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3` n concep]ia adep]ilor bigdatismului,
universul e alc\tuit din algoritmi, care
se compun [i descompun, luând ca în

scrierile lui Borges configura]ii infinite. 
Ini]ial conceptul de Big Data era legat de

procesul de prelucrare a unui imens num\r de informa]ii
de mare varietate [i la viteze din ce în ce mai performante
având drept scop stimularea lu\rii deciziilor în mediul
economic, social, politic etc. etc. Ast\zi el tinde s\
devin\, din câte am în]eles, un curent filozofic ce
încearc\ s\ redefineasc\ lumea, punând în ecua]ie
spa]iul virtual cu cel real în care tr\im. 

Originile bigdatismului  ar trebui c\utate în
empirismul britanic al secolului al XVII-lea, care
reducea func]iile psihice la fenomene previzibile cu
legi proprii, dar [i în teoria mecanicist\ a lui Thomas
Hobbes, ce avea în vedere natura lucrurilor ra]ionale
[i contractul social. Dup\ opinia unor speciali[ti,
originea curentului ar trebui legat\ [i de Legea
numerelor mari a lui Bernoulli, precum [i de diverse
teorii privind hazardul [i jocurile de noroc.De asemenea,
tind s\ cred c\ bigdatismul nu este str\in nici de
teoriile pitagoreice privind construc]ia universului,
nici de monadele lui Leibnitz, nici de Arborele sephirot
al vie]ii  din ideologia iudaic\, alc\tuit din trei triunghiuri
[i nou\ sfere, definit drept „cel mai tainic dintre cele
mai tainice lucruri”, pe care reprezentan]ii acestui
curent, vorbim de bigdatism, încearc\ s\-l goleasc\
de aura-i de mister, dându-i o conota]ie statistic\.

b igdatismul ridic\ algoritmul, cifra, la
rang de Dumnezeu: Big Data. Cunoa[terea
se realizeaz\ prin statistic\, prin algoritm,

prin accesarea teoriei numerelor mari, ignorând
afectul, inefabilul, misterul crea]iei, con[tiin]a. În
acest sens, sentimentele sunt percepute ca ni[te
„mecanisme biochimice pe care toate mamiferele
[i p\s\rile le folosesc pentru a lua decizii prin calcularea
rapid\ a probabilit\]ilor de supravie]uire [i reproducere”.
Totu[i, în concep]ia bigdatismului, sentimentele nu
sunt opusul ra]ionalit\]ii; ci ele reprezint\ ra]ionalitatea
implementat\ în masa biologic\ prin intermediul
diferitelor experien]e pe care le-au parcurs organisme
în evolu]ia lor de la structuri anorganice, la
structuri organice. „Dac\ sentimentele unui str\mo[
str\vechi au f\cut o gre[eal\, genele care modeleaz\
aceste sentimente nu au trecut la urm\toarea genera]ie”,
afirm\ Yuval Noah Harari, autorul c\r]ii Sapiens.
Scurt\ istorie a omenirii, unul din reprezentan]ii
de marc\ ai acestui curent, un ateu convins, ce practic\
îns\ medita]iaVipassana,orientându-[i aten]ia spre
gândirea pur\, prin golirea mentalului absolut de
orice con]inut, creând prin aceste exerci]ii condi]ia
necesar\ acces\rii subcon[tientului [i incon[tientului
colectiv. E, totu[i, ciudat c\ Yuval Noah Harari, un
adept al ra]ionalismului, a apelat, pentru a atinge
revela]ia, la tehnicile de medita]ie ale unei religii
(budismul) ce propag\ re`ncarnare, dar asta-i o alt\
poveste. 

Algoritmii lui Yuval Noah Harari nu difer\,
totu[i, prea mult de monadele închipuite cândva
de Leibnitz. Structurile matematice ale lui Harari
sunt îns\ golite [i golesc, la rândul lor, universul creat
de orice urm\ de divinitate [i mister. 

Algoritmii stau la baza materiei [i a energiei,
inclusiv a energiei vidului. Omul, bineîn]eles, e [i el
un algoritm, compus din cap, din mâini, din gât, din
trunchi [i din picioare ce se deplaseaz\ încolo [i încoace
în func]ie de mi[carea altor algoritmi mai mari sau
mai mici, cum ar fi, de pild\, luna, soarele, stelele de
pe cer sau b\l]ile risipite pe trotuar pe care o parte
din structuri biologice le ocolesc, în timp ce altele, din
aten]ie, sau, poate, dinadins le calc\ în picioare. 

Înl\untrul algoritmilor p\trund diverse
informa]ii, unele utile, altele cu totul inutile, pe care
algoritmii le proceseaz\ punându-[i în func]iune
mintea algoritmic\, oricând capabil\ s\-[i schimbe
configura]ia în func]ie de stimuli utili sau inutili,
pentru a reflecta pe marginea celor întâmplate [i a
crea noi algoritmi sub forma unor gânduri ce se
evapor\ în aer l\sând în urma lor forme goale, invizibile
pentru mintea uman\, dar vizibile pentru o minte
artificial\ conectat\ la re]ea. 

Astfel lumea personajelor din piesele lui
Shakespeare poate fi constituit\ prin intermediul
unor matrice postate în spa]iul virtual sau, eventual,
trimise în lumea vidului, ca s\ umple o parte din golul
existen]ial. Ca [i în lumea jocurilor de noroc sau a
tarotului, de pild\, unde orice provocare a hazardului
nu r\mâne f\r\ r\spuns, provocarea în lumea
atotst\pânitoare a vidului va avea, mai târziu sau mai
devreme, un ecou în lumea real\, ca s\ nu mai vorbim
de cea virtual\, care se vor umple de forme noi de
existen]\ poten]ial\. Matricele, în fond, nu sunt decât
ni[te forme ce con]in toate informa]iile necesare
pentru a se putea materializa  însu[indu-[i prin

reverbera]ii, din vid, fondul adecvat. 
{i lumea lui Orwell, a lui Kafka sau a lui Ionescu

ori cea a lui Urmuz  pot fi proiectate pe net. Deocamdat\
ele pot popula spa]iul virtual cu o parte din „abera]iile”
lor sub form\ de imagini sau de holograme. Dar nu
mai e mult timp pân\ când în urma noilor descoperiri
ele vor putea fi transferate în spa]iul real. Gândi]i-v\,
de pild\, cum ar fi s\ locuie[ti înl\untrul Fuchsiadei
lui Urmuz, în vecin\tatea unui Fuchs care nu e„nici
auzit, nici sim]it, ci doar auzit, având forma de acord
perfect ascuns în interiorul unui pian.” Big Data ne
permite s\ construim un univers ce va func]iona dup\
logica urmuzian\, unde, dup\ cum afirm\ autorul,
nu merit\ s\-]i ba]i capul ca s\ „descoperi numai o
singur\ cauz\” a începutului universului, odat\ ce
aceast\ cauz\ se compune, din pricina înd\r\tniciei,
din „multiplicitate, încâlceal\ [i contradic]ii”, [i s\ nu
te c\l\uze[ti dup\ „setea mul]imilor [i a distan]elor
mari”, care î]i pot indica de la bun început c\ universul
e „inutil, ambiguu [i pervers?”

d eocamdat\, Big Data a ignorat con[tiin]a
uman\, considerând-o, probabil, ca
un fel de reziduu ambiguu [i pervers

al ra]iunii. Dar în curând, Big Data va trece la o etap\
mai subtil\, când se va ocupa, pentru a nu l\sa nici
un gol existen]ial neexplorat, [i de procesele de
con[tiin]\, creând, in nuce, în spa]iul virtual, mii,
milioane, miliarde de con[tiin]e sau de euri sub forma
de algoritmi umani [i inumani pe care le va „încorpora”
înl\untrul s\u, devenind nu numai procesor de
informa]ii, ci „produc\tor” de vechi [i noi forme de
existen]\. Printr-o simpl\ conectare la program, aceste

con[tiin]e, con]inând un num\r limitat sau nelimitat
de tr\iri, vor fi încorporate în forme ce vor reproduce
cu fidelitate materia din care a alc\tuit corpul uman. 

Mergând cu imagina]ia mai departe, ne-am
putea imagina net-ul ca pe o banc\ de con[tiin]e,
conservate undeva în spa]iul virtual, sub forma unor
copii identice ale con[tiin]elor extrase din realitate,
ce vor fi cump\rate [i vândute en detail sau angro de
c\tre viitorii brokeri specializa]i în promovarea acestui
nou tip de bussines virtual. Desigur, pentru a putea
reproduce cât mai fidel realitatea eu-lui, fiec\rei forme
de con[tiin]\ `i vor fi ata[ate [i subcon[tientul [i
incon[tientul adecvat.

În epocile recente, omul a devenit sclavul
supraproduc]iei, dar [i sclavul mass-media, acum,
în epoca bigdatismului, el tinde s\ fie sclavul re]elelor
de socializare. Se în]elege de la sine c\ în plin\
epoc\ informa]ional\, fiin]a uman\  nu mai are timp
pentru ea îns\[i. Ea tr\ie[te într-o lume potopit\ de
informa]ii [i imagini, inclusiv de cele subliminale, pe
care le acceseaz\ [i în subcon[tient. Ea tr\ie[te într-o
lume procesat\ de al]ii, fiind într-o permanent\ criz\
de timp. Pe zi ce trece, acaparat de sistem, de serviciu,
de mediul virtual, dintr-un produs natural omul tinde
s\ se transforme într-un semiprodus, într-un
semipreparat. Drama lui se confund\ cu drama
mul]imii. Cât de curând o s\-l putem eticheta a[ezându-
l în seria care-l con]ine. Prin intermediul microcipurilor,
s\n\tatea lui fizic\ [i cea mental\ devin accesibile
atât pentru angajatori, cât [i pentru cei care de]in sau
controleaz\ puterea. Mi[c\rile lui sunt predictibile.

Cum predictibile sunt [i percep]iile, [i sentimentele. 
Dintr-un produs unic, omul devine un produs

de [tan]\, foarte u[or de manipulat. Se în]elege c\
în folosul comunit\]ii [i al companiilor, dar [i al statului,
care, la rândul s\u, tinde s\ se transforme într-o
marionet\. În acest sens, mul]imea se metamorfozeaz\
într-o marf\, care poate fi stivuit\ într-un loc
pentru ca apoi, o parte din ea, s\ fie transferat\
într-un alt loc de pe mapamond. 

f amilia, celula de baz\ a societ\]ii tra-
di]ionale, tinde s\ se transforme, la
rându-i, într-un semipreparat. {i odat\

cu ea [i sentimentele materne sau paterne. Societatea
postmodern\ are nevoie de fluiditate eficient. Nu are
nevoie de sentimente stabile. Dup\ cum n-are nevoie
nici de gândire personal\, ci de una [ablonard\.
Anumite sentimente le asimil\m urm\rind emisiunile
din ce în ce mai puerile de pe micul ecran, altele le
prelu\m de pe facebook. Epoca tr\irilor profunde
pare s\ fi apus pentru totdeauna. Preocupate s\-[i
l\rgeasc\ influen]a, marile companii au nevoie nu
de individualit\]i, ci de mul]imi, ale c\ror reac]ii s\
fie previzibile. Mu[uroiul de furnici strict împ\r]it
pe caste [i roiul de albine tind s\ devin\ modele pentru
viitoarele organigrame ale societ\]ii umane. De
aici [i tendin]a, cred, de a anihila, de a distruge familia.
E posibil ca, într-un viitor mai mult sau mai pu]in
apropiat, reproducerea fiin]elor umane s\ se desf\[oare
într-un mod câte se poate de organizat, în mari
laboratoare vitro, unde vor ecluza, în eprubete special
proiectate, fetu[ii umani, proveni]i din prelevarea
]esuturilor, dar [i din materialul seminal conservat
la b\ncile de ovule [i de sperm\. {i atunci la ce va mai
servi familia?! Care va fi rolul ei, odat\ ce copii vor fi
concepu]i in vitro[i n\scu]i în laboratoare genetice,
ce vor corecta toate tarele „r\sadului uman”? Cre[terea
copiilor [i educa]ia vor fi f\cute aplicând acelea[i
concep]ii de ob]inere a unor loturi cât mai eficiente
[i mai compatibile pentru anumite sectoare de activitate
socio-productiv\. 

Încetul cu încetul suntem preg\ti]i pentru a
p\[i peste acest prag [i a ne lep\da de orgoliul identit\]ii.
Pentru a atenua [ocul, în spa]iul mediatic se lanseaz\
ast\zi tot felul de teorii. Printre care [i cea legat\
de faptul c\ universul nostru cunoscut n-ar fi
altceva decât o hologram\. În esen]\, principiul
sus]ine c\ obiectele sunt depozitate mai degrab\
ca  „imagini ale unor amintiri” sau ca fragmente
de date [i nu ca obiecte fizice reale. Într-un fel,
teoria sugereaz\ c\ întregul Univers poate fi
considerat „o structur\ bidimensional\ proiectat\
într-un orizont cosmologic – sau, în termeni mai
simpli, Universul în care oamenii cred c\ tr\iesc este
de fapt o proiec]ie 3D a unui Univers alternativ
bidimensional”. 

Teoriile acestea, desigur, sunt simple specula]ii.
Tind s\ cred c\ ele n-au ap\rut din gol.  Scopul lor e
de a ne preg\ti psihic pentru schimb\rile ce vor
avea loc în viitor. 

Nu cred c\ tr\im în interiorul unui univers
cumva asem\n\tor cu pe[tera închipuit\ de
Platon, în care materia devine o simpl\ proiec]ie a
umbrei spiritului sau cam a[a ceva. Dar suntem pe
cale de-a crea un astfel de univers, care s\ acapareze
(s\ înghit\) propriul nostru univers. Tr\im într-un
timp în care lumea real\ începe s\ fie dominat\ de
spa]iul virtual. A[tept\m o schimbare major\, de
natur\ psihic\ [i spiritual\, care s\ stopeze sau m\car
s\ atenueze degringolada lumii noastre materiale ce
pare s\ alunece în gol.

Viitorul bate la u[\. Conform noilor teorii,
scopul final al civiliza]iei umane ar fi crearea unui
Internet al tuturor lucrurilor din Univers. Ceea ce
presupune, dac\ nu m\-n[el, crearea unui univers
paralel, care va lua locul celui existent, care pare s\-[i
fi epuizat resursele. Ne îndrept\m, trecând prin
pe[tera Big Data, nu spre o lume platonic\, ci una
desprins\ parc\ din Eugen Ionescu [i Urmuz. 

Nichita Danilov
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

r ecentele apari]ii ale Editurii Aius, din
colec]ia „Avangard\ [i transdisciplina-
ritate” (inaugurat\ în 2012, cu 12 titluri

pân\ în prezent), concretizeaz\ o preocupare
constant\ pentru aceast\ zon\, pentru dou\ mari
tipuri de autori: clasici ai avangardei – studii [i
texte de(spre) Blecher, Gellu Naum, Gherasim
Luca, respectiv autori periferici, repu[i în noi
contexte – cum ar fi Moldov sau Madda Holda.
Colec]ia este gândit\ de Petri[or Militaru,
autor al unei interesante teze de doctorat, sub
coordonarea lui Basarab Nicolescu, ap\rut\
sub titlul de {tiin]a modern\, muza ne[tiut\ a
suprareali[tilor (2013).

Din categoria autorilor minori face
parte Madda Holda (1911-2012), sora lui Sa[a Pan\,

autoarea unor C\r]i de vizit\ la 19 ani; în afar\
de repunerea în circula]ie a textului, Madda
Holda a intrat în aten]ie [i prin coresponden]a
pe care a avut-o cu Geo Bogza (editat\ de
curând la Tracus Arte [i cu care aceste C\r]i
de vizit\ ar fi trebuit s\ fac\ un corp comun),

ceea ce o plaseaz\, dup\ editorul Petri[or
Militaru, într-o serie cu Medi Wechsler-Dinu

(so]ia lui Gheorghe Dinu / {tefan Roll), Hedda
Sterne (dragoste a lui Victor Brauner), Nadine
Crainic (Krainic), din anturajul Grupului suprarealist
român.

{i textele lui Moldov (1907-1966), cofondator
al revistei „unu” (1928-1932), al\turi de Sa[a Pan\
(primele numere ale revistei au ap\rut acum 90

de ani la Dorohoi), semnatari
ai unui roman (Alfabet), din
care au scris primele dou\
capitole (A[i B), arat\ modificarea
unei percep]ii critice: de la
condescenden]a criticilor
interbelici la aprecierea [i
integrarea într-un sistem
pe care îl construiesc cercet\torii
avangardei. Exemplificând
pozi]iile criticii din dosarele
alc\tuite de Petri[or Militaru
pentru epigonii urmuzieni
reiese, indirect, [i povestea
felului în care a fost receptat\
avangarda de-a lungul timpului.

O not\ special\ pentru
tovar\[ul de idei al lui Sa[a
Pan\: textele sale au adus [i
primele procese revistei „unu”;
comerciantul {maie se
recunoa[te în schi]a cu acela[i
titlu a lui Moldov [i se adreseaz\
justi]iei. Schimbarea numelui
personajului la publicarea în
volum ({nax), precum [i o
sum\ de bani au dus la retragerea
plângerii. Cazul este semnificativ
pentru c\ pune în discu]ie
limitele literaturii ([i ale artei),
gestul provocator al artistului
de avangard\ de atunci [i
de acum, artist cu mai mult\
sau mai pu]in\ îndemânare.

Opera poetic\ a lui Sa[a
Pan\ aduce pentru prima oar\

poemele [i prozopoemele arhivistului avangardei
într-o edi]ie, construit\ conform teoriei genurilor;
partea cea mai rezistent\ a operei lui Sa[a
Pan\, poezia, intr\ în paginile acestei edi]ii
conform principiului imaginii poetice, scop
primordial al avangardi[tilor (întâlnirea pe o
mas\ de opera]ie a unei ma[ini de cusut [i a unei
umbrele). Directorul revistei „unu” a fost permanent
preocupat de dimensiunea nonlingvistic\ a
textului, iar inser]iile de anun]uri publicitare,
note muzicale, indicatoare [.a. arat\ felul s\u de
a se raporta la imaginea suprarealist\, de a în]elege
textul ca lume. Cu toate acestea, eseurile care
studiaz\ imaginea artistic\ (metaforizarea fiind
o opera]ie fundamental\ pentru avangardi[tii
no[tri), textele în care se discut\ opera poe]ilor
suprareali[ti, contemporani sau „inventa]i” de
tradi]ia cultural\ a grupului, adunate în volumul
Sadismul adev\rului (1936), nu sunt amintite
de aceast\ edi]ie, a[a cum nici colajele lui Sa[a
Pan\, ie[ite din aripa lui Ernst (Ce frumoas\ e
via]a de familie! P\cat c\ timpul zboar\ [i
copiii cresc prea repede), nu [i-au g\sit aici locul.

Opera lui Constantin Nisipeanu (1909-
1999), autor ce î[i datoreaz\ vizibilitatea perioadei
când s-a apropiat de Grupul suprarealist român,
cu Femeia de aer. Un poem [i dou\ desene (1943),
este pus\ în paginile unei edi]ii interesante;
din aparatul critic al edi]iei sunt semnificative
fi[ele din dosarul de la Siguran]\ al lui Nisipeanu
(pagini la care a contribuit [i Igor Mocanu), urm\rit
pentru c\ ar fi vrut, în 1936, s\ editeze revista
„Antagonism”, la care ar fi colaborat un pictor
„ce activeaz\ în gruparea tineretului socialist”
(Victor Brauner) sau un „student din conducerea
forului democratic studen]esc” (Gellu Naum).

O tr\s\tur\ a acestor edi]ii este înregistrarea
tuturor volutelor pe care le-a f\cut opera avangardi[tilor;
ele pot fi studiate la autorii cu o bibliografie ampl\
[i au, în genere, un pattern comun: traseul
modernism – proletcultism – (neo)modernism
(precedat de estetica simbolismului, în cazul
lui Sa[a Pan\), principiul fiind cel al integralit\]ii
textelor, nu al antolog\rii lor – a[a cum au
f\cut, în mai multe rânduri, chiar autorii în
propriile lor antologii (din motive lesne de în]eles)
sau editorii ulteriori.

Nisipeanu, fondator al revistei „Radical“
(1933), este unul dintre cei care au pus pe harta
avangardei noastre cetatea B\niei; preocuparea
Editurii Aius pentru acest tip de specific local, cu
trimiteri universale, pe care îl exemplific\ foarte
bine avangarda, s-a v\zut de mai mult\ vreme:
în 2006 ap\rea, sub îngrijirea Xeniei Karo, un
volum ce reunea texte de Tiberiu Iliescu, director
al Caietelor Meridian (1934-1946), un arhivar al
avangardei craiovene ce a deschis paginile pentru
nume semnificative – dac\ ar fi s\ îl amintim
doar pe Eugen Ionescu.

Colec]ia „Avangard\ [i transdisciplinaritate”
are astfel meritul unei continuit\]i [i al unui ritm
importante pentru spa]iul nostru; este elocvent\
o compara]ie cu alte colec]ii, precum cele dedicate
avangardei istorice de la editurile Dacia (5 volume
între 2001 [i 2010) sau Paralela 45 (2 titluri, în
2002).

 Dan Gulea

25.05.1898 –– ss-aa nn\scut CConstantin BBalmu[ 
(m. 11957)

25.05.1909 –– s-a n\scut Dorina R\dulescu 
(m. 1982)

25.05.1933 –– ss-aa nn\scut EEugen SSimion
25.05.1946 –– s-a n\scut Liliana Ardelean 
25.05.1948 –– ss-aa nn\scut  DDoina OOpri]\
25.05.1955 –– s-a n\scut Alexandru Moraru
25.05.1959 –– s-a n\scut Tudor Vlad   
25.05.1965 –– s-a n\scut Lucian Vasile Szabo
25.05.1967 –– s-a n\scut Ancelin Roseti
25.05.1984 –– a murit Henriette Yvonne Stahl 

(n. 1900)
25.05.1998 –– aa mmurit {{tefan BB\nulescu ((n. 11926)
25.05.2002 –– a murit {tefan Aug. Doina[ (n. 1922)

26.05.1911 –– s-a n\scut G. C. Nicolescu (m. 1967)
26.05.1916 –– s-a n\scut Vintil\ Corbul (m. 2008)
26.05.1917 –– s-a n\scut Mariana {ora (m. 2011)
26.05.1929 –– s-a n\scut Nicolae Holban
26.05.1939 –– s-a n\scut Sergiu Celac
26.05.1941 –– s-a n\scut Doina Chis\li]\ Talaz
26.05.1943 –– ss-aa nn\scut LLiviu GGr\soiu
26.05.1947 –– s-a n\scut Ion Scorobete
26.05.1950 –– s-a n\scut Ion Dur
26.05.1996 –– a murit Ovidiu Papadima (n. 1909)
26.05.1997 –– a murit Cezar Baltag (n. 1939)
26.05.2017 –– a murit Alexandru Oproescu (n. 1940)
26.05.2017 –– a murit Dumitru Vacariu (n. 1931)

27.05.1886 –– s-a n\scut Emil Isac (m. 1954)
27.05.1899 –– s-a n\scut Petre Strihan (m. 1990)
27.05.1905 –– s-a n\scut Ioan I. Cior\nescu 

(m. 1926)
27.05.1928 –– ss-aa nn\scut TTudor }}opa ((m. 22008)
27.05.1933 - ss-aa nn\scut CConstantin GGeorgescu 

(m. 22000)  
27.05.1951 - s-a n\scut Virgil Podoab\  
27.05.1952 - s-a n\scut Gelu Bogdan Marin  
27.05.1957 - s-a n\scut Iulia Baran  
27.05.2000 - a murit Viorel Alecu (n. 1917)  
27.05.2001 –– a murit Corneliu Buzinschi (n. 1937)
27.05.2012 –– a murit Ion Petric\ (n. 1934)
27.05.2014 –– a murit Dan Radu St\nescu (n. 1945)
27.05.2015 –– a murit Mircea Cavadia (n. 1950)

28.05.1912 –– s-a n\scut Ani[oara Odeanu (m. 1972) 
28.05.1913 –– ss-aa nn\scut GGeorge MMacovescu 

(m. 22002) 
28.05.1921 –– s-a n\scut Mirko Jivcovici
28.05.1948 –– ss-aa nn\scut PPetru NNovac DDolâng\
28.05.1951 –– s-a n\scut Constantin Gur\u 

(m. 2015)
28.05.1956 –– s-a n\scut George Valentin Volceanov
28.05.1956 –– s-a n\scut Marcel Tolcea
28.05.1963 –– aa mmurit IIon AAgârbiceanu ((n. 11882)
28.05.2011 –– a murit Ion Zuba[cu (n. 1948)
28.05.2014 –– a murit Constantin Bl\naru (n. 1940)

29.05.1899 –– s-a n\scut Georgeta Mircea Cancicov
(m. 1984)  

29.05.1933 –– ss-aa nn\scut SStan VVelea ((m. 22007)  
29.05.1939 –– s-a n\scut Mircea Lutic
29.05.1945 –– a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
29.05.1949 –– s-a n\scut Paul Aretzu
29.05.1954 –– s-a n\scut Silvia Beldiman
29.05.1954 –– a murit D. V. Barnovschi (n. 1884)
29.05.1956 –– s-a n\scut Teo Chiriac

30.05.1882 –– s-a n\scut Marcu Beza (m. 1949)
30.05.1935 –– s-a n\scut Ovidiu Zotta (m. 1996)
30.05.1949 –– a murit Marcu Beza (n. 1882)
30.05.1950 –– s-a n\scut George Achim
30.05.1951 –– s-a n\scut Ioan Dan B\lan
30.05.1956 –– s-a n\scut Lucre]ia Bârl\deanu
30.05.1966 –– a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897)
30.05.1979 –– a murit George Suru (n. 1940)
30.05.1968 –– ss-aa nn\scut OOana LLaz\r
30.05.1993 –– aa mmurit IIon SSofia MManolescu ((n. 11909)
30.05.2012 –– a murit Marin Lup[anu (n. 1952)
30.05.2013 –– aa mmurit OOlimpia BBlendea DDe[liu 

(n. 11933)

31.05.1883 –– ss-aa nn\scut OOnisifor GGhibu ((m. 11972)
31.05.1927 –– s-a n\scut Mircea Aristide (m. 2002)
31.05.1937 –– s-a n\scut Pavel Florea
31.05.1938 –– ss-aa nn\scut AAdriana IIliescu
31.05.1938 –– aa mmurit MMax BBlecher ((n. 11909)
31.05.1946 –– s-a n\scut Adriana Bittel
31.05.1950 –– s-a n\scut Mihai Moldovan (m. 2016)
31.05.1960 –– s-a n\scut Stelorian Moro[anu
31.05.1990 –– a murit Vasile Nicolescu (n. 1929)
31.05.2013 –– aa mmurit AAdina DDarian ((n. 11933)
31.05.2015 –– a murit Vasile {elaru (n. 1958)

Sa[a Pan\,
Opera poetic\,
edi]ie îngrijit\ 
[i studiu
introductiv de
Petri[or 
Militaru, 
Editura Aius,
Craiova, 
2015, 446 p.

Madda Holda,
C\r]i 
de vizit\,
prefa]\ de
Vladimir Pan\,
edi]ie îngrijit\ [i
postfa]\ de
Petri[or
Militaru, Editura
Aius, Craiova,
2017, 54 p.

Moldov, 
Repertoriu, 
cu un portret
de Victor Brau-
ner, edi]ie
îngrijit\, prefa]\
[i cronologie de
Petri[or Militaru,
Editura Aius,
Craiova, 2017,
54 p.

Constantin 
Ni-sipeanu,
Opera poetic\,
prefa]\, dosar
critic [i edi]ie
îngrijit\ de
Petri[or Militaru,
Editura Aius,
Craiova, 2017,
516 p.
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5c um apare nebunia în lume? Nu cred
s\ existe întrebare mai potrivit\
pentru a p\trunde în labirintul de

calcule, ambi]ii, întâmpl\ri, nevroze, nostalgii,
psihoze, n\luciri, trufii, sminteli, utopii, insolen]e,
vulgarit\]i, obscenit\]i, brutalit\]i, absurdit\]i,
cinism [i grotesc în care a dospit [i s-a r\spândit
la mijlocul deceniului al optulea al veacului trecut
protocronismul românesc. Nicio alt\ teorie
cultural\ nu a invadat cu o asemenea vigoare
spa]iul care leag\ fanatismul de ideologie [i lipsa
de realism de nebunie. Între 1974 [i 1989, cu un
vârf al erup]iei vulcanice de primordialit\]i [i
originalit\]i, România a tr\it febra stahanovismului
na]ionalist-iluminat cu o energie debordant\.
Aparatul propagandistic al statului a f\cut o
prioritate din impunerea imaginii unei Românii
care trebuia s\ rivalizeze cu „]ara mândr\ ca
soarele sfânt de pe cer” a legionarilor lui Zelea-
Codreanu.

De altfel, în aceste dou\ cuvinte, mândrie
[i sfânt, s-a concentrat întreaga istorie a abera]iei
ideologice numite protocronism. În ciuda intr\rii,
dup\ 1990, într-un fel de adormire vecin\ cu
extinc]ia, protocronismul n-a disp\rut. El nu
mai ocup\ paginile de onoare ale publica]iilor
culturale, dar nici nu i s-a emis vreun act
oficial de deces. Iar corifeii na]ional-comunismului
afla]i înc\ în via]\ sunt departe de-a fi depus
armele. Puzderia de publica]ii, simpozioane [i
comunic\ri (inclusiv la Academia Român\)
sugereaz\ c\ filonul protocronist e înc\ activ,
preg\tit s\ revin\ în prim-planul vie]ii publice
de îndat\ ce condi]iile o vor permite. Prin b\ncile
primei institu]ii cultural-[tiin]ifice a ]\rii mo]\ie
destui zombies gata s\ ia cu asalt vechile redute
r\mase înc\ în picioare. 

E de citit aici o dram\ a moderniz\rii târzii
[i for]ate a României. Absen]a unui proiect
credibil, a continuit\]ii [tiin]ifice [i culturale [i,
mai ales, a institu]iilor, a fost mereu compensat\
de heirupisme în care icnetul înlocuia competen]e
[i de chiuituri în spatele c\rora se l\f\ia amatorismul
agresiv. Nu e de mirare c\ tocmai ini]iativele
aparent sistematice cad cele dintâi prad\ unui
imaginar pe cât de avântat, pe atât de lipsit de
substan]\. E înduio[\toare ideea de la 1871, a lui
Alexandru Odobescu, de a institui, la nivelul
Academiei Române, un premiu pentru cea mai
bun\ lucrare „asupra popoarelor care au locuit
]\rile române de-a stânga Dun\rii mai înainte
de cucerirea acestor ]\ri de c\tre împ\ratul
Traian”. Inten]ia e nobil\, terminologia fantezist\:
care-or fi fost „]\rile române” din vremea romanilor?!
Nu e de mirare c\ nobila idee a capotat lamentabil. 

Primul premiant, studentul Grigore
Tocilescu, [i-a transformat teza de doctorat în
lucrare istoric\ [i a ob]inut f\r\ probleme premiul.
Publicat\ la 1880 în cadrul Analelor Academiei,
ea f\cea un pas înainte m\car în privin]a
terminologiei: nu pomenea nimic despre „popoarele”
[i „]\rile române” ale Antichit\]ii, ci propunea
un titlu decent: Dacia înainte de Romani. Tocilescu
folosise din plin rezultatul cercet\rilor unui
arheolog sas, Carl Gooss, materializate în dou\
lucr\ri: Chronik der Archaelogischen Funde
Siebenbürgens („Cronica decoperirilor arheologice
din Transilvania”) (1876), [i Skizzen zur verromische
Kulturgeschichte der mittlern Donaugegenden
[sic!] („Schi]e pentru istoria culturii preromane

a bazinului mijlociu al Dun\rii”) (1877). Ghinion,
îns\: interpret\rile [i analizele lui Gooss erau
completamente gre[ite — cel pu]in din perspectiva
nara]iunii istorice care începea s\ fie scris\ de
corifeii „veacului romantic”, adic\ istoricii
care promovau puternic ideea echival\rii statului
cu na]iunea.

Punând piciorul în prag (e un fel de-a zice,
pentru c\ între scrierea [i publicarea c\r]ii autorul
murise), la 1913 apare una dintre monstruozit\]ile
istorice ale veacului: Dacia preistoric\, a lui
Nicolae Densu[ianu. Însu[i Vasile Pârvan a fost
atât de iritat de acest „roman fantastic”, încât
l-a etichetat cu dispre] ca fiind o amatoriceasc\
îns\ilare de „mitologie [i de filologie absurd\”.
Ceea ce n-a împiedicat ca ea s\ „de[tepte o
admira]ie de entuziasm nem\rginit printre
diletan]ii români”. A[a cum — a[ ad\uga —
colosala, ilizibila [i fantasmagorica lui Getica o
va suscita dup\ 1926 printre fanii „întâiet\]ilor”
indiscutabile. Nu e o simpl\ întâmplare c\ Getica

a fost republicat\ în 1982, în plin delir protocronist,
ca posibil cap de pod al noului obscurantism
istoric la care prea-muncitorul Pârvan (genul de
erudit inepuizabil, capabil de o sisific\ trecere
prin sit\ a nisipului de[ertic) contribuise din
greu. }in minte c\ dup\ ce am parcurs nenum\rate
foi împ\nate cu imagini [i descrieri care nu
comunicau nimic, în afara faptului c\ existau,
am aruncat c\r]oiul cât colo. Pacien]a mea filologic\
a sucombat atunci când am dat peste sugestia
c\ dacii ridicau în lupt\ „steagul na]ional”. Tr\snaia
se afl\, dac\ nu m\ în[el, la pagina 295 a impozantului
brontozaur.

c ea dintâi grij\ a unui iluminat e
s\-[i g\seasc\ r\d\cini ilustre. El nu
are drept scop descoperirea noului.

El vrea ca vechiul, str\vechiul, imemorialul,
arhaicul s\ i se arate lui, [i nim\nui altcuiva,
pentru a-i da posibilitatea ca, asemeni purt\torului
tor]ei olimpice, s\ calce împintenat printre [irurile
de gur\-casc\, aplaudaci [i creiere amor]ite.
Insignifiant [i pl\pând printre contemporanii
mai agili, el ]inte[te, din mijlocul tufi[urilor dese,
prada cea mare, trofeul suprem. Orgoliul la nivel
individual e ridicol. La nivel de comunit\]i largi
e grotesc. Indivizii care-[i fac o ideologie din
„înnobilarea” trecutului, ad\ugându-i zorzoane
de care nu are, de altfel, nevoie, sufer\ de o grav\
perturbare a percep]iilor. Pentru ei, realitatea
nu e aceea a datelor [i a faptelor, a victoriilor [i
e[ecurilor, a suferin]elor [i împlinirilor, ci
[irul neîntrerupt de apogee dispuse în form\ de
inimioar\ — form\ care, la români, se întâmpl\
s\ semene cu însu[i conturul ]\rii...

Una dintre cele mai simple metode didactice
e cea numit\ cunoa[terea prin descoperire. Or,
ilumina]ii, protocroni[tii, ideologii [i n\imi]ii
curentelor na]ionaliste anuleaz\ aceast\ form\
onorabil\ de competi]ie. Ei substituie procesului
firesc autoproclamarea instantanee. Realismului
n\scut din compara]ie îi opune arogan]a
neofitului ce întoarce pe dos credin]a veche.
Dar nu lustru îi d\ în felul acesta, ci o acoper\
cu buruienile [i praful nimicniciei. Bietul
Pârvan, cel care a cau]ionat involuntar atâtea
derapaje „daciste” [i „geticiste”, apar]inea
altei lumi. Cu aerul lui de nordic torturat,
admirabil descris de C\linescu, era garantul
unei viziuni — ridicole, dar nu denaturate: „Când
sfâr[ea, actorul tragic redevenea Brand. Brand,
al lui Ibsen, care ie[ea cu haina încheiat\ pân\
sus, cu o încruntare vis\tor-ironic\ în col]ul
gurii, c\lcând, înv\luit în negru, ca pe un  ghe]ar”. 

Urma[ii lui din ultimele dou\ decenii ale
comunismului românesc sunt ni[te ilumina]i
l\sa]i din les\ de c\tre h\ita[ul-partid, asmu]i]i
contra celor care îndr\zneau s\ nu se închine
efigiei în care chipul lui Ceau[escu se n\[tea
direct din profilul delicat-ost\[esc al lui
Traian (cel despre care Cassius Dio afirma c\
„putea s\ bea pân\ la refuz f\r\ s\-[i piard\
cump\tul” [i c\ „avea o anumit\ înclina]ie spre
b\ie]ii tineri”, XVII, 7) [i cel n\p\dit de barba
aspr\ al lui Decebal (iubitor, [i el, al licorilor
produse din abunden]\ de dealurile dacice...).
Cum vor fi coexistând în mintea cariat\ de
puritanism a preo]ilor protocronismului astfel
de imagini, nici Densu[ianu n-ar putea s\ spun\...
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NNiiccoollaaee PPrreelliippcceeaannuu [[ii DDaanniieell CCrriisstteeaa-
EEnnaacchhee –– llaauurreeaa]]iiii PPrreemmiiuulluuii NNaa]]iioonnaall „„TTuuddoorr
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CCrriittiicc\\ lliitteerraarr\\

Între 17 [i 20 mai, s-a desf\[urat la
Târgu Jiu [i la Târgu C\rbune[ti cea de-a XXXVIII-
a edi]ie a Festivalului Interna]ional de Literatur\
„Tudor Arghezi”. În acest an, Nicolae Prelipceanu
a fost laureatul Premiului Na]ional de Literatur\
„Tudor Arghezi” Opera Omnia pentru Poezie, iar
Daniel Cristea-Enache a primit acela[i premiu
pentru Critic\ literar\. Cei doi scriitori se adaug\
galeriei impresionante de laurea]i ai acestor
distinc]ii, din cei 38 de ani de existen]\ a premiilor.
Amintim c\ Premiile „Tudor Arghezi” Opera

Omnia pentru Poezie [i Critic\ literar\ sunt
acordate de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor.
La sec]iunea Scriitori str\ini au fost premia]i
Mario Castro Navarrete (Chile) [i Arcadie Suceveanu
(Republica Moldova) pentru crea]ia lor, dar [i
Peter de Rijk (Olanda) [i Adam Puslojic (Serbia)
pentru promovarea poeziei argheziene. Un juriu
compus din personalit\]i ale literaturii noastre
a acordat premii la mai multe sec]iuni: Opera
prima (pentru volume de debut), Cuvinte potrivite
(pentru volume de debut în manuscris), Bilete
de papagal (pentru grupaje de poezii). Programul
manifest\rilor a cuprins un simpozion la Universitatea
„Constantin Brâncu[i” – Arghezi contemporanul
meu, un recital poetic la Teatrul „Elvira Godeanu”,
un vernisaj de pictur\ olandez\, lansarea a

numeroase volume ale participan]ilor, vizite la
M\n\stirea Crasna, la Negomir, la S\n\te[ti [i,
desigur, ca moment culminant, Gala Laurea]ilor,
la Târgu C\rbune[ti. Au participat: Mircea Bârsil\,
Gelu Bir\u, Cristian George Brebenel, Hanna
Bota, Zenovie Cârlugea, Gabriel Chifu, Vasile
Dan, Marian Dr\ghici, Nicolae Drago[, Daniel
Cristea-Enache, Dragoliub Firulovic (Serbia),
Adrian Fr\]il\, Horia Gârbea, Petros Golitsis
(Grecia), Alex Gregora, Gheorghe Grigurcu, W.
A. Jonker (Olanda), Dejan Mastilovic (Serbia),
Ion Popescu-Br\diceni, Spiridon Popescu, Laz\r
Popescu, Nicolae Prelipceanu, Adam Puslojic,
Peter de Rijk (Olanda), Arcadie Suceveanu (Republica
Moldova), Valentin Talpalaru [i R\zvan Voncu.
Se cuvine s\ men]ion\m [i numele directorul
festivalului, Ion Cepoi, cel care are un rol decisiv
în realizarea acestui important proiect cultural.
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6 r ela]ia lui Ion Pillat cu cultura vinului
nu mai este de mult o necunoscut\
pentru istoria literar\. Br\tienii, cu

sim]ul lor istoric înn\scut, au între]inut pe domeniul
de la Florica nu doar o rela]ie spiritual\ cu trecutul,
ci [i una concret\. În regiune a avut vie, între al]ii,
însu[i Constantin Brâncoveanu, deci un sens
accentuat al tradi]iei poate fi prezumat din îns\[i
reluarea acestei nobile ocupa]ii de c\tre o
familie care, altminteri, politic [i economic s-a
aflat, la 1848, în avangarda tinerei burghezii
române[ti.

