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a u trecut, iat\, dou\zeci de ani de
la marea trecere a lui {tefan B\nulescu
[i patruzeci, de la apari]ia c\r]ii sale

emblematice, Cartea de la Metopolis. Autorul
[i opera sa par a fi, azi, în uitare; numele [i
bibliografia se amintesc din ce în ce mai rar,
editurile nu au luat în calcul o reeditare, de[i e
necesar\ chiar o edi]ie complet\ pentru c\, între
timp, au ap\rut lucruri noi, nu multe, e adev\rat:
de exemplu, interviul foarte interesant, singurul,
pe care {tefan B\nulescu l-a acordat, în ultimii
s\i ani de via]\, prozatorului [i publicistului
Grigore Ilisei. Într-un eseu din volumul Scrisori
provinciale (1976), {tefan B\nulescu m\rturisea
permanenta preocupare pentru crearea unei
lumi care s\-i apar]in\ structural, o lume care
„s\ existe pentru el [i pentru scrisul s\u“. Din
perspectiva acestei condi]ion\ri a naturii [i
identit\]ii scriitorului însu[i, drumul parcurs de
romancier de la Drum în câmpie (1960) [i
Iarna b\rba]ilor (1965) la Cartea de la Metopolis
(1977) este marcat de efortul de constituire a
acestui univers propriu: lumea care se contura
în nuvelele din volumul Iarna b\rba]ilor [i care
dobânde[te un statut propriu, precizându-[i
structura în Cartea de la Metopolis, este o
lume a simbolurilor; devenirea acestui univers
va urma, de fapt, sensul indicat de rela]iile ce
se stabilesc la nivelul simbolurilor majore care
organizeaz\ [i guverneaz\ lumea romanesc\ a
lui {tefan B\nulescu.

Milionarul, care ap\rea ca personaj episodic
în nuvela Var\ [i viscol (cea mai apropiat\ tematic
de ultima carte), reprezint\, f\r\ îndoial\,
unul dintre acele simboluri revelatorii pentru
structura romanului Cartea de la Metopolis;
creionat doar în textul nuvelei, „omul cu baston“
devine, în roman, centrul de organizare al unei
întregi serii de simboluri: Milionarul, prin func]iile
pe care le îndepline[te în proza lui {tefan B\nulescu,
trimite la simbolul Demiurgului care este nucleul
coagulant al complexului simbolic ascensional.
Milionarul locuie[te în casa de marmor\ „aflat\
pe platoul de deasupra dealurilor carierei de
piatr\ p\r\sit\“; casa de marmor\ (casa este
un dublu, o supradeterminare a personalit\]ii
celui ce locuie[te în ea) [i în\l]imea pe care se
afl\ plasat\ trimite la simbolul muntelui sacru:
nimeni nu viziteaz\ casa de marmor\, iar Milionarul
(Demiurgul) coboar\ „de pe dealurile lui“ pentru
a întâlni ora[ul [i oamenii. În cadrul aceluia[i
complex simbolic ascensional, guvernat de
Demiurg, trebuie plasat\ semnifica]ia pe care
o cap\t\ linia de cale ferat\ care une[te platoul
casei de marmor\ de Metopolis: aceasta nu
este altceva decât un înlocuitor al aripii, unealt\
ascensional\ prin excelen]\. Drumul Milionarului
(Demiurgului) de la Metopolis la casa de marmor\
devine astfel echivalentul zborului care traduce
transcenderea spa]iului teluric prin în\l]are
(izolare) [i contemplare monarhic\. Din aceast\
perspectiv\, „bastonul elegant cu încrusta]ii
de sidef [i m\ciulie argintat\“, de care Milionarul
nu se desparte niciodat\, trebuie interpretat ca
înlocuitor al sceptrului, însemn al puterii demiurgice.

un simbol deosebit de relevant în
Cartea de la Metopolis [i care este
izomorf puterii Demiurgului este

cuvântul: în spa]iul metopolisian, cuvântul creeaz\
oamenii, întrucât cuvântul este ipostaza simbolic\
a atotputerniciei demiurgice, Milionarul este
acela care nume[te [i, prin aceasta, creeaz\
oamenii (Glad din Marma]ia prime[te de la
început numele de general de la Milionar,
metopolisienii acceptând, mai târziu, porecla:
Glad lupt\ pentru a fi numit astfel). Un personaj
din nuvela Dropia spunea c\ „pe la noi porecla
e sarea omului“; în Cartea de la Metopolis, porecla,
cuvântul adic\, acord\ oamenilor identitate
social\, de stare civil\, dar, în primul rând, le
creeaz\ o identitate spiritual\. Personajele lui
{tefan B\nulescu dep\[esc astfel modalitatea de
reprezentare realist\: ele se constituie ca ni[te
câmpuri semantice. Statutul personajului în
Cartea de la Metopolis este acela al punerii în
situa]ie a individului în func]ie de o textur\ a
civiliza]iei; porecla, elementul primordial în
realizarea acestei situ\ri, determin\ astfel destinul
fiec\rui membru al colectivit\]ii metopolisiene.
Porecla provoac\, a[adar, apari]ia unui sens
suplimentar: ea este totalul, cadrul [i suportul
tuturor celorlalte sensuri, r\mânând, totu[i,
un sens în plus: un fel de parametru special al
fiec\rui individ. Atunci când metopolisienii
numesc un individ, aceasta înseamn\, în primul

rând, a-i atribui acelui individ anumi]i semnifica]i;
înseamn\ a-l înarma cu o durat\ biografic\, a-l
supune unei „evolu]ii“ inteligibile, a deveni obiect
al unui destin, a da un sens timpului. Revelatoriu
este, în aceast\ privin]\, începutul romanului:
Glad din Marma]ia, care sose[te în Metopolis cu
o roat\ (simbol al devenirii ciclice [i al domin\rii

timpului), este un personaj f\r\ trecut; numin-
du-l Generalul Glad, Milionarul, creatorul de
oameni, îl investe[te pe acesta cu un destin.
Milionarul, în ipostaza Creatorului (el nume[te
oamenii), r\mâne singurul care nu poate avea
„o porecl\ scârboas\“: ca identitate simbolic\,
personajul focal al romanului nu are o „]inut\“
cronologic\, biografic\: Milionarul, în fapt, nu
are nume.

Milionarul, cel care creeaz\ lumea la nivel
ontologic („a numi“ este echivalentul lui „a da
na[tere“), este, în acela[i timp, Naratorul în
instan]a crea]iei, instan]\ la care se revine aproape
obsesiv în textul romanului: „{i când vei afla
astea, s\ nu ui]i c\ trebuie neap\rat s\ le însemnezi
în Cartea ta pentru c\ sunt esen]iale [i de o valoare
fantastic\“. S-ar p\rea c\ avem de-a face cu o
dedublare a personajului central al nara]iunii;
de fapt, dincolo de implica]iile care ]in de tehnica
narativ\ (apari]ia lui eu în text presupune un
timp al scriiturii care provoac\ suprapunerea
unei durate noi peste durata evenimentului narat),
Milionarul (creatorul de oameni) [i Milionarul
(creatorul de text scris) se întâlnesc în ipostaza
Creatorului prin cuvânt. Cuvântul reprezint\,
deci, semnul sub care se întâlnesc cele dou\
moduri de existen]\ [i de manifestare ale per-
sonajului focal al romanului.

De[i dedublarea Milionarului r\mâne
numai virtual\, una dintre direc]iile principale

de dezvoltare a textului lui {tefan B\nulescu
r\mâne dublul: starea dicotomic\ este modul
esen]ial de gândire [i reprezentare a spa]iului,
timpului [i personajelor în Cartea de la Metopolis.
Sub semnul rupturii se desf\[oar\, în primul
rând, existen]a celor dou\ spa]ii geografice [i
culturale: Metopolis [i Dicomesia. Dicomesia
reprezint\ matca, spa]iul originar din care s-a
desprins lumea metopolisian\: geografic, cele
dou\ zone sunt desp\r]ite de fluviu, dar cauzele
rupturii lor sunt, în primul rând, de ordin cultural
[i istoric. Civiliza]ia dicomesian\ [i tot ceea ce
apar]ine ei are un caracter elementar. Caii
dicomesienilor, de pild\, „nu sunt deloc înal]i,
mai degrab\ scunzi [i îndesa]i. P\ro[i [i cu barb\
lung\, a[a arat\ din toamn\ [i pân\ ies din iarn\.
Dac\-]i apar iarna la fereastr\ crezi c\ sunt ni[te
draci pe patru picioare, cu m\[ti de capete de
cai“. Aceast\ descriere a cailor dicomeieni trimite
la ceea ce Gilbert Durand numea simbolul calului
infernal; Durand arat\ c\ exist\ o leg\tur\ explicit\
între calul infernal, R\u [i Moarte. Aceast\ rela]ie,
specific\ unor culturi europene care au p\strat
„o semnifica]ie nefast\ [i macabr\ a calului“,
devine în spa]iul dicomesian cal-Bine-Via]\;
„Sunt iu]i [i n\r\va[i [i dac\ apuc\ s\-[i îndr\geasc\
st\pânul, îl scot din încurc\tur\ [i s\r\cie cu
din]ii“. Calul dicomesian se las\ înc\lecat la
„s\rb\toarea barbar\ a alerg\rilor de cai pe z\pad\“
doar de tinerii dicomesieni care r\pesc [i se
c\s\toresc cu fetele venite s\ asiste la întreceri.
Ritualul dup\ care se desf\[oar\ s\rb\toarea este
str\vechi [i el a fost trecut „pe seama cre[tin\ a
Bobotezei“: „Iarn\ de iarn\ dicomesienii coboar\
în urma unui fel de Biseric\ pe Roate tras\ de
[ase cai spre lunca fluviului unde au loc alerg\rile
tinerilor de însurat (…)“; Biserica pe Roate, ritualul
dup\ care se desf\[oar\ ceremonia sunt simboluri
ale unei vie]i originare, iar perpetuarea lor certific\,
de fapt, rezisten]a civiliza]iei dicomesiene; istoria
dicomesienilor înseamn\ un [ir întreg de acumul\ri
de fapte transmise din genera]ie în genera]ie.

Rupt\ din matca spa]iului dicomesian,
lumea metopolisian\ î[i caut\ obsesiv un
nou început, constituindu-se ca o prelungire
a unei alte istorii [i a unui alt teritoriu: „Un
arheolog descoperise prin p\r]ile locului sub
ni[te dealuri un fel de metope – ni[te pl\ci
de marmor\ ro[ii cu basoreliefuri bizantine.
{i atunci i s-a spus repede ora[ului din apropiere
Metopolis, adic\ ora[ul metopelor, iar locuitorii
lui [i-au zis tot atât de repede metopolisieni,
începând s\ cread\ c\ sunt cu adev\rat urma[ii
direc]i ai romanilor-bizantini imperiali (…)“; prin
aceasta, spa]iul metopolisian î[i neag\ adev\rata
origine [i î[i contest\ chiar bazele existen]ei sale.
Metopolis re-prezint\ o lume care î[i tr\ie[te
crepusculul; sfâr[itul ei trimite la o anume
circularitate a devenirii istoriei: evolu]ia lumii
metopolisiene reface destinul lumii bizantine.
Din aceast\ perspectiv\, devine relevant\
semnifica]ia dublului ca mod de existen]\ al
universului bizantin („lumea cu dou\ fe]e“) [i,
deci, [i al spa]iului bizantinizat, Metopolis. Istoria
Bizan]ului este dubl\ (Procopius din Cesareea
scrie o istorie oficial\ [i una secret\ despre
Iustinian [i Teodora); cea a Metopolisului este
autentic\ (spa]iul metopolisian ca parte a spa]iului
originar dicomesian) [i fals\ (Metopolisul ca
spa]iu bizantinizat). Dublul reprezint\ modul
de existen]\ [i de manifestare „scenic\“ a fiec\rui
personaj din piesa O feerie bizantin\ care
urma s\ se joace cu ocazia serb\rilor Metopolisului
(crainicul vesel [i crainicul pr\p\stios; Teodor
Prodromul – poet s\rac, tren]\ros, cu idei
joase [i veninoase [i Teodor Prodromul – poet
bogat, nobiliar, cu idei înalte); starea dicotomic\
devine în lumea romanesc\ a lui {tefan B\nulescu
un modus vivendi al fiec\rui metopolisian (exist\
un General Marosin ireal [i un altul captiv,
real; Glad din Marma]ia [i Generalul Glad etc.).[ i caracterul scriiturii este dublu:

Milionarul poveste[te legenda [i
„realitatea“ cu ajutorul acelora[i

timpuri verbale f\r\ a delimita lingvistic cele
dou\ structuri. Dublul [i dezvoltarea simbolic\
reprezint\ dou\ axe esen]iale de evolu]ie a scrisului
lui {tefan B\nulescu, care se constituie ca un
moment de referin]\ al prozei române[ti
contemporane. {tefan B\nulescu creeaz\ o lume
a simbolurilor care îi apar]ine structural.

 Ioan Holban

comentarii critice
lumea lui
[tefan
b\nulescu
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c uvintele acestea sunt din romanul lui Anatol Baconsky,

Biserica neagr\ despre care am aflat prima dat\
ascultând la Europa Liber\ emisiunea „Povestea

vorbei” a lui Virgil Ierunca.Vocea baritonal\ a marelui publicist
p\trundea în auzul meu cu un fel de rezonan]\ profetic-subversiv\.
Îmi d\deam seama c\ e vorba de un text a c\rui publicare în
]ar\ fusese oprit\ [i  deci putea fi  cunoscut numai prin
difuzarea lui din str\in\tate. Despre A. E. Baconsky [tiam fiindc\
devorasem volumul lui masiv Panorama poeziei universale
contemporane, ap\rut în 1974. Ascultam fascinat paginile citite,
tot a[a cum în aceea[i perioad\ fusesem oripilat de difuzarea unor
fragmente din lucrarea lui D. Bacu despre Fenomenul Pite[ti.
Atunci am aflat prima dat\ despre }urcanu, tortura continu\,
transformarea victimei în c\l\u [i toate celelalte. Cumva, cele
dou\ audi]ii erau complementare. Pe de o parte, factologia cea
mai crâncen\, care nu admite literaturizare sau înfrumuse]are,
pe de alta, un calofilism deconcertant, pe care pentru acea vreme
doar un poet de cultura [i rafinamentul lui Baconsky [i-l putea
asuma. Era totu[i vreo leg\tur\ între cele dou\? La prima vedere,
nimic, în profunzime îns\ se înrudeau formidabil. Complementarismul
ca simpl\ reflectare a unuia în cel\lalt c\p\ta tr\s\turile unei
fraternit\]i. Biserica neagr\ simboliza, de fapt, bolgiile temutei
închisori. Tot Gulagul autohton despre care pe atunci aveam o
idee destul de vag\ era esen]ializat într-o literatur\ aparent deplin
decontextualizat\. Cenzura din ]ar\ mirosise cum stau lucrurile.
Iar Europa Liber\ în[f\case ceea ce promitea o audien]\ foarte
bun\.

Suntem îns\ în 2018. Sunt peste patru decenii de atunci.
Am auzit atâtea, am înv\]at atâtea încât în fa]a istoriei cutremur\toare
ajungem s\ ne ap\r\m prin afi[area unei atitudini blazate. Emo]ia
de odinioar\ a decedat. Nu mai avem nici o reac]ie de mânie
sau de uimire. {i de aceea romanul lui A. E. Baconsky poate fi citit
într-o cheie neutr\. Dar are [i neutralismul bubele lui.[ tiu prea bine c\ dac\ e[ti neutru nu mai ai de-a face

cu spiritul. Neutrii sunt cei apatici [i nep\s\tori. O
persoan\ neutr\ va ridica din umeri pân\ la cap\t [i

nici iminen]a propriului sfâr[it n-o va impresiona. De oamenii
\[tia, sincer s\ fiu, mi-e cel mai fric\. {i ei, fir-ar s\ fie, par c\ se
înmul]esc de la o zi la alta. Când sintagma lui Horia Patapievici

„omul recent” a fost par[iv deturnat\ în „omul decent” am avut
intui]ia mizeriei morale [i spirituale care ne înghite. Tot
de la o zi la alta. A[a se face c\, deschizând acum dup\
atâta amar de vreme romanul Biserica neagr\ – a fost publicat
în ]ar\ la Cartea Româneasc\ imediat dup\ 1989 –,
formula „liga cer[etorilor” nu mi s-a p\rut deloc ceva

datat, sterilizat [i mumificat, ci extrem de viu, cu o b\taie dur\
în plexul lumii contemporane. Oare nu e lumea aceasta plin\

de „cer[etori”? Oare nu acoper\ ace[tia o scar\ foarte întins\?
Pleac\ desigur de jos, de la homle[i [i punga[ii de duzin\, dar urc\
– acesta-i baiul – pân\ sus, în universul a[a-zi[ilor decen]i [i al
corec]ilor politici. În viziunea scriitorului care a murit la cutremurul
din 1977 „cer[etor” este acela care-[i întemeiaz\ existen]a pe
resentiment [i pe o negare a elitelor. „Cer[etorul” nu sufer\ verticala
[i ierarhia. Nu-i înghite pe nostalgicii care cred într-o alt\
lume, superioar\ acesteia din prezent. Cu alte cuvinte, el nu admite
trecutul, privirea c\tre viitor trebuie cur\]at\ de orice accent
sumbru, [i obligatoriu avem obliga]ia s\ credem în progres.
Perspectiva se îngusteaz\ dramatic [i face din om un antropoid...
decent. Se vede de la o po[t\ c\ acest fel de-a vedea lucrurile
este impregnat de toat\ drojdia unui stângism feroce. 

Ideologii de stânga, din când în când, îmbrac\ ]oalele
cer[etorului [i la col] de strad\, cu amabilitatea celui care pretinde
c\ ne vrea binele, ne vând ra]ionamente despre inechitatea social\
sau despre primejdia fascismului [i a fanatismului religios.  Tot
ei vor s\ ne conving\ c\ ideile cre[tine sunt musai de stânga, c\
Domnul a fost de fapt un militant în favoarea s\racilor [i c\
miracolele sale nu au f\cut decât s\ anticipeze un eden al  consumului
[i al iluzionismului tehnologic. C\dem astfel într-o deriziune
abisal\. De aceea mi-e mai team\ de cer[etorii de acum decât
de aceia la care se gândea Baconsky [i care erau, de fapt, plebea
proletarizat\, slugile îndoctrinate pentru a lua puterea. Ace[tia
de acum sunt îns\ cei mai iscusi]i castratori ai istoriei. Decen]a
pentru care pledeaz\ este o masc\ a mediocrit\]ii f\r\ spe-
ran]\. Ei vor s\ ne dea pace, pâine [i circ, exact de ce au ei nevoie,
pentru a face din flac\ra ideii o simpl\ juc\rie a min]ii. Cer[etorul
recent, decent, sprayat [i polisat, îl camufleaz\ pe demolatorul
barbar din trecut. Nu trebuie s\ ne mir\m. Orwell nu a avut în
vedere doar totalitarismul clasic, ci, cu b\taie lung\, a captat o
lume ca aceasta ale c\rei aparen]e vor s\ fie irepro[abile, dar, dup\
cum se [tie, litera ucide spiritul. Suntem doar o caligrafie
despiritualizat\ [i atât. Liga cer[etorilor este planetar\.
Biserica nu mai e neagr\ – negrul este simbolul indistinc]iei
primordiale –, ci pictat\ în culorile curcubeului. Oamenii de o
anumit\ rectitudine ajung pân\ la urm\ s\ se încovoaie
singuri, deoarece în aceast\ lume cocoa[a te recomand\. Diformi
decen]i, numi]i – ironia soartei –, la o catedr\, ne punem în situa]ia
de-a vehicula cele mai nobile idei în care de fapt nu credem.
Deoarece – în]elepciune insuportabil\! – doar acela care tace crede.

 Dan Stanca

liga cer[etorilor

actu
alit

atea

In memoriam D. Micu

d. Micu a fost primul dintre profesorii mei din facultate care mi-a
devenit prieten. Cu zece ani mai în vârst\  decât mine, ne-am apropiat
de la început. Mi-a condus teza de licen]\, a c\rei tem\, neobi[nuit\

pentru epoc\, el mi-a sugerat-o: Proza lui Dimitrie Anghel. Citind cam tot ce a scris
el însu[i dup\ aceea, continui s\ m\ mir de alegere. E adev\rat c\ a predat ani buni
cursul care avea ca obiect literatura român\ de la începutul secolului XX, dar nu
Anghel, [i cu atât mai pu]in proza acestuia, atât de deosebit\ de aceea realist\ [i
sem\n\torist\ pe care D. Micu o prefera, încercând s\ ne insufle [i nou\, studen]ilor,
iubirea lui f\r\ margini. În 1962, anul în care am absolvit facultatea, D. Micu mi-a
f\cut o nou\ propunere: s\ scriem împreun\ o istorie a Literaturii române de
azi, pentru care avea contract cu Editura Tineretului. Cartea a ap\rut un an mai
târziu. D. Micu a avut gentile]ea s\ m\ lase s\ scriu capitolele despre autori,
asumându-[i el capitolele generale mustind de considera]ii ideologice. Le-a scris
[i pe cele de proz\, nu pe toate, dar destule, mie revenindu-mi cele de poezie. Nu
mai era doar o amabilitate: [tia c\ nu are aptitudini pentru poezia modern\. Când,
dup\ câteva decenii, va alc\tui un studiu despre poe]ii moderni, va da gre[. Limita
de sus a în]elegerii lui era Bacovia. De aceea a f\cut bine c\ n-a ie[it decât rar din
Începutul de secol, cum se va intitula cartea lui cea mai bun\. Dar, în 1963, mai
era ceva: grija de a stimula în foarte tân\rul lui colaborator ceea ce credea, pe bun\
dreptate, de[i nu e sigur c\ acesta din urm\ o [tia el însu[i, c\ reprezint\ însu[irile
critice principale ale acestuia.    

Odat\ devenit eu însumi asistent, D. Micu mi-a încredin]at seminarul de la
cursul lui. Chiar dac\ totul ne deosebea. Ce anume a v\zut D. Micu în mine din
capul locului, nu pot s\ spun. M\ trata ca pe un frate mai mic. Având eu, dup\
absolvire, ceea ce se chema pe atunci reparti]ie guvernamental\ la facultate, nu
[i locuin]\ în Bucure[ti, D. Micu m-a luat în spa]iul lui [i mi-am putut face
buletin de Capital\. Locuia pe actualul Bd. General Averescu, într-un apartament
de bloc cu dou\ camere. Mili]ienii de la Eviden]a Popula]iei, care au venit s\ constate
dac\ sunt îndeplinite condi]iile legale, au p\rut oarecum mira]i de exiguitatea
spa]iului, dar au dat aprobarea necesar\. N-am dormit în biroul lui D. Micu, pe o
canapea, decât vreo dou\ nop]i, cât s\-mi fie eliberat buletinul. Ani buni dup\ aceea
voi face naveta la Câmpina, unde mi se afla familia. Abia în 1968 am putut s\ cump\r
un apartament în Capital\, [i asta, gra]ie generozit\]ii lui D. Micu [i a so]iei lui,
într-un moment critic al biografiei mele. 

Cu D. Micu pleac\ dintre noi unul din ultimii istorici literari din genera]ia
vârstnic\, în aceast\ prim\ jum\tate de an 2018 sem\nat\ cu atâ]ia nobili disp\ru]i.
Îi datorez profesorului meu nu numai o infinit\ recuno[tin]\ pentru felul în care
mi-a c\l\uzit primii pa[i în cariera didactic\, dar [i un mare respect pentru [tiin]a
lui de carte [i pentru onestitatea lui profesional\. N-a fost un dasc\l spectaculos,
dar a fost unul temeinic. Am înv\]at de la el un anumit fel de a înv\]a el însu[i de
la al]ii [i, lucru rar, de a-i asculta, la rândul lui, pe al]ii, fie ei mult mai tineri. {tia
[i s\ flateze la nevoie, dar cu fine]e. Nu s-a ar\tat niciodat\ un om orgolios, de[i
îndoielile lui aveau de obicei un aer de viclenie ]\r\neasc\. Nu [i-a renegat niciodat\
originea rural\ ardeleneasc\, dar avea pu]ine prejudec\]i. Era doar un pic pudibond.
Râdea, de pild\, cu poft\ de o întâmplare cu tat\l s\u, ]\ran ardelean adev\rat,
care, dup\ ce a a]ipit la un film, s-a trezit cu un ecran populat de fete nu de tot
îmbr\cate (v\ da]i seama totu[i ce putea s\ însemne asta la începutul anilor 1960
în România!) [i a rostit în auzul tuturor spectatorilor o înjur\tur\ de oroare,
tr\gându-[i fiul afar\ din sala de cinema. Am ]inut la D. Micu a[a cum n-am
]inut la mul]i [i îmi pare r\u c\, în anii din urm\, împrejur\ri, niciunuia dintre noi
imputabile, ne-au îndep\rtat.

R\mâi cu bine, drag\ prietene!   
Nicolae Manolescu



5 contrafort de mircea mih\ie[

` n iarna lui 2016, pe când m\ apropiam
de sfâr[itul scrierii lui Ulysses, 732.
Romanul romanului, mi-am dat seama

c\-i lipsesc dou\ lucruri fundamentale. Primul:
o ie[ire — dac\ se putea — nebuneasc\ dintr-o
istorie exegetic\ mult prea serioas\. Al doilea:
un final care s\ fi smuls m\car un minuscul gest
(postum, fire[te!) de aprobare din partea lui
Joyce. A[a a ap\rut ideea „telescop\rii” asupra
edi]iei „critice [i sinoptice” din 1984, realizat\
de un grup de cercet\tori germani condus de
Hans Walter Gabler. Pe parcursul lunilor cât mi-
am f\cut documentarea, am fost sedus — ba
chiar mai mult: izbit, [ocat — de rolul de trouble-
fête al unui comentator ivit parc\ de nic\ieri,
John Kidd. Pân\ s\ se ia de piept cu „ulisologii”
oficiali, nu publicase nimic. Într-un act de
îndr\zneal\ f\r\ precedent, a contestat nu doar
demersul echipei Gabler, ci întregul „establishment”
academic joycean. Le-a pus în dubiu [i competen]a,
[i onestitatea — ceea ce a dus la un r\zboi nemilos
în urma c\ruia John Kidd a dobândit o celebritate
pe cât de rapid\, pe atât de amar\.

I-am g\sit numele citat în sute de articole
[i studii publicate pe parcursul celor zece ani cât
a durat b\t\lia. Explicit „revolu]ionar\”, aceast\
variant\ a capodoperei joyceene a fost prima
lucrare clasic\ alc\tuit\ cu ajutorul computerului.
Cercet\torii de la universitatea din München au
folosit toate variantele, corecturile, ad\ugirile
[i interven]iile auctoriale pentru a ob]ine „textul
ideal” — adic\ romanul a[a cum l-a scris Joyce,
nu cum l-a tip\rit. Intrigat de omniprezen]a lui
Kidd, de neobosita polemic\ purtat\ cu somit\]ile
domeniului, de la Richard Ellmann la Hugh
Kenner, am devenit atent, în egal\ m\sur\, la
activitatea cercet\torului [i polemistului, dar [i
la fiin]a din spatele atacurilor nemiloase împotriva
savan]ilor ce p\ruser\ pân\ atunci intangibili.

Pe m\sur\ ce adunam informa]ii despre
om, existen]a lui fantast\ m\ interesa chiar mai
mult decât contribu]iile lui [tiin]ifice (de-o
incredibil\ subtilitate [i acribie, de altfel). Am
descoperit astfel un protagonist demn de orice
proz\ din perioada romantismului decadent.
Goticul [i literatura série-noire ar fi fost medii
ideale pentru descrierea acestui maverick care
s-a inventat pe sine în conflictul nemilos cu
avoca]ii edi]iei Gabler. M-am bucurat s\ citesc
zilele trecute, [i nu oriunde, ci în faimoasa „The
New York Times Magazine”, c\ intui]ia mea
de acum câ]iva ani — [i anume, c\ John Kidd a
fost un personaj ie[it din comun — se vede
confirmat\. Jack Hitt a publicat un articol cu un
titlu ce trimite [i el tot spre zona misterelor cu
iz poli]ist. „The Strange Case of the Missing
Scholar” („Enigmaticul caz al savantului disp\rut”)
— ceea ce-mi înt\re[te intui]ia c\ el putea deveni
oricând eroul unui roman palpitant. Ar fi
putut împrumuta, cu siguran]\, titlul savuroasei
c\r]i de texte radiofonice ale lui Andrei Codrescu,
Raised By Puppets Only To Be Killed By Research...

` ntr-adev\r, mai rar o asemenea potrivire:
John Kidd chiar a fost ucis de cercetare.
Meteorica lui celebritate a fost legat\

de p\trunderea intempestiv\ în mediul deja cam
pr\fuit al studiilor joyceene din anii 1980. Nu
mai pu]in fulger\toarea lui c\dere se datoreaz\
adversit\]ii, intrigilor [i acuza]iilor necontenite
din partea celor leza]i de dezv\luirile privind
imperfec]iunea edi]iei din 1984 a lui Ulysses.
Articolul lui Jack Hitt porne[te de la împrejurarea
cel pu]in bizar\ c\ presupusa moarte a lui
John Kidd n-a fost consemnat\ nic\ieri, în ciuda
celebrit\]ii acestuia în lumea academic\: lipsea
ferparul! M-am bucurat s\ reg\sesc citate în
textul lui Hitt [i câteva rânduri ale mele, în
care evocam împrejur\rile dispari]iei lui Kidd.
Acesta î[i petrecuse ultima perioad\ în condi]ii
de via]\ mizere, „îngropat în datorii, detestat,
insultat, p\r\sit de to]i cei din jur, stând de vorb\
doar cu porumbeii din campusul universit\]ii
Boston.”

Când am fost contactat de un redactor al
lui „The New York Times” care voia s\ verifice
corectitudinea transpunerii în englez\ a textului
de mai sus, primul gând m-a dus spre o fars\.
Prea era str\vezie asem\narea grafic\ a numelor
Kidd [i Hitt! Nu mai vorbesc de faptul c\ Jack

e un diminutiv al lui John, iar Hitt provine de
la „hit” (adic\ „lovitur\”, în toate sensurile
cuvântului). „Paranoizat” de alchimia combinatoric\,
mintea mea a început s\ fabuleze în ritm accelerat.
Articolul publicat de NYTM vorbe[te [i de fratele
lui John Kidd, purt\torul aceluia[i nume, doar
c\ grafiat diferit, Jon. Iar tat\l lor era un bizar
c\pitan de vas, John William Kidd, supranumit
„Starbuck” — exact ca-n romanele cu pira]i
din secolul al XIX-lea. Toate aceste permut\ri [i
coinciden]e erau demne de Joyce însu[i. El p\rea
s\ se joace postum cu straniile întâmpl\ri în care
era înscris destinul improbabilului protagonist
al unei tragedii academice. Însu[i numele p\rea
din alt\ lume, din alt\ er\: Kidd apar]ine unei
onomastici datate, ce trimite la epoca shakespearean\.
Unul dintre contemporanii Marelui Bard s-a
numit Thomas Kidd. 

Înarmat cu astfel de informa]ii, dubiul s-
a insinuat cu perversitate. Dar dac\ John Kidd
n-a murit, a[a dup\ cum se credea? Dar dac\,
retras în extravaganta [i sordida lui singur\tate,
a urzit o nou\ lovitur\, menit\ s\ compromit\
înc\ o dat\ establishment-ul academic [i cultural
a c\rui victim\ se credea? Articolul era prea
„f\cut”, prea înc\rcat de date, prea... apoteotic.
Prea spectaculos ca s\ nu existe dincolo de el un
anumit tip de premeditare. Poate chiar o
fars\. Cu sau f\r\ voia autorului, ne mi[cam tot
pe teritoriul imaginarului. Îmi permisesem eu
însumi, la sfâr[itul c\r]ii dedicate lui Ulysses,
s\-l „fic]ionalizez”. Mi-l închipuisem dând foc
libr\riei pariziene „Shakespeare and Company”,
în rafturile c\reia tronau cele trei volume ale
edi]iei „critice [i sinoptice” a lui Hans Walter
Gabler. În ultimii ani ai vie]ii începuse s\ semene,
fizic, din ce în ce mai mult cu Joyce. Se îmbr\ca

în stilul scriitorului [i tr\s\turile chipului s\u
p\reau s\ se topeasc\ în imaginea irlandezului.
Un astfel de personaj era capabil, nu doar în
mintea mea, de absolut orice. Inclusiv s\ revin\,
într-o form\ u[or anagramat\, ca autor al
unui text „de dincolo de mormânt”: Hitt-Kidd,
ce lovitur\... copil\reasc\![ i totu[i, Jack Hitt exist\. E un jurnalist

cultural din genera]ia mea, binecunoscut
pentru articole [i documentare de

televiziune cu tent\ cultural-senza]ionalist\.
Intrigat de dispari]ia subit\ a lui Kidd de pe
radarul inamicilor s\i, Hitt a demarat o serie de
cercet\ri cu iz rocambolesc.  La cap\tul acestora,
a reu[it nu doar s\-l localizeze, viu [i nev\t\mat,
ci chiar s\-l întâlneasc\. Metamorfozat într-
un pa[nic cercet\tor la Academia de Litere a
Braziliei, Kidd tr\ie[te, cite[te, adnoteaz\ [i
promite noi edi]ii [i traduceri la Rio de Janeiro
— sau cel pu]in asta sus]ine Hitt în bine documentatul
[i palpitantul s\u articol. 

Scârbit, disperat („dar nu falit”, ]ine el s\
precizeze) de ceea ce-i fusese dat s\ tr\iasc\,
Kidd a inten]ionat s\ se stabileasc\, mai întâi,
în China, sedus de lectura c\r]ii clasice din secolul
al XVII-lea, Visul din pavilionul ro[u. {i-a propus
s\-[i dedice existen]a studierii acesteia, dar dup\
câ]iva ani a decis s\ plece în Brazilia. A înv\]at
portugheza [i a c\zut sub vraja unei alte c\r]i,
Sclava Isaura (da, chiar aceea care a inspirat
kitschul monumental transmis  frenetic de
televiziunile noastre la începutul anilor 1990!).
La fel de iritat [i azi de întâmpl\rile atroce
prin care a trecut la Boston, Kidd continu\ s\
citeasc\ dup\ aceea[i metod\ care l-a f\cut celebru
pe când se ocupa de Ulysses: comparând edi]ii
[i propunând, pe marginea paginilor, liste de
sinonime, de ipoteze [i interpret\ri.

Fotografiile care înso]esc articolul despre
via]a postum-antum\ a lui John  Kidd ne
înf\]i[eaz\ o cu totul alt\ persoan\. Nimic
din alura joycean\ de prin anii 2000. Acum,
pare varianta improbabil\ a unui cânt\re]
rock îmb\trânit, care a l\sat chitara pentru
masa de studiu. Privindu-l, mi s-a p\rut a
fi un Ozzy Osbourne cu p\rul alb prelingându-
i-se pân\ mai jos de [olduri, strivit de mormane
de c\r]i, cu privirea pierdut\ în dep\rt\ri, sau
un personaj descins din filmele inspirate de
c\r]ile lui Tolkien ori C.S. Lewis: un fel de vr\jitor-
spadasin, înalt de aproape doi metri [i dominând
cu autoritate peisajul plin de mistere al sensurilor
ascunse în c\r]i doar de el în]elese.

Potrivit lui Hitt, marele detector de erori
ale edi]iei Gabler s-a aventurat acum într-o teorie
privind sursele [i tehnicile întrebuin]ate de Joyce
în Finnegans Wake. Originea lor s-ar afla în
complicata rela]ie dintre tat\ [i fiic\ (Lucia Joyce
a suferit de o form\ grav\ de schizofrenie), care
l-a condus la o serie de considera]ii cel pu]in
tulbur\toare: „Joyce spunea c\ exprim\rile [ocante
[i bizarele cuvinte-valiz\ ale Luciei erau dovezi
c\, asemeni lui, [i ea era un inovator într-ale
limbajului, dar în forme ce n-au fost înc\ în]elese.
Sus]inea c\ ea avea s\ se aventureze într-un nou
fel de literatur\. Incoeren]a monumental\ [i
inaccesibilitatea lui Finnegans Wake sunt, dup\
cum se poate dovedi cu u[urin]\, dovada c\ Joyce
suferea de horror vacui, fiind totodat\ un panegiric
al tat\lui la adresa genialit\]ii fiicei. Lucia a fost
ulterior internat\ într-o clinic\ din Geneva, dar
Joyce a fost ultimul care s-a dat b\tut. I-a solicitat
ajutorul lui Carl Jung, care, asemeni lui Joyce,
explora canalele de adâncime ale con[tiin]ei.
Jung a descris succint rela]ia dintre tat\ [i
fiic\ drept aceea a dou\ persoane «care se arunc\
la fundul unui râu: unul pr\bu[indu-se,
cel\lalt plonjând»”.

Dup\ propria m\rturisire, Kidd lucreaz\
acum la traducerea în englez\ a Sclavei Isaura.
E o transpunere din care nota de tele-novel\
absenteaz\ cu totul, fiind înlocuit\ de o savant\,
enciclopedic\ [i nebuneasc\ întreprindere în
care niciun cuvânt nu e folosit pe parcursul
romanului de dou\ ori. Un triumf, a[adar, al
sinonimiei. Dar [i al hazardului. La fel ca [i, poate,
întâmplarea c\ Jack Hitt [i cu mine suntem
n\scu]i în aceea[i zi [i în acela[i an: 1 ianuarie
1954. 

actualitatea
România literar\  num

\rul 28 / 22 iunie  2018

odiseu la rio



a nul Maiorescu n-a trecut f\r\
complet\ri ale bibliografiei
critice, atât în zona exegezelor,

cât [i în cea a edi]iilor din opera criticului.
Dac\ în prima categorie am înregistrat mai

degrab\ apari]ii nesemnificative sau de-a dreptul
regretabile, în cea a edi]iilor, capul de afi[ l-au
]inut cele dou\ volume, II-III, din jurnalul criticului.
De neg\sit în libr\rii [i accesibile numai
printr-un complicat traseu de rela]ii, ele reprezint\,
probabil, cea mai însemnat\ contribu]ie la mai
buna cunoa[tere a personalit\]ii mentorului
junimist, din ultimii ani.

