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S
unt de mult\ vreme
imun la atacurile la
persoan\ la care m\
expun, inevitabil, atât
meseria de critic, cât
[i pre[edin]ia USR.
Le-am r\spuns rareori

când a fost vorba doar de mine
însumi. Ceea ce m\ determin\
s\ scriu rândurile de mai jos
este faptul c\ nu mai e vorba
doar de mine, ci de USR  [i de
colegii mei din conducere. 

Ni se pun tuturor în cârc\ fapte
de care nu suntem responsabili sau
care nu sunt adev\rate. Dincolo de
inexactit\]i [i calomnii, atacurile
au c\p\tat în ultimul timp caracterul
unei campanii contra USR [i sunt,
din ce în ce mai des, alimentate
de un sentiment care poate fi numit,
f\r\ teama de a gre[i, ur\. M\rturisesc
c\ la ur\ nu sunt imun. Am
considerat-o dintotdeauna un
sentiment degradant [i pentru
cei care ur\sc, [i, vai, [i pentru
cei care sunt urî]i. Ura m\ murd\re[te
[i pe mine, nu numai pe cei care
m\ ur\sc. Da, [tiu, ura este ira]ional\
[i a[ fi naiv s\ cred c\-i pot g\si
vreo explica]ie. Ura e o boal\  a
spiritului uman. {i, din p\cate, o
boal\ f\r\ leac. De aceea m\ resemnez
s\ dau o replic\ numai acelor repro[uri
aduse mie [i conducerii USR  a c\ror
falsitate poate fi dovedit\. Cât prive[te
ura noastr\ cea de toate zilele, las
s\ treac\ de la mine paharul
am\r\ciunii. 

USR îîn vvrie?, se întreab\ Liviu
Antonesei într-un articol recent
dintr-o publica]ie ie[ean\. Îngrijorarea
lui Liviu Antonesei pleac\ de la trei
demisii din USR, anun]ate, dar
nepuse în practic\ statutar. E, desigur,
regretabil c\ Nicolae Breban, Iulian
T\nase [i Daniel Cristea-Enache
nu mai vor s\ fie membri ai USR.
Dar mi s-ar fi p\rut firesc pentru
un scriitor care a studiat logica în
facultate s\ nu confunde cauzele
cu efectele. Nici eu, nici Consiliul
USR, dup\ cum am explicat în dou\
rânduri (e drept, nu pe blog, cum
se pare c\ prefer\ Liviu Antonesei),
n-am f\cut altceva decât s\ lu\m
act de colaborarea cu securitatea a
lui Nicolae Breban. Liviu Antonesei
m\ cunoa[te destul de bine ca s\
[tie c\ n-a[ fi f\cut public comunicatul
CNSAS, f\r\ a m\ fi asigurat c\
legea îmi permite, înainte de o
decizie judec\toreasc\. Considera]iile
sale pe aceast\ tem\ sunt simple
subterfugii. Ceea ce m\ tulbur\
în analiza lui Liviu Antonesei este
felul cum întoarce lucrurile, incriminând

gestul meu, absolut legitim [i câtu[i
de pu]in acuzator, [i absolvindu-l
pe al lui Nicolae Breban, care mi-
a adresat o scrisoare lipsit\ de
demnitate [i plin\ de ur\. În ce-l
prive[te pe Daniel Cristea-Enache,
mi s-ar fi p\rut normal ca Liviu
Antonesei s\ observe c\ pretinsa
demisie (retras\ ulterior, în interviul
din „Academia Ca]avencu”, de care
Liviu Antonesei nu pare a avea
cuno[tin]\) n-avea decât un temei
subiectiv [i absurd. Liviu Antonesei
n-are cuno[tin]\ nici de con]inutul
scrisorilor primite de R.l. de la un
cititor pe care Enache le folose[te
drept pretext. Dac\ le-ar fi citit, fie
[i reproduse de Enache însu[i, ar
fi remarcat dou\ lucruri: c\ nu-l ca-
lomniaz\ pe Enache, la care cores-
pondentul nici nu se refer\, [i c\
n-au nici o leg\tur\ cu stilul lui Al-
cibiade din „România Mare”. Titlul
interviului lui Liviu Antonesei este
gr\itor pentru cum devine tân]arul
arm\sar ̀ n publicistica româneasc\.
Atâta lips\ de discriminare din partea
unui om de condei ca Liviu Antonesei
nu g\se[te în ochii mei nici o justificare.
O fi un mod de a se solidariza cu
Iulian T\nase, care declar\, el, a
fi demisionat din solidaritate (ah,
cli[eul \sta!)  cu Enache „în chestiunea
Horia Ha]ieganu”. Faptul c\ Enache
a s\rit la gâtul corespondentului
R.l. f\r\ nici un motiv sau, mai bine
zis, ca s\ ascund\ motivul adev\rat
(nu altul decât ura pe care mi-o
poart\!), nu pare de natur\ s\-l re]in\
pe Iulian T\nase de la un gest
lipsit de orice sens.

Un adev\rat rechizitoriu contra
conducerii USR  public\ pe blogul
s\u Dan Mircea Cipariu. Jum\tate
din acuza]ii sunt inven]ii pure.
Cealalt\ jum\tate, expresia celei
mai depline rele credin]e. Cipariu
nu pare a se fi împ\cat nici acum
cu pierderea alegerilor la pre[edin]ia
USR [i nici s\ fi în]eles c\ le-a pierdut,
nu din cauza mea, ci a lui însu[i. În
loc s\-[i scrie opera care s\-i dea
dreptul a conduce breasla, prefer\
s\ caute nod în papur\ conducerii
alese [i s\ m\ calomnieze pe mine.
C\ a[ fi sacrificat încasarea timbrului
literar în schimbul ob]inerii de la
guvernul Boc a banilor pentru
publica]iile culturale este o enormitate.
Dac\ ar fi participat  regulat la
reuniunile Consiliului USR, ar fi
aflat c\ ini]iativa revizuirii legii
timbrului, pe cale de a fi adoptat\,
a fost a conducerii actuale a USR.
Cât prive[te cea dintâi form\ a legii,
ea dateaz\, e adev\rat, dinaintea
venirii noastre la conducere, cu
men]iunea, care nu-i scap\ întâm-

pl\tor lui Cipariu, c\ legea s-a aplicat
abia când noi am modificat normele,
în 2006, [i încas\rile au crescut
substan]ial. Nu-i face cinste r\fuiala
cu organizatorii Festivalului de la
Neptun, care r\mâne un succes
chiar [i în condi]iile în care Dan
Mircea Cipariu s-a ab]inut, ca
pre[edinte al Filialei de poezie de
la Bucure[ti, de a-[i propune
participarea. De altfel, mitoman,
Cipariu întinde o mân\ tuturor celor
care atac\ USR, justificând nejustificabilul
[i arogându-[i dreptul de a-l transfera
la Bucure[ti pe Suciu, cel amenin]at
cu excluderea din Filiala Sibiu, uitând
am\nuntul c\ nu intr\ în atribu]iile
lui statutare. 

Liviu Ioan Stoiciu reprezint\ un
caz de mistificare a realit\]ii care
]ine de patologie. Aflat la un metru
de mine [i de colegii mei din conducerea
USR în reuniunile de Consiliu, a[adar,
având acces pe viu la toate informa]iile,
ca [i  posibilitatea de a întreba
sau replica, notând grijuliu tot ce
se discut\ [i se hot\r\[te, pare cu
des\vâr[ire inapt s\ în]eleag\ ceva.
Scrie apoi pe blogul propriu numai
n\zdr\v\nii, acuzându-ne de lips\
de transparen]\. Dac\ ar fi s\-i
d\m crezare, ar trebui s\ admitem
c\ am privatizat USR pe metoda
MEBO(!)  sau c\ risipim bani pe
un Festival ca acela de la Neptun,
[i asta, fiindc\ am invitat doi laurea]i
Nobel [i nu pe Liviu Ioan Stoiciu..
În sfâr[it, î[i învinuie[te în bloc
colegii din juriul de nominaliz\ri al
USR c\ s-au f\cut de râs fiindc\ nu
l-au nominalizat [i pe el. 

Filiala USR de la Sibiu a publicat
deja un comunicat referitor la atacul
la adresa mea [i a conducerii
venit din partea lui Adrian Suciu,

comunicat din care rezult\ c\ poetul
a beneficiat de premii [i de lans\ri
de carte, a fost pl\tit pentru lecturi
publice, tip\rit în revista „Euphorion”,
cu alte cuvinte c\ a profitat, ca
to]i scriitorii, de aten]ia [i sprijinul
USR pe care o murd\re[te acum în
mod incalificabil. În concep]ia lui
Cipariu [i a altora, eu sunt vinovat
de a-i trata cum nu se cuvine pe
Suciu et. comp., to]i, inocen]i ca
ni[te nou-n\scu]i. Calomniile lor [i
limbajul suburban sunt trecute sub
t\cere. Cu ce mi-am atras ura lui
Suciu, m\ întreb [i m\ întreb.
Sau pe a lui Mircea Cipariu, aflat
într-o permanent\ ebuli]ie f\r\
leg\tur\ cu literatura. Sau pe a Aurei
Cristi, care a f\cut mai mult r\u
decât oricine cu campania din
„Contemporanul” pe tema pierderii
Casei Monteoru, obligându-ne la
eforturi considerabile spre a repara
ce s-a mai putut repara, o dat\ opinia
public\ temeinic dezinformat\.
Ar fi simplu de spus c\ aceast\ ur\
vine doar din ne[tiin]\ [i din u[urin]\.
M\ tem c\ vine [i din  interese foarte
precise, din frustrare [i din rea-
voin]\. Recunosc la urm\ c\, precum
am spus de la început, n-am nici
o explica]ie valabil\ pe de-a-ntregul. 

Am convocat în partea a doua a
lui iulie o reuniune excep]ional\ a
Comitetului Director, care va analiza
situa]ia creat\, caz cu caz. Nu exclud
posibilitatea de a da curs solicit\rii
unor filiale [i a unor colegi de a
proceda la sanc]iuni statutare.
Reuniunea va face publice concluziile,
nu înainte de a pune pe dou\ coloane
acuza]iile [i, respectiv, ac]iunile
întreprinse de USR în folosul
ob[tei. 

actualitatea

România literar\ num\rul 25 / 24 iunie 2011.................................................................................................................................................................................................................................................3

Ura noastr\ 
cea de toate zilele

editorial de nicolae manolescu

SR în vrie?, se întreab\ Liviu

Antonesei într-un articol
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F\nu[ Neagu, Ioan Alexandru - 1993 
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E
o poveste cu o pisic\
ce fugea dup\ un
[oarece.  {oarecele
a g\sit o gaur\ în
care a intrat. Dup\
un timp, a auzit un
l\trat [i s-a gîndit:

„Dac\ se aude l\trat, probabil
c\ pisica a fugit.” 

A[a c\ a ie[it din gaur\, a
deschis ochii [i a z\rit pisica. 

- {tiu c\ m\ vei mînca la cin\,
i-a spus pisicii, dar spune-mi cum
de-am auzit l\trat de cîine? 

Pisica a zîmbit [i i-a r\spuns: 
- În ziua de azi nu te po]i

descurca dac\ nu [tii dou\ limbi. 

Din cînd în cînd m\ simt ca
pisica din poveste. Primul nume
al celor dou\ limbi ale mele este
atmosfera estic\, iar al doilea este
atmosfera vestic\. 

George Orwell, în eseul La
vîn\toare de elefan]i, î[i descrie
personajul într-un mod special.
Scrie: „Chipul s\u a-nceput s\ ia
forma m\[tii pe care o poart\”

Masca mea se nume[te
BAGDAD, iar chipul meu a-nceput
s\ ia forma acesteia în timpul
R\zboiului din Golf din 1991. 

M-am n\scut acolo. 
Un doctor german mi-a asistat

venirea pe lume într-un spital
evreiesc, iar doica mea era ar\boaic\.
Ai mei m-au dus în Israel cînd
eram mic, iar „cutia neagr\” a
amintirilor mele e goal\. 

Dar mai sînt [i pove[tile
alor mei despre cafeneaua de
lîng\ Tigru, despre mirosul fructelor
din Pia]a Shugra [i despre cînt\re]i
precum Farid El Atrash [i Abd El
Wabb. 

Via]a mea în Israel a fost un
amestec de culturi. 

În casa p\rin]ilor se vorbea
ebraic\ [i doar Bunicul urma stilul
de via]\ specific Bagdadului. El
vorbea o ebraic\ stricat\ [i m\
lua cu el la o cafenea unde se
punea muzica unui cînt\re] egiptean
pe nume Um Kulthum [i unde se
servea cafea neagr\ exact ca aceea
din cafeneaua de lîng\ Tigru. 

Pentru mine, Bagdadul a devenit
o metafor\, un loc care a existat
doar în inima Bunicului. 

Mi se p\rea c\ m\ îndep\rtasem
de Bagdad, dar ora[ul s-a întors
[i mi-a b\tut la u[\ în timpul
Primului R\zboi din Golf. 

Priveam la televizor imagini
de-acolo, cu o masc\ de gaze
pe fa]\. 

În fiecare dintre ele încercam
s\-mi identific premerg\torul sau
s\ dau cu ruj pe buzele mamei
mele tinere sau s\-l z\resc pe
tata trecîndu-[i degetele prin p\r. 

În clipa urm\toare am v\zut
locul distrus. 

Am sim]it atunci c\ mi-e
dor de locul na[terii mele [i de
partea estic\ a vie]ii mele, c\reia
a[ vrea s\-i fac loc în partea vestic\
a vie]ii mele. 

De atunci, simt c\ trebuie
s\ tr\iesc cu dou\ culturi. 

Îmi place de exemplu, s\ beau
Arak [i Coca Cola, s\-l ascult
pe Abad el Wabb sau pe Beatle[i
pe acela[i CD. 

Dar nu e o situa]ie u[oar\,
pentru c\ un poet care tr\ie[te
în Israel e asemenea pianistului
pe care-l vedem în western-
uri. Î[i a[eaz\ pianul în col]ul
cîrciumii, unde miroase negre[it
a praf de pu[c\. E con[tient c\
locanta nu e sal\ de concerte, dar
poate c\ acesta e locul adev\rat. 

Pentru siguran]a sa, spune:
Nu m\ împu[ca]i, eu nu sînt decît
pianistul. 

Scriu în ebraic\. Ebraica e o
limb\ care combin\ o mul]ime
de niveluri: pe de-o parte e Biblia,
pe de alt\ parte, jargonul armatei.
Mai lu\m cuvinte [i de la culturile
amestecate ale imigran]ilor veni]i
în Israel [i, desigur, ne influen]eaz\
[i vecinii no[tri arabi. Dar, cu
toate astea, dac\ Regele David
ar ajunge în acest sfîr[it de
s\pt\mîn\ la Ierusalim, ar în]elege
limba ebraic\. 

Treaba poetului este poate
s\-i serveasc\ Regelui David drept
ghid turistic. 

((CCoommuunniiccaarree pprreezzeennttaatt\\ llaa
CCoollooccvviiuull ddee llaa NNeeppttuunn,, 22001111..

TTrraadduucceerree ddee AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu))
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CALENDAR
25.06.1937 - s-a n\scut Dorel
Vi[an 
25.06.1938 - s-a n\scut Stelian
Oancea 
25.06.1957 - s-a n\scut R\zvan
Ducan 
25.06.1975 - s-a n\scut Paul
Sârbu 
25.06.1988 - a murit {erban
Cioculescu (n. 1902) 

26.06.1927 - a murit Vasile Pârvan
(n. 1885) 
26.06.1936 - a murit Constantin
Stere (n. 1865) 
26.06.1950 - s-a n\scut Marius
Jucan 
26.06.1950 - s-a n\scut Paul
Spirescu 
26.06.1951 - s-a n\scut Vasile
Popa Homiceanu 
26.06.1973 - a murit Olimpia Radu
(n. 1947) 

26.06.1995 - a murit Emil CCioran
(n. 1911) 

27.06.1840 - s-a n\scut Samson
Bodn\rescu (m. 1902) 
27.06.1887 - s-a n\scut Emanoil
Bucu]a (m. 1946) 

28.06.1919 - s-a n\scut Ion D.
Sârbu (m. 1989) 
28.06.1938 - s-a n\scut Rodica
Braga 
28.06.1951 - s-a n\scut Virgil
Mihaiu 
28.06.1952 - s-a n\scut Florian
Copcea 
28.06.2006 - a murit Romulus
Zaharia (n. 1930) 

29.06.1819 - s-a n\scut Nicolae
B\lcescu (m. 1852) 
29.06.1837 - s-a n\scut Petre P.
Carp (m. 1919) 
29.06.1893 - s-a n\scut
Demostene Botez (m. 1973) 
29.06.1922 - s-a n\scut Vasko
Popa (m. 1991) 
29.06.1954 - s-a n\scut Radu
Aldulescu 
29.06.1991 - a murit Vasile Zamfir
(n. 1932) 

ronny someck (israel)
tema lunii: Forme ale exilului

Nu m\ împu[ca]i, 
eu nu sînt decît pianistul

Se închin\ so]iei mele, Michaela, artist
plastic,

apus\ la vârsta de 63 de ani

Moto: „Sunt dou\zeci de ani [i înc\ unul... 
N-a[ vrea niciunul s\ i-l dau minciunii...”

(N. Labi[, 3 dec. 1956)

La 70 de ani [i înc\ unul
potcoava coapt\-ncepe-ncet s\ cad\
iar vinul putreze[te trist în cad\
pe când m\-n\bu[\ fierbând destinul

m\sel\ria s-a carbonizat
am ochii goi ca dou\ stinse parce
pruncul plângând în mine se întoarce
[i m\ descoper\ canonizat...

Tu pui r\sadurile mor]ii-n spini
r\sare-n urm\ ghear\-n alt\ ghear\
tu lupt\-te-n lupoaica ta ursar\
[i îmi preseaz\ oasele în crini –

la levita]ia dintâi de ast\ sear\
la 70 de ani [i înc\-o var\...

11 mai 2011
Gheorghe Istrate

La 70 de ani
[i `nc\ unul...

poemul s\pt\mânii de gheorghe istrate



actualitatea
30.06.1938 - s-a n\scut
Constantin Coroiu 
30.06.1945 - s-a n\scut Dorin
Tudoran 
30.06.1946 - s-a n\scut Dora
Pavel 
30.06.1948 - s-a n\scut Aquilina
Bir\escu 
30.06.1948 - s-a n\scut Eugenia
B\lteanu 
30.06. 1962 - a murit B. Jordan 
(n. 1903) 
30.06.2007 - a murit Stan Velea
(n. 1933) 

1.07.1925 - s-a n\scut Ion Maxim
(m. 1980) 
1.07.1926 - s-a n\scut Gheorghe
Ursu (m. 1985) 
1.07.1929 - s-a n\scut Costache
Ol\reanu (m. 2000) 

1.07.1941 - s-a n\scut Ion PPop 
1.07.1944 - s-a n\scut Vasile
Musc\ 
1.07.1950 - s-a n\scut Ioan Ne[u 
1.07.1950 - s-a n\scut Radu
T\t\ruc\ 
1.07.1954 - s-a n\scut Alexandru
Mu[ina 
1.07.1960 - s-a n\scut Radu
Ciobotea 
1.07.1965 - s-a n\scut Nicolae
Corlat 
1.07.1972 - a murit Basil
Munteanu (n. 1897) 
1.07.1983 - s-a n\scut Andrei
Novac 
1.07.2006 - a murit Georgeta
Horodinc\ (n. 1930) 

2.07.1893 - s-a n\scut Demostene
Botez (m. 1973) 
2.07.1895 - s-a n\scut Mihai
Tican-Rumano (m. 1967) 
2.07.1914 - a murit Emil Gârleanu
(n. 1878) 
2.07.1919 - s-a n\scut {tefan Fay
(m. 2009) 
2.07.1926 - s-a n\scut Octavian
Paler (m. 2007) 
2.07.1938 - s-a n\scut Szilágyi
Domokos (m. 1976) 
2.07.1947 - s-a n\scut Dan Verona 
2.07.1951 - s-a n\scut Isabela
Vasiliu Scraba 
2.07.1954 - s-a n\scut Ioan
Holban 

Rubric\ rrealizat\ dde 

NNiiccoollaaee OOpprreeaa

C
riza înv\]\mântului,
îndeosebi a celui superior,
a devenit atât de acut\,
încât nu mai poate fi rezol-
vat\ în interiorul sistemului.
Primul domeniu care st\ s\
cad\ sub foarfecele multiple

ale dezinteresului, vulgariz\rii
extreme a societ\]ii contemporane
[i ideologiei distructive a corectitudinii
politice e cel umanist. 

Vor urma – n-am nicio îndoial\ – cel
[tiin]ific, iar finalmente lepra ignoran]ei
se va extinde [i asupra zonei care,
deocamdat\, pare s\ fie în culmile
înfloririi: cea a business-ului. Societatea
occidental\ a putut s\ ating\ într-un
timp relativ scurt (câteva decenii) un
nivel de civiliza]ie [i prosperitate f\r\
precedent tocmai pentru c\ st\tea pe
solul solid al unei viziuni care sintetiza
câteva secole de exerci]iu umanistic.
Proiectul social occidental n-ar fi fost
posibil f\r\ acumularea tezaurului de
gândire [i reflec]ie din domeniul
„umanioarelor”, care a impulsionat [i
cercetarea [tiin]ific\.

Nu trebuie s\ te fi hr\nit cu scepticismul
lui Cioran ori s\ fii adeptul teoriilor
catastrofiste privind declinul omenirii.
{i nici nu trebuie s\ apar]ii vreunui club
conservator. E suficient s\ prive[ti în
jur [i s\ consta]i viteza [i gradul de
[ubrezire a fundamentului civiliza]iei
occidentale. Ar fi ridicol ca [apte miliarde
de p\mânteni din [apte – ori poate c\
între timp am [i devenit opt! – s\ tr\iasc\
dup\ regulile unora din personajele lui
Jane Austen (de pild\, Mr. Bennet,
din Mândrie [i prejudecat\, cel care era
cufundat în nesfâr[ite lecturi, în vreme
ce fiicele sale traversau incandescente
drame sentimentale). Dar e la fel de
ridicol ca, dup\ vreo dou\ sute de ani
în care umanitatea a putut s\ beneficieze
de accesul  neîngr\dit la c\r]i [i la
cunoa[tere, aceea[i umanitate s\ se
retrag\ de bun\voie în grotele ignoran]ei
[i dispre]ului fa]\ de cultur\.

Ca în oricare ciclu infernal, dezastrele
se poten]eaz\ între ele: lumea nu cite[te
pentru c\ cititul nu mai aduce niciun
avantaj, iar avantajele pe care ai
putea s\ le ai citind au disp\rut pentru
c\ nu cite[ti! Nemaiexistând o pia]\
sigur\ pentru domeniile umaniste,
studen]ii s-au orientat, cu siguran]a de
sine a turmei, spre zonele unde, li se
pare lor, exist\ [anse mari de a-[i
g\si un loc de munc\. Nu mai insist
asupra responsabilit\]ii mediilor academice
occidentale pentru aceast\ situa]ie –
am f\cut-o în repetate rânduri. Dup\
ce, vreme de câteva decenii, au împins
zona umanist\ într-o fund\tur\ perfect
etan[\, unde nu p\trundea [i de unde

nu ie[ea niciun sunet, acum se mir\
c\ nimeni nu mai e preocupat de
„spectaculoasele” lor teorii.

Dar cum ar putea fi? Când o întreag\
civiliza]ie a optat pentru cooperare [i
globalizare, când „construirea de poduri
civiliza]ionale” [i „deschiderea de noi
orizonturi” sunt sloganele vremii, de
ce-ar mai fi lumea interesat\ de-un
domeniu care propag\ încremenirea [i
atomizarea? Zona cercet\rilor umaniste
a fost îngenuncheat\ de abera]iile
„structuraliste” [i „deconstructiviste”
n\scute din demonismul marxisto-
leninist. Au „deconstruit” de câteva
decenii încoace tot ce putea fi deconstruit,
astfel încât nu le-a r\mas – într-un
suprem masochism – decât s\ se
„deconstruiasc\” pe sine. E suficient s\
consta]i cine sunt vedetele domeniului
– eterna band\ de b\rbo[i fascina]i de
efigia lui Castro – de la Terry Eagleton
la Slavoj ŽiŽek – pentru a trage concluziile
de rigoare.

A urma o facultate umanist\ a devenit,
în acest moment, o metafor\ a gratuit\]ii.
O gratuitate costisitoare, de vreme ce
taxele cresc vertiginos de la an la an,
iar [ansele de a g\si un post sunt pur
iluzorii. Cu diferen]ele de rigoare, situa]ia
e cam aceea[i, atât în Europa, cât [i în
Statele Unite. Parohiale, func]ionând
mai degrab\ ca ni[te organiza]ii închise,

promovând un limbaj incomprehensibil
pentru neini]ia]i, universit\]ile au dobândit
apanajele sectarismului îngust mo[tenit
din tradi]ia bol[evic\. Reciclând într-o
p\s\reasc\ ridicol\ banalit\]ile domeniului,
adep]ii lui Chomsky, Eagleton, ŽiŽek,
Badiou [i ai deja clasicilor Derrida [i
Foucault s-au autocondamnat la
marginalitate [i insignifian]\. Nu trebuie
s\ ne mire c\ singura lor construc]ie
demn\ de remarcat în ultimele decenii
e un fel de etic\ generalizat\ a
resentimentului.

În acest context, un fapt care în alte
împrejur\ri ar fi trecut f\r\ a face valuri,
a stârnit o vâlv\ enorm\. A. C. Grayling,
binecunoscutul filozof oxfordian, personaj
de mare influen]\ public\, specialist în
epistemologie, metafizic\ [i logic\ filozofic\,
membru în zeci de societ\]i cultural-
[tiin]ifice, a decis s\ pun\ la Londra bazele
unei noi universit\]i, The New College
of Humanities. Momentul e, trebuie s\
recunoa[tem, nea[teptat, iar gestul

reprezint\ un act de temeritate. Demersul
e [i sfid\tor: atunci când centre de mare
tradi]ie, inclusiv Oxford [i Cambridge,
nu-[i mai ascund dificult\]ile, iat\ c\ un
aventurier singuratic îndr\zne[te s\
înoate împotriva curentului. (Ca trist\
anecdot\, de curând am avut prilejul
s\ intru, chiar la ea acas\, în libr\ria
lui Oxford University Press. Pe lâng\ fap-
tul c\ rafturile care m\ interesau, cele
de literatur\ [i teorie literar\, erau absolut
deprimante ca num\r de titluri [i tematic\,
în sfertul de or\ în care le-am parcurs,
în afar\ de mine [i de cei doi prieteni
care m\ înso]eau, n-a mai intrat absolut
nimeni...) 

Ini]iativa lui A. C. Grayling are,
desigur, [i o component\ cinic-ironic\,
tipic britanic\. Se [tie c\ de curând
universit\]ile engleze au primit dreptul
de a-[i tripla taxele, de la trei mii de lire
pe an la nou\ mii.  Ei bine, Grayling a
decis c\ taxa minim\ pentru cei care
doresc s\ se înscrie la universitatea
lui din Bedford Square este de... optsprezece
mii de lire. Un pre] revolt\tor de
mare. În realitate, Grayling n-a f\cut
decât s\ se alinieze la nivelele de taxare
deja existente în marile universit\]i oc-
cidentale ([i îndeosebi nord-americane).
Printre cei ie[i]i la atac se remarc\ –
fire[te! – stângistul de lux, Terry Eagleton,
mare ap\r\tor al înv\]\mântului de stat
englez, dar beneficiar, pentru doar trei
s\pt\mâni de predare pe an, al unui
salariu regesc la Notre Dame Catholic
University din statul Indiana – fire[te,
USA!

Pentru stângi[ti, ini]iativa lui Grayling
e o clar\ declara]ie de r\zboi f\cut\
popula]iei s\race, care nu va  putea
niciodat\ s\-[i trimit\ copiii la o astfel
de universitate. Ceea ce e o exagerare,
de vreme ce Grayling sus]ine c\ o cincime

din locurile de studiu vor beneficia de
burse care acoper\ totalitatea cheltuielilor.
În realitate, întreg înv\]\mântul umanist
a devenit cvasi-inaccesibil, iar ini]iativa
lui Grayling nu e decât o ilustrare a
acestei situa]ii. Universit\]ile n-au
fost niciodat\ [i nic\ieri egalitare. Ele
au creat o elit\ în beneficiul c\reia au
lucrat, dup\ caz, prin finan]\ri directe
[i indirecte, [i alte institu]ii ale statului.
Lucrurile au fost acceptabile atâta vreme
cât p\tura c\reia i se permitea s\ aib\
acces în mediile academice era suficient
de groas\. Ea devine o problem\ acum,
când dificult\]ile economice ridic\ bariere
acolo unde ar trebui s\ existe acces
neîngr\dit.