Totu[i, o antologie a poeziilor dedicate de
Ion Pillat viei, vinului [i culturii enologice nu ap\ruse
pân\ acum. Personalitatea poetului a fost mai întâi
interzis\ (în deceniul stalinist), apoi discret ocultat\
(împreun\ cu întreg tradi]ionalismul interbelic),
ceea ce a f\cut ca aspecte esen]iale ale operei
sale s\ r\mân\, practic, necunoscute. De asemenea,
artificiala pudibonderie a regimului comunist, ca
[i degradarea la care a fost supus\ cultura
vinului în acea perioad\ au jucat [i ele un rol în
escamotarea acestei teme esen]iale a operei pillatiene.
Poeziile care o circumscriu, sunt, desigur, incluse
în edi]iile ap\rute înainte de 1989, dar reunirea lor
într-o antologie de sine st\t\toare a trebuit s\
a[tepte pân\ acum.

Vinul de-alt\dat\, antologia
tematic\ alc\tuit\ de Monica Pillat [i
Dana Vasiliu, completeaz\, a[adar, o
lacun\ [i, totodat\, deschide un nou
câmp de analiz\ a operei lui Ion Pillat.
În ea sunt cuprinse toate poeziile care,
de la debutul lui Pillat [i pân\ la ultimele
cicluri publicate de acesta, au leg\tur\
cu spa]iul viei, cu vinul (în dubla sa
semnifica]ie, sacr\ [i laic\), cu crama
[i cu ansamblul de tradi]ii [i obiceiuri,
clasice [i/ sau române[ti, legate de
magica licoare care înnobileaz\, între
altele, [i dealurile blânde ale Arge[ului.

Ca în orice antologie postum\,
[i în cea de fa]\ editoarele au avut de
ales între a impune propria ordine, într-
o materie poetic\ purtând amprenta
personalit\]ii creatorului ei, sau a încerca
s\ respecte ipotetica structur\ pe care
scriitorul ar fi stabilit-o, dac\ [i-ar fi
alc\tuit singur selec]ia. Monica Pillat
[i Dana Vasiliu au optat pentru cea de-
a doua formul\ [i nu pot decât s\ le
felicit atât pentru fidelitatea fa]\ de
memoria marelui poet, cât [i pentru
excelenta cunoa[tere a universului lui
de crea]ie. Din aceast\ cunoa[tere a rezultat o
structur\ optim\ a antologiei, care reflect\ pozi]ia
important\ pe care o au via [i vinul în tematica
pillatian\ [i evolu]ia lor în cadrul crea]iei autorului.
Selec]ia este atât de fidel\ fa]\ de arhitectura intern\
a operei lui Ion Pillat, încât pare realizat\ de el
însu[i, mai ales c\ poetul era, se [tie, mare amator
de antologii, iar titlurile ciclurilor din prezenta
edi]ie sunt, toate, preluate din versurile sale. Datorit\
acestei inspirate alegeri, Vinul de-alt\dat\ iese
hot\rât din zodia antologiilor subiective [i sentimentale
[i – r\mânând o carte frumoas\, ca obiect [i con]inut
literar – intr\ în cea a autenticelor instrumente de
cercetare critic\. Ea poate ([i sper c\ va fi) utilizat\
ca argument pentru o mai bun\ situare a lui Ion
Pillat în canonul nostru istoric, acolo unde, din
cauza ocult\rii de care am vorbit, poetul nu ocup\
înc\ locul pe care îl merit\, adic\ al\turi de Arghezi,
Blaga, Barbu [i Bacovia.

Potrivit editoarelor, poezia vinului în opera
lui Ion Pillat poate fi împ\r]it\ în [ase cicluri,
a[ezate în cuprinsul antologiei într-o ordine logic\. 

Astfel, primul ciclu, care corespunde într-
o oarecare m\sur\ etapei de crea]ie de dinainte
de consacrarea adus\ de volumul Pe Arge[ în sus
(1922), este intitulat Dionysopolis. El con]ine poeziile
pe care înc\ tân\rul Pillat le consacr\ aspectului
cultural-p\gân al vinului, [i anume acela de catalizator
al symposion-ului. Este vorba de crea]ii de factur\
post-simbolist\, cum ar fi Cântecul lui Ali, Faunul,
Unei amfore sau Sarcofag tracic. Ele poart\, desigur,
dup\ cum remarca Mihai Zamfir în Scurt\ istorie.
Panorama alternativ\ a literaturii române (vol. II),
pecetea stilului pillatian inconfundabil, care e cea
a unui clasicism organic, chiar dac\ sunt scrise
într-un orizont post-simbolist, specific primelor
volume ale poetului. Vinul este, în acest ciclu, un
obiect cultural [i o po]iune cu func]ie psihotrop\,

evocat\ în cadrul unor ritualuri de tip dionisiac.
Rela]ia poetului cu vinul e, aici, de natur\ intelectual\,
venind din întinsul s\u bagaj cultural.

Cu al doilea ciclu, intitulat Calendarul viei,
începe acea adâncire a lui Pillat în propria-i mitologie
poetic\, din care a rezultat, între altele, [i o alt\
leg\tur\ cu cultura vini-viticol\. Cele 12 poezii care
îl alc\tuiesc, toate, purtând numele lunilor din
calendarul popular podgorean, formeaz\ un
caleidoscop al leg\turii poetului – legatar al
str\mo[ilor, chiar din primul text, M\r]i[or – cu
via care simbolizeaz\ îns\[i tradi]ia. Aceasta, [i
pentru c\ Ion Pillat impune via drept o component\
definitorie a identit\]ii române[ti, în m\sur\ s\
ilustreze, simultan, rela]ia noastr\ cu cerul [i cu
p\mântul. Vinul are (spre deosebire de cerealele
pentru care era cunoscut\, în interbelic, lumea
rural\ româneasc\) noble]e [i vechime: componente
esen]iale ale tradi]iei spirituale la care trimite
clasicismul organic pillatian.

Urm\toarele dou\ cicluri din Vinul 
de-alt\dat\, [i anume La culesul viei [i În cram\,
dau m\sura iubirii lui Pillat pentru universul vini-
viticol. Pe care îl cunoa[te în am\nunt, atât în
desf\[urarea sa concret\, cât [i în limbajul s\u
specific. Poetul ne livreaz\ o suit\ de tablouri lirice
în care momentele semnificative ale celor dou\

etape – culesul [i facerea vinului, respectiv
depozitarea [i maturarea lui – sunt
legate subtil de spiritual, dat\ fiind
dubla natur\ a vinului (licoare euharistic\
[i bahic\, deopotriv\). Ciclul vinului
seam\n\, deloc surprinz\tor, cu
aprofundarea liric\ la care Pillat î[i
supune propria mitologie poetic\. Se
poate face u[or analogia între „contemplarea
în oglind\” a universului personal, la
care se supune poetul în deceniul 1930-
1940, din care au rezultat volumele
Caietul verde (1932), Scutul Minervei
(1933), }\rm pierdut (1937), Umbra
timpului (1940), Balcic (1942) sau splendidele
Poeme într-un vers (1935), [i cea de-a
doua fermenta]ie a vinului. Aceasta din
urm\ „potole[te” puternicele transform\ri
interne prin care licoarea trece în cea
dintâi, îi d\ caracter, profunzime, [i,
mai ales, permite îmbutelierea... Nu
vreau s\ sugerez, Doamne fere[te!, c\
Ion Pillat [i-a modelat evolu]ia poetic\
dup\ ciclurile vinului, ci doar c\ exist\
o similitudine între ritmurile interioare
ale poetului [i cele, str\vechi [i clasice,

în acela[i timp, ale culturii enologice.
Ultimele dou\ cicluri din Vinul de-alt\dat\,

Toamn\ la Florica [i Chemare, sunt [i ele înrudite,
documentând dou\ fa]ete diferite ale rela]iei
autorului cu spa]iul viei. De data aceasta, ajungem
în cercul cel mai adânc al lirismului pillatian,
deoarece este vorba de via sa, de familia sa [i de
partea sa din tradi]ia spiritual\ româneasc\. Cultura
vinului înseamn\ [i o anumit\ geografie – c\ci
podgoriile nu pot fiin]a oriunde, ci numai acolo
unde sunt întrunite condi]iile pedologice [i climatice,
ca [i savoir faire-ul f\r\ de care din struguri nu
rezult\ vinul –, una care la Pillat are note comune
cu dealul-valea din Blaga. G\sim aici o discret\
asumare a blazonului familial, ca [i un sens, o
responsabilitate fa]\ de tradi]ia care nu înseamn\
mortificare, ci sol fertil pentru crea]ie.

Spuneam c\ Vinul de-alt\dat\ este un
util instrument de cercetare. Mai precis, culegerea
arat\ c\, pentru a în]elege tradi]ionalismul lui
Pillat, este obligatoriu s\ studiem rela]ia poeziei
sale cu cultura vinului. Tocmai aceast\ rela]ie ne
arat\ c\ Ion Pillat nu este un tradi]ionalist în sensul
depreciativ al termenului: dimpotriv\, el abordeaz\
teme tradi]ionale, dar cu instrumente stilistice
moderne [i la o altitudine liric\ inaccesibil\
tradi]ionalismului de început de secol XX. Aceast\
modernizare a tradi]ionalismului, pe care o realizeaz\
Ion Pillat, înseamn\ dep\[irea etnicismului îngust
[i accesul plenar la universalitate.

Antologia este înso]it\ de o util\ prefa]\
semnat\ de Monica Pillat [i Dana Vasiliu, ca [i
de o substan]ial\ [i competent\ postfa]\ (un mic
studiu, de fapt, al raporturilor dintre poezie [i vin
în opera lui Ion Pillat), semnat\ de Valeriu Stoica.
Obiect admirabil realizat, cartea ne ofer\ [i câteva
ilustra]ii, în perfect acord cu textul, ale Mariei
Pillat-Brate[. 
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protoscenariu de r\zboi

` ntotdeauna un text de fic]iune al unui critic [i istoric literar
de voca]ie treze[te interes. Nu c\ n-am avea tradi]ie în
romane ale criticilor, de la Garabet Ibr\ileanu [i G.C\linescu

pân\ la Silviu Angelescu [i Mihai Zamfir. Dar ceea ce surprinde în cazul
lui Eugen Negrici e, din start, formula narativ\ original\. Omul din Castranova
e subintitulat „protoscenariu” [i poate fi a[ezat, ca întindere, între o
macronuvel\ [i un miniroman. E, oricum, ceva care se cite[te rapid [i,
din fericire, cu sufletul la gur\. Nimic artificial, nimic mecanic, contraf\cut,
dimpotriv\, avem în greu încadrabilul text al lui Negrici o proz\ de cea mai
bun\ calitate, scris\, parc\, dintr-o singur\ respira]ie.

Prima justificare a autorului e clar\ [i e legat\ chiar de subiectul
prozei. El precizeaz\ în deschidere c\ „nu ne-am f\cut datoria” fa]\ de
anumite capitole ale istoriei noastre sau, dac\ le-am abordat în filme [i
c\r]i de fic]iune, am f\cut-o superficial, partinic, fals, nemeritat. Unul
dintre aceste capitole ar fi campania militar\ din 1945, din finalul celui de-
Al Doilea R\zboi Mondial, când am luptat al\turi de trupele sovietice
împotriva celor naziste în Transilvania, Ungaria [i Cehoslovacia. A doua
justificare e indirect\ [i se refer\ la formula de care am pomenit mai sus.
În siajul presupusului „protoscenariu”, autorul renun]\, precaut,
la comentarii, introspec]ii [i excese descriptive, l\sând s\
curg\ doar faptele, epicul pur. „Un scenariu. Sau, mai bine zis,
un pre-scenariu, în care comentariul [i divaga]ia sunt absente,
te fere[te de derapaje sentimental-eroice [i de p\guboasa stilistic\
a efectelor (cu excep]ia, poate, a efectului de ansamblu)”. Pentru
a nu risca, deci, vulnerabilit\]i teoretice (avem de-a face cu un
critic care scrie fic]iune, nu? [tim c\ [tie cum se face!), naratorul
lui Negrici s-a ab]inut de la incursiuni stilistice sau grosimi
caracterologice, altele decât cele strict necesare. În dorin]a de
a povesti „ca [i cum ar relata scen\ cu scen\, un film”, autorul [i-
a for]at perspectiva s\ preia obiectivul unei camere de luat vederi.
Cu precizarea c\ eventualele excese narative „deriv\ din neputin]a
înl\n]uirii de cuvinte de a concura instantaneitatea imaginii”
(în finalul unor scene, de pild\, apar, ca afi[ate pe ecran, data
exact\ [i locul întâmpl\rii). 

{i totu[i, „expresivitatea involuntar\” a l\sat (nu avea cum
s\ nu lase!) rezultatul unei proze care exceleaz\ nu doar prin
„aventura” surprinz\toare a protagonistului, pretins nud\, ci
[i – autorul va fi având probabil o reticen]\ la acest cuvânt atât
de uzat – prin atmosfer\. Intriga e pus\ sub pretextul unei pove[ti adev\rate,
auzite în anii 1980, în pauza unei partide de vân\toare, petrecut\ împreun\
cu un fost student slovac undeva la ]ar\, lâng\ Craiova. Eroul e unul dintre
amfitrionii casei, care, b\trân [i cu chef de vorb\, profit\ de na]ionalitatea
musafirului pentru a relata prin ce a trecut cândva, în Cehoslovacia,
când a fost tân\r sergent într-o unitate româneasc\ de mitraliori [i a c\zut
prizonier la nem]i. „Aventura” sa e cu adev\rat extraordinar\ (o dovede[te
inclusiv decora]ia primit\ atunci): în iarna grea a lui 1945 evadeaz\ din
lag\rul de prizonieri, r\t\ce[te prin p\dure, intr\ într-un grup multina]ional
de partizani (francezi, americani, cehoslovaci, ru[i), particip\ la câteva
lupte cu r\m\[i]ele trupelor germane în retragere spre Vest, se întoarce în
]ara natal\ ocupat\ de sovietici, e r\spl\tit de statul francez [i, inevitabil,
cade în dizgra]ia propriilor cona]ionali, care-l cred spion occidental [i-l
încarcereaz\, în ciuda documentelor justificative. Dorin]a de-a se întoarce
acas\ cu orice pre], vitalismul, capacitatea de-a „evada” din orice situa]ie
potrivnic\ [i un fel de noroc violent par s\ fie dominantele „omului din
Castranova”, pe care-l pierdem la un moment dat într-un tren în]esat de
solda]i, c\l\torind spre satul de ba[tin\.

Fundalul [i mi[c\rile scenice sunt esen]ializate la maxim, e-adev\rat,
dar epicul nu pierde nimic în favoarea laconismului de pretins „protoscenariu”.
Decupajele montane, focul precipitat al luptelor, mizeriile r\zboiului, ale
lag\rului [i ale vie]ii provizorii printre partizani, tr\s\turile [i reac]iile
variatelor personaje, absurdit\]ile politice postbelice, toate alc\tuiesc
substan]a unei proze care, chiar dac\ înainteaz\ fragmentat, în „tablouri”
separate, convinge prin pulsa]ie [i culoare. Nu [tiu care va fi urmarea acestui
acces fic]ional al lui Eugen Negrici, dac\ va mai fi vreunul. Dar „proto-
scenariul” s\u de r\zboi e o „contribu]ie” remarcabil\ în peisajul prozei
contemporane [i face fa]\ onorabil concuren]ei. Un film bun chiar ar ie[i
din ecranizare.

 Adrian G. Romila

romanul „uciderii“ ta]ilor

d an Stanca este un scriitor prolific, maratonist al
romanului de formul\ realist-apocaliptic\, fantasmagoric\
[i moralizant\. Cea mai recent\ carte publicat\,

Detonarea, reprezint\ îns\ o nara]iune mai pu]in marcat\ de
doctrine mistic-ezoterice, destul de „cuminte“ din punctul de
vedere al imaginarului, care nu mai [ocheaz\ prin bre[ele magice,
fantastic-monstruoase ori ap\sat senza]ionaliste. De[i nu lipse[te
cu totul din poveste, senza]ionalismul este asumat f\]i[, ca un
ingredient obi[nuit al lumii de azi, generatoare de imprevizibil
[i avid\ de [tiri melodramatice, fiindc\ pân\ [i tragediile au devenit
simple melodrame.

Detonarea prezint\ destinul tragic al unei familii române[ti,
de-a lungul a patru genera]ii, timp de un secol. Plecând de la cronica
familial\, romanul rezum\ [i parcursul istoric al României centenare,
din 1918 pân\ în zilele noastre. Cu excep]ia Prologului [i Epilogului,
l\sate în seama a dou\ dintre personaje, povestirea apar]ine
unui narator f\r\ identitate. Acesta folose[te adesea stilul indirect
liber, prolepsa (care cam destram\ suspansul) [i are o concep]ie fatalist\
asupra istoriei, viziune împ\rt\[it\ [i de Emilian Bianu, Bunicul din
arborele genealogic desf\[urat în carte: „Poate atunci i-a venit pentru
prima dat\ în cap ideea c\ via]a nu curge la întâmplare [i c\ firele destinelor
se leag\, se înnoad\, se împletesc, nimeni nu e liber fa]\ de semenii s\i
[i deci nu face un pas f\r\ a trage dup\ sine un cârd de al]i oameni“. Credin]a
în soart\, într-o mân\ invizibil\ [i atotputernic\, aranjând sau r\sturnând
planul realit\]ii terestre, st\ la baza întregii construc]ii narative. Schimbarea
numelui str\bunicului poate fi hybris-ul originar, care provoac\ ironia
destinului. Profesorul de român\ cu vederi tradi]ionalist-religioase,
na]ionalistul Marin Bolborocea, din comuna Bulbucata (vechiul jude]
Vla[ca) î[i ia numele Nichifor Bianu, dup\ idolul s\u, Nichifor Crainic
(care-[i lep\dase [i el numele, Ion Dobre, pentru Nichifor, „purt\torul
de biruin]\“). Tot Crainic îi va g\si o so]ie (fat\ de preot, rud\ îndep\rtat\
a sa) [i îi va fi na[. Într-o criz\ nervoas\, Nichifor Bianu îl bate pe fostul
coleg de facultate, G. C\linescu, din cauza unui articol al acestuia despre
Iuliu Maniu. Din motive diferite, atât anonimul profesor de ]ar\ cu min]ile
zdruncinate, cât [i mentorul s\u celebru de la „Gândirea” ajung la închisoare,
primul pentru ultraj, cel din urm\, drept „criminal de r\zboi“, odat\ cu
instalarea comunismului stalinist. Fiul lui Nichifor Bianu, Emilian, va fi

redactor la sec]ia de propagand\ a „Scânteii”, dup\ o întâlnire
providen]ial\ cu fiorosul, cinicul [i alunecosul Silviu
Brucan, „magistrul“ s\u în ideologie [i ziaristic\ (tot ca o
ironie a destinului, comunistul consecvent Bianu va fi împu[cat
întâmpl\tor la Revolu]ie). Alexandru, fiul lui Emilian, începe
s\-[i pun\ întreb\ri despre regim înc\ din liceu, când antologia
de poezie realizat\ de Manolescu va fi retras\ din circuit.
La terminarea facult\]ii, va profita de o c\l\torie în R.F.G. [i
va îmbr\]i[a spa]iul libert\]ii. Ambi]ios, va p\r\si repede munca
de fabric\ [i va lucra la Radio Europa Liber\, unde va înv\]a,
nu doar profesional, de la Noël Bernard: „Crainic a fost de fapt
tot un ideolog al totalitarismului. Dac\ partida lui ajungea la
putere, era aceea[i situa]ie. (…) A[a au c\zut zarurile istoriei. Nu
au câ[tigat fasci[tii, ci comuni[tii (…) Noi, oamenii cu gândire
democratic\, liberal\, ce facem? C\ut\m idoli din rândul acelora
care nu puteau fi cu nimic mai buni decât cei pe care acum îi
critic\m?“. Dup\ 1989, Alexandru se întoarce în ]ar\ cu
nevasta, strania Helga (nepoat\ a faimoasei Ulrike Meinhof,
membr\ a unei grup\ri teroriste, b\nuite de finan]are ruseasc\).
Fiica lor, Andreea, rebel\ f\r\ cauz\ [i escroac\

de ocazie, cade victim\ vrajei distructive a unui „maestru“
islamist din Germania, iubitul Helg\i dup\ p\r\sirea
so]ului. Se re]in, din [irul genera]ionist, r\zvr\tirile
împotriva mo[tenirii paterne [i uciderile simbolice
ale ta]ilor. De asemenea, înclina]ia personajelor
principale (Str\bunicul, Bunicul, Tat\l, Fiica) de a avea
un protector, o c\l\uz\ spiritual\, într-o lume care-
[i iese constant din ]â]âni. Omorârea în efigie a tat\lui
biologic, iterativ\, poate fi o form\ litotic\ a uciderii
simbolice a lui Dumnezeu (crima în numele unei religii
este tot o „ucidere“ a lui Dumnezeu, omul substituindu-
se judec\]ii divine). Marxista Helga vorbe[te despre
criza de sens a Occidentului capitalist. Alexandru,
trecut prin experien]a comunist\, a simulacrului unei
„religii“ politice, în]elege deriva spiritual\ generalizat\,
efect al anul\rii sacrului, dar puncteaz\ [i diferen]ele:
„Omul e la fel de cenu[iu [i de oropsit, dar pe deasupra,
când vine acas\ de la munc\, nici nu are ce b\ga în
gur\“. „Eroii“ lui Dan Stanca penduleaz\ între nevoia
de ideal [i lec]ia deziluzion\rii, între lehamite [i
entuziasm, între reflec]ie amar\ [i angajare exploziv\.    

Cu personaje fictive [i personalit\]i reale (creionate
verosimil), cu micro-istorii care se între]es, amestecându-
se [i topindu-se în pânza Istoriei române[ti [i interna]ionale,
Detonarea este o medita]ie implicit\ asupra resorturilor
psihologice, antropologice, social-politice aflate la
originea violen]ei umane. Dincolo de explica]iile
posibile, se întinde îns\ misterul unei ordini supranaturale,
care dep\[e[te puterile min]ii omene[ti.

 Gabriela Gheorghi[or

Dan Stanca, De-
tonarea, Ia[i, Editura
Polirom, 2018, 256
pag.

 cartea de proz\

Eugen Negrici, Omul
din Castranova,
Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 2017, 95
pag.
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8 Iuvenal în Egipt
(Juvenalis Egyiptomban)

rev\rsarea a aruncat pe mal iahturi
de croazier\ sf\râmate nilul spumega
în b\ltoace se însoreau gen]i din piele 
de crocodil î[i cl\n]\neau maxilarele
patricieni agita]i în concediul de var\
a fost o splendid\ ie[ire la sfâr[it de s\pt\mân\
în ml\[tinoasele p\duri de papirus
muzic\ h\rm\laie sl\nin\ pr\jit\
loc]iitorul [i tot alaiul lui
între abydos [i theba lecticile
claxonau se tamponau pe cele dou\ maluri
ale fluviului naufragia]ii se b\l\b\neau
s-au scotocit în grab\ dup\ m\run]i[ mercenarii
în cârje coborau cu poticneli
cârn\]\riile se bolteau peste cascade
de gâtul celor ce s\rb\toreau au atârnat
sticle colorate las’ s\ fie [i mai frumos
în aren\ în loc de teatru conduc\torii de care
roata-roat\ în groapa cu lei
gladiatorii pensionari î[i luau gustarea
aruncau în ei cu sticle de vin
turi[tii se îmbulzeau au doborât
cadranele solare nepo]ii lui ptolemeu
ofereau amulete zei zoomorfi
împotriva ciumei epilepsiei hidrocefaliei
conform martorilor oculari îngrozi]i
dintr-o b\rcu]\ b\trânul ramolit
azvârlea spre hipopotamii împ\ia]i
numerele vechi din acta diurna
[i-apoi a plonjat în de[ert
_____
Fragment din jurnalul lui Iuvenal
(Töredék Juvenalis naplójából)

trebuie s\ se afle undeva pe-aici
totul e altfel aici în pustiul numibian i-am v\zut 
troglodi]ii mânc\tori de [erpi
am locuit între ei am râs pe seama lor
am irosit ve[nicia mi-am pierdut [i motivele
am recitit eneida satyriconul neputincios
urm\ream caravanele urm\rite c\l\re]ii în goan\
cum se afund\ în nisip
cum îi înghite de[ertul
cum împietresc în fuga lor
de parc\ pe ei în[i[i s-ar urm\ri furio[i

Când faunul...
(Mikor a faun...)

în dansul pridvoarelor portocalele
se împr\[tie printre naiurile lui Pan
vântul î[i face cuib când faunul
se apleac\ peste iubita adormit\
precum cerul peste ap\ norul peste iarb\
[i faunul aplecat deasupra perechii sale e
de parc\ i-ar fi concomitent r\suflare
vis [i de[teptare

Vân\toare flamand\ cu câini
(Flamand kutyavadászat)

Picteaz\ amurgul z\pezilor –
apocalipsul fulgilor de nea
explodând în globii ochilor. Disperarea
libert\]ii – picteaz\ groaza,
nuan]ele albului, chel\l\itul haitelor
de câini s\lb\tici]i în arsura purificatoare
al frigului, geometria schiurilor pe culmea
mun]ilor în clipa întunec\rii, pocnetele
vagi ale alicelor în gerul flamand.
Fisurile v\zduhului de aer – îngereasca 
reveren]\ a crengilor.
Picteaz\ trei vân\tori
în plec\ciune – h\ita[i cu verdele mâniei
în zâmbetul crispat. Fundalul e cel obi[nuit –
c\ut\tura martorilor mincino[i. Picteaz\
doroban]i [i umani[ti din Brabant
în spatele Madonei cu c\]ei, unde chefnesc
fosile cu cap\ – Canis mater, du bist auch
Jude, mon fils?! Serviete [i halebarde – Io sono
ebreo, yo soy hombre, hogyne hungarus sed impius…
Clipeal\ de patriarh, riduri retrograde
ca scândurile rupte ale unei tribune festive.
Nu uita de detun\turile mijite
în ceruri. Deasupra Preafericitei C\]ele
picteaz\ zorii z\pezilor –
rug\ciunea celor trei vân\tori, hibernala curtea 
mar]ial\ a ciorilor. Picteaz\ tuburi
fumegânde de cartu[,
ecoul împu[c\turilor în armura goal\ a ideilor –

panorama scheun\turilor zvârcolite în ]inuturi
din care s-a prelins puritatea. Lini[tea coloanelor
de aburi în zori sau mârâitul r\nit al vântului.
Totul sau nimic – câini t\v\lindu-se
în lumina sângerie,
agonia îngerilor
în nemuritorii fulgi de z\pad\...

Cantilen\ despre mine însumi de-alt\dat\
(Kantikum egykori enmagamról)

Ghidu[ nebun al lui dumnezeu, m-am dat de-a berbeleacul
pentru nimic, m-am zvârcolit în iad de puf,
la bal cu perne Ane r\scoliser\ printre pene c\utând
dup\ sufletul meu, ce n-am, c\ doar sunt s\rman,
mic Poverello gu[\-albastr\, ce v\ piti]i to]i înd\r\tul
coastelor mele s\ pip\i]i irim\ goal\, nici de-aia n-am,
[i nu-s nici eu – Ferenc, Francesco, Françoys,
care am fost spiridu[ul poezelelor, pe-o bul\ albastr\
mi-am luat zborul în cosmos drag, goliard\ prim\var\,
m\-nso]ea roiul de l\custe al vorbelor corcite, cantilena
n\scocitelor creaturi, plutea micul meu frate, Soarele,
[i fidela surioar\, Luna, în ochii ei himerici
plângea dup\ mine familia fericit\, m\tu[ici
cuvioase [i rotunjoare se v\ic\reau, râzându,
p\rta[i înzorzona]i veneau târâ[-gr\pi[ dup\ mine,
care fost-am scaiul ]icnit din glasul
vântului, care am r\mas atârnat de cutele vremilor,
fiind nerodul liber al firii,
cel sl\vit pe[tilor de limba lor,
[i-mb\ls\mat de elocvent\ limb\ de pas\re, cum s\
nu fiu ca un lup întors din Gubbio,
atinge-m\ cu mâna ta, Tinere]e,
deprinde-m\ cu smerenia exager\rii,
mai îndeamn\-m\ la joac\,
las\-m\ s\ admir s\lt\re]ele cuvinte, minunate,
sau galopul de pursânge al inimii
în timpul salturilor versurilor stângace
pe câmpii str\b\tute de iepecucrupejuc\u[e, ole –
vai, dezl\n]uit\ flec\real\ jun\, nu m\ p\r\si
niciodat\!

Când agoniza la Hippona
(Mikor Hippóban haldokolt)

„Toate creaturile sunt firimituri 
c\zute de la masa Domnului”

(Juan de la Cruz)

Nu p\cate, dar nici cuvinte nu mai am, Doamne,
Nici verbe de molf\it – [i cum s-ar mai putea
Regurgita atâta corporalitate: m\dulare
De propozi]ii diforme în mizerie,
Dac\ îngân\ cu n\dejde precum cer[etorii 
târându-se prin gunoaiele ora[elor... E slab\ limba
Pentru a pream\ri, nu se clinte[te nici s\ deplâng\ –
Simt numai gustul sânilor în gur\,
De parc\ via]a ar fi un vin [terpelit:
Sânge, hran\, lumin\, îmbr\]i[are, carne încordat\
{i nervi [i preaminunat\ inutilitate.

Totu-i doar gra]ie, Doamne, îndurare –
Hran\ pentru inimi îngenuncheate,
C\ci lumea e poft\: ne-nva]\ mestecatul, mu[c\tura,
C\ci dantura de nea a stâncilor 
Ori a frunzelor macin\ cu timpul
Laolalt\ masculul [i femela în iubire...
{i t\i[ al frunzelor, culme a mun]ilor
Vor fi înd\r\tnicele pietre: f\râme sub mas\,
Pentru c\ lumea e poft\ de mâncare: ne diger\ pe noi, iar noi pe ea,
{i dac\ foamea sufletului ne mân\ s\ ne mu[c\m reciproc –
Totul nu-i decât gra]ie, Doamne, îndurare!

Nici o vorb\-n plus – mi se usuc\ gura, Doamne,
Precum poala cerului r\nit amurgind în Numidia,
Departe-i mândra cuvântare, sl\be[te [i glasul de copil
În gr\din\, [oapt\-i [i daimonion-ul, numai limba
Amenin]\torului foc vandal ron]\ie fraze schiloade –
{i cum a[ putea pricepe: ce-mi [opte[te m\sura, la ce
M\ îndeamn\ acum magister interior ? Dar ia
{i cite[te cartea ta vie: ia-m\ odat\ la tine,
Cite[te-m\, dac\ [tii s\ descifrezi riduri, ascunse cicatrice,
Ulcera]ii-acoperite, urmele din]ilor lacomi – dezleag\ hieroglifele
Cicatrizate ale foamei [i libert\]ii...
...Sau rupe, Doamne, în ne[tire,
Rupe cartea, membrana p\mânteasc\ – rupe cronica van\
A ceea ce-i muritor [i-ng\duie-mi s\ renasc.

 Traducere de KOCSIS Francisko
_______
Kovács András Ferenc s-a n\scut la 17 iulie 1959 la Satu Mare. A

terminat Facultatea de Litere a Universit\]ii „Babe[-Bolyai” din Cluj,
sec]ia maghiar\-francez\. Este redactor-[ef al revistei „Látó” din Târgu
Mure[.
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9e destul de greu de fixat, în sutele de
pagini „îndesate” din Clopotul
scufundat, impulsul generator al

nesfâr[itelor, parc\, descrieri [i enumer\ri, liste
de str\zi [i cinematografe, feluri de mâncare [i
titluri de c\r]i, nume [i portrete de prieteni
ori lucruri dintr-o cas\ panoramate lent, în câte
un inventar minu]ios întocmit. Livius Ciocârlie
e tipul de autor care se ascunde în propriul scris,
de[i acesta este impregnat, în cartea de fa]\, de
copil\ria [i adolescen]a asupra c\rora cel ce
le-a tr\it revine neobosit. Pudoarea m\rturisit\
[i pe jum\tate iertat\ a „eroului” cu ghilimele [i
stânjeneala sa în fa]a gesturilor exemplare [i a
cuvintelor mari îl fac s\ nu o spun\ în clar:
Clopotul… e o carte a tat\lui. La aproape 48 de
ani, când începe s\ scrie cartea, Ciocârlie e acela[i
copil mare, r\mas, de scurt timp, f\r\ tat\: iar
suferin]a pierderii acestuia (niciodat\ declarat\,
nici m\car sugerat\, în filele manuscrisului ce
tot cre[te) se converte[te în explorarea lumii în
care el, Tat\l, era prezent. Mai sunt, apoi, prietenii
din liceu, fo[tii colegi cu care autorul-personaj
se reîntâlne[te la 10, la 20, la 30 de ani de la
terminarea liceului. Asemenea întâlniri sunt în
genere întrist\toare, cu cât intervalul temporal
e mai mare, fiindc\ imaginea de tinere]e individual\
[i colectiv\ se opune, tot mai vizibil, unui prezent
deteriorat [i alterat. Unii nici nu mai r\spund
la apel, fiindc\ s-au stins; iar majoritatea au
îmb\trânit într-un chip atât de evident, încât [i
un spirit mai pu]in pr\p\stios ar evita reîntâlnirea
cu trecutul actualizat. Vorba lui Ciocârlie,
într-una din desele sale retrageri: „prefer s\ nu”.

{i totu[i, acest lucru îl face autorul: scrie
o carte întreag\ în care, vorbind abundent [i
la vedere despre sine, recupereaz\ fragmente,
„fâ[ii”, ani [i perioade întregi de via]\ familial\
[i comunitar\. Conform preciz\rilor f\cute de
el însu[i, aceast\ edi]ie, a doua, apare f\r\ un
capitol (considerat „prea liric”) din prima, dar
cu dou\ capitole suplimentare, „împrumutate”
din Un Burgtheater provincial. De[i Clopotul
scufundat a fost „cumplit” cenzurat în 1988,
Ciocârlie nu ofer\ acum versiunea necenzurat\,
ci face doar câteva restituiri necesare pentru a
se în]elege despre ce anume era vorba într-un
paragraf sau altul. Unele sunt explicate aici [i
prin note de subsol: cineva pleac\ „în mun]i”,
în edi]ia din 1988, fiindc\ plecase de fapt în R.F.G.
[i cenzura nu putea accepta asta. E greu de
sus]inut îns\ c\ volumul cenzurat în 1988 ar fi
avut un „mesaj politic implicit”, fapt de care pare
convins {tefan Borbély în articolul s\u din
Dic]ionar analitic de opere literare române[ti.
Dac\ ar fi fost a[a, cenzura ar fi desfigurat cartea
[i numai edi]ia a II-a, aceasta, ne-ar fi redat
complexitatea ei. De fapt, miza lui Ciocârlie
const\ în explorarea unei lumi care, pân\ la
un punct, l-a constituit, l-a format: propriul
mediu de via]\ recuperat [i cercetat acum
am\nun]it: acum, adic\ la desp\r]irea de tat\.p reocupat pân\ la obsesie de

inconsisten]\ (a sa [i a lucrurilor
din jur) scriitorul caut\, cum spune

în mai multe rânduri, un sens, ob]inându-l
din fragmente rememorative. Pe cât de st\ruitor
e acest sentiment al nimicului, al vidului, pe cât
de „lânced”, lipsit de „vlag\”, depresiv, abulic
este eul pus sub observa]ie, pe atât de bine
conturate [i reliefate sunt elementele – puzderie
– care i-au alc\tuit lumea. Paginile sunt pline
de culoare, de sonorit\]i, fiecare lucru este
înf\]i[at în tot dichisul s\u, ca într-un timp
suspendat în care cel ce descrie [i cel ce urm\re[te
descrierea împ\rt\[esc ritmul unei lumi
vechi: o fantasmatic\, pentru scriitor, perioad\
imperial\ de la 1900, prelungit\ în Banatul
copil\riei sale de fecior de „domn”. Clopotul
scufundat î]i d\ într-adev\r, cum scria Nicolae
Manolescu în cronica la prima edi]ie, o senza]ie
de concret pe care pu]ine c\r]i contemporane
o puteau suscita. Scriind despre lucruri „vechi”,
„trecute”, Ciocârlie le prinde într-o sintax\
modern\, în care aproape fiecare termen, oricât
de „obi[nuit”, devine într-o anumit\ m\sur\
insolit. Scriitura e de un rafinament aproape
uimitor, regimul enumerativ interferând cu cel
eliptic [i f\când paginile „nervoase”, intense,
indiferent de obiectul pe care-l descriu sau de
personajul portretizat. S\ vedem un asemenea

portret, f\cut, din linii frânte, unui profesor
c\ruia, din miile de fraze ale c\r]ii, îi este rezervat\
una: „De matematic\, zvelt, me[\ pe frunte,
evoluat, va fi prorector la Politehnic\, într-o
scurt\ perioad\ de mondenit\]i îl voi reîntâlni,
dup\ facultate, într-un salon.”. Pentru un altul,
trebuie ceva mai mult spa]iu, respectivul fiind
mai „greu de prins”. Ciocârlie adaug\ dou\
propozi]ii la blitzkrieg-ul lui descriptiv: „De
geografie, excelent, înalt, blond, germanic, va
fi directorul renumit al unui liceu, pân\ când,
dup\ întâmpl\ri obscure, va e[ua la Institutul
Pedagogic, unde-l g\sesc când ajung, [ef demagogic
peste sindicat. Pare pornit spre noi ascensiuni.
Toamna afl\m c\, tot în condi]ii stranii, a plecat
din ora[. În R.F.G. a[ fi vrut s\ spun.”
(p. 226).p aradoxul nu este numai

c\ un personaj lipsit de
„vlag\” scrie o carte de

sute de pagini despre o lume care
nu mai exist\ (men]ionându-l, fire[te,
pe Proust); ci [i acela c\ despre trecutul
tot mai îndep\rtat, tot mai învechit,
se scrie modern, dac\ nu chiar modernist.
Substan]a personajelor [i a întâmpl\rilor
apare, nu se [tie de unde [i cum, pe
fundalul lipsit de substan]\ [i de
consisten]\ al unei vie]i adulte care
îl obose[te tot mai mult pe autor. Acesta
ar vrea s\-[i trag\ p\tura peste cap,
în pat, s\ întoarc\ spatele lumii, s\
stea cu fa]a la perete, extras ori abstras
din lume, s\ demisioneze de la obliga]iile
lui sociale, s\ nu se complice în vreun fel, s\
nu se angajeze, nici m\car în noi conversa]ii…
[i a[a mai departe; dar, odat\ întors cu fa]a la
perete, odat\ refugiat sub p\tura ocrotitoare,
personajul f\r\ energie devine un scriitor prolific.
Via]a din jur transpare, e drept, în însemn\rile
„autocritice” [i autoreferen]iale; dar ce contrast
între prezentul autorului care scrie Clopotul
scufundat [i trecutul personajului (el însu[i) pe
care tot scriitorul nostru îl exploreaz\… Prezentul
este palid [i sumar, redus la ni[te lamenta]ii [i
o autoderiziune în care nici autorul nu mai crede;
trecutul, în schimb, e reprezentat [i actualizat
literar în filme captivante de „cinematograf
interior”. O mas\ [i o canapea devin, în paginile
intens-rememorative din excep]ionala carte a
lui Ciocârlie, un fel de membri cu drepturi depline
ai familiei care le folose[te de mai multe genera]ii.
Nu e nici o psihanaliz\ aici. Trecutul explorat
este avuabil, fiindc\ pudoarea scriitorului e din

acela[i trunchi cu normele de comportament
ale familiei bune de care apar]ine. Semnificativ,
scriitorul ce încearc\ s\ construiasc\ o teorie
a incon[tientului [i care pledeaz\ într-un
rând pentru manifestarea liber\ a pulsiunilor
este, în fa]a propriei canapele, de o cumin]enie
exemplar\. Iat\: „Când eram copii, lâng\ o
u[\ din sticl\ se g\sea o canapea bun\ de
dormit. Pe canapea m\ luptam cu Nelu.
Cu tata, când eram [i mai mic, m\ luptam
pe parchet, între u[i. Prânzeam [i cinam pe
masa care e acum în camera noastr\, ne f\ceam
lec]iile, jucam campionate de fotbal cu nasturi,
ne-a tras o b\taie tata din cauza unei doamne

din vecini care venise s\-i cear\ sfaturi,
iar noi n-am fost cumin]i, ne primeam
musafirii, pe Mircea, pe Tutu, pe Tibi,
pe Neli [i jucam «Omule, nu te sup\ra»,
dar noi ne sup\ram, a bolit taica de
la E[elni]a [i a murit, jucau [ah tata [i
uica D\vid, am dansat cu fetele pe
canapea când nu era nimeni acas\ [i
am spart atunci sticla unui tablou, l-
am a[teptat pe Mo[ Cr\ciun, tu[a Nu]i
l-a a[teptat pe uica Io]a, care era pe
front, a jucat c\r]i Nelu cu domnul
Orlescu, cu domnul Pirtea [i cu domnul
locotenent, am adus-o pe T când a venit
prima dat\ la noi, cite[te Corina pozele
din c\r]i, scriu încerc\ri literare, eseuri,
planuri de seminar, am f\cut orele de
german\ cu domni[oara de german\
[i orele de francez\ cu tante Mimi, a
scâr]âit Ion la vioar\ [i a luat ore cu

doamna de acordeon, care avea musta]\, am
stat la mas\ cu uica de la B\i, cu uina, cu uica
de la Arad, cu Bebe al [efului de gar\, cu Doru
B., a murit Doru B., cu Pu[a, cu Burdu], cu Sara,
cu popa [i Roman, cu Radu, cu Ma]i, cu Mircea
pl\vanul, cârpe[te mama ciorapii, l-am c\l\rit
pe tata când înv\]a pentru examenul de [ef
controlor, aveam cetatea de sub mas\, înt\rit\
cu scaune, am plâns ascultând El Zorab [i
Rug\ciune, am r\sturnat c\limara pe mas\, Nelu
a tras în parchet cu pistolul lui Vasile, mi-a f\cut
Ion desenele la zoologie, a dormit un pluton
de ru[i în toamna lui ‘44, am plecat la culcare
în fiecare sear\ la ora 9 fix.” (pp. 158-159).