Îngrijite, ca [i primul volum, de Ana-Maria
Dasc\lu [i Bogdan Mihai Dasc\lu,
cele dou\ ap\rute anul trecut
acoper\ anii 1883-1889, respectiv
1890-1897.  Cu alte cuvinte, perioada
de apogeu a criticului, cel pu]in
din punctul de vedere al recept\rii
publice a ideilor sale literare [i
politice. Sunt, în fond, anii în care
canonul maiorescian – Eminescu,
Creang\, Caragiale, Slavici –
devine canonul general, iar ideile
lingvistice [i culturale ale „Junimii”
trec mun]ii [i sunt acceptate ca
norm\ [i în Ardeal sau Bucovina,
acolo unde, în deceniul anterior,
fuseser\ privite ca o blasfemie
cosmopolit\. Pân\ [i în politic\,
unde petrece mult timp în opozi]ie
(„viziratul” lui Ion C. Br\tianu se
încheie în 1888, dar junimi[tii nu
vor sta prea mult la putere dup\
aceea, epoca lor venind dup\
1900), Maiorescu e un reper, atât
ca orator str\lucit, cât [i ca minte
limpede [i om al compromisului
rezonabil. Recuperarea întregului
jurnal din ace[ti ani – care, în
edi]iile anterioare, fusese amputat
arbitrar, fie de R\dulescu-Pogo-
neanu, fie de cenzura comunist\
– era, desigur, o necesitate a
culturii române de azi.

Principiile care au guvernat
editarea acestor fragmente din

amplul jurnal maiorescian (]inut, s\ nu uit\m,
timp de 62 de ani) sunt acelea[i ca la primul volum,
ap\rut în 2013. Ana-Maria [i Bogdan Mihai Dasc\lu
au tradus textul scris în limba german\, cu
caractere gotice, au transcris însemn\rile în
român\, francez\ [i alte limbi – traducându-le,
se-n]elege, [i pe acestea din urm\ – [i au stabilit
textul de baz\, care este reprodus în prima parte
a fiec\ruia din cele dou\ volume. Textul originar
al jurnalului este, la rândul s\u, acurat reprodus
în partea a doua a edi]iei. Fiecare din cele dou\
variante este prev\zut\ cu note, cele înso]ind
textul de baz\ având caracter explicativ (al
personalit\]ilor, locurilor, împrejur\rilor etc.),
iar cele aferente textului originar fiind de natur\
filologic\ (adic\ semnalând interven]iile ulterioare
ale lui Maiorescu asupra însemn\rilor: ad\ugiri,
t\ieturi, [ters\turi, înlocuiri).

Trebuie spus de la bun început c\ preciz\rile
de pe pagina de gard\ privind paternitatea asupra
diferitelor opera]iuni de editare a jurnalului
stârnesc, vorba cuiva, mai degrab\ confuzii [i
întreb\ri, decât clarific\ri. Pe lâng\ numele celor
doi editori, Ana-Maria Dasc\lu [i Bogdan Mihai
Dasc\lu, germani[ti [i traduc\tori deja valida]i,
îngrijitori cu drepturi depline ai primului volum,
mai apar acum dou\ nume. Onorabile, f\r\ doar
[i poate, dar f\r\ leg\turi cu limba german\, în
care este scris, ̀ n mare parte, textul originar, sau
m\car cu exegeza operei lui Titu Maiorescu, în
general. 

Astfel, în dreptul Adinei Dragomirescu
– o lingvist\ notabil\, dar f\r\ realiz\ri în materie
de traduceri literare – sunt consemnate urm\toarele:
„edi]ie revizuit\ filologic, not\ asupra textului
românesc [i indice”. Cum adic\? Doi filologi cu
doctorate în Germania (Bogdan Mihai Dasc\lu,
se [tie, este discipolul lui Klaus Heitmann), cu
traduceri dificile la activ, între care chiar volumul
I al jurnalului de fa]\, au devenit brusc incapabili
s\-[i revizuiasc\ „filologic” propria traducere?
{i cum poate „revizui filologic” o traducere cineva
care, cu toate meritele incontestabile în alte
domenii, nu st\pâne[te limba din care s-a tradus
textul „revizuit”? S\ nu uit\m c\, în pofida poeticii
specifice genului diaristic, textul despre care
vorbim nu este unul [tiin]ific, ci e unul pur literar.
Dac\ traduc\torii lui sunt incompeten]i filologic,
de ce au mai fost ale[i? {i de ce a fost nevoie s\

a[tept\m al doilea volum, ca s\ îi „revizuim”?
Dar, mai ales, cum se împac\ „revizuirea” din
volumele II [i III cu criteriile de editare a textului
maiorescian, stabilite, tocmai de cei „revizui]i”,
în volumul I?

La fel, distinsa cercet\toare Gabriela Dan]i[
semneaz\ „revizuirea textelor în limbi str\ine”.
Din p\cate, acestea, pu]ine – câteva pagini, în
cele 1838, cât num\r\ textul jurnalului, în traducere
–, sunt aproape în exclusivitate în limba francez\
(mai ales scrisori, cum e, de exemplu, cea trimis\
drei Zoe B\l\ceanu, în 15/27 noiembrie 1883) [i
nu comport\, în realitate, nici un fel de nevoie
de revizuire, orice vorbitor mediu de francez\
putându-le edita [i traduce în român\. M\ îndoiesc
c\ editorii textului, care au transliterat jurnalul
din alfabet gotic în alfabet latin, ar fi avut dificult\]i
în a „revizui” textele scrise în franceza comun\
a lui Maiorescu...

s emnalez aceste bizarerii, pentru
c\ am comentat, la timpul potrivit
(vezi România literar\, nr. 18/2014),

volumul I al Jurnalului [i nu am sesizat nimic în
neregul\, nici în ceea ce prive[te ]inuta filologic\
a versiunii stabilite de Ana-Maria [i Bogdan Mihai
Dasc\lu, nici în ce prive[te traducerile f\cute de
ei din alte limbi decât germana. Nici n-am
înregistrat, în timp, vreun comentariu depreciativ,
semnat de altcineva. Dimpotriv\. Care e, atunci,
rostul acestor, vorba lui Caragiale, permut\ri,
care ]in mai degrab\ de stilul administrativ
consacrat la Institutul „G. C\linescu”, decât de
necesit\]ile concrete ale reproducerii însemn\rilor
zilnice ale lui Titu Maiorescu? Cum mai poate
fi luat\ în serios o edi]ie al c\rei coordonator –
acad. Eugen Simion, hélàs! – pare a nu avea
încredere în... nivelul filologic al îngrijitorilor,
într-atât de mult, încât pune o romanist\ f\r\
experien]\ de traducere literar\ s\ revizuiasc\
o traducere f\cut\ din german\ de doi germani[ti
redutabili, traduc\tori literari profesioni[ti?

Dac\ trecem, îns\, de... inefabilele de mai
sus, volumele II [i III ale jurnalului Maiorescu
sunt, de fapt, la fel de bine editate de Ana-Maria
[i Bogdan Mihai Dasc\lu, ca [i volumul I. Traducerea
din german\ este nu doar complet\ (cum nu
fusese  versiunea R\dulescu-Pogoneanu), ci [i
bine calibrat\ stilistic: se vede c\ editorii nu s-au
mul]umit s\ g\seasc\ un echivalent corect [i
expresiv al textului german, ci s-au str\duit, pe
cât posibil, s\ redea însemn\rile maioresciene
în limbajul criticului. Dic]iunea gândului lui
Maiorescu este excelent prins\ în versiunea
româneasc\, cu atât mai mult, cu cât este vorba,
în propor]ie covâr[itoare, de însemn\ri banale
– C\linescu le nume[te chiar „triviale”, probabil
c\, totu[i, în sensul german al termenului –, în
care numai cunosc\torii meandrelor personalit\]ii
fals-olimpiene a criticului l-ar putea g\si pe
autorul Direc]iei noi în poezia [i în proza român\. 

De altfel, Titu Maiorescu devine tot mai
mult, în perioada cuprins\ în volumele de fa]\,
un om cu adev\rat public. Tracasat, adic\, de
obliga]ii protocolar-ceremoniale, de vizite [i
întâlniri, [i obligat s\ î[i ascund\ [i mai bine
fr\mânt\rile [i fantasmele negre care îl anim\
permanent. Are o via]\ amoroas\ bogat\ [i
complicat\, de pild\, pe care o consemneaz\
destul de transparent în jurnal, dar pe care o
ascunde de ochii necru]\tori ai galeriei, mai ales
c\ statura sa politic\ e în cre[tere [i o acoper\,
adesea, în epoc\, pe cea literar\.

Un aspect pe care am încercat s\-l în]eleg
– f\r\ succes, recunosc – a fost ciopâr]irea textului
de c\tre cenzura din perioada comunist\. Motivele
pentru care anumite fragmente au fost, în edi]ia
ap\rut\ între 1975-1989, înlocuite cu cro[ete mi
se par de neîn]eles. E drept c\ Maiorescu a
fost, înc\ de la intrarea sa în politic\, un adversar
al socialismului (vezi diatribele sale împotriva
influen]ei socialiste la Universitatea din Ia[i),
dar jurnalul, în aceast\ versiune integral\, nu
con]ine nimic cu adev\rat incriminant sub acest
aspect. 

Nici m\car de impudoare nu poate fi acu-
zat, b\rbatul galant care era criticul g\sind mereu
tot soiul de abile perifraze pentru a exprima
inavuabilul, într-un jurnal pe care [tia sigur c\
îl las\ deschis pentru ochii avizi ai posterit\]ii.


 cronica edi]iilor de r\zvan voncu6

maiorescu la apogeu

Titu Maiorescu, Opere. II.
Jurnal. 1883-1889. III.
Jurnal. 1890-1897, text
stabilit, traducere, note [i
comentarii de Ana-Maria
Dasc\lu [i Bodgan Mihai
Dasc\lu, edi]ie revizuit\
filologic, not\ asupra
textului românesc [i indici
de Adina Dragomirescu,
revizuirea textelor în limbi
str\ine de Gabriela Dan]i[,
Academia Român\,
Funda]ia Na]ional\ pentru
{tiin]\ [i Art\/ Muzeul
Na]ional al Literaturii
Române, Bucure[ti, 2017,
1208+1231 pag.
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7
violet de Vâr[e]u n proiect al Consiliului Jude]ean Bistri]a-

N\s\ud, prin Biblioteca Jude]ean\
„George Co[buc” (Ioan Pintea semneaz\,

pe aripile copertei, un mic portret, evocând casa-
bibliotec\ a poetului), cartea a fost lansat\ la Vâr[e],
în cadrul Colocviilor dedicate poetului disp\rut. O
biobibliografie detaliat\ alc\tuit\ de Ana Cârdu deschide
antologia care selecteaz\ din volumele Aduc\torul
ochiului (1974), Pronume (1981), C\p[una în capcan\
(1988), În biserica Troia (1992), Cerneal\ violet\ (1998),
plus o sec]iune de Alte poezii. Gabriela Gheorghi[or
scrie un fel de postfa]\ (cronica la antologia Complicitate
din 2007), poezia lui P.C. fiind descris\ ca „sum\ de
complicit\]i: cu existen]a [i cu inexistentul, cu v\zutele
[i cu nev\zutele, cu via]a [i cu moartea, cu limbajul
[i cu t\cerea”. Mai g\sim un interviu cu Petru Cârdu
[i un grupaj de interviuri ale sale cu, printre al]ii, Mircea
Eliade, Emil Cioran – „Trimite-mi urgent un cuvânt
mic [i chel / monsieur cioran / am ridicat mâinile /
gata s\-l prind / doamnelor [i domnilor / introducerea
s\lciilor plâng\toare / în categorii / se p\streaz\ cu
grij\ / în mansarda de pe odéon…” (despre întâlnirile
cu ace[tia [i cu Eugen Ionescu la Paris scrie Ana Cârdu
un mic reportaj sentimental), Nichita St\nescu, Ion

Negoi]escu, Geo Bogza, D.R. Popescu. Volumul – excelent\ readucere în
actualitate – se încheie cu referin]e critice despre poetul subtil, veritabil
ambasador al literaturii române, [i dou\ evoc\ri-comentarii semnate de
Adrian Popescu [i Gabriel Chifu.

În urm\ cu mul]i ani, Petru Cârdu m\ rugase s\-i scriu o prefa]\. I-am
trimis-o, dar cartea a întârziat s\ apar\ [i textul meu s-a pierdut. S-a p\strat
doar un fragment de genosanaliz\ inclus în cartea mea despre poe]i, Vitraliul
[i fereastra. Citindu-i poemele [i prin grila feminit\]ii limbii române, re]ineam
derutante compara]ii: „Eu strig dup\ mine / precum norii dup\ ploaie”.
Norii au ploaia în ei în[i[i, dorul de sine ca de un altul e un anti-sentiment
ritmând „antipoetic”. Pierderea de sine e diagnosticat\ de „nimenea”.
Feminizarea confer\ pregnan]\, golul e o persoan\ r\sfrânt\ în negativ.
{i mai violent\ imaginea în Acest eu: „A murit cineva f\r\ mine / în propria-
mi privire /.../ Acum privesc fericit / cum infernul îmi cre[te în oase”.
Incapacitatea de a se privi pe sine trecând este vindecat\ prin favorizarea
trecerii îns\[i, c\reia i se transfer\ func]ia privitoare. Privirea se desparte
de sine pentru a se putea privi. Oximoronul din subtext (fericit... infern) e
unul revoltat [i strepezit. Cel care nume[te repetat criza [i imposibilitatea
de a merge mai departe merge mai departe cu fiecare vers. Poetul înceteaz\
a fi cel menit s\ uimeasc\, el are datoria de a atenua uimirea n\uc\ a
„celor mul]i”, de a-i conferi coeren]\ liric\. În Logos [i existen]\: „Un om
se treze[te în vorbirea sa / [i întreab\: / Chipul meu oare a trecut pe-aici? /.../
Un om se-aude în îmbr\]i[area realului, condamnat s\ vorbeasc\ cu inima”,
citesc poemul singur\t\]ii absolute [i pline. Bilingvismul obligat [i des\vâr[it
al poetului îl face mai sensibil la rela]ia dintre limb\ [i mentalitate
(„Uneori cuvintele mele alc\tuiesc un nou Turn Babel” – spune el în interviul
din carte). În fiecare limb\ exist\ o viziune particular\ asupra lumii. Experien]a
cercurilor mereu [i imprevizibil întret\iate e una mirabil\ pentru poetul
bun conduc\tor de cuvinte, prin defini]ie. Dar ea trimite [i la polilingvismul
pestri] al vremii noastre, când amprentele se r\t\cesc, arbitrarul cre[te,
t\cerea sparge comunic\rile inter-umane. Condamnat, poate, într-un viitor
apropiat, s\ „vorbeasc\ cu inima”, omul va fi obligat la recuperarea a tot ce
a dinamitat trecerea de la „iambul fundamental” la... bi]i.

Numele proprii invocate frecvent, chiar ritmic, deconspir\ nevoia de
apartenen]\. Ritualul lor nu e simpl\ gesticula]ie hiperlivresc\, epatant\.
Referin]a „adev\rat\” e, cel mai adesea, obscurizat\. Pres\rate în poem,
numele sunt o m\sur\ de prevedere – transformate în substantive
comune prin renun]area la majuscule, închipuie un cifru extrem de eficient
între poet, poem [i cititor, sugerând o apartenen]\ quasi-sectar\. Ironie
subtil\ la non-cultur\, sub-cultur\, anti-cultur\. Non-conformismul, sintaxa
voit vulnerat\, stilul adesea senten]ios sunt tot atâtea tentative de a dep\[i
„morm\iala”, destr\marea cuvintelor în limbaj comun: „când sufletul mor-
m\ie / nu poate s\ se întâlneasc\ / cu propria sa form\”. O umbr\ de senzualitate
pulseaz\ în fundalul tuturor poemelor, temperatura lor fiind mereu
înalt\. Vezi înfioratul poem S\punit în cas\, o deghizare a virilit\]ii expansive,
trufa[e [i roman]ioase, ca în Ghazelul eminescian. Onirismul [i suprarealismul
lui Petru Cârdu nu e[ueaz\ în „bulimie imaginativ\” (Ion Negoi]escu), ci
conduc înspre o fierbinte-ascetic\ poezie [i de dragoste. De recitit.

 Irina Petra[

Patocka, 
studii de fenomenologiem i[care, lume, tehnic\. Studii fenomenologice, ap\rut\ la

Editura Tact în 2017, în traducerea M\d\linei }urcanu,
a lui Drago[ Duicu [i a lui Ovidiu Stanciu este un

volum de studii, note, schi]e de conferin]e ale lui Jan Patocka, traduse din
limba german\, ceh\ [i francez\. Volumul este impresionant, deoarece
reune[te studii din întreaga perioad\ a vie]ii filosofului [i ne restituie
ceva greu accesibil, cât prive[te cel pu]in partea ceh\ a acestei opere, dar
[i aspectul relevant pentru Europa Central\ a dezvolt\rii fenomenologiei
în secolul XX. Jan Patocka este una dintre marile figuri ale diziden]ei
cehe [i un fenomenolog din tradi]ia husserlian\ [i heideggerian\. El reflecteaz\
asupra unor teme uria[e ale istoriei gândirii: ”grija fa]\ de suflet” a lui Platon,
pe care o vede drept constitutiv\ a unit\]ii esen]iale a culturii europene
(dac\ ne gândim la fulminanta lui carte Platon [i Europa), mi[carea (din
perspectiva Fizicii aristotelice, ca dezv\luire-obiectivare a unui univers viu
în care cuantificarea matematic\ [i proiectul fizicii moderne înc\ nu
p\trunseser\), tehnica (în descenden]a heideggerian\ a acestui concept).

Despre Patocka [tim c\ a avut un destin imprimat de soarta
istoric\ a Cehiei comuniste: format în mediile vestice ale na[terii fenomenologiei,
revenit în Cehia ca profesor, retras de comuni[ti din înv\]\mânt, par]ial
eliberat de atmosfera de destindere politic\ a deceniului al [aptelea [i revenit
la universitate, disp\rut în beciurile Securit\]ii cehe din deceniul urm\tor
al secolului XX. A l\sat, în schimb, în urm\, o oper\ uluitoare, de asumare
critic\ a principalelor teze ale fenomenologiei (reduc]ia eidetic\, construc]ia
fenomenal\ a experien]ei, în]elegerea doctrinelor grece[ti ale mi[c\rii,
lumii [i tehnicii drept instrumente de reflec]ie asupra modernit\]ii).
În schimb, un fapt se vede înc\ din primul studiu al volumului din limba
român\ (p. 26, „Concep]ia aristotelic\ a mi[c\rii”), de[i autorul
reconstruie[te foarte atent [i textual doctrina aristotelic\ a mi[c\rii,
ar\tând cum ideea mi[c\rii în]eleas\ ca manifestare apar]ine literal
textului lui Aristotel (a[ spune chiar: nici nu e nevoie s\ spunem c\
doctrina ar avea nevoie de o „interpretare” fenomenologic\ pentru a ar\ta
cât de propriu alimenteaz\ ea doctrina fenomenologiei, dac\ în]elegem
mi[carea chiar în termenii defini]iei ei aristotelice, de manifestare în act
a poten]ei de a fi mi[cat, de pild\, Fizica, V, 1, 225a 8, dar mai ales IV, 12, 221b
3: „mi[carea face s\ se manifeste ceea ce este disponibil ”). Îns\ acel fapt
vizibil înc\ din primul studiu este încadrarea lui Patocka în acea lectur\
heideggerian\ foarte pu]in comprehensiv\ fa]\ de interpre]ii greci, arabi
[i latini ai Fizicii, în care ace[tia sunt cataloga]i drept autori care au fixat
modelul peripatetic într-o structur\ „încremenit\, sclerozat\”. Pu]ina
cunoa[tere, în general, în debutul secolului XX, a acestor autori explic\
atitudinea acestei genera]ii de fenomenologi fa]\ de ei, chiar dac\ ea nu
merit\ re]inut\ ast\zi mai mult decât ca un cli[eu regretabil [i profund
inadecvat textelor. Aceasta mai ales pentru c\ dizolvarea marii idei aristotelice
a în]elegerii mi[c\rii din perspectiva ontologiei, ca trecere de la act la poten]\
care nu depinde în mod privilegiat de nici una dintre cele zece categorii,
idee bazat\ la Aristotel pe argumentarea (uneori extrem de dificil\, cum
este cazul argumentelor contra aporiilor zenoniene ale mi[c\rii) caracterului
absolut al continuit\]ii mi[c\rii, a avut loc abia spre debutul
secolului al XIV-lea. Aceast\ dizolvare însemna, de fapt,
reac]ia „scolasticilor parizieni” (cum îi nume[te chiar Patocka
– poate în urma lecturilor sale din Pierre Duhem?) în fa]a unui
aristotelism care trebuia eliberat de caracterul strict al ierarhiilor
neoplatoniciene, total opuse finitudinii timpului [i crea]ionismului
cre[tin. Or, din aceast\ perspectiv\, „salvarea” modelului a
însemnat, din p\cate (dar numai începând din aceast\ epoc\)
o renun]are la ideea mi[c\rii bazate pe continuitate [i o acceptare
tot mai mult, prin surse arabe, a unui tip de atomism, a[a cum
lucr\ri foarte recente o arat\ tot mai mult. În acest caz, folosirea
premodernit\]ii pentru a indica drumul (eronat) al lumii moderne
r\mâne profund discutabil\. Dac\ observa]ia mea este valid\,
atunci apare o nou\ sarcin\ pentru cititorii admirabilelor
texte ale lui Patocka [i a mae[trilor lui, [i anume s\ r\spund\
unei noi întreb\ri: este oare critica fenomenologic\ a universului
modern (apelabil prin cuvinte cheie: natur\, tehnic\, alienare
etc.) îndrept\]it\ s\ apeleze la greci (aici: Aristotel) separându-
i de tradi]ia primilor lor comentatori medievali, sau tocmai
aceast\ critic\ este înc\ închis\ în dorin]a modernit\]ii de
autolegitimare în raport cu predecesorul s\u proxim, pe care îl
las\ deliberat deoparte? A[ ordona aceast\ excep]ional\ apari]ie
în limba român\ pe acela[i raft, al\turi de pu]ine titluri, care îmi
arat\ ultimele simptome de dorin]\ a formul\rii unei identit\]i,
fie [i critice, a lumii moderne.  

Alexander Baumgarten

 cartea de poezie

Petru Cârdu, Sta-
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8 Muza nimf\ [i prizonierul de poesie

Muza nu se recunoa[te nimf\
ea respir\ laurul        o limf\

de fecioar\ beat\
[i trecut\

în celula mea de carne mut\
s-o picteze picasso (odat\

urs\
murs\
clasic\ argonaut\)

C-o ureche vede        [i aude
cu un ochi            d\ iama-n paparude
nervii par un teleferic mare
pentru-o noapte transportând fecioare
din sexraiul levantin

eroare
eu sunt trupul clandestin
de sare

praf de pu[c\ la o vân\toare.

Dar acum e ora ei fatal\
vorbele în cald ]i]ei le spal\

— domnule
nu e[ti soldatul care
f\r\ mâini f\r\ picioare
pâlpâi toat\ noaptea-n verb?
— doamn\ coarnele de cerb
romul nu-l mai beau la roma
tot ce vezi este fantoma
unui r\t\cit zugrav
înc\lzind cu sânge sclav
ziduri cu femei celeste
între basmu [i poveste.

Nu pot s\ v\ strâng cu dreapta
smulgând s\bii hidrargire
ceasuri vechi cu cuc în cai
m\cie[i de papagai
ciugulind într-o psaltire
barba mea de iasc\              în]eleapta
nu pot s\ v\ strâng cu stânga
linguri vechi scobind în stânca
foametei la schitu secu
subt kesarione brebu.

Nu vreau        pâne        sare           ap\
ci doar spinii ca o grap\
cu urechi de lemn de foc nebune
capul meu întunecat s\-l tune.

(Cine-n iarba de z\brele sper\
dogma-
ntocma
efemer\?)

Stângul unu dreptul doi
zice-un greier în r\zboi 
iar prizonier         [i-o limf\
de furnic\ mare nimf\
vrând mul]imea s-o aclame
cu secar\ [i leproame
pentru vina lui divin\
noi c\tu[i de sclav îi pune
strâns de coaps\ în genune

[i
pe
cel\lalt
t\râm
s\-l
]in\.

În jil]ul nev\zut

În jil]ul nev\zut stau în amiaz\
cu spicul de otrav\ înainte
„metafora nu face trotuarul”
zic lini[tit                corsarul de cuvinte

scabia
cu vrabia
coropijni]a
cu râjni]a

albina cat\ golul      centrul       plinul
primejdia în lungi fiole-nchis\
— cât fac o scorpie cu o meduz\

mai [tie orbul mut?        o paraclis\
sc\zut\ din opai]? între oaie
[i c\limar\ ce distan]\ este?

eu [tiu un castor (nu-i nici o poveste)
mâncând doar sânii de femei la scald\
femei la scald\? o melancolia
sorbind ha[i[   în cânepa înalt\
r\spund [i-mi pun în ochi un os de [arpe

ce sâni ce [obolani ar\]i Maria
dulci respir\ri dezacordate harpe

mi s-a p\rut c\ v\d pe biciclet\
berbecele cu coarnele-n c\tu[e
când p\pu[arul scoate supte râme
cu scripe]ii la ceasul de cenu[e

a suferi e un p\cat în cea]\
când maici de rou\-nfund\ sih\stria
din suma veche dac\-l scazi pe iuda
cu dou\zeci[inou\ - argin]i Maria
po]i cump\ra taverna sih\stria
o grebl\ furca [i  chilia
sulina sfântugheorghe  [i fantoma

scabia 
cu vrabia
coropijni]a
cu râjni]a

azilul meu de noapte e sodoma
reflexelor toride [i vampire
mireasa miruind avidul mire

metafora nu face trotuarul
zic contemplându-mi stupii grei de miere
[i spate-n spate-n pleava vânturat\
n\scute moarte trec infirmiere
cu somnul logodirii în agat\
reci verbe cu t\ria-ngândurat\

ma[ina mea de scris cioc\nitoare
în coad\ [ade [i în dou\ gheare
(un tren de marf\ prin provincii rare
c\rând piroane [i pietri[ traverse
traverse pentru versuri în averse)
eu    domnul trestie de zah\r bocn\
pentru copii din flori de styl la ocn\

scabia
cu vrabia
coropijni]a
cu râjni]a

duminic\ de invalizi o moa[\
b\tând seringi cocoa[e c-o crava[\

dar jil]u- amorf burduf de-
acordeoane

e cuib de salamandre [i igoane
matroz cu tiar\        îmi a[tept mulatre
cu stridii în buric dansând s\ latre
li iru liru       vino pe trivale
cu iada / capr\ coarnele tombale
o poleial\ mistic\     bastoane
lovesc centura castit\]ii            toane

scabia
cu vrabia
coropijni]a
cu râjni]a

prin gaur\ de chei sobolul vede
în baie pe betranus archimede
el pururi tem\tor          în greutate
pierzând cât sexul scos din puritate
lemnul de pat este un pat de pu[c\
coco[ul armei într-o birj\ mu[c\
peruca barba  barbiana iarb\
a barbaropei târnuit\ barb\
evropa de o mie de carate
guzgani cu microfoane [i tulumbe 
[i cle[ti[ori de crabi în mersuri strâmbe
zic obosit întors de la cuvinte
la spicul de otrav\ dinainte
din vechea sum\ dac\-l scazi pe iuda
Maria mea cu ]â]ele ca duda
asinul po]i s\-l cumperi [i samarul
(tifon sterilizat) [i chiar gr\jdarul
toiagul       v\g\una          iar z\luda

metafor\

nu
face
trotuarul.

Iarba b\trânei poteci

La casa cu orfanii cai vei bate
s\ ai acoperi[ [i pat [i vatr\

întâi vei auzi cuvântul frate
apoi      un câne (cerberul) te latr\
lovindu-]i v\zul cu urechea dreapt\
(în mâini de orb toiagul alb a[teapt\)
lovind auzul cu urechea stâng\
(toiagul orb deschide mila-adânc\)

acoperi[ o piele de cal este
o piele ]intuit\ pe-o zidire
cu tri[ti serafi în spade de safire
gonind pe cai dup\ femei celeste

[i patul e o sihl\ de orbite
din caii mor]i ————- orbite satelite
dur huruit de dricuri [i de roabe
b\trâne         trase de b\trâne gloabe
iar vatra     cimitir de lav\  pleav\
p\rin]ii cai duc capete pe tav\
din caii fii            mormane de pupile
cu din]ii strân[i în paiele fe[tile
(be)calul vame[ dijmuind trofee
cu laserul prin oase te scânteie

bellerophon înfrigurat a[teapt\
a-i fi pegasus (cel n\scut din sânge
[i firmituri din ]\rna în]eleapt\
din al meduzei cap t\iat) te strânge-n
cârlige         [i încuietori         [i vulve
alt trup s-ajunge]i        din trufie      uve
neochiul c\l\re] din mor]i împac\
iscoada cu r\sfrângerea opac\
în pânda lui fl\mând\ cai de sare
lucind în frunte „steaua sus r\sare”
p\scându-]i umilin]a în chilie
caii de pâne         caii de cadâne
caii cu flint\        caii cu galoane
caii de styl           [i caii lexicoane
cai cocktail          [i caii scotch licoarne
[i caii        turle    în al]i cai lucarne
caii n\dejde         caii îndurare
[i caii har]\    la    înc\lecare
[i caii jude           condamnând la moarte
caii juv\]             [i caii harfehoarde
caii pecete           caii amulete
troc(h)aii de cucut\-ntr-o redut\
caii cetind pe solomon în piatr\
[i caii din l\untrul meu           ciorchine

o Doamne Cal ce cal î]i latr\
bel[ugul c\l\re] de cai în tine?
o Tat\
verb desham\-mi-l o dat\
calul/ p\mânt rotit la calul/ cer
[i d\-mi un stih   harna[ament de ger

savantu-absint din coama idolatr\
la ma[tera otr\vitoare vatr\
îl beau cu ochiul de fântân\-adânc\
de câni înconjurat când î[i depune
ple[uvulcal scheletul în genune
gonind cu mânzul abia lins pe lâng\
(si)nistrul cimitir de cai           la nunt\
[i pân\ mirecalul se avânt\
în iapmireasa trist\ [i dolâng\
noroiul sfânt necheaz\-n beregat\ 

cu mâna stâng\
ah         însângerat\

invent ]i]eiul la trompet\         fie

b\trânavia]\ într-un cal învie. 
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9` n Detonarea, stilul prozastic al lui
Dan Stanca, cu care prolificul autor
[i-a obi[nuit publicul [i critica, se

modific\ într-un sens nea[teptat. Romanul are
o construc]ie clasic\ [i e de un realism mai
„cuminte”, acel realism de care c\r]ile anterioare
se îndep\rtaser\ semnificativ. Un prolog [i un
epilog încadreaz\ cele patru capitole ale c\r]ii,
legate, acestea, de câte o genera]ie. Sunt chiar
patru genera]ii ale unei familii, v\zute prin câte
un personaj central ce d\ titlul câte unui capitol:
Str\bunicul, Bunicul, Tat\l [i Fiica. Fire[te c\
fixarea centrului de greutate nu exclude trimiterile
c\tre ceilal]i membri ai familiei [i ai familiilor
rezultate; nici „rev\rsarea” de fapte [i întâmpl\ri
prin care trece un anumit personaj [i dincolo
de limitele capitolului ce i-a fost rezervat. În
egal\ m\sur\, e vorba de mai multe perioade
istorice în care experien]a existen]ial\ a fiec\rui
protagonist se cuprinde, în spiritul distinct al
unei epoci. Primul din serie, profesor de ]ar\
naiv-na]ionalist, îl idolatrizeaz\ pe Nichifor
Crainic, care îi va da o nepoat\ de nevast\ [i îi
va boteza fiul. Acesta, tân\r la instalarea
comunismului, va deveni ziarist la „Scînteia”,
înc\ de la construirea faimoasei Case c\reia
organul de pres\ al Partidului i-a dat numele; [i
pân\ la Revolu]ia din 1989. Fiul fiului, într-o
similar\ desp\r]ire de valorile [i reperele tat\lui,
dar într-o alt\ direc]ie, va r\mâne în Germania
Federal\ [i va lucra la Radio Europa Liber\,
apucând [i Revolu]ia, [i „tranzi]ia”, ba chiar [i
anii 2000, ai tabloidiz\rii presei quality. În sfâr[it,
fata, dup\ aceast\ navet\ a str\bunicului, bunicului
[i tat\lui ei între na]ionalism interbelic, comunism
dejist [i ceau[ist, anticomunism în condi]ii de
R\zboi Rece [i postcomunism, mai întâi liberal
[i capitalist, mai apoi global [i confruntat cu
islamismul, le seam\n\ predecesorilor din familie
prin aceea c\ î[i g\se[te un maestru; [i, odat\
cu acesta, convingeri definitive.

s tanca face astfel un roman-fresc\,
chiar dac\ pe o pânz\ de mai mic\
întindere. El realizeaz\ tablourile

unor epoci, men]inându-se în conturul unei
familii [i pe linia ei principal\ de descenden]\.
Romanul e unul „de familie”, dar [i unul larg-
social [i politic, mai ales atunci când profesia
protagonistului îl face s\ fie în miezul evenimentelor.
Dac\ inser]ia lui {tefan Paul din Delirul  lui
Preda în lumea bun\ a ziari[tilor era pe cât de
rapid\, pe atât de neverosimil\, eroii lui Stanca
î[i fac ucenicia într-un mod mai realist [i sunt
propulsa]i în carier\ de câte o „eminen]\” care-
l supune pe aspirant la diferite probe. Emilian
Bianu, cel de la „Scînteia”, îl are ca maestru pe…
Silviu Brucan (autorul folose[te din abunden]\,
în roman, nume reale de personaje [i personalit\]i
istorice), iar fiul s\u anticomunist, care viseaz\
s\ vorbeasc\ la microfonul Europei Libere, îi va
datora aceasta lui Nöel Bernard. Raportul între
maestru [i discipol r\mâne cel clasic. Primul îi
ofer\ celui de-al doilea înv\]\tura, aspirat\ cu
aviditate de un ucenic cu teama de a nu gre[i.
Maestrul e aici decident, respectat [i temut, o
autoritate ce poate s\ curme cariere ori, dimpotriv\,
s\ le sus]in\. Cel mai puternic capitol din roman
va fi, oarecum logic, acela în care „maestrul” e
un personaj negativ, într-o epoc\ în care puterea
lui se poate manifesta din plin. Brucan din
Detonarea, c\ruia romancierul îi ata[eaz\
biografia politic\ [i profesional\ a prototipului
real, este cel mai izbutit erou: un supravie]uitor
la vârf, sesizând fiecare modula]ie [i orice
inflexiune în politica oficial\, pe care pare c\ o
încarneaz\ pe termen nelimitat. Din p\cate,
prozatorul are „un dinte” pe Brucan al lui [i î[i
vars\ uneori n\duful prin intermediul naratorului,
în loc s\ adopte obiectivitatea [i senin\tatea
„imperturbabil\” a romancierului preocupat de
tipologii. A doua obiec]ie pe care i-o fac autorului
are în vedere tocmai translarea unor personaje
[i evenimente istorice în realitatea ce ar fi trebuit
s\ fie fic]ional\ a romanului s\u. E ca [i cum –
în sens invers – Stanca [i-ar duce personajele
literare în lumea, deja constituit\, dintr-un
tablou istoric dat. Posibilitatea de a imagina
situa]ii [i a le utiliza epic într-un conflict este
mult diminuat\ prin aceast\ adoptare fidel\ a

desf\[ur\torului istoric. Dac\ în alte romane
ale sale autorul „nou\zecist” f\cea „concuren]\”
propriului conflict romanesc printr-un imaginar
perturbant [i dislocant, aici, dimpotriv\, romanul
este pe mari por]iuni direc]ionat de cursul istoriei
noastre. Pentru a da un singur exemplu: [tim,
odat\ cu autorul atât de atent la evolu]ia macro,
c\ Emilian Bianu, la „Scînteia”, va trece prin
fr\mânt\ri la moartea lui Stalin, apoi la raportul
secret al lui Hru[ciov, apoi la revolu]ia budapestan\
[i la lichidarea ei, în fine, la moartea lui Dej [i la
schimbarea macazului spre na]ionalismul lui
Ceau[escu. De o mare acurate]e istoriografic\
[i ideologic\, excelent documentat [i motivat
prin cadrul general al politicii oficiale, romanul
sacrific\ din valen]ele personajelor fic]ionale [i
le împu]ineaz\ întâmpl\rile existen]iale pentru
a le racorda la cele standard ale unei anumite
epoci. 

C o n [ t i e n t
poate de acest risc al
suprapunerii cadrului
istoric real cu cel
particular [i intim al
romanului, Stanca
urm\re[te,  prin
personajele sale, s\
intuiasc\ o anumit\
„filozofie” a timpului
în care ele tr\iesc.
Mai multe fragmente,
risipite în paginile
c\r]ii, par s\ dubleze
atât întâmpl\rile
eroilor din diferitele
genera]ii ale familiei,
cât [i expunerea lor
de c\tre narator. Une-
ori, se fac anticip\ri asupra cursului eveni-
mentelor: „Omul era cineva, se vedea asta de
la o po[t\. Dar dac\ disp\ruse definitiv din via]a
lui? Dac\-l ademenise [i-l uitase? (...) Nu a fost
s\ fie a[a.” (p. 55). Sau: „În felul acesta a cu-
noscut-o Emilian pe Lenu[ Sidorovici, o fat\ cu-
minte, bun\ s-o pui la ran\, a[a cum îi [i sugerase
tovar\[ul Brucan, sugestie ca o prezicere, f\r\
s\ [tie omul c\ peste ani [i ani [i ani chiar va fi
numit «oracolul din D\m\roaia», dar pân\ atunci
era mult\ vreme de mâncat pe pâine, iar b\rbatul
c\ruia îi f\cuse recomandarea, de[i mult mai
tân\r decât el, nu se va mai num\ra printre vii.”
(pp. 79-80). Alteori, naratorul î[i arat\ omniscien]a
anume prin marcarea limitelor personajelor de
a vedea „în viitor”, al lor [i al altora. Apare o
tensiune între nivelul naratorului [i cel al eroilor

care, de[i ei tr\iesc, de[i lor li se întâmpl\ diferite
lucruri, nu reu[esc nicicum s\ prind\ logica [i
sensul propriei vie]i: „Cine s\ aib\ a[adar ochi
ca s\ vad\ în viitor?” (p. 62). La înmormântarea
lui Lenu[, b\trân\, destinul familiei se precizeaz\
retrospectiv; [i el este unul tragic, ca o bun\
parte din istoria traversat\. Semnele unui
destin „nefericit” sunt acum reunite într-o
descriere sugestiv\: „Acolo, în camera de zi,
femeia era întins\ în sicriu, foarte mic[orat\,
cu mâinile pe piept, gestul clasic de împ\care.
Acoperit\ de o broderie fin\, aceasta p\rea ]esut\
de toate amintirile ei, încorporate astfel în giulgiul
care o proteja de frigul celeilalte lumi. Pleca pe
drumul f\r\ întoarcere dup\ ce evocase tot ce
[tia, firimituri dintr-un osp\] uria[, care hr\nise
destinul nefericit al unei întregi familii.” (p. 217).
În romanul derulat pân\ acum, „un [urub f\cut

din sânge [i amintiri”
se r\suce[te când [i
când în sufletul câte
unui personaj în\s-
prit, înstr\inat de
tat\ (ca [i  cum
p\rintele biologic
[i cel spiritual s-ar
exclude reciproc),
ducându-[i via]a pe
o pozi]ie cucerit\
cu greu; dar neprin-
zându-i sensul.
Romancierul ofer\,
astfel, protagoni[tilor
s\i o dimensiune de
adâncime, ob]inut\
dintr-o insatisfac]ie
difuz\ [i o anxietate
progresiv\.