Pe lâng\ aceste zbateri, e din ce în
ce mai evident c\ iluziile vândute, decenii
în [ir, de stânga politic\ au început s\
atace însu[i creierul na]iunilor. Faptul
c\ ele au ajuns la autolobotomizare
nu e o solu]ie, ci un simptom: cel al
începutului dramatic al sfâr[itului. 

contrafort de mircea mih\ie[ 

Autostrada care 
nu duce nic\ieri
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Corin BBraga,
Psihhobioggrafii,

IIaa[[ii,, EEddiittuurraa PPoolliirroomm,, 22001111,, 331188 pp..

N
oul volum al lui Corin Braga
con]ine, de fapt, studii mai
vechi. Unele au fost publicate
în reviste, altele, în cuprinsul
unor c\r]i anterioare ale

autorului, în dic]ionare literare sau
ca texte de escort\ ale unor edi]ii
de opere. Care ar fi atunci miza
acestui op? În esen]\, una (subtil)
polemic\ fa]\ de epistemologia
orizontal\ a postmodernit\]ii,
focalizat\ pe analiza superficiei [i
ipostaziat\ simbolic prin metafora

rizomului. În ce fel? Prin retestarea
unei hermeneutici de tip modern,
a profunzimilor suflete[ti [i a
subteranei incon[tientului, ilustrat\
de imaginea verticalizat\ a arborelui.
Pentru relevan]a general\ a
„experimentului“ (studiul faunei
[i vegeta]iei abisale), explor\rile
particulare ale batiscafului psihanalitic
pilotat de Corin Braga aveau nevoie
de unificare. Lectura noastr\
urm\re[te, astfel, o aventur\ prin
adâncuri psihologice extins\, cu
un caracter sistematic [i emblematic.

Pentru un cercet\tor serios,
ancrajul teoretic este inconturnabil.
De aceea, Psihobiografii debuteaz\
cu un discurs asupra metodei
(„Psihanaliza dup\ un secol“), în
care autorul realizeaz\ un scurt
istoric/ bilan] al psihanalizei,
prezentându-i contextul de ecloziune,
conceptele, direc]iile de evolu]ie,
precum [i „mo[tenirea“ sa în
Wissenschaft Literatur [i în Cultural
Studies. De remarcat, în acest
preambul, distan]a critic\ a lui
Corin Braga, vizibil\ în relevarea
echilibrat\ a punctelor slabe, a
limitelor, a aspectelor contestabile
ale metodologiilor psihanalitice,
dar [i a achizi]iilor utile, a importan]ei
euristice în cercetarea literar\ sau
în aceea larg antropologic\.

Chestionarea f\r\ menajamente a
metodei nu trece cu vederea
r\spunsul la întrebarea privind
viitorul ei. Celor care s-au gr\bit
s\ a[eze piatra tombal\ pe corpul
de caracati]\ al psihanalizei, Corin
Braga le opune optimismul s\u în
privin]a supravie]uirii acesteia.
Supravie]uire care î[i afl\ cauza
tocmai în sl\biciunea „[tiin]ific\“
a psihanalizei („psihanaliza este o
pseudomorfoz\ conceptual\ a
discursului simbolic, este un upgrade
la perioada modern\ a tehnicilor
confesiunii cre[tine, alchimiei [i
cabalei, yog\i [i disciplinelor hinduse
etc.“) [i în paradoxul eficacit\]ii
sale: „psihanaliza «func]ioneaz\»
chiar dac\ [i chiar în ciuda faptului
c\ presupozi]iile teoretice ale
terapeutului sunt false“. În lumea
desacralizat\ [i „dezvr\jit\“ de azi,
psihanaliza, tolerat\ gra]ie preten]iilor
„scientiste“, a înlocuit vechile
discursuri (religioase, oculte) cu
func]ie introspectiv\, cathartic\ [i
curativ\, indispensabile naturii
umane. Pe scurt, „în epoca actual\,
psihanaliza pare s\ fi r\mas singura
(al\turi de literatur\, dar aceasta
beneficiind de un alt statut) poart\
prin care omul mai poate s\ comunice
cu incon[tientul s\u“. Nu întâmpl\tor,
cartea se încheie (simetric) cu
analiza „cazului“ „Carlos Castaneda.
{aman sau [arlatan?“ (s\ ne amintim
c\ Freud însu[i fusese taxat drept
„[arlatan“). Chiar dac\ experien]ei
lui Castaneda i se poate nega
valoarea de adev\r [tiin]ific [i de
realitate obiectiv\, aderarea
unui public considerabil la „religia“
New Age a „[amanului postmodern“
dovede[te persisten]a camuflat\

a gândirii magice, a mythos-
ului, a fantasmei soteriologice
(în fapt, „confruntarea f\r\ de sfâr[it
dintre ra]ional [i ira]ional“, cum
î[i intituleaz\ Paul Cornea o ampl\
sec]iune din Interpretare [i
ra]ionalitate). În termeni psihanalitici,
este vorba despre „întoarcerea
refulatului“.

În disecarea psihanalitic\ a celor
nou\ personalit\]i creatoare (Urmuz,
C. Stere, Blaga, Dimov, Nichita
St\nescu, Norman Manea, Swift,
Sábato [i deja men]ionatul Castaneda)
se observ\ suple]ea [i adaptarea
instrumentarului analitic la materialul
existent (în lipsa documentelor
[i a literaturii autobiografice,
investiga]ia se restrânge asupra
operei literare), eterogenitatea
metodologic\, în sensul combin\rii
diverselor grile psihanalitice (concepte
freudiene, psihologia analitic\ a
lui Jung, teorii lacaniene, psihocritica
etc.), pruden]a nelivr\rii ca adev\ruri
irefutabile a unor concluzii
interpretative, dup\ identificarea
a tot felul de complexe, nevroze,
pulsiuni („ipoteza noastr\ este“
devine o sintagm\ recurent\).
De altfel, Corin Braga are nu numai
disponibilitate comprehensiv\,
ci [i poten]ial creativ, inclusiv literar
(v. vis\toria pe marginea numelor
urmuziene). 

Psihobiografii arat\ c\ herme-
neutica de extrac]ie psihanalitic\,
neinteresat\ de diagnostice critic-
axiologice, r\mâne o cale de acces
interesant\, cu ecleraje (mai mult
sau mai pu]in) plauzibile, în arcanele
psihologice ale artistului [i ale
artisticului.

GGaabbrriieellaa GGhheeoorrgghhii[[oorr

Cartea de critic\

Explor\ri 
cu batiscaful psihanalitic

Zona nnou\, aantologie, 
SSiibbiiuu,, EEddiittuurraa IInnffooAArrtt MMeeddiiaa,, 22001111,, 116600 pp.. 

A
ntologia, purtând numele cenaclului
de la Literele [i Artele sibiene,
cuprinde opt tineri scriitori. Irina
Bruma scrie texte asertive [i lipsite
de pathos, coagulând în jurul unei

imagini sesizante. Vorbind despre fric\
[i depresie, poezia ei face economie de
cuvinte a[a cum un hipertimid scos în
jungla social\ face economie de mi[c\ri.
Te face, cu vorba cunoscut\ a poetului,
s\-]i suspenzi voluntar neîncrederea.
Proza Anei DDon]u e morbid\ [i stranie,
în genul crudelor [i insolitelor lui Villiers
de l’Isle-Adam. F\r\ mult epic, e interesat\
nu de construc]ia narativ\ a unei lumi,
ci de sugestia unei atmosfere. Anatol
Grosu e prezent cu un poem amplu, o
revizitare tandr\ a unei copil\rii din anii
de pe urm\ ai comunismului basarabean.
Îns\ filmul narativ nu-i sovietizat, lumea
aceea e o sum\ de detalii (în care, desigur,
e ascuns diavolul) configurând experien]a
aproape mistic\ a copil\riei. Marina PPalii
scrie o proz\ cu destule detalii anatomice
pentru a scandaliza cititorul pudibond.
Cu un ton înc\ prea exaltat (diezii la
cheie fiind de în]eles la o autoare de
dou\zeci de ani), aminte[te de foarte
tân\ra Anaïs Nin, de care o leag\
intensitatea pasional\ cu care se proiecteaz\

în literatur\. Vlad PPojoga, de-abia major,
scrie o poezie de o nervozitate atent
pus\ în scen\. Cu influen]ele dou\miiste
uneori prea la vedere, ie[ind  în eviden]\
din corpul poemului precum oasele prin
pielea corpului adolescent, poezia aceasta
are deja o voce numai a ei. Krista SSzöcs
produce documentele descoperirii unei
feminit\]i complicate, în care libidoul
e inocent, nedesprins de tot din copil\rie
(figura patern\ [i cea matern\, cu toat\
cazuistica psihanalitic\ aferent\, apar
frecvent). Câte o imagine frapant\
scurtcircuiteaz\ aparen]a calm\ a
confesiunii, iar textul în întregul lui
se anim\. Andrei CC. {{erban speculeaz\
oarecum borgesian pe marginea unui
pendul ce bate orele dup\ o logic\
neobi[nuit\, ajungând la concluzii privind
natura timpului [i a adev\rului, precum
[i inexisten]a lui Dumnezeu. E o
proz\ n\scut\ din colaborarea unei
inteligen]e speculative cu un real talent
narativ. Adrian VVirgil practic\ o combina]ie
între un trip [i un desen animat; lipsit\
de orice coeren]\ logic\ sau psihologic\,
proza lui e o inseriere de imagini, aproape
toate absurde, un fel de cartoon suprarealist
[i ironic. Va pl\cea sau va displ\cea
la fel de categoric. Mie, inutil s\ mai
spun, îmi place.  

RRaadduu VVaannccuu

Alex. LLeo {{erban,
Mica ddietetic\, 

BBuuccuurree[[ttii,, EEddiittuurraa AArrtt,, 22001111,, 224400 pp..

„S
\ faci liste. Deoarece. Habar n-am.
Frumuse]ea va salva lumea? Pe
dracu’! Taxonomia o va salva. Iat\
– mai jos – lista mea de «lucruri
pe care nu le-am f\cut niciodat\»...

S\ înal] un zmeu. S\ zbor cu balonul.
S\ sar cu para[uta. S\ traversez Atlanticul
cu vaporul. S\ fac sex în avion. S\ conduc
o ma[in\ (postura de pasager e îndeajuns
de terorizant\!). S\ merg la gr\dini]\.
S\ c\l\toresc mai la est de Constan]a.
S\ joc fotbal. S\ cânt pe o scen\ (baia
mi-ajunge). S\ ascult O-Zone f\r\ s\
dansez. S\ s\rut un cer[etor.”

Aceasta este fa]a pe care Alex Leo
{erban ne-o dezv\luie în cartea ap\rut\
post-mortem la Editura Art. Toate
capriciile, subiectivitatea, gândurile
r\zle]e, citatele preferate sunt notate,
într-o form\ lejer\, de jurnal, în Mica
dietetic\. Este, de asemenea, un ghid
al educ\rii bunului gust. Nic\ieri în
c\r]ile sau în cronicile sale de film nu
vom întâlni un Alex Leo {erban mai
sincer [i mai dezinvolt. Fiecare capitol
structureaz\ lumea interioar\ a criticului
în p\rerile legate de curente artistice,

personalit\]i celebre, politic\, TV internet
[i multe alte subiecte cotidiene sau
specializate. 

S\ cite[ti Mica dietetic\ e ca [i
cum ai sta de vorb\, la o cafea, cu
Alex Leo {erban. Te provoac\ la polemic\,
decreteaz\, critic\ [i te pomene[ti c\ îl
aprobi sau îl contrazici energic. Este
[tiut c\ omul Alex Leo {erban era
spectaculos în conversa]ie [i exact acela[i
lucru îl face în carte. Cititorul afl\ ce
îi place autorului, ce nu-i place, care
e cel mai vechi viciu al lui, care sunt
bolile culturii române, ce caut\ melcul
în Bunavestire [i altele, toate scrise
cu stilul expresiv-capricios al criticului
de film. Mica dietetic\  reune[te articole
publicate în pres\ [i texte inedite, toate
îmbinate pentru a-[i ar\ta autorul cât
mai complet.

Întrebarea este: fiind atât de conectate
cu realitatea cotidian-cultural\ de acum,
cât de actuale vor mai fi peste cincizeci
de ani? Pentru c\, de[i inspirate din
cele mai tipice situa]ii [i personaje
prezente, scopul nem\rturisit este acela
al unei c\r]i de eseuri foarte scurte care
s\ î[i poarte conversa]ia [i cu publicul
viitor. Va reu[i? C’est ce qu’on verra.

IIuulliiaa IIaarrccaa



c
actualitatea

P
oezia lui Alex. Leo
{erban (cuprins\ în
volumul Alte camere,
alte glasuri de ieri),
permite dou\ feluri
de abordare, cores-
punzând celor dou\

etape ale ei. Asta, judecând
la rece. C\ci, de nuan]at, s-ar
putea nuan]a infinit [i într-un
sens, [i în altul. 

{i v\zând cartea ca un întreg
incasabil, [i tratând-o ca pe o suit\
de crochiuri autonome. Adev\rul
e c\, alc\tuit\ pe patul de spital [i
ap\rut\, din nefericire, postum,
Alte camere, alte glasuri de ieri
se întinde, totu[i, cronologic, pe
aproape trei decenii. Din 1984
pân\ în 2010. Timp în care Alex.
Leo {erban a scris versuri (tacit)
[i s-a consacrat prin articole [i
eseuri. Despre film [i nu numai
despre film. 

Atâta discre]ie, mai ales la un
autor pentru care prezen]a în spa]iul
public p\rea s\ fie un mod de via]\,
spune multe. Pentru el, poezia
reprezenta în primul rând o natur\
moral\. Cu toate atributele decurgând
de aici. Nimic egoist, nimic meschin,
nimic avid. În sfâr[it, nimic
conven]ional. Doar o form\ de
mobilare a intimit\]ii. 

Ajungând la volum, trebuie
men]ionat c\ apari]ia acestuia i se
datoreaz\ în primul rând Svetlanei
Cârstean. (Care poveste[te, într-un
emo]ionant cuvânt înainte, cum
s-au petrecut lucrurile.) 

Spuneam îns\ c\ exist\, în Alte
camere, alte glasuri de ieri, dou\
etape. {i, implicit, dou\ posibile
feluri de abordare. 

Prima se suprapune peste
anii optzeci [i induce, vrând, nevrând,
o lectur\ cumva istoric\. E vorba
despre trei din cele cinci cicluri ale
c\r]ii: O provincie sentimental\
(1984), Aprilie orb. April is the
cruelest month (T.S. Eliot) (1985)
[i În alte camere, alte glasuri de
ieri (1986). Sunt exact anii de
efervescen]\ ai genera]iei lui Mircea
C\rt\rescu. De care Alex. Leo
{erban (n\scut în 1959) n-a fost
deloc str\in. De altfel, acela[i Mircea
C\rt\rescu [i-aminte[te, într-un
editorial din Evenimentul zilei (15
aprilie a.c.), momentul primei
lor întâlniri: 

„Cred c\ la pu]in\ vreme dup\
ce am terminat facultatea am fost
la o mic\ petrecere, la o prieten\
de la limbi str\ine, pe care-o
cuno[team din mediul cenaclurilor

literare studen]e[ti. Acolo am
întâlnit, printre al]ii, un b\iat cu
ochelari, incredibil de slab, cu
bra]ele literalmente ca ni[te crochete.
Era jovial, plin de sim]ul umorului,
vorbea mult, alintat, pu]in snob.
De fapt, p\rea s\ se simt\ perfect
în mediul acela pestri] [i preponderent
feminin. Era [i el student la englez\,
cocheta [i el cu literatura, dar
nu cine [tie ce serios.”

Interesant, despre poeziile
tân\rului Alex. Leo {erban, nimeni
nu p\rea s\ [tie. (De[i faptul c\
debutase, în 1976, cu un poem
în Chicago Review ar fi putut
reprezenta o recomandare.) Mai
mult, în continuarea articolului
din care am citat, Mircea C\rt\rescu
îl re]ine ca prozator: 

„Leo (cum mi se prezentase
tân\rul) f\cuse [coala general\ tot
la 28, ca [i mine. Coinciden]a asta
ne-a apropiat mult. O vreme am
v\zut filme amândoi (îmi amintesc
Santa Sangre [i Muntele sacru ale
lui Jodorowsky), am mers pe la
cenacluri, pe la prieteni comuni...
Leo scria pe-atunci proze cu desen
foarte delicat, amintind de Beardsley,
mici bijuterii pe care le-a citit în
cenaclu, dar nu [tiu s\ le fi publicat
vreodat\. Când am plecat împreun\
de la un astfel de cerc literar,
noaptea târziu, mi-a dat în sta]ia
de tramvai o povestire dactilografiat\
[i legat\ manual între coper]i cafenii.
Eu am luat tramvaiul, iar el a r\mas
în sta]ie, în z\pad\. Am citit-o chiar
în acea noapte. Am r\mas surprins.”   

Desenul delicat caracterizeaz\
cu perfect\ îndrept\]ire [i poezia

lui Alex. Leo {erban. Cele mai
multe dintre poemele de-aici (adic\
din primele trei secven]e ale c\r]ii)
sunt dispuse în pagin\ într-un chip
elocvent. Pe vertical\, cu versuri
dep\[ind arareori câteva silabe.
Sunt, a[adar, sub]iri [i înalte: 

„de gramofon/ stau prin[i/
favori]ii/ bunicului/ t\ia]i cu o
fil\ de/ calendar liliachiu/ decembrie
1910/ deschide [i vezi/ pisici în
papiote/ ling t\vi]a de/ z\pad\/ o
femeie în/ redingot\/ (m\tu[\/
amant\?)/ abure[te într-un/ pahar
cu picior/ ghici ciuperc\ ce/ firav
cântecel/ fulguie-n prag/ motanen-
baum.” (p. 15)

{i aici, [i mai încolo, se simte
apropierea de formula lui Mircea
Iv\nescu (un frumos poem, desf\când
un inel, fiindu-i, de altminteri,
dedicat acestuia). N-a[ vorbi, totu[i,
de filia]ie. Mai degrab\ de afinitate.
Fiindc\, chiar atunci când poemele
[i poemele  ajung s\ sune asem\n\tor,
explica]ia rezid\, dup\ p\rerea
mea, în solida cultur\ naturalizat\
[i de unul, [i de cel\lalt. Referin]e
livre[ti ([i nu doar livre[ti) exist\.
Nenum\rate. Inclusiv titlul. 

N-am s\ m\ refer la haiku-urile
(pp. 21-23) sau la sonetele impecabil
rimate (p. 27) ale lui Alex Leo
{erban. (De[i, cât prive[te gra]ia,
acestea ar putea oferi un bun
inventar de exemple.) În schimb,
miniaturile picturale reunite în
ciclul aproape omonim, În alte
camere, alte glasuri de ieri, mi
se par, toate, admirabile. În ciuda
dificult\]ii lor reale. Care nu
vine doar din structura oarecum
ermetic\ sau din lirismul vibratil
pus în act aproape pretutindeni.
Ci, în primul rând, din ceea ce în
artele plastice se nume[te
supraimprimare secund\. Peste
pânze de demult, Alex. Leo {erban
mai pune un strat de culoare. Iat\
un interludiu de Bosch: 

„e noapte/ gurile-au încremenit
în varul alb al hranei// cineva s-a
dep\rtat de foc/ de neaua necesar\//
somnul se deschide lent ca dintr-o
mân\/ alunec\-n cimpoiul palmei
[i r\sun\// fiul risipitor s-a-ntors/
ucide to]i coco[ii otr\ve[te limpedea
fântân\// acuma to]i î[i v\d în ap\/
oglindirea putred\ [i spân\.”
(p. 56)

Un estetism vintage define[te
pân\ la virgul\ aceast\ direc]ie
ini]ial\. 

Dup\ 2000, mai precis în ciclurile
Gr\dini (2000-2005) [i Lispoeme
(2000), ceva esen]ial se schimb\
în poezia lui Alex. Leo {erban. Ce
anume? A[ zice c\ însu[i conceptul
de poezie. Noua etap\ aduce cu
sine o nou\ lectur\. {i una, [i
cealalt\, de o nea[teptat\ claritate.

Estetismul, funciar fiind, r\mâne
intact. Doar c\ într-o versiune, de
ast\ dat\, up to date. În special
Lispoemele sunt de o cuceritoare
actualitate. Mici întâmpl\ri eterate,
toate. Exotismul lusitan exist\, dar
nu ocup\ prim planul. Mai pregnant
se dovede[te, întotdeauna, scenariul. 

Limpezimea de acum rezist\
în condi]ii oricât de complicate.
(Iar când nu sunt complicate, Alex.
Leo {erban le face s\ fie!) Exemplar
e, din acest punct de vedere, Lisboa
III. Urm\ri]i-i numai textura:

„Lisboa/ cu cizm\riile tale/ cu
b\c\niile tale/ cu tinichigeriile tale/
cu tutungeriile tale/ cu farmaciile
tale/ cu drogheriile tale/ cu pastelariile
tale/ cu patiseriile tale/ cu pr\v\liile
tale cu fermoare/ cu ferometalele
[i feroneriile tale/ cu flor\riile tale
[i florile tale de fer forgé/ cu
balustradele [i balcoanele tale/ cu
[inele [i ma[inile strecurându-se
cu greu/ printre...”

Iar acum începe textura texturii: 
„cizm\riile/ [i b\c\niile/ [i

tinichigeriile/ [i tutungeriile/ [i
farmaciile/ [i drogheriile/ [i pastelariile/
[i patiseriile/ [i pr\v\liile tale cu
fermoare...”

{i, dup\ un spa]iu, încheierea
tuturor nodurilor: 

„Lisboa/ ca o floare/ de aluzejo
[i fier forjat.” (p. 86)

Nu-i singura dat\ când imaginea
central\ a unui poem e dat\ de
arabescuri [i intarsii. În fier, în
lemn, în cuvinte, Alex. Leo {erban
caut\ labirinturi care s\ poat\ fi
contemplate. Labirinturi trasate,
f\r\ excep]ie, dup\ modelul labirintului
s\u interior. Absolut original. Iar
asta, mai mult ca orice, îl face poet
adev\rat. 

S\pt\mâna viitoare,
MIERCURI, 229 iiunie,

va ap\rea cel de-al 118-lea volum
din colec]ia

Biblioteca ppentru tto]i
editat\ de Jurnalul NNa]ional,
volumul Vân\toarea rregal\

de D. RR. PPopescu.
„Felul în care a fost întâmpinat romanul

Vân\toarea regal\
arat\ succesul unei teme sus]inute cu

for]\ de D.R. Popescu:
cea a satului demonizat. Satul

demonizat, nu-i a[a, de personajele
lumii noi. De îngerii c\zu]i. Succesul de

care s-a bucurat romanul chiar în
momentul apari]iei arat\ c\ era

o carte a[teptat\. Care a învins doctrina,
raportul oficial”,

scrie Cornel UUngureanu
în Prefa]\

Tabel cronologic de Florea FFiran
Referin]e critice de Florea FFiran [i

R\zvan NN\stase
Coperta reproduce un detaliu din

Na[terea lumii din ape  de
George AAnghelescu.

cronica literar\ de cosmin ciotlo[

Aspecte lirice
contemporane
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vertical\, cu versuri dep\[ind arareori câteva

silabe. Sunt, a[adar, sub]iri [i înalte.
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CCOOPPYYRROO
Un loc unde întâlnesc
scriitori contempotrani.
Aici vin la un an odat\,
[i ascult... cifre.
Se vorbe[te de miliarde.
{i de drepturi de autor
dintr-o lume
imaginar\;
[i de ]\ri din nord.
Eu sunt un abstract,
f\r\ nici un drept de...
{i m\ las în  aceast\ muzic\
vr\jit 
c\ apar]in unei atari ligi.
Îmi amintesc din poetul Ady:
„s\ apar]in cuiva....”
{i dintr-o poet\ american\:
„De num\r,
socotesc întâi poe]ii...” 

BBUUCC||}}II DDEE NNOOAAPPTTEE
L\sând Pia]a Victoriei,
târziu seara, 
merg pe „Ana Ip\tescu” 
singur.
M\ adâncesc în trecut,
dar nimeni nu [tie.
Un crai de Curtea Veche,
f\r\ iubiri.
{i f\r\ bani de la al]ii,  
f\r\ prieteni. 
Doar c-un carnet [i un pix
ca puncte de sprijin.
Poate veni april
(neîntunecat). 
Când sosesc la casa stil
unde intram
fericit
c\ci duceam versuri,
nu recunosc intrarea. 
S\ se fi
mutat nu cred. Sunt [ase
decenii, pe muche.
Nu de cu]it.
Pe asfalt
„...ma[inile mele”.

II

La întoarcere,
m\-ntâlnesc cu Adrian Maniu.
Vine vorba de Ion Pillat.
Cum l-a dus „la ]ig\nci” 
– s-a l\sat convins – 

nu din Mircea Eliade.
{tia el dou\ într-o colib\,
întors din Paris.
S-ajungi la ele, trebuia s\ te-apleci,
ca într-o cu[c\ de câine.
St\teau pe paie
[i aveau trupurile 
dezgolite.
„El recita din «Uria[a»,

l-am a[teptat,
[i am cinat amândoi la Cap[a”.
Nu am crezut 
o iot\. 
Tocmai sfâr[isem de preg\tit
edi]ia...
Inventa.
L-am condus pân\ acas\,
pe Academiei.
Lâng\ trepte, 
s-a f\cut nev\zut. 

ÎÎNN PPAARRCCUULL CCII{{MMIIGGIIUU
Aici,
s\ m\ închin. 
Unei flori de nuf\r. 
Dar în oglinda apei
e privirea 
unei fete.
Eu o s\rut
[i murim de râs;
e frumoas\,
[i n-o mai v\d niciodat\. 
Sau altfel:
m\ ocole[te,
pe podu-arcuit,
e toamn\,
[i-mb\trâne[te [i ea,
pe-o banc\. 
S\ m\ închin, 
lunii,
din lunet\.

DDÂÂMMBBOOVVII}}AA
Nici vorb\, de-un raid
pe chei.
Dinspre hotelul „7 noiembrie”
unde-ai stat
sechestrat
7 zile 
în  timpul Viscolului, 
s-o iei în jos,
ocolind,
prin {elari,
excortat 
din vitrinele f\r\ [ir

de  lungi rochii de mirese... 

Nici vorb\, 
cum ora-i târzie.
{i poetul V. Voiculescu
([i-a „f\urit
o b\trâne]e
grav\”)
prive[te 
în valuri, ca Pescarul Amin,
o clip\,
[i se îndreapt\  spre Doctor
Staicovici. 

Ar fi fost bine; 
sau era 
demult... 

ZZIIAARR 
Vor face
dou\ turnuri foarte înalte,
scrie-n ziarul pe care-l citesc
în trenul de Cluj.
{i anume,
în zona Groz\ve[ti: 
„în locul
fostei fabrici de tutun”.
Vor fi „cele 
mai înalte” cl\diri din Bucure[ti.
„Va fi noul
centru financiar”
al capitalei.
Cu multe „spa]ii
pentru birouri”.
Amuzant,
tocmai azi am trecut pe-acolo, 
spre-o editur\.
Vor fi [i de acestea, deci.
Poate vreuna
va  tip\ri [i-un volum de-al meu.
Doar c\ noi nu vom 
mai vorbi
despre drepturi de
autor.
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ine invoc\ metanoia [i apofatismul,

repro[înd oamenilor de [tiin]\ c\ au pierdut

reperele persoanei [i ale comuniunii, nu

poate spera la reac]ii de în]elegere. 

J
udecat sub unghi
cre[tinesc, un inte-
lectual este o fiin]\
degenerat\ ale c\rei
[anse de îndreptare
soteriologic\ sunt
infime. Cauza st\

în strîmba orientare pe care
o d\ min]ii sale. 

C\ci a fi intelectual înseamn\
a te mi[ca scolastic într-o lume
precump\nitor secular\, intelectul
nefiind decît facultatea care adun\
la un loc cele dou\ elemente-cheie:
scolasticul [i secularul.