„Fâ[iile” autobiografice sunt r\sucite aici
în inventarul unei lumi cu sens. Iar inventarul
e f\cut de un adult copil\ros, care îi „domne[te”
politicos pe cei mari, a[a cum l-au înv\]at mama
exigent\ [i tat\l pe care orfanul cincuagenar 
l-a pierdut. 

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

Livius Ciocârl ie,
Clopotul scufundat,
edi]ia a II-a, rev\zut\
[i ad\ugit\, Editura
Tracus Arte, Bu-
cure[ti, 2018, 466
pag.

via]\ la trecut

comentarii critice
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p rofesor la Texas Tech University
în SUA [i profesor onorific la
University of Queensland din

Australia, Costic\ Br\d\]an e ceea ce se cheam\
un erudit. De-a lungul anilor a mai lucrat la
Cornell University, Miami University, University
of Wisconsin-Madison, University of Notre Dame
[i Arizona State University. Nu au lipsit universit\]i
din Germania, Italia, India, Japonia [i Turcia.
Pomelnicul acesta simandicos are darul de a
ne înt\ri ideea c\ avem de-a face cu un spirit
hîr[îit în angarale universitare. Br\d\]an le [tie
re]eta, le cunoa[te avantajele, dar mai ales presimte
primejdiile sub spectrul c\rora po]i foarte
u[or ca, dintr-un promit\]or cadru didactic, s\
ajungi peste noapte un proscris cer[ind îndurare
forurilor de conducere. S`nt cîteva reguli draconice
pe care, de le încalci, locul dorit în empireul
umani[tilor americani se clatin\ repede. 

Prima regul\, imaculat\ ca o dogm\, e s\
nu dai impresia colegilor c\ ai convingeri de
dreapta. Din acel moment, umbra pe care o faci
p\mîntului va fi o piaz\-rea aduc\toare de ruin\.
Din aceast\ dogm\ infailibil\ se deprind
cîteva coerci]ii a c\ror prevarica]ie te duce
fulger\tor în postura de mazilit. De exemplu,
dac\ ai proasta inspira]ie s\ critici doctrina
marxist\, [ansa s\ dispari din organigrama
facult\]ii e exponen]ial\. Dimpotriv\, dac\ nu
dai m\car dou\ citate din Marx în cuprinsul unui
studiu, e[ti privit ca un ins subversiv. Dac\ te ia
gura pe dinainte [i cîrte[ti împotriva pl\gii
corectitudinii politice, a[ijderea. Dac\ ai o amnezie
de moment [i ui]i ca, vorbind despre Heidegger,
s\ adaugi neap\rat c\ a fost nazist, ai fe[te-

lit-o. Dac\ e[ti filogerman [i folose[ti o bibliografie
cu prea multe nume nem]e[ti, ai încurcat-o. Dac\
m\rturise[ti studen]ilor c\ ai aplec\ri cre[tine,
blazonul ]i s-a cr\pat. Dac\ deplîngi complicitatea
intelectualilor, de la Sartre [i Bataille la Russell
[i Bernard Shaw, cu regimurile bol[evice, ai
sfeclit-o. Dac\ înfierezi revoltele studen]e[ti din
1968, ]i-ai f\cut bagajele. În schimb, dac\ din
exces de zel, în locul lag\relor naziste, deplîngi
hecatomba mor]ilor din închisorile comuniste,
]i se va bifa un punct negru în catastiful p\catelor.
Iar dac\ te încume]i s\ spui ceva urît despre
{coala de la Frankfurt sau despre neoconii
americani, nici autoimolarea nu te mai scap\.
Br\d\]an a înv\]at foarte bine aceste prohibi]ii.
În mediul universitar american, a supravie]ui e
totuna cu a respecta canonul unei atitudini
sfioase: omi]i anumite nume, le privilegiezi pe
altele [i în genere spui ceea ce se a[teapt\ s\ spui.
Iat\ ce înseamn\ s\ fii vasal în schimbul protec]iei,
adic\ cusurgiu fa]\ de metehnele dreptei [i
prosl\vitor al virtu]ilor stîngii.

Fundalul c\r]ii A muri pentru o idee e
p\truns de acest imperativ obedient. Autorul
are pruden]a ca, vorbind de concep]ia cîtorva
filosofi despre moarte, s\ nu încalce regulile
de mai sus. Citind volumul, am tr\it senza]ia c\
inteligen]a redutabil\ a lui Costic\ Br\d\]an,
dublat\ de o elocven]\ impecabil\, se chirce[te
sub un plan steril. Dac\ iau un condor [i-l vîr cu
de-a sila într-o colivie de peru[i, stîlcirea la care
va fi supus va echivala cu un supliciu. Sub ap\sarea
gratiilor, aripile i se vor frînge, ciocul îi va plesni,
iar penele i se vor scutura. E întocmai imaginea
pe care am avut-o v\zînd cum aripile min]ii
lui Br\d\]an, un intelectual de ras\ care pe
deasupra e tob\ de carte, se strîng docil sub
ap\sarea unei re]ete sufocante. S\ scrii cu
atîta talent [i deopotriv\ cu atîta precau]ie
ideologic\, avînd grij\ s\ nu-i superi nici pe
marxi[ti, nici pe musulmani, nici pe evrei, nici
pe femini[ti [i nici pe hindu[i, cere un v\dit efort
de contorsionare a min]ii.

Strict vorbind, volumul e o cercetare sobr\
avînd drept tem\ moartea cîtorva personaje din
istoria filozofiei: Socrate, Hypatia, Giordano
Bruno, Thomas Morus, Jan Patocka, Simone
Weil. Lor le sunt dedicate cele mai multe pagini,
autorul analizîndu-le gîndurile, motiva]iile [i
atitudinea în fa]a mor]ii. Dar cum moartea,
filosofic vorbind, e o tem\ etern\, celor
[ase nume li se adaug\ o pletor\ de spirite
care s-au pronun]at asupra ei: Montaigne,
Hadot, Heidegger, Landsberg, Gandhi,
Pasolini [i mul]i al]ii. Chiar [i digresiunile
pe care Br\d\]an le face în marginea
unui pictor (Edvard Munch) sau a unui
regizor (Ingmar Bergman) î[i au rostul
lor: pun în lumin\ viziunea celor doi
arti[ti asupra mor]ii. Nu lipse[te Jan
Palach dîndu-[i foc în Praga (de ce nu
[i Liviu Babe[ la Bra[ov?) [i nici autodafeul
c\lug\rului budist Quang Duc din 1963
(de ce nu [i seppukul lui Yukio Mishima?).
Cele mai reu[ite capitole mi se par cele
despre Boethius, Morus, Munch [i
Bergman, tocmai pentru c\ aduc un
ceva insolit în marea de nuan]e, atît de
comune, pe care moda universitar\ le
flutur\ pe seama mor]ii. Cel pu]in ideea
c\ via]a pe p\mînt e o temni]\ al c\rei
c\l\u suprem e Dumnezeu, tem\ pe
care o reg\sim la Boethius [i la Thomas
Morus, poate fi un prilej de medita]ie amar\.

Br\d\]an e un bun mijlocitor: [tie s\
povesteasc\ idei, însu[ire rar\ în lumea academic\,
unde balistica inept\ a no]iunilor abstracte
slu]e[te expresia pîn\ la pragul hido[eniei.
Dar Br\d\]an nu e atins de schimonoselile pe
care jargonul de lemn îl strecoar\ în expresia
profesorilor. Chiar [i cînd e silit s\ reproduc\

sintagmele lui Heidegger, se pricepe s\-i parafrazeze
l\murit nuan]ele. Pe scurt, autorul e un colportor
de talent, f\cînd din no]iunile filosofiei un [ir
de figuri care se mi[c\ viu într-un cadru epic.
Br\d\]an are u[urin]\ sf\toas\, e un povesta[
înzestrat, c\ci se simte în largul lui printre cuvinte.
De aici fluen]a cizelat\ a frazelor, curgerea lor
nepoticnit\. Talent, cultur\, fine]e a nuan]elor
– iat\ atuurile lui Br\d\]an. E drept, din mîna
unui traduc\tor ca Vlad Russo, al c\rui sim] al
limbii române e f\r\ cusur, nu putea ie[i decît
un lexic pe m\sur\.

Aerul volumului e aseptic, politicos, elegant.
Atîta doar c\ tot ce scrie Costic\ Br\d\]an e corect
f\r\ s\ te tulbure. Iar cînd intuie[ti fundalul
de tabuuri pe care st\ cartea, un gust de am\r\ciune
te încearc\. De pild\, m\ mir\ tonul hiperbolic
cu care Br\d\]an scrie despre nume cu totul
insignifiante din istoria filosofiei. Cînd ajungi
s\ faci din biata Hypatia un nume de referin]\,
cînd de pe urma am\rîtei lapidate nu a r\mas
nici un rînd scris, doar m\rturiile unor contemporani,
ra]iunea pentru care o ridici pe piedestal nu e
defel filosofic\, ci ]ine de o chichi]\ ideologic\:
doamna e în vog\ în curentul feminist, [i atunci
e de bon ton s\ respec]i vanit\]ile mironosi]elor.
Ce are a face c\ Hypatia e nul\ sub unghi filosofic?
În plus, cînd iei un palid epigon heideggerian
precum Landsberg [i îi dedici mai multe pagini
decît lui Heidegger însu[i, iar\[i motivul nu
poate fi luat din lumea ideilor, ci tot din
desaga cu obliga]ii subîn]elese: s\racul a
murit în lag\rul de concentrare de la Oranienburg,
[i atunci r\posatul merit\ un regim privilegiat,
chiar dac\ valoarea lui speculativ\ bate spre
muchia lui zero. 

n u vreau s\-i fac proces de inten]ie
lui Costic\ Br\d\]an, un intelectual
de a c\rui onestitate nu m\ îndoiesc.

Drama lui e c\ nu are încotro, din cauza canonului
de precau]ie de care vorbeam. De altminteri,
la începutul anilor 2000, cînd Costic\ Br\d\]an
era pe picior de plecare în lunga peregrinare prin
labirintul universitar, ne apropiasem suficient
de mult pentru a vorbi f\]i[ despre tot [i toate.
La fel de f\]i[ m\ str\duiesc s\-i spun [i acum:
drag\ Costic\ Br\d\]an, cum întocmirea volumului
s-a f\cut în urma unor burse de studiu, filosofii
despre care scrii i-ai ales cu gîndul la orizontul

de a[teptare al acelora care te-au sprijinit
în dobîndirea stipendiilor. Altminteri
nu-mi pot explica str\lucirea stilistic\
pe care o închini unor figuri atît de
anodine precum Hypatia [i Landsberg.
Cum nu-mi pot explica u[urin]a cu
care dai citate din Marx f\r\ s\ pomene[ti
cît de scelerat\ i-a fost gîndirea. 

Ai scris un volum pe cît de elegant
pe atît de steril, unde spui banalit\]i
[i împar]i indulgen]e, respectînd cu
scrupul dogmele pe care le în[iram
la începutul cronicii (vezi nazismul
lui Heidegger, dar nici un cuvînt despre
abjec]ia intelectualilor bol[evici). În
fine, capitolele au fost scrise pentru
publicul occidental, a[a explicîndu-se
lipsa vreunei referin]e la cultura român\.
M\ întreb ce s-ar fi întîmplat dac\,
în loc de Mohamed Bouazizi, Patocka,
Quang Duc [i Palach, ai fi scris despre
Liviu Babe[, Mircea Vulc\nescu, Marcel
Petri[or sau Gheorghe Calciu. {i ei au

gîndit moartea, ba chiar au înfruntat-o.
Costic\ Br\d\]an e un protocolar sf\tos,

a c\rui expresie are claritatea argintului viu.
Dac\ nu ar fi suferit influen]a nefast\ a dogmelor
universitare, spiritul c\r]ii ar fi putut fi pe m\sura
informa]iei din paginile ei. Dar a[a, totul sun\
corect f\r\ s\ te mi[te. Cînd fundalul e alterat,
talentul nu poate salva aparen]ele. 

Costic\ Br\d\]an, A
muri pentru o idee.
Despre via]a plin\
de primejdii a
filosofilor,,
traducere din
englez\ de Vlad
Russo, Editura
Humanitas,
Bucure[ti, 2018, 
304 pag.

alte apari]ii recente
Maria Pilchin, Zarathustra e femeie, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2018, 54 pag.
Marian Ilea, Nop]ile din Mittelstadt, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2018, 190 pag.
Dumitru Ion Dinc\, ~n linia `ntâi pe frontul din Transnistria, Editura Teocora, Buz\u, 2018, 80 pag.
Dumitru Ion Dinc\, Nev\zuta fa]\ a Tezaurului de la Pietroasa, Editura Teocora, Buz\u, 2018, 224 pag.
Alexandru P\duraru, Povestiri, Editura Ex Ponto, Constan]a, 2018, 108 pag.
Alexandru P\duraru, Nuvele (antologie), Editura Ex Ponto, Constan]a, 2018, 370 pag.
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p u]inele poezii eminesciene de
inspira]ie cre[tin\ sunt citate cu
entuziasm de cei dornici s\

demonstreze cre[tinismul poetului. În realitate,
Eminescu – judecând dup\ opera lui, nu pe baza
unor presupuneri – este structural un necredincios.
El are o seme]ie ireductibil\, chiar [i când se
autoflageleaz\ (ca în Rug\ciunea unui dac).
Atitudinea lui este aceea a unui om singur, f\r\
apartenen]\,  care se gânde[te pe sine în rela]ie
direct\ cu Universul: eu [i Universul.

Crea]ia lui liric\ interfereaz\ de câteva ori
cu mitologia cre[tin\ exclusiv din ra]iuni estetice.
Un exemplu îl constituie poezia Colinde, colinde!
(1878), compus\ din sonorit\]i delicate, evocând
clinchetele de clopo]ei. Poetul valorific\ elemente
ale tradi]iei luând în considerare expresivitatea,
nu sacralitatea lor. Face din religie poezie:

„Colinde, colinde!/ E vremea colindelor,/
C\ci ghea]a se-ntinde/ Asemeni oglinzilor/ {i
tremur\ brazii/ Mi[când r\murelele,/ C\ci noaptea
de azi-i/ Când scânteie stelele.// Se bucur’ copiii,/
Copiii [i fetele,/De dragul Mariei/ Î[i piapt\n\
pletele,/ De dragul Mariei/ {’a Mântuitorului/
Luce[te pe ceruri/ O stea c\l\torului.”

Versurile scurte [i s\lt\re]e, care dau o
sugestie de voio[ie, rimele rare, festive, repetarea
melodiosului plural  „colinde”, prezen]a unor
cuvinte cu accentul pe antepenultima silab\
(ceea ce le face s\ par\... scuturate în aer, ca ni[te
clopo]ei) – întreaga muzic\ a poeziei reconstituie
ceva din atmosfera de bucurie naiv\ [i curat\
din ajunul Cr\ciunului. Foarte subtil este modul
cum rimeaz\ „colindelor” cu „oglinzilor”, f\cându-
l pe cititor s\-[i aduc\ aminte, ca prin vis, de o
form\ mai veche, „oglindelor”. Alte rime uimesc
prin ingeniozitate: brazii/ azi-i, copiii/ Mariei.
Aceste rime „scumpe”, care se deosebesc de
rimele obi[nuite ca [ampania de vin, instaureaz\
un regim de s\rb\toare.

Cât prive[te steaua care luce[te pe ceruri
c\l\torului, ea nu poate fi decât aceea care îi
conduce pe craii de la R\s\rit (Gaspar, Melchior
[i Baltazar) la Betleemul Iudeii, ca s\ asiste la
na[terea lui Isus. Eminescu nu-i identific\ pe
magi, dar steaua care îi c\l\uze[te pe c\l\tori
aduce în mintea oricui pove[tile despre na[terea
Mântuitorului. {i, odat\ cu aceste pove[ti, fiorul
particip\rii la un miracol.

*
O form\ prescurtat\ a poeziei Rug\ciune

(1879) este inserat\ în Ta twam asi, pentru a
ilustra evlavia cre[tinilor care se roag\ fecioarei
Maria ([i pentru a eviden]ia trista insensibilitate
a unei femei fa]\ de acest moment):

„Rug\mu-ne-ndur\rilor,/ Luceaf\rului
m\rilor!/ Din valul ce ne bântuie/ Înal]\-ne,
ne mântuie!/ Privirea adorat\/ Asupr\-ne coboar\,/
O maic\ preacurat\/ {i pururea – fecioar\,/
Marie!”

Forma in extenso, de sine st\t\toare, a
poeziei este ob]inut\ nu prin diluare, ci prin
nuan]are:

„Cr\ias\ alegându-te/ Îngenunchem
rugându-te,/ Înal]\-ne, ne mântuie/ Din valul
ce ne bântuie;/ Fii scut de înt\rire/ {i zid de
mântuire,/ Privirea-]i adorat\/ Asupr\-ne coboar\,/
O, maic\ prea curat\/ {i pururea fecioar\,/
Marie!// Noi, ce din mila sfântului/ Umbr\ facem
p\mântului,/ Rug\mu-ne-ndur\rilor/ Luceaf\rului
m\rilor;/ Ascult\-a noastre plângeri,/ Regin\
peste îngeri,/ Din neguri te arat\,/ Lumin\ dulce

clar\,/ O, maic\ prea curat\/ {i pururea fecioar\,/
Marie!”

Cu instinct artistic, Eminescu a conceput
rug\ciunea la persoana întâi plural. Aceasta îi
determin\ pe cititori s\ se gândeasc\ la
altceva decât la o rug\ solitar\, rostit\ de cineva
cople[it de necazuri, [i anume la un cor al tuturor
oamenilor, pierdu]i în terestritatea condi]iei
lor: „Înal]\-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne
bântuie”.

Implorarea fecioarei Maria se amestec\
pân\ la indistinc]ie cu adorarea ei. Rug\ciunea
este [i un imn: „Regin\ peste îngeri,/ Din neguri
te arat\,/ Lumin\ dulce clar\,/ O, maic\ prea
curat\/ {i pururea fecioar\,/ Marie!”

Foarte bine este „jucat\” umilin]a cre[tin\,
care îi era practic str\in\ lui Eminescu: „Noi, ce
din mila sfântului/ Umbr\ facem p\mântului,/
Rug\mu-ne-ndur\rilor/ Luceaf\rului m\rilor;/

Ascult\-a noastre plângeri”. Este înc\ o dovad\
c\ Eminescu putea s\ joace orice rol, tr\indu-l
cu ardoare. (Probabil iubea teatrul [i pentru
aceast\ posibilitate oferit\ oric\rui actor de
multiplicare a existen]ei.)

Versul „Rug\mu-ne-ndur\rilor” reverbereaz\
mult\ vreme în con[tiin]a cititorilor, datorit\
construc]iei verbale arhaice (rug\mu-ne în loc
de ne rug\m) [i men]ion\rii unui succedaneu
al divinit\]ii – îndur\rile – ca destinatar al
rug\ciunii. Se remarc\ în plus sonoritatea acestui
vers, asem\n\toare cu un murmur. {i anume
cu murmurul unei mul]imi prosternate care
se roag\.

*
Eminescu era sceptic în leg\tur\ cu realitatea

învierii lui Isus Hristos ca fapt istoric. Nu credea
nici în învierea tuturor mor]ilor, într-un viitor
nebulos, cu prilejul celei de-a doua veniri a
Mântuitorului pe p\mânt. În schimb aprecia
puterea de semnificare a Învierii [i capacitatea
acestui episod biblic de a iradia speran]\ [i
bun\tate în sufletele credincio[ilor. În anul când
a scris poemul Învierea, 1878, a publicat [i un

articol în „Timpul” cu titlul Chistos a înviat!
(reprodus ulterior, în 1893, în „Moftul român”,
de I.L. Caragiale), în care, dup\ ce evoc\, sarcastic,
practica r\uf\c\torilor de a apela la mitul christic
pentru a fi absolvi]i de p\cate, sus]ine c\ încrederea
în Înviere merit\ totu[i p\strat\, ca o institu]ie
a speran]ei tuturor oamenilor.

Poemul Învierea pare prima ciorn\ a unui
poem cu acela[i titlu. Este scris stângaci, într-o
limb\ român\ for]at\ f\r\ gra]ie, [i se îndep\rteaz\
de mitul biblic. Isus învie nu din ini]iativa lui
Dumnezeu, ci la rug\mintea unui „mo[neag cu
barba ca z\pada”, care „îngân\ cuvintele de
miere, închise în tratajul str\vechii evanghelii”
(trataj = tartaj = copert\):

„O muzic\ adânc\ [i plin\ de blânde]e/
P\trunde tânguioas\ puternicile bol]i:/ «Pieirea,
Doamne Sfinte, c\zu în orice col],/ Înveninând
pre însu[i izvorul de vie]e.// Nimica înainte-]i
e omul ca un fulg,/ {-acest nimic î]i cere o raz\
mângâioas\,/ În pâlcuri sun\toare de plânsete
duioase/  A noastre rugi, P\rinte, organelor se
smulg.»”

Actul propriu-zis al Învierii are parte
de o reprezentare simplist\, seam\n\ cu happy-
end-ul unor filme americane de azi, cu un
înving\tor [i admiratori care aplaud\:

„Apoi din nou t\cere, cutremur [i sfial\/
{i negrul întuneric se sperie de [oapte.../
Dou\sprezece pasuri r\sun\... miez de noapte.../
Deodat\-n negre ziduri lumina d\ n\val\.// Un
clocot lung de glasuri vui de bucurie.../ Colo-n
altar se uit\ [i preo]i [i popor,/ Cum din mormânt
r\sare Christos înving\tor/ Iar inimile toate 
s-unesc în armonie.”

Poemul este salvat de versurile imnice
ritualice, intonate de preo]i la slujba de Înviere,
pe care poetul le reproduce în încheierea poemului.
Aceste versuri, tocite armonios de îndelunga lor
folosin]\, ca treptele de piatr\ de la intrarea
într-o biseric\, emo]ioneaz\ înc\ o dat\:

„Christos au înviat din mor]i,/ Cu cetele
sfinte,/ Cu moartea pre moarte c\lcând-o./
Lumina ducând-o/ Celor din morminte.”

*
Sonetul R\sai asupra mea..., scris, probabil,

în 1879, este altfel de rug\ciune, nereligioas\,
de[i se adreseaz\ fecioarei Maria. Poetul o
portretizeaz\ indirect pe Maica Domnului, prin
ceea ce îi cere, deci prin ceea ce [tie c\ ea îi poate
îndeplini. Ca [i Madonna lui Rafael de la Muzeul
din Dresda (pictor admirat de Eminescu: „O,
cum Rafael creat-o pe Madonna Dumnezeie” –
Venere [i Madonn\), fecioara Maria este, în
reprezentarea lui Eminescu, de o dragoste
f\r\ margini fa]\ de oameni, dar o dragoste
discret\, f\r\ nimic cople[itor, o tandre]e celest\,
o „lumin\ lin\”. Mi-aduc aminte tabloul lui Rafael
de la Dresda, pe care l-am privit minute în [ir:
Maria îl invit\ pe privitor s\ p\[easc\ în lumea
ei, a sfin]eniei, îl invit\, nu îl someaz\, îl încurajeaz\,
îi spune c\ e foarte simplu s\ accezi la acea lume,
doar s\ vrei. Dup\ atâtea regimuri politice
care fac binele cu for]a, binele facultativ oferit
de Maria emo]ioneaz\ profund.

Acestui personaj i se adreseaz\ poetul
cerându-i sus]inere [i îndurare, în versuri de o
simplitate solemn\:

„Speran]a mea tu n-o l\sa s\ moar\/ De[i
al meu e un noian de vin\;/ Privirea ta de mil\
cald\, plin\,/ Îndur\toare-asupra mea coboar\.”


colinde, colinde!  rug\ciune
 `nvierea  r\sai asupra mea...

Madonna lui Rafael de la Muzeul din Dresda

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu

istorie literar\
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d edic piesa Ivan Turbinc\ [i volumul
Turbinca lui Ivan Turbinc\ genialului
b\rbat din Humule[ti, precum [i

celor ce m-au determinat s\ ajung din nou cu
o mare iubire la Opera Domniei Sale, Consiliul
Jude]ean Neam], Pre[edinte Ionel Arsene, Consiliul
local Târgu Neam], Primar Daniel Harpa, Juriul
Premiului Na]ional „Ion Creang\” 2017 – Prezidat
de Nicolae Manolescu alc\tuit din Eugen Negrici,
Daniel Cristea-Enache, Marius Mihe], Ioan
Holban, Vasile Spiridon [i Cristian Livescu. 

Fie c\ se afla în armat\, fie c\ se afla în
afara armatei, pentru Ivan Turbinc\ realitatea

sufletului s\u nu suferea nicio schimbare, ea
r\mânând mereu sub fascina]ia întrupat\
de ordinea divin\ într-un cuvânt alc\tuit,
simplu, din dou\ vocale [i trei consoane –
vodca!... }uica de dude era moale [i în[el\toare,

iar ]uica de prune, corcodu[e, mere, pere,
rachiul, precum [i vinul, în cantit\]i lipsite

de logic\, puteau duce omul spre dureri de cap,
sau de burt\, spre suferin]\, spre un nimic
nimicitor! Vodca propunea, uneori, o inspira]ie
poetic\, o erotizare a chefului, dac\, din întâmplare,
prin împrejurimi, existau persoane aflate nu
într-o stare de dezumanizare [i de lips\ de respect
pentru vodc\! Lipsa acestor idei vodcabulistice,
fericite, dar discrete, ar fi putut conduce b\rba]ii
din armat\, sau din civilie, spre o imagine vitreg\
a umanit\]ii!  Vodca, de altfel,  î]i  oferea
energia magic\ de a putea s\-]i descifrezi propriul
interior, însetat de pace, libertate, democra]ie –
[i de Duhul Sfânt! Adic\ s\-]i cuno[ti raionul t\u
paradisiac! De[i Ivan – trebuie recunoscut [i
acest adev\r! – înc\ din primele zile ale înrol\rii
sale în armat\, a fost, sub în]elepciunea adus\
de vodc\, partizanul unor r\zboaie [i revolu]ii
negative, adic\ lipsite de violen]\! El, de altfel,
cât timp a slujit în armia ru[ilor – probabil [i
datorit\ faptului c\ s-a ocupat mai mult de
aprovizionarea armatei cu alimente [i lichide
– n-a ucis nici m\car un om! Moartea îl scârbea
chiar când doar auzea c\ avea ochi de bab\, mor]i,
[i se lega de oricine, la întâmplare, sau dup\ ce
chef avea dânsa – ca s\ se arate un fel de împ\r\teas\
a lumii de dincolo, vid\ de bucurii [i lipsit\ de
vodc\! Ivan Turbinc\ [i în etapele de ghiulai
r\mânea mereu un om serios, s\n\tos la minte,
cât\ vreme vodca se ar\ta a fi chiar un miraculos
medicament! Sigur, cu acest medicament popular
te po]i echilibra din orice dezechilibru al pa[ilor,
sau al min]ii, dar din moarte era imposibil s\
te mai treze[ti. Aflând, poate pe surse, moartea,
de felul în care o dispre]uia Ivan, n-a avut niciodat\
curajul de a-i ie[i în cale, poate [i datorit\ spaimei
c\ el ar putea s-o ia de moa]e [i s-o arunce pe Apa
Sâmbetei! Altceva nu putea s\-i fac\ nimeni, c\ci
ea, neavând sim]uri, era o nesim]it\! R\mas\
imperturbabil\ [i în sim]irile cele mai elementare,
moartea nu era dorit\ de nimeni s\-i fie na[, sau
na[\, fire[te, dar nici s\ fie prezent\ m\car la
botezul vreunui prunc! Culmea culmilor, aceast\
ar\tare cu chip de muiere n-avea nici m\car

un amant chior! A[a c\ nici vorb\ s\ se fi auzit
cândva – nici m\car pe surse! – c\ ea ar fi fost
cuprins\ vreodat\ de durerile facerii!

Ie[ind afar\ din armat\, sau pus pe
liber din armat\, Ivan se eliberase de orice spaim\
– [i, în]elegând c\ nu-[i mai apar]inea decât
lui însu[i! – plecase în lume cântându-[i un guleai
paradisiac, l\sând în urm\, f\r\ vreo triste]e,
fle[c\iala noduroas\ a istoriei! Nu se mai temea
de nimeni, nici de vreo armie str\in\, nici de
draci, nici de femei – c\ci nu-[i demonizase
aparatul genital! –, nici de metafizicienii sub
acoperire!... Singura grij\ care-l mai tulbura era
legat\ de o posibil\ întâlnire cu mama dracului,
moartea, care ar fi putut veni peste el, noaptea,
s\-l vad\ cum sfor\ie – [i s\-l bage într-o ac]iune
f\r\ de vodc\, for]at\, care s\-l vâre cu capul în
depresie! Poate c\ ea s-ar fi comportat ca o
muncitoare frunta[\, filosofând despre trupul
femeii în istorie, despre sacralitatea sexului,
despre care auzise varii discursuri închinate

p\cii, abuzului libidinal, precum rolului genului
[i geniului  feminin în evolu]ia demografic\ a
lumii! Dar n-a fost s\ fie!... Ivan ar fi putut spune:
Doamne Dumnezeule, p\ze[te-m\ de p\catul
\sta, c\ci ar fi o nebunie ca moartea s\ fac\ ni[te
prunci chiar cu un româna[ angajat, cândva,
în armata rus\! 

Dar cum posibilitatea întâlnirii cu moartea,
în carne [i oase, era o utopie, ea trebuia s\ r\mân\
o idee abstract\, care, fire[te, nu putea fi în
veci legitimat\ m\car cu un gât de vodc\!

Dar cum putem închega dimensiunea
unui brontozaur pornind de la un dinte stricat,
mitologizându-l chiar, tot a[a putem, de la vodc\
[i de la câteva fragmente de pove[ti [i legende,
da, putem reconstrui mitul mor]ii [i al zilei în
care muica dracului a fost b\gat\ de Ivan în
turbinca sa, blagoslovit\ de Dumnezeu!

A[a c\ pân\ [i leg\tura biologic\ dintre
el [i ea s-a dovedit falimentar\, inexistent\!
Utopia a r\mas utopic\!

Dar, Doamne Dumnezeule, Ivan a întâlnit
într-o zi, la un cap de pod, un b\trân, cer[ind –
[i cu toate c\ nu visase niciodat\ c\ se va

întâlni cu Dumnezeu, absurdul a devenit o realitate
divin\: b\trânul cer[etor era chiar Dumnezeu
în persoan\!

Dar când anumite întâmpl\ri [i persoane,
întâlnite în pove[ti, basme, legende, poart\ chiar
o aur\ mitologic\, r\d\cinile lor e greu, sau poate
chiar imposibil de fixat în secoli. Când a plecat
F\t Frumos în c\utarea „Tinere]ii f\r\ de b\trâne]e
[i a vie]ii f\r\ de moarte”? E greu de spus [i în
ce an, sau secol, b\gând moartea în turbinc\,
Ivan a dorit s\ întemeieze pe p\mânt o lume a
tinere]ii f\r\ de b\trâne]e [i a vie]ii f\r\ de moarte!

Chiar dac\ se mai [tie anul în care Iisus
Cristos s-a n\scut într-o iesle, Dumnezeu tot nu
s-a ar\tat pe p\mânt, r\mânând tot cam nev\zut!
Or Ivan Turbinc\  a chiar vorbit cu Dumnezeu,
care, b\trân, cer[ea lâng\ un pod!.. Sigur c\ Ivan
nu [tia cine este B\trânul! Sigur, îns\, c\ Dumnezeu
[tia c\ rusnacul vodcangiu o s\-i dea, de mil\,
o carboav\, fiindc\ Ivan putea da oricui aceast\
carboav\! Da... Oricui putea da o carboav\ din
cele dou\ cu care plecase din armat\, oricui, în
afar\ de o f\ptur\ c\reia nu i-ar fi dat decât un
picior în popou! F\ptura asta era, desigur, Moartea!

Secolul XIX, pe la începuturi, dar mai ales
dup\ îmb\trânirea acestor începuturi, s-a trezit
– am aflat pe surse! – cu o treptat\ înro[ire a
stelelor [i cu un fel de pr\bu[ire lent\, a ro]ilor
Carului Mare [i a ro]ilor Carului Mic, prin albirea
ro]ilor, m\cinate de lumina zorilor de zi! Tot
atunci Ivan a aflat [i el, pe surse, c\ armatele
tuturor ]\rilor au început s\ gândeasc\ în minciuni,
iar condamna]ii la moarte s\ fie tra[i pe roat\,
indiferent dac\ erau în via]\ sau, între timp,
decedaser\! De fapt, Ivan, dup\ un mic exces
bahic, visase aceste începuturi de timpuri noi!...
Democra]ia începuse de veacuri s\ înfloreasc\,
dar nu a dat roade depline decât dup\ descoperirea
eminen]ei ei cenu[ii, ghilotina, cu care, democratic
– repet\m! – i-a pus pe toc\toare chiar pe inventatorii
libert\]ii [i fraternit\]ii, Danton [i Robespierre!...
Moartea acestora, alb\, f\r\ un exces de sânge,
i-a f\cut pe destui revolu]ionari s\ viseze, noaptea,
noaptea care nu se va mai albi în zori!...

II

c ât de cât, cam fiecare condeier caut\
un orizont al adev\rului!... Caragiale,
în comediile sale, descoper\ adev\rul

personajelor sale într-o lege a inteligen]ei – care
ia[te minciuna! Toate personajele sale mint,
democratic, de diminea]a pân\ seara – [i sunt,
în final, fericite! Fiecare tr\ie[te din plin fericirea
sa personal\, iar uneori, ca în finalul Scrisorii
pierdute, cânt\ to]i acela[i cântec al împlinirii
fericirii, dirija]i de poli]aiul Pristanda, prelatul
tuturor adev\rurilor lor vide, f\cându-i pe fiecare
s\ cread\ ceea ce, de fapt, fiecare era convins –
c\ el cunoa[te cel mai bine dedesubturile acestor
adev\ruri ale minciunilor!

A[a c\ pentru fiecare corist al minciunilor

c hiar dac\ se mai [tie anul în
care Iisus Cristos s-a n\scut
într-o iesle, Dumnezeu tot
nu s-a ar\tat pe p\mânt,
r\mânând tot cam nev\zut! 

eseu
dumitru radu popescu

turbinca lui Ivan
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fericite, diferen]a dintre gândire [i realitate era
foarte clar\, [i ea trona la temelia tuturor fericirilor
personale [i ob[te[ti! {i astfel, de la Pristanda,
dirijorul [i maestrul de ceremonii, pân\ la solistul
corului, Agami]\, victoriosul victorio[ilor, nimeni
nu putea s\-[i asume vreun e[ec!

Ei, cum fiecare actant din O scrisoare
pierdut\ se crede buricul p\mântului, putem
trage concluzia c\ p\mântul are, cu siguran]\,
mai multe burice. Agamemnon a învins Troia,
f\când din ea un cimitir cuprins de fl\c\ri,
f\r\ cruci, fire[te, [i f\r\ m\car s\ r\mân\ în
urma ei o troi]\, ca s\ se mai poat\ spune,
dup\ [tergerea ei din istorie, m\car atât: c\ Troia
a ajuns o troi]\! Troi]\, fire[te, poate fi socotit\
o dimensiune mic[orat\ a cet\]ii pierdute pentru
o infidelitate, a Elenei, soa]a lui Menelau – [i
ca un semn al tragediei atâtor oameni nevinova]i.
Or\[elul de sub munte în care se pierde o epistol\
a infidelit\]ii nevestei unui ba[tan încornorat –
nici m\car nu poart\ un nume cât de cât apropiat
m\car cu o vocal\ de Troia – pentru c\, de, are,
cumva, soarta Troiei: este învins în lupt\ democratic\
[i patriotic\ de însu[i Agamemnon, devenit
Agami]\, care va fi încoronat cu victoria ce-i va
aduce un scaun eroic, în istorie – un scaun în
sala cu scaune patriotice ale cet\]ii Bucure[ti.
Coana Zoi]ica va r\mâne în patul ei aleatoriu.
Fiind o personalitate danubiano-pontic\, nu
se va duce în Bucure[ti, fiindc\ Menelaul ei este
un fel de rege în or\[elul de sub munte... Agamemnon
– Agami]\ îl învinge pe Trahanache –, dar întâlnirea
final\ dintre ei va fi încununat\ cu cântec!...