Spuneam la începutul cronicii c\ stilul
prozastic al lui Stanca s-a modificat, odat\ cu
Detonarea. E vorba de compozi]ia [i de construc]ia
romanului, dar [i de stilul însu[i, flamboaiant
alt\dat\, mai controlat [i mai ponderat acum.
Personajele nu mai vorbesc la fel [i nu mai
exprim\, f\r\ rest, concep]iile autorului.
Digresiunile eseistice lipsesc aici cu totul, iar
romanul a devenit mult mai obiectiv-realist.
Ceea ce reprezenta un risc pentru Stanca,
de]in\tor al unei formule epice diferite, una
spiritualist-fantast\, pe care el a consacrat-o în
proza noastr\ postrevolu]ionar\. Detonarea e
nu doar un roman bun. (Nu întâmpl\tor, s-a
mai scris despre el în România literar\.)
Este [i cartea nou\, la propriu [i la figurat, a
unui prozator care s-a reinventat. 

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

comentarii critice

Dan Stanca, Deto-
narea, roman,
Editura Polirom,
Ia[i, 2018, 254 pag.
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c ele câteva c\r]i de proz\ publicate
pân\ acum de eminentul regizor
de teatru Mihai M\niu]iu,

inaugurate în 1982 de microfic]iunile din Zei
aproape muritori, au atras deja aten]ia asupa
particularei sale înclina]ii pentru un univers  în
care realitatea imediat\ [i proiec]iile ei cele mai
fanteziste fac cas\ bun\. Autorului de povestiri
desf\[urate pe spa]ii reduse îi place s\-[i lase
liber\ reveria, extins\ pân\ la confuzia de planuri
între faptul controlabil „documentar” [i jocurile
unor fic]iuni insolite, atrase în spectacole
carnavale[ti, care convine [i meseriei de regizor-
scenograf inventiv, exercitate de ani buni cu
succese notorii. 

Povestirile din cartea recent ap\rut\ la
Tracus Arte, Fantomele din Las Vegas, nu fac
excep]ie. Unitatea, în linii mari, a viziunii e
confirmat\, preferin]a pentru expresia concentrat\
este din nou evident\, pe un fond de fantazare
foarte mobil\,  eviden]iind  înclina]ia ludic\ a
autorului. De data aceasta, natura „virtual\” a
înscen\rilor propuse de suita de secven]e narative
plasate în spa]iul cu valen]e simbolice al unui
ora[ construit ca „miraj” spectacular artificial
în mijlocul de[ertului american pare [i mai
evident\: „pustiul” ambiant ofer\ loc generos
pentru construc]iile imagina]iei efervescente,
propunându-se chiar, cu o ambiguitate m\rturisit\,
ca transpunere a unui spa]iu mental disponibil
pentru cele mai nea[teptate înscen\ri. Concret,
personajul narator se las\ aici ghidat de o prezen]\
fantomatic\ ce-[i  consum\, cum zice ea, procentul
de via]\ netr\it\ prin compensa]ii fictive, în
strict\ dependen]\  de energia fanteziei produc\toare
de evenimente cvasi-onirice. Nu e întâmpl\tor
c\ prozatorul îl selecteaz\ din aria unei umanit\]i
în]elepte prin defini]ie, a rabinilor din povestirile
hasidice, cu o promisiune de joc sapien]ial-ironic.
Avva Noah e numele s\u foarte sugestiv, c\ci
noul Noe va urca în arca lui sui-generis f\pturi
[i întâmpl\ri dintre cele mai neobi[nuite. Are,
printre fantome, chiar concuren]i, precum „ghidul
pakistanez” ce se autocaracterizeaz\ drept „titrat”,
expert în meseria lui, dar care renun]\ repede
la ea, dedându-se mai curând la o gesticula]ie

gratuit\. Mai intr\ în scen\ alte fantome din
categoria maniacilor obseda]i de câte o singur\
preocupare, cum e, de pild\, nea Gic\, ce nu
are alt\ grij\ decât s\ voteze cu partidul la putere,
dar o face la modul urmuzian, absurd, depunân-
du-[i voturile într-o gaur\ din podea; tot el arunc\
cu ou\ proaspete în cei din jur din pur\ pornire
gratuit\, ca s\-[i dea importan]\ [i s\ fie b\gat
în seam\ de cineva. Un semen al lui, tot spectral,
prive[te lumea cu ochiul... sfincterului, deplasând
în registrul comicului grotesc acelea[i manifest\ri
ce contravin logicii [i bunului-sim] comun,
sugerând totodat\ un dispre] suveran fa]\ de
realitate. Un simplu fluierat pe strad\, într-un

magazin ori într-o incint\ cu figuri de b\trâni
venerabili, poate da spectrelor care fac acest gest
un „sentiment cosmic”, cam tot a[a cum boemii
din ceata lui Urmuz, sau  a lui Cirivi[,  replica sa
din piesa lui Gheorghe Ciprian Capul de r\]oi,
îl aveau tulburând ordinea public\ [i buna-
cuviin]\ burghez\.  Urmuzian\ e [i modelarea
straniei figuri onirice a avvei Noah, ce apare
înf\[urat în chip de tub cu m\rimi variabile în
jurul naratorului. Aluzii transparente la lumea
„paginilor bizare” se fac [i atunci când, într-
un bar din ora[ul american, o chelneri]\ se a[eaz\
pe „golul unde trebuia s\ fie un scaun”, tava ei
r\mâne suspendat\ în aer, iar în spa]iul unde
se afl\ avva Noah „o mas\ st\ în aer f\r\ picioare”,
alt scaun dispare f\r\ s\ mire pe nimeni, în timp
ce în jur mi[un\ un roi de spectre...

f oarte mobil, ca [i eteric, e [i spa]iul
narativ,  care se construie[te cu
anticip\ri în mintea ghidului fantom\,

el însu[i proiec]ie, ca toate celelalte, ale subiectului
narator. În mai multe rânduri, fantasma în cauz\
se prezint\ ea îns\[i drept  loc germinal al
imagina]iei epice, în care textul se scrie/reprezint\
ca figurare progresiv\ a unor obsesii [i angoase:
„Aici vii numai dac\ e[ti neîmp\cat cu ce-a fost”
– spune înc\ de la prima pagin\ ghidul himeric,
sugerând o stare de tensiune permanent\ a
spiritului. În orizontul privirii/imagina]iei sale,
care e cea a autorului, apare o lume de spectre
amestecate, ce trimite aproape explicit la ciornele
urmuziene despre „pu]in\ metafizic\ [i astronomie”,
unde autorul „paginilor bizare” medita degajat
asupra lipsei de logic\ a genezei  universale,
vorbind despre o cauz\ a cauzelor care „]ine
cu atâta înc\p\]ânare s\ dea din ea numai
multiplicitate” [i „are setea mul]imilor, a încâlcelei
[i a contradic]iei”, „setea num\rului, a distan]elor
[i a iu]elilor mari, f\r\ rost [i necesitate”. Încâlcit
[i contradictoriu se m\rturise[te a fi [i protagonistul-
autor, ce are la un moment dat senza]ia fragment\rii
[i a descompunerii în p\r]i incongruente, intrând
mereu într-un soi de spa]iu de rezonan]\,
molipsitor, cu f\ptura [i ea instabil\, fluid\,
hologramatic\, a avvei Noah. Ca la Urmuz,
întâmpl\rile [i situa]iile pe care le tr\iesc cei doi
]in de ordinul hazardului, limitele spa]io-temporale
sunt permeabile [i incerte, orice poate s\ se
petreac\ oricând. Jocul acesta oarecum gratuit
de-a fantasmele cap\t\ în câteva rânduri note
mai grave, ca în secven]a în care personajele cad
într-o limuzin\ de frig, înghe]at\, cu [ofer
amintind de poli]ia sovietic\ imitat\ de for]ele
represive române[ti ale anilor 1950 (o aluzie se
face [i la deten]ia, la Canal, a însu[i ghidului
fantomatic), iar povestirea în care autorul [i
c\l\uza sa se trezesc în satul natal al naratorului
evoc\, de asemenea, la modul caricatural-grotesc
imagini [i întâmpl\ri din lumea satului aflat sub
teroare; aici, spa]iul cimiterial devine unul
ambiguu, situabil între un loc „de picnic” printre
morminte, [i un bordel, cu schi]area unei scene
de c\s\torie for]at\, aproape un viol. În asemenea
ocazii, cadrul peisagistic e sumbru (proza cu
limuzina înghe]at\ evoc\ secven]e din decorul
devastat, negru de funingini, de la Cop[a Mic\).
Fantome ale universului concentra]ionar totalitar
(cu trimitere, bun\oar\, la crimele cambodgianului
Pol Pot) intr\ în scen\, spa]iul e invadat alt\dat\
de  bule ro[ii, un fel de trandafiri plasmatici,
într-un co[mar apare [i figura enigmatic-
mustr\toare a mamei, în compania altor cinci
spectre ce par a solicita ajutorul autorului v\zut
pe post de Dumnezeu atotputernic, dar care le
în[eal\ repede a[tept\rile...

În ansamblul s\u mozaical, cu secven]e
ce preiau succesiv firul nara]iunii atât de zigzagate
[i de multiplu direc]ionat\, c\rticica lui Mihai
M\niu]iu (de o sut\ de pagini) încheag\ pân\ la
urm\ o mic\ lume care are logica [i ilogicul s\u,
o unitate de atmosfer\ cvasi-oniric\, o perspectiv\
de regizor-comediograf, manipulator de mici
scene himerice, unele, cum am notat, de un comic
în pragul grotescului, uzând cu dexteritate de
conven]iile literare. Cea mai evident\ [i expus\
la vedere e cea urmuzian\, aplicat\, iat\, unui
spa]iu virtual, în care feericul [i co[marescul
coabiteaz\, conducând în fond spre sugestia
precarit\]ii lumii de azi, unde artificiul concureaz\
faptul autentic tr\it, într-o viziune extrem-
relativizant\. De aici provine [i o anume tent\
liric\, ironic-elegiac\ a acestor proze rostite/scrise
cu o dic]iune limpede [i o grij\ pentru o
anume caden]\ a frazei, adus\  uneori la
limita expresiei poematice. Fantomele din Las
Vegas pot fi caracterizate, a[adar, [i ca mici
exerci]ii de virtuozitate ale unui prozator ([i
poet)  care este [i un artizan remarcabil al
discursului narativ, probat f\r\ denivel\ri de
relief estetic [i în scrierile sale precedente. Detaliul
pictural, dintr-un tablou al lui Jules Perahim,
reprodus pe coperta volumului, se v\de[te a fi
deplin corespondent cu lumea de fantasme
insolite a povestirilor, unde contururile ciudatei
faune viu colorate au totu[i o precizie t\ioas\,
care e [i a desenului stilistic al lui Mihai M\niu]iu.

 Ion Pop
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c \rticica lui Mihai M\niu]iu
(de o sut\ de pagini)
încheag\ pân\ la urm\ o
mic\ lume care are logica
[i ilogicul s\u, o unitate de

atmosfer\ cvasi-oniric\, o perspectiv\ de
regizor-comediograf.
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11a juns în Occident, ̀ n 1898, Levaditi
va intra în pielea unui ucenic hot\rît
s\ ard\ etapele instruirii, dormind

pe sponci, mîncînd mai nimic [i purtînd dou\
c\m\[i pe care le sp\la cu schimbul. În patru ani
va avea trei mae[tri, mai întîi la Frankfurt pe
Paul Ehrlich, un profesor c\pos [i zgîrcit, c\ruia
tîn\rul nu-i va inspira încredere la început, drept
care îi va da o înc\pere în mansarda lui Königliche
Institut fur experimentelle Therapie, unde Levaditi
î[i va încropi un laborator chiar sub tabla acoperi[ului,
canicula din timpul verii preschimbînd incinta
într-o veritabil\ saun\. 

Dar tîn\rul care î[i petrecuse copil\ria
printre muribunzii Spitalului Brâncovenesc
nu se putea împiedica de un fleac precum
aerul irespirabil din laborator, drept care se va
apuca de munc\, dovedind o asemenea ingeniozitate
în prepararea serurilor încît moroc\nosul Ehrlich
va fi silit s\ abdice în fa]a u[urin]ei cu care
cercet\torul m\runt, cu musta]\ în furculi]\ [i
cu ochi de viezure, c\ci a[a ar\ta Levaditi în
tinere]e, combina otr\vuri, compu[i chimici sau
vaccinuri. „De unde, în primele cîteva s\pt\mîni
de stagiu la Frankfurt, Ehrlich n-a urcat în
laboratorul de sub acoperi[ decît o singur\ dat\,
în timpul verii caniculare a anului 1900 profesorul
îl vizita aproape zilnic. Levaditi lucra cu dîrzenie,
gol pîn\ la brîu, sub tabla încins\ a acoperi[ului,
[i nu se mai jena de profesor, care nu ezita s\-[i
arunce [i el haina pentru a urm\ri experien]ele
tîn\rului bursier român. Foarte curînd, cucerit
de talentul de cercet\tor [tiin]ific al lui Levaditi,
ca [i de abnega]ia sa, Ehrlich l-a trecut în
rîndul celor mai apropia]i colaboratori.“ (p. 46)

Din Frankfurt Levaditi va pleca în 1901
la Institutul Pasteur din Paris, unde va înc\pea
pe mîinile lui Ilia Ilici Mecinikov, un rus c\ruia
naturalizarea printre francezi nu-i mic[orase
defel izbucnirile colerice: irascibil pîn\ a face
crize de furie din orice nimic, Mecinikov era
un hirsut sadea: cu barb\ stufoas\ [i p\r
slinos, insul aducea cu un s\lbatic picat din
gre[eal\ în mijlocul unei echipe de halate albe.
Numai c\ s\lbaticul acesta, rupt de realitate,
î[i închinase sufletul stafilococilor, parazi]ilor
[i bacteriilor, din combaterea c\rora î[i f\cuse
unicul sens al vie]ii, mai ales dup\ ce so]ia lui
murise de febr\ tifoid\ la Odessa, de aceea francezii
îi r\bdau accesele de stenahorie, a[a cum ier]i
unui bun cîine de paz\ c\ latr\ în toiul nop]ii.
De altminteri, nici Levaditi nu a sc\pat de
]îfna cu care rusul, aflînd c\ tocmai se întorsese
de la institutul pe care îl conducea rivalul s\u de
moarte, nimeni altul decît zgîrcitul de Ehrlich,
l-a întîmpinat: „Ce mai vrei dup\ ce ai declarat
public c\ teoria lui Ehrlich e singura capabil\ s\
explice imunitatea?“ (p. 56) Dar Levaditi, obi[nuit
cu umorile n\b\d\ioase ale cercet\torilor din
epoc\, a t\cut mîlc [i [i-a v\zut de treab\. {tia
c\ mintea celor f\cu]i pentru cercetarea microbiologic\
are al]i parametri de uzan]\ moral\, ceea ce
însemna c\ nici unul nu era normal. Cum s\ fii
normal cînd zilnic te joci cu moartea sub
forma unor eprubete din care era îndeajuns o
pic\tur\ s\ sar\ ca simptomele pe care pîn\ atunci
le v\zuse[i la muribunzi s\ le descoperi imediat
pe tine însu]i? Fire[te, Levaditi f\cea parte din
aceea[i categorie.

De la Mecinikov, Levaditi va trece sub
conducerea lui Émile Roux, al doilea apucat de
geniu de la Institutul Pasteur, c\ruia colaboratorii
îi spuneau „sfîntul laic“, spre a sublinia felul
modest, de o austeritate frizînd asceza, în care
î[i ducea zilele. Roux dispre]uia orice m\rire,
refuza orice premiu, nu d\dea doi bani pe femei
[i, în genere, avea o p\rere execrabil\ despre
omenire. „Era un om ciudat, un sihastru modern,
care se n\scuse [i tr\ia numai pentru [tiin]\. Nu
avea familie, nu era legat de nimeni anume.
Pentru el nu avea nici o importan]\ nici una din
valorile pe care le pre]uiesc oamenii obi[nui]i.
Nu ]inea la bani, locuia într-o camer\ modest\,
se îmbr\ca s\r\c\cios, nu cultiva decît acele rela]ii
care-i stimulau spiritul sau slujea prop\[irii
institutului.“ (p. 65) Sub îndrumarea lui, Levaditi
î[i va da doctoratul în 1902 cu o tez\ despre celulele
mastocite.

De acum încolo, drumul consacr\rii îi este

deschis, românul intrînd în falanga prestigio[ilor:
exper]i de a c\ror opinie depindea
pozi]ia oficial\ a unei [coli. În
urm\toarele decenii, cercet\rile lui
se vor îndrepta cu prec\dere asupra
cauzelor celor dou\ epidemii care
bîntuiau Europa: sifilisul [i poliomelita.
Marota ce dospea în capul tuturor
era inventarea unui panaceu, a unui
„glon] magic“ de natur\ chimic\, în
stare a duce la eradicarea bolilor
contagioase. Atîta doar c\, în vreme
ce sifilisului i se va g\si pîn\ la urm\
agentul patogen, bacteria treponema
pallidum, în cazul poliomelitei,
germenele nu se l\sa prins. Nici
un filtru de laborator nu-l putea opri
[i nici un procedeu microscopic nu-
l putea depista. Inamicul era atît de
mic încît treptat Levaditi [i-a dat
seama c\ motivul neputin]ei de a-l
izola st\tea în chiar natura acestui patogen.
Cu alte cuvinte, nu-l putea prinde, fiindc\ nu era
viu. {i astfel a ap\rut concep]ia despre virusuri:
germeni subcelulari, f\r\ metabolism propriu,
care nu devin activi decît atunci cînd paraziteaz\
celulele organismului, c\rora le sorb la propriu
energia, subjugîndu-le reac]iile biochimice. Cum
acizii nucleici nu fuseser\ descoperi]i, cum
sulfamidele sau antibioticele nu existau nici
m\car în stadiul de posibilitate, lupta cu cele
dou\ epidemii plutea într-o confuzie dramatic\.
Terapia se f\cea prin procedeul orb al taton\rii
la întîmplare, cînd tr\iai cu iluzia c\, dac\ o
substan]\ înl\tura cîteva simptome, va putea
înl\tura [i cauza. 

De[i a publicat 107 lucr\ri de specialitate,
ajungînd s\ fie un veritabil [ef de [coal\, cu zeci
de discipoli în întreaga lume, Levaditi a r\mas
cu gustul amar de a nu fi dat peste nici o descoperire
epocal\. A fost mereu la o arunc\tur\ de b\], dar
norocul nu i-a surîs. Al]ii au l\murit misterul
sifilisului, cum al]ii au izolat virusul poliomelitei.
Levaditi a fost un expert intreprid, un fanatic
al muncii disciplinate, dar nu genul de posedat
în stare a sparge cerul spre a dezlega enigma.
A fost pesemne prea cuminte, prea s\n\tos
în tabieturi pentru a avea privilegiul unei scrînteli
f\r\ de care marea descoperire nu e cu putin]\.

În ]ar\, Levaditi a încercat de patru ori s\
ob]in\ un post de profesor la o facultate de
medicin\: la Bucure[ti în 1906, la Ia[i în 1912, la
Cluj în 1919 [i din nou la Bucure[ti în 1926, pe
locul l\sat vacant de decesul lui Victor Babe[. Cu
excep]ia Clujului, unde a predat cîte trei luni
pe an timp de doi ani (1919-1920), [i asta gra]ie
golului de cadre didactice pricinuit de plecarea
profesorilor maghiari de la Facultatea de Medicin\
din Cluj, în semn de protest fa]\ de Unirea
românilor din 1918, cu excep]ia acestui episod,
Levaditi nu a putut p\trunde în labirintul de
complicit\]i din înv\]\mîntul medical românesc.
Al]ii au fost mai influen]i decît el barîndu-i calea.
Ambele r\zboaie mondiale le-a tr\it în Fran]a
(primul la Orleans, al doilea la Paris). A murit
în 1953, fiind îngropat în Montparnasse. A[a s-a
încheiat cariera unui cercet\tor pe care francezii
l-au îndr\git, nem]ii l-au pre]uit, iar românii 
l-au respins cu obstina]ie. 

 cronica ideilor de sorin lavric

Radu Iftimovici, Via]a
lui Constantin Levaditi,
Editura Academiei
Române, Bucure[ti,
2017, 334 pag.

inamicii
subcelulari (II)

Romanul Ion,
în eedi]ie aanastatic\

În cadrul proiectului propriu de marcare a Centenarului
Marii Uniri (care include c\r]i de istorie, de istorie literar\, reedit\ri
de carte fundamental\ [i evenimente culturale), Editura „{coala
Ardelean\” din Cluj-Napoca ne-a furnizat, recent, o mare surpriz\.

Este vorba de reeditarea anastatic\ a romanului Ion, de
Liviu Rebreanu, o apari]ie care a schimbat literatura român\ de
dup\ 1918 (impunând romanul ca gen) [i, mai ales, a probat valen]ele
culturale deosebite ale României Mari, Rebreanu fiind un autor
ardelean.

Reeditarea anastatic\ de la „{coala Ardelean\”, interesându-
i deopotriv\ pe pasiona]ii de carte [i pe cei dornici s\ aib\ în
bibliotec\ acest roman-cheie al literaturii noastre, reprezint\ înc\
o contribu]ie de suflet a Clujului literar la aniversarea Marii Uniri.

alte apari]ii recente
Nicolae Grigore M\r\[anu, Viorel Coman,

Locuirea în poezie. O estetic\ a supravie]uirii. Convor-
biri, Editura Istros, Muzeul Br\ilei „Carol I“, Br\ila,
2017, 314 pag.

Ion Dur, Jurnal domestic 1971-2017. Însemn\rile
unui in-formator, Editura Cartea Româneasc\, Bucu-
re[ti, 2018, 414 pag.

Anonima, O femeie din Berlin. Însemn\ri de
jurnal (20 aprilie-22 iunie 1945), Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2018, 296 pag.

Gerhard Velburg, În spatele frontului. Ma-
rele r\zboi a[a cum l-am v\zut eu (decembrie 1916-
iunie 1918). Însemn\rile unui soldat german în România
ocupat\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2018, 354 pag.

comentarii critice
România literar\  num

\rul 28 / 22 iunie  2018



12
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
  n

um
\r

ul
 2

8 
/ 2

2 
iu

ni
e 

 2
01

8

e xist\ indivizi capabili s\ tr\iasc\
prezentul numai pentru ei. Dac\ se
întâmpl\ s\ se g\seasc\ prin preajm\

[i al]ii, nimic consistent nu se schimb\. Stranii
reguli ale istoriei precizeaz\ în noi când [i cât
investim în prezent. C\ci sentimentul particip\rii
la o istorie modificat\ din toate încheieturile,
în acela[i timp, este adeseori cople[itor. Primii
ani postrevolu]ionari ar fi trebuit s\ justifice teoria
lui Lucre]iu, pentru care iubim ceva datorit\
calit\]ilor de]inute. Iluzia numai a[a putea fi
între]inut\. Vremea întreb\rilor red\ povestea
unui admirator al însu[irilor unei libert\]i
transformat\ repede în iluzie.

Octavian Paler s-a str\duit s\ priceap\
momentul istoric alungând patosul [i instinctul
melodramatic. Numai c\, de partea lui avea
cam pu]ine avantaje reale: experien]\ de scriitor
[i vagi competen]e manageriale. Cu alte cuvinte,
evenimentele din 1989 îl surprind hot\rât s\
întoarc\ pe toate fe]ele un principiu pân\ atunci
glorificat pe hârtie sau în imagina]ie: adecvarea.
Întreaga tematic\ publicistic\ urmat\ de Octavian
Paler dup\ Revolu]ie urmeaz\ integral chestiunea
adecv\rii. Dar cum trece scriitorul în libertate?
Fire[te, cu încredere, mult\ speran]\, numai c\
ea era subminat\ din interior. Tocmai de aceea,
cititorii primelor numere din România literar\
post-1989 î[i amintesc c\ Octavian Paler publica
în serial fragmente din jurnalul s\u de sertar din
totalitarism. Î[i construia disiden]a, exilul interior
sau se punea de acord cu noua atitudine? Probabil
câte ceva din fiecare.

De la dep\rtarea temporal\, se vede bine
c\ Paler este hipersensibilul gata s\ r\mân\
un lucid de veghe în turnul de control al
libert\]ii. Î[i asum\ multe - [i m\runte –
ipostazieri publicistice, c\zând, [i el, ca
mul]i al]ii, în mirajul datului cu p\rerea
asupra tematicilor obscure. Îns\ trebuie
s\-i acord\m credit. Timpurile cereau
speciali[ti spontani, gânditori ce reu[eau
cu tenacitate s\ explice clipa mul]imii. Un
fel de profet în contratimp. Asta a fost, de
fapt,  Octavian Paler în primii ani
postrevolu]ionari. 

La prima apari]ie a Vremii întreb\rilor,
Octavian Paler f\cea o selec]ie despre ce
scrisese ca form\ de participare la noua
istorie din 1990 pân\ în 1995. Erau, zice el,
gândurile unui afectiv luptând cu disperare
împotriva unui „plus de pasiune”. Tatonase
îndelung recunoa[terea întâmpl\rilor
esen]iale. Doar c\ acum avântul întemeierii
unei libert\]i tot mai contradictorii face
din Paler un altfel de resemnat. Confirmat\ din
chiar mottoul deconcertant (împrumutat de la
René Char): „Asculta]i de porcii vo[tri care exist\./
Eu m\ supun zeilor mei care nu exist\”. 

Vremea întreb\rilor este antologia unui
diarist travestit în publicist. Întâi de toate, bulversat
de lipsa metodei. Cum s\ pricepi timpul t\u când
nu [tii de unde s\ te apuci pe tine? Ca mai to]i
intelectualii înrola]i în publicistica postdecembrist\,
Paler caut\ s\ fixeze privilegiile unui opinioman
sagace. Încrez\tor în preg\tirea cultural\, el
cerceteaz\ la firul ierbii valabilitatea teoriilor.
Descoperind, f\r\ exclama]ii, c\ înfruntarea este
un joc cu mai multe strategii. C\ iluzionarea îl
împinge spre opinii neconcludente. Nu-i va lua
mult timp, prin urmare, s\ disting\ în procesul
dictatorilor „caricatura judiciar\”, nici s\ recunoasc\
în grupul girat de Iliescu interfa]a nomenclaturi[tilor.
Fire[te c\ nu o spune a[a, o reformulez mai acid,
tocmai pentru c\ Paler, r\scolit de propria naivitate,
tr\ie[te un colaps al inocen]ei pierdute. Situa]ia
e de g\sit la mai to]i scriitorii afla]i în prima linie
a comentariului actualit\]ii. Totodat\, ea justific\
[i e[ecul lor în impunerea unui soi de intelectualism
revolu]ionar dup\ 1989. 

Nu-i r\mâne, a[adar, decât s\ refuze
colaborarea iliescian\ – care, în treac\t fie spus,
îl suspecta c\ ar vrea s\ candideze la alegerile
preziden]iale – [i face repede uitat\ atitudinea
de romantic revoltat. Va denun]a amploarea
procurorilor voluntari, ap\ru]i imediat dup\
Revolu]ie, când toat\ lumea era cuprins\ de virusul
acuz\rii. Nici nu pare surprins, de vreme ce
Ceau[escu, crede el, „ne-a constrâns s\ cunoa[tem
toate h\urile urii”. Concret, analistul contribuie
la prima revela]ie culminant\ din epoc\: aceea
c\ nu se poate cl\di ceva nou pe ur\, pentru c\
r\ul din noi a devenit, [i el, liber s\ se manifeste.
Dup\ numai o lun\, scriitorul noteaz\ la marginea

disper\rii c\ revolu]ia român\ i-a spulberat „limitele
singur\t\]ii”, sco]ându-l în strad\, f\cându-l p\rta[
la ac]iunile de delapidare a revolu]iei. De aceea
el nu crede nici c\ plecarea intelectualilor din jurul
lui Ion Iliescu a fost o eroare, de vreme ce
oricum lucrurile ar fi continuat în direc]ia prestabilit\.
Iat\ cum intelectualul preg\tit s\ [lefuiasc\ morala
compatrio]ilor în noua epoc\ se vede r\pus de
instalarea unei amoralit\]i în form\ continuat\.
De aici înainte, op]iunea comentatorului e limpede:
va trebui s\ critice falsa deceau[izare. Principalul
inamic pân\ la moarte.

` n parvenitismul generalizat, Paler
cânt\re[te resursele speran]ei. Iar\[i
cu mize gre[ite. Cum ar fi, de pild\, c\

Ion Iliescu ar fi de bun\-credin]\. Se edific\ în
curând, probând în fostul colaborator al regimului
un ahtiat dup\ putere, în Silviu Brucan vede
„eminen]a cenu[ie a Frontului” [i a[a mai departe.
Întregul volum se construie[te în jurul comentariilor
la zi dublate de cele din actualitate, scrise cu litere
cursive. Astfel încât se poate spune c\ Vremea
întreb\rilor devine o carte despre autocomentariile
unui timp al întreb\rilor. De la un punct încolo,
cititorii curio[i pot extrage [i niscaiva detalii
psihanalizabile, dar nu insist. Lui Octavian Paler
îi convine s\ priveasc\ în propria oglind\ sub
privirile cititorilor. Poate mai mult decât orice,
scriitorul avea nevoie s\ fie crezut drept un individ
care avertizeaz\. {i are de unde [i de ce. Chiar
[i în privin]a „adev\rului unic”. Îi d\ dreptate lui
Livius Ciocârlie, când afirma c\ sistemul comunist
se pricepe la un singur lucru: s\ se foloseasc\ de

putere. 
De aici înainte, textele lui Octavian

Paler au amploarea unei cruciade
purtate în folosul întregii na]iuni.
Problema lui este cum s\ ias\, cu
adev\rat, din monolog? Primejdia
m\rturisirii lui publice vine din
incapacitatea de-a acoperi în]elegerea
cititorului debusolat din epoc\. Recurge
la amnistieri, identific\ propaganda
nou\, acuz\ „colectivizarea sufletelor”,
„liberalizarea prostiei” etc. Spre deosebire
de al]i intelectuali intra]i în jocul istoriei
noi, Paler recunoa[te c\ n-are calit\]i
de politician profesionist. Descoper\,
îns\, resursele jurnalistului [i puterea,
oricât de iluzorie, a scrisului publicistic. 

Drept e [i c\, ast\zi, multe dintre
rândurile lui Paler tr\deaz\ naivitatea.
Mereu ]esând a[tept\ri, scriitorul
activist cade în capcane. {i nu toate se
g\sesc în afara lui. Într-un timp

când totul se joac\ pe mai multe planuri de
manipulare, el instaleaz\ acribios radare morale
[i altele dedicate fericirii iluzorii. Mai mult decât
orice, prosper\ deasupra a[tept\rilor ceea ce se
a[tepta mai pu]in: retorica mahalalei, care
ataca arma unic\ de care dispune – limbajul.
Nedumerirea atrage alte sentimente cu valoare
inegal\. Dintr-o dat\, la fel ca al]i scriitori,
consemneaz\ inevitabilul: c\ dialogul e tot mai
palid [i c\ tr\nc\neala va fi, s\-i zicem, noua form\
de represiune. Totu[i, revela]ia aduce confirm\rile
literaturii de alt\dat\: c\ adev\rata crea]ie oblig\
la o încle[tare cu suferin]a [i c\ „actul demiurg
autentic este o izbând\ asupra infernului autoflagel\rii”.
În toate, Octavian Paler se recunoa[te drept
martorul unui bâlci balcanic fa]\ de care lumea
lui Caragiale „este infinit mai simpatic\”. 

Degradat\ doar în aparen]\, resemnarea
intelectualilor publici[ti rezerv\ viitoare asalturi
autoreflexive. Cu to]ii, îns\, rezum\ evenimentele
mereu cu gândul la solu]ii înalt-culturale, când,
de fapt, interven]iile lor sunt primite formal, f\r\
a fi vreodat\ aplicate. E[ecul scriitorilor români
în politica sau publicistica postdecembriste se
datoreaz\ imposibilit\]ii adopt\rii unui pragmatism
vulgar. În timp, fragmentele de recursivitate sunt
interpretate ca veritabile revolu]ii morale. 

Greu de definit, Vremea întreb\rilor nu
a trecut, iar cea traversat\ de Octavian Paler
problematiza una a certitudinilor dizgra]ioase.
Partea [i mai nefericit\ este c\, dac\ ast\zi înlocuim
nume, date, evenimente înregistrate de scriitor,
toate, f\r\ excep]ie, r\mân actuale. Neconsolat,
credincios – pân\ în pânzele albe – eticii adev\rului
istoric, Octavian Paler scrie jurnalul publicistic
al unui Don Quijote protocolar, judecând o lume
imposibil de schimbat ca [i cum ea poate fi
modificat\ oricând prin puterea cuvintelor. 

Octavian Paler,
Vremea întreb\-
rilor. Cronic\ mo-
ral\ a unui timp
plictisit de mora-
l\, edi]ia a doua, Ia[i,
Editura Polirom, 2018.

 apropieri de marius mihe]

exerci]ii de
spontaneitate
istoric\
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c entenarul na[terii lui Vintil\ Horia,
în 2015, care a dat loc la pu]ine [i
oarecum marginale manifest\ri

atunci, începe totu[i s\-[i arate efectele. Marcat\
de epoca în care a fost coagulat\ [i publicat\, de
contratimpul cu evolu]iile politice [i ideile dominante
într-o Europ\ fascinat\ de lozincile unei stângi
sus]inute concret de puterea sovietic\, adev\ratul
înving\tor al celui de al Doilea R\zboi Mondial
(pentru c\ a câ[tigat [i pacea, nu numai r\zboiul),
opera lui Vintil\ Horia ajunge, postum, la mai
larga cunoa[tere a publicului românesc. Este un
succes important al acestui scriitor [i gânditor
care a crezut mai mult decât oricare alt autor
contemporan – inclusiv Mircea Eliade – într-o
specificitate româneasc\, într-o valoare uman\
caracteristic [i fundamental româneasc\, c\utat\
[i exprimat\ în unele dintre romanele sale mitic
simbolice [i sus]inut\ într-o publicistic\ febril\,
declarat ortodox\, despre care [tim mai mult din
men]iunile jurnalelor sale decât din lectur\ direct\.
De altfel, un interviu acordat unui ziar din Milano
în noiembrie 1988 se intituleaz\ Am r\mas român,
„ceea ce este adev\rat, în ciuda anilor [i a distan]elor”
completeaz\ el (p.285).

În decembrie 2015, lun\ care trimite la
zodiacul „fostului s\get\tor”, au avut loc dou\
colocvii care l-au celebrat pe Vintil\ Horia: în 
4 decembrie la Universitatea din Alba-Iulia [i la
17 decembrie la Universitatea din Alcalá de Henares,
unde scriitorul a fost profesor la Facultatea de
Filosofie [i Litere; la Alba [i la Alcalá, pentru c\
aici, la patruzeci de km de Madrid, locuie[te cea
mai numeroas\ popula]ie româneasc\ într-un ora[
din Spania [i mai bine integrat\, [i imensa ei
majoritate provine din jude]ul Alba. Volumul care
cuprinde comunic\rile ambelor colocvii a ap\rut
la sfâr[itul anului trecut sub îngrijirea a doi profesori
de la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia
[i ne ofer\ posibilitatea de a vedea direct care este
stadiul cunoa[terii operei [i personalit\]ii
(controversate înc\!) ale scriitorului român cel
mai bine cunoscut în lume, datorit\ operei sale
literare, scrise direct în patru limbi: spaniol\,
francez\, român\ [i italian\.