Scolastica e apoteoza sterilit\]ii
în varianta ei livresc\, genul de
optic\ care, f\cîndu-[i din comentariu
o ra]iune de a fi, repudiaz\ din
instinct orice apel la esen]e tenebroase.
Ultimul lucru pe care i-l po]i cere
unui scolastic e s\ fie mistic, întreaga
sa energie mergînd în direc]ia
analizei de limb\: distinc]ii [i
aproxim\ri, pe baz\ de concepte
[i etimologii. De aceea, analitic
fiind, accentul cade pe scolii [i
pe adagii, adic\ pe comentarii
f\cute în marginea unor teme
prestigioase. Potrivit acestei logici,
o problem\ este cu atît mai l\murit\,
cu cît e supus\ unui ochi discriminator
mai ascu]it. Iar cînd imboldul
scolastic cap\t\ exigen]a exactit\]ii,
el culmineaz\ în etosul matematic,
caz în care litera e înlocuit\ prin
num\r [i comentariul prin formul\.
În fond, matematica e apogeul
scolasticii în varianta m\surii
precise. E real doar ce poate fi
m\surat, orice stafie putînd fi
vie cu condi]ia s\ fie prins\ într-o
formul\. „A fi“ înseamn\ a intra
în ecua]ie.

Tr\ind din specula]ii, parafraz\ri
[i alegorii, spiritul scolastic î[i e
sie[i suficient, neavînd nevoie
de ipoteze preliminare pe care
s\-[i sprijine curiozitatea. Lumea
începe cu gîndirea lui, caz în
care esen]ele sunt de g\sit în
cuvinte, logosul fiind un concept
c\ruia îi poate g\si o puzderie de
sinonime: Dumnezeu, entelehie,
duh sau principiu – drama min]ii
sale nestînd în alegerea expresiilor,
ci în lipsa aderen]ei la fundament.
Scolasticul nu are organ pentru
temeiuri [i origini, de aceea e mereu
în condi]ie secular\, asta însemnînd
c\, de[i intuie[te c\ ateismul în
care se complace nu are sens decît
prin sacrul la a c\rui denaturare
a contribuit, el simte c\ poate tr\i
foarte bine [i a[a. {i, neavînd organ
pentru origini, î[i construie[te
totu[i un aparat sofisticat pentru
a le numi cu acribie. Apoi se declar\

agnostic [i îmbr\]i[eaz\ tehnica,
a c\rei magie îl scoate din condi]ie
uman\, iar a-i spune c\ Dumnezeul
cel viu nu e Dumnezeul filosofilor
ar fi pentru el o insult\.

A[a sun\ critica pe care Alexei
Nesteruk o face oamenilor de [tiin]\.
Mai precis, lupta pe care o duce în
volumul Universul în comuniune
e îndreptat\ împotriva scolasticilor
seculari de factur\ [tiin]ific\, iar
viziunea în numele c\reia î[i duce
lupta e ortodoxia. Rusul mutat în
Occident [i ]inînd prelegeri la
Universitatea Portsmouth din Marea
Britanie e un paladin optimist:
crede c\, invocînd ideile sfin]ilor
p\rin]i r\s\riteni, poate s\-i scoat\
pe fizicieni din mizeria pozitivist\.
Crede c\, vorbind despre metanoia,
despre gîndirea apofatic\ [i despre
deosebirea dintre diastema (distan]\)
[i diafora (deosebire), poate s\-i
aduc\ pe r\t\ci]i pe calea cea dreapt\.
Numai c\ ceea ce el nume[te cale
dreapt\ pentru fizicieni e o psalmodie
absurd\ pe temei vis\tor, de aceea
efortul doctrinar al lui Nesteruk
poate fi gustat în latura lui filosofic\,
nu în cea misionar\. Altfel spus,
autorul nu reu[e[te s\ g\seasc\
puntea de leg\tur\ între religie [i
fizic\, o punte care s\ le deschid\
ochii fizicienilor asupra abera]iei
în care persist\, dar în schimb
reu[e[te s\ schi]eze un portret
al cre[tinului. De fapt, cel mai bun
capitol din carte e ultimul („Universul
în comuniune: cosmologie apofatic\“),
unde Nesteruk chiar asta face:
descrie rezervele cu care un cre[tin
contempl\ performan]ele [tiin]ei. 

Logica autorului e urm\toarea:
dac\ admitem c\ teologia [i [tiin]a
sunt expresii ale condi]iei umane,
atunci ele au ceva în comun:
subiectivitatea fiin]ei care le-a

elaborat. Subiectivitatea aceasta
st\ în spiritul uman, iar atunci cînd
c\ut\m s\ afl\m originea lui, ne
d\m seama c\ [tiin]a n-o poate
explica. Tot a[a cum nu poate
explica originea universului. C\ci
a vorbi despre big bang înseamn\
a lipi o etichet\ sonor\ unui proces
ale c\rui cauze scap\ cosmologilor
moderni. Din acest motiv, a te
întreba ce a fost înaintea big bang-
ului nu e o problem\ f\r\ sens, a[a
cum pretind fizicienii, ci este chiar
detaliul care arat\ limita de competen]\
a [tiin]ei. Iar cînd un om de [tiin]\
constat\ c\ originea spiritului [i
cea a universului sunt teme
indiscutabile (nu fiindc\ ar fi evidente,
ci fiindc\ descurajeaz\ orice discu]ie
l\muritoare), gîndul neputin]ei ar
trebui s\-i insufle un sentiment
de umilin]\. Dar umilin]\ e doar
un alt cuvînt pentru „poc\in]\“
(metanoia, transfigurare prin
revela]ie) [i doar un suflet atins
de poc\in]\ poate vedea spiritual
acele lucruri pe care nu le poate
în]elege logic. 

Aceasta e logica lui Nesteruk.
Numai c\, la a[a accent retoric, nu
]i-e greu s\ intuie[ti c\ un fizician,
pus în fa]a îndemnului de a gusta
din fructele poc\in]ei, va închide
repede cartea. De aceea, volumul
de fa]\ nu convinge decît pe cei
predispu[i s\ fie îndupleca]i în
aceast\ privin]\, un matematician
fidel logicii domeniului s\u neputînd
tres\ri la chem\ri penitente. Cauza
e clasic\: cînd premisele sunt altele,
aten]ia merge în alt\ direc]ie, [i
cum modul de a pune o problem\
î]i prefigureaz\ solu]ia, maniera
de a vorbi a lui Nesteruk te scoate
în afara orizontului de interes al
cosmologiei fizice. Cine invoc\
metanoia [i apofatismul, repro[înd
oamenilor de [tiin]\ c\ au pierdut
reperele persoanei [i ale comuniunii,
nu poate spera la reac]ii de în]elegere.
Mai mult, cînd le atragi aten]ia
matematicienilor c\ [tiin]a lor
dezumanizeaz\ via]a, chiar dac\
nuan]a are acoperire în realitate,
e în van s\-]i închipui c\ va avea
efect în lumea lor. Tot ce-[i doresc
oamenii de [tiin]\ e s\ scoat\
din cunoa[tere orice urm\ de
subiectivitate, orice scam\ de
persoan\ [i orice fir de ingerin]\
de spirit. {i oricît le-ai spune c\
niciodat\ nu vor putea s\ elimine
contribu]ia con[tiin]ei la legile pe
care tot ea le-a formulat, elanul
lor de obiectivare merge înainte.
Argumentul întemeiat c\ cine se
obiectiveaz\ se dezumanizeaz\ nu
poate avea înrîurire asupra celor
care tocmai asta vor.

A[a de face c\ impresia pe care
]i-o las\ cartea Universul în comuniune
dezminte încrederea lui Nesteruk
în privin]a unui posibil dialog între
[tiin]\ [i religie. În realitate, avem
de-a face cu dou\ tipare de gîndire
a c\ror logic\ nu se îmbuc\ defel,
[i asta din cauza premiselor: ori
e[ti de p\rere c\ Dumnezeu a
produs big bang-ul, situa]ie în care
prive[ti cu mefien]\ toate variantele

fizicienilor, ori crezi c\ big bang-
ul e o singularitate în spatele c\reia
nu mai e nimic de aflat, [i atunci
alegi s\ taci c\zînd în mu]enie
„obiectiv\“. 

Dar pentru un cre[tin cu gîndire
macr\, adic\ nealterat\ de c\rtur\ria
savan]ilor moderni, big bang-ul
va fi mereu forma secular\ pe care
o ia crea]ia atunci cînd e privit\ cu
ochii despiritualiza]i ai fizicienilor,
caz în care Hawking sau Penrose
sînt ni[te bie]i scolastici ale
c\ror intui]ii, oricît de geniale ar
fi, nu pot s\ se apropie cu o unghie
de taina pl\smurii divine. Pentru
un asemenea cre[tin, singura privire
cu care merit\ s\ îmbr\]i[eze lumea
e cea pornit\ dintr-un ochi apofatic:
el [tie c\ nici o teorie fizic\ nu
poate atinge începuturile lumii,
prin urmare Dumnezeu nu e nici
cuantic, nici gravita]ional, nici
infla]ionist [i în nici un alt fel de
interpretare pe care [tiin]a viitorului
o va scoate pe pia]a ideilor. 

Nesteruk e un ortodox cu smal]
occidental care vrea s\ le vorbeasc\
apusenilor într-un tipar de emo]ie
pe care ace[tia nu-l mai pot pricepe.
Cui i s-a amputat nervul religios
(iar savan]ii occidentali sunt steriliza]i
în privin]a umorii mistice), apelurile
la poc\in]\ [i comuniune îi vor
suna anapoda [i vetust. Drept care,
erudit\ [i serioas\, cartea se
adreseaz\ teologilor, nu fizicienilor.

Se pare c\, în dialogul dintre
teologie [i [tiin]\, ini]iativa trebuie
s\ vin\ de la fizicieni, nu de la
teologi. Ace[tia din urm\ sufer\
chiar de morbul scolastic pe care îl
imput\ adversarilor, [i Nesteruk e
aici scolastic, Dumnezeul cel viu pe
care îl invoc\ fiind alungat în fa-
voarea Dumnezeului filosofilor. 

cronica ideilor de sorin lavric

AAlleexxeeii NNeesstteerruukk,, UUnniivveerrssuull îînn
ccoommuunniiuunnee.. CC\\ttrree oo ssiinntteezz\\

nneeooppaattrriissttiicc\\ aa tteeoollooggiieeii [[ii [[ttiiiinn]]eeii,,
ttrraadd.. ddiinn eenngglleezz\\ ddee MMiihhaaii-SSiillvviiuu

CChhiirriill\\,, BBuuccuurree[[ttii,, EEddiittuurraa CCuurrtteeaa
VVeecchhee,, 22000099,, 442288 pp.. 

c
actualitatea

România literar\  num\rul 25 / 24 iunie 2011.............................................................................................................................................................................................................................................9

Scolastica [tiin]ei
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cc\uut\rii lluui DDuumneezeeuu, ttrad. ddin eenglez\
de HHarry MMin]i, BBucure[ti, EEditura CCurtea
Veche, 22009, 3304 pp. O suit\ de prelegeri
]inute la Universitatea din Glasgow,
sub egida „Conferin]elor Gifford”, în
cuprinsul c\rora savantul american î[i
prezint\ concep]ia despre religie, [tiin]\
[i cosmos.

Doina UUricariu, Maxilaruul iinffeerioor
(2 vvol.), IIa[i, EEditura PPolirom, 22010,
405 pp.+ 3396 pp. O carte de amintiri despre
familia autoarei, despre istoria secolului
XX [i despre destinul omului european.

au mai ap\rut



\ mai iube[ti?

- Bineîn]eles! m-am gr\bit s\ o asigur.

- Atunci, cum po]i s\ spui c\ totul e radia]ie?

Am impresia c\ încerci s\ m\ p\c\le[ti!...

P
entru cei care înc\ n-au
în]eles despre ce e vorba:
tr\im [i încerc\m s\ ne
descurc\m într-un univers
de radia]ii. Ceea ce numim
p\dure sau paji[te sau
albastrul adînc al cerului,

lumina stelelor sau a lunii etc. nu
sunt decît ni[te fic]iuni... Mai precis,
ni[te unde electromagnetice.
Muzica lui Bach, de exemplu,
Patimile dup\ Matei: sunt tot ni[te
unde (sau radia]ii sau vibra]ii –
e cam acela[i lucru), de data
asta sonore. 

Bach a avut dou\zeci de copii. În
mintea lui se produceau frecvent anumite
radia]ii pe care el le transcria pe hîrtie
sub form\ de note muzicale – le codifica!
Dup\ aceea, cu ajutorul instrumentelor
muzicale sau al vocii umane, le transforma
în unde sonore, pe care, în zilele noastre,
aparatura de emisie le codific\ sub
forma unor unde radio, iar aparatele
de radio le decodific\ din nou sub forma
unor unde sonore. În final, rezult\ ceva
care ne gîdil\ în mod pl\cut urechile
(I.L.C.), dar ce anume? Alte radia]ii! 

Chiar în momentul cînd noi intram
în comuna Cisl\u, undeva la grani]a
dintre Elve]ia [i Fran]a savan]ii de la
CERN (Laboratorul European pentru
Fizica Particulelor Elementare) c\utau
la o sut\ de metri sub p\mînt bosonii
lui Higgs, supranumi]i „particula lui
Dumnezeu”, în încercarea de a reconstitui
primele frac]iuni de secund\ ale
Universului. 

Dar în definitiv, ce sunt bosonii?
Tot ni[te vibra]ii. De aceea nici nu ai
cum s\-i vezi. 

De[i era un secret p\zit cu stricte]e,
ziari[tii români prinseser\ de veste c\,
datorit\ energiei foarte înalte a fasciculului
de protoni folosit în experimentul de
la CERN, exista riscul form\rii accidentale
a unor g\uri negre care s\ înghit\
nu numai planeta noastr\, ci [i tot
sistemul solar, împreun\ cu galaxia în
care se afl\ [i, odat\ cu ea, întregul
univers! Eveniment pe care, de altfel,
Nostradamus îl prev\zuse cu cîteva
sute de ani în urm\. 

La Cisl\u, îns\, lucrurile decurgeau
cît se poate de normal. Ajun[i la pensiune,
am desc\rcat bagajele din ma[in\ [i
am f\cut un du[, apoi, în timp ce so]ia
mea urm\rea [tirile la televizor, eu am
deschis laptopul [i am început s\ studiez
traseele turistice din zon\, recomandate
pe pagina de internet a prim\riei. Am
aflat, în primul rînd, c\ exist\ cinci
argumente în favoarea Cisl\ului: 

Amplasarea geografic\ minunat\;

Locuitorii Cisl\ului sunt ospitalieri,
talenta]i [i prieteno[i;

Zona cuprinde ape curg\toare,
dealuri line, p\duri de foioase [i conifere,
lacuri, indicatoare [i poteci marcate
care vin în ajutorul fotografilor, bicicli[tilor
sau drume]ilor;

Monumente istorice;
Cisl\ul [i împrejurimile sale pot fi

vizitate pe tot parcursul anului.
Traseele recomandate sunt în num\r

de dou\sprezece, dar noi l-am ales
pentru început pe cel mai la îndemîn\,
anume, traseul turistic num\rul doi,
marcat cu punct ro[u: STA}IA CFR
CISL|U - CENTRUL CIVIC CISL|U -
COMPLEXUL TURISTIC „2 D”. Durata
acestui traseu este de o or\. Mai
întîi, traversezi linia ferat\. Din
sta]ia CFR Cisl\u se urc\ pe drumul
ce duce la Biserica „Sf. Maria”, se trece
pe sub clopotni]a bisericii [i se merge
pe str. Culturii, ]inînd marcajul, pîn\
se ajunge în centrul civic, unde întîlnim
traseul turistic nr. 6 (triunghi ro[u).
Asta e tot. Pe parcurs, se mai pot vizita
Dispensarul Veterinar, un pod care
traverseaz\ pîrîul Barasca [i Cartierul
nou, unde casele au fost f\cute dup\
Revolu]ie. 

Exact în momentul cînd ne preg\team
s\ vizit\m Dispensarul Veterinar, so]ia
mea a primit, pe telefonul mobil, un
apel de la mama ei. Pîn\ aici, nimic
neobi[nuit. Mama ei o sun\ de mai
multe ori pe zi, pentru a verifica
dac\ nu s-a întîmplat ceva neprev\zut,
pentru a o anun]a c\ pleac\ la pia]\
sau c\ s-a întors cu bine acas\ sau,
mai rar, în cazul c\ îi reu[e[te o
nou\ re]et\ culinar\. Din curiozitate,
am tras pu]in cu urechea, pref\cîndu-m\
c\ admir cl\direa Dispensarului Veterinar.

De data asta era ceva mult mai serios.
Dorea s\ [tie dac\ am ajuns cu bine la
Cisl\u [i dac\ pe drum nu a ap\rut
vreo gaur\ neagr\ sc\pat\ de sub
control de savan]ii aceia, care s\ ne
provoace necazuri. Un pic încurcat\,
so]ia mea a asigurat-o c\ ajunseser\m
cu bine. 

- Ave]i grij\! a strigat din telefon
mama so]iei mele. S\ nu ie[i]i din
camer\! Iar pentru a fi mai convig\toare,
ad\ug\: Am auzit c\ în zona aceea sunt
[i ur[i!

Dup\ aceast\ convorbire, am mers
o vreme t\cu]i. M\ gîndeam la undele
electromagnetice care str\b\tuser\
o distan]\ de cîteva sute de kilometri,
pentru a ne aduce acel avertisment.
So]ia mea p\rea de asemenea îngîndurat\,
o fr\mînta ceva. Deocamdat\, nu [tiam
ce. Abia cînd am ajuns sub clopotni]a
bisericii Sfînta Maria, dup\ ce [i-a f\cut
cruce, m-a întrebat:

- M\ mai iube[ti?
- Bineîn]eles! m-am gr\bit s\ o

asigur.
- Atunci, cum po]i s\ spui c\ totul

e radia]ie? Am impresia c\ încerci s\
m\ p\c\le[ti!... 

- Maxwell a demonstrat matematic
faptul c\ lumina este o radia]ie
electromagnetic\, îi r\spunsei, iar
cercet\ri foarte recente... 

- Eu nu accept s\ fiu o radia]ie! m\
întrerupse ea. 

Mi-am dat seama c\ devenise
nervoas\, ceva o nemul]umise la mine,
a[a încît nu am mai insistat.

- N-o s\ ne cert\m acum de la asta.
Am venit aici ca s\ ne relax\m. Mai
bine spune-mi ce traseu vom face mîine.

Scoase din po[et\ ni[te hîrtii [i se
uit\ pe ele.

- Traseul num\rul trei, zise, marcat
cu punct albastru, se nume[te „Spre
Legendele Cisl\ului”. 

- Sun\ promi]\tor, am remarcat
numai din dorin]a de a o încuraja.

- Se porne[te de la Prim\rie, la
intersec]ia cu strada Culturii, c\tre
satul Ungureni, pe strada Mihai Viteazu,
pîn\ la terminarea acesteia. Dup\ circa
zece minute de mers, pe partea stîng\,
se vede balastiera Cisl\u, iar dincolo
de un pod este benzin\ria. Dup\
traversarea [oselei, se ajunge la col]ul
gardului unei gospod\rii, unde este
plasat\ o cutie po[tal\. Dup\ alte cîteva
minute, se ajunge într-o poian\
unde se desf\[oar\ în fiecare an serbarea
folcloric\ „Legendele Cisl\ului”.

- Mda... Nu prea m\ intereseaz\
vizitarea unei balastiere [i a unei
benzin\rii. 

-  Nu conteaz\ traseul, important
e s\-l parcurgem împreun\. Te plictise[te
s\ te plimbi cu mine?

- M-ai în]eles gre[it. Vorbeam despre
aceste trasee stupide. G\sesc c\
traversarea unei linii ferate nu are
nimic turistic.

- Cînd ]i-am propus s\ trecem pe
la vulcanii noroio[i de la Berca, nu ai
vrut, î[i aminti ea dintr-odat\. Sunt
unici în Europa!

A doua zi, în timp ce ne întorceam
de la „Legendele Cisl\ului”, pe traseul
marcat cu punct ro[u, ne-a prins ploaia,
[i a[a se face c\ am nimerit, f\r\ s\ ne
d\m seama, pe traseul turistic num\rul
[ase, marcat cu triunghi galben, [i
ne-am ad\postit de ploaie în magazinul
acela unde intrase pu]in mai devreme
[i domnul Sergiu. Un magazin alimentar
obi[nuit. Cît timp am r\mas acolo, abia
dac\ am schimbat cîteva cuvinte. Cînd
ploaia s-a mai domolit, i-am mul]umit
vînz\toarei [i l-am întrebat pe domnul
Sergiu (de[i înc\ nu [tiam cum îl cheam\)
în ce direc]ie merge. L-am întrebat
asta din polite]e, fiindc\ observasem
c\ purta, în locul clasicului baston alb,
o nuielu[\ de alun, iar el a r\spuns:

- În orice direc]ie, v\ pot conduce
oriunde dori]i – [i a ridicat autoritar
nuielu[a deasupra capului. M\ orientez
cu ajutorul vibra]iilor din acest instrument.

De fapt, voisem s\-l conducem noi
pe el. Dar nu mai conteaz\. 

- So]ul meu sus]ine c\ tot universul
nu e decît o sum\ oarecare de vibra]ii,
a spus so]ia mea. Ceea ce numim obiecte
sunt, în ultim\ instan]\, ni[te vibra]ii
organizate.

Nu [tiu nici în ziua de azi dac\ a
spus asta ca s\ m\ laude sau dimpotriv\.

- Problema vibra]iilor îmi este cît
se poate de familiar\, întrucît în timpul
liber m\ ocup de radiestezie. {i, de
fapt, tot timpul meu este liber!

- Sunte]i orb? am intervenit eu cam
aiurea, de[i era cît se poate de evident.

- Într-adev\r, cei mai buni radiestezi[ti
sunt nev\z\torii, r\spunse.

Afirma]ia lui o impresion\ pe so]ia
mea, care avea unele cuno[tin]e de
astrologie de la emisiunea Pasul Fortunei,
a[a încît se sim]i datoare s\ intervin\.

- Am citit undeva c\ exist\ mai
multe niveluri vibra]ional energetice,

Petru Cimpoe[u

-m
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Vibra]ii (fragment)



e fapt, mai ad\ug\, avioanele care zboar\ pe

culoarele din aceast\ zon\ încep, de pe la

Întorsura Buz\ului, s\ aib\ probleme datorit\

deregl\rii aparatelor de m\sur\.

proz\
zise pe un ton care suna a întrebare.

- Bineîn]eles! Doamn\, am s\ v\
spun cum stau lucrurile cu radiestezia.
Iat\ cum. Radiestezia este de fapt o
c\utare spiritual\. C\ut\m, înainte
de toate, în noi în[ine [i, atunci cînd
sim]im Vibra]ia, înseamn\ c\ am g\sit. 

- Interesant! {i ce a]i g\sit pîn\
acum?

- Ei, nu mare lucru, r\spunse cu
modestie domnul Sergiu. Eu personal
sunt abia la început, lucrez ocazional
pentru o firm\ de foraje de ap\. Dar
am un prieten care a descoperit sanctuarul
lui Zalmoxe! Vede]i muntele acela? –
îndrept\ nuiaua spre gardul unui cimitir.
De cealalt\ parte a lui este o pe[ter\
sacr\. Se ajunge destul de greu la ea...

Aveam unele cuno[tin]e despre
Kogaion, sanctuarul lui Zalmoxe, dar,
din cîte citisem, se afla mai degrab\
pe Muntele Gugu din Retezat, sau pe
Bucegi, sau în Ceahl\u, sau în C\limani,
sau la Gr\di[tea Muncelului... Argumentarea
domnului Sergiu tocmai pe asta se
bizuia – de vreme ce sunt atît de multe
loca]ii posibile, de ce nu le-am mai
ad\uga înc\ una la curbura Carpa]ilor?
Mul]i autori consider\ c\ Mun]ii Carpa]i
sunt o imagine a constela]iei Dragonul.
De fapt, mai ad\ug\, avioanele care
zboar\ pe culoarele din aceast\ zon\
încep, de pe la Întorsura Buz\ului, s\
aib\ probleme datorit\ deregl\rii
aparatelor de m\sur\.

{i totu[i, am putut observa c\ mersul
lui nu era deloc mersul nesigur al unui
orb, dimpotriv\, ne-o lua cu toat\
fermitatea mereu înainte, ca un veritabil
mascul alfa. Asta îmi provoc\ oarecare
circumspec]ie. În rest, p\rea f\r\ îndoial\
un om de treab\; un pic gras, a[a
cum st\ bine oric\rui b\rbat trecut
de cincizeci de ani, îmbr\cat într-o
hain\ de var\ larg\, în carouri, [i cu
o p\l\rie de paie pe cap care îi ascundea
chelia. Ochii îi erau, la rîndul lor, ascun[i
de o pereche de ochelari negri. Cînd
am ajuns la cap\tul acelei str\zi, am
v\zut un marcaj cu punct ro[u. Abia
atunci mi-am dat seama c\ p\r\siser\m
între timp traseul turistic num\rul [ase.
Nu mai [tiam unde ne afl\m. M-am
întors întreb\tor c\tre so]ia mea, am
ridicat pu]in din sprîncene, îns\ ea
fie n-a vrut s\-mi r\spund\, fie i-a fost
ru[ine s\ scoat\ din po[et\ schi]a cu
traseele. Nu [tiam propriu-zis încotro
mergem; scopul era s\-l conducem pe
domnul Sergiu în direc]ia unde el dorea
s\ mearg\ [i despre care nu ne spusese
înc\ nimic. Presupuneam, totu[i, c\
îl conducem spre cas\. La un moment
dat, el se opri brusc [i, ridicînd nuiaua
deasupra capului, o l\s\ s\ penduleze
cîteva secunde.

- De ce sunte]i nelini[tit? m\ întreb\.
V\ teme]i de ceva anume?

- Dar nu sunt nelini[tit! l-am contrazis.
- Cineva e nelini[tit. A ridicat din

nou nuiaua [i a ]inut-o în pozi]ie vertical\
- simt o vibra]ie negativ\, a spus la
urm\.

- {ti]i cumva cum ajungem de aici
pe traseul zece, care duce la herghelie?
îl întreb\ so]ia mea.

- De aici începe traseul turistic
num\rul doisprezece, care duce la

Fîntîna Ho]ilor, ne anun]\ domnul
Sergiu. 

- Ca s\ fiu sincer, traseele astea...
Nu [tiu cine le-o fi inventat, dar mi
se par o chestie cam aiurea, zisei
nemul]umit. 

- Apa din fîntîna aceea este foarte
rece, limpede [i bun\ de b\ut, insist\
domnul Sergiu.

- Poate fi adev\rat, dar dac\ privim
lucrurile în mod obiectiv... Mi se pare
o prostie s\ marchezi a[a-zise trasee
turistice pe uli]ele unui sat. 

- Asta din cauz\ c\ nu sim]i]i vibra]ia,
r\spunse domnul Sergiu un pic dezam\git,
ridicînd nuiaua de alun deasupra capului
[i rotind-o într-o mi[care levogir\, ca
[i cum ar fi pip\it aerul cu ea, ceva
ce se nume[te, în limbajul de specialitate,
focalizare mental\. 

- Trebuie s\ înv\]\m s\ percepem
prin rezonan]\ adev\rurile naturale,
interveni pe nea[teptate so]ia mea –
un enun] ce se dorea probabil conciliant,
dar nu reu[ea s\ fie decît echivoc.

N-am contrazis-o, pentru a nu prelungi
inutil disputa. La rîndul s\u, domnul
Sergiu se limit\ s\ spun\, b\tînd oarecum
în retragere:

- Traseul turistic num\rul doisprezece
este nerecomandat iarna. 

M\ rog, pîn\ la iarn\ mai erau cel
pu]in patru luni.

Aveam s\ în]eleg asta mai tîrziu.
Ghemurile de vibra]ii se organizeaz\
în mintea noastr\ în forme semnificante,
astfel vibra]iile devenind simboluri –
[i se poate spune c\ tr\im într-o
lume de vibra]ii care semnific\ fiecare
cîte ceva. A[a le poate vedea [i domnul
Sergiu, uneori chiar mai bine decît noi.
Numai c\ el le vede altfel.

În seara aceea am aflat de la doamna
Hilde, proprietara pensiunii unde eram
caza]i, c\ de fapt cel care inventase
cele dou\sprezece trasee [i le marcase
cu punct albastru, band\ albastr\, band\
galben\, triunghi galben [i a[a mai
departe, nu era nimeni altul decît domnul
Sergiu însu[i. 

- Nu se poate, domnul Sergiu e orb!
am protestat.