Nici m\car o pic\tur\ de sânge nu îndestuleaz\
moartea în aceast\ lupt\ soldat\ cu victoria
civilului Dandanache împotriva ob[tei lui
Trahanache, fiindc\, de fapt, între ei, n-a existat
nicio lupt\, r\zboiul s-a purtat între poporenii
condu[i de Trahanache... A[a c\ totul este doar
o disput\ filosofic\ între Dandanache [i Trahanache,
sfâr[it\, fire[te, cu o îmbr\]o[are între ei – în
duioasele acorduri ale unei melodii patriotice!...
Astfel c\, în final, to]i combatan]ii au r\mas cu
buricele pline de veselie...

Într-o asemenea lume armonioas\, turbinca
lui Ivan Turbinc\ era inutil\! Buricele empatice
le confereau alerg\torilor pentru democra]ie o
fosforescent\ amplitudine afectiv\! A[a c\ ferici]ii
de sub munte î[i apreciau cu succes mânc\rurile
[i b\uturile tradi]ionale, f\r\ s\ se bazeze pe
lichidul socializ\rii, vodca, blagoslovit de Ivan
Turbinc\! }uica, rachiul, basamacul, tescovina,
bo[tina – inspirau energia patriotic\ a corului
dirijat de atot[tiutorul în muzici, Pristanda!

Mai, r\mâne, fire[te, [i o întrebare discret\:
Dac\ Ivan se afla în Siberia, nu putea s\ încalece
pe o [a [i s\ participe la bucuria final\ a aleg\torilor
din localitatea de sub muntele f\r\ de nume? Ba
da! Nu putea s\ nu aprecieze victoria în alegeri
a libert\]ii, a democra]iei [i a justi]iei independente!...
Ca s\ aud\ mai distinct vocile cori[tilor victorio[i
putea s\-i bage în turbinc\ – [i s\ se bucure de
m\iestria lor artistic\! Corul dirijat de atoate[tiutorul
muzical, Pristanda, ar fi ob]inut în turbinc\,
exact ca pe scena unui teatru, succesuri complementare,
mai ales în momentul în care Agami]\, cu vocea
sa aurit\, de sopran\, ar fi în\l]at ode erotismului
militar eleno-parisian, precum [i atunci când
Coana Zoi]ica – solist\! – ar fi cântat, cu gâtul
plin de duio[ie, doine [i roman]e, despre altarul
religiei erotismului cu trei paturi!...   

IIIp entru osta[i se pare c\ instruc]ia
[i industria militar\ duc la o
uniformitate mintal\, care, la rândul

ei, devine religie. Datorit\ iubirii fa]\ de
vodc\, Ivan nu putea sta, mereu, în pozi]ie de
drep]i. A[a c\ datorit\ consumului con[tient de
vodc\, Ivan n-avea cum s\ fie prea religios.
Mai ales c\ el [tia atâta despre Dumnezeu: c\
este nev\zut, adic\ invizibil! A[a c\ era exclus
s\-i treac\ prin minte c\ un cer[etor b\trân putea
fi Dumnezeu!

Dar s\ încerc\m s\ ne apropiem, m\car
cu aproxima]ie, de data apari]iei lui Ivan Turbinc\
în lume!

Dac\ Ivan Turbinc\ tr\ia pe vremea
numitului Shakespeare, Englezului nu i-ar
mai fi trecut prin cap s\-i dea mor]ii o mare

importan]\! C\ci Ivan ar fi b\gat-o în turbinc\
mereu, chiar înaintea unor spectacole de teatru,
f\când-o ridicol\! Claudius, bun\oar\, s-ar fi
pr\bu[it într-un oportunism libidinal mediocru,
inutil! Independen]a viril\ a Gertrudei n-ar mai
fi c\zut într-o apatie sexual\, care s-o determine
s\ bea otrava pus\ de Claudius într-un pahar cu
ap\! C\ci, oricum, Gertruda n-ar fi murit – dac\
moartea se afla încuib\rit\ în turbinca lui Ivan!
Iar Danemarca, lipsit\ de înmormânt\ri în serie,
n-ar fi c\zut din ]â]âni ca un cimitir regal! Iar
dac\ moartea se afla în turbinca lui Ivan,
Ofelia n-ar mai fi plutit, între flori, spre Ziua
de Apoi, aproape cântând – cântând de bucuria
c\ nu mai are pentru ce tr\i! Da, cu siguran]\,
Ofelia n-ar mai fi capotat cuprins\ de o nebunie
libidinal\ letal\!

Iar dac\ Ivan tr\ia pe vremea lui Socrate,
acesta nu mai îngurgita, f\r\ nicio fric\ de moarte,
lichidul din cupa cu afurisita cucut\ – fiindc\
l-ar fi b\ut degeaba, neputând s\ moar\! Poate
chiar atunci moartea ar fi fost împachetat\ de
Ivan într-un sicriu [i dat\, la vale, pe Apa Sâmbetei!

Iar Iisus, r\stignit pe cruce, nu s-ar mai
fi îngrozit de eminen]a mor]ii [i nu l-ar fi întrebat,
cu umilin]\, pe T\tânele Ceresc: „Doamne,
Doamne, de ce m-ai p\r\sit?”

Totu[i, Ivan Turbinc\, lipsind în acele
vremuri de pe scen\, Iisus [i Socrate au murit,
devenind, culmea, nemuritori, asemeni lui
Shakespeare, care, s\ ne fie iertat\ observa]ia,
a scris piese de teatru nemuritoare, a[a cum
cei doi nemuritori pomeni]i mai sus, Socrate
[i Iisus, n-au scris în via]a lor absolut nimic!

Poate c\ Ivan Turbinc\ a fost l\sat la vatr\,
sau a fost pus pe liber din armat\ în timpul anului
una mie opt sute [i ceva!... Atunci s-a întâmplat
o minune, care poate fi legat\ de biografia
rusnacului chefliu!... Tocmai când el a început
s\ bage moartea în turbinc\, un alt rus, F.M.
Dosto, a fost condamnat la moarte! În Siberia,
departe de Moldova lui Ion Creang\, Dosto a fost
trimis la zdup, cu sentin]a deja lipit\ pe frunte!...
Condamnat la moarte, tocmai când Dosto
urca treptele ultimei sale zile... O!... Hop! Stop!
Ivan bag\ moartea în turbinc\ [i ]arul Rusiei,
paralizat de lipsa mor]ii, îl elibereaz\ pe aproape
necunoscutul Dosto  –  de incon[tien]a mor]ii,
c\ci ea, cu siguran]\, nu [tia cine era, sau cine
avea s\ fie, de-i sc\pa printre de[te anonimul cu
pricina!...

Putem spune c\ datorit\ lui Ivan, moartea,
obligat\ s\ road\ – fire[te, de c\tre Ivan! – copaci
b\trâni, n-a mai putut împlini, cu gr\bire, hot\rârea
]arului Rusiei!... Deci, de, îi dator\m rusnacului
basarabean apari]ia unui geniu al Rusiei [i al
omenirii!

Cred c\ tot datorit\ lui Ivan au mai r\mas
în via]\, în secolul citat mai sus, [i ni[te fran]uji
revolu]ionari, [i ni[te oameni de la ]ar\, din
spa]iul danubiano-pontic!

Dar am mai putea spune c\ [i Ion Creang\
a fost contemporan cu Ivan, care i-a povestit
propria sa via]\!...

Repet\m: F.M.D. – autorul romanului
Crim\ [i pedeaps\, pe care avea s\-l a[tearn\ pe
hârtie dup\ eliberarea sa din Siberia, a fost
condamnat la moarte în 1849! Repet\m, romanul
a fost scris dup\ revenirea condeierului din

spa]iul siberianic! El a fost acuzat c\ a complotat
împotriva ]arului N. I... Noi folosim ini]ialele
actan]ilor pentru c\ ace[tia ori nu aveau înc\ un
nume celebru – sau aveau s\-[i piard\ celebritatea
numelor! Sigur, ne putem întreba dac\ urma[ii
urma[ilor ]arului vor mai fi avut prilejul, s\rmanii,
s\-l citeasc\ pe fostul complotist!... Cel care a
înfruntat realitatea mor]ii – realitate care l-a
transformat într-un divin cunosc\tor al sufletelor
oamenilor... Da, execu]ia sa a fost anulat\,
pedeapsa comutat\... datorit\ bahicului socializator,
Ivan Turbinc\, [i Turbincii sale magice... 

Repet\m!...
Dup\ ce Dostoievski a fost condamnat la

moarte, ]arul, chiar în clipele când trebuia s\
aib\ loc execu]ia aproape anonimului F.M.D. –
a anulat-o! Pentru c\, între timp, un fost
soldat din armata Rusiei b\gase moartea în
turbinc\! {i moartea viitorului prozator genial
devenea absolut imposibil\! Iar ]arul se f\cea de
baft\! Dar nici adev\ra]ii p\c\to[i, ho]i [i criminali,
pentru care moartea era r\splata cu care îi b\ga
în p\mânt justi]ia ]arist\, n-au mai fost lua]i de
moarte în imperiul ei! Moartea, b\gat\ de Ivan
în turbinc\, devenit\ f\r\ glagorie [i vlag\, nu
mai putea omorî nici fiarele s\lbatice, nici m\car
boii [i m\garii, pierzându-[i energia apocaliptic\
de uciga[\ a timpului!... Astfel... Spectacolul
]arist, cu diver[i oameni ag\]a]i în spânzur\tori,
s-a stins! A[a c\ Ivan, [tiind c\ moartea aflat\ în
turbinca sa devenise inutil\ pe tot p\mântul,
putea merge lini[tit chiar într-o bodeg\ proletar\,
ca s\ trag\ un gât de vodc\! {i astfel profesioni[tii
ce executau militari [i civili, muncitori [i ]\rani,
au devenit o gr\mad\ de lene[i! {i astfel au
fost salvate de la inexisten]\ toate f\pturile
din Crim\ [i pedeaps\ – [i din alte realit\]i
fermecate scrise pe hârtie de c\tre contemporanul
lui Lev Tolstoi, F.M.D.

Dac\, fire[te, pe vremea lui Dante armata
ru[ilor ar fi existat în carne [i oase, iar Ivan
Turbinc\ ar fi fost înrolat în ea, [i, mai apoi, s-
ar fi întâlnit lâng\ un pod cu un b\trân cer[etor,
care era Dumnezeu, moartea ar fi intrat de
atunci în turbinc\, adic\ în insolven]\, iar
Infernul numitului Dante Aligheri n-ar mai
fi func]ionat, neexistând mor]i, mor]i
gânditori – [i, fire[te – neexistând nici
gândurile lor negândite, [i nici tr\irile mor]ilor
nu întotdeauna igienice!

Sigur, Dumnezeu, dup\ cum se cunoa[te,
nu l-a tras de urechi pe Ivan atunci când a mai
petrecut, cu vodc\, împreun\ cu dracii!... I-a spus
doar c\ în iad, el, Ivan, a tras un guleai cu ei de
i s-a dus vestea... ca de pop\ tuns!... I-a spus îns\
c\ „[i Moartea are socoteala ei, nu-i l\sat\ numai
a[a cum crezi tu...”.

Ei, da, în ce-l prive[te pe Ivan, dup\ datele
istorice l\sate de Ion Creang\, el, Ivan Turbinc\,
n-a murit... Se afl\ printre noi, [i mai filosofeaz\
cu poporenii, lâng\ un p\h\ru] cu vodc\!

Aceast\ problem\ este clar\! Mai r\mâne
o întrebare: Unde se afl\ Turbinca lui Ivan? Nu
cumva a fost [utit\ de ni[te îndr\gosti]i de via]\,
de libertate [i democra]ie, ca s\ nu fie trimi[i la
odihn\ în ea?! E vorba de îndr\gosti]ii  – hm! –
pe care, acum, justi]ia statului de drept, independent\
[i suveran\, îi caut\, ca s\-i gratuleze, prin Porto
Rico, nu departe de Costa Rica?!... 

eseu

In memoriam Jean B\ile[teanu
Dispari]ia lui Jean B\ile[teanu a îndoliat lumea literar\

craiovean\. N\scut pe 13 februarie 1951 la S\lcu]a, în jude]ul Dolj,
scriitor, editor [i tipograf, a publicat articole [i proze în numeroase
reviste, antologii [i almanahuri, fiind în conducerea periodicelor
„Meridian” [i „Exploziv Magazin” [i colaborând la Radio Craiova [i
Radio Bucure[ti.

A debutat editorial cu Clopotul viselor, volum de povestiri
(1975). Opera sa prozastic\ va cuprinde titluri precum Pove[tile de fiecare zi (1981), Drum în t\cere
(1987), Goana (1988), Nunta lui Petre (2002), În drum spre cas\ (2003). În 1985, i-a fost jucat\ la
Radio Craiova, de o echip\ de actori de la Teatrul Na]ional din Craiova (cu Ilie Gheorghe în rolul
principal), o pies\ în dou\ p\r]i, Cartea cu bucluc. Lauren]iu Ulici observa c\ în Drum în t\cere,
„primul roman al scriitorului [i proba sa de maturitate”, „pl\cerea de a povesti dup\ memorie
apare în chip evident dublat\ de o inten]ie de reconstituire etajat\ a lumii satului”.

În data de 11 aprilie 2018, Jean B\ile[teanu fusese ales în func]ia de Pre[edinte al Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Prin dispari]ia sa, Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia [i întreaga noastr\ lume literar\ au suferit o grea pierdere.
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s \ nu v\ fie cu sup\rare [i s\ nu mi-o
lua]i în nume de r\u, dar poate c\
unii dintre voi, din necuno[tin]\ de

cauz\, nu î[i dau seama, care sunt adev\ratele
obliga]ii ale unei ci[mele ca mine, cât [i de
metehnele ei. Revin [i repet, s\ se re]in\. Dorit\
[i în\l]at\ cu trud\ de gospodarii locului, cum
am prezentat, g\sindu-m\ de atâta amar de
vreme nu numai în mijlocul satului, ci [i în centrul
aten]iei tuturor, nu am voie s\ fac un pas
gre[it [i s\-i dezam\gesc. Îndatorirea mea de
c\p\tâi este s\ le stau la dispozi]ie [i s\-i îndestulez
f\r\ cusur cu bun\tatea mea de ap\. Iar pe de
alt\ parte, s\ iau bine aminte, cât îmi st\ în
putin]\, la m\rturisirile [i faptele lor, s\ descop\r
misterul din ei [i pe al lucrurilor ce-i înconjoar\,
satisf\cându-mi astfel apuc\tura, pe care nici
eu nu mi-o explic, dobândit\ înc\ de la apari]ia
mea. Mereu r\sf\]at\, mereu în miezul evenimentelor,
numai eu [tiu la ce am fost supus\, prin ce am
trecut, ce am întâmpinat [i p\]it, la câte le-am
fost martor [i complice. Iar ceea ce cunosc despre
ei, consider c\ numai eu am c\derea s\ vi le
împ\rt\[esc. Îmi închipui cât de dornici sunte]i
s\ le asculta]i. Fi]i r\bd\tori [i siguri c\ nu v\
voi ascunde nimic. Vi le voi descrie în a[a chip,
s\ ave]i, neîndoios, sentimentul c\ le tr\i]i voi
în[iv\, întocmai cum s-au desf\[urat. Peripe]iile
[i relat\rile pleac\ unele din altele [i, v\ asigur
c\ v\ vor stârni interesul, cum s-a întâmplat [i
în cazul meu. Nu v\ va lua mult [i v\ ve]i molipsi
de ele [i nu v\ ve]i mai putea lecui de ademenirea
lor, decât implorându-m\ s\ nu încetez defel în
a vi le dezv\lui. Toate, îns\, la momentul potrivit...

Înc\ de la început, în leg\tur\ cu mine,
oamenii [i-au f\cut ni[te obiceiuri de care nu 
s-au mai dezb\rat pentru nimic în lume. Între
ele unele au felurite  ciud\]enii [i noime, pe care
nu [tiu cum s\ le iau, cum s\ le dau de cap. 

Bun\oar\ pe timpul secetelor cumplite [i
îndelungate, de câteva ori pe an, de prim\vara

pân\ toamna s\tenii, f\r\ deosebire de averi
sau etate, b\rba]i [i femei, b\ie]i [i fete, se
înf\]i[eaz\ pe t\p[anul din fa]a mea [i se
ud\ cu ap\ pân\ se fac leoarc\. În acela[i
timp î[i cern cu un ciurel f\in\ pe cap, ca

ploaia când se va porni, s\ pice deas\.
Ajung pân\ acolo, c\ dac\ unul dintre ei se

ascunde [i nu iese la rânduiala asta, merg [i îi
smulg poarta, îi sparg u[a casei, geamurile [i
chiar pere]ii, [i-l iau pe sus [i-l aduc [i-l înmoaie
împotriva vrerii lui. Dac\, dup\ o perioad\,
v\d [i v\d c\ ploaia se las\ a[teptat\ mult [i bine,
nemaiavând încotro, se duc la Anghelina, o vecin\
de-a mea, femeie pâinea lui Dumnezeu, considerat\
a fi sfânt\, [i-i cer ajutorul. Ea le ascult\ rug\mintea
[i iese la deal [i se plimb\ prin p\mânturi, v\rsând
[iroaie de lacrimi. Din lacrimile Anghelinei se
ridic\ nori, care se pun pe plouat cu c\ldarea...

Prim\vara, în zilele limpezi [i cu soare
mângâietor, muierile î[i spal\ de-o parte [i de
alta a ulucelor în ligheane [i albii de tabl\, ori pe
canapele joase de scândur\, pânzeturile, cuverturile,
pre[urile sau lâna. Zici c\ este o adev\rat\ întrecere,
când le vezi treb\luind de zor, a[a aplecate. Îns\,
oricât ar fi de preocupate, ele nu sunt obi[nuite
s\ lucreze ca mutele. Î[i comunic\ ba o p\rere,
ba o isprav\, sau se pun pe cântat, s\ treac\ timpul
mai pl\cut [i cu folos. Pe câte una tân\r\, o ia
gura pe dinainte [i vorbe[te ce ar trebui s\ nu se
[tie despre ea. A[a ascult ce îi e dat s\ p\timeasc\,
de r\mân prostit\. S\ vede]i ce deap\n\  Sânziana
lui Coco[mândru. Ceva de speriat! Întâi, sta]i 
s-o auzi]i, [i pe urm\ s\ decide]i, dac\ am sau
nu dreptate.

Cic\, fata s-a iubit cu Chivu al lui Deli
Marin, fl\c\u de seama ei, legat ca un paltin [i
de o rar\ frumuse]e. Dar mam\-sa [i tat\-su 
s-au a[ezat cu îndârjire de-a curmezi[ul dragostei
lor. „Nu [i nu, cu \sta!” – se r\steau la ea amândoi
într-un glas. „O fi el înalt [i ar\tos, dar nu face
de tine. Nu-i de teapa noastr\. E prea necopt [i
n-are nici de unele. Unde [i cu ce o s\ v\ duce]i
traiul?! Nu tu cas\, nu tu mas\! Ce-o s\ se aleag\
de voi? Nimic! Ne vom face de râsul satului.”
Zi de zi, st\teau ca ni[te cioclovine pe capul
Sânzienei, am\rându-i via]a. Ajuns\ în pragul
disper\rii, s\ scape de tortura gurilor lor, s-a
supus [i s-a m\ritat, cu de-a sila, cu Manole
Cârnu. Un holtei cam trecut [i [ters, ca o salcie
noduroas\ [i de nicio nevoie, care [i-o dorea mult
de nevast\ [i era pricopsit, muncitor [i supus,

taman pe placul p\rin]ilor ei.
Cu tot pasul f\cut în prip\, iubirea dintre

Sânziana [i Chivu nu s-a stins, ci li s-a înte]it
în suflete ca o vâlv\taie mistuitoare. O iubire
dintr-aia cu neputin]\ de st\vilit, care nu le e
h\r\zit\ la mul]i.

De la un timp – sus]ine ea –, chiar dac\ au
trecut câ]iva ani buni de la desp\r]irea de el, Chivu
nu se poate st\pâni [i i se înf\]i[az\, transformat
într-o vedenie, nel\sând-o deloc în pace.

Noaptea se strecoar\ pe co[ul casei, sub
forma unui vârtej de culoarea focului; îi intr\ în

odaie, se vâr\ în pat între ea [i Manole [i se apuc\
[i fac dragoste în somn. {i ce dragoste! Una cu
n\b\d\i, de iese jeratic din trupurile lor. Înainte
de cântatul coco[ilor, închipuirea dispare.
Diminea]a, când se scoal\, Sânziana se simte
tare obosit\, î[i vede chipul palid în oglind\,
iar pe gât, bra]e [i pe corp descoper\ multe vân\t\i.
Manole nici nu se sinchise[te de halul în care-i
arat\ nevasta, considerând c\ nu e cine [tie ce,
de care o s\ se lecuiasc\ repede. Ridic\ din umeri,
strâmb\ din cap [i mahmur, o îndeamn\ s\
mearg\ [i s\ se caute de boal\.

Chivu apare [i în toiul zilei. Nimeni nu-l
vede, nimeni nu-l aude, decât ea. Ibovnicul-
n\luc\, neschimbat în frumuse]ea lui ca de
heruvim [i în bucuria de a o avea aproape, se
a[az\ pe scaunul gol de la mas\ [i nu o sl\be[te
din vâltoarea privirilor. Fermecat\ de sclipirile
din ele, închipuindu-[i-l c\ e aievea, ea intr\ în
discu]ie cu el. Manole, îng\duitor cu suferin]a,
care o istove[te, nu-i cere nicicum l\muriri despre
felul ciudat în care se poart\. Dac\, dup\ ce

strânge masa, femeia se duce [i se întinde ostenit\
în pat, Chivu degrab\ se lunge[te al\turi de ea
cu capul pe pern\ [i continu\ s\ o ]in\ de vorb\.

Într-una din zilele trecute, tot dup\ orele
prânzului, g\sindu-l pe Manole în pat lâng\
Sânziana, stânjenit c\ locul îi era ocupat, gelos
[i înfuriat o ia pe femeie la muncit – o înghionte[te,
o mu[c\, o ciupe[te [i o în]eap\, o frige cu
lumânarea, s-o pedepseasc\ pentru faptul c\ nu
i l-a p\strat liber. Sânziana nu [tie încotro s-o
apuce, ce s\ fac\, fiind convins\ c\ n-o s\
scape niciodat\ de prigonirea lui Chivu. Când
i se ive[te prilejul, ca acum la sp\latul velin]elor,
î[i împ\rt\[e[te p\sul femeilor mai în vârst\ [i
trecute prin destule încerc\ri. Cu toatele o deplâng,
auzind în ce încurc\tur\ este b\gat\, dar nici
una nu poate s\-i arate vreo cale de izb\vire,
întrucât, la rândul lor, [tiu c\ nu-i  de glum\
cu o asemenea dragoste pustiitoare [i cu un
zbur\tor de temut, ca \la în care se preschimb\
feciorul  lui Deli Marin…

O întreag\ poveste se dovede[te a fi [i cea
cu primul muls al vacii dup\ în]\rcatul vi]elului.
Doni]a în care urmeaz\ s\ se strâng\ laptele o
aduce st\pâna animalului la mine. O cur\]\ [i
pe din\untru [i pe dinafar\ [i o cl\te[te de mai
multe ori pân\-i scoate orice miros. Dup\ asta
o umple cu ap\ [i o a[eaz\ pe marginea unuia
dintre uluce. Pe gura vasului de lemn pune o
r\muric\ de salcie cu mâ]i[orii abia miji]i,
împletit\ sub forma unei coroni]e. Când d\ s\
ridice doni]a [i s\ plece spre cas\, numai ce o
aud c\ roste[te încrez\toare: „A[a s\ sporeasc\
laptele din ugerul Joianei mele, cum curge apa
din ci[mea.”

A doua zi de Sfântu Gheorghe, înainte s\
plece la biseric\, femeia trece din nou pe la mine
cu c\ld\rile s\ ia ap\ proasp\t\. Chiar atunci
se nimere[te s-o ajung\ din urm\ o vecin\ de-a
ei, care [tia pesemne câte ceva, [i o întreab\
curioas\: „Ei, cum a fost?” „P\i, cum s\ fie!
Întocmai cum ne-am a[teptat!” – r\spunde ea [i
continu\. „Ieri, când am intrat cu doni]a în curte,
îi spun lui Tudora[cu al meu, b\rbate în seara
asta s\ te culci în iesle, c\ umbl\ Grozoaica,
deochitoarea, s\ adune gr\simea laptelui de la
vaci. Dac\ apuc\ s-o mulg\ [i pe-a noastr\ [i
s\ zic\: «Vaca asta s\ r\mân\ cu zerul [i cu p\rul,
iar a mea cu untul», s-a terminat cu Joiana, numai
la a ei îi va cre[te ugerul pân\-n p\mânt [i va
da lapte gârl\. S-a dus Tudora[cu [i s-a culcat în
grajd, iar diminea]a, pân\ s\ m\ scol eu [i copiii,
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ovidiu dun\reanu

ci[meaua de piatr\ 
cu ap\ limpede,

bun\ [i rece

` ndatorirea mea de c\p\tâi
este s\ le stau la
dispozi]ie [i s\-i
îndestulez f\r\ cusur cu
bun\tatea mea de ap\.



15a venit în cas\ [i mi-a spus: «}i-a fost gura aurit\!
Geadâica aia s-a ar\tat dup\ miezul nop]ii în
pielea goal\, cu p\rul negru despletit [i cu o ulcic\
în mân\. Am s\rit din somn [i am prins-o chiar
când se preg\tea s\ mulg\ vaca. I-am luat ulcica,
uite-o –  [i b\rbat\-miu mi-a întins vasul s\-l v\d
–, am gonit-o [i am asmu]it câinele pe ea. N-o
s\ se mai încumete s\ dea pe aici, câte zile o avea»
– [i-a încheiat el vorba, c\scând de-i trosneau
f\lcile, mai mult adormit decât treaz...”

Dar stai vecin\, nu pleca, s\-]i zic una
proasp\t\, [i mai [i, care îs sigur\ c\ înc\ n-o [tii.
Nu mai mult decât acu o s\pt\mân\, lui F\nic\,
al lui Florin T\r\oi, c\ru]a[ul, i s-a ar\tat un Sfânt!
A[a se jur\, c\ sem\na leit cu cei din icoanele
de pe catapeteasma bisericii [i nimeni nu
poate s\-l scoat\ din credin]a asta. Care dintre
ei îns\, nu [tie s\ spun\. S\ vezi cum s-au petrecut
lucrurile. B\iatul are o meteahn\ de nelecuit. Îi
place s\ umble de unul singur pe câmpuri. Pe
unde nu-]i vine s\ crezi c-o s\-l întâlne[ti, pe
acolo dai peste el. De ast\ dat\, când s-a întâmplat
minunea, se g\sea prin pustiet\]ile de la Dereaua
Almalâienilor. Se dusese s\ culeag\ viorele albe
[i urzici [i s\ taie cr\ci de porumbari pentru a
astupa cu ele g\urile din gardul armanului de pe
coast\. Î[i terminase treaba [i o pornise în jos pe
drumul Ghiolului. În dreptul planta]iei de salcâmi
de la Gagea, la poalele dealului, cum poate [tii,
din drumul mare se desprinde unul mai sub]ire,
care o ]ine prin Trâncovi]\ spre sat. F\nic\ ajunsese
la bifurca]ie, cu traista plin\ de flori [i urzici
petrecut\ pe dup\ gât, târând dup\ el, cu funia
la um\r, ramurile ghimpoase, legate ca o boroan\.
Iar când s-a oprit la r\spântie, s\ se odihneasc\
ni]el [i [i-a ridicat fruntea din p\mânt, s-a trezit
la câ]iva pa[i în fa]a lui cu un necunoscut nici
tân\r, nici b\trân, de o senin\tate [i o simplitate
înm\rmuritoare. Îmbr\cat în ve[minte de pânz\
alb\ [i înc\l]at în picioarele goale cu sandale,
purta peste um\r o desag\ din aceea[i ]es\tur\,
iar în mâini ]inea un toiag. Str\inul era în
capul gol, cu p\rul scurt [i înspicat, iar chipu-i
r\spândea o str\lucire curat\ [i o blânde]e f\r\
seam\n. Când a trecut pe lâng\ b\iat, nu a
f\cut nimic altceva decât s-a uitat insistent, t\cut
la el, i-a zâmbit cu în]eles [i [i-a v\zut lini[tit mai
departe de mers, parc\ abia atingând p\mântul
cu t\lpile. Iar F\nic\ m\rturise[te c\, în frântura
aia de secund\, privirea lui limpede, cald\,
lini[titoare i-a p\truns pân\-n str\fundul sufletului.

{i, c\ o bucurie neîntrecut\, pe care n-o mai
cunoscuse pân\ atunci, i-a n\p\dit pe dat\ întreaga
f\ptur\. U[urat ca prin minune de osteneal\,
sim]ind c\ aproape plute[te, înainte s-o coteasc\
la r\scruce c\tre sat, b\iatul a îndr\znit s\ arunce,
mai mult pe furi[, o ultim\ uit\tur\ înapoi dup\
c\l\torul neobi[nuit, care-l impresionase într-
atâta. Pe drumul cel mare ce se îndrepta spre
Almal\u îns\, nu era nicio ]ipenie. Omul disp\ruse,
a[a cum î[i f\cuse apari]ia. Pe de l\turi câmpul,
[i el, era la fel de gol. }inând pasul întins [i c\rând
cu îndârjire traista cu flori [i urzici [i mald\rul
de crengi spinoase, F\nic\ se pierduse cu firea
[i nu-[i mai putea reveni în niciun fel din n\uceal\.
Acas\ le-a descris în am\nunt la p\rin]i, fra]i [i
surori întâlnirea de pe drumul Ghiolului, punân-
du-i, [i pe ei, serios pe gânduri. Povestea, ajuns\
la urechile lui popa Adam Simion, l-a obligat pe
slujitorul bisericii s\ afirme cu îndrept\]ire, c\,
într-adev\r, str\inul nu fusese un om obi[nuit,
ci un Sfânt pogorât din cer, adeverind astfel
b\nuiala b\iatului...

Nu mic\ îmi este strângerea de inim\,
când vin prin spuzeala ro[ietic\ a asfin]itului cu
b\rcile de aur, s\ ia ap\ de b\ut de la mine în vase
din acela[i metal orbitor, ni[te f\pturi înalte [i
neadev\rat de frumoase – b\rba]i [i femei -, de
pe insula r\t\citoare Licina. Nimeni n-a pus
piciorul pe ea vreodat\. Nim\nui nu i s-a înf\]i[at
de-adev\ratelea, ci numai în închipuire. Dar
ostrovenii nu înceteaz\ s\ cread\ c\ ea nu exist\
[i fac, în ceea ce o prive[te, c\zu]i pe gânduri,
diverse presupuneri, una mai ceva decât alta.

C\ a ap\rut, f\r\ s\ se [tie când [i cum,
[i umbl\ de colo-colo pe bra]ele [i printre insulele
de dinaintea [i împrejurimile satului. C\ n-are
seam\n pe lume [i nu cunoa[te iarna. Singurul
anotimp ce o ]ine sub vraja lui este o nesfâr[it\
prim\var\. Portocali, l\mâi [i smochini cresc pe
ea în dev\lm\[ie. Iar în loc de s\lcii, plopi, c\tin\,
ulmi [i frasini, o împânzesc leandri, chiparo[i,
migdali [i magnolii, mereu verzi, mereu în floare.
Stoluri de lebede [i cocori, de prigorii precum
curcubeul n-o p\r\sesc niciodat\. În desi[urile
sale î[i are s\la[ul Balaurul cu cap de miel, de o
nem\surat\ bun\tate [i în]elepciune, care-]i
îndepline[te orice dorin]\. Cucul de aur, statornicit
[i el aici, te scoate la liman cu glasul lui nepereche,
de câte ori te r\t\ce[ti prin negurile de peste
fluviu. Zâna Florilor, o fat\ sub]ire, înalt\, cu
trupul [i bra]ele ml\dii, înve[mântat\ în petale

multicolore, st\pâna deplin\ a poienelor Licinei,
te r\v\[e[te cu cât\ neprih\nire, mândre]e [i
mireasm\ revars\ în jur. Cântecul ei seduc\tor
r\zbate pân\ la urechile celor ce se afl\ cu treburi
prin b\l]i, de[teptându-le în piept o poft\ de a
tr\i f\r\ sa]iu. Herghelii de cai albi cu câte un
corn de sidef în frunte îi cutreier\ întinderile.
Urm\rindu-le, te r\zbe[te un dor aprig ca un
vifor s\ te arunci în spinarea unuia dintre noatenii
\ia s\lbatici [i s\ te pierzi pe el în nem\rginire.
Despre reniile insulei r\t\citoare, ostrovenii cred
c\ au nisipul de aur. Locuitorii ei, dup\ ce-l topesc,
din pre]iosul metal fac b\rci [i tot felul de unelte
care le trebuie în gospod\rie [i în cas\. Cons\tenii
mei au încredin]area c\ în crângurile insulei cresc
ierburi [i r\d\cini ce î]i prelungesc via]a de ajungi
nemuritor. Ele sunt adunate [i fierte, iar
licorile scoase p\strate în ulcioare de aur în mare
secret. Odat\, nu la mult dup\ construirea
mea, asupra Ostrovului s-a ab\tut holera. Oamenii
c\p\taser\ culoarea [ofranului [i de abia se ]ineau
pe picioare. Vedeam neputincioas\ cum o suferin]\
cumplit\ [i o spaim\ distrug\toare puseser\
st\pânire pe trupurile [i pe sufletele lor. Multora,
moartea le era pecetluit\. Misterio[ii din insul\,
venind într-o sear\, au luat aminte la ce se petrecea
în sat. În seara urm\toare s-au reîntors, c\rând
în mâini c\ld\ri de aur pline cu leacurile lor
neobi[nuite. Le-au dat ostrovenilor s\ bea din
ele, iar în numai câteva zile s-au vindecat cu to]ii,
de ziceai c\ nu fuseser\ atin[i nicicând de
boala îngrozitoare.

Cu toate astea, Licina are un surprinz\tor
neajuns. Pe ea nu se g\sesc izvoare cu ap\ de
b\ut. Întreba]i, de ce nu se duc, jos de sat, pe
malul Dun\rii la Ci[melu]\, sau în susul lui, la
izvoarele de la Piatr\, ori la alte ci[mele [i fântâni
din apropiere, oamenii ei enigmatici r\spund
neschimbat c\ apa de la nici unele nu se aseam\n\
cu cea atât de limpede, de bun\ [i de rece ca a
mea. Nicio alt\ ap\ nu e mai potrivit\ pentru
a-[i prepara licorile d\t\toare de via]\. A[a
o fi, c\ prea o spun din inim\! Cum vin, la
fel [i pleac\ prin tremurul tulbure al asfin]itului
spre malul Dun\rii, ducând vasele de aur
pline în mâini, iar de-acolo nimeni nu [tie
încotro o apuc\... 

Fragmente din edi]ia a II-a, 
rev\zut\ [i ad\ugit\, a romanului 

Lumina îndep\rtat\ a fluviului
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d up\ cum membrii Uniunii Scriitorilor
[tiu deja, Constantin }oiu a donat Uniunii
Scriitorilor apartamentul s\u din centrul

Bucure[tiului. Locuin]a era degradat\ [i ne-am gândit
ce destina]ie ar fi cea mai potrivit\, astfel încât s\-l
cinstim pe marele prozator, s\-i p\str\m vie memoria
[i, totodat\, s\ stimul\m proza contemporan\. Ideea
pe care am propus-o este simpl\: s\ renov\m locuin]a
[i s-o închiriem, iar banii aduna]i timp de un an din
închiriere s\-i depunem într-un cont [i s\ devin\ sursa
de finan]are pentru un premiu literar anual, care s\
poarte numele scriitorului. Ceea ce am [i f\cut. Anul
acesta este prima dat\ când se acord\ Premiul „Constantin
}oiu”, în valoare de 5000 de euro.

Am c\utat, apoi, s\ definim acest premiu astfel
încât s\ nu semene cu altele. Ceea ce-i confer\ specificitate
Premiului „Constantin }oiu“ este faptul c\ el poate
fi atribuit [i prozatorilor, dar [i criticilor literari
care au semnat c\r]i importante, studii [i eseuri despre
arta romanului sau au îngrijit edi]ii dedicate unor
prozatori de seam\. Cât despre autorii de proz\
care intr\ în aten]ia juriului, ace[tia pot fi premia]i
pentru Opera Omnia, sau pentru o carte de proz\
valoroas\ publicat\ recent (nu neap\rat în ultimul an)
sau chiar pentru o carte de debut promi]\toare. 

Premiul poate fi luat o singur\ dat\ [i, de la
edi]ia a doua, se primesc înscrieri, propuneri [i
autopropuneri, pentru premiere, cu o scurt\ motiva]ie

a op]iunii exprimate. 
Premiul este acordat de conducerea executiv\ a

Uniunii Scriitorilor. Juriul are urm\toarea componen]\:
Nicolae Manolescu (pre[edinte), Gabriel Chifu, Daniel
Cristea-Enache, Sorin Lavric, R\zvan Voncu [i Varujan
Vosganian. 

Anul acesta Premiul „Constantin }oiu“ va fi acordat
în ziua de 28 mai, în cadrul Galei de decernare a Premiilor
Uniunii Scriitorilor pe anul 2017, care se va desf\[ura la
Teatrul Na]ional din Bucure[ti, începând de la ora 18.

Sper\m s\ p\[im cu dreptul, iar noua distinc]ie
literar\ s\ contribuie la realizarea a ceea ce constituie prin-
cipalul nostru deziderat – afirmarea, sporirea vizibi-
lit\]ii scriitorilor români de ast\zi. (G. CC.)

un nou premiu literar – Premiul „Constantin }oiu“

Nominaliz\ri la Premiul „Constantin }oiu“, edi]ia I, 2018

proz\



„Subiectul evreu“ a fost studiat de istorici,
de politologi, de esei[ti, de psihologi, inspirat din
el s-au n\scut romane, nuvele, piese de teatru,
picturi (dar mai ales tradi]ia unei mul]imi de
caricaturi), nenum\rate filme, ba chiar [i lucr\ri
vocal-simfonice. Subiectul acesta a prilejuit multe
anchete, reportaje, interviuri [i a devenit materie
prim\ pentru lucr\ri obiective, subiective, cu
abord\ri pro [i contra. A[a c\ este greu s\-l faci
pe cineva de pe margine s\ în]eleag\ ce a fost
în realitate [i ce este fic]iune. Întrucât istoria
acceptat\ – azi, [i aici, [i pretutindeni – ]ine de
ceea ce scriu autorii contemporani, în succesiunea
celor de dinaintea lor, fiind de a[teptat ca autorii
de mâine s-o scrie altfel, acesta este motivul care
a permis [i permite minimalizarea, negarea,
mistificarea. S-a dovedit c\ „subiectul evreu“
poate fi folosit oricum, a[a c\ a fost folosit oricum.
R\t\cind de-a lungul [i de-a latul istoriei, întrebarea
este „unde trebuie s\ se situeze evreul – fizic [i
suflete[te – în vremurile noastre pentru a nu mai
fi socotit de al]ii [i de el însu[i om problem\?“
(Vremurile noastre? Când va putea, în sfâr[it,
[i evreul s\ vorbeasc\ despre „vremurile noastre“?)