Acestui sector statistic îi este de altfel
consacrat\ prima comunicare din volum, f\când
parte dintre cele citite la Alba-Iulia: Vizibilitatea
operei lui Vintil\ Horia, de Iuliana Botezan [i
Rodrigo Sánchez Jiménez, ambii profesori la
Universitatea Complutens\ din Madrid. Cum
precizeaz\ autorii, este vorba de o cercetare
cantitativ\ bazat\ pe informa]ia oferit\ de dou\
fi[iere din WorldCat (Online Computer Library
Center, epuizând informa]ia din câteva sute de
mari biblioteci din lume) [i bibliotecile na]ionale
din România, Spania [i Fran]a. N-au putut fi îns\
luate în seam\ câteva sute (poate peste o mie)
de articole publicate în ziare sau reviste importante
precum „ABC” [i „El Alcázar” (1936-1987),
ambele din Madrid, Cuadernos Hispano-Americanos
etc. Statistica ne confirm\ preponderen]a sectorului
spaniol al operei sale: 109 volume fa]\ de 38 în
Fran]a, 12 în România, 7 în Portugalia [.a.
Cifrele sunt desigur incomplete, dar propor]ia
este, probabil, reprezentativ\. Tot aici ar trebui
probabil men]ionat\ comunicarea lui Sergio Mélon
Rodilla despre „arhiva personal\ Vintil\ Horia
din Biblioteca Na]ional\ a Spaniei”; din p\cate,
custodele arhivei se limiteaz\ la enun]ul unor
generalit\]i [i nu ofer\ nici o informa]ie concret\
în afar\ de existen]a manuscrisului autograf,
cu corecturi [i modific\ri, al romanului Dieu est
né en exil, terminat la 5 iunie 1958 [i t\ieturi din
ziare referitoare la mai multe romane. Mai util\
din aceast\ perspectiv\ sunt comunicarea [i indicele
Ofeliei U]\ Burcea despre prezen]a lui Vintil\
Horia „în via]a cultural madrilen\” [i cea a Sandei
Valeria Moraru despre colaborarea scriitorului la
ziarul „ABC”.

i nteresant, cu amintiri personale,
este textul scriitorului Aquilino Duque
care pleac\ de la articolul s\u ap\rut

cu ocazia centenarului (Vintil\ Horia en su
centenario, în „ABC” din 15 dec.2015), pentru a
vorbi despre „hispanitatea” scriitorului român,
în care încadreaz\ [i admira]ia scriitorului nostru
pentru „un Ev Mediu în care cre[tinismul a realizat
miracolul de a ob]ine unitatea spiritual\ a (întregii)
societ\]i”. C\ci scriitorul român este, indiscutabil,
un om de dreapta, care s-ar situa ast\zi, probabil,
la dreapta democra]iei cre[tine (de[i termenul i

se pare lui Vintil\ Horia absurd [i contradictoriu,
c\ci cre[tinismul nu e o „democra]ie”), dar nu
dincolo de ea. În aceast\ perspectiv\ a[ a[eza [i
pozi]iile sale din tinere]e pe care le explic\ cu
diverse ocazii [i le reia acum în ultimul volum al
jurnalului s\u intitulat Jurnal de sfâr[it de ciclu,
1987-1989: Note despre exilul lui Dumnezeu*. Este
momentul de a reveni asupra acuza]iilor care i-
au fost aduse cu ocazia scandalului instrumentat
de oficialit\]ile române[ti dup\ ce i s-a atribuit
Premiul Goncourt în 1960, pentru romanul
Dieu est né en exil, dar nu [i de istoria acelor luni,
care se reg\se[te în chiar acest „jurnal”. Pe
scurt, scriitorul pune fa]\ în fa]\ op]iunile
anilor treizeci, când România avea de ales între
democra]iile occidentale, slabe [i capitularde în
fa]a Uniunii Sovietice amenin]ând România c\reia
nu-i recunoscuse grani]ele, [i „singurii capabili...
s\ salveze România, ca vecin\ a Rusiei... Germania
[i Italia”. Sigur c\ atitudinea orgolioas\ a scriitorului,
care crede c\ simpatia lui „pentru na]ional-socialism,
care a durat trei luni, nu privea [i nu prive[te nici
azi decât propria mea con[tiin]\” (p.42) nu se
justific\, dac\ pot spune a[a, pentru c\ un scriitor
este un om public [i cu atât mai mult declara]iile
sale publice.

De fapt, întreaga filosofie politic\ de la care
se revendic\ scriitorul este cl\dit\ pe neîncrederea
în „democra]ie”, în primul rând, pentru c\ „demo-
cra]ia nu a existat în fond decât în ora[ele italiene

din Evul Mediu, unde toat\ lumea participa la
guvernare”, iar în accep]ia curent\ înseamn\
„grupuri mai mult sau mai pu]in secrete care
guverneaz\ prin intermediul unor grupuri mai
pu]in secrete, numite partide [i mini[tri”. În
aceast\ delegare în trepte a puterii, de fapt,
poporul nu are „nici un drept, nici o putere.
Este victima propriei stupidit\]i, a lipsei
de preg\tire... [i a în[el\toriei ca sistem”
(p.214). F\r\ s\ cred c\ se pot discuta în
fug\ asemenea idei, care explic\ mai bine
fondul providen]ialist al prozei sale mitic-
istorice, nu pot s\ nu citesc cu melancolie
aceste judec\]i dure [i poate nedrepte,
exprimate acum treizeci de ani: „Totul
depinde de câteva milioane de persoane
care ignor\  ceea ce le dep\[e[te. Nu au
citit niciodat\ o carte, nu au vizitat un
muzeu, trecutul nu exist\, cultura este un
cuvânt antipatic [i ciudat, frumosul [i
adev\rul nu au rezonan]\...”, iar corolarul
acestei viziuni este c\ „A nu mai munci a
devenit un ideal manipulat, în fond... de
comunism, maestrul virtual al odihnei care
tinde s\ înlocuiasc\ activitatea...” (p.207).

j urnalul lui Vintil\ Horia nu este un
jurnal în în]elesul curent al termenului,
pentru c\ nu consemneaz\ întâmpl\ri

sau gânduri zilnice, ale unei zile, ci medita]ii
sau recapitul\ri care domin\ perioade mai
lungi [i se subsumeaz\ câte unei luni. Suma acestor
medita]ii, adesea reveniri sintetice asupra unor
subiecte care l-au preocupat la un moment dat,
este foarte mare [i foarte divers\. Asupra lui
Brâncu[i de pild\, despre care voia s\ scrie un
roman, are numeroase reveniri, între altele pentru
c\ î[i simte fa]\ de el o afinitate mai puternic\
decât simpatia, ceva structural [i semnificativ:
sculptorul se n\scuse într-un sat la patruzeci de
km de satul unde se n\scuse el însu[i, [i acela[i
peisaj se încrustase pe retina amândurora: „romanul
românilor, ceea ce constituie dincolo de date,
istoria românilor, poate fi concentrat [i apoi
literar descifrat în oul numit de sculptor
Începutul lumii ”, dar care nu este decât „coaja
pe care romancierul urma s\ citeasc\ derularea
în spiral\ a unei drame cosmice” (p.248).
Exist\ [i o continuitate vizibil\, spune el,
„o coresponden]\ între poezia lui Eminescu
[i sculptura lui Brâncu[i”. În ciuda unei atitudini
diferite fa]\ de istorie, inten]ia estetic\ este
aceea[i, „aceea de a salva o esen]\ amenin]at\ [i
în acela[i timp de a o transmite” (p.288). Este aici
ceea ce critica de art\ identific\ în sculptura lui
Brâncu[i [i nume[te tot în acei ani „a m\sura
istoria, ea fiind transistoric\” (Radu Varia în
Brâncu[i, Rizzoli, 1986).

Cel mai emo]ionant lucru este c\ nu amintirile
[i tr\irile cotidiene, „istoria” zilnic\, pe care n-o
dispre]uie[te, îl mobilizeaz\ pe scriitor, ci umanitatea
interioar\ care, la el, are o intens\ conota]ie
religioas\. Acest lucru apare mai evident când nu
se manifest\ în propriile sale momente de cump\n\,
care sunt destule, ci când e vorba de fr\mânt\rile
unor oameni, prieteni sau cuno[tin]e întâmpl\toare,
cum este femeia care voia s\ se sinucid\ dup\
moartea iubitului s\u [i pe care a salvat-o, în ambele
sensuri ale cuvântului, punând-o în leg\tur\ cu
un preot care, el, pierduse leg\tura cu institu]ia:
„Cuvântul preotului i-a salvat via]a [i sufletul, ceea
ce nu ]ine de competen]a scriitorului, care nu face
decât s\ deschid\ u[i spre adev\r, u[i spre frumuse]e.
U[a spre Adev\r, preotul trebuie s\ [tie s-o deschid\”.
(p.281).

Dac\ exist\ [i urmarea acestui jurnal, ea
trebuie s\ fie [i mai interesant\ pentru c\
acesta se termin\ asupra unui dezechilibru
semnificativ, cu [tirile catastrofice din toat\ lumea
(incendii, polu\ri de ape, urbanizare excesiv\ [i
distrug\toare de natur\), dar [i cu nea[teptata
m\rturisire: „Dac\ o schimbare de regim ar fi
posibil\, m-a[ întoarce în România, a[ cump\ra
o cas\ în fundul unei gr\dini, pe dealuri... spre
partea legendar\ despre Curtea de Arge[... S\
tr\iesc sau s\ mor în umbra Carpa]ilor”. Cum
se [tie, Vintil\ Horia n-a mai revenit niciodat\ în
carne [i oase, iar acum abia începe s\ revin\ sub
form\ de c\r]i, de interes literar [i chiar meta-
literar, într-o vreme când planurile, viziunile [i
spa]iile încep s\ se amestece iar, împingând lumea
spre o direc]ie necunoscut\. _________________

* Traducere din limba francez\ de Doina Jela,
prefa]\ de Cristian B\dili]\, Ed. Vremea, Bucure[ti, 2018.
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d ragul meu tat\, `n capela de la crematoriu, în prezen]a celor

câtorva persoane venite la ceremonie, m-am apropiat de sicriul
f\r\ capac în care era a[ezat corpul t\u cu mâinile pe piept.

P\reai nu senin, nu eliberat de suferin]\, ci l\murit în leg\tur\ cu soarta
oamenilor. Erai adâncit în tine însu]i [i demn, preg\tit s\ refuzi orice ofert\,
venit\ chiar [i din partea lui Dumnezeu, de a mai fi adus la via]\. Nu aveai
nevoie de mila nim\nui.

Mi-am dat seama înc\ o dat\ ce mult sem\n cu tine. Nici eu nu vreau,
în nicio împrejurare, s\ cer[esc bun\voin]a cuiva. De aceea nici nu m\ duc la
medic, oricât de bolnav a[ fi (iar dac\ totu[i m\ duc o fac din amabilitate fa]\
de cei din jur, ca s\ nu-i refuz brutal). Nu-mi place s\-mi cârpesc existen]a. Dac\
e s\ mor, s\ mor, a[a cum au murit miliarde de oameni înaintea mea. Este
important pentru mine s\ fiu în rând cu lumea. Mi-ar fi ru[ine s\ fiu nemuritor.

Chiar [i neînsufle]it, pe catafalc, cu chipul p\mântiu, impenetrabil, mi-ai
inspirat admira]ie. M-a impresionat întotdeauna arhitectura corpului t\u.
Puternic [i bine legat, cu anatomie de soldat roman – a[a cum o [tiu din basoreliefurile
antice, reproduse în albume – impuneai respect oricui, din prima clip\. Aveai o
demnitate biologic\, pe care n-am reu[it niciodat\ s\ o egalez. N-am descifrat
vreodat\ în f\ptura ta acea not\ de efeminare care îmi este proprie mie ([i din
cauza c\reia m-am [i îngr\[at la maturitate, ca o femeie dup\ na[tere).

Acum st\teai întins pe spate, t\cut. Erai chiar tu, tat\l meu, dar m\ ignorai
complet, cum n-ai f\cut-o niciodat\. Mi s-a f\cut un dor sfâ[ietor de tine. Am
îngenuncheat [i ]i-am s\rutat fruntea, mi-am lipit obrazul de obrazul t\u, m-am
culcat cu capul pe mâinile tale. Erai îngrozitor de rece.

Mi-am adus aminte cum am râs noi doi cândva de prostia oamenilor, care
vorbesc înfrico[a]i despre r\ceala cumplit\ a mor]ilor. În realitate mor]ii nu sunt
reci, au temperatura mediului înconjur\tor. Numai surpriza de a constata c\ nu
sunt calzi, ca oamenii în via]\, ne sperie.

Dar tu nu aveai temperatura mediului înconjur\tor, ci erai foarte-
foarte rece. {i într-o clip\ am în]eles. Corpul t\u fusese ]inut o noapte întreag\
la frigider. Iar încremenirea ta nu era doar rigor mortis, ci era încremenirea unui
trup cu des\vâr[ire înghe]at. M-am zgâriat la tâmpl\ de mâinile tale ca de o
bucat\ de ghea]\ cu neregularit\]i. 

Parc\ m\ pedepseai pentru c\ te min]isem. Tu, care nu m-ai pedepsit
niciodat\. Dar nici eu nu te mai min]isem de-a lungul timpului. Am f\cut-o o
singur\ dat\, cu pu]in\ vreme înainte de moartea ta, când te-am vizitat în sala
de reanimare de la Spitalul Municipal. Gherasim Leonida, marele cardiolog,
tocmai îmi spusese c\ mai ai doar o or\, maximum dou\ de tr\it, c\ nu se mai
poate face nimic, nimic, nimic. {i m-a sf\tuit s\ nu stau lâng\ tine în
a[teptarea momentului mor]ii. N-am în]eles de ce, dar i-a[ fi urmat cu un fel
de religiozitate orice îndrumare, dintr-o speran]\ nebuneasc\, secret\ c\
poate totu[i te salvez dac\ fac exact ce-mi cere medicul. Înainte de a te l\sa singur,
m-am apropiat de tine, ocolind un furtun care venea din tavan [i te alimenta
cu oxigen, [i te-am întrebat:

– Tat\, [tiu c\ nu po]i vorbi, dar m\ auzi? Tat\, m\ auzi?
Ai mi[cat încet din cap, de sus în jos, în semn de aprobare. Aveai ochii

închi[i,
– Tat\, î]i dau o veste bun\. {tiu c\ suferi cumplit, ai pl\mânii plini de

ap\, din cauza pneumoniei. Dar nu mai dureaz\ mult [i situa]ia ta se îmbun\t\]e[te.
Mi-a spus medicul, care e un cardiolog vestit, ]i-am mai vorbit de el. Situa]ia e
sub control.

St\teai nemi[cat, f\r\ nicio reac]ie. }i-am vorbit din nou, cu un patetism
specific celor care mint.

aatt\\ll mmeeuu aa ffoosstt ttooaatt\\ vviiaa]]aa iinnssppeeccttoorr ffiinnaanncciiaarr.. DDaarr aa aavvuutt
uunn ccuulltt ppeennttrruu lliitteerraattuurr\\ ((ppee ccaarree mmii ll-aa ttrraannssmmiiss [[ii mmiiee))..

SSee nnuummeeaa AAlleexxaannddrruu {{tteeff\\nneessccuu ((iiaarr ddaacc\\ îî[[ii
pprreessccuurrttaa pprreennuummeellee pprreeffeerraa vvaarriiaannttaa AAll ccaa ss\\ nnuu ccrreeeezzee oo ccoonnffuuzziiee ccuu
AAlleexx,, ddiinn sseemmnn\\ttuurraa mmeeaa)).. AA ttrr\\iitt 8811 ddee aannii ((11992200-22000011)).. DDee ccâânndd aa îînnvv\\]]aatt
ss\\ cciitteeaasscc\\ [[ii ppâânn\\ llaa mmooaarrttee,, cceeeeaa ccee îînnsseeaammnn\\ ttrreeii ssffeerrttuurrii ddee sseeccooll,, aa
cciittiitt mmiiii ddee cc\\rr]]ii..

ÎÎnn ccooppiill\\rriiaa ppeettrreeccuutt\\ llaa HHeerr]]aa cciitteeaa mmaaii mmuulltt ppee aassccuunnss,, ccaa ss\\ nnuu-ii
iinnttrriiggee ppee pp\\rriinn]]iiii,, ffrraa]]iiii [[ii ssuurroorriillee lluuii pprriinn nneeppaarrttiicciippaarreeaa llaa ttrreebbuurriillee
ggoossppoodd\\rree[[ttii.. ÎÎnn ttiimmppuull ssttuuddeenn]]iieeii ((aa ssttuuddiiaatt eeccoonnoommiiaa,, ccuu ssppeecciiaalliizzaarree îînn
ffiinnaann]]ee)),, llaa BBuuccuurree[[ttii,, ss-aa dduuss ddee ccââtteevvaa oorrii llaa CCeennaacclluull SSbbuurr\\ttoorruull aall lluuii EE..
LLoovviinneessccuu.. NNuu ssccrriiaa [[ii nniiccii nn-aa aavvuutt vvrreeooddaatt\\ iinntteenn]]iiaa ss\\ ssccrriiee,, vvooiiaa ddooaarr
ss\\-ii vvaadd\\ ppee ssccrriiiittoorriiii aallee cc\\rroorr cc\\rr]]ii llee ppaarrccuurrsseessee ccuu eevvllaavviiee..

DDaattoorriitt\\ lluuii,, aamm aavvuutt ddee mmiicc ccooppiill oo bbiibblliiootteecc\\ îînn ccaass\\.. NNuu ffooaarrttee
mmaarree ((îînn jjuurr ddee 22..000000 ddee cc\\rr]]ii)),, ddaarr rreemmaarrccaabbiill\\ pprriinn ddiivveerrssiittaattee.. {{ii eeuu,, [[ii
ssoorraa mmeeaa,, [[ii ffrraatteellee mmeeuu,, [[ii mmaammaa nnooaassttrr\\,, gg\\sseeaamm oorriiccee ddoorreeaamm îînn
rraaffttuurriillee eeii,, ddee llaa mmaannuuaallee ddee ggrr\\ddiinn\\rriitt llaa rroommaannee ddee TToollssttooii,, ddee llaa cc\\rr]]ii
ddee [[aahh llaa ppooeezziiii ddee EEmmiinneessccuu.. TTaattaa llee cciittiissee ppee ttooaattee [[ii ppuutteeaamm oobb]]iinnee ddee llaa
eell iinnffoorrmmaa]]iiii îînn lleegg\\ttuurr\\ ccuu oorriiccaarree ddiinnttrree eellee,, ccaa ddee llaa uunn bbiibblliiootteeccaarr..

LLooccuuiiaamm llaa SSuucceeaavvaa,, uunnddee eexxiissttaa uunn mmaarree rreessppeecctt ppeennttrruu
lliitteerraattuurr\\.. ÎÎnn ccaassaa mmeemmoorriiaall\\ SSiimmiioonn FFlloorreeaa MMaarriiaann ssee pp\\ssttrraa oo ffaa]]\\ ddee
mmaass\\ ppee ccaarree îî[[ii ssccrriisseesseerr\\ nnuummeellee,, ppee vvrreemmuurrii,, ttoo]]ii ssccrriiiittoorriiii vveennii]]ii
vvrreeooddaatt\\ îînn vviizziitt\\ llaa cc\\rrttuurraarruull ssuucceevveeaann.. AAmm cc\\uuttaatt-oo ccuu eemmoo]]iiee pprriinnttrree
sseemmnn\\ttuurrii ppee aacceeeeaa aa lluuii MMiihhaaii EEmmiinneessccuu [[ii aamm gg\\ssiitt-oo..

TTaattaa ss-aa bbuuccuurraatt ddiinn ttooaatt\\ iinniimmaa ccâânndd aa aaffllaatt cc\\ mmii-aamm aalleess ccaa
pprrooffeessiiee cciittiittuull ((ii-aa [[ii ttrriimmiiss oo ssccrriissooaarree ddee mmuull]]uummiirree pprrooffeessoorruulluuii mmeeuu
ddee llaa FFaaccuullttaatteeaa ddee LLiimmbbaa [[ii LLiitteerraattuurraa RRoommâânn\\ aa UUnniivveerrssiitt\\]]iiii ddiinn
BBuuccuurree[[ttii,, NNiiccoollaaee MMaannoolleessccuu,, ccaarree mm\\ ccoonnvviinnsseessee ss\\ rreennuunn]] llaa ppooeezziiee [[ii
ss\\ ssccrriiuu ccrriittiicc\\ lliitteerraarr\\;; [[ii aa pprriimmiitt ddiinn ppaarrtteeaa lluuii oo ssccrriissooaarree ddee rr\\ssppuunnss
eemmoo]]iioonnaanntt\\,, ppee ccaarree aa pp\\ssttrraatt-oo aannii llaa rrâânndd `̀nn ppoorrttooffeell,, llaa ppiieepptt))..

AAuu ttrreeccuutt aanniiii,, iiaarr eeuu mm-aamm aannggaajjaatt ppâânn\\ ppeessttee ccaapp îînn aaccttiivviittaatteeaa
ddee ccrriittiicc lliitteerraarr.. AAjjuunnsseesseemm ss\\ ssccrriiuu [[aappttee-oopptt aarrttiiccoollee ddee ccrriittiicc\\ lliitteerraarr\\ ppee
ss\\pptt\\mmâânn\\,, ddeesspprree cc\\rr]]iillee nnoouu aapp\\rruuttee,, [[ii ss\\ pprriimmeesscc cchhiiaarr [[ii oo mmiiee ddee
ssccrriissoorrii lluunnaarr,, ddee llaa îînncceepp\\ttoorrii,, ccuu tteexxttee ppee ccaarree ttrreebbuuiiaa ss\\ llee eevvaalluueezz.. ÎÎnn
aacceeaasstt\\ ssiittuuaa]]iiee,, ccuu ggeenneerroozziittaatteeaa lluuii lluummiinnooaass\\,, nneemmaaiiîînnttââllnniitt\\ ddee mmiinnee
llaa aallttcciinneevvaa,, ttaatt\\ll mmeeuu ss-aa ooffeerriitt ss\\ mm\\ aajjuuttee.. AAjjuuttaatt ddee mmuunnccaa lluuii ddeevvoottaatt\\
[[ii rriigguurrooaass\\,, mmii-aamm ccoonnssttiittuuiitt uunn ffii[[iieerr ccuu iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree aapprrooxxiimmaattiivv
44..000000 ddee ssccrriiiittoorrii rroommâânnii.. AAmm ccoommaannddaatt [[ii oo mmoobbiill\\ ddeessttiinnaatt\\ aacceessttuuii
ssccoopp,, uunn ppaatt mmaassiivv [[ii ffooaarrttee îînnaalltt,, îînn aall cc\\rruuii ssoocclluu eerraauu sseerrttaarree ccuu pplliiccuurrii
aa[[eezzaattee îînn oorrddiinnee aallffaabbeettiicc\\,, dduupp\\ nnuummeellee ssccrriiiittoorriilloorr.. CCâânndd mm\\
îînnttiinnddeeaamm îînn ppaatt,, îîll aammuuzzaamm ppee ttaattaa ssppuunnâânndduu-ii cc\\ „„ddoorrmm ppee lliitteerraattuurraa
rroommâânn\\””.. 

ÎÎnn pplliiccuurrii ssee aaffllaauu ddaattee bbiioo-bbiibblliiooggrraaffiiccee,, ccoommeennttaarriiii ccrriittiiccee
ddeeccuuppaattee ddiinn rreevviissttee,, iinntteerrvviiuurrii,, mmaannuussccrriissee,, ffoottooggrraaffiiii,, ccaarriiccaattuurrii eettcc.. ((ttoott
aacceesstt mmaatteerriiaall ddooccuummeennttaarr aavveeaa ss\\-mmii ffiiee ddee mmaarree ffoollooss îînn cceeii zzeeccee aannii,,
11999955-22000055,, ccââtt aamm lluuccrraatt llaa IIssttoorriiaa lliitteerraattuurriiii rroommâânnee ccoonntteemmppoorraannee)).. UUnniiii
ttiinneerrii ssccrriiiittoorrii vveenneeaauu ss\\ ccoonnssuullttee ffii[[iieerruull [[ii îî[[ii lluuaauu nnoottii]]ee ((nnuu llee mmaaii
mmeenn]]iioonneezz nnuummeellee,, ppeennttrruu cc\\,, îînnttrree ttiimmpp,, uunniiii mmii-aauu ddeevveenniitt aaddvveerrssaarrii
lliitteerraarrii))..

FFii[[iieerruull,, ooddaatt\\ ccoonnssttiittuuiitt,, ttrreebbuuiiaa ccoommpplleettaatt mmeerreeuu ccuu nnoouutt\\]]ii,, ddaarr
aacceeaassttaa eerraa oo ooppeerraa]]iiee mmaaii uu[[ooaarr\\,, îînnttrruuccââtt,, îînn mmaarree,, bbaannccaa ddee ddaattee ddeejjaa
eexxiissttaa [[ii ffuusseessee ccoonncceeppuutt\\ ccaa oo ssttrruuccttuurr\\ ddeesscchhiiss\\ ((îînn pprreezzeenntt nnuu mmaaii
ccoonnssuulltt aacceesstt ffii[[iieerr –– aamm ttrraannssffeerraatt ttooaattee tteexxtteellee [[ii iimmaaggiinniillee îînn
ccoommppuutteerr)).. TTaattaa mmii-aa pprrooppuuss aattuunnccii ss\\-mmii mmaaii ffaacc\\ uunn iinnssttrruummeenntt ddee
lluuccrruu,, ppeennttrruu aa mm\\ aajjuuttaa ss\\ eeccoonnoommiisseesscc ttiimmpp.. PPllaannuull lluuii eerraa ss\\
ppoovveesstteeaasscc\\ îînn ssccrriiss ttooaattee rroommaanneellee rroommâânnee[[ttii.. LLaa îînncceeppuutt nn-aamm îînn]]eelleess llaa
ccee mmii-aarr ffoolloossii rreezzuummaatteellee,, ppeennttrruu cc\\ oorriiccuumm,, aattuunnccii ccâânndd ssccrriiaamm ddeesspprree
uunn rroommaann,, ttrreebbuuiiaa nneeaapp\\rraatt ss\\-ll cciitteesscc [[ii eeuu.. AAppooii îînnss\\ mmii-aamm ddaatt sseeaammaa
cc\\ aavveeaamm îînnttrr-aaddeevv\\rr nneevvooiiee.. 

CCiittiinndd uunn rroommaann,, eerraamm aatteenntt llaa ccoonnssttrruucc]]iiaa lluuii,, llaa ppoorrttrreetteellee
ppeerrssoonnaajjeelloorr,, llaa eexxpprreessiivviittaatteeaa ffiieecc\\rreeii ffrraazzee.. IIaarr ccâânndd mm\\ aappuuccaamm ss\\ ssccrriiuu
ccoommeennttaarriiuull,, ccoonnssttaattaamm cc\\ nnuu [[ttiiuu nnuummeellee ssaauu pprreennuummeellee uunnuuii ppeerrssoonnaajj,,
vvâârrssttaa lluuii,, llooccaalliittaatteeaa ddee uunnddee pprroovviinnee,, ssttuuddiiiillee ppee ccaarree llee ffaaccee,, bbooaallaa ddee
ccaarree ssuuffeerr\\ [[..aa..mm..dd.. TTooaattee aacceessttee iinnffoorrmmaa]]iiii ssuunntt ddiissppeerrssaattee îînn tteexxtt.. LLaa
ppaagg.. 11 ppoo]]ii ss\\ aaffllii ccuumm ssee nnuummee[[ttee ttaatt\\ll pprroottaaggoonniissttuulluuii,, ddaarr nnuummeellee
mmaammeeii lluuii îîll ppoo]]ii aaffllaa aabbiiaa llaa ppaagg.. 7799.. {{ccooaallaa ppee ccaarree oo uurrmmeeaazz\\ eessttee
mmeenn]]iioonnaatt\\,, ss\\ zziicceemm,, llaa ppaagg.. 222244,, iiaarr nnoottaa ppee ccaarree oo iiaa llaa uunn eexxaammeenn llaa
ppaagg.. 1177.. SSccrriiiinndd uunn aarrttiiccooll ddee ccrriittiicc\\ lliitteerraarr\\ ppiieerrddeeaamm ffooaarrttee mmuulltt ttiimmpp
cc\\uuttâânndd [[ii ssiisstteemmaattiizzâânndd aacceessttee iinnffoorrmmaa]]iiii,, ppee ccaarree rroommaanncciieerruull llee
ffoolloossee[[ttee ccaapprriicciiooss,, ddaarr ppee ccaarree ccrriittiiccuull lliitteerraarr ttrreebbuuiiee ss\\ llee ggrruuppeezzee [[ii ss\\ llee
oorrggaanniizzeezzee,, ppeennttrruu aa ooffeerrii oo iimmaaggiinnee ccooeerreenntt\\ aa lluummiiii rroommaannuulluuii..

AAnnii llaa rrâânndd aa lluuccrraatt ttaattaa llaa aacceeaasstt\\ ccoolleecc]]iiee ddee rreezzuummaattee.. AA cchheellttuuiitt
ttiimmpp ddiinn vviiaa]]aa lluuii ccaa ss\\ mm\\ aajjuuttee ss\\ eeccoonnoommiisseesscc ttiimmpp ddiinn vviiaa]]aa mmeeaa.. AA
ddeesscchhiiss uunn aaddeevv\\rraatt [[aannttiieerr ddee tteexxttee îînn aappaarrttaammeennttuull nnoossttrruu ddee bblloocc ddiinn
SSuucceeaavvaa ((ccaassaa mmeeaa pp\\rriinntteeaasscc\\)),, iiaarr ccâânndd vveenneeaa ss\\ mm\\ vvaadd\\ llaa BBuuccuurree[[ttii
aadduucceeaa [[ii oo nnoouu\\ ttrraann[[\\ ddee rreezzuummaattee.. LLaa îînncceeppuutt ll-aamm ssuuppeerrvviizzaatt [[ii mm-aa
ssuurrpprriinnss ppll\\ccuutt ccaappaacciittaatteeaa lluuii ddee aa-[[ii ffooccaalliizzaa aatteenn]]iiaa aassuupprraa ssuubbiieeccttuulluuii
ffiieecc\\rruuii rroommaann,, ff\\rr\\ ddiiggrreessiiuunnii iinnuuttiillee [[ii ff\\rr\\ oommiissiiuunnii rreeggrreettaabbiillee..
FFiieeccaarree rreezzuummaatt eerraa cchhiiaarr uunn rreezzuummaatt,, aaddiicc\\ oo rreedduucceerree llaa ssccaarr\\ aa
„„aacc]]iiuunniiii”” rroommaannuulluuii.. RRoommaanneellee nneennaarraattiivvee ((eesseeiissttiiccee,, ppssiihhoollooggiizzaannttee,,
ssuupprraarreeaalliissttee,, mmeettaaffiizziiccee eettcc..)) iiee[[eeaauu,, bbiinneeîînn]]eelleess,, ddiinn rraazzaa ccoommppeetteenn]]eeii
lluuii.. DDaarr [[ii îînn aacceellee ccaazzuurrii eerraa iinntteerreessaanntt ddee vv\\zzuutt îînn ccee ccoonnsstt\\ eeppiiccaa
pprroopprriiuu-zziiss\\,, aattââttaa ccââtt\\ eexxiisstt\\..

TTaattaa îî[[ii lluuaa cc\\rr]]iillee ddee llaa BBiibblliiootteeccaa JJuuddee]]eeaann\\ SSuucceeaavvaa „„II..GG.. SSbbiieerraa””,,
ssee îîmmpprriieetteenniissee ccuu ttooaattee bbiibblliiootteeccaarreellee ddee aaccoolloo,, ccaarree [[ttiiaauu llaa ccee lluuccrreeaazz\\ [[ii
ppeennttrruu cciinnee lluuccrreeaazz\\.. UUnneellee cc\\rr]]ii ii llee îîmmpprruummuuttaamm eeuu,, ccâânndd vveenneeaa llaa
BBuuccuurree[[ttii.. ÎÎll ll\\uuddaamm ccuu oo ffoorrmmuull\\ ccaarree îîll ff\\cceeaa ss\\ rrââdd\\ ddiinn ttooaatt\\ iinniimmaa::
„„TTrruunncchhiiuull nnuu ssaarree ddeeppaarrttee ddee aa[[cchhiiee””..

**
MMuullttee aallttee ssaaccrriiffiicciiii aa ff\\ccuutt ttaatt\\ll mmeeuu ppeennttrruu mmiinnee.. CCeell mmaaii mmuulltt

mm-aa iimmpprreessiioonnaatt ffaappttuull cc\\ ooddaatt\\,, ccâânndd mmii-aamm ccuummpp\\rraatt ppaannttooffii pprreeaa
ssttrrââmm]]ii,, ii-aa ppuurrttaatt eell uunn ttiimmpp ccaa ss\\-ii ll\\rrggeeaasscc\\.. AAvveeaa aacceellaa[[ii nnuumm\\rr llaa
ppiicciioorr ccaa mmiinnee [[ii,, ppuurrttâânndd ppaannttooffiiii,, ssee cchhiinnuuiiaa îînn llooccuull mmeeuu.. ÎÎnnttrr-oo sseeaarr\\,,
dduupp\\ ccee ss-aa ddeesscc\\ll]]aatt [[ii ss-aa dduuss llaa ccuullccaarree,, ii-aamm eexxaammiinnaatt cciioorraappiiii..
MMuusstteeaauu ddee ssâânnggee..

alex [tef\nescu
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15– Tat\l meu drag, [tii c\ nu te-am min]it niciodat\. O s\ te faci bine. O
s\ mai tr\ie[ti mul]i ani. O s\ mai mergem de multe ori împreun\, peste tot,
în locurile pe care vrei tu s\ le vezi. O s\ te faci bine, tat\!  M\ crezi? F\-mi un
semn c\ m\ crezi!

{i atunci ai încuviin]at din nou, prin mi[carea capului, ob]inut\ cu un
efort supraomenesc. „Da, te cred.” Mi-ai transmis acest mesaj, îmi închipui,
mai degrab\ ca s\ m\ lini[tesc eu, decât pentru c\ ai fi contat pe „vestea
bun\” pe care ]i-o adusesem. Sau, cine [tie, poate c\ totu[i m-ai crezut [i ai
murit visând la ce va mai fi. Am ie[it din înc\pere, chinuit de un sentiment
de vinov\]ie. Cât mi-o fi dat s\ mai tr\iesc am s\ p\strez în minte imaginea
ta de r\stignit pe sofisticatul pat de la reanimare, confirmând cu bun\tate [i
dragoste c\ ai încredere în mine. În mine, care tocmai te min]isem!

*a m început aceast\ scrisoare prin a-]i povesti ce s-a întâmplat dup\
moartea ta, la crematoriu. De mult voiam s\-]i scriu, înc\ de a
doua zi, dup\ ce ai murit (la 26 iunie 2001). M\ sim]eam dator s\-

]i spun cât de mult te-am iubit [i de ce. S\-]i explic cum anume te-am v\zut
eu. Ce ai însemnat pentru mine. S\ evoc câteva întâmpl\ri cu noi doi. Dar am
tot amânat, nu pentru c\ a[ fi g\sit mereu altceva mai important de f\cut (nimic
nu era mai important), ci pentru c\ mi-era team\ s\ stric prezen]a ta vie din
memoria mea, înlocuind-o cu un text. 

Ceea ce ]in minte despre tine e[ti chiar tu, nu o descriere. Dar dac\ te
descriu, am s\ uit pentru totdeauna cum erai în realitate [i o s\-mi r\mân\
în minte portretul din cuvinte, inevitabil simplist [i mistificator. Nu po]i atinge
o amintire f\r\ s\ o strici. 

St\team odat\, amândoi, într-o sear\ de var\, în fa]a unui foc f\cut pe
malul unei ape. Bu[tenii usca]i pu[i de noi pe foc ardeau lini[tit, în aerul nemi[cat,
fumul alb\strui, frumos mirositor, se ridica drept în
sus. Am t\cut amândoi, mult\ vreme (ce mult îmi
pl\cea s\ t\cem împreun\, a[a cum îmi pl\cea [i s\
vorbim!). Dup\ un timp, lemnele au ars complet,
dar [i-au p\strat intact\ forma lor. Erau un fel de
sculpturi din cenu[\ ale bu[tenilor aduna]i de noi
de pe malul apei. Am atins cu un b\] acele întruchip\ri
fantomatice [i ele s-au spulberat, devenind într-o clip\
o mas\ amorf\ de cenu[\. Ne-am uitat unul la altul
[i am în]eles – amândoi dintr-o dat\ – un secret al
lumii, care a r\mas numai al nostru. 

Recitesc pasajul de mai sus [i simt un regret
dureros c\ am stricat, prin relatare, ceea ce am tr\it
noi atunci, în lini[tea plin\ de promisiuni a serii de
var\. Din fraza „ce mult îmi pl\cea s\ t\cem împreun\”
nu se în]elege nimic (sau se în]elege orice, ceea ce e
acela[i lucru). Când t\ceam amândoi, sim]eam o
comuniune sufleteasc\ mai mare decât aceea la
care ajungeam discutând, tr\iam un fel de solidaritate
b\rb\teasc\ sub stele, eram cuprins de o duio[ie
f\r\ margini fa]\ de tine [i tr\iam fericirea de a primi
duio[ia ta f\r\ margini fa]\ de mine. Iat\, am mai
nuan]at ceva, dar tot e prea pu]in. Dup\ aceast\
verbalizare (ce cuvânt urât!), o s\ uit tot ce a fost în
realitate. Iar în combina]ia de cuvinte rezultat\ va
r\mâne foarte-foarte pu]in din ce a fost.

Am tot amânat, deci, s\-]i scriu ca s\ nu distrug
prezen]a ta evanescent\ din sufletul meu, iar dac\
acum totu[i o fac este pentru c\ m\ apropii eu însumi
de moarte [i exist\ riscul ca tot ce mi-amintesc despre
tine s\ se piard\ în neant odat\ cu mine. Pe scurt: mai
bine ceva decât nimic. Mai bine o evocare simplificatoare
decât o uitare complet\.

La câteva luni dup\ moartea ta, am reu[it, în
sfâr[it, s\ m\ reg\sesc [i s\ anun] moartea ta în ziarul local Crai nou din Suceava.
Iat\ scurtul text, intitulat Tat\l meu nu mai este:

„Tat\l meu, Alexandru {tef\nescu, a locuit în Suceava aproape o jum\tate
de secol [i a iubit acest ora[ din apropierea mun]ilor, de[i preferin]a lui geografic\
mergea c\tre zona deal-câmpie, pe care o considera mai prietenoas\.

S-a n\scut la Her]a, la 28 februarie 1920 [i a murit într-un spital din
Bucure[ti, la 26 iunie 2001. La Suceava a condus administra]ia financiar\ local\
din 1953 [i pân\ în 1980 când s-a pensionat. Îl respecta [i îl iubea mult\ lume.
Când reveneam în Suceava (eu fiind stabilit în Bucure[ti) [i m\ plimbam cu
el pe strad\ era salutat [i oprit la fiecare câ]iva pa[i de câte un cunoscut.

Dup\ 1989, a colaborat frecvent la Crai nou, ziar c\ruia îi sunt recunosc\tor
pentru c\ l-a f\cut s\ se simt\ necesar dup\ pensionare.

Îi datorez foarte mult tat\lui meu. Mi-a transmis dragostea lui pentru
c\r]i, dar [i pentru natur\, m-a înv\]at s\ fiu cinstit [i responsabil [i m-a ocrotit
pân\ în ultima clip\ a vie]ii (cerându-mi s\ m\ duc s\ m\ odihnesc când el se
afla pe patul de suferin]\, iar eu îl vegheam). Era puternic [i avea m\re]ie,
cum nu prea mai avem noi, cei de azi. Era generos într-un mod discret, ca un
arbore sub frunzi[ul c\ruia oricine se poate ad\posti.

Nici eu, nici fra]ii mei, Alexandrina Mihai [i Florin {tef\nescu (amândoi
profesori universitari la Politehnic\, în Bucure[ti) n-am avut puterea s\ ne
gr\bim s\ anun]\m moartea lui, de[i aveam aceast\ datorie fa]\ de cei care l-au
cunoscut. Ne-a durut prea mult pierderea suferit\.