- {i ce dac\?
- Cum a desenat triunghiurile, benzile

[i celelalte semne?...
- L-a ajutat asocia]ia turistic\ „Drag\

c\l\torule”. 
Partea proast\ e c\, înainte de a

ne desp\r]i, îi propusesem s\ ne revedem
a doua zi. De data asta, nici m\car n-a[

fi putut da vina pe so]ia mea, fiindc\
ini]iativa îmi apar]inuse sut\ la sut\;
îi întinsesem de fapt o curs\, invitîndu-l
mali]ios s\ ne înso]easc\ într-o drume]ie
pîn\ la presupusul sanctuar al lui Zalmoxe
– iar el acceptase. Acum, dup\ ce doamna
Hilde ne-a vorbit despre mania lui de
a inventa trasee, nu mai aveam nici un
chef s\ dau ochii cu el. Bine m\car c\
stabiliser\m ca punct de întîlnire sta]ia
de autobuz de la intersec]ia traseului
num\rul cinci cu traseul num\rul doi
– unde, evident, nu mai aveam de gînd
s\ m\ duc. Mai ales c\ proprietara
ne-a asigurat, la rîndul ei, c\, de[i
cele dou\sprezece trasee nu însemnau
deocamdat\ mare lucru, în viitor Cisl\ul
va deveni o important\ sta]iune turistic\.
{tia asta de la domnul Sergiu. Deocamdat\
ne servi la cin\ un bulz cu mult\ m\m\lig\
[i prea pu]in\ brînz\, datorit\ c\ruia
am f\cut o indigestie de toat\ frumuse]ea,
înso]it\ de migren\ – mai precis, sim]eam
ni[te vibra]ii nepl\cute în cap care nu
m-au l\sat s\ dorm toat\ noaptea. Nici
so]ia mea nu s-a sim]it prea bine. Pe la
ora cinci diminea]\ a s\rit din pat direct
în mijlocul camerei [i a r\mas acolo
stînd într-un picior. Nu mai f\cuse asta
de mult\ vreme. Pe urm\, dup\ ce s-a
trezit propriu-zis, a sunat-o ca de obicei
pe mama ei [i a aflat c\ la televizor
s-au anun]at ni[te inunda]ii catastrofale
în jude]ul Suceava. S\ fim aten]i, s\ nu
care cumva s\ fim lua]i de viitur\! 

- Da, mama, dar noi suntem în jude]ul
Buz\u, la patru sute de kilometri distan]\,
îi r\spunse fiic\-sa. 

- {i ce dac\? Trebuie oricum s\
fi]i pruden]i! Am auzit c\ [i barajul
de la Siriu a avut anumite probleme... 

A fost, al\turi de migrena mea, înc\
un bun pretext ca s\ mai r\mînem în
camer\ dup\ micul dejun. Adev\rul
e c\ migrena nu era un pretext suficient
de bun. So]ia mea a avansat chiar ipoteza
c\ o plimbare mi-ar fi f\cut bine, dar
m\ temeam s\ plec de la pensiune, de
fric\ s\ nu m\ întîlnesc pe strad\, fie
[i întîmpl\tor, cu domnul Sergiu.
Ne-am uitat [i noi, aproape o or\, la
[tirile de la televizor [i am v\zut, în
afar\ de inunda]ii, un tip despre care
se spunea c\ avea în sînge ni[te viermi[ori
care ajungeau la rinichi [i apoi ie[eau
în urin\. P\rea foarte mîndru de chestia
asta, devenise dintr-odat\ vedet\. În
cele din urm\ am hot\rît s\ ie[im, cu
orice risc. Nu veniser\m la Cisl\u ca
s\ st\m s\ ne holb\m ca tîmpi]ii la
un tip cu viermi[ori în sînge. În plus,

trecuse de nou\ [i jum\tate, ora
prezumtivei noastre întîlniri cu domnul
Sergiu în sta]ia de autobuz. Aveam de
gînd s\ m\ duc în primul rînd la farmacie,
s\ cump\r un Quarelin.

În timp ce î[i aranja ]inuta în fa]a
dulapului cu oglind\ de lîng\ geam,
so]ia mea s-a oprit brusc [i a spus,
cu vocea joas\, l\sînd s\-i cad\ mîinile
pe lîng\ corp (psihologii au observat
c\ este gestul care exprim\ cel mai
bine dezolarea): 

- E jos.
- Poftim?
- Domnul Sergiu. Ne a[teapt\ în

fa]a pensiunii.
În acele momente tocmai m\

b\rbieream, iar urmarea imediat\ a
fost c\ m-am pi[cat un pic cu lama.
M-am apropiat tiptil de fereastr\ [i am
privit de dup\ draperie. Domnul Sergiu
se a[ezase pe o banc\ din fa]a pensiunii
[i st\tea picior peste picior, ca unul
care avea la dispozi]ie tot timpul din
lume. Din cînd în cînd ridica nuiaua de
alun [i o l\sa în jos, ca [i cum ar fi
pescuit cu undi]a, dar eu [tiam c\ atunci
el de fapt m\sura vibra]iile din atmosfer\. 

- Ce naiba facem? am întrebat-o.
- R\mînem în camer\.
- {i dac\ vine peste noi? În plus,

îmi crap\ capul de durere, trebuie
neap\rat s\ iau un Quarelin.

- Cred c\ mai este o ie[ire prin spate,
a presupus ea. Pe la buc\t\rie.

Din fericire, avea dreptate. Din
nefericire, u[a aceea fusese încuiat\ de
proprietara pensiunii. Iar proprietara,
dup\ ce ne servise micul dejun, se
retr\sese în c\b\nu]a mic\ de lemn
în care locuia, situat\ la vreo dou\zeci
de metri de cl\direa principal\. Ca s\
ajungem la ea, ar fi trebuit s\ trecem
chiar prin fa]a b\ncii pe care a[tepta
atît de relaxat domnul Sergiu. Noroc
c\, în situa]ii extreme – care sunt totu[i
destul de rare –, so]ia mea se dovede[te
mai perspicace decît mine. A[a i-a venit
ideea de a o suna pe doamna Hilde de
pe telefonul mobil. Ne aflam în sufrageria
de la parter, care servea [i de living. 

- Doamna Hilde, îmi cer scuze dac\
v\ deranjez, spuse so]ia mea la telefon,
dar am uitat s\... S-ar putea s\ ne caute
domnul acela... Aveam întîlnire cu
dînsul. Dac\ îl vede]i, v\ rog s\-i spune]i
c\ am plecat deja, îl a[tept\m în sta]ia
de autobuz de pe traseul turistic num\rul
cinci.

Ca orice s\soiac\ foarte con[tiincioas\,
doamna Hilde ie[i dup\ cîteva minute
din c\b\nu]a ei [i, fire[te, remarc\
de îndat\ prezen]a domnului Sergiu
pe banca din fa]a pensiunii. Nu [tiu
exact ce au discutat. Noi îi urm\ream
din sufragerie, ascun[i înd\r\tul
[emineului. 

În timp ce proprietara îi explica în
ce direc]ie o luaser\m, domnul Sergiu
î[i tot rotea nuiaua [i cl\tina din
cap a neîncredere, dar poate c\ a fost
numai o impresie a mea. În fine,
important e c\, urmare a insisten]elor
ei, se l\s\ în cele din urm\ convins [i
plec\, iar dup\ ce-l v\zu ie[ind pe
poart\, doamna Hilde se întoarse în
c\b\nu]a ei. 

((ccoontinuuaree `̀n ppagina 116)
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Stimate Domnule Profesor,
numele Dvs. se leag\ indisolubil
de cel al revistei „Echinox”. Nu v\
întreb ce au însemnat cei 14 ani
de activitate la „Echinox”, fiindc\
a]i mai r\spuns la aceast\
întrebare. Dar a[ vrea s\ [tiu:
Care a fost contextul în care a
ap\rut revista? A fost o ini]iativ\
exclusiv a studen]ilor?

O revist\ ca „Echinox” n-ar fi
putut ap\rea decât într-un moment
de relativ\ destindere, de „liberalizare”
a regimului comunist, care a atins
punctul maxim în 1968, anul
spectaculoasei afirm\ri a unui soi
de independen]\ fa]\ de Moscova,
început\ prin 1964, cu o expresie
major\ în refuzul de a participa la
invazia Cehoslovaciei de c\tre
trupele ]\rilor-surori din lag\rul
socialist. Pân\ atunci exista doar
o singur\ revist\ a tinerilor, Amfiteatru,
la Bucure[ti, cu o echip\ de scriitori
[i publici[ti foarte înzestrat\. În
1968 au ap\rut îns\ reviste în
marile centre universitare, „Alma
Mater” la Ia[i, „Forum studen]esc”
la Timi[oara. Cu vreo doi ani în
urm\, încercasem s\ ob]inem de
la conducerea Universit\]ii clujene
sprijin pentru editarea unei reviste
a studen]ilor – eram într-un fel de
mic\ delega]ie cu Ana Blandiana,
Romulus Rusan, Nicolae Prelipceanu,
primit\ de rectorul Constantin
Daicoviciu, îns\ nu s-a ob]inut
nimic concret. „Nu era momentul”…
Exista, la Facultatea de Filologie,
doar un fel de modest\ gazet\
literar\ de perete, a cenaclului
studen]esc, pe care am intitulat-o
sadovenian „Anii de ucenicie”,
la care publicau Ion Alexandru,
Gheorghe Pitu], Matei Gavril,
Prelipceanu… „Echinox”-ul a ap\rut,
a[adar, în acest nou context mai
favorabil, pornind de la un cenaclu
astfel botezat de Marian Papahagi,
care î[i desf\[ura reuniunile în
ast\zi aproape legendara cram\
de la restaurantul „Metropol”, unde
[ef de sal\ era un tân\r de treab\,
Romulus Pop, poreclit „Mongolu”,
r\mas prieten pân\ ast\zi al
echinoxi[tilor… Eu n-am f\cut
parte din grupul fondatorilor,
to]i studen]i, printre care Eugen
Uricaru, Petru Poant\, Olimpia
Radu, Marcel Constantin Runcanu,
Dinu Fl\mând, Adrian Popescu,
Ion Mircea, Horia B\descu, prin
urmare nu pot spune lucruri foarte
precise despre demersurile f\cute
de cenacli[ti pentru înfiin]area
unei reviste. Cred c\ [i un num\r
de studen]i de la sec]ia maghiar\
au cerut tip\rirea unei publica]ii
culturale specifice – [i în acest
cadru s-a ajuns la acceptarea unei
reviste care s\ reuneasc\, conform
lozincilor zilei, tinerii scriitori
români, maghiari [i germani. Fapt
e c\ de data aceasta demersurile
studen]e[ti au avut succes [i primul
num\r din „Echinox” a fost imprimat
în decembrie 1968, în formula
trilingv\ amintit\. Sloganul devenit
cli[eu propagandistic, al înfr\]irii,
a devenit realitate productiv\ în

acest caz [i a contribuit în timp
la o colaborare frumoas\ între
vorbitorii [i scriitorii tineri ai celor
trei limbi. Redactor-[ef a fost numit
Eugen Uricaru, îns\, cum se [tie,
el a fost înlocuit imediat dup\
apari]ia primului num\r, fiindc\
s-a publicat aici un text al lui
Heidegger, Ce este filosofia?, iar
o asemenea eroare [i lips\ de
maturitate ideologic\ se cuvenea,
nu-i a[a, sanc]ionat\… A[a se face
c\, de la num\rul 2, am fost numit
eu redactor-[ef, chemat de studen]ii
redactori [i aprobat de conducerea
Universit\]ii, în ideea c\ un tân\r
asistent ar fi mai matur din punct
de vedere politic decât un student
[i ]inându-se seama, desigur, [i
de faptul c\ aveam o responsabilitate
cultural\ în cadrul Asocia]iei
Studen]ilor, ocupându-m\ [i de
cenaclul literar al Facult\]ii. Eugen
Uricaru a trecut în pozi]ia de redactor-
[ef adjunct, al\turi de colegul
maghiar de la Filosofie, Zoltán
Rostás.

În 1983 a]i fost înlocuit, în mod
abuziv, de la conducerea revistei
„Echinox”. A[ vrea s\ l\murim,
pentru istoria literaturii române,
acest moment. Cum s-a produs
schimbarea? Exist\ ceva
documente? A]i primit telefoane?
A]i fost chema]i la rector, la
partid?

Destituirea noastr\, a lui Marian
Papahagi, a lui Ion Vartic [i a mea,
de la conducerea revistei „Echinox”,
în iunie 1983, era, în fond, de
a[teptat. Un nou dogmatism,
neostalinist (sau de „revolu]ie
cultural\” maoist\) pusese st\pânire
pe cultura român\ în acel început
de „deceniu satanic”, ducând c\tre
extreme  un proces de grav\
deteriorare a vie]ii spirituale

române[ti sub dictatura cea mai
sever\. În aceste condi]ii, o revist\
ca „Echinox”, care nu era dintre
cele mai supuse, nu putea r\mâne
nesanc]ionat\. Fiind o publica]ie
trilingv\, dup\ principiul egalit\]ii
dintre români [i „na]ionalit\]ile
conlocuitoare”, ea nu putea fi totu[i
desfiin]at\ pur [i simplu… În ace[ti
vreo paisprezece ani de la întemeiere,
redac]ia fusese adesea criticat\ de
forurile de partid ale Universit\]ii,
alteori sprijinit\ discret, dar câteva
gesturi mai îndr\zne]e, precum
publicarea, cu o prezentare de
Mircea Zaciu, a memoriului lui
Blaga ca r\spuns la infamiile lui
Mihai Beniuc ori a scenariului la
filmul, apoi interzis vreme de un
deceniu, al lui Lucian Pintilie dup\
Caragiale, De ce trag clopotele,
Mitic\?, n-au sc\pat neînregistrate
pe parcurs, odat\ cu permanentele
repro[uri c\ revista nu „reflect\”
suficient realit\]ile vie]ii studen]e[ti
[i cu numeroasele tensiuni cu
cenzura, care ajunsese s\ desfigureze
destule pagini [i chiar numere
întregi… O nou\ critic\ sever\
la adresa revistei a avut loc la
Comitetul de Partid al Universit\]ii
în iunie 1983, urmat\ peste o zi
surpriz\ ! – de un soi de ciudat\
festivitate de premiere, într-un
birou al Casei de Cultur\ a Studen]ilor,
la Centrul Universitar PCR. Spun
ciudat\, fiindc\ de data asta ni
s-au înmânat, odat\ cu anun]area
schimb\rii conducerii revistei, [i
ni[te diplome „pentru îndelungat\
activitate în presa studen]easc\”,
[i mari buchete de flori, în prezen]a
unui tovar\[ membru al Comitetului
Central al UTC, trimis special pentru
aceast\ ocazie, cu ipocritele felicit\ri
de rigoare. Se încheia astfel o etap\
din mica istorie a grup\rii „Echinox”.

Am întâmpinat-o, desigur, cu o
mare triste]e, interpretând-o ca
pe un sfâr[it. Lumea nu s-a încheiat,
îns\, cu noi, [i dac\ majoritatea
celor care trecuser\ pân\ atunci
prin redac]ie ori prin paginile revistei
n-a mai colaborat deloc sau a f\cut-o
doar sporadic dup\ acest moment,
dintr-un fel de solidaritate cu vechea
echip\, „Echinox” a continuat s\
apar\, totu[i, avându-l ca nou
redactor-[ef pe colegul Aurel
Codoban, de la Facultatea de Istorie-
Filosofie. {tiu c\ nu i-a fost u[or
s\ refac\ un anume echilibru
redac]ional, dup\ mica alunecare
de teren, a[ezat cum era sub ochii
[i mai vigilen]i ai cenzurii, dar a
r\zbit în cele din urm\ [i, iat\,
dup\ patru decenii, trecând între
timp [i sub alte îndrum\ri, revista
mai apare, nu f\r\ destule obstacole,
mai ales financiare. {i mi-a f\cut
pl\cere s\ constat, cu ocazia întâlnirii
aniversare din decembrie 2008,
c\ sentimentul ini]ial de solidaritate
intelectual\ [i afectiv\ a r\mas
foarte viu pentru majoritatea
„echinoxi[tilor”, care au lansat
[i acest adjectiv intrat de-acum în
istoria literaturii române. C\ci mul]i
dintre scriitorii, criticii, universitarii
de acum sunt de mult repere valorice
semnificative în spa]iul nostru
cultural, al]ii s-au ilustrat [i în
patrii adoptive ca Germania sau
Ungaria  [i continu\ s\ lucreze cu
o încredere înc\ mare în valorile
culturii umaniste atât de dispre]uite
[i de marginalizate în zilele noastre.

A]i debutat editorial cu un volum
de versuri, Propuneri pentru o
fântân\ (1966). Voia]i s\ fi]i mai
degrab\ poet decât critic [i istoric
literar?

Da, am debutat ca poet, mai
întâi la revista „Steaua”, în mai

interviurile României literare

Ion Pop
„Sentimentul ini]ial 
de solidaritate 
intelectual\ [i afectiv\
a r\mas foarte viu
pentru majoritatea
«echinoxi[tilor»”



nainte de plecarea în Fran]a, n-a trebuit

s\ „semnez” nimic [i nici nu mi s-a cerut

ceva de genul „notelor informative”, la

mod\ pe atunci.î
1959 – eram în ultima clas\ de
liceu, îns\ debutul meu mai consistent,
ca s\ spun a[a, a avut loc în
„Luceaf\rul”, cu o pagin\ de versuri
prezentat\ încurajator de profesorul
Mircea Zaciu, în 1963. Fusesem
invitat pentru o lectur\ la Cenaclul
„Nicolae Labi[”, condus atunci
de Eugen Barbu, cu o bun\
întâmpinare, am mai publicat în
acel an [i alte poeme (un ciclu
„brâncu[ian”) [i mi s-a acordat
Premiul II al revistei (pe locul I era
Gabriela Melinescu)… El s-a concretizat
într-o excursie de „documentare”
pe Valea Jiului, al\turi de poeta
premiat\, de Constan]a Buzea [i
Adrian P\unescu, care [i-a s\rb\torit
atunci, exuberant, la Petro[ani,
împlinirea a dou\zeci de ani… Erau
cu noi, ca redactori ai revistei, [i
Niculae Stoian (care m\ [i g\zduise,
foarte amical, la Bucure[ti), Mihai
Negulescu, Ion Crânguleanu…
Prima mea carte s-a intitulat,
într-adev\r,  Propuneri pentru o
fântân\ [i a ap\rut în 1966, în
colec]ia „Luceaf\rul” a Editurii
Pentru Literatur\. Faptul c\ am fost
re]inut ca preparator la Facultatea
de Filologie clujean\ imediat dup\
absolvire (ca [i colegii [i prietenii
mei, Ioana [i Liviu Petrescu) m-a
îndreptat în mod firesc [i spre
exerci]iul critic [i de istorie literar\,
devenit consecvent [i l\rgindu-se
în timp pân\ la a concura, într-un
fel, scrisul poetic. A[a se face c\
a doua mea carte de versuri, Biata
mea cumin]enie, a ap\rut în acela[i
an, 1969, cu eseurile despre avangard\,
sugerând, cum se poate u[or observa,
un anume contrast dintre cele dou\
drumuri [i un soi de modestie  în
raport cu gesturile spectaculos-
eroice ale militan]ilor mai vechi
[i mai noi. Zisa „cumin]enie” din
titlu mi-a f\cut, nu-i vorb\, destule
deservicii, riscând generalizarea
asupra a tot ce am scris [i dup\
aceea, c\ci era o formul\ comod\,
în expresivitatea ei, pentru a califica
(de nu chiar pentru a blama) un soi
de echilibru al st\rilor de spirit [i
al atitudinilor, exprimate deopotriv\
în scrisul poetic [i în glosele critice,
f\r\ bravada polemic\ [i efervescen]a
stilistic\ a altor confra]i. În ce m\
prive[te, am sim]it mereu ca o
povar\ [i o deficien]\ zisa „cumin]enie”,
devenit\ cu timpul motiv aproape
recurent într-o poezie scris\ cu
teama de stagnare spiritual\, de
conformism [i de iner]ie interioar\.
„Eu voi avea o moarte de balan]\!”
scriam înc\ în volumul de debut,
iar aceast\ tem\ s-a asociat treptat
cu obsesia marginii, a limitei
constrâng\toare, simbol ambiguu
al echilibrului dorit tot atât cât
repudiat, în m\sura în care semnala
tocmai pericolul „cumin]eniei”,
al împiedic\rii contactului cu via]a
vie de dincolo de contempla]ie,
al unei, în fond, sterilit\]i premature.
De aici încolo, calea era deschis\
c\tre o multiplicare a semnelor
frustr\rii, ca, de pild\, fereastra cu
deschidere geometric-limitat\ spre

lumea naturii de afar\, ori, în ultim\
instan]\, nelini[tea în fa]a amenin]\rilor
conven]iei poetice, a deja-cititului
[i deja-spusului [i implicarea, în
consecin]\, într-un dialog permanent,
adesea dureros-elegiac, dintre scris
[i tr\it, cu procentul de ironie
relativizant\ inevitabil. Pe traseul
de la Gramatic\ târzie (1977), la
Soarele [i uitarea (1985), la Amânarea
general\ (1990), apoi Elegii în
ofensiv\ (2003) [i Litere [i albine
(2010), cutez s\ cred c\ acest raport
a câ[tigat cât de cât în semnifica]ie
[i profunzime.  Pân\ la urm\, aceast\
tematic\ pornit\ din ini]iala
„cumin]enie” a putut ajunge la
r\sfrângerile atât de elocvente [i
definitorii pentru ceea ce ast\zi
numim cotitura dinspre estetism
sau estetic „neomodernist” [i
„tranzitivitatea” ce crede a se putea
dispensa de medierile tropice, pentru
o autentificare a discursului printr-o
mai direct\ priz\ la „real”, la concretul
existen]ial cotidian, mai „prozaic”,
deposedat de prestigiile metaforei
înalte [i ale simbolurilor mari.
Începusem, în orice caz, ca „poet”
(versificam înc\ din liceu, fiind
înscris [i la un cerc literar de la
Casa Pionierilor clujean\), am
continuat a[a aproape înc\ un
deceniu, pentru ca, dup\ intrarea
în corpul de dasc\li academici, s\
fiu  cumva obligat s\ alternez practica
literaturii cu lectura ei mai mult
sau mai pu]in specializat\. Concuren]a
a devenit, în timp, aproape periculoas\
pentru poezia mea, fiindc\ meseria
mai prozaic\ m\ solicita mai degrab\
în calitate de comentator al literaturii
[i de istoric al ei. Num\rul c\r]ilor
de poezie a ajuns, de aceea, de vreo
trei ori mai mic decât al celor de
critic\, deturnând aten]ia altor
comentatori, ai poeziei mele, spre
criticul care se p\rea c\ poate spune
[i el ceva despre literatura român\
modern\ [i contemporan\. Dar este
vorba, de fapt, de o fireasc\ alternan]\,
mai curând decât de o concuren]\
sau de „voin]a” de a fi ceva sau
altceva.

Între 1973-1976 a]i fost lector la
Universitatea Sorbonne Nouvelle
– Paris III. Era o [ans\ uluitoare
pentru un tân\r s\ fie trimis în
capitala Fran]ei. Cum s-a produs
miracolul? Cine v-a recomandat,
sprijinit etc.?

Episodul universitar parizian
a fost, într-adev\r, o [ans\ uluitoare
pentru tân\rul care eram, mai ales
dac\ ]inem seama de dificult\]ile
cu care se „ie[ea” în acei ani din
]ar\. Pe deasupra, nu eram înc\
nici c\s\torit, [i nu puteam l\sa pe
nimeni „z\log” acas\, ca garan]ie
a întoarcerii. {ansa mea se nume[te
profesorul istoric {tefan Pascu,
rectorul de atunci al Universit\]ii
din Cluj, care a avut fa]\ de revista
[i redactorii de la „Echinox” o
atitudine mai mult decât binevoitoare.
Or, s-a întâmplat ca, aflându-m\
într-o zi de pe la sfâr[itul anului
1971 sau începutul lui ’72, la Rectorat,
s\ aud din gura rectorului o fraz\
care suna cam a[a: „Drag\ Pop,

fiindc\ ai f\cut din revista „Echinox”
o publica]ie care face mare cinste
Universit\]ii noastre, eu vreau s\
ajungi într-o zi lector la Roma, unde
am fost [i eu bursier în tinere]e, la
{coala Român\ de acolo [i [tiu ce
poate însemna pentru un tân\r o
asemenea experien]\”. M-am bucurat,
desigur, de aceast\ apreciere,
dar nu-mi imaginam c\ va avea
[i urm\ri concrete. Or, profesorul
Pascu s-a chiar ]inut de cuvânt, a[a
încât mi s-a comunicat, spre sfâr[itul
acelui an universitar, c\ voi fi trimis
pe un post de asistent asociat în
str\in\tate, dar la Universitatea
Paris 3-Sorbonne Nouvelle, unde
tocmai se înfiin]ase o mic\ sec]ie
de Român\, în cadrul unui „UER
d’Italien et de Roumain”. N-a fost,
a[adar, Roma, ci Parisul, îns\
evenimentul acesta, venit dup\ cel
al „Echinox”-ului, a însemnat al
doilea mare moment, a[ zice [i el
decisiv, din via]a mea. Oricâte vorbe
rele s-au putut rosti ori scrie despre
istoricul sau omul politic {tefan
Pascu, el se va bucura în amintirea
mea de un sentiment de mare
recuno[tin]\, iar „echinoxi[tii”, în
ansamblu, nu cred c\ uit\ nici ei
u[a mereu deschis\ a Rectorului
de atunci [i sprijinul important
de care s-a bucurat revista sub
rectoratul s\u. Nu la mult timp
dup\ momentul dificil al schimb\rii
redactorului-[ef, Eugen Uricaru,
când soarta revistei era înc\ destul
de nesigur\, am putut interveni,
gra]ie medierii sale, pe lâng\ primul
ministru Ion Gheorghe Maurer,
atunci deputat de Cluj, în vizit\
la Universitate, care, ascultân-
du-m\, a spus în final un „s\ vedem
ce putem face”, cu un  zâmbet
încurajator în momentul dificil de
dup\ „accidentul” ideologic
redac]ional…

Pute]i s\ îmi spune]i dac\, înainte
de plecare, a trebuit s\ semna]i
ceva pentru Securitate? {ti]i c\
exist\ acest mit al colabor\rii cu
„organele” al celor care plecau în
misiuni oficiale! A se vedea [i
cazul Marino, atât de dezb\tut la
noi. 

Înainte de plecarea în Fran]a,
n-a trebuit s\ „semnez” nimic [i
nici nu mi s-a cerut ceva de genul
„notelor informative”, la mod\
pe atunci. Faptul c\ am avut
recomandarea ini]ial\ [i sprijinul
rectorului {tefan Pascu, membru

în Comitetul Central al PCR, m\ va
fi scutit, providen]ial, de astfel
de agresiuni. Îns\ înainte s-a încercat
ob]inerea unor p\reri despre atmosfera
de la „Echinox”, o dat\ chiar la
Facultate, într-un cabinet de la
Catedra de Limba Român\, unde
a trebuit s\ suport întreb\rile
securistului  „afectat” Filologiei
noastre, botezat, cred c\ de profesorul
Mircea Zaciu, „Usc\]ivul”, care a
încercat s\ ob]in\ odat\ de la mine
comentarii despre redac]ie [i,
probabil, o colaborare. Cred c\ am
mai relatat scena de mare tensiune
pentru mine, în care, nefiind eu un
fum\tor serios, mi-am aprins, totu[i,
o ]igar\, ca s\ afi[ez un soi de
siguran]\ de sine în fa]a personajului
interesat de ispr\vile colegilor mei
tineri. Numai c\ mâna ce ]inea
]igara a început la un moment
dat s\ tremure… Întâlnirea a
fost îns\ un e[ec pentru el, fiindc\
insul s-a desp\r]it de mine nervos,
spunând nemul]umit [i cumva
amenin]\tor: „Numai s\ nu ne
c\uta]i Dumneavoastr\ pe noi!” Iar
eu ]in minte c\ i-am replicat cu
un: „Sper s\ nu fie nevoie!” Nu
sunt, cum se vede, vorbe de mare
curaj, dar nici nu mi-e ru[ine de
ele, mai ales c\ închideau o mic\
anchet\, care nu s-a mai repetat.
Ar fi interesant de v\zut, desigur,
ce se va fi notat prin dosarele
„Echinox” ori într-al meu, de va
fi fiind unul. Va veni, poate, [i
momentul acestei amare curiozit\]i,
c\ci ceva trebuie s\ fie, cum a [i
scris, de pild\, Dan C. Mih\ilescu,
în dosarul c\ruia se cereau referin]e
despre rela]iile sale cu un Ion
Pop aflat în coresponden]\ cu o
fran]uzoaic\, cu perspective de
c\s\torie, [i care p\rea s\ fie
nemul]umit de situa]ia din ]ar\
în compara]ie cu cea din Occident…
Nu ascund c\ mi-e [i groaz\ de
ce a[ putea descoperi, dup\ ce
prietenii mei germani din redac]ie
au putut afla dela]iuni extrem
[ocante din partea unora dintre
colegii cei mai apropia]i…

V\ mul]umesc [i v\ doresc un
sincer La mul]i ani!, cu ocazia
emo]ionantei anivers\ri pe care o
ve]i tr\i peste câteva zile!