De aceea nu m\ voi mira dac\ unora li se
vor p\rea str\ine întreb\rile pe care (mi) le pun. Nu
[tiu dac\ rândurile acestea vor r\spunde [i întreb\rilor
puse de al]ii – evrei sau neevrei – [i nu [tiu nici m\car
dac\, peste un an sau doi, formularea astfel a întreb\rilor
mele s\ m\ mai satisfac\ m\car pe mine. 

Pe de alt\ parte, istoria nu este decât un
lung [ir de atrocit\]i: civiliza]ia se poate defini ca
îndep\rtarea de starea de animalitate, doar c\
starea aceasta n-a disp\rut niciodat\ cu totul [i
g\se[te din când în când s\ r\bufneasc\ în acte
de sadism, crime [i genocid. Nici o perioad\ din
istorie n-a fost scutit\ de asemenea episoade mai
mari sau mai mici, în func]ie de posibilit\]ile
tehnice ale momentului respectiv [i nu doar evreii
au fost jertfi]i. Nici pe departe! Doar c\, refuzând
s\ dispar\ ca popor, supravie]uind istoriei, evreii
au trecut mai desprin ipostazele de victime favorite.
Îns\ moartea celorlal]i nu poate face pe nimeni
s\ simt\ mai pu]in tragic\ propria nenorocire [i

nenorocirea celor apropia]i. {i, fiindc\ toate
popoarele au jucat m\car o dat\ rolul celui
h\ituit, tradi]ionala soart\ a evreilor este doar
un capitol de istorie pentru majoritatea neevreilor.

Sau nici m\car atât. 
Lumea este în primul rând preocupat\

de propriile necazuri. „Scriitorii na]ionali“, „poe]ii
na]ionali“, emblemele de[tept\rii spiritului
na]ional, au semnalat mereu pericolul str\inilor,
iar prin prestigiul lor, prin imensa lor autoritate,
au fost întotdeauna portdrapelul împotriva
alogenilor. În diferitele locuri au tr\it diferi]i
alogeni, dar aproape peste tot – pân\ ce n-au fost
alunga]i – erau [i sunt prezen]i [i evreii. A[a c\,
prelua]i de unii de la al]ii, evreii n-au lipsit niciodat\
din tiradele na]ionaliste, încât antisemitismul a
devenit [i este o manifestare tradi]ional\, tradi]ie
posibil\ tocmai pentru c\ evreii, spre deosebire
de alte na]iuni, au supravie]uit vremurilor [i,
deci, atacurile împotriva lor au putut câ[tiga
continuitate. Este singura explica]ie de ce pot
avea loc persecu]iile împotriva întregului
neam evreiesc, indiferent de ce se sper\ a se ob]ine
în urma acelor ac]iuni. Andrei Oi[teanu descrie
meseriile evreilor me[te[ugari, oameni în general
umili1, ce s\ le iei acelor s\r\ntoci? Pe de alt\
parte, da, au fost întotdeauna [i evrei extrem
de puternici, evrei inventivi, avu]i [i chiar foarte
avu]i. Ace[tia „avea rost“ s\ fie vâna]i pentru a
li se lua bog\]ia. Dac\ pogromurile care au ucis
s\r\ntocii au fost mai mult acte instinctive, e
drept c\ sprijinite de autorit\]i religioase [i laice,
atacurile împotriva evreilor boga]i au avut mobiluri
mult mai ra]ionale. Con[tien]i de aceste riscuri,
evreii au trebuit s\ g\seasc\ mereu solu]ii pentru
a se salva pe ei [i averile lor. Una dintre solu]ii –
m\car pentru un timp limitat – a fost s\ se fac\
utili, mai ales în situa]iile de criz\. 

De-a lungul timpului, via]a evreilor a fost
diferit\ în Egipt, în Babilon, în Imperiul Roman,
în Spania, în Imperiul Otoman, în Anglia, în
Ucraina, în Polonia etc. A fost diferit\ peste tot,
diferit\ în timp chiar [i în acela[i spa]iu geografic.
Doar dou\ exemple:

În America de Nord, „pentru prima oar\
evreii începeau s\ se integreze, f\r\ s\ fie nevoi]i
s\ renun]e la religia lor. Acest fapt a avut o consecin]\
enorm\ pe termen lung pentru popula]ia evreiasc\
din America de Nord, care se înmul]ea cu repeziciune.

Însemna, de fapt, c\ evreimea nu se mai constituie
dual: Ere] Israel [i diaspora. Prezen]a evreiasc\
în lume constituia, mai curând, un tripod de for]e:
Israel, diaspora, evreimea american\. Aceasta din
urm\ era destul de diferit\, în natura ei, de
toate celelalte stabilimente ale diasporei [i s-a
dovedit, în cele din urm\, drept a treia for]\, care
a f\cut posibil\ apari]ia statului sionist. [...]
Dar puterea economic\ a evreilor era în acela[i
timp ultra-vulnerabil\; nu se puteau bizui pe
protec]ia legilor. Atât în lumea cre[tin\, cât [i în
cea islamic\, averile evreilor putea fi oricând
confiscate, f\r\ baz\ legal\. Se poate spune c\
asaltul nazi[tilor asupra afacerilor evreie[ti, în
1933-39, sau confiscarea averilor evreie[ti de c\tre
statele arabe în 1948-50 nu au fost altceva decât
ultimele [i cele mai extinse atacuri asupra popula]iei
evreie[ti. [Ultimele? – nota mea, Gh. Sch.] De
regul\, pân\ în secolul XVII, averile evreilor erau
tranzitorii sau, în cel mai bun caz, migratoare,

[i contribu]ia evreilor la dezvoltarea unei economii
interna]ionale, bazate pe spiritul întreprinz\tor
era, evident, limitat\. Evreii se pricepuser\
întotdeauna la folosirea [i transferurile de capital.
Dar, din momentul în care s-au stabilit în societatea
anglo-saxon\, s-au sim]it proteja]i de legile
existente, drept care au trecut la acumularea de
capital. Încrederea în drepturile ce le fuseser\
acordate i-a f\cut s\-[i extind\ aria de activitate.
Comer]ul, în special cu articole de mici dimensiuni
[i mare valoare, precum bijuteriile, care puteau
fi ascunse [i transportate clandestin dintr-un loc
în altul, nu mai constituia aproape singura
preocupare economic\ în care evreii se implicau
f\r\ s\ se team\“ etc.2

Acest lung citat din cartea unui neevreu
merit\ cel pu]in câteva comentarii. S\ le lu\m pe
rând.

– „Se poate spune c\ asaltul nazi[tilor
asupra afacerilor evreie[ti, în 1933-39, sau confiscarea
averilor evreie[ti de c\tre statele arabe în 1948-50
nu au fost altceva decât ultimele [i cele mai extinse
atacuri asupra popula]iei evreie[ti“ – istoria a
dovedit c\ o tradi]ie nu se termin\ decât odat\
cu stingerea celor ce o au „în dotare“. Cum
antisemitismul nu apar]ine unor popula]ii
disp\rute, mi se pare mai mult decât optimist\
speran]a c\ asemenea atacuri nu vor mai putea
avea loc. În afar\ de aceasta, orice r\sturnare
brutal\ a unui regim politic duce la abuzuri
(desigur, nu numai împotriva evreilor). Na]ionaliz\rile
din România [i din celelalte ]\ri a[a-zis comuniste
au dus de asemenea la confisc\ri [i la lichidarea
celor c\rora acele bunuri le-au apar]inut de drept.

– „Prezen]a evreiasc\ în lume constituia,
mai curând, un tripod de for]e: Israel, diaspora,

evreimea american\“  – ceea ce na[te alternativele
pentru itinerariile pribegiei f\r\ sfâr[it a evreilor.
„S\ plec? Unde s\ plec? Când e momentul s\ plec?“
Exodul evreiesc este o mi[care brownian\: unii
au emigrat în }ara Lor, în Israel [i ulterior au
plecat mai departe, în func]ie de oportunit\]ile
reale sau iluzorii pe care le-au întâlnit. Al]ii au
f\cut acest drum invers, p\r\sind Europa spre
Eretz Israel. Sau America. În ambele sensuri. 

– Averea tranzitorie, „comer]ul, în special
cu articole de mici dimensiuni [i mare valoare,
precum bijuteriile, care puteau fi ascunse [i
transportate clandestin dintr-un loc în altul,
nu mai constituia aproape singura preocupare
economic\ în care evreii se implicau f\r\ s\ se
team\“ – ]ine tot de via]a „cu geamantanele mereu
preg\tite“ pentru a mai putea sc\pa dintr-un
anumit loc azi aparent sigur, mâine? 

[...]
Evreul e f\cut s\ plece. Nimeni nu pleac\

din locul na[terii, din locul grupului de adop]ie
dat3 decât atunci când fie c\ nu are încotro, fie
c\ i se înf\]i[eaz\ o speran]\ pentru o via]\ mai
bun\. Oamenii se mi[c\ de când lumea: pentru
a supune pe altul, pentru a se salva pe sine.
Ast\zi tr\im un episod din lunga migra]ie: refugia]ii
venind cu sutele de mii din Asia [i din Orientul
apropiat, popula]ia riscând s\ moar\ de foame în
sudul Saharei: jum\tate dintre cei de acolo declar\
c\ ar pleca, dac\ li s-ar ivi prilejul chiar [i pe „scara
de incendiu“; în Ghana [i Tanzania chiar trei sferturi
dintre cei chestiona]i. To]i vor s\ vin\ în Europa.
Ca evreul, l\sând totul în urm\, doar pentru a-[i
salva via]a sau sperând la ni[te oportunit\]i.
Îns\ oamenii problem\ reprezint\ poporul migrator
cu cea mai lung\ perioad\ de mutare dintr-un loc
într-altul. {uvoiul de refugia]i vrea în Europa.
Evreul, chiar [i cel din Europa, are ve[nica problem\
a omului problem\: s\ plec? când s\ plec? s\ amân?
s\ r\mân? Chiar [i ast\zi, când are }ara Lui, un
mare procent din popula]ia evreiasc\ penduleaz\
pe toate meridianele lumii. 

deci, cum nu exist\ neam care, la
un moment al devenirii sale, s\ nu
fi suferit, sunt con[tient c\ r\spunsurile

la un subiect de acest soi nu vor fi niciodat\
definitive [i niciodat\ acelea[i în ochii celor mul]i,
evrei sau neevrei. Dialectica – progresul [i regresul
continuit\]ii – n-ar permite a[a ceva. Totu[i, cred
c\ [i modul de a pune [i a-]i pune întreb\rile face
parte din fragilul r\spuns.

A pleca? A r\mâne? Unde a pleca? nu sunt
numai întreb\ri ale evreilor, doar c\ la evrei aceste
întreb\ri fac parte din via]\ pe o durat\ de mii de ani. 
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a pleca, a r\mâne, 
a pleca unde? 

a r\mâne unde?
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În revista „Convorbiri literare“ din Ia[i (nr.
11-12, 1993) se spune c\ „O anchet\ sociologic\
recent\ constat\ c\ nu este antisemitism pronun]at
în societatea româneasc\ de ast\zi. În schimb,
exist\ publica]ii antisemite [i campanii de
pres\ în acest sens. Cum explic\m acest fenomen?“ 

Au r\spuns mai mul]i scriitori, neevreii
ar\tându-[i dezgustul fa]\ de antisemitism. Nu
[tiu cum se întâmpl\, dar, dup\ ce scap\ de o mare
nenorocire colectiv\, evreii sunt adesea mângâia]i
pe frunte, pân\ la un nou cataclism.

Am r\spuns [i eu:
„Eu chiar sunt evreu. Nu cunosc ancheta

dup\ care nu exist\ antisemitism în România.
Consider c\ evreul este o no]iune didactic\: el este
dat de exemplu ca personaj negativ (când este
nevoie) [i ca personaj pozitiv (când este nevoie).
Acum este nevoie de evreul r\u. Din cei aproape
100.000 de evrei care mai tr\iesc în România4
(dintre care aproximativ 80% la vârsta pension\rii),
se spune c\ 80.000 au func]ii de conducere. De
ce s\ aib\ atâ]ia evrei func]ii de conducere? Nu
e cinstit, se spune.

Se mai spune c\ nu e frumos s\ vorbe[ti
despre Australia, dac\ n-ai fost în Australia. De
ce s\ vorbe[ti atunci despre evrei, dac\ nu e[ti
evreu? Iat\ de ce: pentru c\ de acest material
didactic a fost, este [i va fi întotdeauna nevoie.
Evreul este bun [de dat] exemplu oricând. 

Eu chiar sunt evreu. Habar n-am de ce, dar
sunt [i o recunosc cu modestie, atunci când
sunt întrebat5. Antisemitism exist\ din vremurile
biblice [i va exista pân\ la Judecata de Apoi. Nu
pot decât s\ sper c\ vor fi [i evrei în perioada în
care antisemitismul va deveni din nou violent.
Iar dac\ nu vor mai fi evrei, ei vor fi inventa]i.
(F\r\ antisemitism nu vor mai fi evrei? Întrebarea
este retoric\, omenirea nu va renun]a la acest
material didactic.) Evrei f\r\ antisemitism nu
exist\, dar antisemitism f\r\ evrei, da. 

Totu[i, eu sper c\ vor mai fi [i evrei.“ 
[...]aceste rânduri nu doresc s\ aduc\

nout\]i, ci doar s\(-mi) l\mureasc\
cât de cât întreb\rile. Nu [tiu dac\

voi reu[i, dar r\spunsurile fiind diferite pentru
fiecare om, datorit\ unicit\]ii acestui fiecare om,
cu atât mai mult nu am habar dac\ pot fi
în]elese de altul. {i, mai ales, de cineva care nu
este evreu. În decursul timpului au existat nu
numai antisemi]i, dar [i oameni care au fost de
partea evreilor, câteodat\ chiar riscându-[i propriile
vie]i pentru a-i ajuta pe evrei. Numi]i „drep]i ai
popoarelor“, ei au salvat evrei, iar evreii au r\mas
evrei [i acei oameni minuna]i au r\mas neevrei.
{i nimeni nu are dreptul s\-i acuze pentru c\ le
lipse[te organul n\scut din ve[nica alert\ [i nici
c\ pentru majoritatea neevreilor problema omului
problem\ îi este str\in\ – el nu o simte, de
obicei i e pare fie fals\, fie exagerat\. Obsesiv\.
Semnificativ\ este [i aceast\ statistic\ „Doar 54%
din popula]ia lumii a auzit de Holocaust. Dintre
ace[tia, aproape 60% neag\ genocidul sau au dubii
fa]\ de el. Studiul First International Resources
a fost realizat cu 53.000 de responden]i din 100
de ]\ri, ale c\ror popula]ii totale reprezint\ peste
85% din popula]ia lumii [i care genereaz\ 96,9%
din PIB mondial. Dintre cei care nu cred c\
Holocaustul a fost descris corect, unii sunt convin[i
c\ num\rul victimelor a fost exagerat, al]ii spun
c\ genocidul ar fi fost în totalitate un mit. 30%
dintre responden]i consider\ c\ <evreii vorbesc
prea mult despre ce ceea ce li s-a întâmplat în
timpul Holocaustului.“6 A[a c\ nu e de mirare
când s-a auzit [i se tot aude c\ „Prea mult se plâng
evreii de suferin]ele lor, care, chiar dac\ ar fi
fost reale, nu au fost singurele suferin]e care au
împov\rat omenirea. {i noi am suferit [i nu facem
atât caz din asta!“ este unul dintre repro[urile
aduse evreilor. Câteodat\ doar repro[, alt\ dat\
chiar acuz\. A[a c\ se repet\ c\ „evreii fac prea
mult\ vorbire despre suferin]ele lor, despre
Holocaust [i despre antisemitism în general, lucru
ce nu face decât s\ se întoarc\ împotriva lor,
obosind [i enervând“. Rândurile de fa]\ nu se
doresc decât s\-mi limpezeasc\ cât de cât unde
trebuie s\ se situeze – fizic [i suflete[te – evreul
din mine, evreul din vremurile noastre. „Vremurile
noastre“?... 

Sebastian noteaz\ în Jurnal: „Cioculescu [i
Streinu întâlni]i ieri (29 ianuarie, 1941), erau
foarte satisf\cu]i de evenimente [i f\r\ nici o nelini[te
pentru desf\[urarea lor ulterioar\. [„Evenimentele“

se refer\ la în\bu[irea „rebeliunii legionare“ ce a
avut loc cu doar câteva zile mai devreme – nota mea,
Gh. Sch.]N-a[ putea spune acela[i lucru. Am tot
felul de îndoieli, de temeri. Mi se pare c\ se ezit\, c\
se d\ înapoi, c\ se menajeaz\ formule de împ\care,
de tergiversare. Dar deosebirea între [sic]Cioculescu
[i mine e c\ el judec\ <deta[at>, în timp ce eu
judec cu îns\[i via]a mea, prins\ în tot ce se întâmpl\“7.
Da, evenimentele ne ating diferit nu numai fizic, ci
[i psihic, mult\ lume nici nu le sesizeaz\, pe unii
doar îi mângâie, pe al]ii chiar îi lovesc.e vreul, „jidovul r\t\citor“, a pribegit

deja odat\ cu izgonirea din Rai, a
avut parte de popasuri mai scurte

sau mai lungi, pân\ ce a trebuit s\-[i reia iar [i iar
pribegia, l\sând peste tot în urm\ le[uri,
bunuri, dar [i elan creator. Când n-a plecat la timp,
de multe ori a pl\tit cu via]a. Pân\ ce n-a plecat,
omul problem\ a încercat fie s\ se asimileze, fie
s\ se acomodeze, în mod frecvent s\ se izoleze în
mijlocul celorlal]i. De cele mai multe ori nu i-a
reu[it nici una, nici alta în mod satisf\c\tor. Acest
lucru nu trebuie s\ ne mire: revendicându-se din
mitul „poporului ales“, evreii nu numai c\ se ab]in
de a face prozeli]i, convertirea fiind un ve[nic
subiect de disput\ religioas\ între ortodoc[i [i
neologi, dar î[i ap\r\ fiin]a na]ional\ atât de
amenin]at\ – în lungile perioade lipsindu-le o ]ar\
a lor –, neacceptând decât o colaborare, dar nu
[i primiri pe al]ii `n interiorul crezului lor. Cele
mai cunoscute sunt întâlnirile cu cre[tinismul
[i cu islamul, cu Isus [i cu Mahomed. Dac\ „noii
evrei“, cre[tinii, nu au fost accepta]i în crezul
iudaic, nici Mahomed n-a izbutit la Medina o
asimilare a noii sale religii cu cea evreiasc\. [...]

Dar, în primul rând, trebuie specificat
„cine este evreu“, subiect pân\ [i acesta controversat.
„Cine sunt, ce sunt evreii? S\ fii evreu ast\zi înseamn\
oare s\ apar]ii unei credin]e, unei culturi sau unei
na]iuni? Este cineva evreu a[a cum altcineva este
protestant sau catolic, ori cum este celt sau latin,
suedez sau turc?“ sunt întreb\rile de pe ultima copert\
a edi]iei române[ti a c\r]ii lui Josy Eisenberg8. Iar
autorul se întreab\ în interiorul volumului: „Iudaismul:
o lege, o moral\, o nenorocire sau o categorie?9“.

Percep]ia asupra evreilor este extrem de
diferit\ în func]ie de locul [i momentul istoric.
Ba, mai mult, chiar [i de momentul declara]iilor
f\cute de unul [i acela[i individ. S\ lu\m doar
exemplul generalului Ludendorff, care, [...]g\se[te
numeroase semne ezoterice în mediul evreiesc.
Într-o scrisoare c\tre Paul Bernhard din 1920, scrie:
„Prin no]iunea hot\râtoare de genii istorice, eu
nu în]eleg un num\r oarecare de oameni eminen]i,
ci doar încarn\rile umane care au influen]at mersul
istoriei pentru secole sau milenii. Se pot num\ra
o duzin\ printre care nu fac parte câ]iva dintre cei
mai importan]i oameni, dar printre care trebuie
a[eza]i al]i câ]iva de care con[tiin]a contemporan\
nu ]ine întotdeauna cont, ca Lao Tse, Confucius,
Mahomed. La aceast\ scurt\ în[iruire, iudaismul a
contribuit cu personajul, cu siguran]\ istoric Moise,
apoi prin Hristos, Paul, Spinoza [i, la o distan]\
considerabil\ Marx. Nici un alt popor nu ofer\ o
serie de acest gen…“ „Nici un alt popor nu ofer\ o
serie de acest gen“, iat\ o afirma]ie nea[teptat\ de

la un viitor deputat al partidului nazist! Iar Poliakov
comenteaz\, la rândul s\u: „Dac\, îns\, ca
ipotez\, convenim s\ consider\m influen]a exercitat\
de Moise sau Karl Marx (sau de Isus sau de Einstein)
drept nefast\, delirul lui Ludendorff, care <observase
corect> c\ Biblia, scris\ de [i pentru evrei,
r\mânea cartea cheie a istoriei occidentale, sau c\
masoneria declara c\ vrea în modul ideal s\
reconstruiasc\ templul lui Solomon, nu atinge el
oare o valoare euristic\? Într-adev\r, coincidentia
oppositorum ilustreaz\ cum, în afara oric\ror lu\ri
de pozi]ie în leg\tur\ cu poporul evreu, primar\
este fascina]ia cu puterea invizibil\ sau nemurirea
care i se acord\, secundar este semnul valorii adoptate:
la care putem ad\uga c\ evreii, ca orice grup uman,
sunt înclina]i s\ se aprecieze pozitiv (identificarea
pozitiv\), în vreme ce, în afara grupului, identificarea
este u[or negativ\; nuan]ele [i combina]iile de orice
fel sunt extrem de variate [i complexe. În cazul
figurilor importante, occidentale, mai ales, excep]iile
sunt aproape la fel de numeroase ca regula. Drept
m\rturie, denigratorii iudaismului, Marx sau Spinoza
[i admiratorii s\i, J.J.Rousseau [i Nietzche“10. 

Dac\ „dup\ legile halahice11, evreul se
define[te ca orice persoan\ n\scut\ dintr-o mam\
evreic\ sau orice persoan\ convertit\ la iudaism
conform condi]iilor specificate de Halaha“, iudaismul
reformat este mai permisiv. De unde se nasc
alte nesfâr[ite dispute. Mai mult, în diaspora,
problema este privit\ [i mai liber: Sartre, de pild\,
a „sugerat c\ este evreu oricine este considerat
evreu de neevrei“12. Aceast\ perspectiv\ este
frumoas\, dar, în acela[i timp extrem de periculoas\:
pe de o parte, au fost persecutate [i chiar ucise
numeroase persoane nen\scute din mame evreice,
doar pentru c\ al]ii le-au asimilat evreilor – de
pild\, fiindc\ tat\l era evreu –, pe de alt\ parte,
apartenen]a la un neam nu este real\ dac\ provine
doar dintr-o declara]ie. De aceea, vorbind de
convertire, într-o prim\ faz\, uneori necesitând
mult timp, candidatul este descurajat de cei printre
care vrea s\ vin\, atitudine p\strat\ pân\ ce nu
se dovede[te c\ trecerea la iudaism reprezint\ o
„dorin]\ curat\“ [i nu un prilej de înavu]ire sau
de ob]inere a oric\rui alt avantaj. În acest
sens, cei ce voiau s\ se converteasc\ la iudaism
în ]arcul fostelor ]\ri ale blocului sovietic
erau suspiciona]i – de multe ori pe bun\
dreptate – c\ nu doresc s\ fac\ acest pas
decât pentru a putea ie[i din lag\rul a[a-zis
comunist, dup\ care s\ se stabileasc\ oriunde
în lumea liber\.  

(Fragment din volumul Problema, 
`n curs de apari]ie)___________

1 Andrei Oi[teanu, Imaginea evreului în cultura român\,
Polirom, 2012. pp. 159-169. Desigur aceste preciz\ri sunt
valabile nu numai pentru spa]iul românesc. A[a cum întreag\
aceast\ carte nu este valabil\ doar pentru spa]iul românesc.
2 Paul Johnson, O istorie a evreilor, Editura Hasefer,
Bucure[ti, 1999, pp. 226-7.
3 Exist\ grup de adop]ie dat [i grup de adop]ie ]intit.
Cu primul te na[ti, f\r\ a fi întrebat: apartenen]a la specie,
la sex, la neam. Pe cel de al doilea îl alegi. Pentru a apar]ine
de grupul de adop]ie dat nu trebuie s\ iei nici o decizie.
Grupul de adop]ie ]intit reprezint\ un ideal sau m\car o
op]iune [i necesit\ un efort de voin]\. În societatea modern\,
în foarte multe privin]e, grupul de adop]ie dat poate fi
contestat [i modificat de subiect. Într-o societate tradi]ional\,
acest lucru nu era de conceput. De pild\, transsexualismul
ori trecerea dintr-o cast\ în alta. (Gheorghe Schwartz,
Psihologia transversal\, parametrii dispozi]iei, parametrii
comportamentului, în slujba satisfac]iei, TipoMoldova,
edi]ia a VI-a, Ia[i, 2016, p. 112.)
4 Illo tempore… Azi nu mai sunt în România nici jum\tate
din acest num\r.
5 Pe site-ul român cu scriitori evrei eu nu exist. Nici m\car
pe lista nesfâr[it\ de evrei [i „evrei“ publicat\ de un organ
de extrem\ dreapta online. Unde, în schimb, apar drept
evrei mai to]i cei c\rora acela[i organ le imput\ vina pentru
toate relele ]\rii.   
6 Elena Dumitru, Adev\rulRo, 15.05.14. 
7 Mihail Sebastian, Jurnal 1935 – 1944, Humanitas, Bucure[ti,
1966, p. 298. 
8 Josy Eisenberg, O istorie a evreilor, Bucure[ti, Humanitas,
2006.
9 Idem, p. 275. 
10Léon Poliakov, Istoria antisemitismului Europa sinuciga[\,
1870 –1933, vol. IV, Editura Hasefer, Bucure[ti, 200o, p. 139. 
11Halaha (halah, ebr. „a merge“) Termenul desemneaz\
legea sau por]iunile pur juridice [i normative din Talmud
[i din toat\ înv\]\tura evreiasc\“. (Dagobert D. Runes,
Dic]ionar de iudaism, Rituri, obiceiuri [i concepte iudaice,
Hasefer, Bucure[ti, 1997, p.118.)
12 Geoffrey Wigoder (ccord.), Enciclopedia Iudaismului,
Hasefer, Bucure[ti, 2006, p. 224.
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suprarealismul n-a murit

` n pofida aparen]elor, în poezia d-sale Sebastian
Reichmann exploateaz\ discre]ia. Tonul avangardei
fiind pus în surdin\, rela]iile dintre subiect [i

obiect, cele dintre obiecte [i obiecte ni se înf\]i[eaz\ delicate
la maximum parc\ din teama de-a nu se sf\rîma din pricina
fragilit\]ii lor. La baza acestei rezerve se afl\ un patetism
învins, prezumat în chiar disciplina acesteia. De unde o
înstr\inare melancolic\ a fiin]ei de entit\]ile evocate, nu
f\r\ sinestezica men]ionare a fragran]ei culorilor: „În
a[teptarea fiin]ei care-i  [tia culorile/ pictorul se
refugiase într-un fel de hambar/ unii prieteni îl vizitau tot
mai des/ încercau s\ se reg\seasc\/ în ceea ce-i apar]inea
numai lui// Ea venea doar pentru a mirosi culorile/ el se
ascundea dup\ culori/ nici ele nici cea care trebuia s\
soseasc\/ nu-i apar]ineau/ cele mai multe dintre lucruri
nu-i apar]ineau/ [i nici nim\nui altcuiva// Incon[tien]i de
magnetismul nostru vizual/ r\t\ceam printre culori
elementare“ (În a[teptarea). O disociere accentuat\ în timp,
se str\duie[te a reveni la unitatea ini]ial\, aflîndu-se „în
c\utarea semnelor de unire“. Devenit „tot mai de nerecunoscut

pentru ceilal]i“, poetul m\rturise[te a fi c\l\torit „prin locuri ce deveniser\ de
neînlocuit/ de[i nu m\ oprisem nic\ieri/ pe drumul între surs\ [i destina]ie/
într-un sens sau în cel\lalt“ (Patul scufundat). C\l\torie ce reprezint\ alternativa
eliberatoare de fixarea-i posibil\ „într-un haos des\vîr[it“, în care „patul se scufundase/
[i pere]ii [i c\r]ile atîrnau de l\mpi“ (ibidem). În\l]îndu-[i privirea, subiectul

proiecteaz\ starea sa l\untric\ asupra realului pe care-l vede sub semnul unei
incitante suprarealit\]i. E un mod de-a se scutura de torpoarea deriziunii

prin tentativa de-a înf\ptui o comuniune consolatoare cu aceast\ „]ar\ care
d\ mîna cu o alta“, cu drumurile „lent înghi]ite de cei care nu fac decît s\ treac\“,
cu norii „care î[i caut\ numele“, cu continentul care „nu înceteaz\ s\ se
strîmtoreze“ (Scen\ cu peisaje ale unui continent strîmtorat). Intervin [i

interludii meditative: „Ni s-a întîmplat s\ gîndim c\ frumuse]ea/ unor anumite
fiin]e/ ca sirenele sau centaurii/ este un gaj de eternitate// (eternitatea se traducea

atunci/ într-un fel de limbaj sms/ avant la lettre)// doar frumuse]ea aceasta
p\lea/ c\ ne poate înc\ proteja de tr\darea/ hibrid\rii virtuale/ a fiec\ruia pe
rînd“ (Scen\ inaugural\ de vîn\toare în Mediterana). Unele poeme dobîndesc aerul
unor picturi ale lui Magritte cu al s\u „suprarealism fotografic“, în care obiectele
precis conturate au parte aranjamente [ocant imprevizibile: „lucruri nu
pierdute/ ci uitate într-o valiz\ umflat\/ într-un imobil disp\rut/ unde ea s-a mutat
de mai multe ori// ea visa la lucruri erotice/ «într-un spa]iu divin»/ cum citise pe
fa]ada unui imobil/ destinat [i el dispari]iei// o trus\ gigantic\ de [colar// cu
stilouri înc\ nefolosite/ decolorat\ dar de piele adev\rat\/ î[i f\cu apari]ia în
centrul decorului/ unde doar vîn\torii visa]i de ea/ î[i atingeau iar [i iar/ coafurile lor
exotice“ (Scen\ de vîn\toare cu gr\dinari). Jocul lui Sebastian Reichmann se desf\[oar\
în raport cu absen]a [i prezen]a, cu visul [i cu realul care i se reveleaz\ în interpenetr\rile
[i substitu]iile lor drept un joc obiectiv. Iluzionîndu-se voluntar, con[tiin]a ia astfel
contact cu o lume capabil\ a confirma iluzia. Subiectul [i obiectul formeaz\ un tot
dispunînd de o interac]iune l\untric\: „La pînd\ din nou în cafeneaua Slavia/ în
centrul Cu[tii centrifuge de data aceasta/ în spatele geamului transformat în pandant
absolut al absen]ei/ deghizat în fluviu în coline [i în Castel/ încerc s\-mi fabric o
reputa]ie de vîn\tor/ s\ scriu prezentul“ (Scena unei urc\ri la Castel). În unele momente
dramatismul sugrumat ]î[ne[te totu[i în jeturi de lumin\ doloric triumfale precum
într-o imagine a Bucure[tilor din memoria poetului emigrat. Ezitarea între factorii
minori [i cei majori ai viziunii din a c\ror ciocnire scap\r\ insolitele asocia]ii se
înv\luie în v\paia întregului. Amintirea e capabil\ a întruni contrastele în apogeul
s\u intemporal: „Venind dinspre Cavafii Vechi/ s\ deznozi drumul spre parkingul-
groap\/ din spatele str\zii Baia-de-Fier// Apoi s\ desenezi un alt drum// S\ readuci
la lumin\ locul acela ame]itor/ cafeneaua din vis [i numele ei de insect\ umil\/ s\
o repui în ]î]îni în pasajul/ dedesubtul cl\dirii cu ferestre oarbe// S\ prive[ti într-
un asemenea fel încît/ s\ nu po]i uita niciodat\/ cl\dirile din jur la nesfîr[it incendiate/
s\ nu te încrîncenezi contemplînd/ traiectoriile dislocate ale prietenilor// Sau atunci
cînd vezi neputin]a cu care/ electricitatea fiec\ruia/ încearc\ s\-[i ia revan[a asupra
str\lucirii solare“ (Atelierul de repara]ii imposibile). Îndeob[te eul e înc\ vacant,
nu pare a accepta nici o aderen]\ la un spa]iu-timp anume, oscilant între
contrarii [i variantele contrariilor, într-un soi de pruden]\ care e totodat\ o a[teptare
implicit\: „am ezitat f\r\ s\ [tiu între sat [i ora[/ între cartierul vertical [i ]ara
orizontal\/ obnubilat de spectrul zvonurilor viitoare/ [i nu mai pu]in al vie]ilor f\r\
escal\// Am ezitat între întreg [i parte/ ca [i cum privit de departe/ trupul nu ar fi
decît o recitare/ blastula/ morula/ gastrula/ o încercare/ sau o amenin]are neîntrerupt\“
(Satul cu buline ro[ii). Poetul se a[teapt\ pe sine. E „cel ce se întoarce/ în propriii
s\i pa[i/ ]î[nind în mijlocul statuilor de piatr\/ ale reginelor moarte de o
ve[nicie/ c\ut\tor al b\ii de tinere]e/ mesager f\r\ mesaj“ (Cafeneaua Calpuzanilor)
Tot atîtea dovezi ale faptului c\ suprarealismul n-a murit. Sebastian Reichmann
ne ofer\ un absolut remarcabil suprarealism filtrat, domptat în timp, mesaj al unui
prezent ce redevine trecut [i al unui trecut ce redevine prezent, cu o stranie
prospe]ime. 

umbra Simonei de la Roma

despre finalul play-off-ului Ligii I nu prea mai e nimic
de spus. Campionatul a fost luat de CFR Cluj, dup\
cum am anticipat de mult\ vreme, iar ultima

etap\, le[inat\ de-a dreptul, a consfin]it succesul echipei lui Dan
Petrescu. Previzibil\ [i victoria chinuit\ în fa]a Viitorului lui
Gic\ Hagi, care [i-a achitat în acest fel datoria din finalul campionatului
precedent, când clujenii s-au f\cut c\ joac\ meciul decisiv de la
malul m\rii. Noblesse oblige, a[adar, chit c\ marele p\gubit r\mâne
Gigi Becali, care a cump\rat de la finul Hagi jum\tate de echip\.
Plus p\c\leala pe care [i-a luat-o [i cu Alibec, de care nu mai [tie
cum s\ scape acum! Clujenii n-au str\lucit de-a lungul acestui
campionat, practicând un fotbal eminamente defensiv, ceea ce
recunoa[te [i Bursucul Petrescu, care declara duminic\ seara c\,
dac\ ar fi jucat ca Barcelona, ar fi avut soarta lui Dinamo. Cert e
c\, bazându-se pe o cât mai bun\ organizare a ap\r\rii, CFR-ul a
strâns cu un punct mai mult decât FCSB-ul, care nu [i-a organizat
nici defensiva, nici atacul. În fine, un campionat trist, spun eu,
cu un final cenu[iu, la cap\tul c\ruia Dic\ e binecuvântat de Becali,
în timp ce Dan Petrescu pleac\ triumf\tor [i din dealul Clujului
spre generoasa Chin\ !...

{i-acum, s\ trecem la noua decep]ie pe care ne-a furnizat-o
Halep, în finala de la Roma. Sigur, fusese reconfortant\ victoria ei din
semifinale, în fa]a Ma[ei {arapova, având în vedere cunoscutul complex
al Simonei [i mai ales bilan]ul dezastruos din confrunt\rile directe cu
puternica tenismen\ rus\. Chiar [i în acest joc îns\, câ[tigat de juc\toarea
noastr\, a existat un moment critic, în care interven]ia lui Darren
Cahill s-a dovedit oportun\ [i, pân\ la urm\, salvatoare. Ca s\ nu
mai vorbim [i despre înfrângerea ustur\toare servit\ Simonei de
Karolina Pliskova, câteva zile înainte, în turneul de la Madrid. Or, de
acolo începând, din Spania, s-a v\zut c\ de]in\toarea num\rului 1
mondial era departe de forma [i valoarea care au consacrat-o. Drept
urmare, surprinz\toare nu a fost umilin]a suferit\ de umbra Simonei
în finala de la Roma, ci mai degrab\ victoria ei anterioar\, din întâlnirea
cu {arapova! Lu\m în calcul, dup\ cum se cuvine, meciurile juc\toarei
noastre cu tenismenele de top [i constat\m astfel c\ între dou\ înfrângeri
severe, la dou\ juc\toare în form\ (Pliskova [i Svitolina), Halep a marcat
un succes trudit la o {arapova care se chinuie vizibil s\ revin\ la
poten]ialul ei de alt\dat\. Iar pe acest fond sose[te Grand Slam-ul
de la Roland Garros, care a [i debutat în aceast\ s\pt\mân\ [i unde
Simona Halep este cotat\ ca principal\ favorit\! M-a[ bucura s\ m\
în[el dar, în ciuda pozi]iei ei de nr.1 mondial [i a prognozelor emise
de casele de pariuri, nu cred c\ marea noastr\ juc\toare va reu[i la
Paris mai mult decât la Madrid [i la Roma. Dac\ putem spera c\ a
sc\pat de complexul {arapova, ceea ce r\mâne totu[i de dovedit, nu
încape îndoial\ c\ Simona Halep a c\p\tat un complex în fa]a Elinei
Svitolina( 2 – 4 scorul întâlnirilor directe), actualmente locul 4 mondial.
Setul acela prim de duminic\, încheiat cu 6-0 în defavoarea
Simonei, e de natur\ s\ ne dea serios de gândit, dac\ ne reamintim
[i c\, în finala pierdut\ de acum un an, setul decisiv s-a încheiat cu
6-1! {i, apropo de asta, în urm\ cu ceva timp, Ion }iriac o punea în
gard\ pe Simona c\ viitoarele ei principale adversare vor fi Muguruza
[i...Svitolina, ceea ce pe mine, unul, m-a surprins în privin]a ucrainencei.
Iat\ îns\ c\ previziunile lui }iriac sunt confirmate cu vârf [i îndesat
acum, când ne preg\tim s\ urm\rim edi]ia 2018 a Roland Garros,
unde Simona sper\ s\ câ[tige primul ei Grand Slam din carier\.

Asta sper\m [i noi, dar, repet, ni s-au lungit urechile de
când tot a[tept\m [i, dincolo de toate, r\mâne zicerea lui
Darren Cahill, care i-a reamintit , la 0-5, c\ mai trebuie s\ [i
munceasc\ pe teren, încheind t\ios: „{tii ceva? Acum s\ te descurci
singur\!“... 

S e b a s t i a n
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m ultiple expozi]ii la Muzeul

Metropolitan din New York
întâmpin\ prim\vara punând

un accent deosebit pe culoare [i rolul ei cathartic.
Cronologic, prima dintre manifest\ri a

fost o retrospectiv\ dedicat\ lui David Hockney,
unul dintre cei mai remarcabili colori[ti ai ultimelor
decenii care tocmai a împlinit 80 de ani. Expozi]ia,
care s-a bucurat de un imens succes la Londra
(Tate Britain) [i Paris (Centre Pompidou), a
fost un prilej de reconsiderare a uria[ei opere a
unui artist care este mai iubit de public decât
de critic\, nu neap\rat pentru c\ picturile [i
desenele sale au fost mereu ancorate în figurativ.
În preajma lui 1960, atunci când Hockney [i-a
început cariera, nu pu]ini erau aceia care considerau
c\ arta abstract\ era mult mai capabil\ s\ r\spund\
la întreb\ri legate de esen]a crea]iei picturale
decât lucr\ri înr\d\cinate în aspecte concrete ale
lumii înconjur\toare. Ast\zi, când a alege între
abstract [i figurativ a devenit irelevant pentru
mul]i arti[ti tineri, pozi]ia lui Hockney în istoria
artei recente pare mult mai sigur\.