Îndeplinesc eu acum, [i în numele lor, aceast\ obliga]ie moral\. Tat\l
meu, Alexandru {tef\nescu, nu mai este. Conform dorin]ei lui, a fost incinerat
la Bucure[ti. Iar în ziua de 3 septembrie 2001, a[a cum ne-a rugat înainte de
moarte, noi, copiii lui, i-am aruncat cenu[a în Prut.”

*t oate momentele petrecute de noi doi împreun\ au fost frumoase,
de neuitat. Am devenit cu timpul ([i sunt [i acum) un admirator
[i un nevrednic imitator al felului t\u de a fi.  Mai mult decât orice

îmi pl\cea la tine o bun\tate f\r\ margini [i totu[i pasiv\. Ofereai f\r\ s\ insi[ti
s\ primesc. Cu diverse prilejuri (chiar [i în anun]ul publicat în Crai nou), am
comparat generozitatea ta cu generozitatea unui arbore, care pune la dispozi]ia
trec\torilor umbr\ [i fructe, dar nu oblig\ pe nimeni s\-i accepte darurile. 

Într-un regim al fericirii obligatorii, cum era regimul comunist, aceast\
atitudine a ta era suspect\, aproape subversiv\. {i, în acela[i timp, binef\c\toare.
Puteam s\ m\ îndep\rtez oricât de casa p\rinteasc\, s\ m\ angajez în experien]ele
cele mai periculoase [i m\ sim]eam, totu[i,  mereu în siguran]\, [tiind c\ m\
prime[ti [i m\ ocrote[ti oricând, necondi]ionat.

Îmi f\ceai o mare bucurie, în primii ani ai adolescen]ei, când m\ luai
la lungi plimb\ri prin p\durile din jurul Sucevei. Invitai toat\ familia, dar mama
[i fra]ii mei mai mici ezitau [i de obicei hot\rau s\ nu mearg\. Eu m\ repezeam
s\ m\ îmbrac înc\ de la primele tale cuvinte: „E a[a de frumos afar\! Nu vre]i
s\...”. {i în mai pu]in de un minut ie[eam amândoi din cas\.

Era extraordinar s\ plec\m la drum eu [i cu tine. P\[eam al\turi nu ca
p\rinte [i fiu, ci ca doi b\rba]i pleca]i s\ cucereasc\ lumea. Nu luam la noi nimic
de mâncare. Obi[nuiai s\ spui: „G\sim noi ceva de mâncat pe-acolo pe unde
ne ducem”...

({i g\seam. Hribi c\rno[i [i fragezi pe care nu-i nevoie s\-i fierbi ca
s\-i m\nânci. Fragi mici, delicate, care ne înmiresmau cerul gurii. Zmeur\
culeas\ în concuren]\ cu ur[ii – ipotetici, pentru c\ nu i-am v\zut niciodat\.
Scoici culese din mâlul unui pârâu de munte, desf\cute cu greu, din cauza
împotrivirii lor, [i uscate de noi la soare, pe pietre fierbin]i. Porumb în lapte,
copt în jarul focului aprins cu grij\, într-un loc ferit, ca s\ nu ia foc p\durea
(porumbul era cultivat în pu]inele zone f\r\ copaci). Mere p\dure]e care ne
f\ceau gura pung\. Jir – fructe de fag tari [i gustoase. {i câte [i mai câte.) 

Mi-aduc aminte îndeosebi una dintre plimb\ri. Am mers al\turi de tine
numai pe jos, n-am luat autobuzul nici m\car pân\ la ie[irea din ora[. Alesese[i
de data aceasta direc]ia nord-est, astfel încât am trecut pe podul de peste râul
Suceava, am coborât pân\ la sinistrul combinat de hârtie [i celuloz\ (un fel
de abator al copacilor) [i am str\b\tut tot cartierul Burdujeni. Era un sfâr[it

de var\ calm, cu un cer înalt, pe care alunecau
nori albi. Adia un vânt prietenos. P\durea
începea la câteva sute de metri de ie[irea din
ora[. A[tepta respectuoas\ acolo, nu n\v\lea peste
casele frumos rânduite ale oamenilor. 

Am intrat în p\durea de fagi înal]i [i solemni,
ne-am obi[nuit cu întunericul verde dintre ei [i am
început s\ culegem bure]i. Îmi explicase[i atât de
bine cum arat\, cum miroase [i ce gust are
fiecare fel de ciuperc\, încât niciodat\ nu a[ fi putut
confunda una otr\vitoare cu una comestibil\.

n e aflam nu pur [i simplu într-o p\dure,
ci pe un deal împ\durit. Coboram [i
urcam, treceam pâraie pe câte o

punte improvizat\ dintr-un copac pr\bu[it,
ajungeam în poiene în care ne fulgera soarele
bucuros c\ are în sfâr[it ocazia s\ ne lumineze
fe]ele (parc\ eram fotografia]i cu un blitz de
undeva din cer, de Dumnezeu).Tu m\ înv\]ai
[i reînv\]ai numele plantelor. „|sta e podbal,
cu frunze rotunde, e bun ca pansament, se spune
c\ vindec\ r\nile, \sta e m\cri[, folosit la acritul
ciorbei...”. {i tot a[a, mereu, f\r\ s\-]i pierzi r\bdarea. 

Am ajuns [i la un izvor. Apa, rece [i limpede,
izvora parc\ direct dintr-un poem de Eminescu
[i nu dintr-un mal abrupt, format din lespezi [i o
]es\tur\ deas\ de r\d\cini. Ai luat ap\ în palmele
f\cute c\u[ [i m-ai îndemnat [i pe mine s\ beau.
Era foarte bun\, î]i d\dea via]\ [i puritate. A[a cred
c\ este [i apa vie din basme.

(În alte excursii, când treceam prin sate,
obi[nuiai s\ gu[tidin apa fiec\rei fântâni. În Bucovina
– mi-ai explicat tu – oamenii nu-[i fac fântânile

în curte, ci pe jum\tate în curte, pe jum\tate la strad\, ca s\-[i poat\ lua ap\
din ele [i drume]ii înseta]i. Pentru ei era pus\ pe ghizdul fântânii o can\. M\
înv\]ai s\ deosebesc gustul apei dintr-o fântân\ de gustul apei din alt\ fântân\.
Aveai, în raport cu apa, gesturile ritualizate ale unui degust\tor de vinuri.)

Tot mergând noi a[a, zi de var\ pân\-n sear\, am ajuns pe o culme de
unde puteam vedea tot ce se întâmpla jos, în curtea unui ]\ran. Cu aceast\ curte
începe satul Adâncata – îl [tii mai bine decât mine – format din case r\zle]e,
cu mari distan]e între ele. 

Ne-am a[ezat pe stânca înc\lzit\ de soare [i acoperit\ par]ial de o
iarb\ aspr\, acolo, sus, f\r\ s\ coborâm de pe deal, [i ne-am sim]it captiva]i
de ceea ce vedeam. Un ]\ran în plin\ putere, probabil capul familiei, t\ia lemne
cu un topor, ca s\ alimenteze focul de sub un cazan. Avea mi[c\ri sigure [i
precise, butucii se despicau scurt exact cum voia el. Femeia lui – nu putea fi
decât a lui – punea rufe la uscat, pe o sfoar\ întins\ între doi nuci. Rufele erau
atât de albe, încât ne orbeau. Un copil mic, de câ]iva ani, se juca stângaci cu
câinele din curte. Câinele îl îmbrâncea delicat cu botul, având grij\ s\ nu-l
doboare, ba îl mai [i lingea din când în când pe o urechiu[\, apoi se uita întreb\tor
la st\pânii lui, ca s\ vad\ dac\ ei îi apreciaz\ grija [i tandre]ea. Dar b\rbatul
[i femeia nu aveau timp de el. Un b\trân se întorcea cu vaca de la p\scut, de
pe fânea]a aflat\ pe o coast\. {i b\trânul, [i vaca, pu[i în dificultate de panta
abrupt\, f\ceau pa[i pruden]i [i, din când în când, alunecau un metru-doi, pân\
se opreau în vreun m\r\cine salvator. 

Era via]\, via]\ lini[tit\ [i deplin\, tr\it\ la fel de sute de ani. Se auzea
ciripit de p\s\ri, se vedeau norii trecând lent [i maiestuos deasupra noastr\
[i acoperind din când în când soarele arzând în fl\c\ri. Sufletul mi-era îmb\tat
de frumuse]e. Te-am îmbr\]i[at (]i-aduci aminte?) [i ]i-am spus din toat\ inima:
„Î]i mul]umesc, tat\. Dac\ nu-mi d\deai via]\, n-a[ fi v\zut niciodat\ toate
astea. Mi-ai f\cut un dar zeiesc. Mi-ai cump\rat un bilet la marele spectacol.”

O adiere de vânt îmi r\v\[ea u[or p\rul. {i sim]eam cu toat\ fiin]a mea,
la numai câ]iva pa[i de noi, prezen]a în]eleapt\ [i ocrotitoare a p\durii. Eu
eram în grija ta, iar noi amândoi eram în grija ei.

(Fragment dintr-o carte cu acela[i titlu, 
în curs de scriere)

memorii

1949

1965
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e xist\ uneori întîmpl\ri separate în timp, beneficiind aparent
de o strict\ autonomie, dar legate subteran printr-un fir invizibil,
ca [i cînd ar fi fost orînduite de un romancier sau, de ce nu,

de un regizor transcendent. A[a ceva mi s-a întîmplat [i mie.

Primo tempo

Tovar\[e Procuror {ef,
Subsemnatul Cazimir {tefan, domiciliat în Bucure[ti, sect.2, Bul.

Republicii nr. 47, et. V, ap. 12, v\ rog s\-mi permite]i a supune aten]iei
dumneavoastr\ faptele de mai jos:

În dup\-amiaza zilei de 30. I. 1987, în timp ce îndep\rta z\pada de
pe autoturismul parcat în strad\, so]ia mea a fost abordat\ de un necunoscut
purtînd [apc\ [i ecuson ITB, cu propunerea de a-i face rost de un spa]iu în
garajul „Intercontinental“. Ceva mai tîrziu, respectivul a sunat la u[a
apartamentului nostru, a fost primit în cas\, s-a recomandat „Victor Grecu“
[i mi-a dictat textul unei cereri adresate garajului (urgen]a fiind, chipurile,
necesar\ pentru c\ ne aflam la sfîr[it de lun\). Acela[i V.G. (cum îl voi
numi conven]ional de aici încolo) s-a oferit s\ ne deschid\ o comand\ pentru
procurarea de alimente de la „Intercontinental“.

A doua zi (31.I) ne-a anun]at telefonic c\ a ob]inut comanda, a venit
c\tre sear\ s\ ne ia de acas\ [i am plecat împreun\ spre casa de comenzi.
I-am înmînat suma de lei 911 (echivalentul strict al m\rfurilor, conform unei
liste scrise de mîn\) [i ne-am oprit, so]ia mea [i cu mine, la intrarea garajului,
urmînd ca V.G. s\ revin\ peste 10 minute. N-a mai revenit nici peste o or\.
Dau în continuare o serie de
elemente care ar putea servi
organelor de mili]ie la identificarea
escrocului, de pe urma c\ruia,
de bun\ seam\, au mai suferit [i
vor suferi [i al]ii.

Semnalmente: fa]a rotund\,
culoare ar\mie, u[or congestionat\;
ochii c\prui; p\rul castaniu;
musta]\ mic\; în\l]imea: circa
1,65m; bine legat, lat în umeri,
corpolent f\r\ a fi gras. Vîrsta
(dup\ afirma]ia proprie): 59 de
ani.

Îmbr\c\mintea (în zilele
de 30-31 ianuarie a.c.): scurt\
bleumarin îmbl\nit\; [apc\ de
lucr\tor ITB (confundabil\, dup\

propria lui observa]ie, cu aceea
a controlorilor); ecuson ITB
de ebonit alb cu num\r la
reverul hainei purtate dedesubt
(costum bleumarin uzat).

V.G. pretinde a fi grec
dup\ tat\. La întrebarea mea:

„Dac\ sînte]i grec, cum de v\
cheam\ Grecu?“, r\spunsul a
venit prompt: „Mi se zice «Grecu»,
dar de chemat m\ cheam\ Chiriazu“
(dac\ am re]inut exact). Ar
avea doi fra]i în Grecia, pleca]i
acolo dup\ 1948, pe care i-a vizitat
de vreo dou\ ori. Afirma]ia privind
originea sa ar putea fi exact\,
]inînd seama de o u[oar\ alterare
a pronun]\rii (s în loc de [), care
e specific\ grecilor. Un alt frate ar lucra ca [ofer în Iran.

V.G. cunoa[te foarte bine activitatea ITB-ului [i a „Ciclopului“, despre
care relateaz\ cu multe am\nunte exacte sau, oricum, veridice. Cînd i-am
pomenit numele directorului tehnic al ITB, ing. Carol Lang, a exclamat pe
loc: „E copilul ITB-ului!“ Despre mecanicul Pîrvu de la „Ciclop“ – Scala a spus:
„E vechi!“ [.a.m.d. Relata, de asemenea, extrem de
veridic, diverse întîmpl\ri de pe teren (Tîrgovi[te,
M\n\stirea Dealului), din activitatea de reparare a
unor ma[ini aflate în garan]ie. Afirma c\, anterior,
ar fi lucrat ca [ofer al Mili]iei, fiind pensionat medical
pentru un glon] primit în picior.

Felul de a fi al lui V.G.: volubil, bun povestitor,
capabil s\-]i trezeasc\ interesul nu doar prin ceeea
ce spune, ci [i prin modul cum spune.

În ziua de 30 ianuarie, V.G. avea asupra lui
o aerogram\ primit\ – zicea el – de mama lui, de la
o fiic\ plecat\ în Israel, în ora[ul Ashdod. În leg\tur\
cu o problem\ privitoare la aceast\ rud\ ar fi mers,
în aceea[i zi, la sediul Federa]iei Comunit\]ilor
Evreie[ti din strada Popa Soare.

Printre bancnotele de 100 lei pe care i le-am înmînat în seara de 31
ianuarie, una purta pe verso o inscrip]ie cu litere mari în carioc\ albastr\:
S|RUT MÎNA! LA MUL}I ANI! DAN.

Acestea sînt, pe scurt, faptele [i acesta este omul. R\mîn la
dispozi]ia organelor de anchet\ cu orice alte informa]ii ce s-ar dovedi necesare
pentru rezolvarea cazului.

V\ rog s\ primi]i, tovar\[e Procuror {ef, asigurarea respectului meu.
3. II. 1987 (ss) {tefan

Cazimir
Secondo tempo

În diminea]a zilei de 25 aprilie 1987 m\ aflam pe Calea Victoriei, în

drum spre Biblioteca Academiei. Cam prin dreptul sediului de ast\zi al
Grupului pentru Dialog Social, cine crede]i c\ venea din sens contrar? A]i
ghicit: Victor Grecu! Trece pe lîng\ mine f\r\ s\ m\ remarce, sau simulînd
c\ nu m-a remarcat. M\ r\sucesc pe c\lcîie, p\r\sind planurile [tiin]ifice ale
zilei, [i pornesc dup\ el. Victor Grecu o ia la dreapta, respectiv pe strada
Nuferilor. Îl urm\resc p\strînd tot timpul o distan]\ strategic\. Omul se
opre[te în a[teptare la o sta]ie de autobuz, peste drum de biserica Sf. Iosif.
Eu m\ pitesc temporar dup\ un chio[c de legume [i fructe. La sosirea primului
autobuz, Victor Grecu se urc\ prin fa]\, iar eu traversez în fug\ [i m\ urc
pe u[a din spate. Insul r\mîne în picioare, pe treapta de coborîre din dreptul
[oferului. În autobuz, numai femei, majoritatea în vîrst\. Ce-i de f\cut, m\
întreb îngrijorat. La orice sta]ie, V.G. ar putea coborî [i s-ar pierde în mul]ime.
Iat\ îns\ c\ pe scaunul din fa]a mea se a[az\ un tîn\r. Îl invit s\ ia loc lîng\
mine [i-l rog s\ m\ ajute în prinderea escrocului. Tîn\rul accept\ f\r\ ezit\ri
[i, dup\ plecarea vehiculului dintr-o nou\ sta]ie, exclam\ mobilizator: „Hai!“
Sîntem, dup\ o clip\, în spatele „obiectivului“. „- Domnul Victor Grecu? –
M\ confunda]i! – Nu mai e nevoie de nicio verificare – îi spun ajutorului meu
voluntar – , i-am recunoscut [i mirosul îmbîcsit de tutun.“ Îl înh\]\m bine
de ambele bra]e [i coborîm la prima sta]ie. Culmea: în apropiere se afl\ Circa
de mili]ie 19. V.G. dovede[te tot timpul o docilitate surprinz\toare. Ajun[i
în sediul circumscrip]iei, îi explic primului ofi]er ivit în cale, un
locotenent-major, despre ce este vorba. „– Unde s-au petrecut faptele? – În
sectorul 2. – A]i f\cut plîngere? – Da. – P\i atunci de ce l-a]i adus la noi?! –
Pentru c\ aici l-am prins. – Da, dar vede]i c\ reclama]ia se afl\ în eviden]a
altora [i ... – Eu v\ rog totu[i (începusem s\-mi cam pierd r\bdarea) s\-i

acorda]i ospitalitate, iar pe urm\
s\-i informa]i pe colegii de la
Circa 8.“ De voie-de nevoie,
locotenentul cedeaz\ [i ne
introduce într-un birou, unde
începe s\-l interogheze pe escroc.
R\spunzînd nu [tiu c\rei întreb\ri,
acesta scoate din buzunar o
agend\. „– Ia d\-o-ncoa!“, ordon\
ofi]erul. Rezervei lui ini]iale îi
ia locul un acut interes profesional;
simte c\ a prins un pe[te gras
[i se apuc\ s\ dea telefoane:
„– Aici Circa 19 mili]ie. Nu v\
speria]i! A]i suferit cumva vreo
pagub\ de pe urma lui cutare
...“ etc., etc. Eu îmi ispr\visem
treaba, dup\ ce aflasem [i numele
real al escrocului (Victor Necazus!),
[i am plecat bucuros spre cas\.
„– Cum ai putut face una ca
asta?, m-a întrebat dojenitor
so]ia. –Dar tu, în locul meu, ce-ai
fi f\cut? – I-a[ fi spus, de fa]\
cu tot autobuzul: s\-]i fie ru[ine!“

Procesul lui Victor Necazus
a avut loc în ziua de 22 iulie 1987,
la Judec\toria sectorului 6
Bucure[ti, pe strada {tirbei Vod\
nr. 115. Tot acolo se desf\[urase,
dup\ r\zboi, procesul lui Ion
Antonescu. Acum era o c\ldur\
infernal\ [i to]i n\du[eam pe
întrecute, judec\tori, inculpa]i,
reclaman]i. La Victor Necazus
erau citate 13 p\r]i civile, adic\

tot atî]ia p\gubi]i de iscusitul fiu al Eladei. Eu îmi preg\tisem o scurt\
luare de cuvînt, în care, invocînd originea elen\ a inculpatului, a[ fi men]ionat
tradi]iile de navigatori ale grecilor, bazele nautice ale pirateriei, pe zeul
Hermes ca patron al negustorilor [i al ho]ilor [.a.m.d. Din p\cate, reclaman]ii
nu aveau dreptul de a vorbi. La întrebarea pre[edintelui: „– Recunoa[te]i

faptele ce v\ sînt imputate prin rechizitoriu?“, Victor
Necazus a r\spuns antologic: „– Cum s\ nu recunosc,
c\ doar eu l-am f\cut!“ {tia, din vechea lui activitate
infrac]ional\, c\ atitudinea cooperant\ poate mic[ora
sanc]iunea. A fost condamnat la 3 ani de închisoare
[i 3105 lei desp\gubiri civile. Astea se petreceau, repet,
pe 22 iulie 1987. Pe 26 ianuarie 1988, printr-un decret
emis de Nicolae Ceau[escu în cinstea propriei sale
anivers\ri, s-a prev\zut, la art. 1, amnistierea tuturor
infrac]iunilor pedepsite cu închisoarea pîn\ la 10 ani
inclusiv. (Clemen]a actualilor no[tri legiuitori evoc\
deci un precursor ilustru.) Victor Necazus a stat a[adar
dup\ gratii 3 luni în preven]ie (25 aprilie – 22 iulie
1987) [i 6 luni în executarea pedepsei (22 iulie 1987 –

26 ianuarie 1988). M-am temut, dup\ eliberarea lui, c\ va veni s\-mi taie
cauciucurile Skodei. Faptul nu s-a întîmplat [i pentru asta îi r\mîn recunosc\tor.

Epilog

Pe 22 februarie 1988 am fost convocat la Circa de mili]ie 8, care se
hot\rîse, la peste un an de la depunerea reclama]iei, s\ înceap\ cercet\rile
în cazul „Victor Grecu“. Habar n-aveau c\, între timp, individul fusese arestat,
judecat, condamnat [i amnistiat. Interconectarea circumscrip]iilor de mili]ie
ale Capitalei era admirabil\, dar lipsea cu des\vîr[ire.

 {tefan Cazimir
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Desen de {tefan Cazimir

„-r ecunoa[te]i faptele ce
v\ sînt imputate prin
rechizitoriu? – Cum s\
nu recunosc, c\ doar eu
l-am f\cut!“



f erici]i cei care [i-au programat concediul acum, la început de var\,
când Rusia g\zduie[te edi]ia 2018 a „Cupei Mondiale“ de fotbal!
C\ na]ionala noastr\ nu a ajuns acolo e altceva [i circul\ bancul

c\ tandemul Burleanu – Daum a urm\rit, de fapt, s\... boicoteze regalul de
la ru[i, ca s\ nu sup\r\m cumva partenerii strategici din NATO [i UE. Dar
adev\rul e c\, dac\ ne-am fi calificat, ne f\ceam precis de râs! Cu cele trei
meciuri pe zi pe care ni le ofer\ TVR-ul în direct, avem [ansa de a vedea cum
arat\ fotbalul mare jucat, iat\, nu doar de marile echipe ale lumii, ci [i de tot
mai mul]i outsideri, gen Islanda [i Mexic. Plou\ deja cu surprize, furnizate
de forma]ii considerate eronat drept gata învinse, dar dispuse s\ lupte [i
afi[ând mentalitate de înving\tori, indiferent de palmaresul, gloria [i cotele
astronomice la care au ajuns vedetele intercontinentale. C\ Argentina s-a
împiedicat de na]ionala micii Islande n-ar trebui s\ ne mire, chiar dac\ e vorba
mai degrab\ de o echip\ de amatori, în care portarul Hollardsson – devenit
co[marul lui Messi – î[i vede de meseria sa de regizor de film, ca [i antrenorul
Hallrimsson de altfel, care nu [i-a închis cabinetul stomatologic de la
Reykjavik, decât pentru preg\tirile în vederea „World Cup“! Hollardsson
poveste[te c\ a ap\rat penalty-ul lui Messi pentru c\ gândise un asemenea
moment, îl studiase îndelung pe starul Barcelonei [i „intrase în
mintea lui“! O fi a[a sau nu, n-avem cum s\ [tim, dar ceea ce r\mâne este
realitatea c\ Messi a ratat lovitura de pedeaps\, recunoscându-se
vinovat pentru remiza cu care echipa Argentinei a fost nevoit\ s\ se mul]umeasc\.

Cu stângul a p\[it la Cupa Mondial\ [i Neymar, vedeta brazilian\ de
la PSG, cump\rat\ anul trecut cu 220 milioane de euro [i pl\tit\ cu un
salariu anual de peste 80 de milioane! E drept c\ nici Brazilia n-a ar\tat cine
[tie ce în meciul s\u inaugural, decât în primul sfert de or\, dar a fost
evident c\ elve]ienii l-au p\zit cu str\[nicie pe Neymar, meritând din plin
remiza (1-1) cu care s-a încheiat partida. De departe îns\ ru[inea cea mai mare

a primei s\pt\mâni ruse[ti a p\]it-o exact Germania, campioana
mondial\ en titre, care a clacat, umilitor, în fa]a mexicanilor. Sus]inu]i
din tribune de o impresionant\ galerie de...mariachi (care le-au cântat
„Cielito lindo“), elevii selec]ionerului Osorio au respectat întocmai
planul gândit de „El Profe“ [i anun]at public la conferin]a de pres\ de
dinaintea partidei:“Juca]i cu dragoste pentru victorie, nu cu teama
de a nu pierde!“ A[a au [i f\cut, iar la una dintre teribilele curse de
pe banda stâng\ ale lui Chicharito, acesta l-a servit impecabil pe Lozano,
care a înscris în minutul 35. {i cu asta, basta, nem]ii s-au zb\tut inutil
pân\ la final, p\r\sind terenul învin[i!

Derby-ul incontestabil al primei s\pt\mâni a fost cel dintre Spania
[i Portugalia, o perfect posibil\ final\ a marelui Turneu [i, oricum, un
adev\rat regal fotbalistic. Ce superfotbal, fra]ilor, ce combina]ii, ce vitez\,
ce b\t\lie între aceste echipe cu atâ]ia fotbali[ti de superclas\! {i ce de
goluri, într-o partid\ de vis, încheiat\ la egalitate (3-3), cum nici nu se
cuvenea altfel! Pe Internet circul\, dup\ acest meci, o fotografie în care
lotul Portugaliei, aliniat pentru fotografia tradi]ional\, are capul lui
Ronaldo pe corpul tuturor coechipierilor [i î]i trebuie câteva momente
pentru a deslu[i… [arada! Realitatea e îns\ chiar asta, pentru c\ extraordinarul
Ronaldo a dovedit din nou c\ face cât întreaga echip\, toate cele trei
goluri ale portughezilor fiind semnate de el! Ajuns la 33 de ani [i prezent

pân\ acum la 8 finale consecutive (patru turnee europene [i patru mondiale),
în care a înscris de fiecare dat\, Cristiano Ronaldo nu mai poate fi detronat de
nimeni din vârful str\lucitor al fotbalului mondial. Nici m\car de Messi sau
Neymar, tradi]ionalii lui rivali la pozi]ia de Nr.1 mondial. Mai ales c\, iat\ alt
am\nunt de senza]ie, Ronaldo a reu[it acest\ tripl\ pentru Portugalia exact în
ziua în care din Spania venea vestea c\ fusese condamnat la plata unei amenzi
de… 18.000.000 de euro, pentru evaziune fiscal. Le-a r\spuns spaniolilor cu
cele trei goluri, dar mai ales cu ultimul!

Cum [i na]ionala Fran]ei s-a chinuit cu Australia (2-1), mai r\mâne
s\ vedem doar evolu]ia Angliei, pentru a încerca s\ evalu\m cine poate
râvni la titlul lumii. Sigur, e prematur, dar un grup de cercet\tori [tiin]ifici de
la Universitatea din Dortmund a pronosticat c\ Spania ar avea cele mai
mari [anse, dar c\ [i Germania „are [anse bune“. L-au uitat îns\ tocmai pe
Ronaldo, starul Portugaliei! 
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dup\ o carier\ diplomatic\ ce a însumat 13 ani, purtîndu-l prin
mai multe capitale europene (Var[ovia, Praga, Berna, Viena,
iar\[i Berna, Lisabona), Lucian Blaga e cuprins de dorin]a de-a

se întoarce definitiv în patrie, încredin]at c\ „ce e prea mult nu e s\n\tos“.
Dorin]\ pe care n-au avut-o al]i compatrio]i ilu[tri ai s\i stabili]i în Occident,
precum Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, e drept [i din motivul c\ între
timp România ajunsese victima unui regim totalitar. Dar e de presupus c\
autorul Spa]iului mioritic purta în fiin]\ o specific\ atrac]ie c\tre mediul
natal, sim]ind nevoia de a-[i armoniza existen]a cu ceea ce exprimase cu o
impresionant\ fermitate în oper\. A tr\i în propria-i viziune. Aspira]ie mai
apropiat\ de ce a reprezentat pentru Arghezi M\r]i[orul: „Cea mai
fierbinte dorin]\ a mea era s\ am o gr\din\ la ]ar\, prin împrejurimile Clujului,
cu o c\su]\ [i gospod\rie ]\r\neasc\ unde s\ m\ pot retrage în timpul verii
[i al lungilor vacan]e universitare“. Sunt cuvintele poetului transcrise într-un
caiet de c\tre Elena Daniello, cu o factur\ stilistic\ ce ne îndrept\]e[te a crede
c\ au fost dictate de acesta. Spre a-[i împlini dorin]a, Blaga se adreseaz\
surorii sale, Leti]ia Pavel, cu rug\mintea de a-i c\uta casa visat\. Aceasta i-o
cump\r\ în toamna 1938, fiind vorba de o construc]ie modest\, situat\ pe
dealul Dumitra din apropierea ora[ului Bistri]a. Între timp, în cariera lui
Blaga intervin cîteva schimb\ri majore. La ini]iativa regelui Carol al II-lea,
un devotat protector al s\u, deschide un curs cu dedica]ie, de „filosofia culturii“,
la Universitatea din Cluj [i totodat\ dobînde[te calitatea de senator în
Parlamentul României. De asemenea devine academician. În vara 1938, poetul
împreun\ cu so]ia sa se ocup\ de amenajarea noii loca]ii, „quinta“ sa, dup\
cum o numea în glum\ aceasta. În treac\t fie spus, termenul desemnînd în
limba portughez\ o re[edin]\ preten]ioas\, aristocratic\, a fost luat în
serios de Ion B\lu, în Via]a lui Lucian Blaga, eroare amendat\ de Dorli Blaga,
în textul Jurnalelor scrise de Cornelia, pe care le-a adnotat. Iat\ descrierea
propriet\]ii f\cut\ de însu[i Blaga, în textul oferit de Elena Daniello: „Gr\dina
se întindea pe clinul u[or înv\lurat al dealului, pe vîrful c\ruia str\juia o p\dure
de stejar [i fag [i r\m\[i]ele unui turn de cet\]uie medieval\, de unde, dup\
legendele locului, nobili tîlhari r\peau prin secolul XV frumoase s\soaice
pe care le închideau în Burg pentru pl\cerile lor. Aveam de toate în gr\dina
mea. Mai ales o splendid\ privire asupra V\ii Bârg\ului, asupra mun]ilor spre
r\s\rit, unde se ascundea în albastrul neguros a[ezarea Colibi]a. Cînd mi-am
luat în primire rostul de agricultor, am spus sorei mele c\ nu putea s\ g\seasc\
un loc mai potrivit visurilor mele de «tinere]e» tomnatic\“. Totul p\rea
acolo sortit pentru a r\spunde cu fidelitate idealului blagian. În curtea casei
acoperit\ cu [indril\ [i înconjurat\ de un pridvor, se afla un copac de excep]ie,
un veritabil monument al naturii, Sequoia Gigantia, înalt de aproape 20 de
metri, apt de o longevitate incredibil\: cinci milenii. Arhaicul însu[i în accep]ie
vegetal\. Arbore distrus îns\ în perioada refugiului de dup\ 1940. Constatînd
faptul, Blaga trage concluzia nu lipsit\ de noim\ c\ „împrejurarea
nu era de bun augur pentru întoarcere“… Dar trecutul îndep\rtat
era prezent [i pe alt\ cale în preajma casei bistri]ene: „De la Institutul
de arheologie, m\rturise[te poetul confidentei sale, din care cit\m
în continuare, aflu c\ sub p\dure, nu departe de fosta mea gr\din\,
s-au descoperit vreo 40 de urne cu cenu[\ [i oscioare. Dup\ tehnic\,
ornamentic\, stil, unele sunt de pe la 1500 înaintea erei noastre“.
Veritabile „neb\nuite trepte“, care îngînau un „schimb de taine
cu str\mo[ii“. Doar dou\ veri i-au fost date poetului s\ se bucure
de gospod\ria de pe Bistri]a Deal. Veri de ferice abandon eliberator
în ocupa]iile rustice, astfel înregistrat de beneficiarul s\u într-o
epistol\ adresat\ prietenului Vasile B\ncil\: „Via]\ nou\, grija de
toate viet\]ile, noviciatul întru agricultur\… m-au acaparat cam pe
jum\tate din ceea ce sunt… Cu gospod\ria am proiecte frumoase,
chiar dac\ n-ar fi de nici un folos. O fac de dragul gospod\riei în
sine“. Refugiul petrecut de Blaga [i familia sa la Sibiu, între 1940
[i 1946, înc\ rodnic pentru activitatea sa, prefa]eaz\ anii sumbri
ce i-au urmat, incluzînd [i vînzarea propriet\]ii ideale, în 1947.
Trecut\ prin mîinile cîtorva persoane, „minun\]ia“ în cauz\ a avut
în final cea mai trist\ soart\. A fost ras\ de pe fa]a p\mîntului în
2017, de c\tre ultimii proprietari care [i-au în\l]at al\turi
propriile locuin]e. Zadarnice s-au dovedit protestele unor oameni de
cultur\ ai locului, deoarece autorit\]ile, lipsite de un elementar bun-sim],
n-au luat nici o m\sur\. Iat\ cuvintele întrutotul justificate ale poetului Victor
{tir, unul dintre protestatari: „Nu era treaba proprietarului conservarea casei,
ci a bistri]enilor, de la autorit\]i la simpli cet\]eni. Dup\ proiectele grandioase
de centre culturale, rostite de unii, cu simpozioane filosofice de anvergur\
mondial\, s-a renun]at la toate. (…) funinginea de pe obrazul nostru nu va
fi sp\lat\ de toat\ apa lacului Colibi]a“. Ce a r\mas din ultimul episod paradiziac
al biografiei blagiene? Nu în ultimul rînd o seam\ de versuri inspirate din
acest fragment de uz personal al spa]iului mioritic, în care autorul Laudei
somnului s-a reg\sit locuind în gospod\ria din Bistri]a. Circumstan]\ atestat\
de Blaga însu[i într-o cald\ confesiune f\cut\ Elenei Daniello: „Cele dou\ veri
petrecute în gr\din\ au r\mas (…) printre amintirile de zenit ale vie]ii mele.
Elemente de atmosfer\ [i de peisaj de acolo au intrat în multe din poeziile
mele scrise mai tîrziu“. 

un episod din via]a lui Blaga

 semn de cartede gheorghe grigurcu
actualitatea

 tabela de marcaj de horia alexandrescu

Var\
fierbinte
cu Ronaldo
(Messi [i
Neymar)

Jeni]a Naidin: Lucian
Blaga la Bistri]a
(1938-1940). Cuvînt
înainte [i Addenda
de Zenovie Cârlugea,
Cluj-Napoca, Editura
Napoca Star, 2018,
232 p. 
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` ntr-o diminea]\ de mai, fran]uzoaica
Brigitte Marnier se trezi românc\.

– Mon Dieu!, zise ea. 
Î[i pip\i fa]a, pungile de sub pleoape: Mon

Dieu...!
So]ul s\u, Jacques, coborî la cafea. Brigitte

se a[tept\ ca Jacques s\ observe schimbarea, dar
acesta rien, nimic.

Ah, î[i spuse Brigitte, de atîta vreme Jacques
nu mai observ\ nimic, rien.

Se apropie de Jacques, îl apuc\ de b\rbie
[i privi adînc, adînc în ochii lui. {i adîncul ochilor
lui era opac, opac de tot. Brigitte se întrist\ brusc,
alt\ dat\ acolo, în fundul ochilor, vedea ceva.
Dorin]a, m\car. Acuma? Rien.

– Jacques, tu vezi o schimbare la mine?
Jacques o privi a[a cum ai descoperi un

ho] în buc\t\rie:
– O schimbare!? Un rid...?
– Nu, mototolule! M-am trezit românc\.

Sunt românc\ începînd din aceast\ diminea]\.
Sau din aceast\ noapte, c\ nu cred c\ s-a întîmplat
într-o clip\...!

{i femeia începu s\ plîng\, înceti[or, în
pumni.

– Las\, las\! Atîta g\si de cuviin]\ s\ spun\
tontul de Jacques.

Pîn\ la amiaz\ timpul [i lucrurile au trecut
firesc. Brigitte a fost în ora[, a f\cut cump\r\turi
sumare. Era zgîrcit\, nu sc\pa un franc în
plus. C\ci ea, de[i se schimbase moneda na]ional\,
tot în franci î[i f\cea socotelile...! De euro, ce
s\ mai zicem, Brigitte înmul]ea francul de cîteva
ori, îi ie[ea orice cheltuial\ de patru ori mai
scump\, a[a c\ ezita. Sau trecea banii economisi]i
din buzunar în po[et\ [i din po[et\ înapoi în
buzunar. Era mîndr\ de ea cînd reu[ea.

Jacques a me[terit ceva la un prototip de
avion din lemn, cu care visa s\ zboare în alt\ via]\. 

La amiaz\, la prînz, Brigitte i-a povestit lui
Jacques cum mai merge pia]a. Totul a devenit
îngrozitor de scump. Jacques a fost de acord c\ e
a[a, de[i nu mai fusese într-un magazin de pe

vremea cînd o franzel\ era doi franci [i jum\tate.
Acum, dup\ spusele Brigittei, era opt franci,
asta calculînd prin euro, pe care îi transformai
în francii care nu mai circulau pe pia]\, pe
care nici nu îi aveai de fapt. P\rea complicat,
de asta Jacques nu î[i b\tea capul.

Numai c\ Brigitte, în timp ce mesteca
în vasul cu pastele puse la fiert, pentru care

preg\tise [i un bol cu brînz\ de burduf, spuse
aproape vis\toare:

– {tii ce a[ vrea s\ m\nînc eu acum?
Ni[te m\m\lig\...! Adic\ polenta...!
Jacques o privi u[or derutat, curios. {i

cînd era derutat întreba în englez\: 
– Waaat? Adic\: Ceeee? Apoi, cercetînd

griul ochilor cam sp\l\ci]i ai lui Brigitte întreb\
neconvins: Dar ce e m\m\liga?

– E o fiertur\ de f\in\ de porumb, îi r\spunse
Brigitte, l\sînd privirile în jos.

– {i de unde s\ scoatem noi acum aceast\
f\in\? Noi nu ]inem în cas\ a[a ceva...! 

– E, probabil, o consecin]\ a faptului c\
m-am trezit diminea]\ românc\, îi susur\ Brigitte.

*
Lucrurile evoluau, îns\, aiurea. 
La ie[ire dintr-un magazin de bricolaj

(quincaillerie) vorbeau madam Devaux cu madam
Georgette:

– Brigitte e foarte schimbat\, nu ]i se pare
madam.....?

– Ba da, merge ca o ra]\ parc\, e mai
cr\c\nat\...! Las\ c\ nici pîn\ acum nu era mai
breaz\...!

