificult\]i: 1) se capta limba vorbit\,
respectiv presta]ia folcloric\ vie,
[i 2) disp\rea polemica pe marginea
semnelor conven]ionale utilizate
de diferitele [coli lingvistice, în
transpunerea pe hârtie. Tehnica
fonografului era cunoscut\ [i la
noi, unde George Breazul, Constantin
Br\iloiu [i Emil Petrovici o utilizau
deja, pentru culegeri de folclor sau
pentru cercet\ri lingvistice. (În
buna tradi]ie româneasc\, George
Breazul s-a str\duit [i chiar a reu[it
s\ pun\ be]e în roate echipei lui
Hubert Pernot, recomandând
Ministerului Cultelor s\ nu sprijine
financiar demersul cercet\torului
francez. Sesiunile de înregistr\ri
s-au putut, totu[i, derula conform
graficului stabilit, datorit\ interven]iei
lui Nicolae Iorga, care a ob]inut de
la Ministerul Instruc]iunii Publice
un ajutor b\nesc suficient.) Fonograful
prezenta, îns\, dup\ cum se va
constata ulterior, [i mari inconveniente:
era voluminos, dificil de mânuit [i
de reglat [i, nu în ultimul rând,
cilindrii de cear\ erau foarte fragili,
putându-se deteriora cu u[urin]\.
E ceea ce se va întâmpla, pân\ la
urm\, [i cu câ]iva cilindri utiliza]i
de Pernot la Bucure[ti, care vor
ajunge la Paris cr\pa]i, nemaiputân-
du-se transcrie pe discuri obi[nuite
con]inutul lor.

Înregistr\rile efectuate de Hubert

Pernot [i editate, sub forma prezentei
culegeri, de c\tre Constantin
Eretescu, prezint\ interes nu numai
pentru rela]iile româno-franceze
în materie de folcloristic\ (foarte
bogate, dup\ cum rezult\ din
postfa]a lui Iordan Datcu). În primul
rând, avem de-a face cu ni[te
înregistr\ri folcloristice „culte”.
Pentru c\, realizate la Bucure[ti,
în localul Universit\]ii, între 27
septembrie [i 28 octombrie 1928,
cu participarea a circa 75 de subiec]i,
ele nu au neap\rat meritul
autenticit\]ii. Nu sunt concentrate
asupra unei zone, a unui anotimp
sau obicei. Rezultând din interac]iunea
amabilului Hubert Pernot cu
„profeticul” Nicolae Iorga, aceste
înregistr\ri s-au dorit a fi mai
degrab\ reprezentative decât
autentice. Ele s-au f\cut atât cu
subiec]i proveni]i din mediul popular,
cât [i cu subiec]i cul]i (folclori[ti
ca Tache Papahagi, Al. Vasiliu, Gh.
Madan, Sabin Dr\goi, Mihail
Vulpescu). S-a dorit reprezentarea
tuturor regiunilor locuite de români,
dar acest deziderat nu a putut fi
integral atins. Sunt bine reprezentate
regiuni ca Muntenia, Oltenia,
Transilvania sau sudul Dun\rii,
dar alte zone cu uria[ poten]ial
(Moldova, Basarabia, Banat) sunt
prezente mai mult simbolic, din
motive care nu au leg\tur\ cu
[tiin]a. Nu toate textele înregistrate
pe cilindri beneficiaz\ de transcriere
pe hârtie, unii subiec]i fiind incapabili
s\ o fac\, iar al]ii... uitând. Multe
transcrieri, subliniaz\ Constantin
Eretescu (la p. XVII), nu apar]in
interpre]ilor, ci unor savan]i
care au ajutat echipa francez\ la
întocmirea fi[elor necesare
sistematiz\rii documentelor audio:
Mihail Vulpescu, Emil Riegler-
Dinu, Al. Rosetti. În fine, m-a[
întreba care a fost proiectul real
al lui Hubert Pernot, cât\ vreme
„lista” sa a cuprins subiec]i descoperi]i
la fa]a locului, în câte o pitoreasc\
gr\din\ de var\ bucure[tean\, de
asemenea, pe inevitabilul Nicolae
Iorga, pe C. Argetoianu [i, dac\
Regina Maria [i-ar fi dat acordul,
pe însu[i Regele Mihai I?

Oricum, soarta culegerii a stat
în cump\n\ dup\ ce echipa s-a
întors la Paris. Este înc\ un mister
ce s-a întâmplat cu cele 16 colec]ii
complete de discuri pe care, conform
documentelor, s-ar fi transpus
con]inutul cilindrilor de cear\.
Fondul de documente sonore ce
au apar]inut fostului Muzeu al
Cuvântului [i Gestului se afl\ acum
în custodia Bibliotecii Na]ionale

de la Paris. Când l-a cercetat [i
sistematizat Constantin Eretescu,
nici vorb\ s\ g\seasc\ acolo cele
11 colec]ii complete ce trebuiau
s\ fie la Paris: unele discuri se afl\
în patru exemplare, altele în cinci,
iar discul 120 doar în trei. La
Bucure[ti, unde trebuiau s\ ajung\
alte cinci colec]ii complete, nu
se afl\ nici un disc. Edi]ia de
fa]\, deci, nu este numai restauratoare,
ci [i salvatoare pentru text, pe care
îl pune la dispozi]ia publicului,
într-o form\ accesibil\ [i înso]it
de un nou catalog, ce permite
consultarea de c\tre speciali[ti
[i public deopotriv\.

Nu este misiunea unei cronici
a edi]iilor s\ evalueze relevan]a
folcloristic\ a acestei culegeri. Cum
am sugerat, ea e mai degrab\
discutabil\ ca formul\ [tiin]ific\
[i sunt convins c\ speciali[tii se
vor apleca asupra ei. Totu[i, un
aspect pe care culegerea lui Hubert
Pernot îl surprinde, oarecum f\r\
voia ei – cred, îns\, c\ nu f\r\ voia
lui Iorga, „patronul” din umbr\ –,
este remarcabil: bog\]ia [i diversitatea
folclorului românesc la 1928. În
plin\ epoc\ modern\, crea]ia
folcloric\ este înc\ vie [i activ\,
contamin\rile culte r\mân neglijabile,
iar iradia]ia culturii populare
dep\[e[te cu mult sfera civiliza]iei
tradi]ionale (lumea satului românesc),
atr\gând în cercul ei spirite cultivate,
cu origini urbane [i un nivel de
educa]ie artistic\ foarte înalt: Sabin
Dr\goi, Mihail Vulpescu [.a. 

Din acest motiv, restituirea
operat\ cu atâta acribie de Constantin
Eretescu reprezint\ o contribu]ie
pre]ioas\ pentru cercetarea etnologic\
[i antropologic\ a secolului al 
XX-lea românesc. Sistematizarea
colec]iei de discuri aflate la Paris
se vrea, b\nuiesc, [i un îndemn
la copierea [i aducerea ei în Româ-
nia. 
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Dumitru LLup[anu V\ confirm
primirea, dar nu îmi plac textele
de nuan]\ mistic\. E p\cat de
imaginile dvs. alterate ([i) prin
aceea c\ v\ folosi]i de rim\. Nu
va ajut\ deloc, v\ încurc\. V\
îndeamn\ la licen]e lexicale [i
gramaticale ca s\ obtine]i sunetul
în coad\. Apropos, cunoa[te]i
proverbul din Creang\: [oarecele
cînd nu încape în bort\, î[i mai
leag\ [i o tigv\ de coad\. A[a v\
lega]i dvs. de rim\. Sau ca Ulise
de catarg. Nu v\ fie team\, nici
sirenele din ziua de azi nu mai sînt
ce-au fost. Fi]i [i dvs. o dat\ indecent
[i impudic! O gr\mad\ de
coresponden]i m\ asalteaz\ cu
excese de limbaj buruienos, iar
dvs. parc\ vopsi]i schituri sau
afuma]i catedrale ca „Paracliserul”
lui Sorescu. A[tept revela]ia!

Adrian GGrauenfels. Din însoritul
Israel, trimite]i un text.  Poemul
„La OOglind\” a mai fost scris [i de
George Co[buc, dar un remix nu
stric\. V\ citez începutul: mi s-a
spus   c\-s un poet mort/ m\ uit
în oglind\ [i v\d un alt mort/ nu
eu sunt mort/... / m\ uit prin ochelarii
mei/ cei cu rama neagr\/ speciali,
p\stra]i pentru evenimente tragice/
ca mersul la oper\ de exemplu.
Nu ne potrivim, pentru c\ mie îmi
place s\ merg la oper\. În rest
nu [tiu cine v-a spus c\ sînte]i
mort. Eu v\d c\ da]i semne de
via]\. A[a c\ v\ citez [i finalul: ne
facem semne de adio galant/ ne
aranj\m cravatele pedant/ avem
o înmormântare pe-nserate/ trebuie
s\ ar\t\m bine, distin[i / c\ vin
femei cu regrete [i flori/ ce noroc
ai poete, c\ po]i mereu s\ mori...
Fiecare cu norocul lui! Dar vorba
lui Moromete c\tre fiii s\i: de ce
s\ muri]i, b\?

{tefan MMu[at. Ceea ce propune]i
dvs. nu e poezie în accep]iunea
curent\ ci o în[iruire relativ gra-
matical\ de cuvinte. Dar o în[i-
ruire f\r\ sens: Tresare vremea–n
vânt nelegiuit/ [i niciun semn/ nu

tulbur\ atâta neputin]\,/ [i am
privit/ cum toamna cade galben
în p\cat/ [i traverseaz\ demn/ a
doua natur\ a vie]ii;/ [i urc\, [i
mut\ inima de piatr\/ într-un vechi
blestem/ din subteranul timpului.
Condi]ia unei metafore de tipul
a doua natur\ a vie]ii sau subteranul
timpului e s\ în]elegi, m\car s\
b\nuie[ti, care este termenul c\ruia
sintagma respectiv\ i se substituie.
Aici nu e cazul.

Victor AAlbu. Am explicat [i altor
coresponden]i c\ a scrie haiku
nefiind japonez este ca [i cum
un eschimos ar compune strig\turi
oltene[ti sau un bo[iman colinde.
Textele dvs. de trei versuri sînt
– unele – agreabile, altele plate ca
apa plat\, iar vreo dou\ ilariante:
insoomnii catâr rumegând/ la marginea
icoanei/ pleoape de sfânt\… sau
peervaz motan în extaz/ cu pleoapele
aprinse/ de dorul serii… Rima
pervaz - motan în extaz, dac\ ar
putea fi tradus\ în japonez\, ar
entuziasma [i umbra lui Basho.
Dau [i o mostr\ reu[it\, s\ nu zic\
lumea c\-s r\u: triste]e de aur,/
un copac în ruin\/ reazem\ luna…
A]i sugerat lapidar seara de toamn\
într-o metafor\. Nu-i nevoie s\
numi]i chestia asta haiku, ci numai
s\ scrie]i a[a, l\sînd deocamdat\
motanul cu felinele în c\lduri (titlul
altui haiku).

Ciprian MMarian. Ave]i 28 de ani.
E bine, c\ la vîrsta dvs. Labi[ murise.
A]i absolvit român\-francez\. Asta
nu prea e bine. Profii dvs. de la
Alba-Iulia nu v-au explicat destul
de clar cum e cu poezia. Sau poate
n-a]i re]inut dvs.? N-o]i fi – p\catele
mele – profesor de român\?! Dansul
p\mântului nimice[te în fiecare
er\/ Câ]iva metri din stratul de
civiliza]ii/ Pe care oricum ochiul
telemagic/ Le ucide încet, dar sigur./
În timp ce casa se n\ruie v\zând
cu ochii,/ Mai exist\ câte un
zidar disponibilizat/ Care s\ pun\
în fiecare zi/ O c\r\mid\ galben\
pe trepiedul/ Care fotografiaz\ cu
un blitz./ Ale c\rui organe interne
se scurg/ Printre picioarele trepiedului.
E bine c\ zidarul disponibilizat
continu\ s\ pun\ c\r\mizi. Asta
e munc\ patriotic\! Organele interne
sînt ale lui sau ale blitzului? Am
re]inut îns\ esen]ialul: 1. trepiedul
fotografiaz\ [i 2. s\ nu ne temem
de cutremur, c\ oricum ne rade
ochiul telemagic.

Greg PPaulsen. Scrie]i laconic:
„Adresa dvs. de e-mail a fost
ales (sic!) în 2010, Microsoft Promo
din octombrie pân\ în decembrie,
[i a]i fost selectat pentru a câ[tiga
500.000 de dolari. V\ rug\m s\
contacta]i”. Desigur, banii \[tia
vor prinde bine revistei noastre.
N-a]i putea s\ plusa]i pîn\ la un
milion sau m\car s\ îi schimba]i
în euro? 

A[tept îîn ccontinuare ttextele
literare [[i oopiniile ddvs. lla aadresa
e-mmail: pposta.romlit@gmail.com

Î
n anun]urile imobiliare
[i în conversa]ia familiar\
circul\ în ultima vreme
o sintagm\ involuntar
poetic\ – [i  mai ales
relevant\ din punct de
vedere sociologic: cas\

pe p\mânt. 

Publicitatea a validat deja
poten]ialul de ambiguitate al
termenului (p\mântul putând
desemna solul, dar [i planeta)
printr-un slogan care îl punea în
rela]ie cu polisemia cuvântului
lun\ (unitate temporal\ [i corp
ceresc): „O cas\ pe p\mânt cu rate
pe lun\”.

Precizarea prin grupul prepozi]ional
pe p\mânt a ap\rut din nevoia
de a izola un sens mai restrâns
al substantivului cas\. În dic]ionarele
noastre, aceasta a fost definit\ –
într-un mod surprinz\tor de stabil
– în primul rând prin func]ie: „cl\dire
servind de locuin]\ oamenilor”
(Laz\r {\ineanu, Dic]ionarul universal,
edi]ia a VIII-a, 1930); „cl\dire care
serve[te drept locuin]\” (DEX,
2009); sensul este foarte general,
mai ales în anumite contexte [i
îmbin\ri (formula în cas\ desemneaz\
orice spa]iu interior de locuire,
în opozi]ie cu afar\). În uzul actual,
pe lâng\ sensul generic, cas\ are
[i o accep]ie mai restrâns\, care
apare în opozi]ie cu termenul bloc:
a sta la cas\ este altceva decât a
sta la bloc. Opozi]ia semantic\ –
„La cas\ sau la bloc?” (topestate.ro)
– reflect\ ruptura sociologic\ [i
antropologic\ produs\ de ac]iunile
de urbanizare accelerat\ din perioada
comunist\. Termenul bloc, cu sensul
urbanistic actual, e destul de
nou în român\; în mod semnificativ,
chiar defini]ia sa din DEX – „cl\dire
mare cu multe etaje” – se refer\
doar la dimensiuni [i nu cuprinde
ideea de „locuin]\”. Tendin]a multor
locuitori ai ora[elor de a prefera
casa s-a manifestat puternic, dup\
1989: „Tu ÎNC| stai la bloc?”
(tpu.ro). Opozi]ia mai are o realizare
lingvistic\, prin perechea de termeni
curte – bloc: „eu am tr\it 23 ani
la curte [i 6 la bloc” (forum.soft-
pedia.com); „Apartament în bloc
sau cas\ la curte?” (csid.ro).