Interviu rrealizat dde 

IIlliiee RRaadd
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interviurile României literare

Cluj-Napoca, decembrie 1978. Un deceniu de la apari]ia revistei „Echinox”. În rândul din spate:
Adrian Ivanitski, Mihai Dragolea, Ilie Rad, Nicolae Oprea, Horia B\descu, Andrei Zanca, Emil
Hurezeanu, Dumitru Chioaru. În rândul din fa]\: Augustin Pop, Virgil Mihaiu, Ion Vartic, Marcel
Constantin Runcanu, Ion Pop, Eugen Uricaru, Mariana Bojan, Dinu Fl\mând, Marian Papahagi, Ion
Mircea, Vasile Sav. Rândul trei: Adrian Popescu [i Ioan Gro[an (Arhiva Ilie Rad).



S
-a vorbit adesea, [i
înainte, [i dup\ 1989,
de înv\]\mântul care
s-a f\cut în vechea
Românie, în special
în urma reformelor
promovate de Spiru

Haret. Îns\ înainte de 1989
s-a vorbit în special dema-
gogic, iar dup\, în necu-
no[tin]\ de cauz\. 

Chiar dac\ pedagogia, eliberat\
de dictatul ideologic, a cunoscut,
în ultimele dou\ decenii, mari pro-
grese [i s-a resincronizat cu discipli-
nele socio-umane din Occident,
istoria pedagogiei române moderne
a r\mas, din nefericire, un capitol
cu totul marginal al acestei resurec]ii.

{i e p\cat, c\ci, dac\ vechea
Românie de dinainte de 1948 a
avut acea elit\ incontestabil\, ea
s-a datorat înainte de toate
înv\]\mântului [i celor care l-au
animat. În teribila confuzie care
guverneaz\, azi, discu]ia despre
reforma în educa]ie, recuperarea
acestor autentice modele ale
înv\]\mântului românesc de odinioar\
ar putea aduce necesarul plus de
luciditate [i competen]\. 

Este ceea ce face volumul Dou\
figuri de seam\ ale înv\]\mântului
românesc, semnat de Maria Bancea-
Ilioaia [i Christina Zarifopol-Illias.
El restaureaz\, deopotriv\ documentar
[i narativ, memoria ilustr\ a doi
institutori de marc\ ai „curentului
haretist”, ctitori ai [colii din Humule[ti
[i, totodat\, figuri marcante ale
vie]ii publice din Neam] [i nu numai:
so]ii Elisa [i Neculai Bancea.

Dar, înainte de toate, se cuvin
f\cute câteva preciz\ri cu privire
la autoare. Christina Zarifopol-
Illias este, cum [tim, profesoar\
de studii clasice [i de limb\ [i
literatur\ român\ la prestigioasa
Universitate Indiana (SUA) [i,
totodat\, editoarea celebrului volum
de coresponden]\ inedit\ Mihai
Eminescu – Veronica Micle, Dulcea
mea Doamn\/ Eminul meu iubit,
ap\rut în 2000. La rândul ei, Maria
Bancea-Ilioaia este nu numai o

profesoar\ de desen emerit\, ci [i
fiica institutorilor care fac obiectul
volumului de fa]\. Colaborarea
celor dou\ autoare, înt\rit\ [i de
o rela]ie de familie, garanteaz\
interesul documentar al lucr\rii,
c\reia arhiva familiei Bancea-Ilioaia
i-a furnizat numeroase documente
[i fotografii de cel mai larg interes.

Dou\ figuri de seam\ ale
înv\]\mântului românesc este, de
fapt, un titlu „moale”, neutru, ales
din dorin]a de a evita sintagma
„apostoli ai neamului”, uzat\ de o
lung\ folosin]\ improprie, ieri ca
[i azi. Îns\ se cuvine spus c\
reconstituirea vie]ii [i activit\]ii
institutorilor Elisa [i Neculai Bancea
demonstreaz\ indubitabil c\ sintagma,
în în]elesul ei originar (dat de Spiru
Haret), li se cuvine pe de-a-ntregul.
Cei doi [i-au împletit via]a cu via]a
[colii din Humule[ti, pe care, de
fapt, au ctitorit-o atât spiritual,
prin configurarea unei programe
de studii moderne, cât [i fizic, prin
ridicarea unei cl\diri monumentale,
care [i ast\zi domin\ peisajul [colar
nem]ean. De asemenea, au constituit
factori coagulan]i ai comunit\]ii
locale, s-au implicat în via]a
Humule[tilor [i, ulterior, a ora[ului
Târgu Neam] [i a jude]ului, devenind
un autentic focar de activitate
intelectual\ [i un factor de progres
al vie]ii comunitare. Neculai Bancea
va ajunge chiar primar al ora[ului
Târgu Neam], în cadrul acelei
mi[c\ri ulterioare haretismului,
când, în România Mare, înv\]\torii
[i profesorii au devenit un factor
influent în via]a politic\ na]ional\,
prin înfiin]area Partidului }\r\nesc
(devenit, în 1926, în urma fuziunii
cu Partidul Na]ional, legendarul,
azi, Partid Na]ional-}\r\nesc), dar
[i prin participarea în structurile
altor partide.

Maria Bancea-Ilioaia [i Christina
Zarifopol-Illias reu[esc s\ alc\tuiasc\
un volum care, în ciuda structurii
compozite – ce reune[te documentarul
(inclusiv fotografic), memorialistica
[i investiga]ia istoriografic\ –, are
o evident\ unitate de fond. Aceasta

este determinat\ de perspectiva
formativ\ asupra istoriei [colii din
Humule[ti, ce dep\[e[te simpla
reconstituire [i se transform\ în-
tr-o lec]ie de pedagogie [i, în ultim\
instan]\, de via]\. Cele dou\ figuri
marcante ale înv\]\mântului
românesc [i-au asumat nu numai
rolul de institutori, adic\ de prestatori
de servicii didactice, ci [i pe cel de
modele ale unei comunit\]i, cea
humule[tean\ aflat\, la începutul
secolului trecut, într-o acut\ c\utare
a unei noi identit\]i. C\ci, de[i
purtau deja un nume înscris în
nemurire de c\tre Ion Creang\,
Humule[tii nu mai erau, în 1899,
când tân\rul înv\]\tor Neculai
Bancea era numit la post, str\vechea
vatr\ folcloric\, în care toate se
derulau conform legilor civiliza]iei
tradi]ionale. Ca toate satele României,
fusese puternic afectat de civiliza]ia
modern\ [i suferea consecin]ele
inevitabile ale angaj\rii României
pe f\ga[ul construc]iei unei societ\]i
democratice [i a unei economii
capitaliste, în care civiliza]ia
tradi]ional\ nu [i-ar fi putut afla
locul decât în urma unui proces
de educa]ie [i adaptare. 

Nimic tradi]ionalist, a[adar, în
demersurile acestor institutori,
de[i de numele lor se leag\, f\r\
îndoial\, [i prezervarea trada]iilor
[i obiceiurilor locului. C\ci ei au
organizat, la Humule[ti, cercurile
culturale ale fetelor [i b\ie]ilor
satului (devenit din 1895 cartier
al ora[ului Târgu Neam]), corurile
[i atelierele de ocupa]ii tradi]ionale.
Îns\ sensul acestor demersuri
nu era unul p\[unist, ci mergea
mân\ în mân\ cu demersurile de
emancipare economic\ [i cultural\
a locuitorilor satului. Înnoirea
programei de studii, care a c\p\tat,
datorit\ so]ilor Bancea, un puternic
caracter formativ, a fost dublat\
de angajarea, în varii forme, a [colii
în via]a comunit\]ii. Idealul lui
Spiru Haret, de a-i transforma
pe înv\]\tori din func]ionari didac-
tici în lideri ai comunit\]ilor rurale,
a fost pe deplin îndeplinit de so-
]ii Bancea. Metodele lor au fost
unele moderne, [i în primul rând
exemplul personal. Rememorarea,
bazat\ desigur pe amintirile [i
fotografiile de familie, vorbe[te
despre so]ii Elisa [i Neculai Bancea
ca despre o familie-model [i, totodat\,
o gospod\rie-model, în care ]\ranii
puteau g\si oricând nu doar sfaturi
teoretice, ci [i exemple practice.
Educa]ia începea, a[adar, în Humu-
le[tii primei jum\t\]i a secolului

trecut, chiar de la c\minul celor
doi institutori, modele morale,
civice [i intelectuale ale satului [i,
ulterior, ora[ului.

Episoadele care dovedesc c\
so]ii Elisa [i Neculai Bancea [i-au
asumat [coala nu ca pe o profesie,
ci ca pe o voca]ie, sunt cele ale
înfiin]\rii b\ncii populare [i, mai
ales, acela al construirii noului
local al [colii. {tim din Ion Creang\
c\, înc\ din vremea lui „b\di]a
Vasile” ([i el, str\mo[ al familiei
Bancea), localul a fost o problem\
pentru [coala din Humule[ti,
g\zduit\ pe parcursul a aproape
un secol în condi]ii improprii
desf\[ur\rii procesului didactic,
mai cu seam\ în condi]iile în
care fostul sat devenise cartier
al ora[ului Târgu Neam]. A[adar,
în 1919, Neculai Bancea demareaz\
pe cont propriu eforturile de
construc]ie a unui nou local. Pentru
a face fa]\ cheltuielilor, [i-a sacrificat
averea sa [i a so]iei [i [i-a gajat
pe via]\ veniturile ob]inute din
munca de institutor, izbutind îns\,
în ciuda dificult\]ilor de dup\ r\zboi
[i a marii crize economice dintre
1929 [i 1933, s\ inaugureze par]ial
[coala în 1937. {i ast\zi, cl\direa,
monumental\ [i de o real\ valoare
arhitectonic\, este printre cele mai
frumoase cl\diri [colare din Moldova.
De prisos s\ men]ionez c\, drept
r\splat\ pentru aceste sacrificii,
familia Bancea a fost „recompensat\”
de regimul comunist cu confiscarea
casei [i a averii...

Cartea Mariei Bancea-Ilioaia [i
a Christinei Zarifopol-Illias, de[i
doldora de documente [i fotografii
de epoc\, se cite[te pe ner\suflate,
ca un insolit roman didactic. Ea
îndeamn\ la recuperarea modelelor
[i la reg\sirea acelor idei care au
f\cut România modern\, idei de
care avem nevoie [i acum. Totodat\,
ea reitereaz\ [i adev\rul c\ nimic
nu poate opri din drum o voca]ie
intens\, pus\ în slujba cunoa[terii
[i a binelui celor din jur. O lec]ie
la care se cuvine s\ medit\m
mai serios... 

cronica edi]i i lor de r\zvan voncu

Recuperarea
modelelor
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lisa [i Neculai Bancea [i-au asumat nu

numai rolul de institutori, adic\ de

prestatori de servicii didactice, ci [i pe

cel de modele ale unei comunit\]i.e
restituiri



Constantin CCre]an. Piesa dvs.
Primirea în Academie este o [arj\.
Din p\cate are mai pu]in umor
decît ar trebui. Se simte încrîncenarea
autorului. Profesorul chirurg }intescu
este un tic\los penal care mituie[te
pe toat\ lumea (procurorul care îl
ancheteaz\, o ziarist\, personalul
din subordine ca s\-[i ]in\ gura).
Banii provin din [p\gi luate de la
am\rî]i, pacien]i sau p\rin]i ai unor
pacien]i opera]i recent. Tinerii
medici, nu mai pu]in tic\lo[i, numi]i
haiduce[te {arpe, Bursuc, Vulpe,
încearc\ o conspira]ie ca-n „Apus
de soare”, dar abilul }intescu îi
]intuie[te pe loc, îi amenin]\ cu
pu[c\ria pîn\ îi umile[te, apoi îi
nume[te secretari de stat la ministerul
pe care îl preia. În timp ce chirurgul
are prima [edin]\ de guvern, tî-
n\ra-i so]ie, medic de succes, ofer\
o fela]ie unui subaltern al lui
}intescu, apoi, cum pleac\ [i acesta,
[oferului institu]iei. Cortina! Nu
[tiu dac\ urî]i breasla medical\ ca
medic sau ca pacient dar, dac\
piesa se va juca, lucru pe care
nu-l prea cred, n-o s\ vinde]i multe
bilete la spitale [i policlinici. Iar
dac\ ve]i avea vreo urgen]\ medical\,
s\ v\ lua]i un pseudonim. Cum
spuneam, textul nu are credibilitate,
fiind un cumul exagerat de nemernicii.
Ar merge dac\ a]i duce-o cumva
în fantastic sau absurd, dar a[a,
ca pies\ realist\, nu ]ine. Mai sînt
probleme [i cu replicile cam scrobite
[i demonstrative, dialogul nu
are peste tot fluen]\. Sînt [i semne
bune totu[i, a]i putea scrie teatru
de calitate, trebuie s\ fi]i r\bd\tor
[i perseverent. Revolta femeilor e
precipitat\ [i schematic\.

L. CCarion. A[ min]i s\ spun
c\ am fost impresionat de proza
dvs. Totu[i ave]i calit\]i literare.
Dificultatea const\ în insisten]a
dvs. [i a altora de a practica un
realism bolov\nos de parc\ a]i citit
doar reali[ti sociali[ti [i pe Zaharia

Stancu. Proza româneasc\ s-a
emancipat în ultimul deceniu.
Profita]i de lucrul acesta.

Paul CCernea. Ceea ce dvs. „numi]i
poezie”, pe-alocuri chiar este poezie.
Iat\ o mostr\ „vreau s\ beau singur,
f\r\ tine,/ s\ mor f\r\ tine,/ s\-[i
aminteasc\ de mine doar barmanii/
[i chelneri]e cu rochii scurte,
înc\lzindu-mi palmele/ între picioare
fierbin]i.// iar setea -ca [i când
n-ar fi existat-/ c\utând, sub aripi
de îngeri imberbi,/ pic\turi m\runte
de ploaie/ sau buze umede de
fecioare neseduse/ [i abandonate”.
Numai c\ a trebuit s\ tai prima
strof\, neconcludent\, [i s\ v\
atrag aten]ia c\ îngeri imberbi e
pleonastic. Dac\ zicea]i dimpotriv\
îngeri b\rbo[i, era o imagine inedit\.
Concluzia e c\ scrie]i înc\ inegal
[i cam superficial. Mai trimite]i
îns\, drumul acesta duce undeva. 

Mihaela CCondrat. M-a]i dat gata
cu motto-uri din Apocalips\ [i din...
Lucia D\r\mu[, dar mai ales m-a]i
obosit cu centrarea versurilor.
La ce ajut\ textul acest infantilism
al plas\rii versurilor în varianta
„centred”? Apoi, trebuie s\ admite]i
c\ într-o poezie nu se poate spune
totul. Încercarea de a înghesui în-
tr-un text atîtea concepte [i ecourile
atîtor teorii îndep\rteaz\ cititorul.
Poezia este o art\ a seduc]iei. E
vital s\ în]elege]i diferen]a între
un meniu variat [i îndoparea oaspe-
]ilor cu toate felurile din lume. În
agricultur\ exist\ o unealt\ numit\
rari]\, iar folosirea ei permite plan-
telor s\ nu se sufoce reciproc.
Intra]i cu rari]a prin textele dvs.
[i mai trimite]i dup\.

Gheorghe BBenga Încerc\rile
dvs. sînt foarte modeste. Rime
facile [i întreb\ri retorice, locuri
comune [i o poetic\ perimat\.
Pe foc sau cu tasta „delete”. {i
de la cap\t.  Cu care scop oare
ne-am întâlnit?../ în orele acelea
lungi de var\?.../ Din orizonturi
pân\ în zenit /din zori de zi [i 
pân\-n fapt de sear\?... S\ fim
serio[i! 

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

Î
ntre mijloacele expresive
ale limbii române, apte
s\ produc\ – prin cono-
ta]iile lor peiorative [i
prin sonoritatea deloc
eufonic\ – efecte comice,
s e  n u m \ r \  [ i  s u f i x u l  

-\raie. 

Substantivul c\ruia i se adaug\
sufixul popular [i familiar cap\t\
sens colectiv, dar mai ales semnifica]ii
depreciative: „prost”, „f\r\ valoare”
sau cel pu]in „nedorit”. Nu sunt
multe derivate de acest tip: mai
cunoscut e hâr]og\raie, format de
la o baz\ oricum conotat\ peiorativ
(hâr]oag\). Ca [i hâr]og\rie,
hâr]og\raie desemneaz\ mul]imea
de hârtii inutile, plicticoase etc.,
devenind – prin metonimie – un
echivalent colocvial al termenului
birocra]ie. Cuvântul este destul
de prezent în limbajul familiar [i
publicistic actual: „9 milioane de
euro aruncate pe hâr]og\raie”
(Jurnalul Na]ional, 8.10.2010);
„Mai pu]in\ hâr]og\raie: Poli]i[tii
nem]eni au sc\pat de caietele
profesionale” (realitateamedia.ro,
1.04.2011); „hâr]og\raie, acte
peste tot, dosare, rapoarte de
întocmit, ce s\ mai... un adev\rat
calvar” (femei-moderne.ro,
22.03.2011). Datele oferite de
Google arat\ c\, în momentul de
fa]\, hâr]og\raie e de trei ori
mai frecvent decât hâr]og\rie, cei
doi termeni folosindu-se în contexte
similare („Vânzarea ma[inilor va
fi scutit\ de hâr]og\rie”, motociclism.ro,
19.05.2011). Or, dac\ hâr]og\rie
era deja înregistrat în Dic]ionarul
limbii române (F-I, 1934) [i apare
în dic]ionarele curente (DEX, DEXI
2007), hâr]og\raie e absent de
pretutindeni.

Dac\ dic]ionarele s-au ar\tat
prudente [i rezervate fa]\ de
forma]iile în -\raie, lingvi[tii au
fost interesa]i de sufixul pitoresc.
Au scris despre el Al. Graur [i Iorgu
Iordan; ultimul, în Stilistica limbii
române (1944), enumer\ forme
populare ca ap\raie, colb\raie,
fle[c\raie, foc\raie, fum\raie,
glod\raie etc. [i constat\ echivalen]a
relativ\ cu cel\lalt sufix colectiv,
apropiat ca form\: „Se pare c\
nuan]a depreciativ\ este mai
accentuat\ la -\raie decât la -\rie”
(p. 497). 

O oarecare stabilitate [i frecven]\
în uz au [i alte derivate actuale cu
sufixul -\raie: t\bl\raie, c\bl\raie,
sticl\raie. T\bl\raie (sau tabl\raie:
scrierea f\r\ diacritice nu permite
distinc]ia) este un substantiv derivat
de la un nume de materie, a[a

c\ ideea de pluralitate nu aduce
nimic nou, valoarea dominant\ a
sufixului fiind cea depreciativ\.
T\bl\raie apare adesea ca sinonim
ironic pentru tabl\, cu specializarea
„caroserie”: „Caut un magazin de
piese de Dacia Nova (în general
t\bl\raie) care sa fie ieftin”
(forum.softpedia.com); „cei mai
mari produc\tori de t\bl\raie pentru
ma[ini” (classiccar.3xforum.ro);
„Cu t\bl\raia [i motorul cum o mai
duci? (artistu.ro).

C\bl\raie (sau cabl\raie) e tot
un termen de jargon tehnic, cu
sens clar colectiv („mul]ime de
cabluri”), reflectând o realitate
contemporan\: marea cantitate de
aparate electrice [i de conexiuni
prin cablu care au umplut camerele
locuitorilor [i stâlpii ora[ului: „Adio
c\bl\raie? Umbl\ vorba prin
târg c\ Guvernul (ce de cacofonii)
a decis s\ îngroape în sfâr[it toat\
c\bl\raia din ]ar\”  (joienegru.
blogspot.com); „am cump\rat una
cât se poate de simpl\ [i nu prea
complicat\, am f\cut rost de un
meseria[ [i am intrat în claia de
c\bl\raie” (volvo-club.ro); „desf\cut,
verificat bec, c\bl\raie, siguran]e”
(daciaclub.ro).

Destul de frecvent e [i sticl\raie,
cu dou\ valori – colectiv\ [i
augmentativ\ –, dup\ cum se leag\
semantic de obiectul num\rabil
(sticla-recipient) sau de materie
(sticla-material): „Cheful lui Adi
s-a udat cu sticl\raie peste sticl\raie
de vin” (zappy.ro); „afar\, dac\ nu
mori înghe]at (de frig), sigur te
alegi cu ceva rupt, la ce sticl\raie
e pe jos” (twitoaster.com).

Derivatele expresive apar uneori
în serii, crea]ii ad-hoc dup\ model,
atr\gându-se una pe alta: „vând
tot ce am sub pat, muf\raie, c\bl\raie,
pl\ci etc.” (forum.softpedia.com),
„am îndopat b\trânul oltcit cu
dulciuri pentru mamaie, ro[ii [i
legume de Bucure[ti, sticl\raie,
bidon\raie, tabl\raie, carton\raie,
ziare vechi” (supereva.ro). Sufixul
ignorat de dic]ionare pare s\ reziste
foarte bine în uzul colocvial actual.

po[ta redac]iei
de horia gârbea

Buze umede,
fecioare
neseduse

România literar\  num\rul 25 / 24 iunie 2011..............................................................................................................................................................................................................................................15

p\catele limbii de rodica zafiu

Hâr]og\raie,
t\bl\raie, c\bl\raie...

actualitatea



Î
n preajma S\rb\torilor
Pascale la Muzeul Jude-
]ean Gorj  „Alexandru
{tefulescu” din Târgu-Jiu
a fost vernisat\ expozi]ia
p e r s o n a l \  a  l u i  M i h a i
Sârbulescu. 

Aceasta, îmi face pl\cere s\ cred,
vine în descenden]a unei alte manifest\ri
importante, din toamna anului trecut:
Murmurul tradi]iei, un concept vizual
imaginat de Paul Gherasim „în amintirea
lui Constantin Brâncu[i”. 

În leg\tur\ cu opera lui Mihai Sârbulescu
s-au vehiculat tot felul de conexiuni de
la cele de apartenen]\ la o genera]ie
sau la o grupare artistic\ pân\ la cele
stilistice. Toate sunt reale în m\sura
în care clarific\, sau mai curând lumineaz\
fragmente ale crea]iei sale. Ceea ce
consider cu adev\rat reprezentativ este
faptul c\ amprenta sa vizual\ nu poate
fi încorsetat\ într-o serie de etichete,
oricât de onorante ar fi acestea.

Nici genera]ia ’80, nici gruparea
Prolog, nici radicalismul neo-expresionist
sau neo-clasicismul postmodern (cum,
mai nou, a fost caracterizat\ crea]ia sa)
nu le simt ca fiind deplin acoperitoare
pentru un univers pictural care, indiferent
de unde î[i trage seva, se focalizeaz\
pe un demers foarte personal ori
identificator. În acest sens cred c\
întreaga lui oper\, înc\ de la debut,
este nu doar un parcurs artistic ci
mai ales un proces de relevare a adev\rului
pe care pictura îl poate con]ine. El este
mijlocul [i nu scopul lumii sale, este
forma prin care discursul vizual care,
de[i nu are nimic ostentativ, prin îns\[i
t\cerile lui, reu[e[te s\ induc\ subtil,
transferul gândului spre un inefabil au-
delà.

Mihai Sârbulescu cultiv\ un lirism
al sugestiilor înc\rcat de un anume
mister. Confesiunea este expresia vizual\
pe care o modeleaz\ nu în sensul
destructur\rii limbajului ci, dimpotriv\,

prin licitarea conven]iei plastice, a c\rei
semnifica]ie de tip platonic ar fi
aceea c\ la temelia lumii sunt imaginile-
monade. Scopul integrator al discursului
se eviden]iaz\ pregnant în modul de
transpunere a concretului în iluzie.
Artistul are obsesia st\rilor magice, a
transcenderii imaginii, [i nu este la
îndemâna oricui s\ o fac\ de o manier\
conving\toare.

Pasiunea sa pentru armonie, pentru
imaginea construit\ pe realitate, saturat\
de culoare [i de reliefuri decise, genereaz\
adesea spa]ii înc\rcate energetic. Atât
tehnica pictural\ cât [i subiectul,
sunt elemente importante în economia
universului s\u artistic, ele nef\când
îns\ decât acel oficiu de mediere, de
trecere a imaginii în Simbol. Ve[mântul
cromatic, atent modelat în past\, a[az\
pictura sa atât de reticent\ la diversitatea
motivelor în spa]iul compozi]iilor analitic-
contemplative. Construc]iile imagistice,
elaborate cu o deosebit\ aten]ie, se
întemeiaz\ pe resursele expresive ale
culorii, intense, care î[i afl\ vibra]ia
intim\ într-un particular sim] muzical
al acordurilor.

Sfidând riscurile, artistul [i-a
particularizat „vocea” într-un registru
tipic postimpresionist care, prin specificul
s\u, eludeaz\ imaginile unui cotidian
agresat [i agresant, atât de dragi ultimelor
genera]ii postmoderne. Franche]ea unui
asemenea mod de abordare se adreseaz\
în mod firesc afectului, subliniindu-i
astfel, cu [i mai mult\ claritate, op]iunile
pentru un anume tip de epic\, necesar
oric\rei crea]ii vizuale: „…un pictor
care nu simte subiectul nu va face
niciodat\ în pictura sa o literatur\ de
calitate, oricât de me[ter ar fi în ale
picturii.” – m\rturisea  în una din paginile
Jurnalului s\u.

Adept al unei tehnici mai degrab\
severe, dincolo de care se întrez\resc
îndelungi elabor\ri [i intense combustii
interioare, tot acest amalgam îi faciliteaz\
artistului [ansa de a fi tradi]ionalist
[i modern în acela[i timp. O astfel de
atitudine aduce [i men]ine mereu
„p\mântul” sub picioare în vederea
purt\rii tenace, mai departe, a propriilor
proiecte. Aceasta ar fi dimensiunea
paideic\ a operei sale, plasat\ strategic
într-o polemic\ tacit\ cu modelul
contemporan.

Odat\ cu trecerea anilor Mihai
Sârbulescu începe s\ capete tot mai
mult consisten]a propriei sale lumi.
Cred c\ este  un proces cât se poate de
firesc de vreme ce întreaga lui existen]\
s-a petrecut între hotarele artei sau,
mai exact, în acea zon\ sub]ire, fluid\
[i din ce în ce mai pu]in frecventat\,
unde crea]ia ca [i credin]a devin  un
mod de a transpare spre Permanen]\.   

CC\\tt\\lliinn DDaavviiddeessccuu

(urmare din pag. 11)

Am r\suflat u[ura]i. Dar nu aveam
prea mult timp la dispozi]ie. De cum
am p\r\sit pensiunea, prima noastr\
grij\ a fost s\ evit\m traseul num\rul
opt, care porne[te din dreptul intersec]iei
drumului na]ional cu strada Culturii,
traverseaz\ [oseaua [i urc\, al\turi de
traseul turistic num\rul cinci, pîn\ la
Muchea Pietrei, de unde se pot admira
ni[te relee de telefonie mobil\. Pentru
a ocoli sta]ia de autobuz, am preferat
s\ ne strecur\m mai întîi pe Hudi]a
Gogilor. Dac\ nu e destul de clar: o
hudi]\ e o uli]\ foarte îngust\, umed\
[i n\p\dit\ de ni[te vibra]ii cu o frecven]\
foarte nepl\cut\ care miros îngrozitor
a excremente. La cap\tul acesteia,
surpriz\: cît pe ce s\ d\m nas în nas
cu domnul Sergiu! Venea dinspre traseul
num\rul zece, un traseu de belvedere
avînd ca punct de plecare Prim\ria
Cisl\u. Bine dispus, am avut impresia
chiar c\ fredona o melodie din vîrful
buzelor, se apropia pe cel\lalt trotuar,
rotindu-[i nuiaua de alun ca pe o anten\
de radar, dar f\r\ a reu[i s\ ne localizeze.
Am a[teptat încorda]i pîn\ cînd s-a
îndep\rtat îndeajuns, apoi am ie[it de
pe hudi]\, p\[ind gr\bi]i în sens contrar,
iar la prima intersec]ie am cotit la
stînga. Era o strad\ înfundat\. Cel\lalt
cap\t al ei se termina la baza unui
versant abrupt, al c\rui nume nu l-am
putut afla. Oricum, ajunseser\m undeva
la marginea satului. O c\rare îngust\
urca versantul pîn\ pe un platou unde
am g\sit o b\ncu]\ de lemn. Aici ne-am
oprit un pic, deoarece, din cauza efortului
[i a emo]iilor, so]ia mea respira din ce
în ce mai greu. În schimb, mie îmi
trecuse ca prin minune durerea de cap.
Am scos harta, ca s\ ne d\m seama
mai bine unde ne afl\m: teoretic, ne
aflam pe traseul turistic num\rul patru,
pe care ar fi trebuit s\ întîlnim Fîntîna
lui Kileru [i Pietrele Fiarei – dar nici
urm\ de fîntîn\! N-am vrut s\-i împ\rt\[esc
so]iei temerile mele, ci m-am ridicat
de pe b\ncu]\ [i, pref\cîndu-m\ c\
admir persajul, c\utam s\ m\ orientez
în func]ie de punctele cardinale. Soarele
era undeva în dreapta, iar satul r\m\sese
în spatele nostru; a[adar, c\tre vest.
În fa]a noastr\, dincolo de o planta]ie
de molizi tineri, am z\rit turla unei
biserici. Cînd î[i mai reveni, so]ia mea
trase o concluzie cît se poate de pesimist\.