– {i are o suferin]\ pe chip...! 
– E de la kilul de smacuri cu care î[i acoper\

gropile din obraji. C\ au fost lupte grele pe pielea
ei! Cum crezi c\ îl ]ine pe prostul de Jacques ca
în les\? {i cred c\ are [i mai mul]i ani decît Jacques,
acum se vede deja...! 

*
La ie[ire dintr-un b\rule] de cartier, acolo unde

be]ivii discre]i g\seau în]elegere [i alcool pe m\sur\,
monsieur Dubois [i monsieur Mercier au g\sit de
cuviin]\ ca subiectul zilei s\ fie femeile care trec. 

La un moment dat, prin fa]a lor a trecut
Brigitte. 

– Asta nu e madam Brigitte...?, întreb\
monsieur Dubois.

– Se pare c\ da, r\spunse monsieur Mercier
care î[i scosese ochelarii, îi [tersese de poala

c\m\[ii, dup\ care îi plas\ pe nas, privind, precum
un filatelist care a descoperit o pies\ nou\,
spre femeia care trecea. 

– Cînd o v\d, îmi imaginez c\..., spuse
monsieur Dubois.

– {i eu, r\spunse monsieur Mercier.
– Nu e ce crezi, se replie monsieur Dubois.

De fapt, m\ gîndesc, cînd m\ uit la o femeie,
chiar frumoas\, c\ [i de asta s-a s\turat unul...

– Exact la fel gîndesc [i eu, reveni monsieur
Mercier. 

– Pentru c\ femeie nu te na[ti, femeie
devii. Iar madam Brigitte s-a transformat al
naibii de bine, conchise monsieur Dubois.

– E ceva nou la ea...! Dar ce? E doar o chestie
de atitudine? Fundul ei, marc\ înregistrat\...!

– Da [i eu am observat c\ e ceva nou.
Da, fundul...! Marc\ înregistrat\, de ce nu? 

– M\ gîndesc la Jacques, oare el î[i d\
seama?, complet\ monsieur Mercier.

– Nu cred. Dar cînd o s\-[i dea seama o
s\ fie prea tîrziu.

– Da, prea tîrziu. 
*

– {i dac\ e[ti românc\, a[a cum sus]ii,
este normal ca s\ ai [i p\rin]i români, e logic,
constat\ Jacques.

– Da, pare logic, consim]i Brigitte.
– {i care sunt p\rin]ii t\i?

– Nu mi-am cunoscut p\rin]ii, ca românc\.
Sunt o românc\ orfan\, probabil. Jacques, î]i dai
seama cît de dramatic\ a devenit brusc existen]a
mea? Î]i dai seama cît de singur\ sunt pe
lume? Î]i dai seama c\ dintr-o conservatoare
autentic\, ap\r\toare a drepturilor tuturor celor
care nu au drepturi, am devenit o existen]ialist\,
poate chiar una care se comport\ ca o activist\
a ideilor lui Sartre, acum cînd el a c\zut în
desuetudine? Simt [i eu, precum Camus, c\ atunci
cînd dorin]a de ordine a unui individ se ciocne[te
cu lipsa de ordine a lumii reale, rezultatul este
nonsensul însu[i. Pricepi tu, Jacques? Exact ce
mi se întîmpl\ mie acum. Sau, mon Dieu!, am
devenit stîngist\, comunist\, putinist\...? 

Nu [tiu dac\ tu, Jacques, ]i-ai b\tut vreodat\
capul s\ în]elegi ceea ce spunea Kirkegaard...?! C\ în
lume se vorbe[te de fapt numai despre limitare
intelectual\ ori estetic\ sau despre acele lucruri
indiferente, de care se intereseaz\ cel mai adesea
lumea; c\ci tocmai acesta este spiritual lumii, acela
de a conferi o valoare infinit\ unor chestiuni indiferente.
Perspectiva lumeasc\ se aga]\ mereu de diferen]a
dintre un om [i altul, ea nu are, dup\ cum nici nu era
de a[teptat, sim]ul a ceea ce este necesar [i, de aceea,
nu are în]elegere nici pentru limitare [i m\rginire,
care constau în a te fi pierdut pe sine, [i anume nu
prin volatirizarea în infinit, ci prin aceea c\ omul a
devenit cu totul [i cu totul limitat, [i în loc s\ fie un
sine, a devenit un num\r, adic\ înc\ un om, înc\ o
repeti]ie. De unde [tiu lucrurile acestea? Sunt o
românc\ cultivat\, noi ne-am tradus s\r\cia material\
în cultur\, noi ne-am preg\tit pentru istorie, nu pentru
clipa trec\toare, care banalizeaz\ orice existen]\...!
C\ spunea cineva: ce nenorocire este s\ fii femeie! {i
totu[i, cea mai mare nenorocire pentru o femeie este
s\ nu în]eleag\ c\ este femeie!

*
Jacques se sim]i dep\[it de discursul

suspect de coerent al femeii sale. Îns\ îi pl\cu.
{tia ca Brigitte avea personalitate, dar parc\
acum dep\[ea orice a[teptare. Poate c\ acum
avea dou\ personalit\]i? Mai multe? Posibil.
Se apropie de ea [i îi îmbr\]i[\ umerii, î[i puse
fruntea pe cre[tetul ei. Apoi, ca de obicei, îi
întoarse capul, o privi în ochi [i încerc\ s\ o
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s\rute. Limba lui vibra în c\utarea limbii ei.
S\rutul lor, acel s\rut plin de promisiuni...!

– Nu, Jacques, eu nu mai practic s\rutul
fran]uzesc. Prefer s\rutul românesc, mult mai
cast, pe gur\ sau pe frunte. {i cred c\ între
timp am devenit [i pu]in bigot\...! Simt c\ în
mine se r\sucesc ni[te adev\ruri ancestrale pe
care nu le pot numi, nu le pot defini, dar pe
care le simt ca un miez de foc. Tu nu ai s\ po]i
s\ în]elegi asta, Jacques, tu e[ti un francez oarecare,
plin de prejudec\]i, tu nu ai capacitatea de a te
transforma, nu ai [ansa asta. 

– Brigitte, suspin\ Jacques, – în timp ce î[i
retrase limba vinovat, plesc\ind-o, involuntar, de
cerul gurii –, spunea altcineva, nu m\ pune acum
s\ spun cine, c\ f\r\ p\cat n-ar exista sexualitate
[i f\r\ sexualitate n-ar exista istorie. Î]i aminte[ti
c\ m-ai trimis la cursuri de fiziologia [i psihologia
s\rutului, ca s\ înv\] cum s\ fac cel mai bine lucrul
acesta? Am absolvit cursurile cu brio, [tii bine,
am luat [i diplom\! {i acum s\ dau totul pe Apa
Sîmbetei? Ah, am fost un elev bun pot s\ î]i
demonstrez, ]in minte cuvînt cu cuvînt ce am
înv\]at. Ascult\, briliantul meu, ascult\ p\s\rica
mea speriat\, ascult\ lumin\ a ochilor mei închi[i:
„Dac\ cineva te s\rut\ [i tu î]i dore[ti lucrul acesta,
nu te l\sa cople[it de partener. Reac]ioneaz\ la
ac]iunile lui, preia conducerea [i dirijeaz\ mi[carea
limbilor [i a buzelor. Dac\ nu te sim]i bine într-un
astfel de s\rut, nu te jena s\ te tragi înapoi sau s\
î]i închizi buzele. Nu exist\ reguli referitoare la
durata unui s\rut. Atîta doar, atunci cînd nu te
mai sim]i confortabil, cînd pl\cerea dispare,
întrerupe s\rutul; pe de alt\ parte, bucuria s\rutului
se poate men]ine un timp indefinit, pîn\ cînd
desp\r]irea limbilor [i a buzelor are loc în mod
lent, de obicei printr-un consim]\mînt tacit al
partenerilor...“. Ce zici?

– Da, Jacques, am fost mîndr\ de tine.
Dar niciun destin biologic, psihic, economic
nu define[te înf\]i[area pe care [i-o asum\ în
mijlocul societ\]ii femela speciei umane;
ansamblul civiliza]iei elaboreaz\ acest produs
intermediar între mascul [i castrat care este
îndeob[te calificat drept feminin. Întrebarea
e: ce femeie? Dincolo de destin, drag\ Jacques,
exist\ ceva greu de controlat: revolu]ia eului
profund. {i prin aceast\ revolu]ie eu am devenit
românc\ azi. 

– Uf, Brigitte...! Uite, mi-am amintit acum,
cuvînt cu cuvînt, ce am înv\]at la curs. Uite,
închid ochii [i o v\d pe madam Babiche, b\b\tia
cu trei negi pe nas din care înfloreau m\nunchiuri
de p\r cre], care ne repeta cu vocea sa dogit\,
dup\ care încerca s\ ne fac\ [i exerci]ii practice:
„Pentru unele persoane, o limb\ încordat\ poate
fi stînjenitoare. Încearc\ s\ î]i men]ii buzele [i
limba cît mai delicate [i mai flexibile. Imagineaz\-]i
[i aplic\ felul în care lingi un cornet de înghe]at\,
nu î]i înfinge cu putere limba în gura celuilalt,
decît dac\ lui îi place lucrul acesta... Pe parcursul
unui s\rut fran]uzesc poate ap\rea un exces de
saliv\, fapt ce poate distruge vraja momentelor
romantice. Încearc\ s\ înghi]i în mod periodic

saliva, f\r\ a întrerupe s\rutul. Dac\ ai probleme
în a face asta, nu ezita sa te tragi deoparte pentru
cîteva clipe...“. {i aici madam Babiche m-a apucat
de urechi,  m-a tras spre ea [i  mi-a înfipt
limba între din]i, împro[cîndu-mi cerul gurii
cu saliv\. Po]i s\ î]i imaginezi? Trei zile nu
am putut s\ înghit nici apa, de oroare...!
Închipuie[te-]i!

– Este exact ce ]i-am mai spus, poate [i alt\
dat\, dar nu ai fost atent, îi spuse cu un vag repro[
Brigitte. Fuziunea trupeasc\ creeaz\ o alienare
mai profund\ decât orice renun]are. Trebuia s\
m\ smulg din f\ga[ul obi[nuin]ei; dar îmi închipuiam
c\ mediocra condi]ie burghez\ poate fi dep\[it\
f\r\ a p\r\si burghezia. Ei, azi, drag\ Jacques,
pot spune c\ am dep\[it toate aceste meandre,
românca din mine are con[tiin]a abisului, dar a
unui abis ascensional, a[a cum a demonstrat
Brâncu[i, de exemplu. Ai auzit de Brâncu[i?
Nu? El este port-bonheurul nostru, cred c\ pot
spune asta!, în lume. Este un român o sut\ zece
la sut\.

– S\ [tii, briliantul meu, sufle]elul meu
r\t\citor, limba mea de nisip, ochiul tandre]ei
mele, supa mea cu perle, apa mea cu petale de
trandafir, pana mea de ra]\, ulciorul meu cu vin
de via]\ lung\ c\ [i eu m-am aruncat în acest abis
ascensional, cunoscîndu-te pe tine. Brigitte,
nu mai putem da înapoi. Dac\ vrei, trezesc [i
eu românul din mine, dac\ asta te satisface.
Pentru c\ madame Babiche a zis: „... [i, foarte
important: încearc\ s\ nu mu[ti limba partenerului!
{i apoi: evit\ alimentele care las\ un gust nepl\cut
precum usturoiul, ceapa sau laptele. Dar, mai
ales, aten]ie! Alege-]i cu grij\ partenerul. Schimbul
de saliv\ poate favoriza contractarea unor boli
transmise pe cale oral\, cum ar fi virusul uman
papiloma. Un s\rut fran]uzesc autentic presupune,
asemeni altor s\rut\ri, practic\ [i iar practic\.Vei
fi mai bun pe m\sur\ ce exersezi mai mult. Pe
de alt\ parte, dac\ exerci]iul acestui s\rut are loc
cu una [i aceea[i persoan\, senza]ia acestui contact
senzual va fi din ce în ce mai confortabil\, putîndu-se
ajunge la un stil de cuplu, care vi se va potrivi
amîndorura [i v\ va satisface pe amîndoi.“ Brigitte,
po]i s\ fii românc\, po]i s\ fii islandez\, po]i s\
fii lapon\...! Nu-mi pas\. Pentru mine e[ti irepetabila
Brigitte...!

– Dar m\ mai numesc Brigitte? Uite la
asta nu m-am gîndit. Ah, cine sunt eu, de fapt? Cînd
nu ai nume e ca [i cum nu ai avea aer! Jacques, simt
c\ m\ sufoc, incertitudinea îmi obtureaz\ c\ile
respiratorii. Incertitudinea îmi înfund\ urechile.
Cuiul incertitudinii îmi p\trunde în inim\. Au! 

*
Jacques a împ\r]it cafeaua din ibric în

dou\ ce[ti, echilibrînd con]inutul pic\tur\ cu
pic\tur\. Jacques f\cea o cafea bun\, ad\uga
un strop de rom, punea un strop de fri[c\.

– Ai pus fri[c\ vegetal\, nu e a[a?, spuse
Brigitte, mai mult ca s\ î[i fac\ sim]it\ prezen]a.

– Da, papucelul meu de argint... Am pus
fri[c\ vegetal\, ca de obicei. Nu ai spus tu, umbrelu]\
a destinului meu, c\ fri[ca din lapte duce la cancer?

C\ japonezii nu m\nînc\ lapte [i au cîteva mii
de indivizi centenari?

– Da, dar ca românc\, acum, parc\ a[ fi
vrut fri[c\ din smîntîn\... Dar las\, poate data
viitoare. Trebuie s\ în]elegi, transformarea e
profund\. Trebuie s\ m\ adaptez. Nu eu spun
toate astea, ci eul profund din mine. El cere.
Uneori simt c\ nu noi tr\im, c\ suntem tr\i]i.

Pic\turile de cafea trezeau papil\ cu papil\.
Pic\tura de rom se evapor\ pe cerul gurii. Pic\tura
de fri[c\ f\cu dulce aerul respirat. 

– Jacques, tu ai fost fericit cu mine? Adic\,
cu fran]uzoaica care am fost...?

Brigitte î[i prinsese genunchii cu bra]ele
[i privea fix în podeaua buc\t\riei.

– Da, asul meu din mînec\. Am fost nemeritat
de fericit. Dar nu numai cu fran]uzoaica din tine,
ci [i cu poloneza din tine [i cu belgianca din tine
[i cu albaneza din tine...! Faptul c\ în tine sunt
popoare întregi care ies la suprafa]\ rînd pe
rînd, e un dar imens, î]i dai seama?

– Vezi, Jacques? Pentru tine am fost [i
sîrboaic\ [i nem]oaic\ [i unguroaic\... Vai,
dar cît sunt de neajutorat\, de fapt, suspin\
Brigitte. Femeile, ini]ial, au fost f\cute îngeri,
asexua]i evident [i au fost repartizate b\rba]ilor.
Un fel de îngeri de companie, în]elegi? Fiecare
avea cîte unul m\car, ca s\ îl protejeze. Numai
c\ b\rba]ii se purtau urît cu femeia – înger, o
umileau, a[a c\ Dumnezeu s-a gîndit ce s-a gîndit
[i a g\sit de cuviin]\ s\ îi planteze fiec\reia la
locul [tiut sexul, ca s\ o înt\reasc\. C\ de asta,
sexul femeii e ca un anim\lu] altoit pe trupul
ei. Deseori par s\ nu aib\ nimic în comun, c\
sunt dou\ lumi diferite. C\ sexul îi e dat femeii
în administrare, cu el trebuie s\ se apere [i s\
atace...! Tu, [erpi[orul meu molatec, ai sim]it
vreodat\ asta? 

Brigitte nu r\spunse, buzele întredeschise
[i respira]ia [uier\toare ar\tau c\ urm\rea
foarte atent\ ceea ce povestea Jacques. 

– Nici o mie de b\rba]i nu pot s\
murd\reasc\ sexul unei femei chiar dac\ ar
trece prin el înc\l]a]i [i plini de pofte...! Iar
frumuse]ea...! Frumuse]ea e o suprafiin]\ pe
care femeia o îng\duie în interiorul ei. Brigitte,
vr\jitoarea mea din poveste, [tii ce murd\re[te
sexul unei femei? 

Femeia îng\im\ un nu abia [optit.
– Abstinen]a!
– Abstinen]a?

*
– Brigitte?
– Da, dragule.
– Bine ai revenit acas\.
Brigitte îl privi pe Jacques [i în fundul

ochilor s\i v\zu o lumini]\ care prindea contur,
ca un meteorit intrat în sfera de influen]\ a
p\mîntului. Era dorin]a.

Ah, tontule, ar fi vrut s\ spun\ Briggitte,
m\ în[eli cu o românc\...? Dar nu mai avu putere
[i se l\s\ moale, ca un aluat fierbinte, pe masa
din buc\t\rie. 

Piatra Neam], 7 iunie, 2018
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u na dintre constantele istoriei
aromânilor de-a lungul timpului
a fost lupta pentru p\strarea

identit\]ii. Dac\ pentru perioade istorice
îndep\rtate este dificil s\ ne referim la momente
concrete, verificabile, din lips\ de documente,
pentru istoria din ultimii 150 [i ceva de ani, mai
precis de la apari]ia decretului (iradeaua sultanului
Abdul Hamid) din 9/10 mai 1905, dar [i anterior
acesteia, prin ordinul viziral din 5 septembrie
1878 (al Marelui Vizir Safet Pa[a), prin care

aromânii erau recunoscu]i în calitatea lor de
români în Imperiul Otoman, exist\ destule
documente [i m\rturisiri verificabile, consider\m
c\ este momentul ca aceste lucruri s\ devin\
surs\ pentru un film artistic de lung metraj
despre aromânii care [i-au dat via]a pentru
p\strarea identit\]ii lor. 

Filmul trebuie s\ se încadreze în perioada
istoric\ 1870-1940, perioad\ care con]ine multiple
evenimente istorice privind lupta pentru supra-
vie]uire a aromânilor: înfiin]area de [coli [i bi-

serici române[ti în Balcani, ob]inerea de drepturi
na]ionale, pr\bu[irea Imperiului Otoman [i
formarea statelor balcanice, str\mutarea în
Cadrilater [.a. 

Sinopsisul trebuie s\ con]in\ max. 10 pag.
(story, personaje, locuri, întâmpl\ri etc.).

Societatea de Cultur\ Macedo-Român\
acord\ un premiu de 5.000 euro pentru cel
mai bun sinopsis. 

Termenul limit\ pentru prezentarea
materialelor scrise este de 20 septembrie 2018. 

Numele autorului trebuie s\ fie secret,
înlocuit cu un motto scurt ce va fi înscris pe
prima pagin\ împreun\ cu titlul piesei. Textul
va fi înso]it de un plic închis în care vor fi înscrise
datele de identificare ale autorului (nume, adres\,
telefon, e-mail). Acela[i motto de pe pagina de
titlu a piesei va fi înscris [i pe plicul închis cu
datele de identificare. 

Textele înscrise în concurs nu se înapoiaz\.

Autorii pot trimite piesele prin po[t\ la
adresa: Societatea de Cultur\ Macedo-Român\,
str. Vasile Lasc\r nr. 199, sector 2, Bucure[ti,
cu men]iunea „Sinopsis film“.

 Ion Caramitru, 
pre[edinte

CONCURS DE SINOPSISURI pentru un film artistic de lungmetraj, având ca tem\: 

„Lupta aromânilor pentru
supravie]uire“



d up\ ce a sedus cu volumul referitor
la cap\tul lumii, la Noua Caledonie
[i Vanuatu (2015) – carte care

urmeaz\ faptului de a fi tr\it timp de dou\ luni
într-un paradis de o frumuse]e cople[itoare –,
Ioan T. Morar revine cu un volum cu valen]e
geografice [i afective [i propune de aceast\ dat\
o incursiune într-o zon\ care nu numai c\
este tulbur\tor de frumoas\, dar care, de
[apte ani, a devenit [i locul de exil auto-impus

al s\u, un nou „acas\“ – Provence-ul. 
Ce reprezint\ în mod esen]ial

acest punct terminus sc\ldat de
Mediteran\? – un loc în care viile
alterneaz\ cu planta]iile de m\slini sau
cu violetul lanurilor de lavand\, în care
longevitatea este din ce în ce mai prezent\
– iar b\trânii nu se mai simt b\trâni [i
ies la plimbare urm\rindu-[i pasiuni
mai vechi – o regiune înc\rcat\ de
istorie [i, nu în ultimul rând, locul în
care autorul acestui volum se simte
fericit. Ce nu este Provence-ul? – în
niciun caz, nu este o proiec]ie utopic\,
golit\ de con]inut, încremenit\ [i
imobil\. Este ceva viu, str\lucitor, plin
de savori [i de culori, cu nenum\rate

conexiuni între trecut [i viitor [i cu multe pun]i
afective. Aceast\ complexitate a locului este
determinant\ [i de ani buni a devenit o alegere
permanent\ pentru autor cu atât mai mult cu cât
stabilirea în Provence nu a fost doar un proiect
„pus în debaraua cu lucruri de f\cut mai târziu
sau niciodat\.“ Prin urmare, a[a cum men]iona
în cadrul unui interviu, „mi-am a[ezat masa de
scris într-un mic apartament vis-à-vis de biblioteca
ora[ului, pe o strad\ lini[tit\, la 200 de pa[i de
mare. Exil fericit!“ Spa]iul privilegiat al scrierii,
centrul radiant al c\l\toriei sale din acest volum
este cochetul or\[el La Ciotat, leag\nul cinematografului,
locul în care autorul [i-a ales reziden]a „din acest
punct de vedere, al situ\rii pe un mal, La Ciotat
e un loc ideal pentru exil, de[i eu nu am venit cu

corabia, ci cu ma[ina, pe autostrad\. {i nu m-
a împins nimeni, am ales singur acest loc.“ 

În argument, autorul men]ioneaz\
c\ este o carte alc\tuit\ în cea mare parte din
texte publicate în revista „Orizont“ de-a lungul

ultimilor ani, dar care, dincolo de aerul de
foileton pe care îl transmit – au fost scrise de

la început în ideea reunirii lor într-un întreg. 
Structura c\r]ii presupune o abordare

tridimensional\ [i e, în sine, o construc]ie în
mai multe direc]ii – pe de o parte este descris
Provence-ul, cu locurile cele mai spectaculoase
[i reperele esen]iale (iar aici, autorul pune în
eviden]\ în permanen]\ specificitatea regiunii
[i identitatea sa cultural\). Pe de alt\ parte,
fiecare col] provensal adus în discu]ie beneficiaz\
[i de un (uneori) amplu excurs istoric [i nu în
ultimul rând, se contureaz\ în permanen]\ în
pagini [i dimensiunea afectiv\ a acestei abord\ri,
care une[te în permanen]\ oameni, creeaz\
pun]i, aduce m\rturii despre prietenia împ\rt\[it\,
despre solidaritate [i altruism. 

partea I are în prim plan imaginea
reziden]ei sale, La Ciotat, – un or\[el
mediteranean de care se simte atras

inclusiv de dou\ elemente care pot p\rea pitore[ti
– m\slinii [i provensala (limb\ care se întinde de
la Mediteran\ pân\ spre interiorul Fran]ei,
acolo unde ajung ultimii m\slini) ca markeri
puternici de identitate local\. „Lavanda – ne
poveste[te autorul volumului – a venit mai târziu,
dar nu chiar pe acela[i loc.“ {i, ca într-o amici]ie
veche, cochetând cu cititorul, Ioan T. Morar îl
plimb\ pe acesta de acas\ (de remarcat umorul fin
din textul referitor la pendaison de crémaillère)
pe str\du]ele pline de istorie. Îl introduce la petreceri
provensale cu iz medieval, îl familiarizeaz\ cu
prima produc]ie a Fra]ilor Lumière care s-a filmat
aici („Intrarea unui tren în gar\ la Ciotat“), îi prezint\
locuri din ora[ („cei care vin la bibliotec\ sâmb\t\
dup\-amiaza, pe o ploaie m\runt\ sunt atra[i de
fericirea din c\r]i sau împin[i de nefericirea din
jur?“) [i nu în ultimul rând povestea jocului de
pétanque – un fel de identitate ludic\ a sudului
Fran]ei [i o formul\ a convivialit\]ii provensale.
Nostalgia î[i g\se[te [i ea locul [i rostul în pagini
– Ioan T. Morar schimb\ impresii cu concitadini
sosi]i în vizit\, povestind [i despre cea mai bun\
savarin\ din lume, pe care numai la cofet\ria
Transilvania din Arad o putea g\si. Relatarea
continu\ ca un caleidoscop din care nu lipsesc
seara de poezie româneasc\ din La Ciotat, s\rb\torile
ciotadine – Dimanche des Rameaux [i oamenii –
oameni de acolo, parcursuri [i destine, cei care îi
devin prieteni sau al]ii evoca]i ca efigii ale locului:
Paul Julien, fotograful armean Garabed Garabedian,
poetul Ganga, Denis Roux, profesorul de provensal\
[i m\slini, Spiro Mourmouras, cel mai provensal
dintre to]i grecii, [i Victor Gelu, un important poet
de limb\ provensal\.

Partea a II-a st\ sub semnul sintagmei
„tradi]ia e o b\trânic\ ]inut\ în via]\ de ni[te
b\trâni“ pentru c\ autorul accentueaz\ ideea
ethosului [i a unicit\]ii: petreceri [i cântece
provensale, marcate de veselie („Alegre, Diou

nous alegre...“), Învierea, S\rb\toarea Focurilor
de Saint-Jean, Bethleemul provensal [i micii
santons de argil\, pove[ti legate de m\slini [i
tradi]ii ( „care trebuie t\ia]i în a[a fel încât un
sturz s\ poat\ zbura printre crengi f\r\ s\ le
ating\“), apoi jurizarea (onest\ [i emo]ionant
descris\) a unui concurs referitor la calitatea
uleiurilor de m\sline („Deja m-am îndr\gostit
de m\slin. Îmi pl\cea [i pân\ acum, dar nu [tiam
cât de inteligent e, cât de complex e raportul lui
cu omul.“) [i desigur pove[ti cu [i despre lavand\,
biserica-pe[ter\ Sainte-Baume – un loc de
pelerinaj pentru cre[tinii catolici [i Legiunea
Str\in\. partea a III-a este dedicat\ într-un

fel litera]ilor [i personalit\]ilor
provensale precum [i locurilor pe

care ace[tia le-au frecventat. Ea este [i un
argument consistent [i edificator în sprijinul
ideii de ata[ament al unora fa]\ de acest spa]iu.
Autorul ne poart\ în Sanary, un sat provensal
de pescari, capitala literaturii germane (Ludwig
Marcuse: „Sanary era o impresionant\ cafenea
berlinez\, care îi aduna laolalt\ pe Thomas Mann,
Bruno Frank, Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger
etc.“), ne poveste[te despre Varian Fry, primul
american „drept între popoare“ [i organizatorul
celei mai mari re]ele private de salvare a refugia]ilor
(printre cei ajuta]i de „re]eaua Fry“ fiind: Hannah
Arendt, Jean Arp, André Breton, Marc Chagall,
Marcel Duchamp, Max Ernst, Claude Lévi-
Strauss, Valeriu Marcu, pictorul Victor Brauner
etc.), apoi merge pe urmele scriitorilor Marcel
Pagnol (solar, deschis, neastâmp\rat) [i Jean
Giono (taciturn, închis, spirit tragedian prin
defini]ie) pe care îi desparte zonal „un munte“,
Sainte-Victoire. Descrie apoi Aix-en-Provence,
capitala aristocratic\ a zonei – aici a pictat pân\
s-a stins Picasso, [i Marsilia, ora[ul cu un aer
burghez [i Saint Remy de Provence – or\[elul
în al c\rui sanatoriu s-a tratat Van Gogh [i a
pictat Noapte înstelat\. Trece subtil în textul
urm\tor la câteva amintiri marseilleze despre
Rimbaud („Corabia beat\“), la Nîmes – de
care se leag\ numele lui Hemingway, scriitorul
îndr\gostit de coride, ne face aten]i la umbrele
lui Petrarca [i ale Laurei care se profileaz\ [i ele
în peisajul provensal, ne arat\ Luberonul –
„un paradis f\r\ ie[ire la mare“, Avignonul lui
Matei Vi[niec, „un dramaturg important, dublat
de un om bun“, [i nu omite amintirea Marchizului
de Sade. {i, la sfâr[itul acesta provizoriu, suntem
complici la evocarea emo]ionant\ a regretatului
Mircea Nedelciu la Arles [i la Aubagne. 

Partea a IV-a con]ine povestiri pitore[ti
despre m\n\stiri române[ti în Provence, despre
Saint-Tropez, iar ultima parte a volumului, cea
de-a V-a, reprezint\ un veritabil discurs (atent,
competent [i uneori chiar savant) despre
vinuri [i podgorii provensale – un fel de „informa]ii
la pahar“ detaliate [i interesante, o întâmplare
petrecut\ în pivni]ele de la Châteauneuf-du-Pape
precum [i o întâlnire emo]ionant\ cu domnul
Mihai Jorgulescu, coleg de clas\ al regelui Mihai.

{i chiar dac\ uneori „c\l\toriile sunt
un fel de carte de colorat: ai desenul deja f\cut
de al]ii, [tii ce culori s\ pui, singura ta contribu]ie
poate fi o nuan]\ în plus, o stâng\cie în urm\rit
conturul. Nimic mai mult.“ Ioan T. Morar reu[e[te
în acest volum – dovedindu-[i înc\ o dat\ calit\]ile
de remarcabil povestitor – un superb invitation
en voyage în care nu exist\ nimic în afara omului.
Rezultatul este o carte plin\ de sensibilitate,
[lefuit\ cu ochi de artizan în toate detaliile, cu
o for]\ evocatoare f\r\ echivoc [i foarte puternic\,
un dar pân\ la urm\, o împ\rt\[ire a frumuse]ii
[i a bucuriei. În loc de concluzie: cu siguran]\
c\ Ioan T. Morar va mai scrie despre, din [i, mai
ales, datorit\ Provence-ului. Ceea ce ne ofer\
acum este un volum delicat [i în acela[i timp
exuberant [i ata[ant, o declara]ie de iubire [i de
altruism care dezv\luie imaginea unui mozaic
seduc\tor. {i nici nu putea fi altfel din moment
ce autorul – care se pare c\ nu mai este doar
„l’écrivain roumain qui habite ici“ [i-a g\sit aici
„r\d\cini pe care [i le-a putut însu[i printr-un
transplant cultural“ iar o parte din sufletul
s\u s-a convertit la provensal\.

 Simona Preda
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Ioan T. Morar, {apte
ani în Provence,
Bucure[ti, Editura
Polirom, 2018, 366 p. 

din sumar

Am citit cu interes RAMURI (nr. 6), un num\r remarcabil. Lunarul craiovean se deschide cu
editorialul lui Gabriel Co[oveanu intitulat Minoritari, rezisten]i [i ce se vede. Tot el semneaz\ [i un
In memoriam la plecarea dintre noi a prozatorului Ion Floricel. Sunt neap\rat de parcurs rubricile
fixe ale revistei, Subiecte de Gabriel Dimisianu (Din jurnal – 2007), R\zle]e de Gheorghe Grigurcu
(A m\rturisi ceea ce n-ai f\cut), Rememor\ri [i revela]ii de Adrian Popescu (Lumea scriitorilor) [i
Semnal(e)de Nicolae Prelipceanu (Câ]i ani are
poezia?). Am mai re]inut din sumar proza
lui Florin Oncescu, poezia Iuliei David,
avanpremiera editorial\ din romanul P\durea
întunecat\ de Nicole Krauss (în traducerea
Luanei Schidu), relatarea despre Festivalul
Shakespeare de Daniela Firescu, cronicile de
carte româneasc\ (de Gabriela Gheorghi[or,
{tefan Vl\du]escu, Aura Dogaru, Mihai Ghi]ulescu) [i str\in\ (Daniela Micu, Gabriel Nedelea, Viorica
Gligor, Gabriela Rusu-P\s\rin, Cristian P\tr\[coniu). Tot Cristian P\tr\[coniu realizeaz\ un interviu
cu Lucian Boia, din care alegem un scurt r\spuns. Astfel, punându-i-se întrebarea „Rebel sau liber?
Unde punem accentul?“, istoricul m\rturise[te: „Cred c\ sunt un rebel pa[nic. Nu dau foc la nimic.
Poate în plan intelectual, mai dau…(râde). Dar m\ simt capabil s\ gândesc – bine, r\u, cum voi fi
gândind – cu mintea mea, nu cu mintea altora. Nu am nevoie de mintea altora ca s\ gândesc.“

 Cronicar

revista revistelor
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 cronica muzical\ de dumitru avakian

c âteva au fost în ultima vreme, aici, la
Bucure[ti, la Atheneul Român, în Sala
Radio, momentele importante pe

parcursul c\rora marele spectacol al muzicii a înflorit
de o manier\ aparte, creându-se situa]ii solistice
inedite, cu totul captivante, unele de-a dreptul
memorabile. Poate a[a ne-am dori s\ se-ntâmple
la fiecare concert. S\ avem parte de concerte-eveniment.
Iar atunci când acest spectacol îl dator\m unor
muzicieni ce apar]in tinerei genera]ii, el devine
fascinant animând cugetul, aducând un fior de
prospe]ime unor pagini muzicale celebre, cântate
[i r\s-cântate de genera]ii de muzicieni performeri,
acum, într-un fel care te face s\ consideri c\ te-ai
afla în fa]a unei situa]ii similare primei audi]ii!

La nici treizeci de ani, ace[tia se situeaz\
la palierul marilor performan]e, la nivelul unei
virtuozit\]i ce reveleaz\ momente semnificative
ale rela]iei tân\rului muzician cu via]a interioar\
a partiturii, experien]a propriilor ajungeri, a propriilor
convingeri. Paginile de „consum curent“ din s\lile
de concert, pagini concertante datorate lui Ceaikovski,
Rachmaninov, Gershwin, chiar {ostakovici, spre
exemplu, devin momente memorabile. C\ci investi]ia
profesional\ a tân\rului muzician performer – cel
la care m\ refer – se ridic\ la nivelul la care se poate
vorbi, în anume cazuri, despre o autentic\
crea]ie interpretativ\.primul Concert pentru pian [i orchestr\,

în si bemol minor de Ceaikovski
este o mare tenta]ie pentru pianistul

concertist; este o piatr\ de încercare; inclusiv pentru
Florian Mitrea. Nu din punctul de vedere tehnic.
Realizarea sa confer\ lucr\rii grandoarea sentimentului
exprimat cu aleas\, cu diferen]iat\ elocven]\. Este
o natur\ muzical\ de generoas\ comunicare. Nu
se poate vorbi în acest caz despre o generozitate
potopitoare a expresiei, ci de una înnobilatoare.
Nu tenta]ia tu[elor sonore îngro[ate îl atrage pe
Florian; ci m\re]ia crescut\ din interior, împlinit\
din nuan]e [i culori sonore ce confer\ dimensiuni
neb\nuite unei crea]ii de larg\ circula]ie. Trebuie
doar s\ le observi cu aten]ie, s\ le g\se[ti rosturile!
Florian le g\se[te în baza unui entuziasm luminos
al cercet\torului-constructor care rostuie[te cu
deplin temei fiecare am\nunt drept parte a întregului.
Raportul tempo-urilor este unitar conceput, dar
este flexibil, devine constructiv. „Totul este scris în
partitur\!“ mi-a men]ionat Florian joi seara, la
sfâr[itul concertului. „Dar nu totul se sub-în]elege!“
am replicat eu pentru mine însumi.

Nu se poate omite, Florian Mitrea este un
performer de continu\ competi]ie cu sine însu[i
– a crescut imens în ultimii doi ani, se afl\ în
competi]ie cu cei din propria genera]ie. A câ[tigat
distinc]ii importante la Bucure[ti, la München, în
Japonia, în Anglia, în România. C\ci competi]ia îi
ascute, îi înt\re[te spiritul. De aceast\ dat\ a fost
înso]it de muzicienii Filarmonicii, de dirijorul Jin
Wang, un excelent acompaniator. ~n luna
august Florian î[i face debutul în marele Festival
de la Lucerna, din Elve]ia: un recital cameral în
cadrul c\ruia, printre altele, va prezenta o
lucrare datorat\ lui Sigismund Todu]\.

Violoncelistul Andrei Ioni]\ [i dirijorul
Christian Badea la pupitrul Filarmonicii formeaz\
un cuplu de înalt\ performan]\. Se completeaz\
reciproc; de o manier\ constructiv\ ce aduce pregnan]\
uimitoare marelui Concert, primul, în mi bemol
major, de Dmitri {ostakovici. L-a cântat în mai multe
rânduri, inclusiv în finala marelui Concurs „Ceaikovski“,
de la Moscova, când a dobândit distinc]ia suprem\
a acestei mari competi]ii. Dispune de o vibra]ie
l\untric\ ce înc\lze[te literalmente fiecare fraz\
muzical\ integrându-se perfect structurii mari a
lucr\rii, aspect asigurat de evolu]ia orchestral\. Este
una dintre cele mai complexe construc]ii solist-
simfonice din întreaga literatur\ a instrumentului;
iar aceasta date fiind cele dou\ arce mari ale construc]iei,
raportarea primelor dou\ p\r]i, Allegretto [i Moderato,
iar apoi marea Caden]\ solistic\ ce introduce Allegro-ul
final. Este de remarcat, la Andrei Ioni]\ introspec]ia
poart\ marca conota]iei spirituale de sensibil\
sus]inere între]inut\ de un ton a c\rui maleabilitate
devine cuceritoare. ~n urm\ cu mai bine de un an,
dialogând cu unul dintre profesorii Universit\]ii de
Arte din Berlin, locul în care studiase Andrei, am

c\zut de acord c\ în via]a muzical\ actual\ nu exist\
o interpretare comparabil\ a acestei capodopere a
muzicii secolului trecut. ~n mod cert, laurii marelui
Concurs „Ceaikovski“ i-au înlesnit lui Andrei
p\trunderea pe marea scen\ a vie]ii muzicale actuale.