A fost transpus astfel în limb\
imaginarul antropologic local, în
care blocul e perceput ca oferind
o locuire nefireasc\, suspendat\
în aer, în vreme ce casa este, a[a
cum se cuvine, pe p\mânt (etajul
fiind o raritate în locuin]a tradi]ional\).
Sintagma cas\ pe p\mânt circul\
destul de mult în prezent – „Cas\
pe p\mânt sau apartament la bloc?”

(casedelux.ro); „Visul oric\ruia
dintre noi este s\ aib\ o cas\ pe
p\mânt” (bunlacasa.ro); „Am vrut
o cas\ nou\, pe p\mânt, o buc\]ic\
de gr\din\, iar pre]ul a fost unul
corect. Noi am cump\rat o cas\ pe
p\mânt cu banii pe care i-am fi
dat pe un apartament într-un bloc
nou în Bucure[ti” (Evenimentul
zilei, 17.11.2006), inclusiv în
Republica Moldova: „Vând cas\ pe
p\mânt, ora[ul Ungheni” (anun-
turi.md). Într-o vreme în care glo-
balizarea se manifest\ cu putere
[i multe concepte [i opozi]ii sunt
transpuse pur [i simplu dintr-o
limb\ în alta, casa pe p\mânt r\-
mâne o manifestare a mentalit\]ii
locale [i tradi]ionale [i se dovede[te
destul de greu de tradus în alte
limbi.   

De altfel, ar fi interesant\ o
incursiune prin vechile dic]ionare
[i texte, în c\utarea ipostazelor
locuirii [i a opozi]iilor în care intra
în trecut termenul cas\. În Lexiconul
de la Buda, din 1825, prin cas\ „se
în]eleg toate chiliile câte sunt sub
un acoperi[”. În secolul al XIX-lea,
se folosea frecvent pluralul case,
pentru a desemna atât locuin]a
împreun\ cu „toate acaretele”
(Dic]ionarul Academiei, 1940), cât
[i ansamblul de camere („madam
Lefter Popescu, o dam\-nalt\,
sub]iric\, frumoas\, oache[\, casele
ale verzi cu geamlâc, care are o
aluni]\ cu p\r d-asupra sprâncenii
din stânga [i se poart\ legat\ la
cap cu ro[u”, I.L. Caragiale, Dou\
loturi). Casa putea intra – prin
structura sa interioar\ – în categoria
obiectelelor-pereche (ca ochelarii
sau pantalonii), fiind descris\ de
formula o pereche de case („De ce
nu ]i-au dat p\rin]ii o pereche
de case de zestre?”, Caragiale, De
închiriat). În Dic]ionarul român-
francez al lui Damé (1893), propozi]ia
„[i-a f\cut o p\rechie de case” e
tradus\ „il s’est bâti une maison”.
Formula, care ast\zi ne pare destul
de ciudat\, nu era privit\ f\r\ ironie
nici în epoc\, a[a cum o dovede[te
un pasaj din I. Heliade R\dulescu,
Cuconi]a Dr\gana: „Casele dumneaei
sunt o pereche de case, cum am
zice o odaie în dreapta [i alta în
stânga, sau dou\ d-o parte [i dou\
de alta, sau mai [tiu [i eu cum;
destul c\ v-am spus c\ sunt o
pereche de case. Nu cere]i [i
dumneavoastr\ socoteala de toate
pân\ într-una”. 

p\catele limbii de rodica zafiu

Cas\ pe p\mânt

po[ta redac]iei
de horia gârbea

Pervaz 
cu motan 
în extaz
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tropice sur`z\toare de mihai zamfir

Un stand
românesc

A
m în fa]\ un exemplar din Im-
posibila întoarcere, prima
edi]ie, cu o dedica]ie de la au-
tor datat\ august 1971. Faptul
m\ duce cu gândul la împre-
jur\rile în care a ap\rut aceast\
carte a lui Marin Preda. 

Istoricul literar trebuie s\ le ia în
considerare ca [i, de altfel, oricare
cititor de ast\zi al c\r]ii. Cine le ignor\ nu
cred c\ o va în]elege în toate semnifica]iile
ei. {i nici nu-[i va putea explica marele
ecou pe care l-a avut în epoc\. În mediile
scriitorice[ti [i dincolo de ele, în publicul
larg.

Împrejur\rile la care m\ refer au fost
generate de schimbarea brusc\ a politicii
culturale a partidului comunist, intervenit\
în vara lui 1971. Este anul în care ap\rea
aceast\ carte a lui Marin Preda, cuprinzând
eseuri [i articole publicate mai înainte prin
reviste. Dar este [i anul în care ap\reau
sinistrele Teze din iulie ale lui N. Ceau[escu,
pe nea[teptate, contrazicând tot cursul
evolu]iei culturale de pân\ atunci. Fuseser\
câ]iva ani de liberalizare benefic\ în spa]iul
artelor, al literaturii, pornit\ de prin 1964-
1965 de regimul Dej, ca una din formele
desovietiz\rii. Ceau[escu a continuat o
vreme ceea ce începuse predecesorul s\u,
pân\ când s-a v\zut st\pân absolut pe
putere. Incitat de revolu]ia cultural\ chinez\,
dar mai ales îndemnat de propriile-i
convingeri adânci, dictatorul s-a hot\rât,
în 1971, s\ schimbe linia de pân\ atunci
din cultur\, revenind, cu un mic adaos
de colorit na]ional, la orientarea din anii
’50, la sloganuri care-i merseser\ cândva
la inim\. Tezele ne întorceau astfel la
„spiritul patriotic, revolu]ionar”, la combaterea
„manifest\rilor de cosmopolitism”, a
„diferitelor mode artistice împrumutate
din lumea capitalist\”, la respingerea
misticismului, a idealismului, a estetismului,
toate prev\zute într-un document oficial,
într-o tabl\ de legi care nu admitea scutiri
sau abateri.

Apari]ia intempestiv\ a Tezelor din
iulie a stârnit contrariere [i nu doar atât.
To]i se întrebau: ce se urm\re[te? Revenirea
la practicile detestabile de odinioar\, de
care abia sc\paser\m, la dogme, la realismul

socialist? Pentru prima oar\, ceva ce hot\râse
Ceau[escu era primit cu dezaprobare deloc
discret\. Lumea se agita mai cu seam\
în institu]iile culturale, prin redac]ii. Se
discuta pe coridoarele de la Casa Scânteii,
în birouri, pe sc\ri [i în lifturi, oriunde. S-
au repezit desigur s\ elogieze Tezele
oportuni[tii previzibili, frustra]ii epocii
de liberalizare, dar p\rerea lor nu-l interesa
pe Ceau[escu. O [tia dinainte. Ceilal]i îns\
ce spuneau? Ca s\ afle, probabil, a convocat
în toamn\ la CC un grup destul de mare
de scriitori, membri în conducerea Uniunii,
[efi de reviste, de edituri, cerându-le s\-
[i spun\ p\rerea despre Teze. A fost rândul
lui s\ fie contrariat. Stancu, Bogza, Jebeleanu,
Fulga, Baconsky, Marin Preda [i înc\ al]ii
care nu erau oarecine, din moment ce
fuseser\ convoca]i acolo, au f\cut tot felul
de observa]ii, au spus c\ nu prea în]eleg
ce se vrea, au fost critici în esen]\ cu Tezele,
o neprev\zut\ ie[ire din ritualul unor astfel
de „consf\tuiri”. Ceau[escu nu avea de ce
s\ fie mul]umit. {i nici nu a fost.

Despre cum a reac]ionat în acel moment
Marin Preda se spune ceva în plus. C\ ar
fi mers dup\ acea întâlnire în audien]\
special\ la Ceau[escu [i i-ar fi declarat
c\ dac\ e vorba s\ se reintroduc\ realismul
socialist, el, Marin Preda, se sinucide.

Gestul acesta, spectaculos-dramatic,
nu era în firea lui Marin Preda [i nici nu
cred c\ l-ar fi f\cut. E mai degrab\ o legend\,
una care spune îns\ ceva  despre felul în
care era v\zut Preda de contemporani:
ca un mare scriitor al timpului, dar [i ca
un reper al comport\rii demne, ca un factor
de con[tiin]\, ca un model, spre a vorbi ca
azi. Dac\ a f\cut sau nu, în fa]a lui Ceau[escu,
acea declara]ie patetic\, ultimativ\, e mai
pu]in important decât faptul c\, simbolic,
i se atribuie.

Întreg spiritul Imposibilei întoarceri
face de altfel plauzibil\ legenda amenin]\rii
cu sinuciderea, o „confirm\”. Unii cititori
de mai târziu au ]inut s\ vad\ în chiar titlul
c\r]ii lui Marin Preda o trimitere polemic\
la Tezele din iulie care preconizau, siluind
istoria, o întoarcere din drum „imposibil\”,
adic\ de neacceptat.

Scris\ mai înainte de a se fi ivit Tezele,
cartea nu avea cum s\ trimit\ la ele prin
titlu, dar putea s\ le presimt\ ca fenomen.
S\ avertizeze, s\ pun\ în gard\. S\ previn\
asupra resuscit\rii for]elor întunecate ale
dogmatismului. {i o [i face atunci când
Marin Preda vorbe[te despre activarea
„spiritului primar agresiv”, acea „stihie
care apare în timpul unor intense fr\mânt\ri
sociale [i care tinde s\ conteste valorile
spiritului”. „Fenomenul l-am cunoscut [i
noi – î[i aminte[te autorul Morome]ilor
– într-o cultur\ înc\ departe de a-[i fi atins
apogeul. Valorile, de asemenea, au fost
supuse unui tir nesl\bit, timp de un deceniu,
[i adu[i la judecat\ scriitori clasici [i
contemporani care n-au în]eles cutare
ridicare a ]\ranilor sau cutare manifest
muncitoresc”. Lucruri de felul acestora se
petrecuser\ nu foarte demult, ci înainte
cu vreo câ]iva ani de momentul în care
Preda le evoca, în deceniul pe care tot el
îl numise „obsedant”, dar s-ar putea petrece
[i mâine, ni se sugereaz\, dac\ nu deja se
petreceau. Eram în preziua Tezelor. 

(Din prefa]a la Imposibila `ntoarcere de
Marin Preda, volum reeditat de „Jurnalul
Na]ional”, `n curs de apari]ie.)

Î
n fiecare an, prin sep-
tembrie-octombrie, se
deschide la Brasilia Tîrgul
de Carte. Timp de zece
zile, editurile ora[ului
î[i expun produc]ia din
ultimii ani [i încearc\,

disperate, s\-i fac\ pe oameni
s\ citeasc\: e greu, e foarte
greu! 

Acest tîrg nu are nici pe departe
anvergura Tîrgului de la Rio [i mai
ales a celui de la Sao Paulo, ora[ul
cu o sut\ de edituri [i o activitate
editorial\ trepidant\; la Brasilia
vin rareori oaspe]i str\ini, scriitori
[i editori – doar din cînd în cînd
cî]iva portughezi, adic\ str\ini
pe jum\tate, curio[i s\ vad\ [i ei
ora[ul Brasilia despre care au auzit
atîtea.

Spre deosebire de anii trecu]i,
Tîrgul de Carte 2010 s-a desf\[urat
într-un pavilion uria[, comparabil
ca dimensiuni cu cel de la Casa
Scînteii. Pentru  c\ de data asta
era spa]iu din bel[ug (chiar prea
mult, pentru cîte edituri func]ioneaz\
în ora[), unele Ambasade au deschis
[i ele stand propriu – pe deasupra
f\r\ s\ dea nici un ban: era loc
berechet!

A[a se face c\, pentru prima
oar\ în istoria nu prea lung\ a tîr-
gurilor de carte din Brasilia, a func-
]ionat [i un stand românesc, printre
alte zeci. Am instalat, în spa]iul
de cî]iva metri p\tra]i, panouri cu
fotografii de palate, biserici [i pei-
saje române[ti (într-adev\r reu[ite),
un tricolor desf\[urat, o m\su]\
cu dou\ scaune, iar pe m\su]\ –
toate c\r]ile române[ti traduse
în portughez\ în ultimii ani pe care
le-am putut aduna. Sau c\r]ile
despre România. S\ spunem c\
brazilienii nu prea vorbesc limbi
str\ine, iar marele public dintr-un
asemenea tîrg – cu atît mai pu]in.
Aveau a[adar acces doar c\r]ile
tip\rite în limba locului.

N-am g\sit multe c\r]i române[ti
ori despre România; cele vreo 20
de titluri au reprezentat singurele
semne din îndep\rtata noastr\
]ar\: astea erau, cu astea defilam
(vorba vine!) în largul spa]iu al
tîrgului, printre alte mii de volume.

Ambasadele care au dorit s\-[i
deschid\ stand propriu se aflau
grupate într-o arip\ a pavilionului.
Toate standurile ar\tau cam la fel
în ceea ce prive[te num\rul de
c\r]i, pentru c\ nici din limba ceh\
(standul din stînga), nici din spaniola

vorbit\ în Ecuador (standul din
dreapta), nici din limba indonezian\
(standul din spate) nu existau,
pe pia]a brazilian\, decît vreo dou\-
trei traduceri. Standul românesc
(cu imagini de vis din Carpa]i [i
din Bucovina, cu traduceri din
Eminescu, Caragiale [i cî]iva autori
contemporani) era decent [i pîn\
la urm\ interesant. Respira îns\ o
imens\ triste]e: într-adev\r, a[a
suntem, doar atît suntem cunoscu]i
în America de Sud, atît putem oferi.
Restul e t\cere – mai bine zis, restul
r\mîne iluzie. Nic\ieri nu m\sori
mai exact dimensiunile ]\rii tale
decît la un tîrg interna]ional de
carte.

Dar povestea standului românesc
con]ine [i o parte optimist\. Dup\
cîteva zile de la deschidere, am
constatat, cu surprindere fericit\,
c\ jum\tate din c\r]ile expuse
fuseser\ furate. Cînd? Cum? Mister!
În[elînd vigilen]a, cu totul relativ\,
a personalului foarte numeros
îns\rcinat cu paza standurilor,
strecurîndu-se acolo cînd nimeni
nu era atent, cî]iva curio[i ce
g\siser\, probabil, interesant
con]inutul c\r]ilor, au subtilizat
discret traducerile din române[te;
[i asta cu toate c\ dimensiunile lor
f\ceau imposibil\ ascunderea în
buzunar. Bineîn]eles c\ am dus
altele în locul celor disp\rute [i,
slav\ Domnului, s-au luat [i ele.
Repurtasem o mic\ victorie!