O prim\ sal\ expune lucr\ri mai pu]in
cunoscute, datând din perioada în care Hockney
era înc\ asociat cu Royal College, picturi în
care, dincolo de fronda inerent\ [i de nevoia
artistului de a-[i expune homosexualitatea, se
contureaz\ deja o caracteristic\ fundamental\ a
crea]iei sale: talentul de-a fuziona realul [i iluzoriul.
Cele mai bune exemple în acest sens sunt scenele
cu imense piscine albastre (A Bigger Splash,
Sunbather) pictate dup\ mutarea sa în sudul
Californiei. Elemente decorative, abstracte î[i fac
loc într-un decor de un realism aproape fotografic,
invocând stranietatea scenelor pictate de Andrew
Wyeth. Tot de la sfâr[itul anilor 1960 dateaz\ [i
dublele portrete pline de tensiune ale unor prieteni
[i cunoscu]i (Christopher Isherwood [i Don
Bachardy sau Henry Geldzahler [i Christopher
Scott). Prezen]a unor obiecte domestice în aceste
interioare pictate într-un stil care aminte[te
neoclasicismul secolului al XIX-lea, nu face decât
s\ augmenteze distan]a dintre personaje.

Contactul cu imensele spa]ii americane îi
deschide gustul pentru peisaj. Locuri foarte diferite
– coline [i canioane covâr[ite de o lumin\ exuberant\
în Arizona [i California sau drumuri [erpuind
printre copaci în Yorkshire-ul natal – cap\t\ în
viziunea lui Hockney un aer comun. Culorile,
inspirate înc\ de la începuturi de cele foviste,
ating treptat o temperatur\ sup\r\tor de nefireasc\,
mult înainte ca pictorul s\ adopte schi]atul cu
degetul, direct pe ecranul luminat al unui iPad.
Imaginile, marcate de preocuparea lui Hockney,
de sorginte cubist\, pentru reprezent\ri simultane
din mai multe puncte de vedere, sunt pline de
distorsiuni inten]ionate. Nu este vorba neap\rat
de dorin]a de a scoate `n eviden]\ schimb\ri
subtile în lumea înconjur\toare, la care Hockney
a fost dintotdeauna atent, ci de convingerea sa
c\ reprezentarea prin intermediul unei perspective
„corecte“, a[a cum a definit-o Alberti în timpul
Rena[terii, nu este decât o limitare. Câteodat\,
în lucr\ri recente, tablourile nu au form\ pur
dreptunghiular\; col]urile sunt t\iate atât pentru
a accentua distorsiunile de perspectiv\ dar [i
pentru a sili privitorul s\-[i p\r\seasc\ zona
propriului confort. Mereu adept al folosirii unor
noi mijloace de exprimare artistic\, Hockney
monteaz\ o camer\ deasupra automobilului [i
combin\ imagini captate în mai multe anotimpuri
pentru a surprinde nu numai schimb\ri de
perspectiv\ într-un spa]iu tridimensional dar
[i trecerea timpului.

Din p\cate, retrospectiva nu atinge,
mai deloc, o arie esen]ial\ a crea]iei lui David
Hockney, aceea de scenograf. A realizat, de-a
lungul timpului, decoruri pentru opere de Wagner
(Tristan [i Isolda), Richard Strauss (Femeia f\r\
umbr\), Stravinsky (The Rake’s Progress). Ca
[i picturile sale, punerile în scen\ ale lui Hockney
sunt ancorate în „realitatea“ înconjur\toare –
aici povestea din libret – dar includ [i elemente
de stilizare abstract\. Profunzimea planurilor
este sugerat\ nu geometric ci prin jocuri matisse-
iene de culoare. Tot felul de referin]e la pagini
din istoria artei sunt omniprezente… O recent\
reluare a operei Turandot de Puccini la Los Angeles
reprezint\ un bun exemplu al eforturilor lui
Hockney de a reînnoi arta scenografic\. Metafor\
a contrastului dintre dragostea lui Calaf [i r\ceala

impasibil\ a lui Turandot, palatul din primul act
este construit dintr-o serie de structuri contorsionate,
cu zidurile de un ro[u aprins [i acoperi[uri verzi-
albastre, culoarea luminii refractate de un ghe]ar…
Pavilionul din actul median este reprezentat printr-
un uria[ ecran pe care apar imagini inspirate de
pictura din timpul dinastiei Song, cu p\s\ri [i peisaje
montane. Tot aici, câteva scaune r\zle]e, matisse-
iene confer\ senza]ia de adâncime… Tufi[urile din
gr\dina scufundat\ în noapte sunt la fel de stilizate
ca [i formele fantastice ale lui Miró… Lampadarele
par descinse dintr-o stamp\ japonez\… Totul se
constituie într-un ansamblu unitar, plin de farmec,
care devine, la fel de mult ca [i povestea propriu-
zis\, un punct focal al mont\rii.

Chiar dac\ nu sunt novatoare, culorile
psihedelice din tablourile lui David Hockney
corespund privirii subiective care ni se pare ast\zi
cel mai adecvat mod de apropiere de tot ceea
ce ne înconjoar\. În secolul al XIX-lea accentul
era pus, cel pu]in în arta occidental\, pe obiectiv.
}elul pictorilor era acela de a capta pe pânz\
culorile „adev\rate“, „reale“ a[a cum erau ele
percepute de-a lungul anotimpurilor [i în diferite
momente ale zilei. O alt\ expozi]ie de la Metropolitan,
în aripa Lehman, „Parcuri publice, gr\dini private“,
incluzând aproape în exclusivitate lucr\ri din
propria colec]ie a institu]iei, ofer\ multe exemple
în acest sens, de la reali[tii {colii de la Fontainebleau
la Bonnard [i Vlaminck.societatea francez\ a secolului al XIX-

lea a trecut printr-o serie de modific\ri
care au pus într-o nou\ perspectiv\

rela]iile dintre or\[eni [i natur\: uria[e domenii
nobiliare devin spa]ii publice; un Paris insalubru
este transformat de bulevarde delimitate de
copaci; tot mai pasiona]i de horticultur\, burghezii
cultiv\ plante exotice în propriile gr\dini… Toate
aceste schimb\ri au fost reflectate în arta vremii
[i manifestarea de la Metropolitan [i-a propus
o trecere în revist\ a unor lucr\ri în diverse medii
– picturi în ulei, dar [i fotografii, acuarele, caricaturi
– care le ilustreaz\. Este o expozi]ie eclectic\, nu
atât pentru amestecul de genuri, foarte meritoriu
de altfel, cât prin calitatea exponatelor, organizatorii
punând al\turi de capodopere indiscutabile multe
lucr\ri mediocre, alese doar pentru c\ ilustreaz\
un anume punct de vedere… Câteva elemente
ale „punerii în scen\“ semnate de cele dou\
curatoare, Colta Ives [i Susan Alyson Stein, se
dovedesc a fi cu adev\rat remarcabile. S\lb\ticia
domeniului Fontainebleau (fotografie de Cuvelier
[i Stejarul Bodmer de Monet) este pus\ fa]\ în
fa]\ cu „ordinea“ parizian\ ( Monet – Parcul
Monceau, Seurat – un studiu pentru Duminic\
pe Grande Jatte, fotografii de Eugène Adget din
Gr\dinile Luxembourg). Un alcov dedicat naturilor
moarte cu flori al\tur\, într-un spa]iu intim,
lucr\ri remarcabile de Van Gogh (Floarea soarelui,
Iri[i), Odilon Redon [i Matisse.

„Parcuri publice, gr\dini private“ este
dominat\ de fantastica palet\ coloristic\ a lui
Claude Monet, el însu[i un gr\dinar pasionat,
mai întâi la Argenteuil, pe malul Senei [i apoi
la Giverny. „Gr\dina este cea mai frumoas\ oper\
de art\ pe care am creat-o vreodat\“ – declara
el la un moment dat. Lucr\ri din toate perioadele
îndelungatei sale cariere, de la Gr\dina la Sainte
Adresse (1867) la Pod peste lacul cu nuferi (1899)
[i Drum printre iri[i (1917) demonstreaz\
extraordinarul sim] al pictorului pentru nuan]e
[i armonii. Folosind tonuri de o miraculoas\
subiectivitate, Monet transcende eforturile
„[tiin]ifice“ ale colegilor s\i de genera]ie de a
capta „esen]a“ culorii.

Poate cea mai deosebit\ dintre expozi]iile
actuale de la Metropolitan este „Like Life: Sculpture,
Color, and the Body“ recent inaugurat\ în cl\direa
Breuer. Dac\ o recent\ manifestare de la Muzeul
de Arte Frumoase din San Francisco – „Zei colora]i:
policromia în lumea antic\“ – a prezentat publicului
rezultatul unor investiga]ii care au demonstrat
esen]ialitatea culorii pentru sculptura elin\,
pe care, de la Rena[tere încoace, am considerat-o
pur\ [i imaculat\ în solemna ei t\cere marmoreean\,
„Precum via]a“, exploreaz\ ultimii 700 de ani de
istorie a sculpturii occidentale [i modul în care
diferi]i arti[ti au balansat reprezent\ri idealizate
cu nevoia de a imita realitatea. Al\turând [i
contrastând sculpturi din perioade diferite, de
la Donatello la Jeff Koons, organizatorii subliniaz\

diferite modalit\]i folosite de ace[ti creatori
pentru a insufla (precum Pigmalion) „via]\“ unor
structuri tridimensionale: culori pentru a simula
tactilitatea pielii, haine, p\r, sânge, mulaje
„adev\rate“ sau membre cu mi[c\ri robotizate…
De multe ori îns\, toate aceste aproxim\ri, în loc
s\ reprezinte o oglind\ pentru privitor, nu
sunt decât mijloace suplimentare de alienare a
sa, f\cându-l s\ se întoarc\ rapid la peisajele
lui Monet care (cu sau f\r\ prezen]e umane) îi
sunt, suflete[te, mult mai apropiate.

 Edward Sava

Claude Monet, „Parcul Monceau“

La Muzeul Metropolitan

sub semnul
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Claude Monet, „Poteca printre iri[i“
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s unetul aspru al tragediei se aude
peste tot în filmul luiYorgos
Lanthimos, de la titlu la corul

antic care-[i intoneaz\ imnurile. Regizorul leag\
modernitatea de antichitatea greac\ într-un mod
particular, care nu ]ine de o simpl\ relectur\ a
unei tragedii grece[ti, de pild\ cea a Ifigeniei în
Aulis, ultima pies\ a lui Euripide, cu care filmul
s\u are în comun tema sacrificiului unui inocent.
În piesa lui Euripide, Agamemnon este silit de zei
s\-[i sacrifice fiica cea mare, pentru vina
neclar\ de a fi adus un afront zei]ei Artemis, iar
pân\ ce acest sacrificiu nu este îndeplinit, imensa
flot\ a aheilor ancorat\ în Aulis nu prime[te vântul
necesar în pânze pentru a pleca în r\zboiul contra
Troiei, r\zboi pe care Agamemnon îl conduce. Aici
ne afl\m într-o familie de medici din Cincinnati,
unde capul familiei, Steven Murphy (Collin Farrell),
este un reputat chirurg, so]ia sa Anna (Nicole
Kidman) este oftalmolog, iar cuplul are doi copii,
adolescenta Kim (Raffey Cassidy) [i mezinul
familiei, Bob (Sunny Suljic). Lanthimos exploreaz\
menajul familiei l\sând s\ ias\ la iveal\ o serie de
m\runte bizarerii, dar numitorul lor comun
]ine de o anumit\ formalizare, de un ton aproape
ceremonial, deta[at care îmbrac\ aparen]ele
deopotriv\ ale unei lipse de afec]iune [i ale unui
rigorism exagerat. Pe acest fundal se deta[eaz\
rela]ia iar neobi[nuit\ între doctorul Stevens [i
un adolescent, Martin (Barry Keoghan), fiul unui
fost pacient, prieten întrucâtva, pacient care a
decedat pe masa de opera]ie a doctorului. Interoga]ia
fireasc\ cu privire la aceast\ rela]ie care ia o form\
patern-filial\ î[i poate afla r\spunsul [i într-un
posibil sentiment de vinov\]ie al doctorului,
sentiment precizat ulterior. Doctorul l-a operat
sub influen]a alcoolului [i este posibil ca e[ecul
opera]iei s\-i fi fost imputabil, de[i el d\ vina pe
anestezist care în mod reciproc îi atribuie e[ecul.
În orice caz, rela]ia dintre medic [i acest adolescent
devine tot mai apropiat\, schimbul de cadouri,
invita]ia în propria familie, rela]ia pe care Martin
o stabile[te cu propriii s\i copii [i apoi acceptul
de a vizita familia lui Martin configureaz\ o
intimitate pe care regizorul nu se str\duie[te s\
o explice. Avansurile sexuale pe care i le face mama
lui Martin instaleaz\ o distan]\ provizorie pe care

o amplific\ un eveniment bulversant, constatarea
nea[teptat\ c\ fiul s\u, Bob, nu-[i mai poate mi[ca
picioarele. Paralizia aceasta inopinat\ nu dobânde[te
nicio explica]ie medical\ [i în acest context de
maxim\ tensiune nervoas\, la o întâlnire pe
care Martin o solicit\, acesta îi aduce la cuno[tin]\
o n\ucitoare veste. Steven se face vinovat de
moartea tat\lui lui Martin [i pentru a-[i r\scump\ra

vina trebuie s\ sacrifice un membru al familiei
sale, altfel, spune predic]ia, pe rând to]i vor traversa
acelea[i simptome care conduc la moarte: paralizie,
dispari]ia total\ a apetitului, sânger\ri. În mod
evident, medicul rupe rela]ia cu acest adolescent,
îns\ trebuie s\-[i reconsidere decizia în momentul
în care fiicei sale îi paralizeaz\ picioarele. Înc\ o
dat\, nicio explica]ie ra]ional\ nu survine pe
parcursul acestui film [i, în primul rând, de unde
vine puterea cu care e `nvestit Martin care e una

ce-l tranziteaz\ f\r\ a putea dispune nelimitat de
ea? În orice caz, Steven este cel care trebuie s\-[i
asume sacrificiul pentru a echilibra balan]a în fa]a
unui zeu absent, dar implacabil, iar Martin, dincolo
de dorin]a sa de a avea un tat\ în persoana lui
Steven, nu este decât un mesager. Lanthimos
cultiv\ pe tot parcursul fimului dincolo de momentele
de tensiune, de izbucnirile celor doi so]i confrunta]i
cu perspectiva pierderii ambilor copii un fel de
r\ceal\ care ritmeaz\ întregul. Personajele tragediei
antice, indiferent cât de cumplite exac]iunile la
care erau supuse ca urmare a propriului lor hybris,
dispuneau de o explica]ie în ordinea sacrului, [i
anume c\ ultimativ zeii erau cei care le decideau
viitorul [i uneori Moira, Fatum-ul, era, ea îns\[i
mai puternic\ chiar decât voin]a zeilor. Aici nu
exist\ acest alibi, ra]ionalismul aproape glacial,
pozitivismul sec nu face priz\ cu existen]a unei
supradetermin\ri de ordin religios. Cred c\ una
dintre mizele secrete ale lui Lanthimos este
recuperabil\ din aceast\ ciocnire brutal\ între un
secularism cu toate condi]ion\rile [i fermitatea
lui cu o dimensiune a religiosului în varianta sa
precre[tin\, adic\ f\r\ a include mila, poc\in]a
sau iertarea, ci doar retribu]ia sacrificial\ dup\
fapt\: o via]\ a fost luat\, o via]\ trebuie sacrificat\.
Nici sechestrarea lui Martin, nici violen]a ca form\
extrem\ de persuasiune, nici rug\mintea amplasat\
în proximitatea adora]iei nu pot schimba traseul
destinal pe care se afl\ înscris\ familia lui Steven.
Un alt fapt notabil dup\ ce profe]ia a fost eliberat\,
fiecare membru al familiei, mai pu]in Steven,
ajunge la o stare de intensificare a con[tiin]ei, sau
altfel spus, la o con[tiin]\ tragic\. Nu doar caden]a
ceremonioas\ a fraz\rii atrage aten]ia, ci [i un
calm instalat în discutarea deopotriv\ a lucrurilor
grave [i a celor banale, un fel de resemnare, care
ia uneori aparen]a cinismului. Treptat, membrii
familiei împ\rt\[esc condi]ia sacr\, ineluctabil\
a victimei sacrificiale, a necesit\]ii rolului victimiar,
un fel de maturitate stranie care transcende vârsta
[i confer\ personajelor o gravitate suplimentar\.
Spre exemplu, momentul în care Kim î[i precizeaz\
fa]\ de p\rin]ii s\i consim]irea cu privire la
posibilitatea de a fi cea sacrificat\ [i de a-[i salva
fratele [i restul familiei, absolvindu-i cu anticipa]ie
de orice vinov\]ie pare desprins\ din tragedia
antic\, din Ifigenia lui Euripide. În acela[i
sens, Anna îmbrac\ rochia neagr\ pentru ceremonia
final\, Bob î[i tunde instinctiv p\rul. La fel, Anna
adopt\ un comportament ceremonial fa]\ de
Martin s\rutându-i picioarele f\r\ a mai avea
a[tept\ri în privin]a unei anul\ri a sacrificiului.
Lanthimos urm\re[te cu aten]ie succesiunea
momentelor de luciditate cu cele de ira]ionalitate
în special în leg\tur\ cu Stevens, de la încercarea
de a ob]ine de la directorul [colii o evaluare
privitoare la performan]a [colar\ a copiilor s\i
în vederea unei alegeri juste, la sechestrarea lui
Martin [i torturarea sa sau la confesiunea pe care
o face propriului s\u fiu cu privire la un incident
sexual familial. O alt\ interoga]ie la care regizorul
nu are de gând s\ r\spund\, cel pu]in nu
direct, ar fi: de ce este aleas\ familia lui Stevens
pentru acest scenariu tragic sau, mai precis, ce
anume îi face eligibili pe ace[ti americani din
midlle class pentru tragedia care-i va marca
definitiv? Este posibil ca vina tragic\ s\ fie plasat\
într-un trecut difuz, marcat oedipal, din care
ne parvin doar fragmente nelini[titoare în lumina
unor scurte str\fulger\ri? În preludiul actului
sexual, cuplul dispune de un scenariu care poate
fi calificat u[or ca perversiune, ceea ce so]ii numesc
„anestezie general\“. So]ia mimeaz\ o paralizie
generalizat\, ceea ce-i împrumut\ corpului ei
condi]ia cadavrului, fapt stimulativ pentru libidoul
so]ului. Sexualitatea deviant\ este o prezen]\
constant\, chiar dac\ difuz\ în tot filmul [i adesea
plasat\ sub semnul aluziei. Martin î[i manifest\
curiozitatea fa]\ de pilozitatea lui Steven, doctorul
discut\ natural cu un alt coleg despre menstrua]ia
fiicei sale, ceea ce face [i Martin într-un dialog
aparent f\r\ obiect cu Kim, nelansând a[a cum
fata crede, o invita]ie sexual\, mama lui Martin
îl invit\ pe doctor la o partid\ de sex, precizând
c\ are nu doar acordul, ci [i imboldul fiului ei etc..
Lanthimos las\ suspendat tot acest plan de
adâncime, plasându-ne a[a cum spune Martin
la un moment dat la confiniile cu metafora, acest
vehicul stilistic care dobânde[te îns\ în filmul
s\u un sens destinal, un sens psihopomp. 

cred c\ una dintre mizele secrete
ale lui Lanthimos este recupe-
rabil\ din aceast\ ciocnire bru-
tal\ între un secularism cu toate
condi]ion\rile [i fermitatea lui

cu o dimensiune a religiosului în varianta
sa precre[tin\, adic\ f\r\ a include mila,
poc\in]a sau iertarea, ci doar retribu]ia
sacrificial\ dup\ fapt\: o via]\ a fost luat\,
o via]\ trebuie sacrificat\.

 cronica filmului de angelo mitchievici

Uciderea cerbului sacru (The Killing of a Sacred Deer, 2017); Regia: Yorgos Lanthimos;
Scenariul: Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos; Cu: Colin Farrell, Nicole Kidman,
Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone; Genul filmului: Dram\,
Horror, Mister, Thriller; Durata: 109 minute; Premiera în România: 26.01.2018, Produs
de: Element Pictures; Distribuit în România de: Independen]a Film.
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` n câmpul istoriei artei, Rena[terea
este o perioad\ privilegiat\: a fost
consacrat\ ca prim\ vârst\ a modernit\]ii

europene, de la care începe s\ se defineasc\
treptat genomul cultural al lumii noastre, a[a
cum o cunoa[tem ast\zi; o epoc\ începând cu
care s-a n\scut progresiv [i s-a impus pân\ în
teritorii îndep\rtate neb\nuite un tipar civiliza]ional
(cvasi)exportabil, care i-a asigurat vreme de multe
secole Europei o suprema]ie politic\, economic\
[i cultural\ asupra restului lumii. Ast\zi, în ciuda
derivei care tulbur\ privirea istoric\ [i stima
de sine a b\trânului continent, cercet\rile de
istoria artei continu\ s\ acorde un interes major
Rena[terii [i epocii moderne timpurii. Sunt
câteva secole de istorie (XV-XVII, par]ial XIV)
în care câteva genera]ii artistice de excep]ie au
dezvoltat o con[tiin]\ de sine f\r\ precedent [i
interese de tip scientist care, aplicate sferei artelor
reprezenta]ionale [i literaturii artistice conexe,
le-au conferit picturii, sculpturii [i arhitecturii
un statut superior celui de arte mecanice la care
le condamnase gândirea medieval\. 

Istoricii sus]in unanim ideea c\ cele dou\
medii europene în care s-a afirmat simultan
Rena[terea (stabilind, curând, contacte [i dialoguri
între ele) au fost, în secolul al XV-lea, lumea
italian\ [i cea flamand\, spa]ii aflate la acea
vreme la cel mai înalt nivel de urbanizare din
Europa. Este interesant c\ numai de aici, de la
o bun\ dezvoltare a „parterului“ unei civiliza]ii,
au putut izvorî concep]iile umaniste, încrederea
în om [i în aptitudinile lui de a lua în st\pânire
natura; ca [i, totodat\, ideea unor regimuri
republicane, iar curând, în lumea olandez\,
afirmarea unei clase medii prospere, în mod
atipic devenit\ comanditar principal de art\
într-o societate înc\ nesecularizat\. Iar în Italia,
în chip distinct fa]\ de }\rile de Jos,  s-a
afirmat complementar, cum se cunoa[te deja,
dorin]a de a resuscita modelul cultural antic
pe care str\vechea civiliza]ie roman\ zidise
temeliile unei mari civiliza]ii, cea de la care se
revendicau cu mândrie chiar ei, italienii. 

Sunt voci care afirm\ c\, în istoria artei,
unii au început cu o carte despre Rena[tere [i
apoi s-au specializat în altceva. Nu e un
parcurs obligatoriu, bineîn]eles, dar sun\ frumos:
ca un tribut pl\tit na[terii Europei sau ca o form\
de respect fa]\ de p\rin]i. Iar cu asemenea
observa]ii, e de semnalat pasiunea cu care
cerceteaz\ americanii aceast\ epoc\, insisten]a
[i flerul achizi]iilor lor istorice de mari lucr\ri
renascentiste [i moderne timpurii, ca [i, în
general, diligen]a pe care o depun în studierea
[i aprofundarea acestei perioade, în care produc
sistematic mari speciali[ti [i instrumente de
lucru greu de ignorat. 

În 2017, de exemplu, a fost reeditat\, cu
ad\ugiri, o nou\ istorie a artei renascentiste
italiene, semnat\ de irlandezul Stephen J. Campbell,
profesor îns\ la Universitatea Johns Hopkins,
specializat în [coli artistice nord-italiene [i
manierism, [i Michael W. Cole, specialist american
în Rena[tere [i baroc italian, secolele XV-XVII.
Binecunoscu]i în câmpul cercet\rii academice,
cei doi istorici au optat pentru o istorie f\r\ recurs
la biografii artistice, care acoper\ dou\ secole
de art\ italian\, organizate îndr\zne] pe false
decade artistice, astfel încât, cu excep]ia unui
prim capitol dedicat întregului Trecento, în toate
celelalte autorii propun defini]ii tematice ale
fiec\rui deceniu din fenomenul complex al artei
italiene a perioadei 1400-1600. Fiecare tem\
decupat\, acoperind centre mai mari sau mai
mici, comune italiene sau cur]i senioriale, art\
religioas\ sau art\ secular\, revendic\ problematici
ce reflect\ cu destul\ profunzime complexele
realit\]i ale Italiei premoderne. Fa]\ de prima
edi]ie (din 2012), referirile la arta sud-italian\
compenseaz\ în aceast\ a doua edi]ie o absen]\
inacceptabil\ azi, [i de altfel tot mai des recuperat\
în cercetarea european\ recent\. 

Recenzen]i de specialitate au analizat
aceast\ istorie a artei [i din perspectiva autointitul\rii
sale drept „nou\“, de unde chestionarea detaliat\
(în recenzii [tiin]ifice, prin defini]ie mult mai
analitice) a interpret\rilor de opere, a metodologiei
[i a bibliografiei în raport cu mai vechi modele,
încet\]enite prin predarea disciplinei în mediile
americane. Reperele cu care a fost comparat\
noua istorie provin din anii 1990 cel mai devreme,
umilind spiritul cercet\torului român comod

prin ambi]iile înnoitoare ale curriculei academice
americane. În raport cu istorii ale artei care practic
nu au nici trei decenii vechime, înc\ una, care
s\ mobilizeze min]ile a doi speciali[ti reputa]i (cu
doctorate la Princeton [i, respectiv, Johns Hopkins)
în a oferi ceva nou în domeniu, constituie un bun
contraexemplu pentru s\r\cia de enciclopedii,
dic]ionare [i istorii din câmpul disciplinelor
umaniste române[ti, ca [i pentru discu]iile
neproductive privind inutilitatea organiz\rilor
cronologice ale materiei (vezi [i acest caz). De
altfel, f\r\ o prezen]\ bogat\ a unor asemenea
instrumente de lucru, gândite practic [i aproape
„corporatizat“, e greu de crezut c\ mai poate fi
cineva ast\zi eficient într-o cercetare. M\car bunele
practici ale altora ar trebui s\ constituie o dovad\.

bibliografia acestei istorii este
preponderent de limb\ englez\ [i
include în special c\r]i de autor,

mai rar cataloage de expozi]ie sau studii publicate
în mari reviste de istoria artei. Toate laolalt\
alc\tuiesc un discurs care, în câmpul studiilor
muzeale, este considerat a apar]ine universit\]ii,

[i prin urmare diferit de cel al cercet\rilor din
lumea muzeului (spa]iu care, la rândul lui, produce
un tip indispensabil de cercetare, mai pu]in
teoretic\, dar în contact nemijlocit cu operele).
Îns\ cu un discurs precum cel asumat în
prezenta istorie, este vizat sistematic
[i interesul pedagogic al noii expuneri,
cu raport\ri continue la accesibilitatea
surselor prin pia]a de traduceri [i
edi]ii engleze[ti [i cu o vizibil\ prioritate
acordat\ cercet\rilor din aria anglo-
american\. Câteva prezent\ri finale de
termeni, materiale [i tehnici artistice
[i cronologii dinastice (mai ales pentru
lumea nord-italian\), ofer\ informa]ii
introductive pentru densele analize
contextuale prezente de-a lungul c\r]ii. 

În cea mai mare parte a ei, istoria
lui Campbell [i Cole r\mâne una a
capodoperelor, dar aria bine delimitat\
pe care se întinde (în fond, sunt peste
[apte sute de pagini numai despre Italia)
le permite autorilor [i includerea a
nenum\ra]i „primitivi“ sau arti[ti locali
mai pu]in cunoscu]i, ca [i tratarea unor
obiecte din sfera artelor decorative,
prezente de regul\ pân\ recent în abord\ri sociale
ale artei, dar apreciate cel mai adesea în trecut
(datorit\ alc\tuirii din materii pre]ioase) la o

valoare superioar\ oric\rei picturi sau sculpturi.
În plus, comentariile autorilor privind arhitectura
[i urbanismul italian ajut\ la definirea unei
civiliza]ii intens modelate regional, cu evolu]ii
dictate de alian]ele politice, politicile statului
papal sau dinastiile conduc\toare str\ine (care
au introdus uneori gusturi artistice noi). 

Dac\, totu[i, statement-ul noii istorii se
poate citi indirect înc\ de la alegerea, pentru
ilustrarea copertei noii edi]ii, a unui oarecare
artist lombard leonardesc (G.A. Boltraffio), decizie
conform\ cu tendin]ele actuale de l\rgire a
canonului din câmpul cercet\rilor disciplinei,
ceea ce este l\udabil în noua istorie este modul
în care autorii, prin recursul lor la cei mai curta]i
speciali[ti, „renegociaz\“ marile capodopere [i
le pun în lumina unor observa]ii [i problematici
noi, f\r\ accente for]ate. În scopul de a nu rata
un important obiectiv pedagogic, predarea
Rena[terii în universit\]i (dar [i, de ce nu?, a
unui scop comercial, marele public negr\bindu-se
s\ cumpere studii specializate despre obscure
tabernacole sau retabluri), noua istorie îi
a[az\ pe marii mae[tri la locul cuvenit, oferind

îns\ [i mici abord\ri surpriz\ asupra operei lor:
evolu]ia sculpturii de amvon la membrii familiei
Pisano, experimentele perspectivale ale lui Paolo
Uccello, arhitectura imaginativ\ din caietele de

modele ale lui Jacopo Bellini, analiza
unor sensuri „private sau restrânse“
în statuia David a lui Donatello, urm\rirea
unor idei ingenioase în desenele lui
Leonardo sau transpunerea teoriilor lui
artistice în practic\ etc.

Sunt foarte interesante nuan]ele,
filia]iile, compara]iile inedite, adaptarea
arti[tilor la comanditari, varia]iile de
expresivitate ale aceleia[i secven]e
iconografice de la un artist la altul, operele
de patronaj civic [i uneori chiar institu]ional
(de exemplu, dispozi]iile statutare
transpuse imagistic în frescele unui
spital quattrocentist din Siena), semnalarea
unor detalii de epoc\ ignorate, efectele
parodice identificate uneori între arti[ti,
detalii exotice sau demonice observate
warburgian în comenzi de art\ sacr\
etc. Substan]iale capitole despre urbanismul
italian [i arhitectura peisager\ completeaz\
tabloul unei arte care nu r\mâne niciodat\

închis\ între pere]ii muzeelor, ci, când vorbim
de Italia, ne întâmpin\ de peste tot.

 Simona Dr\gan

Stephen J. Campbell
and Michael W.
Cole, A New
History of Italian
Renaissance Art,
Second Edition,
with 858 illustrations,
Thames & Hudson,
London, Revised
edition 2017, 710 p. 

nara]iuni în mi[care, 
o nou\ „Rena[tere“
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prea t`rziu pentru o cronic\, aceste
rînduri sînt doar umbrele unor amintiri
ce se leag\ de regia lui Lucian Pintilie

la spectacolul Livada cu vi[ini.
*

~mboln\vit\ de melancolie, Ranevskaia a
tr\it gratuit, f\r\ ordine [i f\r\ destina]ie. Timpul
e o realitate indiferent\ acestei nobile doamne.
Nici o concentrare de energii, nici un fior, c\ci
Ranevskaia, cocor r\t\cit, planeaz\ mereu. Vara
[i iarna nu se mai disting, zilele se topesc, nici
lunile, nici anii n-o pot ad\posti. Timpul se încheag\,

dar nu în sufletul ei. Doar uneori aripile obosite
ating din zbor sloiurile f\r\ de via]\. „Melancolia
e timpul devenit afectivitate“, spunea cineva, e
timpul devenit amintire. Fîlfîitul se termin\ în
murmur, dar lungile [i r\t\citoarele drumuri nu
s-au încheiat. Cîndva, îns\, pas\rea nu va g\si
nici o punte pe care s\ se coboare, ci se va topi
în valuri, va fi însu[i timp.

*
Varia î[i poveste[te grijile de conduc\toare

a gospod\riei. Ania a adormit pe canapea. Varia
îi ridic\ rochia [i încet îi scoate ciorapii. E parc\
un ceremonial monarhic, s\vîr[it cu o solemn\
gesticula]ie. Cu el înflore[te str\lucirea trupului.
Picioarele imaculate ale Aniei sînt o feerie a
sim]urilor, ele tulbur\ prin senzualitate senin\tatea
fizic\ a familiei. Exist\ un aristocratism al dezvelirii
corpului, realitate magic\, c\ci, mai tîrziu, Dunia[a
ofer\ proba contrarie, aceea a vulgarit\]ii.

*
Charlotta e un personaj de pictur\ naiv\,

pîn\ la care nu p\trund sunetele [i mi[c\rile
lumii exterioare. Charlotta în lanul de grîu e
copil\ria netulburat\. Ranevskaia evadeaz\ din
timp prin gratuitate, pentru Charlotta îns\ el
nu exist\. Ei îi lipse[te sentimentul mor]ii, al
securit\]ii. Charlotta se simte bine în lume.
Ea nu s-a desp\r]it înc\ de natur\ prin luciditate.

*
Totul e absen]\ în via]a lui Qaev. Nimic

real, doar nostalgia unor ac]iuni pe care nu le
va întreprinde nicicînd.

La el, criza limbajului traduce în fond un
deficit de vitalitate. Epuizat, nu mai are cu ce hr\ni
cuvintele, ace[ti miriapozi devoran]i. Cînd vorbe[ti
de ur\ [i nu ur\[ti de moarte, cînd vorbe[ti de
patim\ [i ea nu ]i-a îmboln\vit tot trupul, cuvîntul
moare. Moartea lui Gaev e îns\[i moartea cuvintelor.

Gaev î[i începe discursurile în trans\,
posedat de fascina]ia cuvintelor. Prins în
plasa unor zeit\]i ale întunericului, el delireaz\
incoerent. Gaev în]elege limbajul ca dicteu
automat. De fiecare dat\ harul ce pare c\ `l
ilumineaz\ îi roade ultimele puteri, c\ci cuvintele
ce îl îmboln\vesc sînt pentru ceilal]i doar plicticos
or\c\it de broasc\.

*
~n Jules et Jim, filmul lui Truffaut, Jeanne

Moreau î[i deseneaz\ must\]i, se plimb\ în
pantaloni, fumeaz\ gol\ne[te, în Dragostele
unei blonde Hana Brejchova îmbrac\ o manta
sold\]easc\. Aici Ania î[i pune pe cap o imens\
p\l\rie b\rb\teasc\ g\sit\ ̀ n lan. Farmecul apare
din ambiguitatea sexului, ambiguitate care e
totodat\ [i semn al purit\]ii.

*
T\cerea –  privilegiul st\pînilor. Ei singuri

se retrag ̀ n oazele lini[tii, netulbura]i de panica
sincopat\ a evenimentelor. Lopahin nu suport\
pauzele, plumb greu, ap\s\tor, c\ci alt ritm îl
conduce. Privind calmul odihnitor al celor din

jurul s\u, el b\nuie deliciile melopeicelor conversa]ii
[i de aceea o ezitare ̀ i precede fiecare interven]ie.
Spectacolul se bizuie pe contrapunctul unei
mi[c\ri lente, dominatoare, întrerupt\ adesea
de o putere ce nemaiputîndu-se re]ine explodeaz\.

*
Ranevskaia are o existen]\ vegetal\ din care

se na[te senza]ia de muzicalitate. Iubirile ei s`nt
schimburi de [oapte, împrumuturi de oboseal\. Nu
mai poate iubi, ci doar se vrea iubit\. Este justificarea
risipei, a venirii în Rusia, a reîntoarcerii la Paris.
Pentru a supravie]ui ̀ i e necesar un continuu spa]iu
al iubirii. Corpul nu suport\ ap\sarea catifelei,
str\lucirea vulgar\ a aurului. Lejer, îl acoper\ doar
voalurile. Ranevskaia e Rosalinda la cincizeci de ani.

*
Dominantele cromatice ale decorului;

alb [i ro[u. Din amestecul lor apare vi[iniul.
*

De ce Ranevskaia [i Gaev sînt frate [i sor\?
Amîndoi nu cunosc greutatea, inap]i pentru
efort, transform\ totul în joc „F\clii abia stinse,
doar abur, spirale r\sucite...“ (Alice Botez), ei
apar]in unei evanescente planete. Nu livada,
ci ei în[i[i sînt simbolurile iernii Fimbul – „vremea
iernii lungi [i grele dinaintea sfâr[itului“.

*
To]i au plecat. ~n urma lor camera r\mîne

curat\. Lopahin închide u[ile cu gravitatea unui
înving\tor speriat o clip\ de victorie. Realit\]ile
s-au separat. Un singur scaun fascinant, tron
care î[i a[teapt\ regele s\ moar\.

Firs e un personaj beckettian, materie
dezorganizat\ ie[it\ din ordinea uman\. Ranevskaia
mai plute[te înc\, el se scufund\. Timpul e o
mare cleioas\ care în]epene[te mi[carea, care
[terge sunetele, care însingureaz\.

~n Beckett nu se moare. Oamenii nu circul\
între via]\ [i moarte, ci, fixa]i pe firmamentul
lumii, s`nt doar termen de leg\tur\. Tragedia
e simultaneitatea vie]ii [i a mor]ii. Singur,
adîncindu-se în timp, b\trînul î[i a[teapt\ st\p`nii.
Va avea Firs privilegiul mor]ii sau a[teptarea va
fi tot at`t de imens\ ca a lui Vladimir [i Estragon?

*
B\trîni, am pierdut inocen]a gesturilor

patetice. Ne temem de ridicol. Prea serio[i, prea
circumspec]i. Printr-o m\rturisire ne socotim
dezarma]i, victime sigure. Am uitat limbajul clar
al iubirii. Ne-am ascuns, nu ne mai oferim. Gestul
superb e suspect.

~n lumea care ie[ea într-o dup\-amiaz\ friguroas\
de la cinematograf am v\zut-o pe Clody Berthola. Era
singur\. Obosit\ ca [i Ranevskaia. Singur\ la un
spectacol de la trei la cinci. Am vrut s\ fac ceva, s\-i
spun ceva. N-am izbutit [i am trecut departe de ea, ca
un vapor care nu semnaleaz\ în noapte.

 George Banu
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In memoriam Lucian Pintilie

Lucian Pintilie a fost un mare cehovian [i a
semnat dou\ capodopere: Livada de vi[ini
la Bucure[ti [i Pesc\ru[ul la Paris.
Livada a fost o medita]ie novatoare c\ci, cel
dintîi, el l-a apropiat pe Cehov de Beckett [i
totodat\ o m\rturie de afec]iune pentru
Clody Bertola, c\reia i-a d\ruit acest spectacol,

iar apoi ani lungi de via]\, `nso]ind-o `n dru-
mul ineluctabil al bolii… Pintilie doar cu ea a
fost afectuos [i s-a ar\tat diferit de remata
pe care o avea cu ceilal]i oameni. Prin Clody

[i-a dezv\luit umanitatea ascuns\. 
Lucian Pintilie a vrut s\ integreze `n cartea
sa Bricabrac (Ed. Nemira) eseul lui George
Banu despre Livada sa, dar nici unul, nici
altul nu l-au reg\sit. Iat\-l acum din nou `n
paginile României literare, unde ap\rea la
debutul revistei noastre, `n 1969, nr. 10 (22). 