Tot la Atheneul Român, în compania
filarmoni[tilor bucure[teni condu[i de Horia
Andreescu, momentul de special\ atrac]iozitate
al serii l-a constituit evolu]ia tân\rului violonist
Emmanuel Tjeknavorian, de nici 25 de ani; a fost
solistul celebrului Concert în re minor de Jan
Sibelius. Este o lucrare de natur\ romantic\ pe
care Emmanuel [i-o apropie dat\ fiind intensitatea
comunic\rii artistice de care dispune, dat\ fiind
maleabilitatea tonului violonistic, suple]ea coloristic\
a sunetului. Cantilenele sale au sus]inere, au o
inspirat\ arcuire, iar cizelarea impecabil\ a pasajelor
de virtuozitate confer\ str\lucire acestui opus
neoromantic, piatr\ de încercare pentru orice tân\r
virtuoz. A avut [ansa unui acompaniament orchestral
de o adaptabilitate special\, aspect datorat aten]iei
cu care a fost sus]inut de filarmoni[tii bucure[teni.emmanuel Tjeknavorian este un tân\r

virtuoz aflat în spectaculoas\ ascensiune.
S-a n\scut în capitala Austriei.

Face parte dintr-o cunoscut\ familie de muzicieni
originari din Erevan. A avut [ansa unei burse de
studii oferite de Funda]ia Vladimir Spivakov; astfel,
la vârsta unei promi]\toare adolescen]e a ajuns
s\ concerteze în celebra sal\ a Conservatorului
Ceaikovski din Moscova. A ob]inut distinc]ii
importante în mari competi]ii interna]ionale;
inclusiv pentru interpretarea Concertului de Jan
Sibelius. Cu numai câ]iva ani în urm\, în cadrul
reputatului Concurs de la Helsinki închinat memoriei
marelui compozitor finlandez, a fost distins pentru
cea mai bun\ interpretare a acestei celebre
lucr\ri concertante. Este momentul care i-a deschis
lui Emmanuel por]ile unei str\lucite, unei timpurii
cariere interna]ionale.

Nu-[i uit\ originile. La cererea insistent\
a publicului, Emmanuel a oferit o uimitoare, în
triste]ea ei, melopee pentru vioar\ solo, lucrare
datorat\ cunoscutului compozitor [i c\lugar
armean Komitas; este una dintre cele mai captivante,
mai tragice personalit\]i ale culturii armene
din perioada sfâr[itului de secol XIX [i a începtului
de secol XX.

~n compania Orchestrei Na]ionale Radio, a
dirijorului David Crescenzi, apari]ia pianistului
Daniel Ciobanu a fost una mult a[teptat\. Bunul

renume l-a precedat. Cu doi ani în urm\ a fost
medaliat al marelui Concurs „Arthur Rubinstein“
din Tel Aviv. Recunosc, ascultându-i atunci
pe cei trei finali[ti nu a[ fi putut stabili o ierarhie
valoric\. Cu to]ii s-au situat la nivelul unei
uimitoare performan]e; foarte diferi]i unul
de cel\lalt! Dar foarte autentici vis-à-vis de
imensul repertoriu solicitat de regulamentul
concursului. Daniel Ciobanu se arat\ a fi un
artist puternic, un temperament ardent, ce faciliteaz\
o via]\ interioar\ consistent\ ce hr\ne[te fiecare
demers pianistic al domniei sale. Cu o lun\ în urm\,
cu prilejul primei sale apari]ii bucure[tene, a
etalat crea]ii pianistice celebre foarte diferite din
punct de vedere stilistic, anume Rapsodia de
Rachmaninov pe o tem\ de Paganini [i nu mai pu]in
apreciata Rhapsody in Blue de George Gershwin.
Nu po]i s\ nu observi, performan]a lui Daniel Ciobanu
se ridic\ la nivelul unei impresionante acuit\]i
spirituale ce devine func]ional\ în absolut toate
resorturile crea]iei pe care o prezint\. Mai pu]in
generozitatea expresiei [i în primul rând comunicarea
de o uimitoare pregnan]\, de o elocven]\ în
adev\r spectaculoas\, constituie atributele de baz\
ale jocului s\u pianistic; un aparat instrumental
ce func]ioneaz\ la parametrii unei excelen]e absolute,
de la func]ia expresiv\ a culorii timbrale la acuitatea
pregnant\ a comunic\rii. Dispune în plus de un
sim] sensibil al rela]iei cu aparatul orchestral; drept
reflex al unui operativ auz interior. Rela]ia cu dirijorul
Crescenzi i-a fost util\ în mod special în realizarea
acelui balans interior al mi[c\rii pe parcursul celebrei
lucr\ri datorate lui Gershwin.

Este firesc s\-l a[tept\m cu un recital, moment
care, cu siguran]\, va dezv\lui [i alte cute ale
personalit\]ii sale artistice, atât de captivante.e ste de asemenea locul [i momentul

de a aten]iona publicul nostru
meloman asupra ascensiunii

profesionale cu totul remarcabile a doi tineri
cânt\re]i, absolven]i în acest an ai cursurilor de
masterat ale Universit\]ii bucure[tene de Muzic\.
Dou\ mari spectacole ale claselor de canto, Don
Giovannide Mozart [i Eugen Oneghinde Ceaikovski,
au eviden]iat evolu]ia mai mult decât promi]\toare
a mezzo-sopranei Cosmina Antonia Stancu [i a
baritonului Silviu Alexandru Mih\il\. Sus]inerea
pianistic\ datorat\ maestrului acompaniator
Alexandru Petrovici s-a dovedit a fi esen]ial\ în
configurarea unitar\, cursiv\, a acestor atât de
utile spectacole de bun nivel universitar. 

excelen]a tinerilor muzicieni arte



Dovlatov (2018); Regia: Aleksey German;
Scenariul: Aleksey German, Yulia Tupikina;
Cu: Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena
Sujecka, Artur Beschastny; Genul filmului:

Biografic, Dram\; Durata: 126 minute; Premiera
în România: 15.06.2018; Produs de: Art and

Pop Corn; Distribuit în România de: Bad Unicorn.serghei Dovlatov, autorul romanului
autobiografic, Rezerva]ia Pu[kin,
a urmat traseul a numero[i scriitori

ru[i, nepublica]i sau interzi[i în propria ]ar\,
literatura lor circulând sub form\ de samizdat,
înainte ca ei s\ emigreze în America, unde
literatura lor a fost recunoscut\. Al\turi de
Vladimir Nabokov sau Iosif Brodski, ultimul
fiindu-i prieten, figura lui Dovlatov se face mai
pu]in vizibil\. Dovlatov nu a câ[tigat Premiul
Nobel, îns\ literatura sa e remarcabil\ prin
mariajul dintre emo]ie [i ironie, ultima intolerabil\
pentru regimul comunist. La TIFF 2018 a putut
fi vizionat în premier\ filmul pe care Aleksey

German i-l dedic\ acestui scriitor remarcabil.
Trebuie spus c\ German nu îl are în vedere numai
pe Dovlatov, regizorul realizeaz\ tabloul fabulos
al boemei artistice a anilor ’70 din Leningrad,
un adev\rat salon al refuza]ilor, cu tot felul de
arti[ti de avangard\ e[ua]i în mâlul unui cotidian
cenu[iu, condamna]i la t\cere, la o descompunere
lent\ în acizii propriilor frustr\ri, în visul unor
împliniri irealizabile. Boema leningr\dean\
ofer\ un spectacol în sine în filmul lui German,
de la recitalul de poezie, versuri strecurate între
dou\ replici la partiturile de jazz sau de chitar\
cu vibra]ia lor melancolic\ la ironiile servite
în rafale. Dovlatov (Milan Maric) e pe punctul
de a divor]a, fiica sa îi adoarme în bra]e, e iarn\,
iar el discut\ cu Brodsky (Artur Beschastny) care
îi spune c\ nu va p\r\si ]ara. {i el [i Dovlatov
o vor face dup\ o lung\ agonie, dar cei doi scriitori
î[i doresc s\ r\mân\, î[i doresc o recunoa[tere
în propria lor ]ar\. Indiferent cât de veseli sunt
ace[ti arti[ti refuza]i de sistem, exist\ o disperare
mut\. German a ales 6 zile din via]a lui Dovlatov,
nu unele decisive, [i cu toate acestea de o intensitate
dizolvant\, de o frumuse]e punctat\ de melancolia
iernii ruse[ti. Dovlatov lucreaz\ pentru un ziar
[i trebuie s\ produc\ articole „pe linie“ despre
muncitori [i activitatea literar\ în întreprinderi,
despre via]a acestor muncitori în unit\]ile de
produc]ie. Tân\rul scriitor e[ueaz\ de fiecare
dat\, ironia îl scoate din formatul prescris.
Ultima [ans\ o reprezint\ muncitorul poet Anton
Kuznetsov (Anton Shagin) care lucreaz\ la un
tronson al metroului. Întâlnirea care ar fi trebuit
s\ îi ofere lui Dovlatov un crâmpei de doctrin\
a faptului ilustrativ evolueaz\ diferit dup\ ce
muncitorii descoper\ osemintele câtorva zeci
de copii ad\posti]i într-o galerie veche, uci[i de
o bomb\ german\ în timpul celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial. Povestea lui Kuznetsov e simpl\,
iubita l-a p\r\sit, [i aceasta e întreaga sa poezie,
pe care Dovlatov nu o poate falsifica într-un
reportaj triumfalist despre împletirea dintre
munc\ [i art\ în rândul clasei muncitoare. Devine
sesizabil\ expresivitatea acestor exila]i interni,
ea ]ine de autenticitate, de înc\p\]ânarea cu
care se aga]\ de un ultim adev\r al fiin]ei lor.
Ceea ce imprim\ for]\ filmului lui German ]ine
mai pu]in de pasiunea investit\ în conversa]ie

sau de subiectele acesteia care realizeaz\ totu[i
un istoric lapidar al unei perioade de mare
efervescen]\ artistic\. Ceea ce ]ine spectatorul
aproape sunt imaginea, gros planurile, panoram\rile,
decupajele care intr\ în intimitatea unei emo]ii.
Camera se apropie pe nesim]ite, dar nu r\mâne
fixat\ pe câte un chip minute în [ir ca în filmele
lui Bergman, dar cu toat\ discre]ia pare în mod
uluitor s\ prind\ esen]ialul. Ca [i cum un chelner
ar trece neb\gat de seam\ pe lâng\ fiecare grup,
prinzând dintr-o privire ceea ce este relevant,
f\r\ a fi observat, f\r\ a se holba. Când pare în
sfâr[it fixat\ într-o petite histoire, într-o mic\
bârf\, asemeni unui fluture nelini[tit, camera
î[i ia zborul pentru a se a[eza pe umerii altor
personaje. Despre ce este filmul lui German. Un
r\spuns simplu ar fi: despre scriitori, despre
arti[ti, despre lumea lor. Pentru c\ ei au în comun
o mic\ lume, tr\iesc într-un microclimat,
într-un stol al lor, izolat [i totu[i prietenos. Ce
se poate spune despre un scriitor? Cum e
via]a lui? Ce anume îi motiveaz\ scrisul? De
unde î[i ia subiectele? Ei bine, în Rusia anilor
’70 aceste interoga]ii sunt de ordin secundar.
Problema esen]ial\ e s\ po]i publica, s\ faci s\
circule literatura ta, s\ exi[ti. Dovlatov se
str\duie[te în zadar s\ publice sau s\ reintre în
Uniunea Scriitorilor de unde a fost expulzat.
Exist\ o singur\ modalitate de a fi publicat,
compromisul cu puterea politic\, unul aparent
minor, constând din acceptarea unui act de
supunere, adic\ scrierea unui material conven]ional
despre fabrici [i uzine. Pentru prietenii lui
Dovlatov acest compromis este inacceptabil,
unii precum David (Danila Kozlovsky) tr\iesc
din bi[ni]\, al]ii se târ\sc în propriile existen]e.
Dovlatov umbl\ dup\ o modest\ sum\ de
bani pentru a-i lua o p\pu[\ fiicei sale. Exist\
posibilitatea for]\rii u[ilor închise prin intermediul
unor tovar\[i binevoitori, atra[i de art\, cochetând
cu ea, veleitari înc\ mai resping\tori decât
cerberii mohorâ]i ai diverselor reviste. Dovlatov
frecventeaz\ curios [i una din jet party-urile
aparatcikilor, îns\ incapacitatea sa de a fi
duplicitar, de a se adecva gusturilor comanditarului
aulic, de a-i gâdila orgoliul arunc\ în aer [i aceast\
oportunitate. Un cadru emblematic, Dovlatov
ajunge într-una din cur]ile interioare ale unei
institu]ii. Prinse în ghea]a care acoper\ solul se
afl\ manuscrisele refuza]ilor, metafor\ a înghe]ului
epocii lui Brejnev [i a unei ierni parc\ eterne în
care damna]ii sunt cei care au nu doar talent,
ci [i caracter. 
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 cronica filmului de angelo mitchievici

german a ales 6 zile din
via]a lui Dovlatov, nu
unele decisive, [i cu
toate acestea de o inten-
sitate dizolvant\, de o

frumuse]e punctat\ de melancolia
iernii ruse[ti.
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` ntre c\r]ile în englez\ ap\rute anul trecut la filiala din Frankfurt
pe Main a prestigioasei edituri academice „Peter Lang“ ocup\
un loc special volumul editat în colaborare de Gönül Bakay

(Universitatea Bahçe[ehir, Istanbul) [i Mihaela Mudure, binecunoscut\
scriitoare [i profesoar\ la Universitatea „Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca,
care a predat o vreme [i în Turcia. Titlul Trading Women, Traded Women,
ne tenteaz\ s\-l traducem, la prima vedere ca Traficul de femei, femei
traficate, amintindu-ne de filmul documetar al antropologului american
David A. Feingold, Trading Women (2003). 1 Îns\ subtitul A Historical
Scrutiny of Gendered Trading, precizeaz\ faptul c\ studiile din volum se
constituie într-o cercetare istoric\ a comer]ului/nego]ului în func]ie de
rela]iile de gen. În Cuvântul lor introductiv, editoarele atrag aten]ia asupra
folosirii lui „trade“ în sensul s\u cel mai larg, ca schimb de obiecte, m\rfuri,
idei etc. implicând, desigur, [i corpul omenesc. Cadrul teoretic al abord\rii
temei generale este interdisciplinar, deoarece „privirea“ ghidat\ în
interpretarea fenomenelor socio-culturale de critica feminist\2 ]ine seama
[i de [tiin]e ca antropologia3, economia politic\ sau filosofia4. Perioada
supus\ cercet\rii începe cu sfâr[itul secolul al XVII-lea5 [i ajunge pân\
în perioada actual\, l\rgindu-se [i aria de cuprindere spre alte culturi
anglofone decât cea britanic\. Tot de o preg\tire [i interese interdisciplinare
dau dovad\ [i autoarele provenind din Turcia, România, Spania [i Taiwan,
dar au predat sau lucreaz\ acum la universit\]i din ]\ri anglofone. Astel
eseul Esrei Almas, ca un fel de preludiu muzical al volumului, urm\re[te
situa]ia femeii captive în R\pirea din serai, opera lui Mozart. Begonia Lasa-
Alvarez semnaleaz\ emergen]a femeilor în via]a literar\ [i pe pia]a de carte
din Anglia secolului al XVIII-lea, de data asta „trade“ semnificând [i „meserie/
profesie“. O astfel de meserie nou\ este [i cea de caricaturist, a[a cum o
demonstreaz\ eseul Mihaelei Irimia care a cercetat colec]ia desenelor lui
Mary Darley, cunoscut\ ca „mam\ a caricaturii“ în Anglia. Burcin Cakir
subliniaz\ rolul femeilor în schimbul general de idei, nu doar ca
patroane ale saloanelor literare ale vremii, ci implicându-se activ în afaceri,
ac]iuni filantropice [i contribuind la reforma social\. Gönül Bakay ofer\
o reinterpretare a rolului eroinelor lui Daniel Defoe – cel care î[i definea
na]iunea ca pe una de negustori –, Moll Flanders [i Roxana, ca „femei de
afaceri sau r\uf\c\toare“. Veronica Popescu scrie despre aceea[i Moll
Flanders în ipostazele de „cea care se vinde“ la cea „vândut\“, prin transformarea
radical\ a eroinei lui Defoe în varianta cinematografic\ sentimental\
produs\ de Hollywood. Sebnem Toplu prive[te dintr-o perspectiv\
multidisciplinar\ dezbaterile despre situa]ia femeii în lumina acelui „prim
feminism“ [i remarc\ diferen]ele în func]ie de clasele sociale. Comentând
scrisorile Clarissei, eroina din romanul lui Samuel Richardson, Simla Ayse
Dogangun ajunge la concluzia c\ epistolele pot fi considerate drept corp
al eroinei [i, în acela[i timp, corpul ei fiind subiect al epistolelor, ca
mijloc de seduc]ie [i surs\ a puterii. Amelia Precup discut\ rela]ia dintre
destin [i valoarea economic\ a femeilor în fic]iunea Aphrei Ben, scriitoare
la care se refer\ [i Ba[ak Demirhan, accentuând con[tientizarea situa]iei
proprii de c\tre autoarele de secol optsprezece, pe de o parte, ca obiecte de
schimb în c\s\torie, pe de alta, ca agente ale schimb\rii unor mentalit\]i,
în ipostaza de persoane libere care adopt\ o atitudine critic\ fa]\ de sclavia
din colonii. Oana Cogeanu, în schimb, descoper\, în jurnalele de
c\l\torie ale femeilor afro-americane din perioada de dup\ R\zboiul Civil,
o nea[teptat\ mobilitate. Sc\pând din servitute, femeile g\sesc în c\l\torie
[i drumul spre des\vâr[ire spiritual\. Smaranda {tefanovici prezint\ o
reevaluarea a situa]iei femeilor afro-americane din perspectiv\ actual\,
analizând un roman de Paule Marshall. Dac\ Sevinç Eleman Garner
analizeaz\ opresiunea [i rezisten]a femeilor de a r\mâne simple obiecte
de schimb în c\s\torie, a[a cum apare în romanul lui Mary Wollstonecraft,
autoarea faimoasei Declara]ii a drepturilor femeii, Mihaela Mudure
cerceteaz\ în am\nunt rela]ia dintre cele dou\ sexe în interiorul contractului
matrimonial, a[a cum apare zugr\vit\ într-un roman al Elizei Heywood.
Ileana Oana Macari [i Iulia Andreea Milic\ scriu despre c\s\torie [i dreptul
la alegere al femeilor în viziunea scriitoarei Cicely Mary Hamilton.
Hatice Övgü Tüzün urm\re[te str\dania descoperirii unei identit\]i proprii

feminine în romanul Eveline a lui Fanny Burney. Tsai-Yeh Wang
prive[te cu ochiul istoricului evolu]ia reprezent\rii politice [i sociale a
femeilor la finele secolului al optsprezecelea englez. Adriana Neagu abordeaz\
efectul schimb\rii ]\rii [i a locului de ba[tin\ asupra femeilor în perspectiva
realizatorilor filmelor anglofone dedicate migra]iei contemporane. {i
nu în ultimul rând, eseul Oanei-Meda P\lo[anu gloseaz\ pe marginea
specificit\]ii fenomenului folosirii fotografiei de c\tre tinerele japoneze
ca mijloc de a g\si un so] convenabil în America de Nord.

Cele nou\sprezece eseuri, de o remarcabil\ ]inut\ academic\, bazate
fiecare în parte pe o bibliografie de ultim\ or\, ofer\, într-o englez\ elegant\,
un fructuos schimb de idei, ilustrând diferitele conota]ii ale temei enun]ate
în titlu [i au marele merit de a aduce în prim plan nume de autoare neglijate
sau ignorate de autorii de istorii literare sau culturale, completând ipostazele
în care a evoluat situa]ia, rolul [i (auto)reprezentarea femeilor de-a lungul
ultimelor secole dominate de economia de schimb [i de consum în spa]iul
anglofon. Lectur\ instructiv\ [i pl\cut\ prin varietatea domeniilor
abordate, stilurilor [i punctelor de vedere personale, volumul ar merita
s\ cunoasc\ o larg\ circula]ie [i chiar o versiune în limba român\.

 Ana Olos
_______
1 Filmul, având-o ca naratoare pe Angelina Jolie, este o investigare a traficului de femei
din Asia de sud-est (a unor minoritare f\r\ identitate din triburile unor regiuni
deluroase din Burma, Laos sau China), alimentând turismul sexual din Thailanda, a
rela]iei comer]ului de femei cu cel de narcotice [i o explorare a r\spunsurilor comunit\]ii
interna]ionale la aceste probleme.2 Autoarele men]ionate sunt Gayl Rubin, Cora Kaplan [i Luce Irigary.3 Se fac referiri la Caude Lévy-Strauss.4 Sunt cita]i, printre al]ii, Adam Smith, David Hume, Roy Porter sau contribu]iile mai
recente ale unor Joh Dwyer, Sidney M. Greenfield, Tatsuya Sakomoto etc.5 Perioada începând cu Revolu]ia Glorioas\ englez\ (1688) [i mergând pân\ la b\t\lia
de la Waterloo sau chiar pân\ începutul erei victoriene (1837), numit\ [i „the long 18th
century“, este de o importan]\ capital\, deoarece revolu]ia industrial\ [i financiar\
din Anglia a adus schimb\ri remarcabile [i în rela]iile de gen, prilejuind afirmarea
femeilor în diferite domenii de activitate, dincolo de locul lor tradi]ional din interiorul
familiei.

femeia: obiect,
subiect [i agent

de schimb

Trei premii importante pentru spectacolul
Rosmersholm la Festivalul de la Pécs

Spectacolul Rosmersholm de Henrik Ibsen, pus în scen\ de regizorul
Andriy Zholdak, a câ[tigat, la Festivalul Na]ional de Teatru de la Pécs (Ungaria),
premiile pentru: Cel mai bun spectacol, Cea mai bun\ actri]\ în rol
principal (Imre Éva) [i Cel mai bun decor (Andriy Zholdak [i Daniel Zholdak). 

Cea de-a XVIII-a edi]ie a celui mai important eveniment teatral din
Ungaria a avut loc în perioada 7-16 iunie 2018, iar din competi]ie au f\cut
parte 14 spectacole. Selec]ia a fost realizat\ de un juriu format din: János Térey
(scriitor, dramaturg) [i János Regõs (dramaturg, actor [i regizor).

În cadrul Galei de decernare a premiilor, directorul Teatrului Maghiar de
Stat Cluj, Gábor Tompa, a declarat c\ Rosmersholm reprezint\ un punct de reper
în parcursul artistic al trupei, iar procesul de crea]ie a fost unul complex [i le-a
dat actorilor ocazia de a-[i reînnoi resursele artistice. Rosmersholm este un
spectacol tulbur\tor [i incomod, care vorbe[te despre complexitatea sufletului
uman. De asemenea, Gábor Tompa a subliniat faptul c\, la întâlnirea avut\ cu
oamenii de teatru de la Pecs, pentru prima oar\ nu s-a mai discutat despre context,
ci despre spectacolul propriu-zis. În acest fel, acesta a reintrat în drepturile
sale estetico-artistice. 

Actri]a Éva Imre a precizat c\ premiul înseamn\ recunoa[terea unui
proces de crea]ie lung [i intens. 

Premiile festivalului au fost acordate de c\tre un juriu format din opt
membri: Zsófia Szamosi (actri]\), Péter Trokán (actor), Lilla Falussy (dramaturg),
Judit Csanádi (scenograf), Zoltán Rockenbauer (scriitor), István Szabó K.
(regizor), Gábor Bóta (critic de teatru) [i Zoltán Zsuráfszky (coregraf). 

meridiane
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Cristian PP\tr\[coniu: VVocea ddvs. îîn llite-
ratur\ eeste ffoarte sspecial\, ddistinct\. CCare eeste
„stilul MMihail {{i[kin“? CCare ssunt ccele mmai iimpor-
tante, ss\ lle sspun aa[a, ingrediente ale sstilului ddvs.?

Mihail {{i[kin: E o întrebare foarte simpl\,
la care îns\ nu exist\ un r\spuns simplu. Pentru
c\ nu e simplu ca eu s\ îmi aleg mie însumi
caracteristicile care fac stilul meu. Textul meu,
stilul meu de fapt reflect\ [i se construie[te din
mine, din via]a mea, din cum sunt p\rin]ii mei [i
copiii mei, din tot ce s-a întîmplat cu mine, ca
urmare a tuturor c\r]ilor pe care le-am citit. Este
un amestec de via]\, de ceea ce am tr\it, a tot ce
am citit, a întîmpl\rilor prin care am trecut, e o
combina]ie a ceea ce am în]eles, v\zut, sim]it
de la oamenii care au trecut prin via]a mea. Noi
ne tr\im via]a plenar prin intermediul oamenilor
pe care îi iubim, care sunt importan]i pentru noi.
{i toate acestea, suma tuturor acestora despre
care v\ spun eu, dau stilul. Iar mîna poate s\ scrie
doar ceea ce îi este dictat de minte [i de inim\. {i,
dac\ doar mintea îi spune mîinii s\ scrie altfel,
aceasta nu va asculta. Mintea [i inima – trebuie
s\ fie împreun\. De aceea, ceea ce m\ deosebe[te
de ceilal]i scriitori, ceea ce face c\r]ile mele s\
se deosebeasc\ de c\r]ile altor scriitori e doar prin

via]a mea; ei au tr\it vie]ile lor, eu, pe a mea. 
C.P.: EEste sstilul ffoarte iimportant

pentru ddumneavoastr\ ssau eeste cceva, îîn
literatura ddumneavoastr\, mmult mmai
important ddecît sstilul?

M.{.: Pentru mine, totul este unitar.
Ideea nu poate exista separat, subiectul – separat,

eroii – separat. {i, separat, stilul. Orice fraz\,
de la bun început, are propria genetic\. În fiecare
fraz\, în fiecare cuvînt se afl\ deja propriul ADN,
acea spiral\ genetic\. {i, dac\ cineva v\ arat\ o
fraz\, imediat pute]i s\ în]elege]i din ce timp provine
acea fraz\; spre exemplu, imediat v\ pute]i da seama
c\ acea fraz\ e din secolul al 19-lea. {i aceast\ fraz\
este dintr-un ziar din zilele noastre. Nu se poate s\
nu ]ii cont de aceasta: oricine scrie ceva, trebuie s\
în]eleag\ c\ o fraz\ nu este inventat\ de el, c\ a[a
se vorbe[te acum, în acest timp, sau atunci, în
acel timp – el doar împrumut\ acea fraz\ ca s\ îi
fie de folos acum. Sau, de[i se întîmpl\ mult mai
rar, dac\ el inventeaz\ propria sa fraz\, atunci toat\
lumea va recunoa[te c\ aceea este fraza lui – bun\oar\,
aceasta este fraza lui Platonov! Sau: oooo,
aceast\ propozi]ie putea s\ o scrie doar Tolstoi!
Dar situa]ii de acest gen sunt ideale. Foarte, foarte
rar se va întîmpla ca, dup\ 20 de ani s\ zicem, cineva
s\ vin\ [i s\ spun\ „aaa, asta e fraza lui {i[kin“. În
ce m\ prive[te, în afara faptului c\ m\ str\duiesc
s\ inventez frazele care s\ aib\ sunetul meu, eu,
fire[te, m\ folosesc de acel capital deosebit de fraze
care este deja patrimoniu de literatur\. De aceea,
în romanul meu timpuriu, Luarea Ismailului, buc\]i
întregi ale acestuia sunt compuse din fragmente
de text care au existat în mod real înaintea mea.
{i acest fapt d\ la iveal\ un mozaic enorm [i foarte
puternic, un mix de stiluri plin de energie în care
fraze luate din autori diferi]i sau din surse diferite,
dintr-odat\, se potrivesc unele cu altele, de[i, în
mod normal, nu ar trebui. Atunci apare ceva ca o
for]\ a acestor fraze, o for]\ deosebit\ [i distinct\,
care nu a existat vreodat\ pîn\ atunci. Aceasta,
de altfel, poate fi ceva care îmi apar]ine sau cu care
îmi place s\ lucrez: s\ unesc dou\ fraze care, înainte,
p\reau c\ nu se pot uni. E parte din stilul meu.

C.P.: EE ddificil ppentru ddumneavoastr\ ss\
scrie]i? UUmple]i uu[or oo ppagin\ ssau ee uun ttravaliu
care vv\ ssolicit\ ffoarte mmult? OOri, ppoate, sscrie]i
mai îîntîi îîn mminte [[i aapoi, ccînd vv\ aa[eza]i lla
mas\, ttotul ee mmult mmai uu[or?

M.{.: De regul\, frazele îmi vin în alte locuri
decît la masa de scris, în baie sau cînd merg undeva,
cînd merg cu ma[ina sau cu autobuzul. Parc\
mi se învîrt pe limb\ [i, în timp ce merg, le [lefuiesc,
le prepar pentru a le pune, în cele din urm\, pe
hîrtie. Cînd m\ a[ez la birou, ele ies deja gata
preg\tite. Scriu mult în minte, de fapt. Nu mai
e nevoie s\ faci cu ele cine [tie ce munc\.
Frazele sunt ca un copil aflat în burta mamei –
el ia forme diferite, poate fi un fel de pe[ti[or,
poate fi o ameob\ [i, pîn\ la urm\, iese deja în
forma unui copil, a unui mic om preg\tit
pentru a tr\i. Nu e nevoie, ca form\, s\ adaugi
ceva sau s\ iei ceva de la el. A[a ies [i frazele la
mine. Uneori sunt întrebat dac\ am pornirea de
a rescrie aceste fraze, iar eu r\spund c\ nu. Nu

po]i s\ refaci formele esen]iale ale propriului t\u
copil; el a venit pe lume a[a cum este. 

C.P.: VV\ ee tteam\ dde ccuvinte? SSpune]i, îîn
mai mmulte rrînduri, cc\ ddumneavoastr\ ssunte]i
într-oo llupt\ ccu ccuvintele, ccu llimba, îîn ccazul
dvs., ccu llimba rrus\? 

M.{.: Nu pot spune c\ ur\sc sau c\ iubesc
cuvintele; ar fi o exagerare, ar fi prea „înalt“ s\
spun a[a ceva. Pentru c\ totul se întîmpl\ într-un
registru mult mai jos: putem alege s\ spunem
„gustos“ sau „f\r\ gust“. Deîndat\ ce punem ceva
în gur\, limba ne spune, f\r\ vreo analiz\ sofisticat\,
dac\ e amar, dulce, [.a.m.d. Acela[i lucru, schimbînd
ceea ce e de schimbat, se întîmpl\ [i aici: iei
cuvintele, iei ni[te „îmbuc\turi“ de fraze, [i lucrurile
devin repede clare – e gustos sau nu e gustos.
Dac\ nu este gustoas\, renun] la ea sau, în
orice caz, o uit. Dac\ îns\ e gustoas\, o savurez
[i, dac\ mi-a pl\cut, împart [i cu al]ii. Vreau ca
fraza pe care eu am savurat-o, s\ o savureze [i
cititorii mei. 

C.P.: AA]i sspus, îîn mmai mmulte rrînduri,

despre ddumneavoastr\, cc\ ssunte]i uun „„scriitor
neprofesionist“. CCe îînseamn\ aaceasta? ÎÎn cce ffel
sunte]i uun „„scriitor nneprofesionist“?

M.{.: E o cochet\rie mic\, f\r\ îndoial\.
Fiindc\ un om care are mai multe c\r]i, publicate
în mai multe limbi, e inevitabil s\ fie, de fapt, un
scriitor profesionist. Dar mai e [i altceva. Într-adev\r,
nu m\ consider a fi un scriitor profesionist într-un
anume sens, fiindc\ acest statut implic\ oarecari
obliga]ii. A fi profesionist presupune c\ tu îi
e[ti dator meseriei. E[ti obligat s\ câ[tigi banii
chiar din asta, s\ fii prezent la serviciu în fiecare
diminea]\, s\ ai responsabilitate în fa]a clien]ilor
t\i. Eu nu îmi doresc s\ fiu responsabil în fa]a
clien]ilor; pentru mine, aceasta ar presupune o

form\ de servitute. Or, eu iubesc libertatea. Scriu
pentru c\ [i doar atunci când îmi este necesar
mie. Pre]uiesc foarte mult aceast\ independen]\
fa]\ de editori [i independen]a în fa]a cititorilor
[i nu vreau s\ fac nici un compromis în privin]a
lor. Vreau s\ scriu doar despre acele lucruri
care îmi plac sau despre care am nevoie s\
scriu. {i dac\ ele sunt interesante sau [i pe placul
altora, atunci, f\r\ discu]ie, m\ bucur. Poate c\
majoritatea oamenilor nu vor fi deloc interesa]i
de ceea ce scriu eu – [i eu accept a[a ceva. Dar nu
am de gînd s\ depun nici un efort ca s\ le fiu pe
plac în ceea ce scriu. Exist\ foarte mul]i al]i autori
[i oamenii nu au decît s\ mearg\ la ace[tia, în
situa]ia în care nu sunt interesa]i de subiectele
romanelor mele. Pe de alt\ parte, cunosc mul]i
scriitori care sunt foarte buni, care stau acas\,
pentru care în zilele noastre nu e o problem\ s\
publice, dar care nu [i-au g\sit cititorii lor. 

C.P.: CCum nne ppoate ssalva lliteratura
bun\? ÎÎn cce ffel? PPoate, dde ffapt, ss\ ffac\ eea aasta?

M.{.: Dac\ poate fi vorba despre salvare,
ea nu poate s\ fie decît individual\. Cunoa[tem
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exemple cînd literatura i-a salvat pe anumi]i
oameni, în situa]ii foarte dificile. {tim c\ unii
oameni au scris jurnale doar cu scopul de a r\mîne
în via]\. Probabil c\ cel mai cunoscut exemplu
este Jurnalul Annei Frank. À propos, la un moment
dat, am fost [ocat c\, în Vest, aproape to]i cunosc
Jurnalul Annei Frank, iar în Rusia, în [coala
sovietic\, niciodat\ nu s-a pronun]at m\car un
cuvînt despre aceasta. Vede]i pîn\ unde ajungea
antisemitismul de stat, de fapt? Era ca aerul: nu
erai neap\rat con[tient de el, dar el exista pretutindeni. 

{i pentru mine, literatura – indiferent c\
e vorba despre a scrie sau a citi – reprezenta o
form\ de salvare individual\. Uimitor e c\ în Rusia,
mai mereu, literatura reprezenta o form\ individual\
de salvare; niciodat\ nu a fost un fenomen în
mas\, în materie de salvare. În Rusia, [i înainte,
[i dup\ Revolu]ie, toate c\r]ile bune erau interzise.
Dar, în acela[i timp, oamenii le citeau – nu le citeau
la liber, nu erau accesibile maselor. Le citeau, le
citeam pe ascuns – [i, în felul acesta, individual,
erau forme de salvare. Spre exemplu, citeai
Soljeni]`n, Arhipelagul Gulag; o f\ceai tu, o f\ceau
[i al]ii. O f\ceai pe ascuns. Dac\ erai prins, tu,
individual, riscai s\ fii arestat. Era un risc individual,
r\spunderea era individual\; cu toate acestea,
citeai, era alegerea ta liber\, iar salvarea era, [i
ea, doar individual\. 

C.P.: CCare eeste uunul ddintre ccele mmai ffru-
moase [[i mmai ppre]ioase ddaruri –– nnu îîndr\znesc
s\ sspun ccel mmai ffrumos [[i mmai ppre]ios –– ppe ccare
le-aa]i pprimit dde lla lliteratur\?

M.{.: Eu iubesc, din principiu, literatura.
Pe toat\, în tregime. Nu po]i s\ spui c\ î]i place
doar Rachmaninov sau doar Schnitcke. Dac\ î]i
place m\car de unul dintre cei doi, atunci înseamn\
c\ î]i plac [i mul]i al]i compozitori. La fel e [i în
literatur\. De to]i autorii de literatur\ m\ simt
foarte apropiat. Iubesc literatura rus\ ca pe o
femeie. Nu po]i s\ iube[ti doar un dege]el, iar
pe un altul, s\ nu îl iube[ti. O iube[ti pe o
femeie ca întreg. A[a [i eu iubesc literatura rus\
– în întregime. Nu pot s\ iubesc o parte dintr-o
femeie [i alt\ parte nu.

C.P.: CCare eeste llimita mmoral\ ppe ccare nnu ee
bine ss\ oo ttrecem îîn lliteratur\, îîn rraport ccu cceea cce,
în ccalitate dde sscriitor, sse aaduce ddin vvia]a rreal\? CCe
e mmoral ss\ ffie ttrecut îîn lliteratur\ [[i cce nnu ee?

M.{.: Fire[te, în literatur\ cel mai u[or este
s\ inventezi totul. Aceasta ar [terge toate problemele
de natur\ moral\. Dar eu îmi doresc ca totul s\
fie la un nivel înalt de seriozitate. Or, cînd vorbim
despre o real\ seriozitate, înseamn\ c\ vorbim
despre o via]\ real\. Înseamn\ a considera oamenii
reali, vii. {i aici, inevitabil, survine o întrebare cu
sens moral. Eu îmi descriu copiii, pe p\rin]ii mei
(ei fiind deja mor]i), dar poate c\ lor nu le place
sau nu le-ar fi pl\cut ce scriu despre ei. Mai mult:
sunt chiar sigur c\ tat\lui meu nu i-ar fi pl\cut ce
scriu despre el. Fiindc\ scriu c\, atunci cînd a
început foametea în prima parte a perestrok\i,
el, în calitate de veteran de r\zboi, primea din
Germania colete de alimente. Odat\ a venit la noi
cu un asemenea colet. Despre sine, spunea, toat\
via]a sa, c\ a învins Germania [i era mîndru cu
aceast\ victorie grandioas\, ei bine, el, atunci cînd
începuse foametea la noi, tocmai de la germani
primea ajutor alimentar. Tocmai acei germani,
pe care ei i-au învins, atunci ne hr\neau [i ne
sus]ineau. Pentru el, acest lucru a fost o umilin]\
personal\ foarte mare. }in minte cum a venit la
noi cu acest colet, era b\ut [i plângea. {i m\ întreba:
Mi[a, spune-mi, chiar am învins în acest r\zboi
sau, totu[i, am pierdut r\zboiul? {i sunt singur
c\ el nu ar fi dorit niciodat\ ca eu s\ dezv\lui
publicului acest lucru. Cu toate acestea, eu povestesc.
Este moral sau nu este moral? Singurul lucru pe
care îl pot spune în ap\rarea mea, la Judecata
de Apoi, este s\ m\ ierte. Pentru c\ trebuia s\ fac
aceste amintiri publice, pentru a putea descrie
cele întîmplate atunci. {i sper din tot sufletul c\
m\ va ierta. 

C.P.: CChiar ccrede]i cc\ ee pposibil ppentru uun
Homer mmodern ss\ sscrie oo „„Iliad\ pprin ssms“, aa[a
cum aa]i sspus ccîndva?