Fiind eu însumi cineva tentat
de mii de ori, în marile libr\rii din
marile ora[e, s\ strecor în geant\
un volum pe care nu-l puteam
cump\ra, atest cu mîna pe inim\
c\ nimeni nu fur\ o carte dac\
nu e cu adev\rat interesat de ea:
o [terpele[te doar ca s-o citeasc\,
nu ca s-o vînd\ sau ca s-o pun\
drept decor pe raftul bibliotecii de
acas\. E reconfortant s\ te gînde[ti
c\, în ora[ul Brasilia, cineva a auzit
c\ Eminescu  ar fi cel mai mare
poet român [i a sim]it nevoia s\
verifice personal veracitatea afirma]iei.
Iat\ c\ nu e totul pierdut: prin
curiozitatea fa]\ de Eminescu se
poate ajunge la curiozitatea fa]\
de o ]ar\.

Cînd Tîrgul de Carte din Brasilia
s-a închis, a fost un moment trist,
ca toate momentele cînd se sting
luminile spectacolului. Spa]iul
devenise familiar [i dispari]ia lui
am resim]it-o ca pe o nedreptate.
M-am întors acas\ melancolic, ducînd
sub bra] c\r]ile nefurate. 
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u-mi pot imagina cum s-ar putea preda de acum

încolo o istorie a comunismului, [i nu doar a celui

românesc, f\r\ Autobiografia lui Nicolae

Ceau[escu, filmul lui Andrei Ujic\.n arte
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C
eau[escu duce sicriul lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej
al\turi de al]i tovar\[i
importan]i, iar pentru cel
care nu [tie despre ce este
vorba este un act pios;
între timp, luptele pentru

conducerea Partidului  s-au
declan[at. 

Cel care î]i zâmbe[te victorios în
scenele urm\toare este noul pre[edinte
al României, iar el apare memorabil
în 1968 la balcon pentru a condamna
interven]ia brutal\ a trupelor Pactului
de la Var[ovia în Cehoslovacia. Este
eroul zilei, Ceau[escu pur [i simplu
str\luce[te în anii urm\tori pe scena
public\ interna]ional\, în 1969, pe 3
august, Nixon vine în România [i, a[a
cum declar\, este primul pre[edinte
american care viziteaz\ România,
primul pre[edinte american care
viziteaz\ o ]ar\ din lag\rul socialist.
În iunie 1978, so]ii Ceau[escu o întâlnesc
pe Regina Elisabeta a II-a în vizita oficial\
de patru zile în Marea Britanie. În acest
interval se consum\ perioada de glorie
a secretarului general.

Când începe declinul? Aproape
insesizabil în filmul lui Andrei Ujic\,
imaginile încep s\ se exfolieze ca [i
cum în plin carnaval m\[tile zâmbitoare
ar aluneca pu]in câte pu]in l\sând
s\ se vad\ chipuri descompuse sau
câte un rictus. Regia triumfalei înaint\ri
spre comunism continu\, iar Kim Ir
Sen, dictatorul coreean, [i Nicolae
Ceau[escu î[i fac o intrare memorabil\
în cadru, în pas de balet, ]inându-se de
mân\ cu o gra]ie virginal\. Chipul
comunismului românesc împrumut\
masca fericirii eterne a unei min]i
lobotomizate a comunismului chinez
[i nord-coreean. Demonstra]iile fastuoase
date în cinstea lui Nicolae Ceau[escu
dep\[esc de departe onorurile sclivisite,
de o solemnitate glacial\, de la Curtea
reginei Angliei. Ceau[escu prive[te
hipnotizat zecile, dac\ nu sutele de
mii de oameni ai furnicarului chinez
care reu[esc s\ compun\ pe stadioane
imagini de o acurate]e incredibil\. Este
un moment capital când Ceau[escu
realizeaz\ un fapt însp\imânt\tor:
c\ po]i face orice din oameni, pixeli
pe un ecran gigantic dac\ vrei. Iar
acest ecran se va numi Cântarea
României, festivalul dedicat în exclusivitate
tovar\[ului. Elena Ceau[escu casc\

magistral la una dintre cuvânt\rile
tovar\[ului de via]\, cuvântare ]inut\
în fa]a unui grup restrâns al membrilor
comitetului central care ascult\ sastisi]i.
Ceau[escu se zbate s\ articuleze un
discurs cât de cât inteligibil, se ajut\
cu mâinile ca de obicei, se bâlbâie
îngrozitor, face pauze nepermis de
lungi între fraze î[i caut\ cuvintele,
se screme. Nu-i iese. Tovar\[ii stau
smirn\, în fa]a acestor marionete se
afl\, dezarticulat, un cadavru politic.
Care contiun\ s\ bântuie în vizitele
de lucru magazine umplute la comand\
cu produse care nu exist\ pe pia]\.
Totul este cenu[iu în jur, p\mântiu,
fe]ele, peisajul, ma[inile. Cenu[iul
constituie substan]a din care este
pl\m\dit\ România ultimului deceniu
al Epocii de Aur. În fa]a lui Gorbaciov,
cel mai maleabil dintre liderii comuni[ti
de la Kremlin, Ceau[escu apare timorat,
zâmbetul lui este o grimas\, un rictus,
comportamentul este nevrotic, chipul
descompus, privirea îl fixeaz\ cu o
intensitate tulbur\toare pe liderul sovietic.
Acolo unde ar fi trebuit s\ se afle Stalin
însu[i sau o reîncarnare a acestuia se
afl\ un str\in [i o prevestire rea. 

Dup\ ce a ucis furios câteva sute
de fazani, este ultima vân\toare regal\,
Ceau[escu pare complet absorbit de
gânduri, însingurat, izolat, parc\ pierdut,

departe de câinii care-i caut\ apropierea.
Nu mai în]elege nimic, lumea s-a
schimbat [i, deodat\, în jur s-a f\cut
gol [i frig. Iar nonsensul absolut
este revolu]ia care se întoarce împotriva
revolu]ionarului de profesie, este
inculparea „celui mai ales fiu al poporului”.
Îns\ cred c\ Ceau[escu s-a reg\sit o
dat\ m\car în acest ultim episod al
existen]ei sale, în momentul execu]iei,
care prin prostia [i turpitudinea regizorilor
celuilalt spectacol, „Execu]ia dictatorului”,
i-au conferit o statur\ eroic\. Revolu]ionarul
[i-a amintit cum se moare [i a [tiut s-
o fac\. Filmul lui Ujic\ este construit
epic, este Istoria care se spune ca
istorie, ca poveste, îns\ cine are impresia
c\ acest documentar de montaj se
construie[te de la sine se în[al\. În
spatele sintaxei propriu-zise a oric\rui
montaj se afl\ o lectur\ de o mare
acuitate [i sensibilitate, care cânt\re[te
fiecare imagine, care-i stabile[te locul
în economia simbolic\ a filmului, care
[tie cum s\ scurtcircuiteze un traseu
prea lung [i care cade pe ceea ce Roland
Barthes numea punctum, în cartea sa,
Camera luminoas\. Punctum este acel
moment privilegiat în care ceva, un
gest, un detaliu, o infinitezimal\ brizeaz\
imaginea – [i, în cazul de fa]\, istoria
–, dându-i o semnifica]ie dincolo de
conven]ii [i tipare. 

Punctum este aici ceea ce scap\
cadrului oficial, autocontrolului, ruptura
de nivel, accidentul. Oricât de bine
jucat jocul politic, el face loc unor astfel
de inconsecven]e, iar Andrei Ujic\
prinde aceste momente care pot trece
u[or neobservate. Dac\ urm\re[ti acest
traseu paralel alc\tuit din toate aceste
punctum pres\rate în film realizezi o
alt\ constela]ie „autobiografic\” [i ceva
ce dep\[e[te planul sistematic al
propagandei. Este poate renghiul pe
care-l joac\ ceva mai puternic decât
puterea discre]ionar\ a unui dictator,
poate chiar propria via]\ care refuz\
dictatul oricare ar fi el.  În mod cert,
Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu
nu este doar filmul cel mai bun al anului
în România, dar este cel mai bun
film istoric pe care l-am v\zut vreodat\,
[i dac\ istoria a 25 de ani de comunism
românesc se poate comprima în trei
ore, acestea în mod sigur sunt orele
regizorului Andrei Ujic\. De asemenea,
devine esen]ial ca acest film s\ ajung\
în [coli, în licee, în universit\]i, acolo
unde regimul comunist face obiectul
unui studiu, al unei dezbateri. Nu-mi
pot imagina cum s-ar putea preda de
acum încolo o istorie a comunismului,
[i nu doar a celui românesc, f\r\
Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu,
filmul lui Andrei Ujic\. 

cronica filmului de angelo mitchievici

M\[tile comunismului românescRegia: Andrei Ujic\. Cu:
Elena Ceau[escu, Nicolae
Ceau[escu. Gen film:
Documentar. Durata: 180
minute. Premiera în
România: 29.10.2010.
Produs de:Icon Productions.
Distribuit în România de:
Voodoo Films. 

Autobiografia lui
Nicolae Ceau[escu
(2010)



ctuala edi]ie ne-a p\rut mult mai

consistent\, prin majoritatea lucr\rilor

venite din str\in\tate, dar din cale afar\ de

sub]ire privind produc]iile române[ti .a
D

eviza celei de a 5-a edi-
]ii a eXplore dance festival-
ului fiind Ce urmeaz\?,
organizatorii au dorit s\
ne ofere [i un e[antion
al posibilelor c\r\ri pe
care o vor apuca creatorii

înc\ în formare. 

Fragmentele coregrafice reunite
sub genericul Meet the next generation!,
prezentate la MNAC, au fost semnate
[i interpretate de studen]i [i masteranzi
de la Universitatea Na]ional\ de Art\
Teatral\ [i Cinematografic\ „I.L.
Caragiale”, Facultatea de Teatru, Sec]ia
Coregrafie, forma]i de profesorii Sergiu
Anghel, Raluca Ianegic [i Liliana
Iorgulescu. Astfel, jocul cu obiecte [i
în special cu costumele interpretei sale,
Andreea Belu, au constituit principala
preocupare a coregrafului Vlad Merariu,
masterand la UNATC. Costumele – o
rochie lung\ neagr\ divers manevrat\
peste un panou alb sau o fust\ cu bogate
volane din plastic alb, transparent –
au  desenat  o destul de larg\ coregrafie
spa]ial\, minimal ajutat\ de mi[c\rile
corpului. Cu totul alte coordonate, [i
anume pe acelea ale teatrului-dans, a
urmat studenta Kovács Timea, interpre]ii
ei, Andeea Belu, Andrei Bratu [i
Alex C\lin, exprimându-se atât prin
mi[care cât [i prin cuvânt, într-un
registru al grotescului dureros [i al
caricaturalului. Pe aceea[i direc]ie, a
teatrului-dans, a mers [i studenta
Andeea Belu, de ast\ dat\ în calitate
de coregraf\, compunând pentru colegii
ei, Alex C\lin, Idris Clate, Cezar
Grumazescu [i Timea Kovács, diferite
partituri de mi[care, cuplate cu expresii
faciale îngro[ate, un fel de teatru mut,
înso]it de specularea unor lumini de
lantern\, divers dirijate pe mici por]iuni
ale corpului. În mod deosebit ne-a atras
aten]ia, îns\, masteranda Catrinel
Catan\, care [i-a compus [i [i-a interpretat
singur\ propria pies\, dovedind în egal\
m\sur\ capacitate de inven]ie coregrafic\,
mi[care corporal\ expresiv\ [i punere
în dialog sugestiv a acestora cu texte
proiectate, unele legate de realitate,
altele suprarealiste. Diversitate [i
fantezie sunt premisele celei mai tinere
genera]ii de creatori, a c\ror împlinire
o a[tept\m. 

Împlinit deja, atât compozi]ional
cât [i prin calitatea mi[c\rii, a fost [i
foarte scurtul fragment intitulat Past
Tense Dance, prezentat de Valentina
de Piante Niculae, profesoar\ la UNATC,
unde pred\ diferite tehnici de dans.
Mi[carea sa liber\, fluid\ [i expresiv\
o cunoa[tem dintr-o serie de lucr\ri
anterioare. Dar scurtimea piesei
(maximum 15 minute) nu a putut s\
asigure greutatea unei seri întregi
de spectacol. O atare pies\, work in
progress, trebuia asociat\ cu lucr\rile
altor coregrafi, pentru a putea corespunde
economiei unei seri complete. 

Cu regretul de a nu fi putut urm\ri
spectacolele prezentate de Eszter
Salamon [i de Julia Cima, am luat în
schimb parte la o serie de experimente
[i am privit o alt\ serie de desf\[ur\ri
spa]iale, în parte asociabile unei coregrafii,
în sensul cel mai larg posibil al termenului,
în]eles ca o compozi]ie înf\ptuit\ prin
mi[care. Organizatorii eXplore dance

festival, care oricum au foarte multe
merite, începând cu directoarea lui,
Andreea C\pit\nescu, care, între
alte o mie de lucruri de care se ocup\,
face [i selec]ia lucr\rilor invitate, ne
explic\ faptul c\ acest Festival Interna]ional
de Dans Contemporan „se concentrea-
z\ pe noul poten]ial al corpului, c\-
l\torind de la concret la abstract”. Or,
nu vom înceta s\ repet\m întruna:
teoretiz\rile pe scen\ sufoc\ în fa[\
na[terea unei opere de art\. Lumea
esen]elor este proprie filosofiei. Lumea
operei de art\, indiferent de domeniu,
este una material\, concret\, care evoc\
doar esen]ele. Numai vizibilul operei
poate sugera simbolic lumea abstrac]iunilor.
Ideea nu poate prima asupra formei,
cele dou\ sunt inseparabile în art\.
Restul este vorbire în gol. O astfel de
vorbire în gol a fost „spectacolul” numit
Posthuman, al lui Florin Fluera[, Iuliana
Stoianescu [i Valentina Desideri. Aceasta
din urm\, din Belgia, ne-a vorbit despre
empatie, Iuliana Stoianescu despre
minunile tehnicii, iar Florin Fluera[,

în timpul discursului s\u, voit haotic,
a schi]at [i câteva pseudo posturi de
yoga, tratate caricatural. 