– Am f\cut ce am f\cut [i ne-am
r\t\cit, zise. Mai bine ne întoarcem în
sat.

– Risc\m s\ ne întîlnim cu domnul
Sergiu.

– {i ce dac\? Trecem pe trotuarul
cel\lalt [i ne prefacem c\ nu-l vedem.

Avea dreptate. În definitiv, de ce
ne ascundeam de un orb? Din simplul
motiv c\-i vorbisem dispre]uitor despre
a[a-zisele trasee turistice ale comunei,
f\r\ s\ [tiu c\ tocmai el le inventase.
{i fiindc\ so]iei mele îi intrase în cap
ideea ciudat\ c\ orbii v\d mai bine
anumite lucruri decît cei care v\d
propriu-zis. În plus, mai era [i problema

vibra]iilor, r\mas\ oarecum în suspensie.
Am f\cut de unul singur cî]iva pa[i
c\tre marginea planta]iei de molid [i
mi s-a p\rut c\ z\resc ghizdul unei
fîntîni. Acolo c\rarea se bifurca la
dreapta spre biseric\, iar la stînga se
pierdea la vale printre tot felul de tufe
[i buruieni. Urmîndu-mi îndemnul,
so]ia mea accept\, dup\ unele ezit\ri,
s\ încerc\m acest nou traseu, nemarcat.
Chiar l-am numit provizoriu, desigur
în glum\, traseul num\rul treisprezece. 

O glum\ ce avea, curînd, s\ se
întoarc\ împotriva noastr\. C\rarea
aceea cobora c\tre o rîp\ peste care
trecea o punte. Cînd am ajuns la
vreo treizeci de metri de punte, l-am
z\rit pe domnul Sergiu apropiindu-se
dinspre cel\lalt cap\t al ei. F\cuse
un ocol [i ne ie[ea înainte. M-am întors
brusc c\tre so]ia mea, am privit-o cîteva
clipe direct în ochi [i, f\r\ s\ ne spunem
un cuvînt, am luat-o la fug\ înapoi.
Ascun[i între tufi[uri, l-am putut apoi
vedea pe domnul Sergiu cum încerca
s\ treac\ puntea. Puntea aceea îns\
nu avea balustrad\, era un simplu
trunchi de copac aruncat peste rîp\.
Domnul Sergiu încerca, destul de
nesigur, s\-[i ]in\ echilibrul, ajutîndu-se
cu nuiaua de alun, dar dup\ cî]iva pa[i
renun]\, se retrase [i se întoarse pe
c\rarea pe care venise. Am r\suflat
u[ura]i.   

L-am mai întîlnit, dup\ aceea, numai
în ultima zi a sejurului nostru, cînd a
trebuit s\ merg la benzin\rie [i s\
alimentez ma[ina cu carburant. Eram
singur, so]ia mea r\m\sese la pensiune,
ocupîndu-se de bagaje. Nu voia s\
ne întoarcem din drum nici m\car dou\
sute de metri, ca s\ nu ne mearg\ r\u.
Mama ei o prevenise dis-de-diminea]\
la telefon c\ traficul pe [oseaua de la
Buz\u la Bac\u e foarte aglomerat [i
plin de pericole. Benzin\ria se afla lîng\
balastier\, pe traseul turistic num\rul
trei (punct albastru) [i, ca s\ ajung
acolo, a trebuit s\ traversez linia ferat\,
s\ trec podul peste rîul Buz\u [i s\ ies
în [oseaua na]ional\. Aproape de
intersec]ie, un grup de oameni monta
o pancart\ pe care scria „Ocroti]i fauna
[i flora”. L-am recunoscut printre ei
pe domnul Sergiu, am oprit [i am coborît
geamul portierei. 

– V\ salut! zisei pe un ton cît mai
politicos. Merge treaba, merge? V-am
a[teptat ieri în sta]ia de autobuz, ne-a]i
promis c\ ne duce]i la sanctuarul lui
Zalmoxe...

Domnul Sergiu se întoarse spre mine
numai pe jum\tate, foarte ocupat, cum
era, cu ceea ce f\ceau înso]itorii lui,
probabil membri ai asocia]iei „Drag\
c\l\torule”.

– Dumneata!... De fapt, dumneata
nu crezi în vibra]ii, spuse. Numai te
prefaci. Ar fi trebuit s\-mi dau seama
de la început.

Dup\ care mi-a întors spatele [i
n-a mai spus nimic.

PPeettrruu CCiimmppooee[[uu
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Mihai Sârbulescu sau 
despre transparen]ele crea]iei

Vibra]ii 
(fragment)

Lucrare de Mihai Sârbulescu



arte

ub raport muzical, „Walkyria” a beneficiat de bagheta sigur\ [i

în]eleapt\ a marelui dirijor James Levine, care a [tiut s\ releve toate

nuan]ele adânci ale partiturii, s\ conduc\ cu inteligen]\ vocile. El

r\mâne un maestru absolut al teatrului contemporan.

P
entru orice meloman
Opera Metropolitan
constituie un vis greu
de realizat, a[ putea
spune o Mecca a ope-
rei mondiale, cel mai
mare [i mai important

teatru din lume. 

Dup\ o via]\, am reu[it s\-mi
împlinesc acest ideal printr-o
excursie în America de Nord, având
ca obiectiv primordial câteva
spectacole la sfâr[it de stagiune.

Metropolitanul este o uria[\
institu]ie muzical\, un organism
în care totul func]ioneaz\ perfect.
Peter Gelb, actualul director, a
proiectat un program ce include
aproape toate titlurile teatrului
liric, f\r\ s\ eludeze nici lucr\ri
din repertoriul preclasic mai pu]in
cântate. Metropolitan Opera este
un teatru cu deschidere [i popularizare
pe plan mondial prin bun\voin]a
funda]iei Bloomberg, care a sponsorizat
transmiterea live în întreaga lume
a unor importante spectacole de
sâmb\t\ dup\-amiaz\, ceea ce
permite prezentarea lor în direct
în diverse cinematografe de
pretutindeni la orele serii, potrivit
fusului orar respectiv. Acest sistem
d\ posibilitatea publicului meloman
s\ ia contact cu spectacolele de
prestigiu, în interpret\ri de referin]\,
incluzând nume importante ale
liricii contemporane, dar mai ales
prestigio[i regizori ce preg\tesc
produc]ii fabuloase, multe în in-
terpret\ri moderne, p\strându-se
îns\ stilistica crea]iilor respective. 

Am avut în patru zile de New
York rezervate din vreme dou\
bilete: la „Ariadna din Naxos” de
Richard Strauss [i „Rigoletto” de
Giuseppe Verdi. Din p\cate, la
spectacolul pe care mi l-am dorit
cel mai mult, „Walkyria” de Richard
Wagner, erau epuizate biletele cu
o jum\tate de an în urm\. Am
reu[it, în cele din urm\, s\ ob]in
un loc ̀ n picioare. Pot spune retroactiv
c\ am tr\it, într-adev\r, un mare
eveniment prin aceast\ produc]ie
a unui regizor canadian, Robert
Lepage, care monteaz\ la Met toat\
tetralogia wagnerian\. 

Pentru un wagnerolog aceast\
produc]ie este un model, un etalon
al unei gândiri moderne bine
structurate, ancorate, îns\, în
tradi]ia wagnerian\ pe care n-a
tr\dat-o niciun moment, ba din
contr\, a relevat-o [i a pus-o în
valoare. 

A[ dori s\ punctez câteva elemente
regizorale care contribuie într-un
mod substan]ial la sublinierea unor
importante motive ideatice [i
muzicale ale lucr\rii. Utilizând un
decor minimal extrem de sugestiv,
prin câteva elemente scenografice
care cap\t\ diverse func]ionalit\]i,
el reu[e[te s\ ating\ acele valori
metaforice ale structurii de adân-
cime a acestei opere. Copacii din
actul I (casa din p\dure a lui Hunding)
devin în actul II Walhalla, iar în
actul III muntele pe care va fi a[e-
zat\ Brünnhilde pentru a dormi

înconjurat\ de un cerc de foc.
Lepage a p\truns cu subtilitate
[i ging\[ie în universul rela]iilor
dintre personaje, a redat deosebit
de frumos dragostea patern\ a lui
Wotan pentru Brünnhilde, iubirea
dintre cei doi fra]i Siegmund [i
Sieglinde. 

Sub raport muzical spectacolul
a beneficiat de bagheta sigur\ [i
în]eleapt\ a marelui dirijor James
Levine, care a [tiut s\ releve toate
nuan]ele adânci ale partiturii, s\
conduc\ cu inteligen]\ vocile. El
r\mâne un maestru absolut al
teatrului contemporan. 

Distribu]ia a beneficiat de mari
nume. Bryn Terfel a fost un Wotan
conving\tor [i artist, printr-o
interpretare extrem de nuan]at\.
De[i el nu dispune de acea culoare
timbral\ cerut\ de partitur\ pentru
acest rol, el a [tiut cu inteligen]\
muzical\ s\ aduc\ rolul la glasul
s\u, impresia general\ fiind excelent\. 

Deborah Voigt este o sopran\
dramatic\ iubit\ la Met de public
[i extrem de muzical\. Din p\cate,
probabil din cauza unei severe cure
de sl\bire, ea a pierdut agilitatea
[i suple]ea registrului acut din
trecut. Are unele probleme de
siguran]\ în acest sens dar, fiind
inteligent\ [i cu o vast\ experien]\,
ofer\ o propunere a rolului viabil\. 

Cuplul Siegmund-Sieglinde a
fost str\lucitor, cei doi interpre]i
au dominat intreaga sear\. 

Jonas Kaufmann este un tenor
liric  care a reu[it s\ surprind\ acea
poezie romantic\ a rolului. În celebra
arie „Winterstürme wichen dem
Wonnemond” a fost sublim, m-a
emo]ionat pân\ la lacrimi prin
c\ldura glasului [i delicate]ea
fraz\rii. 

Eva-Maria Westbroek se dezvolt\
ca o sopran\ wagnerian\ de viitor
(am v\zut-o [i la Covent Garden,
în Elisabeta din „Tannhäuser”),
are un acut sigur [i precis, posedând
o voce egal\, cu armonice frumoase
[i de calitate. Are ]inut\ impun\toare
[i l-a secondat pe Kaufmann excelent. 

Stephanie Blythe a fost o Fricka
impozant\, cu o voce de altist\
care se re]ine [i te impresioneaz\
prin suple]e. 

Hans-Peter König, un bas german
cu voce puternic\, care s-a impus
în repertoriul wagnerian la multe
teatre din lume, a realizat un
Hunding r\zboinic [i sever, credibil
prin for]a cu care s-a angajat în
disputa cu Siegmund. 

A fost un spectacol superb,
a[ putea spune una dintre cele mai
frumoase înscen\ri de Walkyria
pe care le-am v\zut vreodat\.

„Ariadna din Naxos”, opera lui
Richard Strauss, era o produc]ie
mai veche a lui Elijah Moshinsky
pe care o v\zusem pe DVD. A
beneficiat de conducerea muzical\
a lui Fabio Luisi, extrem de apreciat
la Met pentru muzicalitatea [i
profesionalismul s\u înalt. A fost
un spectacol onest, cântat cu grij\,
dar far\ s\-mi dea acea emo]ie
special\ pe care o a[teptam de la
opera straussian\. 

Ariadna a fost soprana Violeta
Urmana, o artist\, dup\ opinia
mea, care nu [i-a definit înc\
culoarea timbral\. În prima parte
a fost chiar [tears\ [i f\r\ acel fior
liric specific lui Strauss. Spre sfâr[it,
dar mai ales în duetul cu  Bacchus,
respectiv cu Robert Dean Smith,
un mare tenor wagnerian, a r\spuns
elegant cerin]elor partiturii, ea
nefiind, din nefericire, o sopran\
straussian\. Compozitorul a fost
cunoscuta mezzosopran\ Joyce
DiDonato, o mare cânt\rea]\
rossinian\ [i belcantist\, sensibil\,
cu o suple]e în glas deosebit\. 

~n Zerbinetta am v\zut-o pe
Kathleen Kim, cu accentele sale
inconfundabile de coloratur\ pe
care le cuno[team de la rolul
Olympiei din „Povestirile lui
Hoffmann” de Jacques Offenbach.

„Rigoletto” a fost, dup\ opinia
mea, spectacolul cel mai pu]in
reprezentativ.

De[i vedeam o produc]ie clasic\

de referin]\, în regia marelui Otto
Schenk, cu decoruri somptuoase,
cu costume în stil, partea muzical\
interpretativ\ m-a dezam\git, din
p\cate. Personajul central al mont\rii
a fost, dup\ mine, orchestra sub
bagheta sigur\ a lui Fabio Luisi.
A sunat omogen [i frumos, revelân-
du-se nuan]at accentele dramatice
ale lucr\rii. 

Distribu]ia îns\ a fost nefericit
aleas\, de[i con]inea nume importante
la Met.

Baritonul sârb Željko Lučić,
prezent adesea la Met în diverse
produc]ii, posed\ o voce cald\ [i
frumos timbrat\. Din p\cate, în
acest rol nu a impresionat deloc
emo]ional printr-o tr\ire dramatic\
a st\rilor suflete[ti ale personajului.
A cântat alb celebra arie „Cortigiani,
vil razza dannata”, în picioare, f\r\
nicio emo]ie [i vibra]ie. Mi-amintesc
cu nostalgie de marii interpre]i
ai rolului de la Opera Na]ional\ din
Bucure[ti din anii 1960-1970: Petre
{tef\nescu-Goang\ (un arhetip al
personajului), Nicolae Herlea (o
voce unic\, cu o mare înc\rc\tur\
emo]ional\), Octav Enig\rescu,
David Ohanesian [i, mai târziu,
Eduard Tumagian. 

Frumoasa sopran\ gruzin\ Nino
Machaidze a fost Gilda. Ea r\mâne
o liric\ sensibil\, cu o voce delicat\
[i adecvat\ pentru rolul Juliettei
sau Adinei. În Gilda, ea nu posed\
registrul de coloratur\ cu supraacut
[i din aceste considera]ii  se
îndep\rteaz\ de cerin]ele partiturii.
Ca personaj, ea a fost credibil\ [i
sensibil\.

Marea dezam\gire a fost tenorul
Giuseppe Filianoti în ducele de
Mantua, sub ton, uneori, a fost
dep\[it de registrul acut, distonând
în anumite momente. Regret\m,
dar nu a fost o alegere fericit\ par-
ticiparea sa pe scena metropolitan\. 

Cel mai bine s-a prezentat basul
slovac Štefan Kocán în Sparafucile,
cu o voce frumoas\ cu egalit\]i
în toate registrele. 

L-a secondat cu talent [i cu o
voce bun\ mezzosoprana Nancy
Fabiola Herrera în Maddalena.

Am plecat, îns\, de la Met cu
un sentiment de plenitudine [i
mul]umire artistic\, chiar în ciuda
unor nesemnificative distorsiuni
inerente. Metropolitan Opera r\mâne
[i se impune ca cel mai important
teatru din lume, un loc unde valoarea
artistic\ primeaz\, un cadru în care
se mai respect\ stilistica spectaco-
lului cerut\ de compozitor.

MMiihhaaii AAlleexxaannddrruu
CCaanncciioovviiccii
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Metropolitan Opera din New York – azi

Deborah Voigt `n Brünnhilde Bryn Terfel `n Wotan



osmin Lungu a fost

în felul s\u un

Umberto Saba al

Timi[oarei.c
1. O întâmplare de zilele trecute

mi l-au readus în minte pe Umberto
Saba, un poet italian de care,
probabil, pu]ini î[i mai aduc aminte,
n\scut la Trieste, pe vremea când
ora[ul era înc\ al Imperiului Austro-
Ungar, un ora[ pe care mi-am dorit
de multe ori s\-l v\d, tocmai datorit\
poetului. Am trecut, îns\, mereu
pe lâng\ el, gr\bit s\ ajung acas\,
dup\ peregrin\ri întotdeauna
obositoare prin celelalte ora[e
italiene pe care, cu siguran]\, nu
m\ voi s\tura niciodat\ s\ le rev\d,
c\utând cu l\comie acele am\nunte
ce transfer\ culturile evanescente
derulate pe aici în biografia personal\,
atât cât poate ea s\ încap\. Acest
Umberto a fost librar în Trieste,
administrând cu generozitate gloria
altor autori, f\r\ alt\ ambi]ie decât
aceea de a deveni un om care se
tope[te la rândul s\u printre ceilal]i
[i de la care el a[teapt\ un sentiment
confratern. Aproape în secret, î[i
cioplea propria biografie, într-o
carte ce se va l\rgi continuu pân\
la sfâr[itul vie]ii [i pe care a scris,
ca orice italian ce se respect\,
un titlu cu rezonan]e mediteraneene,
Can]onierul. {i tot el, în deplin\
cuno[tin]\ de cauz\, a explicat-o,
într-o alt\ carte, cu o privire din
afar\, a unei dedubl\ri aproape
explicabile în epoc\, semnat\
neutru, cu alt nume. Aceast\
str\danie de a fi fericit nu poate fi
tradus\ mai bine decât o fac ver-
surile sale: Dar un mic ungher/
Vai, mie!l\sam în dorin]\, albas-
tr\/ spiral\,/ s\ m\ contemplu de-
acolo, s\ m\ bucur/ de-nalta des-
f\tare dobândit\/ de-a nu mai fi
eu, de-a fi atât numai:între oameni/
un om.

Întâmplarea care m-a dus în
acest istm de poezie a avut loc,
zilele trecute, dup\ cum aminteam
la începutul acestui text, în Timi[oara,

în Palatul Baroc, unde o mân\ de
tineri croiau o expozi]ie dedicat\
unui om de-al locului, plecat în
floarea tinere]ii dintre ei. Cosmin
Lungu a fost în felul s\u un Umberto
Saba al Timi[oarei, de[i n-a l\sat
în urma sa c\r]i precum librarul
din Trieste. Librarul acesta, despre
care vorbesc aici, i-a legat ani în
[ir pe arti[tii de toate na]iile din
Timi[oara, fie ei pictori, litera]i,
filozofi ori numai profesori pur [i
simplu în [colile ora[ului, la C\rture[ti.
Aproape construise aici o confrerie
a bunului-gust [i a dezbaterilor
deloc frivole, unde putea s\ se
a[eze orice om îndr\gostit de art\,
ori pur [i simplu cel care c\uta un
binemeritat r\gaz de contempla]ie
la o can\ de ceai. În iarna când l-am
întâlnit am intrat în libr\ria sa
împins de vântul de câmpie ce
debu[a în Pia]a Unirii cu rotocoale
de funigei. Erau aici câ]iva prieteni
de-ai mei, a[eza]i la taclale despre
o carte, pe care tocmai o citisem,
M\nânc\, roag\-te, iube[te, a
scriitoarei Elizabeth Gilbert, fiec\ruia
de aici p\rându-i-se c\ se afl\ în
acea fascinant\ c\l\torie de reg\sire
a identit\]ii presupus\ de autoarea
c\r]ii. Eram eu însumi întors de
pu]in\ vreme dintr-o c\l\torie în
India [i aveam iluzia c\-mi sunt
repovestite paginile Jurnalului
Indian, încheiat de curând. Ar fi
urmat s\ facem lansarea acestuia
aici, dar asta nu s-a mai întâmplat,
înghi]it de via]\ [i de alte c\r]i,
cum am fost atunci. Ar fi imposibil
s\ reproduc toat\ lista de arti[ti
care expun la Muzeul de Art\ în
memoria lui Cosmin Lungu, dar
v\ las bucuria s\ v\ întâlni]i cu
arta lor pe blogul acestuia, înc\
func]ional: cosminlungu.blogspot.com.
Îi ve]i reg\si, laolalt\, pe Dana
Acea, Ana Adam, Claudia Mandi,
Gabriel Kelemen, Ciprian Radovan,

Nada Stojici, Suzana Fântânariu.
Nu e nimic trist în toat\ povestea
lor, lucr\rile exprim\ gra]ie [i for]\,
într-o solidaritate ie[it\ din comun.
Expozi]ia nu evoc\ ceva anume,
ci invoc\ acea leg\tur\ subtil\,
construit\ de spiritul ora[ului [i
de Cosmin Lungu între genera]iile
succedanee de arti[ti. Cu o parte
dintre ace[tia v-a]i întâlnit, îns\,
deja, în pagina de fa]\.

2. În alte înc\peri ale Palatului
Baroc a[teapt\ Nicolae TTonitza.
Este vara lui, în]eleg, a[a cum anul
trecut, la Muzeul de Art\ din
Timi[oara, a fost vara lui Rembrandt,
în buna politic\ managerial\, cu
care i-a obi[nuit pe timi[oreni
conducerea acestei prestigioase
institu]ii de cultur\. {i putem spune,
c\ oricât de mult au istovit curiozitatea
reproducerile, multiplicate în
calendare ori în camerele de hotel
din epoca apus\ a comunismului,
lucr\rile lui Nicolae Tonitza surprind
înc\ prin candoare. Recunoa[tem
câteva portrete de copii, împrumutate,
probabil, de la Muzeul Brukenthal
din Sibiu, dar savoarea acestui
discurs plastic o fac desenele pe
pergament, ori pur [i simplu nudurile
în peni]\. Cândva acestea au ilustrat
paginile ziarelor în care î[i ]inea
rubrica celebrul pictor, iar în unele
dintre ele recunoa[tem schi]ele
unor viitoare lucr\ri precum cele
f\cute la Balcic, dar [i atmosfera
degajat\ de personajele în tov\r\[ia
c\rora î[i bea cafeaua. Sunt portrete
de turci în ipostaze meditative,
ironice, niciodat\ plictisite de ele
însele, construite pe un duct al
liniei ferme, pe o neîntrerupt\
continuitate în care se resimte
amprenta {colii de Art\ din München.
Sunt apoi câteva naturi moarte cu
flori, din care izbucne[te senzualitate
vegetal\ cu toat\ exuberan]a, iar
peisajele din Balcic amintesc de
un Orient înc\ misterios sub impresia,
pe care nu [i-o poate reprima, a
stilului Belle-Epoque, stins deja în
vremea când artistul le efectua.
Dac\ Rembrandt, cel de anul trecut,
din gravuri era, într-un fel, de-al
casei în Palatul Baroc, Nicolae
Tonitza ar avea nevoie de ceva mai

mult\ lumin\ aici, de o adiere de
briz\, fie ea [i închipuit\, pentru
a-i recupera întreaga vitalitate. Nu
spun c\ în s\lile pe care le ocup\,
în muzeu, Nicolae Tonitza ar fi
stingher, ci numai u[or straniu
prin modernitatea apus\ a lucr\rilor
sale. În orice caz, în zilele acestea,
mi l-a[ fi putut imagina în alt
loc, altundeva. 

3. {i în lucr\rile Dianei SSerghiu]\,
care expune acum la Galeria Calina
din Timi[oara, se reg\se[te o anume
inocen]\, asediat\, îns\, permanent
de o fabulatorie mecanic\, suspectat\
ca provenind dintr-o copil\rie
bogat\, returnând, totu[i, sensuri
mature. Din catalogul expozi]iei
afl\m c\ a parcurs toate stadiile
de educa]ie propuse de [coala
timi[orean\, avându-l ca profesor,
de la un cap\t la altul al acestora,
pe Carol David. Profesorul îi [i face
prezentarea din catalog, pe alocuri
accentuând direc]ii, cum ar fi
a[ezarea unor lucr\ri ale tinerei
artiste în suprarealism, pe care
n-am reu[it s\ le g\sim aici, cu tot
efortul imagistic din dotare. Mai
degrab\ sunt puse accente dintr-un
hiperrealism cât de cât elocvent,
mai adecvat genera]iei actuale de
arti[ti, de unde fuge, îns\, în repetate
rânduri, aproape cu temere, ca
[i când n-ar dori s\ bagatelizeze
sensurile fabulatorii. {i, totu[i, nu
le-am putea a[eza nici într-un bes-
tiariu, în sensul consacrat al ter-
menului, pentru c\ lucr\rile sale
par mai degrab\ decupaje, secven]e
ala unor basme ce au fost amendate
de realitate. Când vorbim despre
hiperrealism la Diana Serghiu]\,
avem în vedere o lucrare pe care
o putem povesti a[a: Într-un câmp
de iarb\ proasp\t\ au n\v\lit
hamsterii albi s\ o pasc\. În fundal,
într-un orizont foarte îndep\rtat,
se profileaz\ un ora[ de câmpie,
cu blocuri strivite de cenu[iu [i
mediocritate. Turma cea alb\ a
hamsterilor ar putea fi [obolanii
sc\pa]i din subsolurile de la orizont,
purifica]i de natura dezl\n]uit\ a
p\durii de iarb\. De-abia de aici
încolo, fabula începe s\ cro[eteze
întâmpl\ri cu animale, parc\
degenerate de un blestem sau, de
ce nu, de o genetic\ barbar\. Câinii
cu dou\ capete sau cu dublu trup,
alte animale asemeni, de[i ar putea
s\ produc\ repulsie, au o candoare
de basm sau de mit repovestit:
în timp ce un cap al monstrului
doarme, cel\lalt vegheaz\ imperiul
fabulei. La cap\tul discursului
plastic al expozi]iei, candoarea
revine cu mai mult\ for]\, într-un
tablou cu pisici, ce-[i caut\ locul
în desenul unei carpete. În versul
„Caii verzi sunt pe pere]i”, a[a cum
spunea un poet mai demult, redefi-
nind poezia, într-o invoca]ie de
cântec îngânat copil\re[te, am
putea a[eza [i efortul Dianei
Serghiu]\ de a-[i salva memoria
basmului din care a ie[it. 

cronic\ plastic\ de petre t\n\soaica

Vara în care am intrat

arte
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Nicolae TTonitza - GGr\dina ddin VV\leni Diana SSerghiu]\Cosmin LLungu - Gra]ie [[i ffor]\



intre toate instrumentele, trompeta este cea care anun]\ [i

triumful derizoriu, [i strig\tul de lupt\, [i melancolia proferat\

public a funerariilor, este instrumentul g\l\giei, al zarvei, al

încle[t\rii, al înc\ier\rii, este glasul Marelui Circ al Istoriei.

F
estivalul TIFF de anul
acesta a oferit, prin
flerul directorului
s\u artistic,  Mihai
Chirilov, o excelent\
s e l e c ] i e  d e  f i l m e ,
c â t e v a  p u t â n d  f i

v\zute la retrospectiva TIFF
din Bucure[ti. 

Printre cele cu adev\rat remar-
cabile se afl\ [i filmul lui Álex de
la Iglesia, Balad\ trist\ de trompet\,
care ne introduce într-un mod in-
solit în lumea circului. Cei doi clovni
ai lui Iglesia sunt fe]ele uneia [i
aceleia[i monede, Spania, una
vesel\ [i alta trist\. În aparen]\.
Pentru c\ veselia reprezint\ o alt\
fa]\ a triste]ii, una incalculabil mai
subtil\, expus\ cu asupra de m\sur\
într-un spectacol cu totul special:
circul. De la primele secven]e, în
filmul lui de la Iglesia circul se
intersecteaz\ cu istoria Spaniei,
în particular, [i a Europei în general.
Etalarea fotografic\, amestecând
pictura [i detaliul istoric, invoc\ o
perspectiv\ particular\ a istoriei,
pentru care chipurile constituie
elemente emblematice. Când mili]iile
franchiste întrerup spectacolul  de
circ pentru a-i recruta for]at pe
to]i b\rba]ii, cei doi clovni sunt
[i ei înrola]i, li se dau arme [i sunt
trimi[i la lupt\ în costumul de
spectacol. Cu [tampila zâmbetului
ro[u, cu fa]a pictat\, cu caraghio[ii
pantofii de clovn lungi de o jum\tate
de metru, în fust\, cu peruca pudrat\,
tr\gând foc cu foc, clovnul cel prost
devine expresia mor]ii [i agoniei
unei „Spanii nevertebrate” cum o
numea inspirat Ortega y Gasset,
a[a cum istoria devine o fars\
tragic\, un spectacol de circ, grotesc
[i febricitat. 