CRONIC| DIN }|ND|RI

Livada cu vi[ini

la desp\r]irea de Lucian Pintilie, un „simplu” desf\[ur\tor
biografic [i profesional al incomparabilului regizor, ne arat\
cât de mare este pierderea lui. Lucian Pintilie s-a n\scut pe 9

noiembrie 1933 în Tarutino, Basarabia. A absolvit Institutul de Art\ Teatral\
[i Cinematografic\ din Bucure[ti. A montat o serie de spectacole la Teatrul
„Bulandra“ din Bucure[ti, printre care câteva spectacole antologice precum
Copiii soarelui (1961), Pro[tii sub clar de lun\ (1962), Cezar [i Cleopatra
(1963), Biedermann [i incendiatorii (1964), Inima mea e pe în\l]imi (1964),
D’ale carnavalului (1966), Livada cu vi[ini (1967), Revizorul (1972) – acesta
din urm\ interzis de cenzur\ dup\ cea de-a treia reprezenta]ie. 

Dup\ scandalul interzicerii piesei Revizorul, Lucian Pintilie a
primit un pa[aport [i a fost l\sat s\ plece din ]ar\. A plecat la Paris în 1973.
Tot în 1973, a realizat la Televiziunea iugoslav\ filmul Salonul nr. 6,
dup\ nuvela omonim\ a lui Cehov. În 1979 a filmat în România De ce trag
clopotele, Mitic\, dup\ un scenariu propriu pornind de la piesa caragialian\
D’ale carnavalului, film interzis vreme de peste zece ani, pân\ în 1990.

Dup\ 1990, a revenit în ]ar\ [i a realizat o serie de filme, proiecte
mai vechi, pe care nu le dusese la bun sfâr[it din pricina interven]iei
cenzurii. Toate sunt coproduc]ii româno-franceze: Balan]a (1992), adaptarea
romanului omonim al lui Ion B\ie[u, a doua ecranizare dup\ un alt film,

Mere ro[ii, în regia lui Alexandru Tatos, O var\ de neuitat (1994), adaptare
a nuvelei Salata din romanul Cronic\ de familie de Petru Dumitriu, Prea
târziu (1996), scenariul de R\svan Popescu, Terminus Paradis (1998),
Dup\-amiaza unui tor]ionar (2000), Niki Ardelean, colonel în rezerv\
(titlul francez: Niki et Flo), scenariul [i dialogurile R\zvan R\dulescu,
[i Tertium non datur (2006), un scurt-metraj realizat prin adaptarea
nuvelei lui Vasile Voiculescu, Capul de zimbru.

În 1992, a publicat volumul Patru scenarii, iar în noiembrie 2003
a avut loc lansarea volumului autobiografic intitulat Bricabrac (Editura
Humanitas).

Pentru filmul Duminic\ la ora 6a primit mai multe premii interna]ionale,
iar o serie de filme au fost selec]ionate la Festivalul de la Cannes: Reconstituirea,
Salonul nr. 6, O var\ de neuitat, Prea târziu. La Festivalul de Film de la
Vene]ia, din 2001, a fost prezentat filmul Dup\-amiaza unui tor]ionar.
Filmul Niki Ardelean, colonel în rezerv\ a fost prezentat în 2003 la Festivalul
de la Cannes [i a constituit punctul de atrac]ie al Festivalului de film românesc
de la Londra (9-14 octombrie 2003), primul de acest fel în Marea Britanie.
Coproduc]ia româno-francez\ Tertium non datur a fost prezentat\ în
premier\ mondial\ la Festivalul de la Berlin (9-19 februarie 2006).

Cultura român\ a pierdut un mare regizor care a îmbog\]it-o. (Red.)

arte



„– {{i ss\ [[ti]i, ttovar\[e PPintilie, cc\ nnu vve]i
mai llucra nniciodat\ îîn ccîmpul aartistic iideologic
cît\ vvreme nnu vv\ vve]i mmodifica cconcep]ia ddespre
lume [[i uunivers...

{i cce ii-aai rr\spuns, mm-aa îîntrebat TToma, sseara
cînd mm-aam ddus lla tteatru ss\-ll vv\d. EEra pprima ffiin]\
c\reia îîi ccomunicam ddecizia dde iinterzicere.

– CCum ss\-mmi sschimb cconcep]ia, dde-aabia
mi-aam fformat-oo –– ii-aam rr\spuns eeu ccu aaceea[i
trufie dde ccopil iidiot.”lucian Pintilie nu mai este. Timpul s-a

oprit în loc. Pentru cî]iva. N\uceala î[i
face loc, dureros, peste tot. În cap, în

suflet, în carne, în corp, în amintiri. În rest? T\cere,
confuzie, nep\sare, simulare, mîzg\ întins\ peste
tot ca o past\ a smintirii, Chiri]a în cimitirul Bellu,
piticul din film traversînd o intersec]ie... articole
în presa francez\ [i american\.

Pintilie ne inhib\ pe noi, românii, [i de
dincolo. Nici ast\zi, în secolul XXI, cei mai
mul]i nu [tiu cum s\ se pun\ în rela]ie cu el. Cum
s\-l numeasc\. Cum s\ se defineasc\. {i ast\zi,
geniul lui Pintilie îi paralizeaz\. La propriu. Habar
nu au cum s\-i mul]umeasc\ sau s\ în]eleag\ c\
în toate strig\tele lui s-a strîns la[itatea atîtora,
c\ în cuvîntul lui [i în for]a faptelor sale a ]î[nit,
salvator, libertatea absolut\ a artistului. C\ în
fiecare spectacol sau film exist\ o schij\ din r\zboiul
pe care el l-a cî[tigat împotriva „celorlal]i”. A
fost singurul interzis. Pus la cutii metalice [i
eliminat complet de pe vreo scen\. Reconstituirea,
De ce trag clopotele, Mitic\, Revizorul.  n u am v\zut nici unul dintre spectacolele

lui Lucian Pintilie. Simt nevoia s\
reiau un text mai vechi, în care

structura lui m\ ajut\ acum s\-mi ag\] alte imagini,
m\ ajut\ s\-i spun cumva „la revedere” pentru
c\ nu am [tiut cum s\ fac asta în zilele din
urm\. N-am v\zut nici Copiii soarelui, nici Pro[tii
sub clar de lun\, Cezar [i Cleopatra, Inima e pe
în\l]imi, Biedermann [i incendiatorii, D’ale
carnavalului, Livada cu vi[ini, toate puse în scen\
la Teatrul „Bulandra“. Nici Revizorul, ultimul
spectacol f\cut de Pintilie în România. În 1972.
Interzis de cenzura comunist\ dup\ cea de a treia
reprezenta]ie. O fractur\ în coloana vertebral\ a
culturii. Un asalt grav împotriva spiritului [i a
libert\]ii. Un punct [i de la cap\t. Geta Dimisianu,
mi-a povestit, cîndva, scen\ cu scen\, tot spectacolul.
Apoi, Lucian Pintilie. Cu detalii uluitoare care m\
duceau de mîn\ printr-un delirant carnaval creat
de un personaj colectiv uman, oarecum grotesc,
oarecum viclean, oarecum prost, oarecum manipulat.
Noi de atunci, noi de acum... Noi. {i Victor Rebengiuc,
[i Mariana Mihu] mi-au povestit de atîtea ori cum
Pintilie fr\mînta fiecare personaj, fiecare expresie,
propor]iile cuvintelor, ale costumelor, cum vorbea
cu fiecare actor, ce spunea, cum spunea, cum te
ducea dincolo de „nu pot”, cum transforma limitele
corpului, cum elibera actorul de frica de el însu[i...
„Cum intra Hlestakov?”, întrebam eu. Am\nuntele
abund\, de fiecare dat\, în fiecare povestire. Toma
Caragiu, Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu,
Virgil Og\[anu, Mariana Mihu], Mihai P\l\descu,
Ovidiu Schumacher, Nicki Wolcz, Mircea Diaconu...
Lumea minciunii, a deriziunii, a pr\pastiei din
noi. Lumea obedient\. De oriunde. Lumea saltului
mortal. În 1972, în România literar\ apar trei
texte extraordinare, semnate de trei mari nume
din elita cultural\. Ana Blandiana, Lucian Raicu
[i Matei C\linescu fac bre[\ în istoria prezentului
de atunci. Fixeaz\ Revizorul în memoria tuturor.
A celor care l-au v\zut sau nu, a celor care l-au
interzis, a celor care au t\cut. Gestul lor ne salveaz\
pe to]i, vinova]i sau nu. Tot ce a urmat a fost „dup\”.
„Dup\” Revizorul. Ciulei este dat afar\ de la
directoratul Teatrului „Bulandra“. Va pleca din
România. Ca [i Lucian Pintilie. Ca [i Radu Penciulescu,
David Esrig, Vlad Mugur. Miruna [i Radu Boruzescu.
Andrei {erban. Lucian Giurchescu. Iulian Vi[a.
Dan Nu]u. Ovidiu Schumacher. Helmuth Sturmer.` n fiecare zi, trec, de atîtea ori, de atîtea

ori, pe lîng\ doua schi]e ale scenografului
Paul Bortnovschi. Stau pe un perete

alb [i nu m\ las\, orice ar fi, s\ uit. Amîndou\ sînt
de la Revizorul. Pe una, am primit-o de la el, de
la Bortnovschi, un uria[ blînd [i incandescent,

un artist [i  un om de [tiin]\ la un loc,  un
arhitect care a n\scut forme noi în limbajul
scenografic. Mi-a dat-o simplu, ca [i cum mi-ar
fi dat o floare proasp\t\ din gr\dina lui. A fost un
alt fel de r\mas bun. Pe cealalt\, am primit-o cînd
am împlinit patruzeci de ani, de la colegii mei de
atunci, de la România literar\. Desenul în
alb [i negru este puternic. Viu. Ca [i scrisul acestui
uria[ artist, Paul Bortnovschi. Uneori, cînd nu
merg duminica la Sf.Liturghie, învins\ de spaime
[i neputin]e, m\ a[ez pe scar\ [i privesc liniile,
cuvintele: Revizorul, Gogol, ‘971, Regia Lucian
Pintilie, Se trag clopotele...

radu Boruzescu este cel care mi l-a dat
pe Pintilie în imagini. Am s\-i fiu
recunosc\toare toat\ via]a pentru asta.

O recuperare f\r\ de care nu a[ fi întreag\.
Fotografiile pe care le-am v\zut împreun\, preg\tind
o „Nocturn\”, mi l-au întip\rit pe retin\, foarte
personal [i foarte subiectiv, pe Lucian Pintilie.
Radu Boruzescu [i Miruna Boruzescu, doi scenografi
mari, doi arti[ti inepuizabili, care i-au înso]it
pe marii regizori aici [i pretutindeni. Tandre]ea
lui Radu Boruzescu popose[te în fiecare poveste-
imagine-spectacol. De teatru sau de oper\. L-a
iubit enorm pe Pintilie. Profund. V\d, împreun\
cu el, scene întregi din Pesc\ru[ul [i variantele
lui puse în scen\ la Paris sau Minneapolis, din
Turandot la Theatre National de Chaillot, Trei
surori, Jacques sau supunerea, Ra]a s\lbatic\,
Azilul de noapte, Ast\ sear\ se improvizeaz\ la
Theatre de la Ville, Tartuffe la Arena Stage din
Washington, la invita]ia lui Ciulei, Orestia, în
1979, la Festivalul de la Avignon. Nu [tiu dac\ la
toate au lucrat [i so]ii Boruzescu. {i la atîtea altele,
la operele de la Aix-en-Provence, la Opera din
Cardiff. Dar Radu Boruzescu este C\l\uza mea
în lumea regizorului Lucian Pintilie. M\ poart\
cu r\bdare, pas cu pas, îmi poveste[te cum
Nina [i Trigorin [i Treplev alunecau spre eseu,
spre imaginar, spre un tip de ludic [i de estetic,
de cioburi [i de legende din care Pintilie reface
alte mari trasee culturale cu o anvergur\ halucinant\.omagiul pe care Pintilie i-l face lui

Harag, dup\ ce a v\zut Livada cu
vi[ini la Tîrgu-Mure[. De citit în

Bricabrac, Editura Nemira. 

lucian Pintilie a fost coleg cu Radu
Penciulescu, Sanda Manu, Valeriu
Moisescu, Valeriu Grama. To]i fac parte

din via]a mea, în modul cel mai definitiv [i mai
profund. Ca [i seara ireal\ în care Sanda Manu
ne-a strîns pe to]i la mas\. }in minte doar lumina
lumîn\rilor – ce-i pl\cea lui Pintilie! – [i ochii
n\zdr\vani ai tuturor. B\rba]i cuceritori, fermec\tori,
arti[ti unici, devora]i de teatru, de cuvînt, de art\,
de via]\. În fiecare pliu al vie]ii a stat cîte o replic\,
o situa]ie, o întîlnire, zbucium, chef, bucurie, greul,
greul din via]a fiec\ruia, umilin]a pe care n-au
acceptat-o, curiozitatea enorm\ fa]\ de teatru!
Am stat ore f\r\ s\-mi dau seama cîte. Ceva din
mine a r\mas cu ei, acolo, la masa alb\, impecabil\
a Sandei Manu pe care z\ream, în burta nop]ii,
scrum, cear\, vin, firimituri de pîine, zeci de imagini
de teatru [i de via]\ îmbibate în carne, în pori.

de la Gala Uniter de la Sibiu nu mai ]in
minte mare lucru. Exact în spatele
meu a stat Lucian Pintilie. Venise

special pentru c\ Radu Boruzescu a luat Premiul
pentru întreaga activitate. A regizat [i a jucat, ore
în [ir, într-un spectacol paralel. Am rîs pîn\ la le[in.
Diminea]a, trebuia s\ zboare cu avionul la Bucure[ti.
În holul hotelului Împ\ratul romanilor era strîns
tot teatrul românesc. Un stare rar\ de armonie [i
de bucurie. Protagonistul era Pintilie. Le povesteam
ce a spus, ce a f\cut. La un moment dat, cel mai tare
am auzit rîsul lui. Un b\rbat, un b\rbat puternic,
puternic, fermec\tor, în jurul c\ruia gravitau
universuri. „Eu nu mai plec, drag\, la aeroport acum.
Or mai fi avioane.” Rîsul lui înconjoar\ pove[tile
teatrului românesc. Ochii lui alba[tri mari, limpezi,
ludici, sfredelitori r\mîn pururi deschi[i larg peste
lumi, peste noi, peste orizonturi, ei vor vedea mereu
altfel pentru c\ Lucian a fost ALTFEL. 

dup\ ultimul spectacol al lui Aureliu
Manea g\zduit la Metropolis, Scrisorile
Marianei Alcoforado, Lucian Pintilie

a stat cu mine mult, mult, în fa]a teatrului. Era
ca un copil. Atunci l-a cunoscut copilul meu, Luca.
S-au privit, lung. {i au început s\ vorbeasc\ despre
fric\ [i iubire. M-am pierdut printre cuvinte [i
lacrimi. Se întreba în v\l\tucii fumului de ]igar\,
dac\ s\ mearg\ la cabin\, la Ric\. Lucian l-a vizitat
la Gâlda. Îl priveam cît era de emo]ionat... m\ ]inea
de mîn\. Ca Luca. Minutele treceau. „Dac\ îl iube[ti,
n-ai cum s\ nu te duci la el. Eu cred c\ te a[teapt\,
Lucian...” i-a spus un b\ie]el. Ne-am întors [i l-am
condus încet, în t\cere, la cabina unde Manea îl
a[tepta. Cînd s-a deschis u[a, am v\zut un chip cît
soarele de luminos! Cred c\ Lucian Pintilie a fost
a[a cum l-am z\rit reflectat în privirea unicului
artist care a fost Aureliu Manea. Cred c\ abia atunci
am pip\it generozitatea lui Lucian. De care, de
fapt, m-am bucurat în to]i anii petrecu]i împreun\.
{i eu, [i al]ii. În hohote de rîs, în priviri care
înghe]au cuvinte, în luminile ce se culc\ peste
lac, în foaierul vreunui teatru, în valuri de
fum, de aburi, de muzic\, de t\cere... 

septembrie, 2013, Castelul Pele[.
Lucian Pintilie prime[te medalia
„Nihil sine deo” din partea Majest\]ii

sale Regele Mihai. Principesa Margareta acord\
decora]iile. Simt zborul pesc\ru[ilor peste livezi
de vi[ini, peste cîmpuri fumegînde, peste obstacole
mai mici sau mai mari, peste chin [i lacrimi, peste
suferin]\ [i revolt\, peste nedreptate, peste adev\r,
peste co[maruri, peste dictaturi, peste zeci de ani
în care Lucian Pintilie a vrut s\ fie el însu[i. 

a[a cum era cînd vorbeam la telefon,
cum era la el acas\ sau aiurea. Dup\
vreun spectacol pe care îl vedeam

în aceea[i sear\ sau despre care [tia c\ l-am v\zut,
telefonul suna a doua zi, diminea]a, la 9.30. Ritual
pe care l-am continuat [i cu Marie-France. {i
nu doar pe acesta... Într-o or\ primeam nu numai
o analiz\, perspectiva lui care nu punea verdicte,
ci despletea fire, primeam generozitatea lui. Pe
care a[ fi vrut s\ o împart cu to]i ceilal]i, ca
vinul la sfînta împ\rt\[anie. Nu putea tr\i în afara
teatrului [i filmului. A v\zut, ca nimeni altul,
teatru [i film f\cute în România dup\ 1990. Exista
mereu un fream\t cînd era observat în sal\. Un
fream\t pe care pu]ini, foarte pu]ini dintre cei
tineri îl sim]eau. El a fost foarte, foarte viu [i
perceput, straniu, uneori, ca un fel de statuie. Or,
Lucian Pintilie nu s-a osificat în veci! El a fost
mereu, mereu acela[i spirit uria[, acela[i unic
observator al lumii [i al teatrului, al filmului,
acela[i mînuitor al cuvîntului, un vr\jitor, un
zbur\tor care a în\l]at artistul la cer.

Lucian Pintilie st\ în mijlocul acestui univers,
ca un spirit mare [i rebel, cu bra]ele deschise. Rîde
[i îmbr\]i[eaz\ noaptea. Din împreunarea lor s-a
n\scut, magic, o mare aventur\. C\ci teatrul coboar\
pe p\mînt deodat\ cu Luna.

„pesc\ru[ul trebuie s\ înceap\ puternic,
violent [i s\ se sfîr[easc\ pianissimo.”
Cehov.

Ca [i via]a.

Se trag clopotele.  
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Cristian PP\tr\[coniu: DDe cce mmarea eeste aa[a
de iimportant\ ppentru ddumneavoastr\? AAceasta
este oo rreferin]\ ccare rrevine ddestul dde ddes îîn cceea cce
spune]i îîn sspa]iul ppublic...

António LLobo AAntunes: A[a este. Îmi place
marea. Îmi place foarte mult [i marea de aici, de
la dumneavoastr\, Marea Neagr\. C`ndva am fost
la Neptun, pentru un premiu. Da, îmi place mult
marea. Apa, de fapt. Nu doar marea, ci vecin\tatea
apei. Portugalia este o ]ar\ special\, e înconjurat\
de mult\ ap\. E o ]ar\ special\, care a trecut prin
multe evenimente istorice în ultimul secol, inclusiv
printr-o dictatur\. Seam\n\, de fapt, în mai multe
privin]e cu ]ara dumneavoastr\ [i în care, àpropos,
c̀ nd sunt aici, în România, se întîmpl\ ceva neobi[nuit
[i, de fapt, foarte pl\cut pentru mine: este ca [i cum,
de fiecare dat\, a[ fi acas\. Sunt ca acas\ – de fiecare
dat\. Din punct de vedere fizic, oamenii sunt aproape
identici. Poate c\ la dumneavoastr\ sunt mai mul]i
oameni cu ochi alba[tri, portughezii av`nd ochii
mai întuneca]i, c\prui intens. Dar, altfel, oamenii
de aici cu oamenii de acolo, din ]ara mea natal\,
sunt izbitor de asem\n\tori. Îi iubesc pe portughezii
mei – chiar dac\ eu am s`nge amestecat, mama
mea fiind portughez\, în vreme ce tat\l meu era
jum\tate german, jum\tate brazilian. {i, pentru
c\ sem\n\m at`t de mult, pentru c\, a[a cum am
spus, îi iubesc pe portughezii mei, îmi place foarte
mult aici, în România. 

C.P.: MMarea, ]]ara. {{i ]]ig\rile. AAcum ffuma]i.
Fuma]i mmult aatunci cc`nd sscrie]i ssau cc`nd
inten]iona]i ss\ sscrie]i?

A.L.A.: (rîde u[or) Nici nu m\ g`ndesc la a[a
ceva – dac\ fumez mult sau pu]in. Pur [i simplu,
fumez. E un gest firesc, aproape reflex. Îmi e greu
s\ stau f\r\ s\ am o ]ig\r\ în m`n\ sau un pachet
cu ]ig\ri la îndem`n\. Fac a[a de decenii bune,
de mai bine de jum\tate de secol, de fapt. C`nd
scriu sau c`nd vreau s\ scriu îns\, cel mai important
este c\ scriu sau c\ vreau s\ scriu, nu c\ fumez. 

C.P.: Am vvrut ss\ vv\ pprovoc ppu]in. CChiar,
v\ eenerveaz\ aanumite îîntreb\ri aale jjurna-

li[tilor // rreporterilor?
A.L.A.: Nu, nu a[ zice. R\spund mai

lung sau mai scurt, în func]ie de ceea ce
am de spus. 

C.P.: Am vvrut ss\ vv\ pprovoc ppu]in, ccum
ziceam, ffiindc\ [[tiu –– ddin mmai mmulte iintervi-

uri –– cc\ ffuma]i ffoarte mmult. DDe ffapt, cceea cce aam
vrut ss\ ss]iu ccu aadev\rat ee llegat dde sscris: cc`t sse
mult ssta]i îîntr-oo zzi, îîn mmedie, ppe sscaun ppentru aa
scrie?

A.L.A.: A[ putea spune c\ aici se vede partea
german\ din mine. Cum v\ spuneam, pe jum\tate,
tat\l meu era german; prin urmare, [i eu sunt,
cumva, pe sfert german. Stau foarte mult la masa
de scris. De fapt, asta fac mereu – scriu, doar scriu.
Nu fac nimic altceva. M-am oprit foarte devreme
s\ fac medicin\ [i, de la o vîrst\ foarte fraged\
de fapt, am scris [i am tot scris. A fost o decizie
foarte dificil\ s\ renun] la medicin\, dar asta a
fost atunci; eu a[ putea, de fapt, s\ locuiesc
într-o carte. Prin urmare, asta fac, de obicei, zi
de zi: locuiesc într-o carte sau într-alta. Sigur,
uneori trebuie s\ merg la lans\ri, s\ onorez invita]ii,
s\ merg acolo unde c\r]ile mele sunt traduse sau
în ]\rile în care primesc c`te un premiu. Dar,
altfel, într-o zi obi[nuit\ – [i sunt multe asemenea
zile în via]a mea, cele mai multe de fapt – locuiesc
într-o carte. 

Concret, încep s\ lucrez de pe la 8 sau 8
[i jum\tate, pîn\ spre ora 13, cînd iau prînzul.
Apoi, reîncep de la ora 2 sau 2 [i jum\tate pîn\
spre ora 20. {i, dup\ cin\, adesea, înc\ o or\, pîn\
spre ora 10, cînd sunt deja mult prea obosit. Nu
lucrez de regul\ mai pu]in de 7-8 ore pe zi. A lucra,
desigur, în sensul de „a scrie“. Zi de zi, inclusiv
duminica. Este, de fapt, ceva foarte bun pentru
mine, ceva foarte util, pentru c\ m\ scoate fie
[i numai pu]in, adesea, din depresie. 

C.P.: Ave]i ccumva aanumite ccondi]ii ff\r\
de ccare nnu ppute]i ss\ sscrie]i? CCondi]iile nnecesare
scrisului ddumneavoastr\?

A.L.A.: Nu. Dar aceasta nu înseamn\ c\ e
foarte simplu pentru mine s\ scriu. Nu îmi
trebuie ceva anume – în exteriorul meu – pentru a
scrie, dar scriu extrem, extrem de greu. Dac\ la
sf`r[itul unei zile am o jum\tate de pagin\,
aceasta este deja foarte bine pentru mine. Scriu
întotdeauna de m`n\ (îmi arat\ m`na dreapta; se

vede foarte bine urma ad`nc\ l\sat\ de pix sau creion),
nu am nevoie de computer, nu am nevoie de nici
o ma[in\ de scris. Scriu direct, de mîn\, cu pixul
sau cu creionul, pe o foaie de hîrtie. De asta am,
de fapt, nevoie: de un instrument de scris [i de h`rtie. 

C.P.: Care aaprecia]i cc\ eeste ccea mmai
important\ vvirtute ppentru uun sscriitor? NNu oo
simpl\ ccalitate ssau aalta, cci rrealmente oo vvirtute?

A.L.A.: Hm. Pesemne c\ r\bdarea. Fiindc\,
pentru a scrie proz\, ai nevoie de o r\bdare de
fier. Dar mai este înc\ ceva: nu ]ine neap\rat de
mine, ci de exteriorul de care am nevoie. Este
esen]ial ca în jurul meu s\ fie lini[te, pentru ca
lini[tea aceea s\ se a[eze în mine [i pentru ca, în
ea, plecînd de la ea, s\ pot s\ scriu. Lini[tea [i
r\bdarea. Eu, fiind foarte, foarte încet, trebuie s\
am r\bdare foarte mult\. În prima jum\tate de
or\, adesea, cînd m\ a[ez s\ scriu, nu vine nimic.
Poate s\ îmi fie fric\, pot s\ fiu panicat, fiindc\
nu [tiu nimic, mai nimic atunci, nu [tiu ce va fi,
ce voi scrie, cum voi scrie. {i atunci, trebuie s\ am
r\bdare. 

C.P.: S\ ffii uun sstar îîn lliteratur\, ss\ ffii oo
vedet\ ee iimportant, ee ppl\cut ssau ppoate ffi [[i oo
povar\?

A.L.A.: Nu îmi dau
seama prea bine cum trebuie
s\ fie, probabil c\ uneori
e [i pl\cut. În ce m\ prive[te,
nu m\ consider un star;
sunt doar o persoan\ care
încearc\ s\ scrie c`t mai
bine, a[a încît s\ dau cea
mai bun\ versiune a mea
c`nd îmi pun gîndurile,
ideile pe hîrtie. {i le sunt
extrem de recunosc\tor
oamenilor pentru c\ sunt
atît de amabili cu mine.
Sunt foarte, foarte genero[i
cu mine, oriunde m\ duc.
Iar aici, în România, într-un mod foarte special. Îmi
place aici [i pentru c\ aici e, parc\, mai mult\ latinitate
decît, bun\oar\, în Fran]a. Am cî]iva prieteni aici
[i m\ bucur de fiecare dat\ cînd îi v\d [i cînd vorbesc
cu ei. M\ simt bine [i cu oamenii care nu sunt
parte din popoarele latine, dar aici, printre latini,
deci printre români, m\ simt a[a de bine pentru c\
privim, cel mai adesea, lumea, lucrurile în acela[i fel
sau în modalit\]i emo]ionant de asem\n\toare.
Comunicarea este foarte simpl\. Dumneavoastr\
m\ întreba]i acum în englez\. Dar, dac\ a]i vorbi
în române[te [i dac\ a]i vorbi rar, sunt convins c\ a[
în]elege ceea ce m\ întreba]i. {i cred c\ [i dumneavoastr\
a]i în]elege mult din ceea ce a[ spune eu în portughez\. 

C.P.: Ave]i uun feeling aparte ppentru
latinitate?

A.L.A.: {i e firesc s\ fie a[a. E un mediu –
inclusiv un mediu intelectual – în care m\ simt
foarte bine. Latinitatea este o mare comoar\. {i
uneori nu în]eleg de ce e a[a de u[or trecut\ cu
vederea. F\r\ s\ fie neap\rat în leg\tur\ în
mod direct cu aceste considera]ii, îmi amintesc
c\ am fost acum cî]iva ani în Fran]a [i am auzit
despre un sculptor pe care îl consider ca fiind
dintre cei mai mari care au existat vreodat\ c\
ar fi francez. Am auzit aceasta de la un om cultivat.
Eu am replicat imediat c\ nu, nu e adev\rat, c\
e român. V\ imagina]i, cred, c\ sculptorul despre
care era vorba se numea Brâncu[i. {i, imediat,
am aflat c\ acesta a vrut s\ î[i lase operele sale
statului român, dar [i c\ statul român, atunci,
le-a refuzat. Nu am în]eles asta, nu în]eleg nici
acum. 

C.P.: C`nd sscrie]i, pentru ddumneavoastr\
este mmai iimportant ss\ sspune]i oo ppoveste ssau ss\
tr\i]i –– [[i, pprin cceea cce sscrie]i, ss\ îîi iinvita]i ppe
eventualii ccititori ss\ ttr\iasc\ oo ppoveste?

A.L.A.: În mod evident, a doua parte. Mie nu
îmi place s\ spun pove[ti. Nu am un talent special
s\ fac a[a ceva. Pove[tile le spun mamele copiilor.
Eu scriu, pur [i simplu scriu. Nu pove[ti. Scriu – atît!

C.P.: „Pe mmine iintriga nnu mm\ iintereseaz\,
nu vvreau ss\ mmi sse
citeasc\, vvreau ss\ mmi sse
tr\iasc\ rromanul“ sspu-
ne]i ddumneavoastr\.
De cce –– ss\ vvi sse
tr\iasc\? DDe cce sspune]i
anume aa[a?

A.L.A.: Pentru c\
eu scriu. Nu sunt, nu m\
consider un intelectual,
sunt doar un scriitor.
Sunt doar un scriitor care
î[i pune întreb\ri sie[i.

C.P.: A[adar, cca
scriitor, ppune]i [[i vv\

pune]i îîntreb\ri. LLa eele aa]i gg\sit rr\spunsuri,
r\spunsuri ddintre ccele ssatisf\c\toare?

A.L.A.: Este important s\ pun întreb\ri.
Aceasta este o parte însemnat\ a jobului meu
de scriitor. Dac\ am g\sit r\spunsuri la ele? Nu
cred c\ am g\sit foarte multe. Sau, de fapt, foarte
multe pe care s\ mi le asum ca r\spunsurile
convenabile pentru mine. Dar personajele
mele g\sesc r\spunsurile bune, adecvate pentru
ele. Am spus ceva mai înainte c\ este important
s\ pun întreb\ri; dar, pentru mine, cel mai
important este s\ scriu. {i atunci, de fapt, pe
un alt plan, nu îmi pas\ nici de întreb\ri, nici
de r\spunsuri. Ceea ce conteaz\, singurul
lucru care conteaz\ este s\ stau cît mai mult pe
scaun, la mas\ [i s\ scriu. 
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m\ simt bine [i cu oamenii
care nu sunt parte din
popoarele latine, dar aici,

printre latini, deci printre români, 
m\ simt a[a de bine pentru c\ privim,
cel mai adesea, lumea, lucrurile în
acela[i fel sau în modalit\]i
emo]ionant de asem\n\toare. 

Interviu cu 
António Lobo Antunes: 

a scrie 
pân\ când

mâna care
scrie este

fericit\





C.P.: Scrie]i ggreu. DDar rrescrie]i mmult?
A.L.A.: Foarte mult. Vede]i, cînd eram

t̀ n\r, aveam a[tept\ri foarte mari de la prima versiune
a ceea ce scriam. Era ca [i cum a[teptam s\ fiu
iluminat, s\ descop\r ceva nemaiv\zut, care vine
dintr-o stare de gra]ie [i care va clarifica totul. Era
o naivitate. De mult nu mai cred în a[a ceva. Despre
prima versiune, acum – [i, de fapt, de mult\ vreme
– cred c\ este doar un fel de a munci, între multe
altele. O scrii, fie c\ e la inspira]ie sau nu, [i treci mai
departe, munce[ti sus]inut mai departe. Nu te opre[ti,
nu r\m`i în extaz în fa]a acestei prime versiuni.
Munce[ti mai departe pentru c\ trebuie s\ munce[ti
mai departe. O s\ v\ spun un lucru care poate s\
par\ destul de [ocant, dar pe care vreau s\ îl lua]i
ca fiind o exagerare în care este de citit adev\rul
despre proz\, mai ales despre proza de mare întindere:
nu exist\ talent, exist\ doar munc\ la galere,
exist\ doar un fel de a trage la jugul scrisului. Nu am
iluzii în aceast\ privin]\: cu c`t lucrezi mai mult,
cu at`t vei scrie mai bine. 

C.P.: În cce ffel dde pputere aa lliteraturii
crede]i, ddomnule AAntónio LLobo AAntunes? 

A.L.A.: Nu îmi pun o asemenea problem\.
Nu mi-o mai pun. Scriu pur [i simplu. Zi de zi, c`t
pot de mult. E o întrebare la care nu [tiu sau la
care nu mai [tiu r\spunsul. Sunt doar un scriitor.
Nu [tiu, la modul general, ce mai poate [i ce nu
mai poate s\ fac\ literatura, care (mai) este for]a
ei. Dar, pentru mine anume? V\ mai spuneam: ]ine
depresia la distan]\ de mine. {ti]i? Noi am fost [ase
fra]i. C`nd unul era bolnav, to]i ne îmboln\veam.
Iar tat\l meu venea adesea la noi, se a[eza în fa]a
noastr\ [i începea s\ ne citeasc\ tot felul de pove[ti.
C`nd d\deau peste noi gripele, tat\l nostru era acolo
[i ne citea: texte, nuvele, romane, poeme. {i cred
c\ lectura aceasta a fost mai bun\, mai eficient\ dec`t
aspirina. La început, desigur, poate c\ era destul
de plictisitor: un tat\ s\ vin\ în fa]a unui b\ie]el de
cinci ani [i s\ îi citeasc\ tot felul de texte. Dar mai
apoi, u[or-u[or, era bine, din ce în ce mai bine. 

C.P.: Normalitate pprin ccontaminare.
A.L.A.: Da. Se poate spune [i a[a. Mai apoi

au fost muzeele, c\l\toriile. Toate s-au a[ezat, subtil,
în mine. {i cred c\ a fost foarte bine. Théophile Gautier,
ajuns la Madrid, a privit zeci de minute în [ir c\tre
un mare tablou, pe care î[i dorise foarte mult s\ îl
vad\. {i, aproape de plecare, c`nd înso]itorii s\i au
dat s\ îl ia de acolo, Gautier a spus celor care îi sugereau
c\ trebuie s\ plece de lîng\ acel tablou: dar unde e
tabloul? Schimbînd ceea ce e de schimbat, tot ce
spuneam, de la tata care ne citea diverse c\r]i cînd
eram bolnavi, pîn\ la munca la galere de zi cu zi pe
care trebuie s\ o faci atunci cînd vrei s\ scrii proz\,
ar trebui s\ duc\ la ceva, la o carte despre care un
posibil cititor, pierzîndu-se în ea, s\ spun\: dar unde
este cartea? Aceasta este, cred, o situa]ia ideal\ c\tre
care ar trebui s\ aspire un scriitor [i a[a este [i pentru
mine: ca textele sale s\ fie oarecum uitate ca texte,
iar cititorul s\ se piard\ în ele. Dac\ ai reu[it s\ faci
a[a ceva, s\ creezi prin scrisul t\u condi]iile pentru
a[a ceva, atunci chiar cred c\ ai f\cut o treab\
foarte bun\. {i mai e ceva – de data aceasta o spun
nu în calitate de cititor sau nu gîndindu-m\ la cititori,
ci direct ca scriitor: se înt`mpl\ uneori ca atunci c`nd
scrii s\ ui]i c\ scrii. Pentru c\ e[ti în interiorul
c\r]ii. {i aceasta este, de asemenea, minunat. 

C.P.: Este lliteratura oo tterapie? SSau eeste uun
fel rreduc]ionist dde aa pprivi llucrurile îîn aacest ffel?

A.L.A.: Nu. Nu. Nu e [i nu trebuie s\ fie. Doar
literatura nu e a[a ceva. Ea poate s\ fie îns\, sunt
de acord, un generator pentru terapie. Dar singur\,
nu cred c\ literatura e a[a ceva. Cum s\ v\ spun?
Încerc s\ nu m\ g`ndesc a[a de mult la problema,
at`t de tulbur\toare [i în fond at`t de uman\, a
mor]ii. Încerc s\ scriu mai ales din dorin]a pur [i
simplu de a scrie. {i, la fel, încerc s\ citesc mai ales
din dorin]a de a citi. Nu scriu pentru a pune în
practic\ o teorie sau alta. Scriu pentru c\ scriu,
pentru c\ am nevoie s\ scriu. {i pentru c\ am a[a
de multe c\r]i în mine, în sufletul meu. De fapt,
sunt a[a de multe înc`t nu am [i, cu at`t mai
pu]in, nu voi avea timp s\ le scriu pe toate. 

C.P.: Cum ssim]i]i ffor]a dde aa sscrie rroman?
Cum vvine lla ddumneavoastr\ aaceasta? CCe sse îîntîm-
pl\ îîn ddumneavoastr\ ppentru aa sscrie rroman?

A.L.A.: C`nd încep s\ scriu o carte, [tiu
desigur c\ este în mine, dar am o idee foarte, foarte
vag\ despre ce este acolo. Este ca [i cum, mai
degrab\, cartea m\ comand\, m\ dirijeaz\. Cartea
care este în mine. 

C.P.: Prin uurmare, ddumneavoastr\ aalege]i
„pove[tile“ ddespre ccare sscrie]i ssau mmai ddegrab\
ele vv\ aaleg ppe ddumneavoastr\?

A.L.A.: Dar eu nu scriu pove[ti. Dac\ a[ fi
fost un bun povestitor – [i aceasta este o calitate,
nu o spun cu desconsiderare –, a[ fi fost, poate,
un jurnalist. Spre exemplu: ce poveste este în În
c\utarea timpului pierdut ? Cum po]i s\ pui ce e
acolo într-o pagin\ de ziar, ca poveste simpl\, f\r\
s\ nu denaturezi îngrozitor cartea lui Marcel
Proust? Chiar [i Balzac, cel despre care s-a spus
c\ a scris despre mari pove[ti...

C.P.: A sscris, dde ffapt, ddespre vvia]a iinte-
rioar\.

A.L.A.: Exact. Literatura este mai ales despre
aceasta, despre via]\ interioar\, despre soft. Nu
despre ceea ce e u[or de povestit, ci despre ceea ce
e greu de povestit, despre ceea ce se las\ foarte
greu povestit. Sau Tolstoi? Sau Gogol? Sau Cehov?
Sau Moby Dick? Este o carte despre o balen\
care face una [i alta? Nu chiar, nu chiar... Este,
de fapt, mult, mult mai mult decît at`t. {i at`tea
alte c\r]i mari ale literaturii, de fapt. Ca scriitor,
mai degrab\, e[ti în situa]ia de a face o munc\
aproape imposibil\: de a pune în ceva m\rginit,
finit, static, o lume f\r\ limite, în mi[care. E
imposibil. 

C.P.: {i, aatunci, ddac\ ee iimposibil, dde cce sscrie]i,
de cce ccontinua]i ss\ sscrie]i?

A.L.A.: Pentru c\ e imposibil. Pentru c\ am
nevoie. E imposibil s\ cuprinzi toat\ acea lume
despre care scrii [i, în acest sens, fiecare mare carte
este un e[ec minunat. Nu [tiu dac\ sunt foarte
clar...