Al]i experimentatori au dorit s\ ne
implice [i pe noi, spectatorii, în demersul
lor, fapt ce se practic\ ast\zi adesea,
atât în teatru cât [i în dans. Astfel,
Maria Baroncea [i  Eduard Gabia,
împreun\ cu Dragana Bulut, din Serbia
[i Germania, [i-au invitat spectatorii
veni]i la performance-ul lor, intitulat
E I O, s\ aleag\ între a fi muncitori
pe scen\ (cu contract de munc\) sau
observatori în sal\. Pe scen\ erau tot
felul de obiecte: o mas\, o scar\, panouri
de polistiren, frânghii, elastice, cârlige,
folii de plastic etc., pentru a putea
confec]iona cu ele tot ce î]i trecea prin
cap. Au ales s\ intre în joc mai ales
persoane tinere, dar [i câteva mai în
vârst\ [i, între al]ii, [i o mam\ cu un
b\ie]el, care a fost foarte încântat de
acest joc. Pe scen\ au ap\rut tot
felul de mici construc]ii, pe care le
vedeam cu coada ochiului, neputând
avea o imagine de ansamblu, deoarece

m\ aflam între muncitori. La final,
fiecare spectator putea s\-[i dea biletul
performerului care îi pl\cuse, [i astfel
Ioan Tugearu, [i el muncitor, a primit
o gr\mad\ de bilete, ca plat\ pentru
munca depus\. {i a[a, am dat [i noi,
pentru un ceas, în mintea b\ie]elului.
Dar unde a fost dansul în acest r\stimp?
În corpurile adecvat dotate pentru el
ale Mariei Baroncea [i Eduard Gabia
(pe Dragana Bulut nu o cunoa[tem),
dar bine ascuns [i nescos la iveal\ nici
de ast\ dat\, în lumina scenei. În acela[i
capitol experimentalist s-a  încadrat
[i lucrarea lui Sidney Leoni, Undertone.
Subtilitatea demersului acestuia, cum
ne sugera titlul, consta în a ne pune
în situa]ia de a recepta realitatea din
jur f\r\ ajutorul v\zului – c\ci eram
introdu[i, cu to]ii, într-un spa]iu f\r\
lumin\ – numai cu ajutorul celorlalte
sim]uri: sunete de diferite intensit\]i,
felurite parfumuri împr\[tiate din când
în când în aer [i mai ales diferite atingeri,
cele mai multe prietenoase, dar [i
stranii, umede sau pufoase ca o bl\ni]\.
Semnificativ, dintre sim]uri lipsea
tocmai acela prin care se reveleaz\
plastica unui corpul în mi[care.

O alt\ translare c\tre zone vecine
dansului, spre ceea ce tot organizatorii
eXplore dance festival-ului numesc
„transformarea a ceea ce odat\ numeam
dans într-un nou tip de limbaj”, am
putut întâlni în alte dou\ lucr\ri,
prezentate chiar la sfâr[itul Festivalului,
la MNAC. Bespoke, piesa prezentat\
de Freddie Opoku-Addaie, pornea,
ca surs\ de inspira]ie, de la mi[c\rile
me[te[ugului manual al ol\ritului.
Interpre]ii s\i, Alessandra Ruggeri [i
Daniel Watson, urca]i pe un mic
postament, executau pe loc o serie de
mi[c\ri de fr\mântare a lutului cu
mâinile, ulterior propriul corp p\rând
a deveni lutul modelat [i, din când în
când, rotit cu o mi[care brusc\. Cu
foarte mici varia]ii, mi[c\rile erau
reluate, dup\ principiul minimalist. În
fine, Raul Maia (Portugalia-Austria) [i
Thomas Steyaert (Belgia) ne-au prezentat
un proiect, alc\tuit din secven]e,
desf\[urat în mai multe spa]ii al\turate,
unele filmate, unul singur pe viu, proiect
intiulat ironic The Ballet of Sam Hogue
and Augustus Benjamin, în care mi[carea
era una de balansare, de alunecare,
de dezechilibrare restaurat\ înainte
de a deveni c\dere, de mi[care mecanic\,
oricum orice altceva decât balet.
Ambientul fragmentelor filmate era
unul în aer liber: pe un drum de ]ar\
plin de b\ltoace, pe un stadion pe care
ploua etc. Întreaga desf\[urare kinetic\,
pe o tem\ general\ dat\, se sprijinea
în primul rând pe capacitatea de
împroviza]ie a interpre]ilor. 

Deoarece la edi]ia din 2009 a eXplore
dance festival nu am putut participa,
putem aprecia actuala edi]ie numai în
compara]ie cu primele trei edi]ii. Ea
ne-a p\rut mult mai consistent\ prin
majoritatea lucr\rilor venite din str\in\tate,
dar din cale afar\ de sub]ire privind
produc]iile române[ti – [i având, oricum,
un punct de vârf în crea]ia lui Wim
Vandekeybus. 

l iana tugearu

Explore Dance Festival 2010 (II)

Wim VVandekeybus –– Monkey SSandwich. Foto: PPieter JJan DDe PPue

Valentina dde PPiante NNiculae –– 
PPast TTense DDance

arte
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“Noi suntem ceea ce ne
amintim. Povestea e amintire. 

Iar amintirea e via]\”. 
Mario Luzi

M
ario Luzi s-a n\scut
la 20 octombrie 1914
în localitatea Castello
d e  l â n g \  F l o r e n ] a .
Student al Universit\]ii
florentine, are ocazia
s\-i cunoasc\ pe expo-

nen]ii de vârf ai literelor italiene
din anii ’20-’30, între care Eugenio
Montale,  Piero Bigongiari,
Alessandro Parronchi, Romano
Bilenchi, Carlo Bo [.a., [i s\ cola-
boreze la revistele de avangard\
„Frontespizio” sau „Campo di
Marte”. 

Licen]iat în literatur\ francez\
cu o tez\ despre François Mauriac,
pred\ din 1938 la câteva licee din
Parma, S. Miniato, Roma, [i în cele
din urm\, din  Floren]a natal\. Din
1955 este angajat de universitate s\
predea literatur\ francez\. Între debutul
poetic cu La barca (1935) [i „Tutte
le poesie” (Garzanti, 1998, I-II)
orice istore literar\ italian\ semnaleaz\
cele mai importante titluri: Avvento
notturno (Sosire nocurn\), Un brindisi
(Un toast), Quaderno gotico (Caiet
gotic), Primizie del deserto (Trufandalele
de[ertului), Onore del vero (Onoarea
adev\rului), Nel magma (În magm\),
Dal fondo delle campagne (Din afundul
câmpiei), Su fondamenti invisibili (Pe
temeiuri invizibile), Al fuoco della
controversia (În focul controversei),
aceast\ din urm\ culegere fiind distins\
cu Premio Viareggio, 1978. Luzi
este [i autorul unor volume de eseuri
(literatur\ francez\ [i italian\, poetic\
etc.), între care amintim L’opium
chrétien (1938), Tutto in questione
(1965), Vicissitudine e forma (1974). 

Între debut [i Caiet gotic, critica
italian\ a întrev\zut perioada ermetic\
a poetului, cu centrul în culegerea
Sosire nocturn\. Este linia „orfic\” a
modernismului ce-[i are arhetipul
în Mallarmé, dar [i în romantismul
vizionar tip Coleridge sau Nerval,
poezia luzian\ recuperând totodat\ [i
tradi]ia italian\ pe filiera Dino Campana,
Arturo Onofri [.a. Poetizând în cheia
spiritualismului ermetic-florentin
(lansat cu veacuri în urm\ de gnosticul
Marsilio Ficino, traduc\torul în latin\
a celebrului „Corpus hermeticum”),
Luzi interpreteaz\ esen]a transcendent\
a lumii, l\sându-se cucerit de pre]iozit\]i
heraldice sau de retorica obiectelor
dragi parnasienilor, cristaluri perene,
porfiruri întunecate, stindarde regale,
depozite de perle etc. Pe lâng\ vocabule
ca ni[te reci nestemate, Luzi, stimulat
de iscusin]a sa filosofic\, filologic\
precum [i de lecturile sale vastisime,
include în poezie latinisme, cuvinte
savante, sensuri etimologice [i adjectiv\ri
oculte, sinestezii cu în]elesuri multiple
[i coduri stilistice personale. Un
repertoriu ce, tradus în cheie psihologic\,
înseamn\ absen]\, ascez\ elitist\,
imobilism lipsit de iluzii („voin]a ce
nu dore[te”), totul enun]at în endecasilabul
f\r\ cusur, prelungit când [i când în
epatantul alexandrin. 

O dat\ cu Trufandalele de[ertului,

Onoarea adev\rului, Din afundul
câmpiilor, ceea ce era marc\ literar\
devine experien]\ existen]ial\. Desp\r]irea
moral\ între scriitor [i lume se va
reduce sim]itor, ca [i cea lingvistic\.
Atât memoria cât [i limbajul sunt
chemate în cauz\ [i chiar acuzate
de infidelitate [i am\gire, de vreme
ce pu]inele certitudini [i valori ale
omului, de-a lungul veacurilor [i în
actualitate, se surpau. Asist\m la o
remodelare l\untric\, pus\ în scen\
prin alegorii transparente, tip „Noaptea
ne spal\ mintea”; totodat\, Mario Luzi
se identific\ cu pelerinul câmpurilor
metaforice ale focului [i ardorii.

Peisajul ce domin\ aceste culegeri
este unul întunecat [i sterp, aspru
[i t\ios, populat de vânt dar [i de
rarisime figuri umane, al c\ror psihism
emblematic spore[te suferin]a purgatori-
al\. În poemul multisecven]ial În
magm\, construit din variantele unei
aceleia[i situa]ii simbolice, tot de
tip purgatorial, se pun în scen\ dialoguri
între umbre [i supravie]uitori,  amintind
de teatrul recluziunii al lui T. S. Eliot.
Luzi oficiaz\ rituri de peniten]\ [i
autointerpelare, într-un climat lucid
[i totodat\ oniric. Grani]ele între poezie
[i proz\ sunt abolite, structurile figurative
se dilat\, orgoliul poetic travestit în
umilin]\ î[i dest\inuie voca]ia meta-
fizic\. Luzi a fost foarte circumspect
atât în privin]a ideologiei de tip Pasolini,
convins fiind c\ aceasta ar avea tendin]a
de a atenta la nelimitarea de sens a
poeziei, cât [i fa]\ de neoavangard\,

ce î[i f\cea din deconstruc]ie [i deriziune,
din dezmembrare [i exhibi]ionismul
pantomimei mor]ii ca via]\ un manifest
al rebeliunii [i totodat\ un procedeu
tehnic. Poezia lui Luzi, acest repertoriu
de semne ale înfrângerii, suferin]ei [i
uit\rii, de voci implorante în c\utarea
dezn\d\jduit\ a iubirii, î[i are punctul
de sprijin, între memorie [i profe]ie,
în ra]iunea de a tr\i [i a fi. Din
caleidoscopica desf\[urare a vie]ii
versurile î[i trag în]elesul de uimire
religioas\, de intim\ [i reculeas\ pietas
(G. Zagarrio). Raportul tautologic între
antiteze tip mi[care-staz\, adev\r-
enigm\, via]\-moarte este sigiliul
structurii poetice luziene.          

Solipsismul debutului va fi covâr[it
de fermentul vital despodobit de melos
(retoric\), exilului ermetic i se vor
substitui întâlnirile umane, jucate pe
dimensiunea cotidianului, a ocaziilor,
a surprizei, a contrapunctului dialogic.
Limbajul va c\p\ta fluiditate, va deveni
nervos [i incisiv în a denun]a r\nile
[i destr\m\rile provocate de saltul
tehnologic, de falsele mituri [i idoli ai
succesului [i ideologiilor ce tind s\
devin\ singurul reper al unei umanit\]i
profund despiritualizate. Tenta]ia
hedonist\ din primele culegeri cedeaz\
locul unei înver[un\ri glaciale, necru-
]\toare, pe m\sura deconcertantei
verticale a destinului. Rigoarea, coeren-
]a [i angajamentul etic echivaleaz\
cu onoarea adev\rului [i a poetului
Luzi, acest interpret stoic al unui
monolog existen]ial [i anume, acela

al c\l\toriei noastre simbolice în amplul
poem Viaggio terrestre e celeste di
Simone Martini, pictor (Siena 1284-
Avignon 1344) printre altele, ale unei
superbe „Annunciazione”. 

C\l\toria i-a fost  revelat\ poetului
ca o viziune a fenomenologiei originii,
na[terii, istoriei [i mor]ii omului
sub semnul descurajantei enigme
planetare. „Lume str\duindu-se s\ se
nasc\... Dar îngust\/e poarta primor-
diilor,/miriade n\v\lesc la început;/
legiune se-ncaier\,/acolo, în fa]a micii
bre[e, intrarea-n ocol/pu]ini sunt
îndrepta]i/ întru c\ldura [i substan]a
vie]ii./ Dar în vreme de har/sau de
milostivire/e mai supl\ deschiderea/[i-
atunci/se îmbulzesc mul]imi/oscileaz\/o
clip\ pe buza genunii/ [i-apoi invadeaz\
din toate p\r]ile câmpul./Iat\-i/coborând/
unu/tr-altul, unul din cel\lalt,/ge-
nera]iile se întrep\trund.../ Iar noi din
vâltoarea/ unei vremi neguroase/ acolo
în roiul bezmetic -/ fiecare î[i deap\n\
firul luminos/[i dureros al marii urzeli,/
f\urind o istorie în istorie /g\unoasa
sa ve[nicie”  

Cel ce a f\cut elogiul vie]ii [i al
mor]ii deopotriv\, cu religiozitatea [i
presentimentul miracolului [i enigmei,
poetul ce a coborât în peisajul uman,
al satului [i al câmpiei, al muncii [i
originilor umile din care î[i revendic\
îndr\gostirea, leg\mântul de figura
matern\ [i deviza („Unità ed alterità/sofferte
anima e corpo” – Comuniune [i
altruism/tr\ite trup [i suflet), Mario
Luzi reediteaz\ c\l\toria metafizic\ a
concitadinului s\u florentin Alighieri,
afurisind poezia mimetic\ („la mimesi
senza perché né come/dei gesti in cui
si sfrena la nostra moltitudine/morsa
dalla tarantola della vita, e basta”-
imita]ia cu orice pre]/a gesturilor prin
care se dezl\n]uie mul]imea noas-
tr\/în]epat\ de t\unul vie]ii”) [i pe cei
din magma refuzului mântuirii („O
Mario com’è triste essere ostili, dirti
che rifiutiamo la salvezza,/né mangiamo
del cibo che ci porgi, dirti che ci offende”-
O Mario, ce trist e s\-]i fim vr\jma[i,
s\-]i spunem c\ respingem mântuirea
[i nici nu ne hr\nim cu ce ne d\rui,
s\-]i spunem c\ ne jigne[te”), prin
poezie, oferind  testamentul spiritual
al unui cântec salvator: oratoriu, rec-
viem [i jubila]ie deopotriv\. 

Vizionar ca Dante, spiritualist ca
Marsilio Ficino, orfic ca Mallarmé [i
posedat de simboluri ca Dino Campana,
în ciuda extraordinarei sale parabole
expresive [i umane, n-a reu[it s\
conving\ juriul Premiului Nobel, cum
am mai spus. {i totu[i, o repera]ie
moral\ a acestei grave omisiuni a venit
din partea Pre[edintelui Republicii
Italiene, Carlo Azeglio Ciampi, care
l-a numit senator pe via]\ în 2003. În
acela[i an vede lumina tiparului volumul
Parlate (Interlinea Editrice) îngrijit de
prof. Stefano Verdino. Toscana Mater,
(ibidem, 2004) este un omagiu al
autorului în versuri [i în proz\ adus
meleagurilor natale. La patru ani dup\
dispari]ia poetului, Editura Garzanti
public\ un volum de inedite intitulat
Lasciami, non trattenermi.