Luat prizonier [i urmând a fi
executat, clovnul îi transmite fiului
s\u nu doar voca]ia [i rolul, dar [i
legatul testamentar al urii. Cu
necesitate Javier (Antonio de la
Torre) va fi un clovn trist, ie[it din
pântecul infernal al r\zboiului civil,
iar lumea circului se redeschide
pentru el într-o continuitate litigioas\.
R\zboiul fratricid î[i are propria
celul\ homicid\ în rela]ia concuren]ial\
sadomasochist\ între clovnul cel
vesel, Sergio (Carlos Areces) [i
Javier, clovnul cel trist. În afara
scenei, clovnul cel vesel este de
o violen]\ exploziv\, care o include
[i pe iubita lui, Natalia (Carolina

Bang), o frumoas\ acrobat\. Jocul
ei între cei doi b\rba]i, unul tandru,
amabil, melancolic [i cel\lalt
febricitat, coleric, apucat, îi a[az\
pe cei doi într-un r\zboi care îmbin\
farsa cu atrocitatea. La nivelul
reprezent\rii, atât Hieronymus
Bosch cât [i Francisco Goya se
întâlnesc într-un carnaval crud
prelungind Spania anilor 37 c\tre
cea a anilor ’73. Spania anilor
’73 este departe de cea franchist\
care supravie]uie[te într-o enclav\
nostalgic\ a pensionarilor franchi[ti
purtând ochelari fumurii, întâlnin-
du-se în luxoase case de vân\toare.
Jocul cu m\[ti nu camufleaz\ pe
deplin conflictele intestine care
anim\ nevrotic [i guignolesc Spania,
cu în[el\toarea ei aparen]\ plaisirist\,
hedonist\ a anilor ’80. Indiferent
de rolul desemnat, cei doi clovni
au în comun o ur\ care nu s-a stins
[i care izbucne[te asemeni unui
gheizer. Jocul pe muchie de cu]it
al Nataliei amplific\ conflictul [i
acesta atinge un moment paroxistic
când Javier, clovnul cel trist, îl
mutileaz\ pe Sergio, clovnul cel
vesel. De la acest punct încolo,
violen]a devine un spectacol
permanent. C\utat de poli]ie, Javier
se retrage în p\dure, într-un loc
unde au fost executa]i republicani,
[i acolo se hr\ne[te cu carnea crud\
a animalelor care cad printr-o
sp\rtur\ f\cut\ în plafonul unei
cl\diri abandonate. Nicio clip\
de la Iglesia nu se str\duie[te s\
ne ofere argumentele verosimilit\]ii,
filmul s\u a devenit treptat o
parabol\, un spectacol de circ unde
exager\rile invoc\ recuzita [i retorica
specific\. Javier este recuperat de
c\tre un fost general franchist
mutilat de tân\rul insurgent [i
utilizat pentru a aporta vânatul în
timpul vân\torilor de pl\cere ale
generalului Franco, deja pensionat.
Acestui general, Javier îi mu[c\
mâna, iar violen]a izbucne[te
din nou. Metanoia are loc sub ochii
spectatorului, iar clovnul cel
trist î[i pr\je[te buzele [i obrajii
cu un fier de c\lcat, î[i picteaz\
fa]a, î[i îmbrac\ costumul de clovn
[i declan[eaz\ teroarea. Dragostea
[i ura îi aduc pe cei doi rivali fa]\
în fa]\, iar lupta dobânde[te di-
mensiuni grandioase, transformân-
du-se într-un num\r de circ im-
presionat [i mortal, unde fiecare
act care ]ine publicul cu sufletul
la gur\ are semnifica]ia crimei [i
a pasiunii. Circul sublimeaz\ actul
uciga[ într-unul artistic, transform\
moartea [i cruzimea într-o fars\.
Ultimul num\r al Nataliei, num\rul
preferat de public, este o spectacu-
loas\ c\dere de la o în\l]ime
ame]itoare înf\[urat\ într-o e[arf\,
c\dere care îi rupe trupul în dou\.
Ne afl\m în plin absurd, grotescul
invadeaz\ toate aceste nem\surate
tr\iri. Personajele lui de la Iglesia
î[i poart\ hybrisul cu panache,
]i-l arunc\ în fa]\, te bruscheaz\.
Schimonosite, mutilate, chipurile
celor doi relev\ o interioritate

bulversat\, contorsionat\, convul-
sionat\. Dintre toate instrumentele,
trompeta este cea care anun]\ [i
triumful derizoriu, [i strig\tul de
lupt\, [i melancolia proferat\ pu-
blic a funerariilor, este instrumen-
tul g\l\giei, al zarvei, al încle[t\rii,
al înc\ier\rii, este glasul Marelui
Circ al Istoriei. De la un moment
încolo, ceea ce este cumva pre-
sim]it de la început devine certitu-
dine, filmul devine o fars\ tragic\,
o parabol\ pentru Spania de sub
frunte, o Spanie miraculoas\, în-
c\rcat\ de pasiuni [i conflicte,
Spania ca un mare spectacol de
circ dup\ scenariul pe care Istoria
îl ofer\. Actorii farsei investesc
totul în acest spectacol, scena este

propria lor via]\ cu tot ce reprezint\
ea. Filmul lui de la Iglesia are
temperament [i ritm, te arunc\ de
la o scen\ la alta ca sub efectul
unei lovituri. Balada trist\ de
trompet\ aduce în prim plan un
alt mod de a face film, cu o uluitoare
for]\ dramatic\, cu o asumare
deplin\ a supralicit\rilor, cu o
investire estetic\ a grotescului
istoriei. Fiecare act al filmului
reprezint\ o ie[ire la scen\, invoc\
un public, las\ auzit\ chemarea
actorului la ramp\, aplauzele
sau huiduielile. Rolurile par s\ fi
fost ancestral stabilite, iar actorii
principali, cei doi clovni, vin înarma]i
cu un zâmbet larg sau o lacrim\,
de fapt unul [i acela[i lucru. 

cronica filmului de angelo mitchievici

Istoria [i circul

arte
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Regia: Álex de la Iglesia. Cu:
Antonio de la Torre, Carlos
Areces, Carolina Bang. Genul
filmului: Comedie, Dram\,
R\zboi. Durata: 107 minute.
Produs de:Motion Investment
Group. Distribuitor Inter-
na]ional: Magnolia Pictures.

Balad\ trist\ de trom-
pet\ (Balada triste de
trompeta, 2010)

d



ram dispus s\ m\

instalez oriunde pe

p\mînt cu condi]ia s\

g\sesc o ]ar\ liber\. e
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Domnule Matei Vi[niec, în 1987
a]i cerut azil politic în Fran]a [i
de atunci v-a]i tr\it via]a cu
prec\dere acolo. Prin urmare,
cunoa[teti din\untru
experien]a exilului. Ce a
însemnat exilul pentru
dumneavoastr\?

Exilul a însemnat cu prec\dere
c\l\toria în interiorul unei limbi
str\ine. Geografic vorbind, între
timp lucrurile s-au mai estompat:
oamenii circul\ [i Parisul nu mai
e a[a de departe de Bucure[ti. E
drept, în 1987 am avut senza]ia
c\ plec foarte departe [i c\ fug
de ni[te realit\]i care m\ sufocau.
De fapt sim]eam c\ plec pentru
totdeauna. Atunci nu exista nici o
speran]\ la orizont, eram convins
c\ regimul comunist va dura o
ve[nicie. De aceea, credeam c\
plec f\r\ s\ m\ mai întorc vreodat\
[i nu aveam nici o p\rere de r\u.
Doar o mic\ strîngere de inim\
pentru p\rin]ii mei. Eram dispus
s\ m\ instalez oriunde pe p\mînt
cu condi]ia s\ g\sesc o ]ar\ liber\.
Eram dispus s\ m\ mut în Germania
[i s\ scriu în limba german\, cum
eram dispus s\ emigrez în SUA
[i s\ înv\] limba englez\ în scop
literar. Dar am avut [ansa s\ ajung
la Paris [i s\ m\ îndr\gostesc de
Fran]a [i de cultura ei. Ea mi-a dat
a doua cet\]enie [i ni[te aripi pe
care nici o alt\ cultur\ nu ar fi putut
s\ mi le dea. Exilul meu concret
a durat doi ani. Dar mult\ vreme
m-a bîntuit „co[marul refugiatului”.
E un vis arhetipal pe care mul]i
români l-au avut în acea perioad\:
visezi c\ te-ai întors în ]ar\ pentru
un detaliu minor (de exemplu,
s\ cau]i în sertar un manuscris,

s\-]i vezi p\rin]ii etc.) [i brusc te
treze[ti captiv într-o Românie din
care nu mai po]i fugi. Drumul înapoi
spre str\in\tate î]i este închis.
Co[marul acesta l-am avut mult\
vreme dup\ 1989, a[a puternic\
era în subcon[tientul meu ideea
de captivitate, ideea c\ ne lupt\m
cu o for]\ obscur\ care ne ]inea
lega]i.

În]eleg c\ ruptur\ de limba
român\ nu a]i resim]it-o ca pe o
traum\.

Nu, n-a fost o traum\ pentru
c\ am avut noroc s\ ajung în Fran]a,
într-un spa]iu care românilor le
este foarte apropiat. Cultura francez\
face parte din codul nostru genetic.
În plus, pentru exila]i exist\ o
dimensiune aparte, greu de definit:
e dimensiunea norocului. A[a cum
nu po]i fi negustor bun dac\ nu ai
un pic de noroc, tot astfel nu
po]i fi un exilat fericit f\r\ noroc.
Norocul e ceva subtil: întîlnirea cu
un om care te ajut\, sau o iluminare
interioar\, sau o informa]ie care
î]i cade sub ochi la momentul
potrivit. Eu am avut noroc, fiindc\
primele 3-4 zile ale exilului sunt
decisive [i, de[i aveam o burs\ de
5000 de franci, mereu m\ întrebam
în tren spre Paris ce voi face eu
acolo în primele zile. Nu cuno[team
pe nimeni, aveam doar adresa unui
fotograf la care urma s\ dorm peste
noapte, dar nimic mai mult. {i cînd
cobor pe peronul G\rii de Est din
Paris, fac zece pa[i [i în fa]a mea
v\d un prieten: Dinu Fl\mînd.
Semnul mi s-a p\rut miraculos.
Am alergat la el, m-a recunoscut
[i am mers împreun\ la bistroul
g\rii ca s\ s\rb\torim întîlnirea.
În picioare, diminea]a devreme,
am b\ut un pahar de vin alb, [i
totul mi se p\rea o prelungire a
vie]ii de la Uniunea Scriitorilor.
A doua zi m-am dus pe bulevardul
Montparnasse, ca s\ v\d vestitele
cafenele ale locului: „La Rotonde”,
„La Coupole”, despre care [tiam
c\ ad\postiser\ zeci [i zeci de nume
celebre ale culturii: Modigliani,
Picasso, Sartre. {i n-ajung bine în
fa]a cafenei „La Coupole” [i dau
ochii cu Geta Dimisianu! „Geta,
sînt eu, Matei Vi[niec!” Sim]eam
nevoia s\-mi declin hot\r`t identita-
tea de team\ c\ nu m\ va recunoa[te.
Geta m-a dus la Marie-France
Ionesco, apoi la Monica Lovinescu
[i Virgil Ierunca. Ei mi-au dat o
recomandare ca s\-mi pot depune

dosarul pentru azil politic. {i au
urmat apoi alte întîlniri, rapide,
imediate, cu Damian Necula,
Constantin Ab\lu]\ sau Virgil
T\nase. Practic, în dou\ s\pt\mîni
am cunoscut tot exilul românesc
de acolo. Inclusiv pe Paul Goma
sau pe Leonid Arcade (M\m\lig\),
la al c\rui cenaclu Monica Lovinescu
m-a dus ca s\ citesc din poeziile
mele. Diaspora româneasc\ era
o lume fascinant\, cu toat\ colc\iala
[i grupule]ele ei, cu toate b\nuielile
[i bîrfele de atunci.

În alt\ ]ar\ nu a]i încercat s\
gusta]i exilul?

În august 1988 am plecat la
Londra, unde am lucrat un an [i
ceva la BBC. Dar în Anglia nu
am sim]it acel tip aparte de noroc
cotidian pe care îl aveam la Paris.
La Londra oamenii sunt mai închi[i,
atmosfera e mai auster\, exist\
o alt\ cultur\ a ospitalit\]ii [i
rela]iilor umane. A[a c\ mi-am dat
demisia de la BBC [i m-am întors
ls Paris.

Spa]iul german nu v-a atras
niciodat\?

De[i am tr\it într-o zon\ de cul-
tur\ german\ (R\d\u]i, Bucovina),
unde în perioada interbelic\ popula-
]ia era alc\tuit\ din 5000 de nem]i,
5000 de evrei [i 4000 de români,
de[i am înv\]at germana din clasa
a V-a de liceu, nu m-am sim]it
atras de cultura german\, fiindc\
[tiam c\ a scrie literatur\ în limba
lui Goethe e foarte greu. Germana
este o limb\ pe care fie o înve]i de
mic în familie ca s-o po]i sim]i din
interior, în a[a fel încît s-o po]i
preschimba în limba ta literar\,
fie te la[i p\guba[. Una e s\ faci
conversa]ie în german\ [i alta s\
scrii literatur\ în ea. Iar eu [tiam
c\ m\ apucasem prea tîrziu de
german\. A[a c\ am avut de ales
între francez\ [i englez\, dar în
Anglia mi-am dat seama c\ era
prea tîrziu [i pentru limba lui
Shakespeare. Engleza e o limb\-
capcan\: toat\ lumea o înva]\
repede [i orice om cu înzestrare
medie poate în cîteva s\pt\mîni
s\ înve]e cele 2000 de cuvinte
cu care se poate descurca oriunde.
Numai c\ felul acesta de a [ti engleza
n-are leg\tur\ cu scrisul literar.
Engleza posed\ numeroase straturi
de argou ale c\ror nuan]e o fac
greu de st\pînit la nivel literar.
Din acest motiv, am r\mas la

francez\. Dup\ trei ani de munc\,
am început s\ scriu piese de teatru
în francez\. Atunci mi-am impus
o regul\: ca orice pies\ de teatru
s-o scriu mai întîi în francez\, abia
apoi în român\. Poezie sau roman
scriu direct în române[te, dar
dramaturgie direct în francez\.
Regula aceasta o respect [i azi,
dintr-o datorie moral\ fa]\ de ]ara
care m-a primit în 1987.

Cum arat\ cultura francez\
v\zut\ din interior? Sînt atîtea
voci care afirm\ c\ spiritul
francez a fost sterilizat de
secularizare [i de corectitudine
politic\ [i c\ intelectualul
francez e un acrobat abil, a
c\rui retoric\ emfatic\ love[te
în gol.

Cei care anun]\ moartea culturii
franceze se gr\besc [i chiar sînt
pu]in ridicoli. Faptul c\ americanii
pun pe prima pagin\ titluri de
genul: „Cultura Fran]ei e moart\”
nu înseamn\ nimic. Vitalitatea
spiritului francez e extraordinar\,
e de-ajuns s\ participi la un festival
de teatru precum cel de la Avignon,
ca s\ vezi cum cele mai insolite
experien]e artistice sunt f\cute în
fa]a unui public anume format
pentru ele. A[ spune c\ Fran]a e
]ara avangardei institu]ionalizate,
spectacole care în SUA nu ar rezista
nici 2 zile pe afi[ în Fran]a rezist\
6-7 luni. Diferen]a e total\ între
francezi [i anglo-saxoni. Spa]iul
american tr\ie[te sub o dictatur\
a teatrului realist [i a unor forme
de divertisment care au înlocuit
arta. S-a ajuns pîn\ acolo c\, imitativ,
subcon[tientul nostru e colonizat
de divertisment. Iar Fran]a e într-
o logic\ de rezisten]\ fa]\ de industria
distractiv\ de tip Holywood.

Sunt scriitori pentru care via]a
are sens numai dac\ scriu.
Pute]i tr\i f\r\ s\ scrie]i?

Greu de spus. Familia [i via]a
sînt esen]iale, dar f\r\ literatur\
nu a[ fi avut grila de în]elegere pe
care o am. Dac\ n-a[ fi scris, privirea
mea asupra lumii ar fi fost alta.
Prin literatur\ eu am descifrat
lumea, raportul cu divinitatea,
cu societatea, cu mine însumi [i
cu limba. Tr\iesc în literatur\ de
la 7-8 ani, cînd citeam pove[ti. De
atunci sunt legat de cuvînt, dar tot
ce am scris am scris pentru al]ii,
de aici nevoia feedback-ului f\r\
de care un scriitor decade. Ca pro-
gram, sunt un scriitor de diminea]\.
La ora opt m\ trezesc, scriu cîteva
ore, la prînz plec la radio [i seara
la teatru. Dar o zi e cî[tigat\ dac\
reu[esc s\ scriu 3-4 ore. Asta nu
înseamn\ c\ am luxul de a scrie
zilnic, cînd vreau [i cum vreau.
Scriu în avion, în tren, în gar\ sau
pe plaj\, fiindc\ la 55 de ani timpul
devine tot mai scurt [i la vîrsta
asta trebuie s\ devii un ho] profesio-
nist [i s\ furi cît mai mult timp
pentru tine însu]i.

Interviu dde
SSoorriinn LLaavvrriicc

Matei Vi[niec: 

„La 55 de ani trebuie s\ furi 
cît mai mult timp pentru tine însu]i“

prezen]e la Festivalul „Zile [i nop]i de literatur\“, Neptun, 2011
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Domnule Ognjen Spahić,
sunte]i un autor de romane [i
de proz\ scurt\. De ce a]i ales
forma aceasta de expresie? De
ce nu poezia sau eseul?

Fiindc\ experien]a lecturii, felul
în care începe s\ citeasc\, precum
[i ce anume cite[te sunt esen]iale
în destinul unui scriitor. Eu am
început s\ citesc de timpuriu nuvele
[i romane, iar pe cele din alte limbi
am c\utat s\ le traduc în timpul
facult\]ii, iar începutul acesta s-a
întip\rit în obi[nuin]ele mele epice.
Sunt prins în modul acesta de
expresie, [i de fapt nici nu am stat
la un moment dat s\ aleg între mai
multe variante de scriere. În schimb,
nu am avut niciodat\ imboldul de
a scrie poezie sau eseuri filozofice.

Timp de 14 ani a]i f\cut
gazet\rie în Muntenegru,
îndeosebi la ziarul „Vijesti” din
Podgorica. A d\unat gazet\ria
muncii de scriitor?

Gazet\ria am f\cut-o ca s\
tr\iesc, [i am privit-o mereu ca pe
ceva paralel cu scrisul. A fi ziarist
nu înseamn\ a fi scriitor. De[i par
apropiate, cele dou\ activit\]i sunt
foarte deosebite. Nu am amestecat
niciodat\ meseria de ziarist cu
pasiunea pentru scris. Mai mult,
n-am sim]it vreodat\ c\ prima a
afectat-o în r\u pe cea de-a doua,
nici în privin]a timpului acordat
fiec\reia, nici în privin]a calit\]ii
textelor. Cine are stof\ de scriitor
va g\si mereu timp s\ scrie, la
fel cum cine simte nevoia s\ citeasc\
va g\si r\gaz pentru asta. Nu cred
o iot\ din lamenta]ia celor care
declar\ c\ ar citi cu pl\cere, dar
nu le îng\duie timpul. Nevoile
autentice nu a[teapt\ ca cineva
din afar\ s\ vin\ s\ le acorde timp
pentru împlinire. Unde e o nevoie
profund\ e [i o cale de a o împlini.

Sunte]i n\scut în Muntenegru [i
scrie]i în sîrbo-croat\. Nu e
dureros s\ scrii într-o limb\ de
mic\ circula]ie?

Dar sîrbo-croata nu e o limb\
de mic\ circula]ie. Gîndi]i-v\ c\ e
vorbit\ în patru state – Serbia,
Croa]ia, Bosnia [i Muntenegru –,
a c\ror popula]ie, însumat\, ajunge
la 25 de milioane de vorbitori. În
compara]ie cu un scriitor din
România, Ungaria sau Grecia, m\
simt privilegiat. Apoi, numai grani]ele
politice fac ca aceea[i limb\ s\
se numeasc\ într-un loc
muntenegreana [i în altul croata.
Dar aceste limite nu au efect asupra
circula]iei c\r]ilor scrise în sîrbo-
croat\. Eu sunt citit [i în Bosnia [i

în Serbia, c\ci am prieteni acolo
care îmi spun asta, [i ar fi deplasat
s\ m\ plîng spunînd c\, de pild\,
popula]ia Muntenegrului fiind
de doar 600 000 de locuitori, din
care 200 000 în capitala Podgorica,
publicul meu e foarte restrîns. Nici
vorb\, c\r]ile mele tr\iesc într-o
limb\ de 25 de milioane de suflete!

A]i absolvit Facultatea de
Filozofie de la Universitatea din
Podgorica, deci ave]i o imagine
exact\ a climatului de idei din
Muntenegru. Cine d\ tonul în
filosofia locului? Exist\ o
filozofie local\, al c\rei specific
s\ îndrept\]easc\ invocarea
unei identit\]i de gîndire? 

Nu, ideile filosofice de la Uni-
versitatea din Podgorica sunt cele
care circul\ în facult\]ile Europei.
Suntem doar o verig\ dintr-un
circuit cultural mai amplu. Asta
nu înseamn\ c\ lipsesc personali-
t\]ile locale, dar ele sunt mai pu]in
cunoscute peste hotare. De pild\,
cel mai influent gînditor din spa]iul
ex-Iugoslaviei este Slavoj ŽiŽek,
un caz aparte [i un autor cu un
profil distinct, de larg\ notorietate. 

Cum arat\ cultura României
v\zut\ cu ochii un intelectual
muntenegrean?

Divers\, pe alocuri original\ [i
avînd valori incontestabile. Eu unul
am fost mereu legat de cultura
voastr\. De fapt, cine are o cultur\
general\ elementar\ nu poate s\
nu [tie de Cioran, Brâncu[i sau
Eugen Ionescu. F\r\ ei, cultura
european\ nu doar c\ ar fi mai
s\rac\, dar ar fi imposibil de gîndit.
Lipsa acestor nume ar însemna
ni[te pete negre cu neputin]\ de
acoperit prin al]ii. C\r]ile lui Cioran,
de exemplu, au impregnat genera]ia
mea, eseistul român fiind un autor
foarte citit în ex-Iugoslavia.

Cum se în]eleg azi sîrbii cu
muntenegrenii? Ce impresie v-a
f\cut atacul NATO asupra
Serbiei în anii ‘90?

Am mul]i prieteni sîrbi, c\ci
vorbim aceea[i limb\, avem aceea[i
religie [i tr\im în aceea[i cultur\.

A fost o tragedie ce s-a petrecut
în acei ani, [i cred c\ tot conflictul
s-a ivit dintr-o poten]are treptat\
a unor diferen]e mici [i aparent
minore. A fost o acumulare lent\
care a dus la un r\zboi oribil. Cît
despre atacul NATO asupra Serbiei,
el a fost necesar, Milo[evici se
preg\tea s\ trimit\ armata ca s\
atace Muntenegru [i probabil c\
am fi avut [i noi parte de un episod
terifiant ca masacrul de la Srebrenica.
Asta nu înseamn\ c\ nu-mi pare
r\u de victimele civile pe care
bombardamentele NATO le-a
provocat în rîndul popula]iei sîrbe.

Tema colocviului de anul acesta
a fost „Exilul – exilul interior –
exilul în propria limb\“. V-a]i
sim]it vreodat\ exilat?

Oricine a tr\it în fosta Iugoslavie
în anii ’90 [i care a vrut s\ scape
de atmosfera r\zboiului s-a aflat
în exil interior. De fapt, azi nu po]i
s\ te sustragi de ideologie [i de
politic\ decît practicînd un exil de
uz personal. Dar atunci, în anii
r\zboiului, am tr\it într-o epoc\
nebun\ în care exilul l\untric
era singura solu]ie de supravie]uire
psihic\.

Ca absolvent de filozofie, ce
sim]i]i c\ v\ atrage mai mult la
un text: abstrac]iunile
conceptuale sau vibra]iile
lirice? 

De filozofie m-am rupt de mult
[i am ales exclusiv tiparul literaturii.
Asta nu înseamn\ c\ m\ consider
un autor liric care respinge distinc]iile
abstracte. Cînd scriu sunt preocupat
numai [i numai de punerea în
pagin\ a detaliilor pe care vreau
s\ le exprim, [i nu stau s\ m\
gîndesc dac\ ceea ce scriu eu este
o în[iruire de concepte sau de tr\iri
calde. Eu fac literatur\ fiindc\ o
tr\iesc din interior, dar nu caut s\
ies în afara mea spre a-mi analiza
natura. Cititorul simte mai bine
decît mine c\rei categorii de scriitori
apar]in. Cînd scrii, temperamentul
e mai important decît filosofarea
în marginea lui.

Ce v\ place la Festivalul de la
Neptun? {i ce nu v\ place?

Îmi place mai întîi locul, litoralul
acesta superb cu faleza mergînd
de-a lungul plajei, [i v\ m\rturisesc
c\ acum zece zile, scriind o bucat\
de proz\, mi-am f\cut personajul
literar, un b\rbat, s\ moar\ pe
malul M\rii Negre. Apoi îmi plac
oamenii de aici, e o c\ldur\ a am-
fitrionilor [i o atmosfer\ destins\.

V\ pute]i închipui viitorul f\r\
s\ scrie]i? A]i putea tr\i f\r\
scris?

Nu [tiu, planul meu e s\ fiu
scriitor, dar natura din noi nu
ascult\ de voin]a noastr\. Sunt
atîtea cazuri de arti[ti care au jurat
s\ scrie [i care, în clipa în care
au sim]it c\ ceva s-a stins în ei, au
încetat bursc [i f\r\ regrete s-o
mai fac\. Nu pot a[adar s\-mi
prev\d propriul viitor.

Sunte]i laureatul de anul acesta
al Premiului Festivalului „Zile [i
nop]i de literatur\“ de la
Neptun. V\ întreb în final: are
vreo semnifica]ie premiul
acesta pentru dumneavoastr\?

Neîndoielnic, iar r\spunsul
nu e de complezen]\. Acesta e al
doilea premiu interna]ional pe care
îl iau dup\ cel din 2004, premiul
„Meša Selimović”, atribuit celui
mai bun roman ap\rut în Bosnia
[i Her]egovina, Croa]ia, Muntenegru
[i Serbia în acel an. E vorba de
romanul Copiii lui Hansen. În
schimb, premiul de la Neptun
înseamn\ dou\ lucruri: o confimare
a valorii volumului [i, în al doilea
rînd, o încurajare. E ca o insul\ de
certitudine într-o lume în care m\
simt înconjurat de mult\ nesiguran]\.
În plus, nu m\ a[teptam s\ primesc
premiul. Cînd am primit mesajul
de la Uniunea Scriitorilor din
România în care eram anun]at
c\ aveam s\ fiu laureatul din acest
an, am tr\it o satisfac]ie fireasc\.

Interviu dde SS..LL..

Ognjen Spahić (laureatul Premiului pentru un T`n\r Scriitor): 

„Eu tr\iesc literatura din interior“

prezen]e la Festivalul „Zile [i nop]i de literatur\“, Neptun, 2011
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C
u o lun\ în urm\, Edi-
tura Leda a lansat o
destul de sonor\ salv\
de tun literar\, odat\
cu apari]ia în condi]ii
grafice excelente a
traducerii în limba

român\ a romanului Ob-
scena pas\re a nop]ii de José
Donoso [i a primelor dou\
volume din seria de autor
„Roberto Bolaño”:  Con-
vorbiri telefonice [i Anvers. 

Literatura latinoamerican\
contemporan\ [i cele trei volume
nou ap\rute au constituit apoi [i
tema unei dezbateri organizate la
Ceain\ria C\rture[ti, cu participarea
traduc\torilor – ambii, reputa]i
hispani[ti [i traduc\tori de literatur\
de limb\ spaniol\.