M.{.: E o fraz\ foarte frumoas\, sunt bucuros
c\ am spus aceast\ fraz\, dar cred c\ nu e deloc
necesar ca în secolul 21 s\ existe vreun scriitor
care s\ scrie exact cum a scris Homer. Aceasta
deja a fost scris. Dac\ po]i s\ scrii, fie [i prin sms,
f\-o în felul t\u; într-un mod inedit. {i, dac\ va fi

cineva care va scrie ceva memorabil cu ajutorul
sms-urilor, la fel de gradios precum Homer, va
merita toat\ pre]uirea mea. De[i, în ce m\ prive[te,
am mari îndoieli...Pe de alt\ parte, în aceast\
întrebare, e ascuns\ o chestiune foarte interesant\:
mijloacele tehnice cu ajutorul c\rora poate fi scris
un text influen]eaz\ textul în sine sau nu? Într-
un fel, pana influen]eaz\ mîn\; în alt fel o face
ma[ina de scris, cînd trebuie s\ ape[i foarte
tare cu degetele [i buricele lor ajung s\ te doar\.
{i, în fine, în alt fel influen]eaz\ scrisul calculatorul,
ca s\ nu mai spun c\ exist\ deja [i posibilitatea
de a dicta textul. Toate au importan]\, iar eu, de
fapt, am trecut prin dou\ epoci: la început, am

scris la ma[ina de scris, apoi, cu bucurie, am trecut
la calculator. Nu cred îns\ c\ aceast\ trecere m-a
influen]at într-un mod foarte semnificativ. Poate
c\ dac\ acum a[ începe s\ scriu prin sms,
atunci a[ resim]i influen]a tehnologiei, fiindc\
sms-ul presupune s\ scrii scurt. Cu alte cuvinte,
exist\ persoane care pot scrie o poveste scurt\ [i,
în aceasta, ei sunt în stare s\ spun\ totul. Un geniu,
a[a cum a fost Cehov. Cehov scrie dou\-trei
p\ginu]e [i spune tot ce a avut de spus, nu e nevoie
s\ mai adauge vreo fraz\ în plus. Iar dac\ reu[e[ti
prin sms – cu cîteva zeci de semne permise – s\
spui ceva important, [i tu po]i fi un geniu. S\
a[tept\m, deci!

C.P.: CCe rreprezint\ ttradi]ia lliterar\ rrus\
pentru ddumneavoastr\? CCare ee rrela]ia ddvs. ccu
aceast\ ttradi]ie? SSim]i]i ppresiunea aacestei
tradi]ii ssau ppoate, ppentru cc\ ssunte]i pparte ddin
aceast\ ttradi]ie, ttr\i]i ssentimentul cc\ aave]i uun
vîrf dde bbarc\ aavans ddin sstart?

M.{.: Da, cred c\ simt unde bate întrebarea:
dac\ e sau nu suficient s\ sim]i în spatele t\u ace[ti
gigan]i ai literaturii, precum Tolstoi, Dostoievski.
E o întrebare foarte corect\: oare, acest fapt te
ajut\ sau mai degrab\ te deranjeaz\? Pentru c\
atunci cînd începi, trebuie s\ ai mult\ încredere
în puterile tale. Dac\ nu ai încredere în acestea,
dac\ nu e[ti convins c\ vei împinge înainte literatura
rus\, poate nu chiar cu un km, ci m\car cu un
pas mic, dac\ tu nu crezi în tine, atunci nu vei
putea s\ faci niciodat\ un asemenea pas. Iar faptul
c\ în spatele t\u sunt asemenea gigan]i te face
s\ te sim]i, prin compara]ie cu ei, ca un pigmeu.
{i, asta, în fond, nu te sus]ine în credin]a ta, ci,
foarte probabil, dimpotriv\ – î]i va fi cumplit de
greu s\ mergi, a[a cum mergeau ei, cu pa[i de uria[
în fa]\. Pe de alt\ parte, faptul c\ îi ai în spate
presupune [i o responsabilitate sporit\. În traducere:
eu nu mai pot s\ fac vreun pas gre[it. Dac\ merg
dup\ ei, în direc]ia în care s-au dus ei, înseamn\
c\ nu trebuie s\ fac vreun compromis. {i dac\,
în fa]\, se afla o pr\pastie [i eu, pentru c\ îi urmez,
trebuie s\ merg, la limit\, spre pr\pastie. Aceast\
responsabilitate de a nu scrie un text slab probabil
c\ este de ajutor. Fiindc\ î]i va fi ru[ine, în caz
contrar. Dac\ ai scris un text care nu încearc\
m\car s\ se ridice la nivelul lui Cehov sau
Tolstoi, atunci sim]i [i singur c\ acest text nu este
demn de a exista. {i atunci nici nu trebuie s\ îl
publici [i nu trebuie nici m\car s\ încerci s\ te
strecori în literatur\. Dar aici apare, mereu, o
problem\ – ok, tu crezi în textul t\u, dar al]ii? Poate
c\ e[ti un grafoman. Unde se afl\ grani]a dintre
un text al unui geniu [i altul al unui grafoman care
crede în sinea sa c\ a scris ceva revolu]ionar [i
grandios, doar c\ al]ii nu îl în]eleg? E o situa]ie
oarecum clasic\: un geniu – real sau închipuit – [i
oamenii simpli, care nu îl pot în]elege. A[a a fost
mereu, a[a va fi mereu. 

C.P.: CCe mmari eerori ppoate fface uun sscriitor
în rraport ccu ccititorii ss\i? CCe nnu sse ccuvine ss\ ffac\
un sscriitor ffa]\ dde ccititorii ss\i, ddin uunghiul ddvs.
de vvedere?

M.{.: Eu cred c\ într-o astfel de rela]ie,
scriitorul nu are voie s\ fac\ nici o gre[eal\. El
trebuie s\ fie onest – [i fa]\ de sine – [i s\ nu
scrie ceea ce i-ar putea cere cititorul. Nu trebuie
s\ r\spund\ a[tept\rilor cititorilor, nu trebuie
s\ fie servantul cititorului. Dac\ ar fi a[a
ceva, atunci cred c\ gre[e[te. Dac\ un cititor
dore[te ca o poveste s\ îi fie povestit\ doar în astfel
de mod o poveste, iar scriitorul o va face altfel,
atunci scriitorul gre[e[te; de aceea, din start, o
asemenea rela]ie cred c\ nu este corect\. Literatura
nu e un service. Un scriitor adev\rat nu poate, sub
nici o form\, s\ devin\ vinovat în fa]a cititorului.
El trebuie s\ î[i vad\ de treaba lui, f\r\ s\ se lase
constrîns de eventualele dorin]e ale cititorilor. Dac\
unui cititor nu îi place ceea ce scrie cineva,
atunci cititorul poate pur [i simplu s\ refuze s\ îi
cumpere cartea [i, cu asta, s-a încheiat rela]ia lor. 

C.P.: CCum ppo]i ffi uun îînving\tor îîn llite-
ratur\. DDumneavostr\ aave]i aaceast\ tteorie: cc\,
în ccalitate dde sscriitor, llucra]i ccu „„tr\d\tori“.
Cuvintele, oo sspune]i, ssunt ttr\d\toare. {{i aatun-
ci, cum ppo]i, îîn aaceast\ cconfruntare, ss\ mmai ffii
înving\tor?

M.{.: F\r\ discu]ie, cuvintele sunt ca ni[te
„tr\d\tori“ pentru c\ nu te po]i baza pe ele. Nu
po]i s\ iei un cuvînt deja [tiut – te va tr\da. {i
atunci vei spune ceva cu fraze obi[nuite,
banale, [i nimeni nu te va crede. Pentru c\ oamenii
simt [abloanele, simt stereotipurile. Orice stereotip
presupune un fals. Orice cli[eu ascunde un fals.
Nu po]i scrie în cli[ee; misiunea unui scriitor este
s\ fac\ în a[a fel încît un cuvînt s\ sune din nou
credibil, autentic. Oamenii trebuie s\ înceap\ din
nou s\ cread\ în cuvinte. Cum va ajunge un scriitor
s\ fac\ în a[a fel încît cuvintele s\ redevin\ vii,
acesta este deja secretul fiec\rui scriitor în parte.
El nu trebuie s\ ne dezv\luie cum anume face;
metodele sale trebuie s\ fie un capital discret,
secret la limit\, al fiec\rui scriitor. Ceea ce vedem,
ceea ce putem s\ vedem este doar rezultatul final.
Cineva poate ajunge s\ scrie în ni[te fraze
foarte simple; de fapt, în spatele acestor fraze
se afl\ o a[a de mare onestite [i de c\ldur\ sufleteasc\
a acestui scriitor încît, pur [i simplu, începi s\
crezi în ceea ce spune. Pentru c\ un om care a
scris asemenea fraze nu poate min]i.
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sunt chiar sigur c\ tat\lui
meu nu i-ar fi pl\cut ce
scriu despre el. Fiindc\ scriu
c\, atunci cînd a început
foametea în prima parte 

a perestrok\i, el, în calitate de veteran
de r\zboi, primea din Germania colete
de alimente. Odat\ a venit la noi cu un
asemenea colet. Despre sine, spunea,
toat\ via]a sa, c\ a învins Germania [i
era mîndru cu aceast\ victorie
grandioas\, ei bine, el, atunci cînd 
începuse foametea la noi, tocmai de la
germani primea ajutor alimentar. 
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dintre toate gesturile care ne locuiesc
via]a cotidian\ [i pe care le facem,
de cele mai multe ori, aproape

incon[tient, niciunul nu are caracterul universal
[i semnifica]ia profund\ a îmbr\]i[\rii. Îmbr\]i[area
este un soi de limbaj universal, de care nicio
cultur\ sau civiliza]ie nu este str\in\, indiferent
de epoca din care face parte sau de specificul
ei cultural. Poate de aceea, uneori po]i lua,
într-un sens, parte la o îmbr\]i[are a unor
necunoscu]i, doar privind-o. {i cu cât îmbr\]i[area
e mai deplin\, cu cât abandonarea unuia în bra]ele
celuilalt mai definitiv\, cu atât mai mult îi cuprinde
în ea pe to]i cei care o privesc. Cumva, pentru
câteva clipe, centrul de greutate al unui spa]iu
imens cum ar fi o sal\ de bibliotec\ sau un
amfiteatru se mut\ într-o îmbr\]i[are care nu
atrage doar privirile celorlal]i, ci permite, într-un
sens foarte precis, o participare aproape fizic\,
f\r\ s\ fie vreun moment indecent\ [i, în acela[i
timp, f\r\ s\-[i piard\ din intimitate. Privind
doi prieteni sau doi îndr\gosti]i îmbr\]i[ându-se,
]i se permite, cumva, imposibilul; ]i se permite
s\ iei parte la intimitatea lor f\r\ s\ o distrugi.
Iar acest lucru este posibil pentru c\ îmbr\]i[area
dintre doi oameni care nu-]i sunt cunoscu]i
recapituleaz\ îmbr\]i[\rile esen]iale pe care le-ai
tr\it, î]i permite s\ le retr\ie[ti, fiind în acela[i
timp promisiunea sau garan]ia c\ po]i fi acas\
în aceast\ lume stranie care nu se supune în
niciun fel voin]ei tale, în care ai fost aruncat f\r\
voia ta, din care vei pleca în acela[i fel, [i în
care nu tr\ie[ti doar drama propriei finitudini,
a propriei mortalit\]i, ci [i – ceea ce este înc\ mai
dificil de acceptat – a celor care î]i sunt dragi.
Dac\ Fromm are dreptate când afirm\, în Arta
de a iubi, c\ „omul din toate epocile [i din
toate culturile este mereu confruntat cu una [i
aceea[i problem\: cum s\-[i dep\[easc\ izolarea,
cum s\ ob]in\ uniunea, cum s\ ajung\ la o
transcendere a vie]ii sale individuale spre a ob]ine
dez-izolarea“, poate c\ ar trebui s\ ne gândim
dac\ umanitatea în genere nu este, în fond,

un dar al îmbr\]i[\rii originare materne, în
care sunt prefigurate toate îmbr\]i[\rile
posibile [i care poart\ în sine f\g\duin]a
lumii tocmai pentru c\, în îmbr\]i[area
matern\, lumea întreag\ î[i deschide cumva
bra]ele s\ ne întâmpine, s\ ne primeasc\. 

Iat\ de ce, oricât de simpl\ ar p\rea,
îmbr\]i[area dintre doi oameni este, de fapt,

unul dintre cele mai complexe [i mai pline de
semnifica]ie comportamente umane. Dincolo
de faptul c\ intimitatea ei nu poate fi redus\ ori
pus\ pe seama gesturilor individuale care o
compun, îmbr\]i[area are un polisemantism
greu de descifrat: ne îmbr\]i[\m atunci când ne
revedem, sau atunci când ne desp\r]im, ne
împ\rt\[im bucuria îmbr\]i[ându-ne [i ne alin\m
triste]ea sau dezam\girea în acela[i fel. Îns\
indiferent dac\ îmbr\]i[area este un gest de bun-
r\mas sau unul de bun-venit, ea creeaz\ o apropiere,
o intimitate cu un caracter cu totul aparte. Iar
aceast\ intimitate, care irupe în spa]iul public
f\r\ s\-[i piard\ caracterul intim – ea [i-l poate,
desigur, pierde, imediat ce devine con[tient\ de
faptul c\ este privit\, iar acesta este, cel mai
adesea, momentul în care cei doi se desprind
din îmbr\]i[are – este cu putin]\ tocmai pentru
c\ îmbr\]i[area pare a fi str\in\ de retoric\.
Atunci când este doar mimat\, nu mai este
îmbr\]i[are. Iar acest caracter non-retoric al
îmbr\]i[\rii se datoreaz\ faptului c\ ea nu doar
c\ se desf\[oar\ cel mai adesea în t\cere, dar
privirile celor doi nu urm\resc nicio clip\ trupul
celuilalt  – atunci când vedem c\ suntem
privi]i, devenim dintr-o dat\ aten]i la noi în[ine,
ne punem o masc\, ne „înscen\m“ – iar ochii
sunt de cele mai multe ori închi[i. Îmbr\]i[area
suspend\ dou\ dintre nevoile cele mai importante
ale noastre, pe cea de a vedea [i pe cea de a vorbi
– [i le suspend\ tocmai pentru c\ ea le face cu
putin]\ [i le d\ sens. Tocmai de aceea, îmbr\]i[area
este cea mai autentic\ form\ de descentrare,
primirea, la propriu, a celuilalt, desp\r]irea,
pentru o clip\, de tine însu]i. 

Îmbr\]i[area nu este doar ireductibil\
la gesturile care o compun, ci este deopotriv\
inepuizabil\ [i irepetabil\. Într-un sens, nu se
poate sfâr[i, pentru c\ oricând s-ar sfâr[i, este
prea devreme, îns\ oricât de mult ar continua,
ea nu se poate împlini, nu se poate consuma pân\
la cap\t, pentru c\ cel\lalt se retrage mereu în

chiar actul dona]iei, cum atât de frumos arat\
J.L. Marion într-un eseu despre trupul în]eles ca
fenomen saturat. De asta poate, uneori, o îmbr\]i[are
este reluat\ de mai multe ori, la intervale
foarte scurte de timp, a[a cum atunci când ne
este foarte sete, dar neputând s\ bem f\r\ s\
ne întrerupem, ducem de mai multe ori paharul
la gur\ [i tot nu ne s\tur\m. {i pentru c\
dintr-o îmbr\]i[are ne desprindem întotdeauna
prea devreme, ea este întotdeauna mai mult
decât este, f\r\ s\ aib\ îns\ alt scop decât pe ea
îns\[i. Ea trimite dincolo, dar dincolo e tot ea
îns\[i. Altfel spus, îmbr\]i[area î[i este ei îns\[i
metafor\.

S\rutul, chiar dac\ este forma ei erotizat\,
nu este decât o îmbr\]i[are prescurtat\, o
îmbr\]i[are lene[\. Într-un sens, el nu spore[te
cu nimic intimitatea, de[i îi poate schimba
accentul. În timp ce îmbr\]i[area este mai curând
static\, trupurile sprijinindu-se [i sus]inând-se
unul pe altul, odihnindu-se unul în cel\lalt, într-un
echilibru dinamic, f\r\ ca vreunul dintre cei doi
s\ depun\ efort, s\rutul are o dinamic\ foarte

complex\, ca un satelit care se învârte[te necontenit
pe orbita îmbr\]i[\rii, f\când tot felul de manevre
complicate, erotico-ludice. S\rutul este cr\p\tura
retoric\ din îmbr\]i[are, c\ci erotismul este
r\d\cina retoricii. El nu spore[te apropierea,
ci intensific\ [i diversific\ pl\cerea. Spre deosebire
de îmbr\]i[are, s\rutul are modele sale, [i e
suficient s\ prive[ti un film de acum 40-50 de
ani ca s\ afli, cu surprindere, c\ oamenii se s\rutau
altfel, de[i se îmbr\]i[au la fel. Înc\ un argument

pentru caracterul retoric al s\rutului. Într-un
sens, s\rutul este încercarea de a r\zbuna neputin]a
îmbr\]i[\rii de a cuprinde [i de a se d\rui pe
deplin. R\zbunarea nu poate fi decât una retorico-
erotic\, indiferent dac\ ia forme de-a dreptul
agresive, sau forme ludice. Nu ar fi exclus ca
excesele [i anomaliile erotice s\ se nasc\ din
aceea[i frustrare cauzat\ de neputin]a consum\rii
îmbr\]i[\rii, de neputin]a posesiei [i d\ruirii
depline. Cu toate acestea, sau tocmai din aceast\
cauz\, nici ele nu adaug\ nimic intimit\]ii
îmbr\]i[\rii. Excesele erotice sunt excese retorice.
Dar, în fond, împlinirea sau consumarea pân\
la cap\t a îmbr\]i[\rii, disolu]ia în cel\lalt [i

pierderea propriului sine, ar însemna tocmai
anularea ei ca atare. C\ci e întotdeauna nevoie
de doi, pentru o îmbr\]i[are. De aici [i caracterul
paradoxal al îmbr\]i[\rii. {i tocmai acest caracter
paradoxal d\ na[tere, asemenea unei irita]ii,
erotismului/retoricii.

La polul opus îmbr\]i[\rii dintre mam\ [i
copil, dar la fel de fascinant\, este îmbr\]i[area
dintre doi oameni ajun[i aproape de cap\tul vie]ii,
care [i-au fost al\turi decenii întregi. Uneori,
îmbr\]i[area lor e dificil de privit. Oare nu este
ea dovada deplin\ a fragilit\]ii îmbr\]i[\rii, oare
nu le infirm\ ea cumva pe toate celelalte [i,
transformându-se într-un destin al lor, nu-[i este
sie[i dovada propriei imposibilit\]i? Într-adev\r,
ea n-ar fi altceva, dac\ ar fi doar încercarea, sortit\
e[ecului, de a p\stra, de a retr\i cumva trecutul
luminos al unei vechi prietenii sau iubiri. Dar ea
este, de fapt, mult mai mult decât atât: este
abandonarea unuia în bra]ele celuilalt [i, astfel,
prin mijlocirea celuilalt, abandonarea în
bra]ele timpului, împ\carea cu propria finitudine.
Prin cel\lalt, fiecare dintre ei se las\, de fapt,
îmbr\]i[a]i de timp [i îl îmbr\]i[eaz\, astfel, la
rându-le. Îmbr\]i[area lor devine clipa în care
finitudinea îmbr\]i[eaz\ eternitatea [i se las\
îmbr\]i[at\ de ea, clipa în care finitudinea [i
eternitatea se oglindesc una în cealalt\, ca într-un
dans, ca într-o mi[care concentric\ ce parcurge,
asemenea acelor unui ceasornic ce se curbeaz\
asupra centrului din care iradiaz\, devenind,
în cele din urm\, una cu el, eternitatea fulgurant\
a propriei lor iubiri.

 Paul Gabriel Sandu

eseu

poate c\ ar trebui s\ ne
gândim dac\ umanitatea
în genere nu este, în
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toate îmbr\]i[\rile posibile [i care
poart\ în sine f\g\duin]a lumii...

promisiunea îmbr\]i[\rii – 
scurt exerci]iu fenomenologic



27amintirile Annei Kretzulescu-Lahovary,
un amestec de staccato [i legato, de
note directe, personale, nerevizuite

[i de pagini stilizate, menite unei eventuale
public\ri (pe care autoarea, având „[ansa sau
ne[ansa“ de a tr\i aproape un secol, din 1865
pân\ în 1964, n-a mai ajuns s-o vad\ împlinit\)
dezv\luie talentul unei autoare impresionante,
care vine s\ se adauge marilor nume feminine
române[ti de r\sunet. Doamna Alina Pavelescu,
istoric [i arhivist, director adjunct al Arhivelor
Na]ionale, cu un doctorat la Institut d’Études
Politiques din Paris [i o deja remarcabil\ experien]\
de editare (cea mai recent\ publicare în acest
sens fiind edi]ia de scrisori [i dosarul CNSAS al
Marthei Bibescu, în 2017) l\mure[te într-un
studiu introductiv telosul încheg\rii acestui
„roman de familie“: el este nu numai menit
p\str\rii momentelor de bucurie [i triste]e ale
descendentei unei familii de pa[opti[ti români,
Câmpinenii [i Kretzule[tii, sau considera]iilor
asupra educa]iei [i vie]ii de cuplu, ci [i evoc\rii
de personalit\]i ale epocii, de scene istorice.
Nuan]ele [i privirea atent\ la culorile locurilor
în care Annei i-a fost dat s\ tr\iasc\ (Bucure[ti,
Leurdeni, Sinaia, Egipt, Dresda, Berlin, Sankt
Petersburg, Constantinopol, Spania, Italia, Paris)
pot fi puse si pe seama talentului pe care aceast\
doamn\ l-a avut inclusiv la pictur\, dar [i pe
seama unei obi[nuin]e cu mediul diplomatic:
privirea membrilor din familiile de diploma]i
se concentreaz\ – neavând acces la „misterele“
cancelariilor – mai degrab\ asupra peisajelor,
stilului de via]\, culturii din locurile vizitate.

Sunt multe [i diverse lentilele prin care
pot fi citite aceste amintiri scrise în „febra
aiuritoare a lumii“, în mijlocul unor vârtejuri de
evenimente câteodat\ de-a dreptul dure (ca în
însemn\rile din primul r\zboi mondial, de la
Paris.). Pot fi citite, cum spune autoarea studiului
introductiv, ca „istorie la feminin“, dar [i ca
imersiune în istoria sufletului european. Pot
fi citite ca pagini încurajatoare [i justificatoare
de sine, sau ca argumente
în lupta cu singur\tatea.
Sau ca jaloane ale propriei
evolu]ii, pornind de la cele
dou\ îndemnuri religios-
etice, cunoa[te-te pe tine
însu]i [i devino cel ce e[ti.
(Aici ar fi de scris pe larg
despre educa]ia primit\ de
autoare în [coala-internat
de la Berlin – tat\l, Nicolae
Kretzulescu, fiind, în vremea
lui Carol I, primul agent
diplomatic al României la
Berlin – [i rela]ia cald\,
aproape filial\, cu împ\r\teasa
Augusta, întemeietoarea
Stift-ului. Poate c\ maniera
de a-[i vedea gândirea ca
o discu]ie cu sine se datoreaz\
educa]iei clasice din lumea
german\ – cunoa[terea lui Cicero, Seneca, Marcus
Aurelius; dar [i „cultului eului“ care luase în
st\pânire sfâr[itul secolului al XIX-lea). În fine,
aceste pagini pot fi citite [i ca o încercare de
transformare a contrastelor europene în
complementaritate, în armonie: inclusiv a celei
dintre Occident [i Orient. M\ voi rezuma la
aceast\ perspectiv\.

Anna Kretzulescu-Lahovary [i-a petrecut
o bun\ parte din via]\ atât în paradisul rural
al mo[iei de la Leurdeni, unde nu lipsea, în
gr\dina cu teras\, un salcâm japonez ([i unde,
obicei diplomatic, primeau zilnic, cu trenul, un
„sac“ cu ziare [i pâine), cât [i la Bucure[ti, unde,
printre alte mondenit\]i, a luat ceaiul la
regina Elisabeta în salonul maur (înainte de a
asculta un trio de Beethoven, cu Enescu).
Punându-[i în final o întrebare: „Ne strângem
mâinile, ne spunem la revedere [i lumea real\
repune st\pânire pe aceia pe care armonia nu
i-a ridicat prea sus, cei care nu au de unde s\
coboare. Trebuie deci s\ fii banal ca s\ fii fericit?“.
Un bal la Palat îi prilejuie[te dansul cu ministrul
Fran]ei din acea vreme, care converseaz\ despre
influen]a german\ (trec\toare) din România:
„A[ spune chiar c\ mai bucuros e primit un
[ut al Germaniei decât un zâmbet al Fran]ei.
{i s\ nu crede]i c\, într-un r\zboi, Germania v\
va sus]ine împotriva Rusiei“. Dar Anna riposteaz\

elogiind ]elul românului de „libertate [i de
civiliza]ie occidental\, inerent naturii lui latine“
[i folose[te cuvinte cu siguran]\ sim]ite: „Tr\s\turile
sale de neam (ale românului, n.m.) au rezistat
în istorie la toate domina]iile, servitu]ile [i
invaziile“. De altfel, ea are, în urma anilor petrecu]i
la Sankt Petersburg, unde se logodise cu Alexandru
Em. Lahovary, tân\r secretar al tat\lui ei, doar
amintiri pl\cute legate de Rusia. Amuzant\ scena
în care, asistând la o conferin]\ al\turi de b\trânul
ambasador a]ipit, i[i preg\te[te evantaiul pentru
a-l l\sa s\ cad\ cu zgomot în caz c\ acesta ar
începe s\ sfor\ie. anna a tr\it destul de mult în Orient,

înc\ din prima copil\rie, când Nicolae
Kretzulescu î[i dusese familia o

iarn\ în Egipt, la invita]ia consulului Prusiei
la Alexandria, c\s\torit cu una din m\tu[ile
autoarei. Au v\zut piramidele [i au luat masa
într-una din înc\perile-mormânt, f\r\ nici un
fel de emo]ie. „Atâtea secole trecuser\ de când
acel mare senior egiptean fusese depus acolo!“.
De[i copil, a surprins astfel una din marile teme
ale c\l\toriilor în Egipt: întâlnirea cu moartea,
eternitatea. De altfel, viceregele egiptean le-a
f\cut cadou la desp\r]ire o mumie! Care, înainte
de a fi donat\ muzeului a stat „timp de câteva
s\pt\mâni sau poate luni, în cutia ei frumoas\,
în salonul nostru din strada {tirbey-Vod\“. Însu[i
regele Carol I (pe atunci principe) a fost
invitat s\ asiste la deschiderea cutiei!

Prima vizit\ la Constantinopol a fost f\cut\
în 1902, apoi, în 1903, când Anna Kretzulescu-
Lahovary î[i îndepline[te toate îndatoririle
diplomatice: recep]ii la lega]ie, vizitele românilor
[i macedo-românilor la s\rb\toarea na]ional\.
Re[edin]a, cump\rat\ de lega]ie, e situat\ la nord-
est de Pera cosmopolit\, „pe platoul de deasupra
Tophane, un cartier turcesc cu case mici, ag\]ate
în pant\“. Priveli[tile Bosforului [i ale M\rii
Marmara („de la fereastra mea v\d coasta
Asiei, Scutari... Deasupra chiparo[ilor negri se

v\d siluetele lungi [i
albe ale minaretelor“),
zumzetul Orientului
(„s\ fie acesta farmecul
Orientului? Acest calm
sub mângâierea unei
lumini vibrante?“),
descrierea moscheilor
[i rug\ciunilor musul-
mane, o vizit\ de
prezentare/curtoazie
la so]ia marelui vizir,
pove[tile ambasadorului
Persiei, „un prin]“,
sosirea sultanului Abdul-
Hamid II la moschee,
într-o tr\sur\ ai c\rei
cai „au acoperitoare de
aur, str\lucitoare sub
lumina soarelui“ (Anna
se întreab\ dac\ „îl

va invoca pe Dumnezeu pentru fiin]a sa intim\,
sau pentru m\rire [i onoruri?“), o vizit\ entuziast\
la Sfânta Sofia, spectacolul cutremur\tor al
dervi[ilor rotitori, plimb\ri pe Bosfor [i în
împrejurimi: un Orient de alt\dat\ [i din totdeauna.
Ulterior, o c\l\torie la Madrid, Sevilla [i Granada
(cu principesa mo[tenitoare Maria, în 1913) îi
prilejuie[te Annei alt tip de întâlnire cu Orientul:
„grandoarea oriental\ a maurilor. Vizitând
Alhambra, ai în fa]a ochilor misterul arhitecturii
maure, liniile care se înal]\, se înf\[oar\, se
întâlnesc [i se despart ... pentru a forma mereu
[i mereu rozarii ce farmec\ ochiul“). Desigur,
simpatia evident\ fa]\ de Fran]a [i cultura francez\
(s\ nu uit\m c\ aceste memorii sunt scrise în
francez\) impregneaz\ adeseori imaginile cu
ecouri din romantici sau chiar autori „la
mod\“ în acea vreme, ca Pierre Loti.

N-a[ vrea s\ închei f\r\ s\ pomenesc
importan]a documentar\ a unor scrisori din
anex\, a fotografiilor [i a altor texte relevante
pentru biografia autoarei (de pild\, memoriul
adresat în 1948 pre[edintelui Prezidiului
Marii Adun\ri Na]ionale, prin care e solicitat\
nerechizi]ionarea casei p\rinte[ti din Bucure[ti)
[i nici paginile pline de poezie [i suav umor cu
care nepotul {erban Sturdza încheie acest volum
al „M\icu]ei“. 

 Grete Tartler

Anna Kretzulescu-
Lahovary, Nebiruita
flac\r\ a vie]ii.
Amintiri 1867-
1952. Edi]ie îngrijit\,
traducere din
francez\ [i studiu
introductiv de Alina
Pavelescu. Cu un
cuvânt de încheiere
de {erban Sturdza.
Bucure[ti, Editura
Humanitas, 2018.
423 p. 
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Lumea se duce 
în alt\ parte

În leg\tur\ cu scurta relatare din
aceast\ pagin\ despre Gala poeziei române
contemporane: mi se pare de re]inut elogiul
pe care, la încheierea reuniunii, unul dintre

moderatori, R\zvan Voncu, adaptând o
fraz\ a lui Churchill, l-a adus poe]ilor participan]i

la Gal\ ([i nu numai lor, ci, în general, poe]ilor
români de valoare de ast\zi!): to]i ace[tia, considera

criticul, sunt cei pu]ini [i ale[i fa]\ de care cei mul]i,
poporul adic\, are datorii considerabile despre care,
deseori, nici m\car nu [tie c\ le are: c\ci prin poe]ii
s\i un popor î[i p\streaz\ vie limba, adaug\ straturi
noi de profunzime [i de rafinament ale gândului,
î[i ap\r\ [i î[i spore[te dimensiunea spiritual\. A[a
va fi fiind. Sigur îns\, în zilele noastre, poezia [i-a
pierdut din aur\ [i nu mai stârne[te interesul
publicului (nici la lectura public\ amintit\ n-au fost
prea numero[i spectatorii dornici s\-i asculte pe
poe]i). Poezia a intrat într-o bucl\, într-o ni[\ unde
prea pu]ini o viziteaz\. Care sunt cauzele acestei
diminu\ri de interes? A[ numi aici cauzele generale,
care ]in de evolu]ia societ\]ii. Poezia presupune
fine]e, ini]iere, lectur\ r\bd\toare, în fond preg\tire,
antrenare a min]ii ca s\ poat\ fi prinse subtilit\]ile
acestui cu totul special edificiu verbal. Or,
vremea noastr\ e gr\bit\, se tr\ie[te pe fug\,
superficial, sunt apreciate spectacolele cu miz\
simpl\, u[or de perceput, chiar teatrul s-a mutat
în strad\ [i noul spectacol se bazeaz\ din ce în ce
mai pu]in pe cuvânt, [i din ce în ce mai mult pe
vizual, pe efecte imediate [i facile – mi[care, clovnerie,
costume colorate, muzic\, lumini, artificii. Cu
p\rere de r\u o spun: mi se pare c\ lumea se duce
accelerat în alt\ parte, nu acolo unde ne înc\p\]ân\m
noi s\ r\mânem cu versurile noastre. (G.C.)

c\r]i primite la redac]ie
Dintre c\r]ile sosite recent la redac]ie, ne-au

atras aten]ia mai multe titluri. În primul rând,
excelentul volum despre literatura carceral\ al colegului
nostru de redac]ie Sorin Lavric, Glasuri din bolgie
(Editura Ideea European\). Apoi, un foarte
elegant volum de versuri, Imperfec]iunea imperfect\
de Hanna Bota, în paginile c\ruia poemele, expresive,
intr\ în dialog cu sculptura lui Peter Jecza (cartea
apare la Editura Triade Foundation din Timi[oara).
Flaviu George Predescu public\ un nou roman,
Perechea dragoste, perechea moarte, la Editura Rao.
Ofelia Prodan ne propune o plachet\ de versuri
intitulat\ Fi[\ clinic\(Editura Charmides). Am mai
primit Porunca 8, un roman de Dan C\ilean, tip\rit
de Editura {coala Ardelean\, [i, tot de la o editur\
clujean\, Limes, ne-a sosit volumul lui Constantin
Cuble[an Poezia de toate zilele, care con]ine
lecturi critice la volumele unor poe]i români clasici
[i contemporani. Editura CronEdit din Ia[i ne-a
trimis dou\ volume de versuri din colec]ia PoeMondia,
În purpura umbreide Valeriu Stancu [i, în traducere,
Emil Cioran, te voi provoca la duel, de Dante Maffia.
La Editura Didactica Publishing House a v\zut lumina
tiparului un amplu roman de Raul Bîciu, Cartea vie]ii
noastre, care se dore[te „un thriller care dep\[e[te
barierele romanului conven]ional“. În fine, s\ semnal\m
eseul Fenomenul originar de Lucian Blaga, edi]ie
anastatic\, ap\rut\ la Editura Ardealul, sub îngrijirea
[i cu postfa]a lui Eugeniu Nistor.

o voce credibil\
În 22 (nr. 23), citim un interviu realizat de

Octavian Manea, cu Vitalie Ciobanu, unul dintre
autorii volumului colectiv Vin ru[ii!, lansat
recent la Bookfest. Opiniile scriitorului basarabean

impresioneaz\ prin luciditate [i fermitate curajoas\:
„Rusia nu a avut decât scurte perioade de relaxare
politic\. Ru[ii sunt mai degrab\ înclina]i spre solu]ii
radicale, brutale, de anihilare fizic\ [i moral\, decât
spre o politic\ de persuasiune [i dialog, iar când î]i
zâmbesc sunt mai periculo[i decât atunci când bat
cu papucul în mas\, ca Hru[ciov la ONU. Sindromul
cet\]ii asediate este probabil cel mai puternic refren
al discursului rusesc de acum. În mod ciudat, toat\
lumea vrea r\ul Rusiei, o pânde[te, o submineaz\,
de[i nimeni nu o împiedic\ s\ se dezvolte, s\ se
mobilizeze în interior, dac\ ar renun]a la obsesia
ei de a c\uta inamici, de a vedea pretutindeni
comploturi. Crizele, problemele lor interne care
fac implozie sunt mutate în exterior prin expansiune
[i patimi militariste – asta ne-o spun [i clasicii ru[i.
E o fug\ de ei în[i[i, de responsabilitatea de a se
privi în fa]\. Un refuz al igienei morale. Ru[ii cuceresc
teritorii, dar nic\ieri nu reu[esc s\ conving\,
s\-[i fac\ prieteni, s\ fie lua]i drept modele.“ {i prin
pozi]ion\ri precum aceasta din22, Vitalie Ciobanu
se dovede[te a fi una din cele mai responsabile [i
mai credibile voci scriitorice[ti de la Chi[in\u.

 Cronicar

dup\ Ia[i [i Cluj, vineri, 15 iunie, la
Teatrul Na]ional din Bucure[ti, în
sala Media, a avut loc runda a treia

a Galei poeziei române contemporane. Reamintim
c\ aceast\ edi]ie a Galei, dedicat\ Centenarului
Marii Uniri, este una special\, itinerant\: se
desf\[oar\ pe parcursul întregului an, iar traseul
cuprinde popasuri în capitalele provinciilor
tradi]ionale române[ti [i, desigur, la Alba-Iulia,
capitala simbolic\ a Marii Uniri. De asemenea,
se cuvine s\ preciz\m c\ poe]ii participan]i la
Gale au fost stabili]i în urma unui sondaj na]ional

la care au r\spuns reputa]i critici de poezie;
unii dintre poe]ii selecta]i au declinat invita]ia,
neputând sau nedorind s\ ia parte la aceste lecturi
publice. 

În etapa bucure[tean\, au citit din lirica
lor: Leo Butnaru, Gabriel Chifu, Ion Cocora, Denisa
Com\nescu, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Marian
Dr\ghici, Horia Gârbea, Angela Marinescu, Ioan
Moldovan, Ioan Mure[an, Marta Petreu, Ion Pop,
Ioan Es. Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu,
Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie
Suceveanu, Eugen Suciu, Grete Tartler [i Lucian

Vasiliu. Recitalurile au l\sat o bun\ impresie
auditoriului, ceea ce era firesc, c\ci se aflau laolalt\,
în aceast\ Gal\, unii dintre cei mai importan]i
poe]i români de ast\zi, personalit\]i pe cât de
puternice, pe atât de diferite. Reuniunea a fost
moderat\  cu elegan]\ de Daniel Cristea-Enache
[i de R\zvan Voncu, care s-au completat inspirat
[i atunci când p\rerile lor nu coincideau. Au
fost prezen]i actorii Marius Bodochi [i Gavril
P\tru care, în deschiderea [i la finalul spectacolului,
au recitat admirabil din opera lui Eminescu [i
Sorescu. 

Gala poeziei române contemporane este un
proiect al Uniunii Scriitorilor din România realizat
cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii [i
Identit\]ii Na]ionale [i al Prim\riei Municipiului
Bucure[ti, prin Muzeul Literaturii Române. Organizatorul
celei de-a treia runde: Filiala Bucure[ti Poezie a USR,
în parteneriat cu Teatrul Dramaturgilor. (Rep.)
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

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

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

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

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

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

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

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

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

revistaromanialiterara@gmail.com

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

de telefon.

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

ochi
ul m

agic
eveniment 

Gala poeziei române contemporane
Runda a treia, Bucure[ti

Gavril P\truAngela Marinescu Marta Petreu F
o

to
: M

.B
. I

o
ne

sc
u

-L
u

p
e

an
u