GGeeoo VVaassiillee

meridiane

Mario Luzi – cunoa[terea
prin ardoare



per ca romanul meu

s\ nu fie citit ca o

carte balcanic\ [i

exotic\.s

I
mediat ce-am citit pe coperta a IV-a a
romanului Copiii lui Hansen c\ ac]iunea
se desf\[oar\ în România, în leprozeria
de la Tichile[ti – ultimul lazaret din
Europa –, am [i început s\-mi imaginez

c\ urmeaz\ s\ lecturez un straniu [i exotic
reportaj literar, întreprins de un scriitor
muntenegrean de 33 de ani din specia
frumo[ilor teribili[ti care str\bat ]\ri
necunoscute în lung [i-n lat [i g\sesc miraje
ale diferen]ei unde localnicii fie nu le mai
repereaz\ ca atare, fie unde nu [tiu sau nu
le pas\ c\ exist\. Aproape c\ mi-era
ciud\ c\ nu aflasem eu dinainte de acest
loc cu aur\ damnat\; mi-ar fi pl\cut s\
urm\resc aici, de pild\, cum se constituie
rela]iile umane într-un mediu atît de închis,
retras [i anatemizat. 

Citind îns\ cartea lui Spahić, am descoperit
c\ autorul muntenegrean nu-mi „suflase”
reportajul, fiindc\ nu vizitase niciodat\
lazaretul de la Tichile[ti [i nici nu-[i propusese
s\-l descrie; îl inventase. Dar, ce-i drept,
Spahić a compus un tablou atît de complex
al vie]ii într-o comunitate retras\ de lepro[i,
f\r\ a uita s\ exploateze nici trecutul livresc
al bolii, de la men]iunile biblice la (inventarea
unor) pove[ti medievale, dar nici ecoul
istoriei ultimilor 70 de ani, încît descrierea
realist\ a locului ar p\rea palid\ pe lîng\
fic]iunea bogat\, deopotriv\ amuzant\ [i
tragic\, a romanului. (A.C.)

Ana Chiri]oiu: A[ vrea s\ începem
discu]ia pornind de la un aspect
mai degrab\ tehnic: pe de-o parte,
romanul t\u e realist, ba chiar
aproape naturalist, ca manier\ de
reprezentare, dar, pe de alt\ parte,
nu e inspirat de o documentare
f\cut\ la fa]a locului, nu e un soi de
reportaj, de[i locul despre care ai
scris exist\ în realitate. Ai ales
subiectul datorit\ posibilului s\u
exotism sau a fost o provocare, s\
vezi dac\ po]i s\ scrii despre ceva
ce n-ai v\zut cu ochii t\i?

Ognjen SSpahić:: Lucrurile s-au petrecut
astfel: acum [ase sau [apte ani lucram
în presa cotidian\ [i am citit o scurt\
[tire Reuters despre faptul c\ în
sud-estul României înc\ mai exist\ o
leprozerie, ultima din Europa. Propozi]ia
aceasta m-a dat peste cap; nici m\car
n-am mai citit textul pîn\ la cap\t. Am
hot\rît s\ construiesc propria mea
poveste în jurul ei. {tiam c\ dac\ voi
începe s\ explorez leprozeria a[a cum
e în realitate voi deveni un soi de
jurnalist literar, a[a c\ am decis s\
rescriu acea prim\ propozi]ie a articolului
de pe Reuters [i în rest s\ construiesc
o lume complet imaginar\ despre o
leprozerie din România. 

A.C.: Dar ce anume te-a surprins în
acea fraz\? Faptul c\ înc\ mai
exist\ leprozerii sau...?

O.S.: ...N-are nicio importan]\,
nu mai exist\, am închis-o eu în romanul
meu. Locul din imagina]ia mea [i cel
din realitate sînt dou\ locuri cu totul
separate. Sînt dou\ lumi opuse. Textul
e fic]iune; da, eu sînt jurnalist de meserie,
dar mi-am construit romanul într-un
mod cu totul diferit de reportajele
jurnalistice. Romanul meu e ca un
reportaj pe dos, imaginar, o istorie
imaginar\ care acum, prin Ghidul
turistic Michelin despre România1, a
devenit realitate. 

A.C.: Dar te-ai documentat totu[i cu
privire la istoria României; partea
despre comunism nu cred c\ a fost
greu de imaginat, dar celelalte
lucruri...

O.S.: Bineîn]eles, trebuie s\-]i sprijini
minciunile pe cîteva fapte exacte. 

A.C.: Ai descris foarte veridic, cred
eu, stadii ale bolii.

O.S.: Una dintre preocup\rile mele
literare este dizolvarea trupului [i felul
în care ea afecteaz\ mintea, spiritul.
Nu mi-am petrecut nop]i întregi cu
c\r]i de anatomopatologie în bra]e.
Lepra e unul dintre marile mituri ale
civiliza]iei noastre, iar în ziua de azi
e vorba de diferite alte boli pe care
cultura vestic\ le transform\ în mituri
– dac\ e s\ ne gîndim doar la gripa
porcin\, aviar\ etc. – toate tîmpeniile
astea folosite ca s\ cî[tige bani. Lepra
pare o fiar\ din vremuri str\vechi, e o
boal\ biblic\, e prezent\ în toate epocile
umanit\]ii. 

A.C.: Cît timp ai lucrat la carte, cu
tot cu documentare?

O.S.: Nou\zeci de zile. Am scris ca
un nebun, a fost cea mai bun\ perioad\
din via]a mea. M-am sim]it extraordinar.
Trebuie s\ verifici unele lucruri, pe
care s\-]i sprijini apoi minciunile. 

A.C.: Mi s-a p\rut c\ e o urm\ de
ironie în paragrafele despre figurile
istorice importante, „eroii” istoriei

României – e o practic\ est-
european\ de-a transforma liderii
politici medievali în eroi. 

O.S.: Da, e o abordare care se
perpetueaz\ [i azi, [i noi în Muntenegru
avem de-a face cu asta, iar mie-mi
place s\ ironizez to]i ace[ti „eroi” pe
care se sprijin\ mitologia na]ionalist\,
cum ar fi Petar Petrović-Njegoš în
Muntenegru sau Banul Josip Jelačić
în Croa]ia. Nu am început din întîmplare
cu acel fragment cvasi-istoric, în stilul
unui roman de secol XIX, trecînd apoi
prin Cioran [i ajungînd la doi lepro[i
nebuni care arunc\ cu pantofi unul
dup\ cel\lalt. E o într-adev\r o ironizare
a acestei abord\ri istorice. În fosta
Iugoslavie – dar b\nuiesc c\ a fost la
fel [i în România –, dup\ c\derea co-
munismului istoricii au devenit figuri-
cheie ale opiniei publice [i au încercat
s\ rescrie istoria na]ional\ care fusese
interzis\ în comunism. Sînt complet
s\tul de aceste abord\ri ale istoriei,
mie-mi place s\ m\ joc cu istoria [i
s-o falsific. În ]\rile din fosta Iugoslavie
orice fapt istoric care sprijinea
na]ionalismele a devenit esen]ial, pîn\
[i regimul nazist care sprijinea
independen]a Croa]iei din 1941 pîn\
în 1945. 

A.C.: Cum ai primit vestea c\
romanul va fi tradus în române[te?

O.S.: Romanul meu a ajuns acas\
– la asta m-am gîndit. M\ bucur foarte
mult c\ apare aici, e o experien]\ cu
totul special\: l-am scris despre o
Românie imaginar\ [i acum c\ m\ aflu
în România real\ descop\r c\ românilor
reali le place România imaginat\ de
mine. România e un material bun pentru
literatur\, dar abordarea mea nu e la
fel ca aceea a lui Bram Stoker, nu e un
imperialism al imagina]iei. 

A.C.: Dar n-ai f\cut nici un efort s\
contactezi un editor român pentru
acest roman.

O.S.: Nu, eu nu iau niciodat\ leg\tura

cu editorii, nu am agent, în literatur\
sînt freelancer. Las totul la voia întîmpl\rii:
cred c\, dac\ o carte e interesant\ –
nu vreau s\ spun bun\ – î[i g\se[te
întotdeauna un traduc\tor [i un editor.
Toate traducerile c\r]ilor mele se
datoreaz\ întîmpl\rii. Nu-mi place s\
m\ pun sub presiunea asta, a[tept doar
ca lucrurile s\ se întîmple de la sine.

A.C.: Din cîte [tiu, c\r]ile tale sînt
traduse [i în francez\...

O.S.: ... În francez\, sloven\, italian\,
norvegian\. Exist\ [i o traducere în
englez\, sper ca anul urm\tor s\ apar\
în SUA. Acum doi ani am primit o
scrisoare de la un tip care mi-a spus
c\ îi pl\cuse atît de mult cartea încît
o tradusese în englez\ [i acum caut\
un editor. 

A.C.: Te întreb despre traduceri
fiindc\ ieri, în prima sear\ de
festival, a fost vorba la un moment
dat [i de felul în care noi,
reprezentan]ii literaturilor mici,
sîntem interesa]i unii de al]ii [i
c\ut\m s\ capt\m interesul pie]elor
mai mari prin „exotismul” nostru.
Tu ai avut senza]ia c\ interesul de
care te bucuri acolo se datoreaz\
cumva [i faptului c\ e[ti un scriitor
din spa]iul fost iugoslav?

O.S.: Eu nu concep literatura în
felul \sta. Tot acest interes pentru
balcanism sau pentru fostele ]\ri
comuniste e o chestie de moment, care
a început acum 15-20 de ani [i care
deja descre[te. În anii ’90 era suficient
s\ scrii orice fel de carte despre r\zboiul
din Iugoslavia [i erai tradus imediat,
mai ales în francez\ [i în german\.
Acum e pu]in mai altfel, cred c\ editorii
încearc\ s\ descopere literatura bun\.
Sper ca romanul meu s\ nu fie citit ca
o carte balcanic\ [i exotic\. În]eleg
întrebarea, dar dac\ ne gîndim la autorii
americani, [i ei sînt exotici pentru noi,
doar c\ e un alt fel de exotism: pentru
noi Road 66 sau De[ertul Mojave
sînt ceva exotic. 

A.C.: Cum arat\ scena cultural\ din
Muntenegru?

O.S.: Cred c\ trebuie luat\ împreun\
cu restul scenei ex-iugoslave, mai ales
în literatur\. Avem patru nume diferite
pentru aceea[i limb\, dar trebuie s\
fim o singur\ scen\ dac\ vrem s\
fim reprezenta]i în afara grani]elor
limbii noastre. E imposibil s\ pui grani]e
între limbi, cum s-a încercat în anii
’90; exist\ patru na]ionalit\]i distincte,
dar sîntem to]i scriitori ai unei singure
limbi, c\reia îi po]i spune cum vrei.
E imposibil s\ creezi o scen\ cultural\
vie dac\ nu cooperezi cu vecinii t\i cu
care împar]i aceea[i limb\. Eu îmi
public c\r]ile mai întîi în Croa]ia, iar
libr\riile din Muntenegru le import\;
spa]iul ex-iugoslav d\ na[tere uneori
la asemenea situa]ii absurde.

_________
1 Autorul relatase în prealabil anecdota

conform c\reia, citind Ghidul turistic
Michelin despre România, la pagina patru
sute [i ceva, la capitolul curiozit\]i, se
spune c\ aici exist\ ultima leprozerie
din Europa [i, pentru a afla mai multe
detalii, este recomandat romanul s\u,
Copiii lui Hansen. (n.red.)

interviu

Ognjen Spahić: 
„Romanul meu a ajuns acas\“
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În intervalul 28-30 octombrie 2010 a
avut loc la Bucure[ti, la Clubul
}\ranului, a treia edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Literatur\, avînd în
acest an tema Re-Writing The Map of
Europe [i un mare num\r de invita]i:
Ádám Bodor, Ognjen Spahić, Dubravka
Ugrešić, Adriana Babe]i, Petru
Cimpoe[u, O. Nimigean, Dan Sociu,
Cristian Teodorescu [i Varujan
Vosganian. Cu doi dintre ace[tia –
muntenegreanul Spahić [i apatrida
Ugrešić, originar\ din Croa]ia [i stabilit\
în }\rile de Jos – am stat de vorb\ mai
pe larg, printre altele, despre c\r]ile lor
nou-ap\rute, Copiii lui Hansen [i,
respectiv, Ministerul durerii. 

OOggnnjjeenn SSppaahhiićć,, CCooppiiiiii lluuii
HHaannsseenn,, ttrraadduucceerree ddiinn ssîîrrbb\\ ddee
AAnnnneemmaarriiee SSoorreessccuu MMaarriinnkkoovviićć,,
EEddiittuurraa PPoolliirroomm,, 22001100,, ccoolleecc]]iiaa
„„BBiibblliiootteeccaa PPoolliirroomm””,, 220044 pp..



omanul acesta e o

poveste personal\, cu

care unii s-au

identificat, al]ii nu.r
M

inisterul durerii, al doilea volum al
Dubravk\i Ugrešić tradus (excelent)
în române[te de Octavia Nedelcu,
dup\ Muzeul capitul\rii necondi]ionate,
e publicat, iat\, într-o ]ar\ din care

aproape patru milioane de oameni din toate
categoriile sociale sînt pleca]i la munc\ în
str\in\tate. Tanja Lucić, personajul principal,
profesoara plecat\ din Croa]ia care ajunge
s\ predea limba [i literatura din fosta
Iugoslavie unui grup de exila]i ca [i ea, la
Amsterdam, e gonit\ de-acas\ de spectrul
r\zboiului [i-al na]ionalismului agresiv. Dar
analiza întreprins\ asupra sie[i [i a studen]ilor
s\i, cu o luciditate de care numai depresivii
sînt în stare [i cu o bog\]ie de nuan]e
care nu e stilizare, ci o inevitabil\ [i
onest\ asumare a fragment\rii, poate servi
ca ecou literar [i experien]elor celor exila]i
din alte motive decît r\zboiul – cel pu]in
pîn\ se va g\si un scriitor român care s\
scrie despre ceea ce f\r\-ndoial\ c\ reprezint\
fenomenul cel mai caracteristic al tranzi]iei
post-comuniste. Ministerul durerii vorbe[te
despre o tranzi]ie întreprins\ pe cont propriu,
despre o intens\ c\utare a identit\]ii care
e în acela[i timp [i un refuz al ei [i despre
destr\marea interioar\ a celor care î[i caut\
locul [tiind c\ nu [i-l vor mai g\si niciodat\,
fiindc\ lumea se schimb\, iar ]ara [i limba
în care s-au n\scut – [i e valabil nu doar
pentru locuitorii fostei Iugoslavii – pur [i
simplu nu mai exist\. (A.C.)