De[i în România este un autor
familiar numai „cunosc\torilor”,
José DDonoso YYáñez (1924–1996)
este cel mai important prozator
chilian al genera]iei sale [i o figur\
proeminent\ a întregii literaturi
sud-americane contemporane,
foarte apreciat atât de critici, cât
[i de public. Autor de romane,
proz\ scurt\, dramaturg, poet,
jurnalist [i traduc\tor, a tr\it aproape
toat\ via]a în Chile (lucrând ca
profesor la Universitatea Catolic\
din Chile [i la Universitatea din
Chile [i ca jurnalist), dar începând
din 1964 a petrecut mul]i ani de
exil autoimpus în Mexic, în Statele
Unite (ca lector la Universitatea
din Iowa) [i mai ales în Spania.
În 1982 s-a întors în Chile, unde,
în 1990, a primit cel mai important
premiu literar, Premiul Na]ional
pentru Literatur\. Donoso este

autorul unui num\r remarcabil de
pove[ti [i romane care au contribuit
din plin la boom-ul literar latino-
american: Veraneo y otros cuentos
(proz\ scurt\, 1951), Coronación
(roman, 1960, câ[tig\tor al Premiului
William Faulkner în 1962), Un lugar
sin limites (roman, 1965), El obsceno
pájaro de la noche (1970, considerat
capodopera lui), Tres novelitas
burguesas (proz\ scurt\, 1973),
Casa de campo (roman, 1979). El
a fost, de altfel, cel care a inventat
termenul de boom, în eseul Historia
personal del „boom”, din 1972.

Romanul Obscena pas\re a
nop]ii, ap\rut în spaniol\ în anul
1970 [i tradus apoi în 13 limbi
(neerlandez\, francez\, german\,
greac\, italian\ etc.) apare acum
pentru prima oar\ în limba român\.
Luis Buñuel l-a numit o „capodoper\”,
iar Carlos Fuentes, „unul dintre
cele mai bune romane nu numai
ale literaturii latino-americane, ci
ale întregii literaturi contemporane”.
Într-un stil plin de imagina]ie,
vizionar, luxuriant [i puternic,
specific cunoscutului realism magic,
naratorul [i protagonistul Humberto
Peñaloza, scriitor ratat, î[i spune
propria poveste (de fapt, pe cea
a deconstruc]iei propriei personalit\]i),
precum [i o complicat\ poveste
a nobilei familii Azcoitía, împletit\
pe plan simbolic cu mitul sud-
american al monstrului Imbunche.
Plin\ de pove[ti pe mai multe nivele,
de personaje care î[i schimb\
identit\]ile, vocile [i aparen]ele,
de magie, mituri, credin]e, infime
pl\ceri lume[ti [i forme bizare ale
dragostei, Casa de Exerci]ii Spirituale

a Încarn\rii din Chimba, al c\rei
paznic [i creator este, de fapt,
Humberto (alias Mutulic\) devine
nu numai centru al lumii, ci o
imita]ie în mic a ei, un univers al
monstruozit\]ii [i disper\rii, al
celor mai mari spaime [i obsesii
ale fiin]ei umane. Un roman-puzzle
cu greutate, „prad\” bun\ pentru
cititorii care se mai bucur\ înc\
atunci când recunosc o punere
în abis surprinz\toare, când într-o
fraz\ lung\ de o pagin\ sunt nevoi]i
s\-l urm\reasc\ pe naratorul 
care-[i schimb\ brusc vocea deve-
nind din subiect obiect sau când
sunt purta]i pe back-forward prin
spa]ii [i timpuri ale povestirii bu-
clate la nesfâr[it.

Roberto BBolaño (1953–2003),
n\scut în Chile, narator [i poet, s-a
impus ca unul dintre scriitorii lati-
noamericani esen]iali ai timpurilor
noastre. Opera sa, par]ial publicat\
postum, a creat un adev\rat cult
în lumea literar\ interna]ional\
a ultimilor ani, fiind tradus\ pe
toate meridianele. Printre c\r]ile
sale cele mai cunoscute se num\r\
romanele Los detectives salvajes,
2666, Monsieur Pain, Amuleto,
Amberes (Anvers), La pista de hielo,
Una novelita lumpen, Nocturno de
Chile (Nocturn\ `n Chile, trad.
ro. de Alina Cantacuzino, Curtea
Veche Publishing, 2008), Estrella
distante (O stea ̀ ndep\rtat\, trad.
ro. de Alina Cantacuzino, Curtea
Veche Publishing, 2008), precum
[i volumele de povestiri Llamadas
telefónicas, El Gaucho insufrible
[i Putas asesinas (Târfe asasine,
trad. ro. de Alina Cantacuzino,
Curtea Veche Publishing, 2009).
Bolaño a fost distins cu Premiul
Heralde pentru roman [i Premiul
Rómulo Gallegos, iar postum, în
2009, i s-a acordat în Statele Unite
prestigiosul National Book Critics
Circle Award. Susan Sontag îl
nume[te „cel mai influent [i admirat
romancier al genera]iei sale din

întreaga lume hispanic\”.
Hemingway spunea c\ o povestire

bun\ seam\n\ cu un aisberg: ceea
ce se vede este întotdeauna mai
pu]in decât ceea ce r\mâne sub
ap\, conferind mister, for]\ [i în]eles
p\r]ii care plute[te la suprafa]\.
Povestirile din Convorbiri telefonice
[i povestea „spart\” în 55 de
fragmente poematice din romanul
Anvers creeaz\ exact aceast\ iluzie:
texte deschise ]esute în jurul unor
fapte întotdeauna pasionante dincolo
de care, de[i orice desf\[urare
previzibil\ este exclus\, enigma
pare totu[i la îndemân\; personaje
din cele mai diverse – un b\trân
scriitor sud-american angajat al\turi
de un tân\r debutant într-o curs\
a premiilor literare provinciale, o
fost\ div\ a cinematografiei porno,
un scriitora[ f\r\ talent, dar posedat
de literatur\, un vagabond de
lux poreclit Viermele [i vorbitor al
tuturor dialectelor indiene din
Mexic, dou\ femei-picaro în c\utarea
dragostei, poli]i[ti r\t\ci]i pe drumul
dintre Castelldefels (Catalonia),
o ro[cat\ misterioas\ despre care,
f\r\ s\ o vad\, vorbe[te toat\ lumea
[i chiar un anume… Roberto Bolaño
–  c\l\toresc în perfect\ libertate
prin lume [i între fic]iunea [i
realitatea care se imit\ reciproc,
într-un permanent [i rafinat joc
de aluzii culturale [i autoreferen]iale
uneori pline de umor, alteori v\dit
încrâncenate, dar dând mereu câte
ceva de gândit. 

„Scriitorul – cred c\ era englez
– i-a m\rturisit ghebosului cât îi
era de greu s\ scrie. Îmi ies doar
fraze r\zle]e, i-a spus, poate pentru
c\ realitatea mi se pare un furnicar
de fraze r\zle]e. Ceva de genul
acesta trebuie s\ fie renun]area,
a spus ghebosul.”, g\sim undeva
în Anvers. Atât în Convorbiri
telefonice, colec]ie de povestiri
diverse din punct de vedere tematic,
cât [i în Anvers, un pseudo-thriller
f\r\ deznod\mânt din care nu
lipsesc flash-uri de scene masochiste,
aburii drogurilor, halucina]ii [i
transcrieri de co[maruri, farmecul
textelor e creat de un fel de lini[te
dintre rânduri („Cineva creeaz\
momente de lini[te pentru noi”
sau „Cineva a creat o lini[te special
pentru noi”) [i mai ales de o mare
for]\ de insolitare („U[i care se
deschid, iar apoi se închid f\r\ nici
un motiv v\dit”). Combina]ia tuturor
elementelor pomenite mai sus
reprezint\ formula unui stil foarte
puternic personalizat [i de aceea
u[or recognoscibil.

Un fapt demn de consemnat:
romanul Anvers a fost scris în
s\r\cie [i clandestinitate, în Spania,
în anul 1980, constituind, cum au
remarcat criticii [i fanii lui Roberto
Bolaño, alambicul pentru toate
celelalte c\r]i ale lui. Romanul
r\mâne îns\ inedit [i nu e publicat
decât dou\zeci [i doi de ani mai
târziu, cu câteva luni înainte de
moartea autorului.

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu

Literatura latinoamerican\ 
la superlativ
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emingway spunea c\ o povestire

bun\ seam\n\ cu un aisberg: ceea ce

se vede este întotdeauna mai pu]in

decât ceea ce r\mâne sub ap\.



P
rim\vara arab\ a demontat
teza naiv\, ca s\ nu-i spunem
pe numele adev\rat, c\
islamismul exclude în principiu

valorile universale ale democra]iei.
S-a v\zut la Cairo, la Tunis, la
Tripoli [i în alte p\r]i c\ arabii simt
[i gândesc la fel ca europenii când
e vorba despre libertate, drepturile
omului, egalitatea femeilor cu
b\rba]ii [i alte asemenea, ceea ce
i-a deosebit de europeni fiind
interzicerea de-a lungul timpului
de c\tre regimurile fundamentaliste
a exercit\rii acestor drepturi. O
carte recent\ a unui oarecare B.R.
Myers, intitulat\ Rasa celor puri
sau cum se v\d nord-coreenii pe
ei în[i[i, alimenteaz\ o dat\ în plus

prejudec\]i precum cele la care
ne-am referit. Myers e de p\rere
c\ în Coreea de Nord nu exist\ nici
comunism, nici paternalism chinez
de tip confucianist, ci na]ionalism
rasist. Acesta ar consta în încredin]area
nord-coreenilor c\ ei ar ilustra
singura ras\ pur\ de pe glob, ceea
ce i-ar face impenetrabili la oferta
de pace a americanilor, pe care
îi ur\sc din tot sufletul ca pe ni[te
du[mani ve[nici. A[adar, nu liderii
politici men]in în izolare de tot
mapamondul regimul de la Phenian,
ci nord-coreenii în[i[i s-ar complace
în aceast\ stare din pricina p\rerii
despre propria puritate rasial\.
Imaginea despre ei în[i[i le-ar fi
fost sugerat\ de propaganda japo-
nez\ din timpul ocupa]iei de la
începutul secolului XX. Ca s\ vezi!
Neferici]ii de nord-coreeni se scald\
în ideologia japonez\ de acum un
veac [i n-au habar de mult mai re-
centa ideologie sovieto-chinez\,
ceea ce i-ar face imuni la orice
nevoie de libertate [i le-ar da o re-
zisten]\ la foame supranatural\.
În ce-i prive[te, liderii profit\ de
adâncile convingeri ale poporului
ca s\-l ]in\ în întuneric [i s\-l
exploateze, legitimându-se astfel
pe vecie. De ce nu i-o fi întrebat
domnul Myers pe rarii sc\pa]i din
infernul purit\]ii rasiale ce p\rere
au despre ei în[i[i? 

U
n irlandez, Ian Gibson, a publicat
de curând în Spania o carte
despre Federico García Lorca
[i lumea gay. Comentând-o

în „Le Nouvel Observateur” din 1-8
iunie, Dominique Fernandez se în-
treab\ dac\ are vreun rost a redes-
chide dosarul homosexualit\]ii
marelui poet spaniol [i, înc\, în-
tr-un studiu compact [i academic
de 456 de pagini. R\spunsul, confir-
mat doar par]ial de studiul hispanis-
tului irlandez, este c\ nu via]a lui
Lorca este în discu]ie, ci opera
sa. Cea mai bun\ pies\ a scriitorului,
Publicul, singura gay pe fa]\, nu
se joac\ mai niciodat\, nici în Spania,
nici altundeva. Sonetele unei iubiri
obscure, comparabile cu ale lui
Shakespeare, au fost tip\rite la o
jum\tate de secol dup\ moartea

autorului. {i, în definitiv, metaforele
obscure ale lui Lorca nu pot fi oare
explicate prin dorin]a poetului de
a nu-[i divulga homosexualitatea
într-o ]ar\ [i într-o epoc\ macho?
Fernandez reproduce o scrisoare
a lui Lorca de la 20 de ani, în
care tân\rul recurge ingenios la
simboluri pentru a-[i m\rturisi
înclina]iile sexuale: „Sunt un biet
b\iat p\tima[ [i t\cut, care, aproape
la fel ca minunatul Verlaine, ascunde
în el un crin a[a-zicând imposibil
de stropit [i ofer\ ochilor n\rozi ai
celor care îl privesc un trandafir
ro[u aprins cu o nuan]\ sexual\ de
bujor prim\v\ratic, care n-are nimic
cu adev\rul inimii sale”. Precizeaz\
Fernandez: „Crinul, emblema lui
Oscar Wilde, opus trandafirului,
simbol al dragostei feminine”. 

meridiane
Homer în actualitate

N
u, nu e vorba despre filmul
cu Brad Pitt în rolul lui Ahile,
care a f\cut s\li pline, în pofida
mediocrit\]ii lui, ci de primele

patru (din [apte) volume ale serialului
de benzi desenate ale americanului
Eric Shanower consacrate ciclului
troian, [i nu doar „Iliadei”, ci [i
tuturor legendelor implicate în
realitatea faimosului r\zboi, fie [i
nemen]ionate în epopee, de exemplu,
sacrificarea de c\tre Agamemnon
a fiicei lui, Ifigenia, ca s\ ob]in\
favoarea vânturilor m\rii sau
asasinarea lui Agamemnon însu[i,
la întoarcere, ca urmare a blestemului
Atrizilor. Autorul a cercetat cu
aten]ie toate studiile despre epoc\
[i literatura în care aceasta se
reflect\. Serialul a fost considerat
de critic\ drept cel mai valoros
al deceniului [i a primit Eisner
Awards, echivalentul Oscarului
pentru benzile desenate. 

Numai politicienii plagiaz\?

R
evista noastr\ a scris despre
plagiatul care a dus la demisia
lui Karl-Theodor zu Guttenberg,
ministrul Ap\r\rii din Germania.

Descoperitorii lui s-au constituit
într-o grupare de vân\tori de
plagiate ale politicienilor germani,
numit\ VroniPlag. E vorba de
intelectuali cu preg\tiri academice
diferite, apropia]i ca vârst\, în jur
de 40 de ani, care nu se cunosc
între ei, dar au un scop comun [i
î[i împ\rt\[esc rezultatele anchetelor.
Dup\ plagiatul ministrului, au mai
dezv\luit alte trei, ale unor politicieni,
[i unul, al fiicei unui politician. Pe
lista lor de c\utare, ceea ce nu
înseamn\ nici m\car b\nuial\,
figureaz\ pân\ [i Angela Merkel,
cancelarul Germaniei, sau Josef
Ackermann, patronul Deutsche
Bank. În Germania, titlul de doctor
reprezint\ o distinc]ie pe cât de
important\, pe atât de r\spândit\,
[i asta, dintotdeauna. A[a c\ se
poate în]elege virulen]a campaniei
purtate de VroniPlag contra
impostorilor. Partea proast\ este
c\ nu-i caut\ la fals decât pe oamenii
politici. Lumea universitar\ ar oferi
probabil un num\r de impostori la
fel de mare, de[i, poate, numele
lor n-ar avea aceea[i rezonan]\. 

Naivit\]i

Homosexualul Federico García Lorca

Arti[tii plastici povestesc...

L
a Centre Pompidou din Paris,
47 de plasticieni francezi [i in-
dieni „povestesc”, pe 2000 de
metri p\tra]i, India. Exponate-

le de tot felul încearc\ s\ dea o
imagine cât se poate de divers\ a
marii ]\ri asiatice. Punctele de
plecare sunt deopotriv\ de diverse,
de la realit\]i cotidiene absolut
banale la mitologia [i filosofia india-
n\. Ini]iatorul expozi]iei, Alain
Seban, care este directorul Centrului
Pompidou, e un recidivist în materie:
el a mai organizat astfel de duplexuri
artistice, Paris/New York, Paris/Berlin,
Paris/Moscova. Într-o declara]ie
f\cut\ hebdomadarului „Le Point”
de la sfâr[itul lui mai, când a avut
loc vernisajul expozi]iei, deschise
pân\ în 19 septembrie, Seban spune
c\ e interesat de dialogul dintre
culturile lumii [i de atragerea unor
categorii noi de public. Exponatele
sunt împ\r]ite pe clase tematice,
cum ar fi politica, artizanatul, c\minul,
identitatea, religia sau mediul. Exist\
în ele o Indie real\ [i o Indie visat\.
Nu to]i arti[tii francezi care expun
au fost în India. Pe de alt\ parte,
exist\ arti[ti indieni care au studiat
în Fran]a [i au fost influen]a]i de
mari pictori francezi. Se sconteaz\
pe o mare afluen]\ de vizitatori în
lunile care urmeaz\. 

Autofic]iuni periculoase

S
e [tie c\ termenul de autofic-
]iune a fost creat de eseistul
francez Serge Doubrovsky în
1977 [i se aplic\ romanelor

mascat autobiografice. Foarte la
mod\ de la o vreme, astfel de romane
au dus literatura, cel pu]in în Fran]a,
în sala tribunalului. Motivul const\
în aceea c\ multe dintre personaje
au modele reale, u[or transfigurate,
cu nume modificate, [i, înc\, modele
dintre cele mai cunoscute în lumea
literaturii, filmului, teatrului, politicii
[.a.m.d. Celebrul Claude Lanzmann,
realizatorul filmului Shoah, s-a v\zut
bun\oar\ în rolul de amant al
naratoarei romanului Ultima femeie
din via]a lui al Christinei Fizscher.
Romanul poveste[te, de altfel, o
situa]ie real\. Lanzmann e lesne
de recunoscut în personaj. O seam\
de lucruri din via]a lui (amant al
Simonei de Beauvoir, între altele)
erau demult [tiute în mediile artistice
[i [tiin]ifice. Lanzmann a refuzat
orice comentariu, în schimb al]ii,
care [i-au v\zut [i ei descrise com-
portamentele sexuale la fel de crud,
au reac]ionat. Patrick Modiano a
publicat un comunicat vehement
de protest. Frumoasa actri]\ Agathe
Borne, care a avut o idil\ cu Patrick
Poivre d’Arvor, încheiat\ în 2008,
l-a dat în judecat\, cerându-i
desp\gubiri, pentru indiscre]iile
din romanul acestuia, intitulat Frag-
mente ale unei femei pierdute. Dup\
afacerea cu plagiatul din biogra-
fia despre Hemingway, alt\ belea
pe capul fostului prezentator de
la TF1! 
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România literar\Abonamente

actualitatea
Mircea C\rt\rescu la TVR1

C\utând pe ecranele televizoarelor,
ca [i în alte rânduri, normalitatea, o
ordine de valori adev\rat\, Cronicarul
a urm\rit de curând, pe canalul TVR1,
Profesioni[tii, emisiunea Eugeniei Vod\
care l-a avuit ca invitat pe Mircea
C\rt\rescu. A fost o pl\cere s\-l asculte
[i s\-l vad\ pe acest mare scriitor român
într-o confesiune relaxat\, lipsit\ de
morg\, plin\ de miez [i de farmec al
relat\rii. Sunt de re]inut m\rturisirile
sale despre perioada liceului petrecut\
sub semnul foamei „monstruoase”
de lectur\, despre rela]ia cu p\rin]ii,
despre poietica volumelor sale, despre
nostalgiile care-l bântuie, ca [i despre
suferin]a fundamental\ care îl/ne
define[te, aceea c\ „nu [tim cine suntem”.
V\zând chipul senin, de adolescent
perpetuu, al scriitorului, Cronicarul î[i
aduce aminte c\ în ziua de 1 iunie
Mircea C\rt\rescu tocmai a împlinit 55
de ani [i îi ureaz\ La mul]i ani! Chiar
[i atunci când nu las\ urme la vedere,
ca în cazul s\u, timpul totu[i trece peste
noi to]i, f\r\ excep]ie, ireversibil.

De citit

Substan]ial, num\rul dublu (3-4,
2011) al revistei sibiene EUPHORION.
Am citit cu interes interviul acordat de
Ion Vartic lui Dumitru Chioaru, interviu
centrat pe leg\turile invitatului cu
lumea teatrului. R\spunzând la întrebarea
cum i-a marcat pasiunea pentru teatru
via]a, Ion Vartic m\rturise[te: „Ast\zi
a[ spune c\ într-un mod nociv. Prea
multe proiecte teatrale [i, deci, prea
pu]ine c\r]i personale. Dar, ce s\ fac,
recunosc, mi-a pl\cut. Mai ales când a
fost un teatru în existen]\, nu pe scen\.”
De altfel, tema dezb\tut\ în Euphorion
(potrivit\ pentru o revist\ de cultur\
dintr-un ora[ care [i-a f\cut o marc\
[i un renume din festivalul de teatru
pe care-l g\zduie[te anual) este tocmai
Teatrul. Text & Context, cu interven]ii

substan]iale: Ion Bogdan Lefter, Marian
Popescu, Nicolae Prelipceanu, Alice
Georgescu, Ilinca Tomoroveanu, Alina
Per]ea, Anda Iona[. Am remarcat [i
poemele publicate de Emil Galaicu-
P\un [i Ruxandra Cesereanu.

Iubirea nu necesit\ bibliografie
În num\rul 5/2011 al revistei LUMEA,

pe care Cronicarul n-a mai deschis-o
de mult\ vreme, din motive pe care
[i le-a amintit negre[it dup\ parcurgerea
acestui exemplar, un titlu ]ip\tor tulbur\
[irul altfel monoton de titluri, fotografii
[i de pagini format mic. În bunul stil
al tabloidelor na]ionale, dar cu mai
pu]ine culori, pe la mijlocul revistei,
afl\m, cu semnul exclam\rii, c\ „Lenin
a fost homosexual!”. Dovezile vin
(exclusiv) sub forma unor scrisori intime
despre „fundul marxist” al lui Ilici
semnate de Zinoviev, viitorul [ef al
Cominternului, chiar în anii tulburi
ai Revolu]iei din Octombrie, amorul
fiind curmat de so]ia lui Lenin, apoi de
boala acestuia. Bucuria Noii Drepte –
doi dintr-o lovitur\. Textul e preluat
din cotidianul bulgar „Trud” („Munca”)
[i, judecând dup\ consisten]a,
documentarea [i coeren]a sa, putem

r\sufla u[ura]i, cum se obi[nuie[te la
moartea caprei vecinului, constatând
c\ nici presa din Bulgaria nu st\ mai
bine decât cea din România. Ca dovad\,
cea mai sfredelitoare întrebare ridicat\
de text este „care dintre cei doi [Lenin
[i Zinoviev] este pasiv [i care activ”.
Dincolo de aceste curiozit\]i academice,
pe jurnali[tii de la „Trud”, sau pe cei
de la „Lumea”, care au preluat textul,
simpla citare a numelui istoricului N.V.
Sokolov pare s\-i scuteasc\ de dezv\luirea
oric\ror referin]e bibliografice. Sper\m,
de altfel, c\ nu se refer\ la istoricul
N.V. Sokolov n\scut în 1835 [i care
s-a stins din via]\ în 1889 la Paris, ci
la unul de dat\ mai recent\, de[i internetul
nu mai indic\ niciunul. 

Curiozit\]i cinice
Probabil c\ e imposibil s\ evit\m

acuza]iile de cinism ieftin dac\ semnal\m
urm\toarea [tire citit\ în ziarul „Adev\rul”
în altfel frumoasa sear\ de sîmb\t\, 18
iunie: „Un ie[ean din satul Sodomeni
a încercat s\ se spânzure, s\ î[i dea foc
[i a murit abia dup\ ce [i-a t\iat organul
sexual”. Singura sc\pare din fa]a acuzelor
pomenite este s\ le d\m mai departe,
la rîndul nostru, c\tre cei care dau [tirea

în ziarul de unde o prelu\m. Mai ales
c\, foarte probabil, motivul pentru care
acest trist incident a devenit [tire nu
e de g\sit în faptul c\ reporterii au
sesizat poten]ialul literar al întregii
situa]ii – [i prin situa]ie în]elegem [i
situare –, ci în acela c\ pur [i simplu
[i-au f\cut din astfel de [tiri singurul
standard profesional. Nu [tii ce s\
comentezi mai întîi: num\rul mare al
acestor gesturi disperate [i cauzele lor?
Sau cauzele pentru care acestea apar
cu fidelitate în pres\? Sau cauzele
pentru care satele române[ti poart\
asemenea denumiri? 

O disciplin\ nou\ `n [coli?
Din TIMPUL (nr. 5 din mai 2011)

semnal\m excelentele Note inutile  ale
lui Bogdan C\linescu, scrise cu miez
[i cu umor, articolul lui Adrian Ni]\,
intitulat Nae Ionescu docudramatizat
(referitor la un documentar despre Nae
Ionescu [i discipolii s\i, difuzat de TVR
Cultural), o proz\ semnat\ de Bogdan
Alexandru-St\nescu: La casete (Okil\,
take two), eseul Limba neo-adamic\
de Valeriu Gherghel, ca [i articolul
Mihaelei Ciortea, Oratori, retori [i…
curriculum, din care afl\m c\ Ministerul
Educa]iei a propus recent elevilor de
liceu disciplina „DEZBATERE, ORATORIE
{I RETORIC|”, ce ar urma s\ fie studiat\
în cadrul unui curs op]ional inclus în
curriculum-ul la decizia [colii. Autoarea
demonstreaz\ îns\ c\ disciplina ce se
dore[te a fi introdus\ se suprapune,
prin competen]ele vizate, cu alte discipline
obligatorii precum limba [i literatura
român\, limba str\in\, logica [i
argumentarea, limba latin\ [i pune
câteva întreb\ri extrem de pertinente:
„Cine o va preda? Profesorul de român\?
Profesorul de limbi moderne? Cel de
[tiin]e socio-umane? Cel de istorie?
Sau – rara avis! – profesorul de limba
latin\? Cât\ nevoie avem de o disciplin\
în plus? Sau, mai exact, avem nevoie
de ea? {i da, [i nu. Da, este nevoie
de o astfel de disciplin\, în m\sura în
care profesorul va [ti s\ adapteze
con]inuturile în a[a fel încât s\ evite
repeti]iile inutile, sesizate deja în
punerea laolalt\ a con]inuturilor de
mai sus. Nu, nu este necesar\ o or\
în  plus s\pt\mânal, în condi]iile în
care noua disciplin\ nu face altceva
decât s\ aglomereze programul [colar
cu ni[te con]inuturi deja incluse în alte
programe [colare (…), decât în m\sura
în care [coala, mai bine spus elevii
manifest\ un interes anume în  aceast\
direc]ie.” „{i apoi, – se întreab\ în final
autoarea – ce fel de curriculum la decizia
[colii este unul impus de minister?”

CCrroonniiccaarr

Ochiul magic
S\ ne cunoa[tem trecutul

E venimentul literar cel mai recent care marcheaz\ începutul de an 1961 se
reg\se[te în pagina 4 a primului num\r [din 1961] al revistei [i trimiteri la
acesta vor continua de-a lungul cîtorva numere succesive. Este vorba despre
„A III-a Consf\tuire pe ]ar\ a scriitorilor tineri”. Deocamdat\, în num\rul 1

al Gazetei literare se public\ fragmente din raportul prezentat de tovar\[ul
Aurel Mihale (...). [D]in tot ce s-a putut vedea pîn\ acum, de-a lungul acestor
ani reflecta]i în Gazeta literar\, „rapoartele” sînt importante nu prin ceea ce spun
(pentru c\ analizele literare pe care le cuprind sînt de obicei plate, propagandistice
[i deseori nici nu ]in cont de realitatea textelor literare, a[a cum este aici
analiza poeziei tinere în ansamblu, care s-ar defini prin „mesaj înaintat, mobilizator”
etc.), ci prin ceea ce puncteaz\ ca preocup\ri ale forurilor politice ce guverneaz\
actul artistic. În acest caz, poezia tinerilor este preocuparea principal\. Ea trebuie
„ajutat\” de critici, ea trebuie s\ se rup\ de manifest\rile de „evazionism [i intimism
boln\vicios” – optimist [i încrez\tor în valoarea propagandistic\ a realit\]ii
proclamate care creeaz\ realitate, raportul d\ deja ca sigur\ reformarea în sens
realist-socialist a tinerilor poe]i. Raportul arat\ cu degetul acuzator [i înspre tinerii
cronicari care, se în]elege, nu [i-au f\cut datoria, „nu s-au ocupat de scriitorii –
confra]i de vîrst\”, în sensul corij\rii acestora. Exist\ o problem\, spune
limpede raportul, [i aceasta se nume[te poezia tîn\r\. O problem\ [i mai mare
este c\, în cadrul acestei poezii tinere, cîteva nume s-au impus [i nu mai pot fi
trecute sub t\cere. Ce este de f\cut?

Urmeaz\, dup\ tipicul deja intrat în uz, „discu]iile” care, chiar a[a rezumate
[i trunchiate cum apar ele în revist\ – se poate lesne b\nui, dup\ stenogramele
[edin]elor de acest fel deja publicate, c\ aceste „discu]ii” aveau o amploare
mult mai mare [i c\ erau importante, ca în orice discurs oral, semnalele extralingvistice
de tonalitate, gestic\ etc. – dau o alt\ dimensiune problemelor.

(Lumini]a MMarcu, 
„Literatur\ [[i iideologie. GGaazzeettaa lliitteerraarr\\,, 11995544-11996688””))
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