C.P.: Da. DDa. FFoarte cclar.
A.L.A.: Din formula „e[ec minunat“ nu a[

neglija nici unul dintre cei doi termeni. Dar a[
pune accentul pe al doilea, pe „minunat“. Suntem
jos, pe p\m`nt, nu suntem nici m\car îngeri.
Dar sunt oameni care scriu a[a cum îmi imaginez
c\ ar trebui s\ scrie îngerii. Cehov, spre exemplu.
E formidabil cum a putut s\ scrie acest om: aparent
at`t de simplu, dar, în realitate, at`t de ad`nc, at`t
de profund. Puternic, profund, limpede. Mie, de
exemplu, nu îmi place foarte mult cum scrie James
Joyce – e art\ de dragul artei. Eu trebuie s\ simt
s`ngele în interiorul unei c\r]i. 

C.P.: Literatura eeste ddespre „„s`nge“ ssau
despre „„suflet“?

A.L.A.: E despre a scrie. Ceea ce m\ intereseaz\
pe mine este s\ scriu. C`nd scriu, g\sesc [i „s`nge“,
[i „suflet“. S\ scriu pentru efortul de a scrie [i
pentru bucuria de a scrie. S\ scriu, pentru acele
momente c`nd m`na care scrie este fericit\. Din
p\cate, sunt a[a de pu]ine momentele c`nd m`na
care scrie este fericit\! Ca s\ ajungi acolo, trebuie
s\ munce[ti, s\ munce[ti, s\ tot munce[ti. 

C.P.: C`nd sse ttermin\ lliteratura ppentru
dumneavoastr\? SSe vva ttermina eea vvreodat\?
Cum aanume mmai aavem nnevoie dde lliteratur\?

A.L.A.: Nu am r\spunsuri foarte puternice
la nici una dintre aceste întreb\ri. Mi-am petrecut
o mul]ime de timp întreb`ndu-m\ c`nd o carte
este terminat\. {i cred c\ am ajuns la un r\spuns
mul]umitor: niciodat\ nu este terminat\. O carte
este, în mod fundamental, ceva neterminat. Ca
scriitor: o po]i scrie [i rescrie în multe feluri. În
calitate de cititor: o po]i citi diferit, la diferite
v`rste. 

C.P.: A]i sspus cc`ndva cc\, uuneori, vv\ uuita]i
c\r]ile ppe ccare lle sscrie]i...

A.L.A.: Nu uneori, ci de fiecare dat\.
Dup\ ce am publicat o carte, o uit. Pentru a
putea s\ trec la urm\toarea carte. Este un fel de
uitare care face bine scrisului meu, f\r\ de care,
a[ zice, urm\toarele mele c\r]i nu ar putea s\ existe.
{i mai e ceva: niciodat\ nu citesc acele c\r]i pe
care eu le scriu. Niciodat\. 

C.P.: E uun ffel dde mmecanism iinterior ccare sse
activeaz\ îîn aacele mmomente?

A.L.A.: Nu [tiu. Dar este, pe de o parte, o
condi]ie necesar\ pentru a trece la cartea urm\toare.
{i, pe de alt\ parte, este [i un fel de a recunoa[te c\
nu mai pot s\ îmbun\t\]esc acea carte – ea este deja
publicat\, are, a[a-zic`nd, o via]a a ei. {i atunci,
mai bine, mai cuminte, mai în]elept este ca între
dou\ car]i s\ citesc foarte mult. {i, mai ales, s\ a[tept.
S\ a[tept cartea care va veni. Iar a[teptarea
aceasta este una foarte tensionat\. Pentru c\ la
cap\tul ei poate s\ fie o bucurie, o nou\ bucurie, o
nou\ carte. Dar, la fel de bine, [i aceasta este o mare
team\ care m\ încearc\, poate s\ fie finalul. Totul
poate s\ se termine. Cam to]i scriitorii foarte buni
pe care îi cunosc se tem c\, dup\ ce termin\ o
carte, exist\ posibilitatea s\ nu mai poat\ scrie înc\
una. S\ scrii o carte, o nou\ carte poate fi un motiv
foarte puternic s\ fii în via]\. Sigur, exist\ [i alte
motive de fericire: femeile, de exemplu.

C.P.: Femei ssau aa sscrie lliteratur\?
A.L.A.: (rîde)Dar de ce trebuie s\ alegem?

Le po]i avea pe am`ndou\. Dar, din p\cate,
nu po]i avea tot timpul din lume pentru
ele. 

C.P.: M\ ggîndesc cc\, lla iinterviuri,
sc\pa]i ccu ggreutate dde aasocierea ppsihiatru ––
scriitor [[i dde îîntreb\rile ccare dderiv\ dde aaici. OO ss\
pun aaltfel pproblema: cce nnu [[tiu ooamenii cc\ eeste
António LLobo AAntunes aatunci ccînd sscrie?

A.L.A.: Nu cred c\ trebuie s\ [tie ceva
anume în acest sens. Nici nu e ceva spectaculos
de [tiut, de altfel. V-am spus: scriu. {i iar
scriu. {i iar scriu. C`t pot de mult, zi de zi. C`t
despre faptul de a fi fost psihiatru: a fost
foarte demult, în via]a mea, [i nu a durat mult.
Am f\cut medicin\; am vrut s\ fiu chirurg, dar
dac\ a[ fi f\cut aceasta, atunci nu a[ fi avut timp
s\ fiu scriitor. Pentru c\ un chirurg are nevoie
de timp. Dar [i un scriitor are nevoie de foarte
mult timp. Am ales [i am devenit
scriitor. Scriu. Zi de zi. C`t pot
de mult în fiecare zi. Nu [tiu
dac\ e suficient pentru a fi
fericit. Fiindc\, atunci c`nd
în]elegi mai mult, îmi vine s\
spun c\ singura cunoa[tere
ferm\ pe care o prime[ti
este aceea c\, în via]\,
totul vine, mereu,
prea t`rziu. Nu am
spus-o eu, a spus-o
Jospeh Conrad.
Nu e ceva foarte
romantic, nici
ceva foarte
pl\cut. Totul
vine prea
t`rziu...
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c am în aceea[i vreme în care Yonnet
trecea pe strada Xavier Privas, ghicindu-i
leg\turile secrete cu Parisul medieval,

adic\ prin anii 1946-47, Robert Giraud, bunul s\u
prieten, întârzia prin apropiere pe la bistrourile
din arondismentul 6, la intersec]ia dintre rue de
Seine [i rue de Buci. La o arunc\tur\ de b\] se
afl\ pia]a Furstemberg, unde Ionesco, Cioran [i
Eliade au consim]it ceva mai târziu s\ se lase
imortaliza]i într-o fotografie devenit\ celebr\.
Seara târziu, Giraud se oprea îns\ la bistroul lui
Lothaire, unde z\bovea în fa]a unui pahar de vin
ro[u urm\rind sosirea treptat\ a clientelei de miez
de noapte, cu totul diferit\ de cea diurn\. Locul
cu pricina este un fel de insul\ breton\, unde se
adun\ naufragia]ii zilei, cei care s-au dedicat
naviga]ei hazardate pe marea parizian\. „Insula“
îns\[i, reprezentat\ ca pe o hart\ de secol XVIII,
pare asaltat\ de valurile de acoperi[uri ale ora[ului,
iar relieful este [i el cum nu se poate mai maritim,
comportând plaje, golfuri, porturi, stânci [i promontorii.
În acest peisaj marin\resc, debarc\ sear\ de
sear\ pira]ii [i corsarii urm\ri]i de fantasmatice
autorit\]i, dup\ ce î[i pierd urma amestecându-se
cu turi[tii coborâ]i de pe digul Odeonului, din barjele
verzui altfel numite autobuze, ori care urc\ din
submarinul metrou1. Popula]ia constituit\ din
ace[ti marinari f\r\ noroc se adun\ în bistroul
lui Lothaire precum vasele în port (în argou, rade
înseamn\ „tejghea“). Este vorba, desigur, de clochards,
de cei care tr\iesc de azi pe mâine pe str\zile Parisului,

f\r\ domiciliu, f\r\ venituri, cu inten]ia precis\
de a apuca ziua urm\toare – [i cam atât.

Acest univers nocturn, spontan si sugestiv,
are propria lui savoare. Întâmplarea îi adun\
pe cei sorti]i s\-[i petreac\ noaptea cu
capul pe mas\ dac\ nu direct pe caldarâm ori
pe grila de aera]ie a metroului, situa]ie veche

[i actual\ în acela[i timp, c\ci institu]ia numit\
„la cloche“ nu dispare u[or, în ciuda progresului

tehnic.
S\ revenim îns\ la bistroul lui Lothaire,

unde Bob Giraud î[i bea paharul de vin ro[u în
timp ce existen]iali[tii scriau la cafeneaua Les
Deux Magots. O serie de portrete se succed, care
aduc în prim plan figuri exotice, pline de bizarerie
ori de [armul propriu cartierului: Jean, portretistul
amator ale c\rui desene destul de mediocre î[i
g\sesc totu[i clien]i, c\ci nu se [tie niciodat\, în
fond [i Modigliani era s\rac; Rossignol, ho] de
apartamente din care fura una-alta în vreme
ce complicii cântau [lag\re de cartier la parter,
prin cur]ile interioare, convertit dup\ generalizarea
radioului în mecanic amator care repara,
lovite brusc de o pan\ de motor, ma[inile cuconetului
ie[it la cump\r\turi [ic pe Rue de la Paix [i la
Madeleine; sau mo[ Maurice, furnizorul de

porumbei de calitate tocmai sosi]i de la ]ar\,
prin[i îns\ cu iscusin]\ pe acoperi[urile pariziene.
Aceste personaje, la care se adaug\ altele
nemen]ionate aici, alc\tuiesc orizontul diurn al
unei lumi descurc\re]e, ce se dezv\luie în
dimensiunea ei tulbur\toare [i solemn\ dup\
l\sarea întunericului, sub luminile str\lucitoarei
tejghele din stabilimentul lui Lothaire, pe cheiurile
Senei ori prin cartiere a c\ror frecventare
dup\ o anumit\ or\ presupunea un risc sigur.

Sc\pat ca prin minune din ghearele Gestapo-
ului dup\ câteva luni de închisoare la Limoges,
unde a[tepta executarea sentin]ei capitale pentru
acte de rezisten]\ (fire[te!), Robert Giraud ajunge
la Paris imediat dup\ r\zboi. Devine unul din
clien]ii cafenelei Academiei, al c\rei patron este
domnul Fraysse, unde face cuno[tin]\ cu Robert
Doisneau, fra]ii Prévert, Jacques Yonnet, Jean-
Paul Clébert [. a. Dup\ ce public\ mai multe
plachete de versuri [i un eseu despre tatuajele
din lumea interlop\, Robert Giraud devine
Monsieur Bob, o figur\ pitoreasc\ a Parisului
postbelic gra]ie unei alte c\r]i, Vinul str\zilor2,
care apare cu sprijinul lui Jacques Prévert [i al
lui Blaise Cendrars. Cartea este o imn al Parisului
nocturn, str\b\tut cu sârguin]\ [i pasiune
prin cele mai insolite medii. Titlul m\rturise[te
pasiunea pentru ora[, dar [i pentru ceea ce
permite oricui s\ lege prietenie, s\ viseze, s\
povesteasc\ întâmpl\ri ori s\ surprind\ scene
insolite, demne de a fi re]inute [i tip\rite. 

Anii cincizeci sunt o epoc\ ambivalent\
din mai multe puncte de vedere; s\r\cia [i uneori
mizeria se articuleaz\ în deplin\ contradic]ie [i
cu maxim\ naturale]e cu dezinvoltura [i entuziasmul.
Obligat s\ tr\iasc\ din expediente, exersând
meserii din cele mai tr\snite (ho] de pisici, între
altele), Monsieur Bob are privirea alert\ [i selectiv\,
orientat\ activ spre inepuizabila specie uman\,
n\uc\ [i f\r\ c\p\tâi, r\t\cind haotic pe la Hale
(înainte ca acestea s\ fie demolate), pe strada
Mouffetard, pe malurile Senei ori prin Place
Maubert. Paharul de vin ro[u sorbit pe îndelete
îi permite s\ ia parte la schimburile mai mult sau
mai pu]in joviale, dar mai ales s\ observe, s\
p\trund\ în lumea viselor rostite f\r\ cump\t,
deliruri ce dezv\luie o triste]e de via]\ frânt\ într-o
limb\ de o incredibil\ bog\]ie, pe care autorul o
st\pâne[te magistral, c\ci Le vin des rues este o
carte scris\ în argoul epocii. De altfel, Robert
Giraud a publicat o serie de lucr\ri pe aceast\
tem\3, ceea ce i-a atras prin pres\ titlul de lexicograf,
care se potrive[te mai greu cu paharul de vin. Ori,
cine [tie, a st\pâni limba verde dinl\untrul francezei
academice pretinde o anumit\ virtuozitate, de
care d\ dovad\ Céline, dar [i un anume Fernand
Trignol, autorul unor memorii practic necunoscute4,

prefa]ate de prietenul de platou Jean Gabin (!),
c\ci Trignol, dup\ o solid\ [i îndelungat\ carier\
în lumea interlop\ a devenit consultant cinematografic
în probleme de argou [i, ocazional, actor. Legenda
spune c\ era bine cunoscut peste tot: în lumea
politic\ (era prieten cu câ]iva mini[tri), în mediul
literar [i cinematografic, precum [i în cel al
neispr\vi]ilor din Montmartre, Grenelle [i Edgar
Quinet. Fapt este c\ argoul, departe de a fi o deviere
lexical\ oarecare pentru a disimula mesaje destinate
numai cunosc\torilor, este un idiom de o uimitoare
creativitate, cu valen]e poetice [i umoristice greu
de ra]ionalizat f\r\ b\taie de cap de un lingvist
experimentat. Se poate spune, cu un singur gr\unte
de exagerare, c\ un schimb de replici între buni
cunosc\tori ai argoului poate atinge aceea[i
intensitate spiritual\ [i ironic\ precum cea practicat\
în saloanele secolului al XVIII-lea sub Vechiul
Regim.

În cartierul Halelor o întreag\ serie de
nepricopsi]i a[teapt\ s\ fie angaja]i pentru câteva
ore la desc\rcarea m\rfurilor, slujb\ ce le permite
s\-[i cumpere coltucul de pâine [i s\ se înc\lzeasc\
cu un pahar de vin. În fa]a bisericii Saint-Médard,
în josul str\zii Mouffetard, în fiecare duminic\
are loc un târg de vechituri în care se vând pe
nimica toat\ obiecte pr\p\dite culese de prin
l\zile de gunoi ale ora[ului de c\tre cei mai am\râ]i
dintre parizieni, recuperatori de resturi textile
(a[a-numi]ii chiffonniers, în argou biffins), care
tr\iesc de pe urma acestui comer]. În treac\t
fie spus, Jacques Yonnet5 situeaz\ originile
talciocului pe undeva prin Evul Mediu; târgul ar
fi fost autorizat drept r\splat\ acordat\ unui grup
de c\lug\ri caterisi]i, itineran]i, care l-au salvat
pe un episcop din mâinile tâlharilor de drumul
mare. Alt\dat\, Monsieur Bob este invitat de
un prieten la o friptur\ de arici, asist\ la prepararea
felului [i consider\ c\ este cea mai delicat\ [i
delicioas\ mas\ pe care a gustat-o vreodat\.

Parisul î[i dezv\luie latura poetic\ [i
pitoreasc\ pe timp de noapte. La fel credea [i
Restif de la Bretonne, autorul celebrelor Nuits
de Paris. Pentru Robert Giraud, Halele sunt o
stea de mare, iar Sena un [arpe de noapte,
care nu doarme niciodat\ cât timp str\bate
Parisul – aspiran]ii la înec cad de pe poduri
precum poamele coapte6. Noaptea are gustul
vinului ro[u, de preferin]\ beaujolais, care te
a[teapt\ gata turnat în pahar la barul bistroului
în care ai intrat. Vinul ro[u este de maxim\
însemn\tate. Iar cei care au harul de a-l degusta
apar]in aceleia[i confrerii secrete, se recunosc
din prima clip\ [i oficiaz\ discret, împreun\,
tainele aceluia[i ritual. 
________
1 Robert Giraud, Carrefour Buci, Paris, Le Dilettante,
1993, p. 7-9.
2 Le vin des rues, Ed. Denoël, 1955. Edi]ia a doua,
din 1983, cuprinde într-un format nou un grupaj
fotografic de excep]ie realizat de Robert Doisneau.
3 Între care Le royaume d’argot (Denoël, 1965)
[i Petite flore argotique (Ed. Halévy, 1968).
4 Pantruche, ou les mémoires d’un truand, Ed.
Fournier, 1946.
5 Rue des Maléfices, p. 38-41.
6 Le vin des rues, p. 7.
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n u st\m nici prea-prea, nici foarte-
foarte cu traducerea prozei lui David
Foster Wallace în român\. M\tura

sistemului (The Broom of the System, 1987),
romanul de debut al talentatului scriitor american
care s-a sinucis în 2008, la 46 de ani, a ap\rut la
Curtea Veche în 2014, în traducerea lui Adrian
Buz. Black Button Books contribuie acum la
cre[terea onorabilit\]ii noastre „interpretative“
cu volumul Care-i treaba cu homarul?, versiunea
româneasc\ a Consider the Lobster and Other
Essays (2005), editorii men]ionând între traducerile
de pe agenda imediat\ Infinite Jest, cel de-al
doilea roman al s\u (1995), „pentru c\ e o carte-
cult [i credem c\ traducerea ei n-ar trebui s\
lipseasc\ din cultura niciunei ]\ri“, deziderat
temerar, având în vedere c\ are peste 1.100 de
pagini (în func]ie de format!). În 2017, site-ul
Traducerile de sâmb\t\ a publicat un fragment
din Infinite Jest (trad. Cristina Stancu), iar Dilema
Veche a oferit în avanpremier\, în nr. 713/2017,
un fragment din eseul Cum se vede de la doamna
Thompson.

Reunind zece eseuri ap\rute între 1998-
2005, volumul Care-i treaba cu homarul?
documenteaz\ realul talent al lui Wallace de a
produce literatur\ în [i din orice circumstan]\
„nonfic]ional\“:

Anus de soare, care deschide volumul,
publicat anterior în Premiere (1998), descrie fauna
din Caesars Palace – „sinecdoca […]Las Vegas-ului“
(p. 16) –, cu ocazia Premiilor AVN (Adult Video
News), cel mai important eveniment al industriei
porno: starlete în jambiere de aerobic cu tocuri
cui de 10 cm (p. 53); actori cu alur\ de persoan\
evoluat\ psihic „pân\ la un asemenea nivel de
deta[are, încât via]a îi e un c\scat prelung“,
afirmând în Times c\ „o filmare porno reprezint\
o ecologie minu]ios proiectat\“ (p. 22); filme
porno gonzo, încruci[are între documentare
MTV [i Iadul din Gr\dina Pl\cerilor de Bosch (p.
34); civili exclamând „Va-va-vuuum!“, interjec]ie
auzit\ de „al dvs. jurnalist de serviciu“ exclusiv
într-un film cu Sinatra (p. 50); jurnali[ti „ex-
centrici“, proiecta]i aici „cumva astral pe un
[erve]el de bar“ (p. 28). 

Tradus de Lavinia Gliga prin Anus de soare
(Caragiale ar aprecia efectul paronimic în raport
de Apus de soare, ]inând cont c\ una din ]intele
ironiei lui a fost Delavrancea – vezi parodia D\-
d\mult... Mai d\-d\mult!), Big Red Son, titlul în
original al eseului, duce inevitabil cu gândul la
„jonc]iunea simpatetic\“ cu cel al seriei BD lansate
de Mark Millar în 2003, Superman: Red Son.

Cu siguran]\ finalul a ceva, ar cam trebui
s\ ne gândim, publicat în New York Observer
(1998), pune sub lup\ Toward the End of Time
(1997), „de departe cea mai proast\ carte“ a lui
Updike, autor din triada „Mari B\rba]i Narcisi[ti“
(al\turi de Mailer [i Roth), pe care anii ’60-’70
l-au consacrat drept vocea „celei mai egolatrice
genera]ii de la Ludovic XIV încoace“ (p. 65), pentru
acea genera]ie „evec]ia sinelui lasciv al lui Updike“
fiind poate eroic\ (p. 68). 

Câteva observa]ii, probabil cam multe,
despre umorul lui Kafka, publicat în 1998 în
Harper’s Magazine, se sprijin\ pe platforma
povestirii Mica fabul\, pentru a ataca imponderabile
kafkiene: exforma]ie – cantitate de informa]ie
vital\ eliminat\, dar evocat\ astfel încât s\
declan[eze în minte o explozie de asocieri (p. 75);
compresie – prin care tensiunea „devine intolerabil\
exact în momentul eliber\rii“ (p. 76); gluma
kafkian\ suprem\ – lupta prin care omul î[i
construie[te eul „are ca rezultat un eu a c\rui
umanitate nu poate fi separat\ de acea lupt\ […]
Das ist komisch“ (p. 80).

Membru al confreriei celor pentru care
„sim]ul limbii necesit\ aten]ie constant\“, iar
relaxarea duminical\ înseamn\ s\ vânezi gre[eli
chiar în rubrica de limb\ a lui Safire (p. 84), Wallace
avertizeaz\ cititorul „naiv“, în Autoritatea [i uzul
limbii americane (Harper’s Magazine, 2001),
analizând favorabil un dic]ionar de Garner, c\
investigarea dedesubturilor sordide ale lexicografiei
americane scoate la lumin\ discordii ideologice
„la scar\ aproape lewisnkian\“: prefe]ele lucr\rilor
sunt în fapt „salve de tun“ în R\zboaiele
Uzului; lingvi[tii prescriptivi[ti (mul]i având într-
adev\r papion!) tind s\ fie conservatori politic,
iar cei descriptivi[ti (f\r\ rubric\ în Times [i
teoreticieni înr\i]i!) – liberali (p. 98); Engleza

Corect\ Politic e noua Poli]ie a Limbajului orwellian\,
r\spândirea ei denotând o ironie de tipul „Lenin-
în-Stalin“ (revolu]iile descriptiviste produc un
prescriptivism [i mai inflexibil, p. 135); engleza
academic\ (un cancer metastazat) e chiar mai
rea decât cea „preziden]ial\“ [i decât „corporateza“
(p. 140). 

Cum se vede de la doamna Thompson, din
ora[ul Bloomington – aflat în centrul unui stat
„exagerat de plat, astfel încât îi po]i vedea de departe
protuberan]ele“ (p. 161) – Oroarea din 11 septembrie,
la televizor? Se vede mai ales prin ochii doamnelor
în vârst\, „privind transfigurate“, f\r\ cinism,
cu expresie „cumva copil\reasc\“, neobservând
c\ ochii opaci ai pre[edintelui par s\ se apropie
din ce în ce mai mult, c\ frazele îi sun\ a plagiat
din Bruce Willis în The Siege (p. 169).

Cum mi-a frânt Tracy Austin
inima, despre biografia tenismenei
Tracy Austin, prima „nimfet\ a tenisului“,
e o metod(ic)\ de a pricepe c\ „geniul-
în-mi[care“ („Jordan suspendat în aer
ca mireasa lui Chagall“, p. 172) nu e [i
„geniu-în-gândire“, c\ secretul sportivilor
e poate „la fel de ezoteric, plictisitor
[i profund ca lini[tea“ (p. 184).

Publicat în Rolling Stone[i premiat
în 2001 de National Magazine, Sus,
Simba! e un soi de jurnal de bord al celor
[apte zile petrecute în 2000 în caravana
„anticandidatului“ McCain, acest „Rocky
al politicii“, în preajma Celor Dou\sprezece
Maimu]e (nume de cod al ziari[tilor
eliti[ti, capabili s\ reformuleze o întrebare
atât de pu]in, încât s\ o pun\ iar [i
iar, p. 237), deplasându-se în autocare
botezate Bullshit, în program fascist
(„târâtul fundului la prima cuvântare
a lui McCain la ora 8“ , p. 207), cu „schimburile de
Negativitate“ dintre McCain [i „Tufa“ (Bush), în
anul de gra]ie 2000 în care aleg\torul înc\
simte „buna speran]\ american\ r\suflat\, ce
zace adormit\ ca ardoarea unei domni[oare
b\trâne“ (p. 224), în care sloganul lui McCain,
„Întotdeauna. V\ spun. Adev\rul“, indic\ prezen]a
unor oameni de marketing de[tep]i [i insidio[i
care vor s\ vând\ ideea c\ McCain respinge
marketingul de[tept [i insidios, paradoxul fiind
c\, dac\ e ceva autentic în McCain, „depinde mai
pu]in de ceea ce e în sufletul lui [i mai mult de
ceea ce ar putea fi în al t\u“ (p. 272).

Eseul Care-i treaba cu homarul?, despre
„fa]a [i reversul“ Festivalului Homarilor din
Maine, scris în 2004 pentru Gourmet, dezvolt\
o serie de (alte) întreb\ri: E în regul\ s\ fierbi de
vie o fiin]\ sensibil\ pentru pl\cerea gustativ\?
Regula ]ine doar de alegerile personale? Dincolo
de isteria discursului „post-hipiot“ al PETA, putem

fi siguri c\ homarii nu sufer\, având în vedere
c\ durerea e subiectiv\, c\ principiile dup\
care deducem c\ [i al]ii sufer\ implic\ filosofie
grea (metafizic\, epistemologie, teoria valorilor)
[i deci c\, pe m\sur\ ce ne apropiem de nevertebrate,
totul e [i mai întortocheat (p. 286)? E posibil ca
genera]iile viitoare s\ priveasc\ la practicile
noastre alimentare cum privim noi la comportamentul
lui Nero, la experimentele lui Mengele (p. 294)?

Dostoievski-ul lui Joseph Frank, adic\
al profesorului de la Princeton care a publicat
patru volume fundamentale despre „lumile
fic]ionale“ ale lui Dostoievski, se concentreaz\
asupra combustiei interne a prozei dostoievskiene
„tipice“, asupra straniet\]ii c\ personajele
reu[esc s\ întruchipeze ideologii, „f\r\ s\ înceteze

s\ fie indivizi 3D“ (p. 309), nepunând
(modernist/postmodernist) lucrurile cu
adev\rat urgente (emo]ia, credin]a) între
asteriscuri (p. 319). V\ pute]i imagina
vreun scriitor de azi permi]ându-i
personajului s\ ]in\, precum Ippolit din
Idiotul, un discurs despre explica]ia
necesar\? Nu ar provoca indignare, ci,
mai r\u: o sprâncean\ ridicat\ (p. 320).

Gazda, eseu premiat în 2006 de
National Magazine, propune un portret
„în f\râme“ al realizatorului de talk-show
politic conservator de la Radio KFI Los
Angeles, John Ziegler (f\râmele fiind
constituite [i din casetele adnotativ-
extensive inserate în logic\ hipertextual\;
publicat în 2005 de The Atlantic în format
print, eseul e accesibil [i online, casetele
de text transformându-se în linkuri),
prilej de interes „metalingvistic“ pentru
Wallace fa]\ de „fapte de limbaj“ (formulate
în curat Newspeak orwellian), precum

„editorializarea [tirilor“ (adic\: „redactate [i
infuzate cu energia [i atitudinea ambi]ioase“!,
p. 370), gradul f\r\ precedent de „integrare a
businessurilor“ (p. 343). 

„Mie textele astea de nonfic]iune mi s-au
p\rut cel mai greu de scris, fiindc\ realitatea e
infinit\“, îi m\rturisea Wallace în 2005 lui Freeman,
vorbind de Consider the Lobster and Other Essays
(cartea de interviuri a lui Freeman, tradus\ în
2015 la Vellant, Cum s\ cite[ti un romancier,
include [i un interviu cu Wallace).

Fic]iunile lui Wallace se afl\, am putea
spune, în rela]ii sintagmatice, nu paradigmatice
cu nonfic]iunile sale. Ceea ce le leag\ într-un
discurs integral, neschizoid (de[i scriitura-i e
încadrat\ la Hysterical Realism) e o aceea[i
directe]e în modul de exprimare, întrucât e
încadrat\ [i la New Sincerity.

 Leti]ia Constantin

David Foster
Wallace, Care-i
treaba cu ho-
m a r u l ?
Traducere de
Anca Dumitrescu
[i Lavinia Gliga,
Black Button
Books, Bucure[ti,
2017, 412 p.

meridiane

o sprâncean\ ridicat\



Tomisul Cultural
O publica]ie f\cut\ cu pasiune [i cu

devotament fa]\ de literatura român\ valoroas\
se dovede[te a fi, cu fiecare num\r al s\u, TOMISUL
CULTURAL, care apare la Constan]a. R\sfoind
num\rul 13 (aprilie, 2018), g\sim multe puncte
de interes: dou\ interviuri bune realizate de
Iulian Talianu, cu Ion Pop [i cu Marian Dr\ghici;
remarcabil este domeniul dedicat poeziei – sunt
prezen]i cu grupaje semnificative Adrian Popescu,
Marta Petreu, Ion Cocora, George Alboiu, Carolina
Ilica [i Dumitru M. Ion; proza ne-a re]inut [i
ea aten]ia: public\ fragmente de roman Gabriela
Adame[teanu, Dan Stanca [i Dumitru Augustin
Doman; cu un fragment de pies\ de teatru îl
întâlnim pe Matei Vi[niec, {obolanul Rege.
Memoria Cârpelor de [ters pe jos, iar dintre
comentariile critice este de men]ionat studiul
pe care Ioan Holban `l consacr\ liricii lui Vasile
Dan. Dintre celelalte contribu]ii care completeaz\
sumarul revistei sunt de semnalat: un portret al
pictorului Zamfir Dumitrescu datorat Doinei
P\uleanu, evocarea semnat\ de Constantin
Cheramidoglu, Fete ale c\ror mame f\ceau zece
m\t\nii pe zi, a[ezat\ sub genericul Constan]a
de odinioar\, eseul lui Andrei Marga, Mituri [i
prejudec\]i. Critica logicii magice, ca [i articolul
despre arhitectura interbelic\ pe litoralul românesc
– Aeroportul uitat al Constan]ei (autor arh. Radu

Cornescu), precum [i cel despre „locul unde
se termina libertatea“, Canalul Dun\re –

Marea Neagr\ (autoare Ana-Olivia Rotaru). 

Scriptor
Cine cite[te revista SCRIPTOR din

Ia[i, va descoperi, num\r de num\r, sub
semn\tura lui Eugen Uricaru, frumoase pagini

de evocare a unor ora[e române[ti. În cel mai
recent num\r (5-6, mai-iunie 2018), a venit rândul
Caransebe[ului: „Am fost atras de aceast\ zon\,
cu totul aparte [i datorit\ climei blânde, mediteraneene,
dar [i pentru c\ popula]ia local\ are un grai
specific, cu multe regionalisme str\vechi, cu
nume de familie având o termina]ie unic\ -oniu
sau -oni. Salba satelor române[ti se întinde de
la Ha]eg, pe aceast\ vale, pân\ la Or[ova, cu o
mo[tenire istoric\ extraordinar\. În nordul fâ[iei

se afl\ Densu[ul [i Ha]egul, primul
cu impresionante dovezi ale
continuit\]ii daco-romane, al
doilea cu zestrea supravie]uirii
familiilor nobile române[ti chiar
[i în cele mai grele vremuri pentru
Transilvania, iar la sud aflându-se
Herculane [i Or[ova, punctul de
unde începe misterioasa zon\ a
Cazanelor [i a trecerilor peste
Dun\re a popula]iilor române[ti
de p\stori. Dar Caransebe[ul m-a
atras, mai ales, prin calmitatea
ce o inspir\ trec\torului, o a[ezare
cu biserici vechi ortodoxe ori
catolice, având în apropiere vestitul
turn al lui Ovid (legenda fantezist\
a trecerii poetului roman pe aceste

locuri nu are rost s\ fie spus\), cu urmele Tibiscum-
ului ap\rând ici-colo, prin tihna sa patriarhal\
sus]inut\ de mari nume ale culturii care sunt
legate de urbe.“ Tot în Scriptor, putem citi, în
serial, jurnalul lui Liviu Ioan Stoiciu, din vremuri
atroce. Iat\ ce nota el în „anul revolu]iei“, la 10
august 1989: „E un vis urât: la TVR Nico. Cea.
se d\ de ceasul mor]ii s\ ne conving\ c\ epoca
de aur continu\. E o grea lovitur\ dublarea pre]ului
la pâine, scumpire f\cut\ pe t\cute. Doina, gur\
spart\, se laud\ c\ ar fi un bilet pentru litoral, în
aten]ia noastr\, s\ vezi complica]ii… Ascult Europa
Liber\ [i scriu în acest jurnal. Îi dau telefon Iuliei
Rebegea la Adjud [i o rog s\ aduc\ o pung\ de
carne de cinci kilograme pentru noi, s\ se duc\
la p\rin]ii mei, s\ nu se supere.“

Ex Ponto
(nr. 1, ianuarie – martie 2018)

Am remarcat în primul num\r din acest
an al revistei const\n]ene EX PONTO/ Text imagine
metatext, care apare la Constan]a sub egida Uniunii
Scriitorilor, editorialul semnat de Angelo Mitchievici.
Este un text profund, care descoper\ tr\s\turile
unei regiuni geografice, Dobrogea, [i felul cum
se proiecteaz\ ele în c\r]ile scriitorilor tr\itori aici.
Nimic for]at [i nimic superficial în aceast\ analiz\
subtil\ a eseistului. Texte precum acesta,
datorat lui Angelo Mitchievici, sunt necesare, c\ci
ajut\ la definirea estetic\ a unei grup\ri scriitorice[ti,
la stabilirea vectorilor de direc]ie literar\ [i la
descoperirea specificit\]ii care poate s\ asigure
originalitatea. Reproducem câteva extrase din
editorialul intitulat Dobrogea [i geografia ei literar\
– câteva gânduri: „Nu sunt dobrogean, iar p\mântul
dintre Dun\re [i Mare l-am descoperit abia
când am venit în Constan]a ca tân\r preparator
universitar. Ce-o fi sim]it Ovidius în fa]a imensit\]ii
stepei scitice? Exist\ o fascina]ie a vidului, o como]ie
intim\ pe care spa]iul desf\[urat la nesfâr[it îl
exercit\ asupra min]ii noastre. Câmpia dezvolt\
o geometrie a incomensurabilului cu toate acestea
nu am acela[i sentiment în fa]a câmpiei Olteniei,
ale c\rei margini le presimt, dictate de Dun\re
într-o parte, de prezen]a mun]ilor îndep\rtat\ în
alta. M\ gândesc la acea poezie care se na[te în
opera lui Borges din contemplarea pampasului
cu acei gauchos singuratici. În Dobrogea câmpia
nu este peste tot câmpie, doar câmpie, sub p\mânt
zac nervuri de piatr\ precum fosilele unui megaterium.
Uneori vezi ca ni[te solzi de saurian piatra pe ni[te
mici coline r\zuite, iarba cre[te scurt\ [i
p\ioas\ în secul rocii. Presim]i în aceast\ câmpie
podi[ul [i în podi[ un munte vechi, m\cinat.
Întinderea dobrogean\ are ceva special pentru c\
în continuitatea ei se afl\ luciul nemi[cat al apelor
salmastre sau suprafa]a zbuciumat\ a m\rii, o
prelungire în ap\ a nesfâr[itului, iar discontinuit\]ile
ei sunt canaralele, vâlcelele nea[teptate. Peste
câmpia dobrogean\ se înal]\ gorganele unor vechi
morminte scitice, mici mameloane singuratice.(…)

Scriitorul dobrogean are ceva dintr-un explorator
al unui continent interior. E greu de imaginat aici
un roman ca Ion al lui Liviu Rebreanu, o absen]\
a p\mântului sau o viziune cadastral\ asupra lui,
o m\sur\ a mo[tenirii care trebuie l\sat\ fiec\rui
copil, ca în Morome]ii al lui Marin Preda. Aici
p\mântul nu lipse[te, întinderile cople[esc, omul
nu le poate cuprinde, gospod\riile sunt uneori
r\zle]ite în pustiet\]i ca în povestirile lui {tefan
B\nulescu. Colonul adus de departe vine [i se a[az\
în nem\rginire, f\r\ sentimentul c\ ar avea
prea pu]in loc. Co[bucianul „Noi vrem p\mânt“
ar suna bizar aici. L\comia se dovede[te aici lipsit\
de sens, p\mântul sfâr[e[te în b\l]i sau s\r\turos
nu d\ road\ bogat\. P\mântul e aici mereu în
apropierea apei, fie c\ e Dun\rea cu deschiderea
ei deltaic\, fie una dintre numeroasele b\l]i, fie
Marea. Apa creeaz\ alt fel de doruri, alt fel de
încerc\ri, pune alt fel de grani]e, vine cu o alt\
mitologie. Apa nu e aici pentru agricultur\, ci
pentru ea îns\[i.(…) Am c\utat un numitor comun
al prozei scriitorilor dobrogeni [i am descoperit
aceast\ tr\s\tur\: felul în care sunt disputa]i de
acest infinit mic al stepei dobrogene. Oamenii de
aici nu sunt cu totul ]\rani, ci cunosc un fior al
dep\rt\rii. Fie aromânii veni]i din mun]ii Pindului,
fie pescarii lipoveni care tr\iesc în aceast\ al\turare
dintre p\mânt [i ape. În timp se vede modul în
care literatura locului modeleaz\ un imaginar
specific de unde [i tenta]ia unei forme particulare
de realism magic de la {tefan B\nulescu la Ovidiu
Dun\reanu, o simbioz\ între iluzie [i deziluzie,
între real [i fabulos. Foarte pu]ini scriitori dobrogeni
se refer\ la mare ca la un deschis explorabil, fac
excep]ie cred Constantin Novac [i recent Constantin
Costache. Emblematic r\mâne Pavel Chihaia cu
Blocada, un roman al unei bovarice explor\ri care
nu va dep\[i niciodat\ linia ]\rmului, al c\l\toriei
visate, [i nu efectuate. Radu Tudoran a imaginat
o ie[ire, dar majoritatea scriitorilor acestui spa]iu
te ]in la ]\rm cu ochii larg deschi[i spre orizont.“

centenarul – 
în revistele literare

Deschiz\toare de drum privind marcarea
Centenarului Marii Uniri, atât prin suplimentul pe
care-l editeaz\ lunar dar [i, mai înainte, prin
dezbaterea g\zduit\ înc\ din num\rul dublu 33-34,
din 28 iulie 2017, revista noastr\ nu a r\mas singur\
în încercarea de a ilustra în paginile sale marele
eveniment. Tot mai multe publica]ii o urmeaz\
în demersul firesc de a aduce în aten]ie momentul
acesta istoric de r\spântie pentru existen]a statului
român modern. Un exemplu recent: revista STEAUA
(nr. 4). Adrian Popescu, directorul publica]iei,
semneaz\ articolul Un preot unionist, dedicat
protopopului Ioan Roman. Alte contribu]ii, din
acela[i Dosar al Marii Uniri: Episcopul Iuliu Hossu
[i Marea Unire în presa anului jubiliar 1968 de
Gelu Hossu, Profesorul Nicolae M\rgineanu [i
cardinalul Iuliu Hossu de Ruxandra Cesereanu [i,
în fine, Delegat la Alba Iulia, 1918: p\rintele Aloisie
T\utu de Ion Igna. Din acela[i num\r al revistei
clujene, am re]inut [i grupajul de articole dedicate
profesorului Nicolae Bot: semneaz\ Ion Talo[,
Dumitru Rusan, Cornel Cotu]iu. Sunt doar câteva
spicuiri, din sumarul unui num\r bun al revistei
Steaua, care, [i grafic, demonstreaz\ o evident\
schimbare în bine.

 Cronicar
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