Ana Chiri]oiu: A[ vrea s\ începem cu
momentul plec\rii dv. din Croa]ia. A
avut loc atunci o campanie
mediatic\ împotriva dv. [i a altor
scriitoare, precum Slavenka
Drakulićć, întreprins\ inclusiv de
colegi ai dv. scriitori. 

Dubravka UUgrešić: A fost vorba de un
caz mediatic fabricat, de o instrumentare,
care îns\ a c\p\tat propor]ii [i a
ajuns pîn\ în parlament. Lucrurile
începuser\ îns\ dinainte, cu o actri]\
croat\, Mira Furlan, care era c\s\torit\
cu un sîrb. Cînd a început r\zboiul,
ea juca pe scena din Belgrad; înainte
era ceva obi[nuit s\ joci în Lublijana,
Sarajevo, Belgrad – dar de data aceasta
a fost atacat\ îngrozitor de violent de
pres\, a avut loc o campanie de h\r]uire
care nu s-a dat înapoi de la nimic. Mira
a plecat din ]ar\ iar acum tr\ie[te de
ani buni în America. Dup\ aceea am
fost atacat\ [i eu, împreun\ cu alte
scriitoare – Slavenka Drakulić, Rada
Iveković, profesoar\ de filosofie, Jelena
Lovrić, Vesna Kesić, jurnaliste. Cînd s-
au s\turat de atacuri la persoan\, au
început s\ inventeze pove[ti despre
cum noi cinci unelteam împotriva Croa]iei,
am fost declarate tr\d\toare etc. Ziarelor
[i televiziunilor le pl\cea foarte mult
povestea asta cu produc]ia inamicului
public; noi n-am fost decît un fel de
pretext, nu ni s-a întîmplat nimic fizic,
dar dincolo de perdeaua de cea]\ creat\
de mass-media, oamenii erau goni]i
din casele lor, uci[i, epura]i din Croa]ia
sub motiv c\ ar fi inamici publici, adic\
au alt\ na]ionalitate sau nu sînt de acord
cu guvernarea na]ionalist\ sau cu
r\zboiul. Am a[teptat un an s\ treac\
momentul, dar n-a trecut. A fost dur
[i urît. Impactul acestei campanii în
pres\ a fost c\ eram h\r]uit\ de diver[i
anonimi – fiindc\ ziarele publicau
numerele de telefon ale inamicilor
publici, a[a c\ primeam telefoane
injurioase în fiecare zi. Mi-am pierdut
aproape to]i prietenii [i colegii de la
universitate din cauza celor scrise în
pres\. E drept c\ exista o publica]ie
care ne-a luat ap\rarea, „Feral Tribune”.
Dar la un moment dat, isteria colectiv\

a devenit atît de insuportabil\, încît mi-
am dat demisia [i am plecat. Trebuie
s\ recunosc c\ m\ a[tepta o burs\ DAAD
la Berlin, care-mi oferea siguran]\
financiar\ vreme de un an; ce-aveam
s\ fac apoi nu [tiam. N-a fost ceva foarte
în]elept, aveam 43 de ani, nimeni
nu-[i p\r\se[te slujba [i casa la vîrsta
asta. Eu îns\ eram sigur\ c\ fac bine.
Totu[i, am petrecut ani buni luptîndu-
m\ s\ supravie]uiesc – ca om [i ca
scriitoare. N-a fost u[or. 

A.C.: V-a]i stabilit atunci în Olanda.
Dar sînt curioas\ cum vede]i Olanda
acum, dup\ apari]ia unor figuri
politice islamofobe [i, în fond,
xenofobe precum Geert Wilders?

D.U.: În Olanda duc o via]\ de outsider,
nu lucrez acolo, nu sînt ata[at\ de nicio
institu]ie, Amsterdam nu e casa mea
în sensul \sta, n-am o cîrcium\ preferat\,
un stilist, un dentist sau un editor stabil.
Poate c\ e o postur\ lene[\, dar în tot
cazul nu e una avantajoas\. Pentru mine
Amsterdamul e doar un fel de spa]iu
de lucru perfect. Ar fi fost [i greu s\
cap\t stabilitate, eu c\l\toresc mult,
iar oamenii nu se pot baza pe cineva
care e mai mereu plecat. Din acest motiv
n-am înv\]at nici limba neerlandez\.
Toate astea se datoreaz\ [i faptului
c\ am plecat la o vîrst\ destul de înaintat\;
cineva mai tîn\r are tot timpul înainte,
poate lua tot felul de decizii. Prioritatea
mea era s\ continuu s\ scriu. În ce-l
prive[te pe Wilders [i politica din }\rile
de Jos, cred c\ e un proces care are loc
în toat\ Europa. N-a[ folosi cuvinte
mari, dar apari]ia grupurilor de dreapta
în Europa e în cre[tere – în Suedia, în
Danemarca, iar Olanda e chiar un
exemplu destul de sonor. Se întîmpl\
[i în Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croa]ia.
{i deja [tim lec]ia: în vremuri de
criz\, de s\r\cie, cea mai bun\ metod\
de-a calma spiritele [i de-a evita
exprimarea nemul]umirilor politice e

inventarea unui inamic public – musulmanii,
evreii, oamenii de culoare, gay-i. {i [tim
cum se petrec aceste lucruri, cum se
extind [i cum se încheie. Cred c\ Olanda
e înc\ departe de asta, dar, ce s\ zic,
eu nu m\ prea pricep la predic]ii, din
simplul motiv c\ n-am crezut pîn\ în
ultimul moment c\ în fosta Iugoslavie
se va întîmpla ce s-a întîmplat [i am
continuat mult\ vreme s\ scriu [i s\
cred c\ voi fi în]eleas\. 

A.C.: A[ vrea s\ v\ mai întreb cum v\
raporta]i la faptul c\ o parte din
aten]ia de care ave]i parte, dv. [i al]i
scriitori estici, pe pie]ele vestice, se
datoreaz\ [i faptului c\ sînte]i
estici, c\ ave]i experien]e „exotice”. 

D.U.: Poate c\ a[a stau lucrurile, dar
nu-mi place s\ m\ recunosc în aceast\
descriere. Dac\ cite[ti cronici ale c\r]ilor
mele în America sau Europa, vei vedea
c\ unele dintre ele subliniaz\ aceste
lucruri, dar vei vedea [i c\ multora
nu le pas\ de asta [i c\-mi citesc c\r]ile
ca pe literatur\. Felul \sta de-a vedea
lucrurile, felul în care vorbim acum
se petrece mai ales în est; probabil c\
în America nu mi-ar pune nimeni
asemenea întreb\ri; tu, în schimb, mi
le pui. Tu e[ti cea care m\ exotizeaz\
[i m\ a[eaz\ în rolul de intelectual
public care trebuie s\ [tie diverse lucruri.
Jurnali[tii vestici îmi pun mai multe
întreb\ri despre munca mea, despre
literatura pe care o scriu, decît despre
politic\. Nu ei sînt cei care ne exotizeaz\
[i ne transform\ în reprezentan]i ai
cut\rei situa]ii politice din nu [tiu ce
]ar\. Am fost acum pu]in timp în Serbia
[i mi s-au pus numai întreb\ri despre
Croa]ia; niciuna despre c\r]ile mele.
Cred c\ ]\rile aflate în tranzi]ie aleg din
Vest doar p\r]ile cele mai u[oare [i mai
d\un\toare: cultura de mas\, de exemplu.
E cum nu se poate mai r\u, am abandonat
seriozitatea ca pe ceva specific epocii
comuniste. Nu mai avem intelectuali

publici sau, dac\ îi avem, [i-au compromis
rolul. E ca în muzic\, diferen]a nu o
face cine cînt\ mai bine, ci cine e mai
vedet\. E o terapie de [oc. Totul se
schimb\ sub imperiul culturii pop
sau de mas\. Cultura american\ înc\
are m\suri de protec]ie, acolo înc\ exist\
biblioteci [i edituri fantastice, „ad\posturi”
pentru oameni care muncesc [i care se
iau în serios. Dar noi, fiind s\raci [i
neglijen]i, n-am reu[it [i nu vom reu[i
s\ dezvolt\m m\suri de acest fel. Exist\
înc\ un spa]iu academic pr\fuit, dar nu
despre acesta vorbesc. Hai s\ ne privim
în oglind\, fiindc\ toat\ aceast\ euforie
c\ avem de toate [i c\l\torim încoace
[i-ncolo ar trebui s\ înceteze [i s\ vedem
ce-am f\cut în ace[ti dou\zeci de ani. 

A.C.: Ce descrie]i în Ministerul
durerii m\ face s\ m\ gîndesc la o
imagine în negativ, întoars\ pe dos,
a idealului globaliz\rii. Încerca]i s\
spune]i [i c\ a fi globalizat nu e atît
de grozav precum pare?

D.U.: Nu. Cred c\ toate opozi]iile de
felul \sta – a avea r\d\cini versus a fi
globalizat – nu func]ioneaz\. Au fost
create pentru a fixa ni[te coordonate,
dar în realitate ele interfereaz\. Ce
înseamn\ s\ ai r\d\cini? O jurnalist\
din Suedia mi-a povestit c\ oamenii de
acolo au început s\-[i (re)inventeze
obiceiuri tradi]ionale, folclorul – asta
se nume[te reinventare a r\d\cinilor.
Ce poate s\ însemne a avea r\d\cini,
în acest context? Acceptarea unor
adev\ruri fabricate, cum s-a petrecut
în Serbia sau în Croa]ia, care a dus la
r\zboi? Nu e decît o pies\ cu m\[ti.
Trebuie s\ folosim asemenea termeni
cu aten]ie. A fi globalizat înseamn\
milioane de lucruri. Muncitorii români
care lucreaz\ în sere de lalele în Cehia,
pe bani pu]ini, teroriza]i de supraveghetori
ucraineni – ei sînt globaliza]i? Eu nu
ofer formule sau explica]ii în romanele
mele, literatura nu e manual. Încerc
din r\sputeri s\ evit rolul de predicator
[i tonul autoritar; romanul acesta e o
poveste personal\, cu care unii s-au
identificat, al]ii nu. Nu sînt profet,
dispre]uiesc vocile profetice, fiindc\
sînt manipulatoare, dar m-a[ bucura
ca cititorii s\ g\seasc\ în primul rînd
pl\cere în c\r]ile mele, apoi un gr\unte
de adev\r, o perspectiv\ diferit\ de a
lor. 

A.C.: Trebuie s\ recunosc c\
Ministerul durerii nu e o lectur\
confortabil\, descrie]i o postur\
chinuit\, tensionat\, o c\utare a
identit\]ii [i în acela[i timp un refuz
al ei. 

D.U.: Doar nebunii au o identitate
stabil\, mereu egal\ cu sine. Tocmai
din cauza fricii pe care ]i-o poate
trezi faptul c\ totul în jurul nostru e
într-o schimbare permanent\, oamenii
se ]in atît de tare cu din]ii de identitate.
Recent a fost la Belgrad o parad\ gay;
de ce oare atîtor oameni le e greu s\
accepte ideea c\ exist\ gay? E vorba
de identitate. Iar din teama de diferen]\,
te apuci de ce ]i-e la-ndemîn\: steagul,
stema, limba, genul, na]ionalitatea. Dar
mai ales etnia – apar]in tribului meu,
[tiu cine sînt. Dar dac\ nu îi apar]ii?
Frica de excluziune duce direct la fascism.
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Dubravka Ugresić: 
„Din teama de diferen]\, te apuci de
ce ]i-e la-ndemîn\: steagul, stema,
limba, genul, na]ionalitatea“

interviu
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G
uugu yimithirr este
o limb\ pe care o mai
vorbesc cam o mie
de oameni. Tr\iesc
undeva prin provincia
australian\ Queens-
land. 

Nu îns\ acolo unde-i întâlnise
în 1770 c\pitanul Cook pe str\mo[ii
lor vorbitorii de guugu yimithirr
care l-au ajutat s\ introduc\ în
bagajul lingvistic al umanit\]ii un
cuvânt nou, gangurru, pronun]at
de noi cangur. Dup\ dou\ sute de
ani, antropologul John Haviland
i-a g\sit în 1971 foarte împu]ina]i,
str\muta]i în apropiere de ora[ul
Cooktown a c\rui construire fusese
o calamitate pentru ei, dar vorbind
aceea[i limb\, limba în care un
misionar tradusese cândva Biblia.
Sunt aborigeni, a[adar ne vom uita
la ei de sus, de pe treapta mai înalt\
de civiliza]ie pe care ne [tim a[eza]i.
Numai c\ atunci când vorbesc
fac ni[te preciz\ri la care pe noi
nu ne-ar duce capul, de[i ne-a fost
dat s\ ne na[tem [i s\ tr\im
într-o cultur\ mai „evoluat\”. Iat\
ce afl\m din cartea lui Guy Deutscher,
Through the Language Glass –
Why the World Looks Different in
Other Languages (Prin oglinda
limbii – De ce lumea arat\ diferit
în alte limbi), Metropolitan Books,
2010: 

~ntreaga lume cunoscut\ de noi
are un sistem egocentric de a indica
direc]iile. Vorbitorii limbii guugu
yimithirr (al c\rei nume înseamn\
aproximativ „a vorbi a[a”, adic\
nu la fel ca al]ii) au un sistem
geografocentric. Ei nu spun „în
fa]a mea”, sau „în dreapta copacului”
sau „dincolo de ap\„”, ci „la nord
de mine”, „la vest de copac”, „la sud
de ap\”. Nici m\car nu au cuvinte
care s\ însemne „la stânga”, „la
dreapta”. Copiii înva]\ în schimb
înc\ din pruncie cuvintele gungga

(nord), jiba (sud), guwa (vest) [i
naga (est), pe care le folosesc în
chip atât de firesc încât pare [i
poate c\ [i este instinctiv. Dac\
e[ti cu fa]a spre nord [i cite[ti o
carte, vorbitorul de guugu yimihirr
care vrea s\ te îndemne s\ continui
lectura î]i va spune „mergi mai
departe spre est”. 

S\ fie el oare înzestrat cu un
sim] care vorbitorilor de alte limbi
le lipse[te? Guy Deutscher citeaz\
[i exemplele altor locuitori ai
Australiei cu o sensibilitate special\
fa]\ de coordonatele geografice.
~mi amintesc cât de uimit\ am fost
când am citit cartea lui Bruce
Chatwin, Dârele cântecului. Scriitorul
englez str\b\tuse mari întinderi
din Australia urmând drumurile
cântecului, marcate vizibil doar de
gropile de ap\ indispensabile
supravie]uirii în de[ert. Harta
imaterial\ poate fi reconstituit\
numai prin cântecele transmise
din genera]ie în genera]ie: în acela[i
timp cult al înainta[ilor, sistem de
cadastru, re]ea de c\i ale trocului,
hart\ a gin]ilor, sistem de tratate
de colaborare, baza bazelor vie]ii,
labirintul de linii fictive avea s\ fie
[i una dintre principalele cauze
ale refuzului indigenilor – fatal
pentru foarte mul]i dintre ei – de
a accepta exploatarea terenurilor
de c\tre coloni[ti. ~n mitologia
reconstituit\ – cu o infuzie masiv\
de fantezie – de Chatwin, pe vremea
Vis\rii, Eroii au creat lumea cân-
tând-o. Au fost „poe]i” în sensul
originar al cuvântului poesis, care
înseamn\ „crea]ie”. Umblau pe
p\mânt cântând cuvinte [i f\când
s\ apar\ sau definitivând, consfin]ind
prin numire, formele de relief,
flora, f\pturile vii, fenomenele
atmosferice. Pentru ei, cu adev\rat
„mai întâi a fost cuvântul”. Orice
stânc\, orice tufi[, vor fi identificate
de b\[tina[i ca „{opârla” sau „{a-
calul” în func]ie de str\mo[ul care
a deschis drumul pe acolo. Distan]ele
dintre dou\ asemenea puncte
reprezint\ lungimea unui cântec.
„De aici – spunea unul dintre per-
sonajele c\r]ii – vin toate necazurile
mele cu cei de la c\ile ferate. Una
e s\ convingi un inspector c\ ni[te
bolovani sunt ou\le {arpelui
curcubeului sau c\ o movil\ de lut
este ficatul unui cangur înjunghiat,
dar e cu totul altceva s\ încerci
s\-l faci s\ în]eleag\ c\ o întindere
inform\ de pietri[ este echivalentul
muzical al  Opusului 111 de Beetho-
ven.” „Fiecare nou-n\scut – explica
Bruce Chatwin – mo[tene[te o par-
te din cântecul str\bunului întemeietor.

Stan]ele lui sunt proprietatea lui
privat\ inalienabil\ [i-i definesc
teritoriul. Poate îns\ s\ «împrumute»
altora stan]e de-a lungul unei dâre
a cântecului [i s\ ob]in\ astfel drept
de trecere de la vecini.” ~nc\ de la
sfâr[itul secolului al XIX-lea,
etnologul englez W. E. Roth ar\tase
c\ a[a-zisa pribegie a aborigenilor
face parte dintr-un gigantic sistem
diplomatic [i comercial [i c\ drumurile
principale sunt cântece, dup\ cum
[i principala moned\ de schimb
este tot cântecul. De-a lungul unei
dâre a cântecului, limba difer\ de
la un neam la altul, dar melodia
r\mâne, pe distan]e colosale,
aceea[i. Ca atare, în teorie cel pu]in,
un om poate str\bate cântând
un teritoriu prin care n-a trecut
niciodat\, un concept înc\ [i mai
fascinant decât aptitudinea chinezilor
de a în]elege, citindu-l, un text
într-un dialect pe care nu-l cunosc,

Guy Deutscher nu men]ioneaz\
în cartea lui aceast\ epopee nescris\,
a[adar nu cunosc o atestare a
veridicit\]ii ei, dar minunata poveste
a lui Chatwin confirm\ înclina]ia
aborigenilor de a tr\i, de a sim]i,
de a exprima geografia cu o acuitate
pe care neamurile a[ezate definitiv
pe un teritoriu au pierdut-o sau
poate c\ n-au avut-o niciodat\. 

{i înc\ o diferen]iere: conota]iile
genului substantivelor nu sunt
acelea[i în toate limbile. Exist\
chiar limbi ca maghiara (dar [i
turca, indoneziana, finlandeza,
estoniana [i vietnameza) care n-au
deloc genuri – de unde dificult\]ile
întâmpinate de unguri în nimerirea
acordului gramatical în alte limbi.
Mai ales atunci când nu este vorba
de fiin]e sexuate. {i înc\: Mark
Twain îi ironiza pe germani pentru
c\, la ei, fata [i domni[oara sunt
de genul neutru, în timp ce o legum\
poate fi de genul feminin. Ni se
spune c\ genul unui substantiv
influen]eaz\ modul de a percepe
obiectul desemnat. Pentru c\ pod
este în german\ de genul feminin,
iar în spaniol\ de genul masculin,
nem]ii au descris, în cadrul unui
experiment, podurile ca fiind fru-
moase, elegante, fragile, pa[nice,
dr\gu]e, în timp ce spaniolilor li
se p\reau mari, periculoase, lungi,
masive, impun\toare. Norocul
nostru (care numim de altfel neutrul
ambigen [i-l declin\m ca atare),
c\ avem [i pod, [i punte.  

Suntem ceea ce vorbim? Nu
întru totul. Deutscher consider\
c\ spa]iul, genul [i culoarea (despre
care a fost vorba s\pt\mâna trecut\)
sunt domenii în care s-a demonstrat

totu[i influen]a limbii asupra gândirii.
Nu avem cum s\ concepem cu
adev\rat ceea ce nu putem spune
cu cuvinte. 

Vorbim limba treptei noastre
de civiliza]ie, a mentalit\]ii mediului
în care tr\im [i aceast\ limb\ are,
la rândul ei, darul de a ne modela,
influen]ându-ne percep]iile [i ca
urmare gândurile, sugerându-ne
direc]ii de ac]iune [i statuând reguli,
limite… Dac\ a[a stau lucrurile,
nu ne r\mâne decât s\ ne îngrozim.
Avalan[a convorbirilor telefonice
date în vileag de la o vreme dezv\luie
ceva mult mai grav decât toate
groz\viile asupra c\rora, pe
bun\ dreptate, gloseaz\ ast\zi toat\
lumea: ne pune în fa]\ oglinda
înfrico[\toare a limbii celor care
ne guverneaz\, mânuiesc în avantajul
lor banii [i bunurile noastre, se
erijeaz\ în lideri de opinie. Altiminteri,
se confirm\ ceea ce [tiam de mult:
c\ to]i paznicii oilor noastre sunt
lupi constitui]i în hait\, c\ banul
nu are culoare politic\ [i, desigur,
nici miros, c\ organismul social
[i-a pierdut orice imunitate fa]\
de plaga corup]iei. Nimic nou. 

Pentru prima oar\ îns\ se revars\
asupra noastr\ zoile vocabularului
celor c\rora li s-au spionat discu]iile.
Cine sunt, în cugetul, în intimitatea
sufletului lor, cei ce nu pot emite
nici o propozi]ie f\r\ unul, dou\
sau mai multe cuvinte dintr-acelea
numite de americani „de patru
litere”? Discursul lor nu are tangen]\
cu erotismul [i nici m\car cu sudalma
– domenii în care-[i g\sesc de
obicei locul respectivele vorbe. El
este expresia unui sistem de raportare
la semeni, la lumea exterioar\ în
ansamblul ei [i, în ultim\ instan]\,
chiar la propria persoan\ care se
v\de[te a fi devenit socialmente
acceptabil în mediul convorbitorilor.
Li se pare firesc ca, atunci când se
vorbe[te despre o femeie, despre
orice femeie, s\ nu se spun\ doamna,
femeia, muierea, domnia-sa,
dumneaei, ea sau dânsa, ci s\ fie
desemnat\ prin numele vulgar
al organului sexual femenin. Nu
sunt contraria]i [i cu atât mai pu]in
îngre]o[a]i când, indiferent de
subiectul discu]iei, totul este mânjit
de mâzga unor vocabule asamblate
porcos, parc\ anume pentru a
sublinia c\ via]a este o hazna [i c\
nimic nu se ridic\ peste nivelul
dejec]iei. Primitivism. Murd\rie.
Abjec]ie. Asta se vede în oglinda
limbajului celor mari [i tari când
sunt ei între ei, nu la televiziune.
Clasa noastr\ de sus? ~nseamn\
c\, vorba maya[ilor, ar trebui s\
existe [i una mai jos. Exclus.

Scuze. Subiectul era o carte
frumoas\, scris\ pe în]elesul
profanilor, despre câteva dintre
problemele pe care încearc\ s\
le deslu[easc\ lingvi[tii. N-am fost
îns\ în stare s\-mi scot din minte
sumbrele revela]ii despre limba
vorbit\ de români influen]i de ast\zi
[i temerile insuflate de înfior\toarea
degradare pe care aceast\ limb\
o reflect\. 

meridiane
cartea str\in\ de felicia antip

Din guugu yimithirr
cetire



meridiane

P
rofesorul Jacobo Machover
de la ESG Management School
din Paris, cubanez în exil, a
publicat recent o carte

senza]ional\, intitulat\ „Cuba,
orbirea vinovat\”, în care reface
cu minu]ie [i f\r\ alt parti-pris
decât acela al bunului-sim] istoria
cau]ion\rii morale a castrismului
de c\tre câ]iva dintre cei mai de
seam\ intelectuali contemporani,
de la Sartre la Oliver Stone.
Totul a început cu reportajele
entuziaste ale trimisului special
al ziarului „Le Monde” la Havana,
Claude Julien, în zilele de dup\
preluarea puterii de c\tre Castro
[i ai s\i. Acesta reproduce f\r\ nici
un control cifrele exorbitante
comunicate de castri[ti referitoare
la cele 20.000 de victime ale
regimului dictatorului Batista (în
realitate, 2.000) [i se las\ în[elat
de compararea regimului d\râmat
de revolu]ie cu acela hitlerist.
Asasinatele în mas\ [i f\r\ judecat\
sunt interpretate ca un fel de
Nürenberg cubanez. Atât a fost
destul pentru ca Sartre [i Beauvoir
s\ petreac\ dou\ luni la Havana,
în 1960, [i s\ publice în „France-
Soir” articole ditirambice, dup\
cum le apreciaz\ un comentator
de azi. Care adaug\ (în „L’Express”
din 20-26 octombrie): „Urmeaz\
defilarea: sute de intelectuali
francezi, printre care Françoise
Sagan, Robert Merle, Philippe Gavi
(cofondator al ziarului „Libération”),
cineastul Agnès Varga, Bernard
Kouchner se duc în pelerinaj la
Havana. Este locul unde e bine s\
fii v\zut. Che Guevara îi compromite
pe unii dintre vizitatori invitându-
i s\ asiste, al\turi de el, la execu]ii
publice în închisoarea de la Cabaña,
dup\ câte spune scriitorul româno-
brazilian {tefan Baciu în Cortina
de fier peste Cuba”. Cubanezii
împing perfidia pân\ la a le strecura
intelectualilor din toat\ lumea
pe care îi invit\ prostituate în patul
de la hotel. De[i exist\ [i câteva
reac]ii lucide, Sartre [i compania
nu se trezesc, [i chiar [i atunci nu
de tot, decât când castri[tii îl silesc
pe poetul Heberto Padilla s\-[i fac\
autocritica în public pentru o carte
de poeme considerate „subversive”.

Sartre adreseaz\ tovar\[ilor cubanezi
o scrisoare de protest foarte
respectuoas\, pe care o semneaz\,
între al]ii, Llosa, laureatul de anul
acesta al Nobelului de Literatur\.
Se adaug\ curând [i al]i zelatori
pro Castro, unii chiar dintre semnatarii
protestului, cum ar fi Márquez, dar
[i Jack Lang, în vizite repetate
pe insul\, Danielle Mitterrand,
Ignacio Ramonet, fost director la
„Monde diplomatique”, Oliver Stone
[i Michael Moore, care sunt la al
treilea, respectiv, la primul film în
care laud\ „realiz\rile” regimului
de la Havana. Una dintre sus]in\toarele
cele mai ilustre ale lui Castro este
o fost\ pre[edint\ a Universit\]ii
Paris-VIII între 1987 [i 1991, iar
mai apoi directoare pentru
înv\]\mântul superior în Ministerul
Educa]iei în guvernul Jospin (1997-
2002), jurista Francine Demichel,
autoarea unui studiu în care afirma
despre Constitu]ia castrist\ din
1976, copiat\, de altfel, dup\ aceea
sovietic\, c\ ar oferi un model
de „democra]ie pluralist\”. {i alte
Universit\]i din Fran]a s-au înfr\]it
cu Universitatea din Santiago de
Cuba, Bordeaux III sau Cergy-
Pontoise, ultima dirijat\ înc\ ast\zi
de o castrist\ irecuperabil\, Françoise
Moulin-Civil! Comentariul din
revista francez\ se încheie astfel:
„În 2007, una din probele pentru
certificarea înv\]\rii spaniolei
pentru profesorii de gradul doi
(care trebuia studiat\ pe baza unei
lucr\ri semnate de procastristul
Jean Lamore) avea ca tem\ etapele
construirii democra]iei socialiste
în Cuba. Am putea crede c\ vis\m.”
Din p\cate, nu vis\m. 

„Când nu scriu, 
m\ simt un om de prisos“

C
u ocazia apari]iei în francez\
a Jurnalului de galer\. 1960-
1990, Imre Kertész, scriitorul
maghiar laureat al Premiului

Nobel 2002, declara, între altele,
în „Le Figaro littéraire”: „Pot s\
spun, împreun\ cu Cicero, nicio zi
f\r\ un rând. Când nu scriu, m\
simt un om de prisos. La începutul
anilor ’60, simplul fapt de a gândi
c\ voi deveni într-o zi scriitor p\rea
de neconceput. N-aveam nici un
mijloc de trai; locuiam într-o
c\m\ru]\ subînchiriat\ [i n-aveam
pe nimeni c\ruia s\-i pot spune c\
vreau s\ scriu un roman. Literatura
epocii era victima cenzurii staliniste.
Într-o bun\ zi mi-a c\zut în mân\
Moarte la Vene]ia a lui Thomas
Mann [i o carte cu coperte galbene,
Str\inul, de Camus, al c\rui nume
îmi era complet necunoscut. Am
devenit sclavul acesteia din urm\.
Abia apoi, la sfâr[itul anilor ’60,
l-am descoperit pe Kafka, al c\rui
Proces îl recitesc zilele acestea.
Este scriitorul celui mai mic detaliu,
un uria[! Ca Flaubert: Educa]ia
sentimental\este în fruntea romanelor
mele preferate. Eram furios de fi
a[teptat atâta ca s\ descop\r
asemenea minuni. Îmi spuneam:
asta e literatura! Un lucru de care
nu m\ credeam în stare. Tr\iam
un sentiment de inferioritate
continu\.” 

Un romancier 
care a avut r\bdare

E
vorba de englezul Roger

Jon Ellory, autor al unor
binecunoscute romane de
spionaj, dar despre care se

[tie mai pu]in c\, înainte de a fi
celebritatea de azi a genului, a
încercat f\r\ niciun rezultat s\
publice 22 (dou\zeci [i dou\) de
romane, s\ le zicem, obi[nuite.
„Englezii”, se confeseaz\ el ast\zi,
„îmi spuneau c\ nu pot s\ publice
c\r]i a c\ror ac]iune se petrece
în Statele Unite. Iar americanii îmi
r\spundeau c\ nu pot s\ publice
romane scrise de c\tre un englez.”
La 17 ani a f\cut închisoare pentru
braconaj, a cântat la ghitar\ [i
nu s-a prea în]eles cu o mam\
foarte british, fost\ secretar\ a lui
Churchill. A lucrat la o companie
de navlu iar în timpul liber a
scris acele dou\zeci [i dou\ de
romane care nu [i-au g\sit editor.
Modelele literare nu erau totu[i
rele deloc: Dostoievski [i Tolkien.
Iar ideea poli]istelor i-a dat-o
Stephen King, nu neap\rat ca
scriitor bun, cât ca scriitor bine
vândut: „Am v\zut într-o zi pe
cineva devorând un roman de King.
Am în]eles ce voiam eu însumi:
s\-i fac pe cititori dependen]i de
povestirile mele ca de droguri.” 

Oameni [i zei

A
cesta este titlul filmului francez
care a luat un premiu la Cannes
[i e propus pentru Oscarul
acordat unui film str\in. Succesul

de public i-a luat prin surprindere
pe critici, foarte favorabili filmului,
de altfel, dar con[tien]i de faptul
c\ n-are factura hollywoodian\ ca
s\ rivalizeze cu Avatar [i altele ca
el. Filmul lui Xavier Beauvais
porne[te de la o întâmplare real\:
asasinarea de c\tre o grupare
fundamentalist\ islamic\ din Algeria,
în 1996, a unor c\lug\ri catolici
de la Tibéhirine. Ancheta a patinat
aproape cincisprezece ani [i nici
ast\zi nu este limpede dac\ vinova]i
cu adev\rat sunt islami[tii care au
revendicat crima sau a fost vorba
de o eroare a armatei algeriene
care a bombardat mica localitate.
Filmul nu e unul de propagand\
religioas\ [i nici o satir\ politic\.
El descrie cu sobrietate [i emo]ie
o tragedie. I s-a repro[at chiar
c\ nu con]ine preciz\ri suficiente
referitoare la locul [i data ac]iunii,
care poate fi imaginat\ în anii
r\zboiului din Algeria, în aceia
ai socialismului lui Boumediene
sau  în timpul conflictului dintre
militari [i islami[ti. Se pare îns\
c\ tocmai lipsa acestor detalii face
succesul filmului, atât la spectatorul
obi[nuit, cât [i la oameni politici
(Sarkozy ar fi v\zut filmul într-o
proiec]ie special\) sau la ierarhi
ai Bisericii Catolice (Papa însu[i
urmeaz\ s\-l vad\ la Vatican).
Scenariul [i distribu]ia  ar contribui
în mare m\sur\ la valoarea peliculei.
Exterioarele au fost filmate în
Maroc. Comentatorii n-au pierdut
prilejul de a reaminti c\ în 1994,
tot în Algeria, au fost împu[ca]i
al]i patru preo]i catolici francezi
[i tot de c\tre islami[ti radicali. 

Orbirea vinovat\
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85este num\rul romanelor
de debut ale toamnei literare
din Fran]a. Cel mai tân\r

debutant are 15 ani, iar cel mai
vârstnic are 92. Meseriile le sunt
diferite: un inginer, un actor,
mai mul]i  profesori [i jurnali[ti.
Cea mai bun\ mân\ a avut-o casa
de editur\ Seuil, care a prins cu
debutan]ii ei tiraje de pornire de
pân\ la 5.000 de exemplare, în
condi]iile în care alte case s-au
v\zut obligate s\ se mul]umeasc\
cu 200. Media s-a învârtit în jurul
a 1000 de exemplare vândute
imediat dup\ ie[irea în libr\rii a

romanelor. Publicitatea n-a lipsit.
La sediul Societ\]ii Oamenilor
de Litere din Paris, cinci dintre noii
autori au citit din opera lor [i au
acordat autografe celor peste o
sut\ cincizeci de amatori. Printre
ei, Jean d’Ormesson [i al]i seniori
ai literelor franceze. Presa a amintit
cu aceast\ ocazie titlurile romanelor
de debut care au fost apreciate de
la început: Le Diable au corps,
1923, al lui Raymond Radiguet,
Bonjour tristesse, 1954, al Françoisei
Sagan, Le Procès-verbal, 1963, al
lui Le Clézio, [i La Place de l’Étoile,
1968, al lui Modiano. 

Cei mai tineri romancieri



Semnal 

A ap\rut num\rul 2 al revistei
POESIS INTERNA}IONAL, ambi]ios
proiect editorial al Centrului Multicultural
Poesis din Satu Mare. Publica]ia încearc\
s\ surprind\ [i s\ pun\ în pagin\ ceea
ce e viu [i novator în lirica român\
de ast\zi [i s\ conecteze experien]ele
poetice de la noi cu cele din spa]iul
balcanic [i, mai larg, european. Am
remarcat versurile semnate de Eugen
Cioclea, poet român din Republica
Moldova. Reproducem aici începutul
unuia din poemele sale: „Noi nu mai
suntem o genera]ie de îngeri/ cu
aripioarele la spate,/ abia zbur\t\ci]i,/
cu sângele în bern\, p\[ind peste
înfrângeri,/ iconocla[ti sau prozeli]i./
Nu mai suntem un cântec în surdin\.”

Cum stric\ televiziunea politica
Michel Rocard, fostul prim-ministru

[i pre[edinte al Partidului Socialist
Francez, prefa]eaz\ versiunea francez\
a c\r]ii americanului Neil Postman
intitulat\ „S\ ne distr\m pân\ murim”,
care pleac\ de la ideea c\ televiziunea
a transformat politica într-un  spectacol
de divertisment. Din câte ne putem
da seama dintr-un interviu în care
Rocard î[i nuan]eaz\ pozi]ia din prefa]\,
politicianul francez este mult mai radical
decât autorul american. „Televiziunea,
afirm\ el, privilegiaz\ spectacolul [i
afectivul în dauna con]inutului”.
Acuza]iile formulate de Rocard la adresa
televiziunii sunt  urm\toarele: amplific\
nejustificat efectul anun]ului; scurteaz\
informa]ia; difuzeaz\ deciziile f\r\ a
le pune în perspectiv\ [i a reaminti
contextul. Televiziunea face s\ dispar\
timpul mediu [i lung necesar valorific\rii

corecte a  informa]iei. Nu trece de
urm\toarea scaden]\ electoral\,
de[i primele efecte ale unor m\suri
nu se v\d decât dup\ un timp îndelungat.
Jurnali[tii sunt vinova]i c\ politica este
tratat\ în media exclusiv ca o b\t\lie
între ambi]ii personale  în detrimentul
ideilor. Spune la urm\ Rocard: „Visul
meu ar fi un pact profesional care
s\-i oblige pe jurnali[ti [i pe politicieni
s\ se angajeze a respecta câteva reguli
referitoare la respectul adev\rului
faptelor [i la exigen]a p\str\rii complexit\]ii
lor. Statul nu poate propune a[a
ceva din cauza riscului de a intra în
conflict cu presa. În ce-i prive[te,
patronii din pres\, anima]i de spectaculos,
se ghideaz\ în func]ie de rentabilitate,
de audien]\ [i de tiraj. Ne afl\m într-
un impas”. 

Opera]ie reu[it\, pacient decedat
În siajul unui articol cu titlul „De

la derapajele televiziunii la caren]ele
programelor de înv\]\mînt” ap\rut în
DILEMA VECHE nr. 346 din 30 sep-
tembrie-6 octombrie, matematicianul
Solomon Marcus a fost invitat duminic\,
17 octombrie, pe platforma online
www.campusnews.ro pentru a r\spunde
întreb\rilor publicului larg pe tema
înv\]\mîntului românesc [i a altor
subiecte conexe – care pot s\ nu
par\ astfel la prima vedere, dar nu e
aici locul de a diserta asupra acestei
forme ultime de democra]ie jurnalistic\
f\cut\ posibil\ de forumuri, chat-uri
[i alte mijloace de interpelare. O mare
parte din întreb\ri sînt, oricum, interesante
[i au în plus meritul c\ suscit\ r\spunsuri
inteligente, oneste [i tran[ante. Pornind
de la teza c\  „Înv\]\mântul românesc
este bolnav, noi to]i suntem bolnavi,
dar numai unul dintre bolnavi poate
s\ fie terapeut”, [irul de întreb\ri [i
r\spunsuri se centreaz\, atingînd
frecvent notele autocomp\timirii
na]ionale – f\r\ vreo urm\ de asumare
în vreun grad a acestei vine difuze [i
colective, a[a cum remarc\ [i invitatul
discu]iei: „mentalitatea dominant\
este c\ nimeni nu se imagineaz\ pe
sine ca un posibil participant, actor la
aceast\ ac]iune.” Dintr-o astfel de
asumare s-ar putea na[te mai multe
lucruri bune decît din simpla constatare
critic\ sau plîng\cioas\ a unor situa]ii,
indic\ în cîteva rînduri matematicianul.
Altfel, discu]ia cuprins\ în cele 22
de întreb\ri [i r\spunsuri rareori
dep\[e[te generalit\]ile, dar asta se
întîmpl\ din pricin\ c\ autorii întreb\rilor

n-au aerul c\ i-ar fi in-
teresat întreb\rile vreunui
antevorbitor. Una dintre
temele recurente, al\turi
de proasta calitate a în-
v\]\mîntului – dar
„aceast\ tendin]\ spre
viziuni catastrofice asupra
societ\]ii române[ti ar
trebui temperat\” spune,
pe drept cuvînt, mate-
maticianul –, este s\r\cia
material\, care merge
mîn\-n mîn\ cu cea spi-
ritual\, c\reia i se dato-
reaz\ unul dintre cele
mai perverse efecte ale
problemelor înv\]\-
mîntului: faptul c\ prea
pu]ini elevi pleac\ din
[coal\ cu un orizont
intelectual real. Cît
despre ce-ar fi de f\cut
concret în acest sens,
fie ne d\m fiecare seama,
cu mic, cu mare, fie
a[tept\m un episod
urm\tor al chat-ului.

CCrroonniiccaarr

actualitatea

~ncep`nd cu 1 ianuarie 2010, abonamentele se `ncheie exclusiv prin Zirkon Media! ~n
acest scop, v\ rug\m s\ completa]i [i s\ trimite]i talonul de abonare pe adresa: Zirkon Media
S.R.L., str. PictorHârlescu, nr. 6, sector 2, Bucure[ti, 022195. Tel.: (021)-255.19.18, (021)-255.18.00.

Plata se face prin mandat po[tal sau prin Ordin de plat\ ̀ n contul: 
RO14 RNCB 0089 0037 2253 0001 - BCR - Th. Pallady.

Pentru institu]iile bugetare contul este:  TREZ 7035 069X XX00 1197 - Trezorerie/sector 3.
Cititorii din str\in\tate sunt ruga]i s\ trimit\ mandat po[tal `n valoare de 230 euro sau 

300 USD pentru un an.  V\ rug\m s\ trimite]i  prin po[t\ o copie a mandatului [i adresa dum-
neavoastr\ complet\. 

Pentru abona]ii din ]ar\ [i din str\in\tate care au `ncheiat `n anii trecu]i abo-
namente direct la redac]ie, r\m`ne valabil\ adresa: dir. adm.  Valentina Vl\dan, Funda]ia
România literar\,  Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, OP 22.

TTaalloonn ddee aabboonnaarree `̀nncceepp`̀nndd ccuu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 aabboonnaammeenntt ttrreeii lluunnii ((1133 nnuummeerree)) - 5500 lleeii
 aabboonnaammeenntt [[aassee lluunnii ((2266 nnuummeerree)) - 9966 lleeii 
 aabboonnaammeenntt uunn aann ((5522 nnuummeerree)) - 119955 lleeii

NNuummee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   PPrreennuummee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
ssttrr.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nnrr.. .. .. .. .. ..  bbll.. .. .. .. .. .. sscc.. .. .. .. .. .. eett.. .. .. .. .. .. aapp.. .. .. .. .. .. .. 
sseeccttoorr.. .. .. .. .. .. .. llooccaalliittaattee.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ccoodd ppoo[[ttaall.. .. .. .. .. .. .. ..jjuuddee]].. .. .. .. .. .. .. ..  
tteelleeffoonn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

România literar\

Ochiul magic

Abonamente

S\ ne cunoa[tem trecutul

S
înt comice prin excelen]\ articolele în care criticii români intr\ într-un
fel de dialog al surzilor cu critici sau istorici literari str\ini, inevitabil
certîndu-i pe ace[tia c\ nu aplic\ acelea[i principii marxist-leniniste în
lucr\rile lor. Faptul e cu atît mai frapant atunci cînd e vorba despre

scriitori clasici. De pild\, în num\rul 26 al Gazetei literare din 1958, H.
Zalis denun]\ un „Stendhal deformat”, într-o carte ap\rut\ în Fran]a, la
Editura Flammarion, cu autor francez, André Billy. Se serbeaz\ 175 de ani
de la na[terea scriitorului francez, dar serbarea nu e pe placul vigilen]ilor
critici români [i a grilei lor infailibile. „Billy s\r\ce[te de însu[iri figura lui
Stendhal, îi elogiaz\ hedonismul [i idolatria, apreciaz\ «repulsia lui pentru
spiritul gregar» [i însingurarea.” (...)

Cercet\torul francez nu ar fi trecut cu siguran]\ în România anului 1958
testul la preg\tire ideologic\. Dar ce r\mîne contrariant este gradul de inutilitate
al unui asemenea tip de articol, zelul pe care autorul, H.Zalis, îl pune în aceast\
atitudine cu totul gratuit\ [i mai ales naiv\ în exprimare. Aproape c\ te face
s\-l întrebi dac\ l-a cunoscut personal pe Stendhal [i dac\ romancierul francez
nu era cumva comunist avant la lettre. Ce miz\ putea fi în stabilirea faptului
c\ Stendhal ar fi avut simpatii stîngiste? Îi interesa pe criticii români
canonul francez? Probabil era doar o form\ de zel, de slug\rnicie. Ce omite
îns\ s\ spun\ H. Zalis este de unde î[i procurase cartea ap\rut\ la Flammarion
într-o vreme cînd publica]iile str\ine care mai ajungeau în România republicii
populare erau strict controlate. Zalis uit\, în ardoarea sa, s\ fac\ precizarea
necesar\ „mi-a c\zut în mîn\” etc., un protocol care era strict respectat de to]i
cei care f\ceau referiri la produse culturale str\ine. S\ ni-i amintim doar pe
cei care înfiereaz\ posturile de radio str\ine cum precizeaz\ de fiecare dat\
c\ au citit textul reprodus undeva sau cum au nimerit din întîmplare pe frecven]a
respectiv\, pentru o maxim\ pruden]\ [i pentru a nu da un exemplu prost.

(Lumini]a MMarcu, 
„Literatur\ [[i iideologie. Gaazetaa lliteraar\, 119554-11968””)


